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1.1.PROJEPROJE
TEMELTEMEL
BİLGİLERİBİLGİLERİ















Projenin Genel Hedefi, Proje Amaç (lar)ıProjenin Genel Hedefi, Proje Amaç (lar)ı
Projenin Arka Planı ve MüdahaleProjenin Arka Planı ve Müdahale
GerekçesiGerekçesi
Projenin TamamlayıcılığıProjenin Tamamlayıcılığı
Projenin Etkileri, Projenin MekânsalProjenin Etkileri, Projenin Mekânsal
(Kentsel/Kırsal) Etkisi(Kentsel/Kırsal) Etkisi
Projenin İşletme Modeli, Yönetim YapısıProjenin İşletme Modeli, Yönetim Yapısı
ve Sürdürülebilirliğive Sürdürülebilirliği
Proje Proje RiskleriRiskleri

2. 2. PROJEPROJE AMAÇLARI, AMAÇLARI,
GEREKÇESİ VEGEREKÇESİ VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİSÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ



1.PROJE TEMEL BİLGİLERİ1.PROJE TEMEL BİLGİLERİ



Proje AdıProje Adı
Biyogaz tesisi ile yem bitkisi üretimi veBiyogaz tesisi ile yem bitkisi üretimi ve

hayