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İŞ TANIMI 

 

Proje Bileşeni/Bölümü: Bileşen 2: Sözleşmeli Üretim Talebinin Arttırılması 

Proje Alt-bileşeni/bölümü:  - 

Satınalma Plan No:  CS2-01  

İşin Adı/Görev başlığı: Değer zinciri analizi danışmanlık hizmet alımı 

İşin Amacı/Görev amaçları: Sözleşmeli üretim kapasitesinin ve çiftçilerin katılım 

talebini arttırmaya yönelik olarak uygulanacak mevcut 

değer zincirini güçlendirecek şekilde gerçekleştirilecek 

yatırım konularının saptanması 

 

İşin/Görev süresi:  7 Ay / Yedi Ay 

Alım/Danışmanlık Türü:  Danışmanlık Hizmetleri – Danışmanlık Firması 

Satınalma/Seçim Metodu: Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi (CQS) 

Ön İnceleme:  Hayır 
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A. ARKA PLAN 

 

 2011 yılında Suriye’de meydana gelen halk ayaklanmalarına karşı Suriye rejiminin sert 

tutumuyla başlayan iç savaş sivil halkın göç etmesine yol açmıştır. İlk Suriyeli kafile 29 Nisan 

2011 tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 

gittikçe artmıştır. Türkiye’ye giriş yapan hiçbir Suriyeli geri gönderilmemiş ve kendilerine “geçici 

koruma statüsü” verilmiştir. Türkiye’de kalma süreleri artan Suriyeli mülteciler, ekonomik, 

sosyal, kültürel ve güvenlik gibi çok boyutlu sonuçları olan, göç krizine yol açmışlardır. Türkiye, 

Suriyeli mülteci krizi boyunca inisiyatifi elinde bulundurarak mülteci krizini yönetmiştir.  

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de kalma eğilimlerinin gün geçtikçe artmasının sebebi de  

ülkelerinde ki iç savaşın artması ve yaklaşık dokuz yıldır Türkiye’de hayatlarına devam 

etmeleridir. Ancak Suriyeli mültecilerin farklı dil, kültür ve yaşam tarzına sahip olmaları 

Türkiye’ye entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye 

entegrasyonlarının sağlanması bazı hukuki düzenlemeleri zorunlu hale getirdiği gibi mültecilere 

yönelik sosyal uyum politikaları geliştirilmesini de gerektirmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’ye 

mülteciler hususunda yardımcı olma maksadıyla AB, Türkiye’ye FRiT adı altında 2 döneme 

bölünmek üzere fon sağlamıştır. 

 

FRiT II kapsamında AB tarafından çıkılan 1 Mart 2019 tarihli teklif çağrısına  dayanarak, Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Dünya Bankası ile iş birliği içinde, 4 yıl sürmesi 

planlanan bir Proje teklifi sunmuş ve sunulan proje teklifi kabul edilmiştir. Önerilen projenin 

amacı;  

(a) seçilen illerdeki kırsal ev sahibi topluluklardaki  Türk vatandaşları ve mültecilerin istihdam 

edilebilirliklerini artırmak ve istihdam olanaklarına geçişi kolaylaştırmak,  

(b) sözleşmeli tarım için değer zincirini güçlendirerek istihdamı artırmak ve 

(c) TKK için uygulama desteği ve kapasite gelişimi sağlamaktır. 

 

 

Proje 6 ilde gerçekleştirilecektir. Projenin gerçekleştirileceği iller; 
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 Adana 

 Adıyaman 

 Bursa 

 İzmir 

 Gaziantep 

 Mersin 

 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 1163 sayılı Tarım Kooperatifleri Genel Kanunu ve 1581 sayılı 

Kanun hükümlerine tabidir. Tarım Kredi Kooperatifleri, 1 Merkez Birliği, 17 Bölge Birliği, 1625 

Ana Kooperatif ve 13 Yan Şirketiyle bir holding yapısına sahiptir. Merkez Birliği, TKK desteklemek 

için gerekli ilişkileri kuran, Birlik Kooperatifleri ve Bölge Birliklerine finansal kaynaklar, mallar ve 

araçlar ve temel üretim-tüketim malzemeleri sağlayan kooperatif ilkeleri doğrultusunda 

yürütülmelerini sağlamaktan sorumludur. TKK Merkez Birliği, seçilen illerdeki Tarım Kredi Birim 

Kooperatifleri ve bu kooperatiflerin bağlı olduğu Bölge Birlikleri ile projenin uygulayıcısıdır. 

Dünya Bankası, hükümetlerin çeşitli sosyo-ekonomik zorluklarla başa çıkmaları için çok sektörlü 

çözümler sağlama konusunda 70 yıllık deneyime sahip olan bir kuruluştur. Dünya Bankası 

yoksulluğu azaltmak, mülteci ve yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan toplulukların / 

ülkelerin refahına katkıda bulunmak için fon ve teknik yardım sağlamaktadır. Proje kapsamında 

Dünya Bankası, projenin tasarımında ve uygulanmasında FRIT II kapsamında sağlanan hibenin 

Avrupa Komisyonu adına yönetiminden sorumlu olacak ve Projenin uygulanmasında teknik 

destek sağlayacaktır. 

 

Amaç, projenin yürütülecek 6 ilde yer alan bölge ve birim tarım kredi kooperatiflerinin faaliyette 

bulundukları illerde pazardaki rekabeti de dikkate alarak daha güçlü bir pozisyona gelebilmeleri 

ve sözleşmeli üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak tarımsal değer zincirindeki 

boşlukların doldurulması için hangi bölgelere ne tür yatırımların yapılması gerektiği konusunda 

yol göstermesidir. 
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B. TANIMLAR 

 

AB   Avrupa Birliği 

TKK  Tarım Kredi Kooperatifi 

TMO  Toprak Mahsulleri Ofisi 

FriT  AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu 

PUB  Proje Uygulama Birimi 

 

C. AMAÇ 

Bu danışmanlık hizmetinin iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi her bir proje ilinde tarımsal 

değer zincirlerinin güçlendirilmesi yatırım başlıkları hakkında TKK Merkez Birliğine öneriler 

sunması, ikinci amacı ise gerçekleştirilecek bu yatırımlarla sözleşmeli üretim modülüne 

çiftçilerin katılımını arttırması ve buna bağlı olarak kayıtlı istihdamın arttırılmasına yardımcı 

olmasıdır. Genel olarak ifade edilecek olursa proje kapsamında gerçekleştirilecek değer zinciri 

(boşluk) analizi; yatırımların ulusal ve uluslararası pazar ağını geliştirmek/genişletmek için 

sözleşmeli üretimin kapasitesini arttırmayı hedefleyen yatırım haritaları sunmalıdır. 

D. İŞİN KAPSAMI 

Tarımsal değer zinciri bir ürünün üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği tüm 

aşamaları ifade etmektedir. Bu aşamalar birbirine bağlı şekilde işlemekte, bir zinciri andırmakta 

ve her aşamada ise ortaya bir değer çıkmaktadır. Bu süreçte bir değer zinciri meydana 

gelmektedir. Değer zincirinde yer alan aktörlerin ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesi ve 

sürecin etkin işlemesi için değer zinciri analizi büyük önem taşımaktadır.  

Bu bağlamda bu işin kapsamı, TKK’nin sözleşmeli üretime konu olan ürünlerin her bir ildeki 

mevcut değer zinciri yapısı ile ideal olan değer zinciri yapısı arasındaki farkın ortaya konularak, 

aradaki boşluğun giderilmesine yönelik olarak ne tür yatırımların birim kooperatifler tarafından 

yapılması gerektiğinin ortaya konulmasıdır.  
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Bu danışmanlık hizmeti aşağıda belirtilen kapsamda 6 ilde gerçekleştirilen sözleşmeli üretime 

konu ürünler için Şekil 1’de belirtilen değer zinciri bileşenlerini, konuları ve aktörleri içerecek 

şekilde gerçekleştirilecektir. Eğer benzer değer zincirleri varsa ürün grupları şeklinde de analizler 

gerçekleştirilebilecektir.  

 

Şekil 1: Değer Zinciri Bileşenleri, Konuları ve Aktörleri 

 

 

Bu danışmanlık hizmeti kapsamında proje kapsamındaki 6 İl’de aşağıda belirtilen hususları 

incelenmesi beklenmektedir: 

 

 Kooperatiflerin ve ortaklarının Sözleşmeli Üretim Modeline yaklaşımları, katılım durumları 

ve mevcut uygulamaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, TKK iştiraklerinin mevcut 

kapasitelerinin ve mevcut pazar bağlantılarının değerlendirilmesi (Mevcut Durum 

Analizi)  

 Kooperatiflerin Sözleşmeli Üretim kapsamındaki ürünler ve dahil olabilecek ürünler 

dikkate alınarak, bu ürünlerin mevcut değer zincirinin çıkarılması, daha sonra ideal olan 

değer zincirinin dikkate alınarak, sözleşmeli üretim kapasitesinin ve buna bağlı olarak 
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yaratılacak yeni istihdam olanaklarının arttırılması için yapılması gereken mikro ölçekli 

yatırım önerilerinin teknolojik yatırımlar dahil edilerek listelenmesi.  

 Değer zinciri boşluk analizinin birincil üretim, hasat ve nakliye, ürün derecelendirme ve 

depolama, işleme, dağıtım ve paketleme, pazarlama safhalarında muhtemel yatırım 

konularının dikkate alınarak gerçekleştirilmesi  

 Pazar bağlantıları ve sözleşmeli üretime yönelik, yakın zamanda yapılmış/yapılmakta olan 

iş modelleri örneklerinin sunulması  

 Kooperatiflerin ürün kalitesinin arttırılması, üretkenliğin arttırılması, ürün işleme 

verimliliğinin geliştirilmesi, paketleme ve saklama koşullarının iyileştirmesi gibi 

faaliyetlerin de dikkate alınarak özel sektör ile rekabet edebilmesi ve sözleşmeli üretim 

kapasitesinin geliştirebilmesi için kooperatif – özel sektör mukayese analizinin yapılması 

ve rekabette avantajlı duruma geçilmesi için yapılması muhtemel yatırım önerilerinin 

gerekçeleriyle birlikte listelenmesi.  

 Kooperatiflerin Sözleşmeli Üretim kapsamında ürünlerle ilgili olarak yerel, ulusal ve 

uluslararası pazarda tercih edilmesi ve pazar payını arttırması için yapılması gereken 

mikro  yatırımların listelenmesi, 

 Muhtemel yatırımlarda doğabilecek ekonomik risklerin raporlanması,  

 Değer zincirinde yer alan aktörlerin rollerinin ve  çalışma alanlarına dair detaylı bilgilerin 

raporlanması, aktörleri etkileyebilecek konu başlıkları itibariyle risk haritasının 

oluşturulması. 

 

E. KİLİT PERSONELİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ  

 

Pozisyon Sayı 

E.1 Proje Koordinatörü 1 

E.2 Ziraat Mühendisi 1 

E.3 Değer Zinciri Uzmanı 3 
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E.1 PROJE KOORDİNATÖRÜ  

Genel Sorumluluklar 

 Proje kapsamında koordinasyonu sağlamak.  

 Projenin hazırlık aşamasında izlenecek metodolojiyi belirlemek.   

 Raporların zamanında ve istenilen kalitede teslim edilmesini sağlamak 

 Saha çalışmalarında PUB ve TKK ile koordineli çalışılmasını sağlamak 

 Proje Yönetimi için gerekli kritik nokta kontrolleri ile gerekli düzenlemeleri yapmak.  

 Yönetici özetlerinin hazırlanmasını sağlamak 

 Analizlerin değerlendirilmesi ve raporlanması. 

 Analiz yapan ekiplerin uyum içinde çalışması 

Nitelikleri ve Sorumlulukları 

 

 Sosyal Bilimler veya Mühendislik bölümlerinden mezun olmak,  

 Alanında ve/veya yönetim organizasyon yüksek lisansına sahip olmak tercih sebebidir,  

 Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İş deneyimi olması, 

 En az 7 yıllık iş deneyimi, 

 Raporlama, İzleme ve değerlendirme yetenekleri olması, 

 Birçok farklı görevi yürütebilmek ve önceliklendirebilmek, 

 İleri seviyede Türkçe ve İngilizce,  

 Ekip çalışmasına yatkınlık, 

 Yoğun iş programına uygun olma, 

 Seyahat için bir engelinin olmaması, 

 

E.2 Ziraat Mühendisi (Pozisyon Adı) 

Genel Sorumluluklar 

 Sözleşmeli üretim ürün gamının çıkarılması 
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 Sözleşmeli Üretim ürünleri değer zincir analizlerinin ve değer zinciri boşluk 

analizlerinin gerçekleştirilmesi için mevcut durum tespitinin yapılması için metodolojiyi 

belirlemek 

 Özel sektör analizi yapmak 

 TKK’nın sözleşmeli üretim kapasite durumlarının analizini yapmak.  

 Sözleşmeli Üretim ürünleri kapsamında birim kooperatiflerin mevcut durumunun 

tespit ve analizi 

 

Nitelikleri 

 Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 

 En az 7 yıllık iş deneyimine sahip olmak,  

 Tarım ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarımsal değer zinciri analizi konularında çalışmış 

olmak tercih sebebidir,  

 Birçok farklı görevi yürütebilmek ve önceliklendirebilmek, 

 İleri seviye Türkçe ve İngilizce,  

 Ekip çalışmasına yatkınlık, 

 Yoğun iş programına uygun olma 

 Seyahat için bir engelinin olmaması 

 

 

E.3 DEĞER ZİNCİRİ UZMANI 

 

Genel Sorumluluklar 

 Veri toplama ve analizi için gerekli metodolojinin belirlenmesi  

 Ürün veya ürün grupları bazında ideal değer zincileri ile mevcut değer zincirileri 

arasındaki farkın ortaya konularak, muhtemel mikro ve küçük ölçekli yatırım önerilerinin 

listelenmesi  
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 Değer zinciri analizlerinin gerçekleştirilmesi  

 Değer zinciri için stratejik yatırım analizi çalışmalarının yapılması 

 

Nitelikleri ve Sorumlulukları 

 Endüstri Mühendisliği veya İktisat veya Ziraat Mühendisliği veya Tarım Ekonomisi veya 

ilgili alanlardan lisans mezunu olmak,  

 En az 7 yıllık iş deneyimine sahip olmak,  

 Değer zinciri analizi çalışması tecrübesine sahip olmak, 

 Tercihen tarım sektörü alanına tecrübe sahibi olmak, 

 Uluslararası Kuruluş tecrübesine sahip olmak tercih sebebidir, 

 Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak tercih sebebidir,  

 Farklı disiplinlerde uzman olmak tercih sebebidir, 

 İleri seviye Türkçe ve İngilizce  

 Ekip çalışmasına yatkınlık 

 Yoğun iş programına uygun olma 

 Seyahat için bir engelinin olmaması 

 

 

 

F. DANIŞMANIN RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Raporlar İdare’nin içerik ve tasarım kabulüne müteakip 10’ar adet Türkçe ve İngilizce İdare’ye 

teslim edilecektir. Her rapor teslim edilirken 3 flash disk ile rapor teslim zamanında kadar 

toplanmış ham veriler de rapor ile teslim edilecektir. 

1) Başlangıç Raporu (15 Gün) 

6 il için ayrı ayrı gerçekleştirilecek değer zincir analizi çalışmasında detaylı iş planını, araştırma 

metodolojisini, içeriğe temel oluşturacak konu başlıklarını ve hedeflerini, uygulama planını 

içeren bir başlangıç raporu sunulacaktır. 
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Sözleşmenin imzalanmasının akabinde 15 gün içinde teslim edilmesi beklenmektedir. 

İçeriğinin konu başlıkları minimum aşağıdaki listeyi kapsamalıdır: 

- Yönetici Özeti 

Yapılacak çalışma, planlamalar ve riskler özet bir şekilde anlatılacaktır. 

- İş Planı 

- Detaylı Çalışma Metodu 

- Riskler 

 

2) Mevcut Durum Analizi (45 Gün) 

Başlangıç raporunu müteakiben 30 gün içerisinde hazırlanıp İdare’ye teslim edilecektir. 6 ilde 

sözleşmeli üretim yapan birim kooperatiflerin Sözleşmeli Üretim Ürünleri kapsamında değer 

zinciri bileşenleri tespit edilecek, analiz edilecek ve raporlanacaktır. 

Çalışma, yöntemsel olarak oluşturulacak çerçeve göstergelerine bağlı sonuçlarla iyi 

uygulamaları, geçmiş başarısızlıkları, geçmiş başarısızlıklardan çıkarılan dersleri ve görüşleri 

içerecektir. 

Birim kooperatiflerle gerçekleştirilecek görüşmeleri, TKK tarafından temin edilen veriler 

ışığında raporlaması beklenmektedir. 

Çalışma kooperatiflerin kuruluş yılı göstergelerine kıyasla büyümelerini, üye artışını, 

envanterini, büyüme ve yatırım değeri potansiyelini, özel sektör ile bağlantılarını özetle teknik 

potansiyelini içermelidir. 

Her kooperatif bazında kadın çiftçiler ve kadın çalışmalarıyla ilgili ayrı bir bölüm olmalıdır. 

 

3) Özel Sektör Analizi (60 Gün) 

Özel sektör analizi, sözleşmeli üretim ürünlerinin her bir değer zincir bileşeni için, özel 

sektörün rollerinin, ilişkilerinin ve etkilerinin kapsamlı analizini sağlamak ve küçük ve orta 

ölçekli şirketlerin zayıf yönleri ve fırsatlarını raporlayacaktır. Özel aktörler arasında VC'de 

faaliyet gösteren tüzel kişiler ve toptancılar, perakendeciler, komisyon üyeleri, tüccarlar, 
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hammadde işlemcileri raporlanacaktır. 

Analiz, çiftçiler ve özel şirketler ile kooperatiflerin ve özel şirketler arasındaki katılım 

modellerini ve ağlarını, işlem türlerini, sözleşmeleri ve finansman düzenlemelerini ve bu tür 

modellerin kırsal üretim zincirlerinin durumu üzerindeki etkinliğini açıkça tanımlayacaktır. 

Özellikle proje alanındaki büyük üreticilerin etkisini ve sözleşmeli üretim potansiyelini proaktif 

olarak araştıracaktır. 

 

4) Değer Zinciri Boşluk Analizi (60 Gün) 

Değer Zinciri Boşluk Analizi, proje bölgesindeki tarım değer zincirlerinin büyümesini ve 

rekabet gücünü etkileyen çeşitli faktörlerin analizine ve ayrıca kısıtlamaların ve yatırım 

fırsatlarının belirlenmesine odaklanacaktır.  

Bu analizde, üretim zinciri içinde çeşitli faaliyetleri ve zamanın temel ölçütlerine (tarım 

sezonu, satış dönemleri), maliyete (hem finansal hem de finansal olmayan), katma değere ve 

üretkenliğe dayalı ulusal / uluslararası uygulamalarla karşılaştırmalı olarak incelenecektir.  

Her değer zinciri bileşenini birincil üretim aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar, 

yöntemlerin, uygulamaların, sistemlerin ve düzenlemelerin verimsizliğini ve kooperatif 

müdahalelerine rehberlik edecek strateji ve taktiklerin geliştirilmesine yol açacak sorunlu 

bağlantıların belirlenmesini incelemelidir. Analiz, değer zinciri süreçlerinin nasıl 

geliştirileceğine dair yenilikler ve anlayışlarla projenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı 

olacaktır; 

Yeni istihdam fırsatları, ürün veya maliyet farklılaştırması, yeni segment penetrasyonu, 

iyileştirilmiş girdi tedariki, ürün kalitesi ve standardizasyon ve ürün işleme, depolama ve 

ambalajlamanın katma değeri vaat eden pazarları belirleyecektir. 

5) Nihai Rapor: Değer Zinciri Boşluk Analizi Kapsamında Yatırım Tavsiye Rehberi (30 Gün) 

Yukarıda belirtilen çalışmalar akabinde kooperatiflere sunulacak bir rehber hazırlanacaktır. 

Rehberde değer zincirlerinde ki boşlukları doldurma kapsamında hangi ürünlere nasıl 

yatırımlar yapılması gerektiği, istihdama nasıl yansıyacağı, nasıl getirilerinin olacağı il bazlı 
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olarak sağlanacaktır. Kooperatiflerde bağlayıcı olmamakla beraber bu tavsiyeler proje 

hazırlarken bu kitapçıktan yararlanacaktır. 

 

G. İDARENİN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER ve İMKÂNLAR 

 Gerekli görüşmeleri organizasyonu (Yüklenici firmanın lojistik masrafları kendisi 

tarafından karşılanacaktır.) 

 Sözleşmeli Üretim Verilerinin Sağlanması 

 Proje kapsamında danışmanın iş tanımıyla ilgili her türlü bilgi/belgeyi temin edecektir. 

 

H. ÇALIŞMANIN İDARE TARAFINDAN DENETİMİ  

 İdare danışmanın sahadaki aktivitelerine katılım gösterebilir. 

 İdare danışmanın görüştüğü kişilerle görüşme ve/veya anket yapabilir. 

 

İ.    İŞİN SÜRESİ, YERİ VE ZAMANI:  

Merkez: Ankara 

Sahada gerçekleştirilecek aktiviteler aşağıda belirtilen illerde gerçekleştirilecektir. 

 Adana 

 Adıyaman 

 Bursa 

 İzmir 

 Gaziantep 

 Mersin 

İşin süresi sözleşme imzalandığı gün akabinde 210 gündür. 

J.    FİRMADA ARANAN YETERLİLİK KRİTERLERİ   

a) Minimum 3 sene araştırma alanında faaliyet göstermiş olması 

b) Değer Zinciri Analizi, İhtiyaç Analizi, Saha Araştırmaları, Tarımsal Araştırmalar, vb. 

alanlarda minimum 3 iş bitirmesinin olması 

c)    Uluslararası Kuruluşlarla Çalışmasının Olması Tercih sebebidir. 
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d) Tarım alanında çalışmalarının olması tercih sebebidir. 

e) Halihazırda tarım alanında çalışanlarının olması tercih sebebidir. 

K. ÖDEME PLANI 

Danışman firmanın sözleşmeye konu raporları kısım kısım tesliminden sonra TKK en fazla 15 gün 

içeresinde inceleyip sonuçlandıracaktır. TKK onayından sonra danışman firma faturasını TKK’ya 

teslim edecek olup TKK  15 gün içerisinde ilgili bedeli ödeyecektir. İdarenin her bir aşamada yeterli 

görmediği içeriklerin düzenlenmesi için harcanacak süre aşağıda belirlenmiş sürelere dahil 

edilecektir.  

1. Başlangıç Raporu (15 Gün) 

Başlangıç raporunun teslim ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin %5’i ödenecektir. 

2. Mevcut Durum Analizi (45 Gün) 

Mevcut Durum Analizi’nin teslim ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin %15’u 

ödenecektir. 

3. Özel Sektör Analizi (60 Gün) 

Özel Sektör Analizi’nin teslim ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin %20’si ödenecektir. 

4. Değer Zinciri Boşluk Analizi (60 Gün) 

Değer Zincir Boşluk Analizi’nin teslim ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin %50’si 

ödenecektir. 

5. Nihai Rapor: Değer Zinciri Boşluk Analizi Kapsamında Yatırım Tavsiye Rehberi (30 Gün) 

Nihai Rapor’un teslim ve kabulünün akabinde sözleşme bedelinin % 10’u ödenecektir. 

İdarenin kabullerde uygun görmediği başlıklarda düzeltme talep edebilir, bu süreler rapor 

teslim süresine eklenecektir. 

 


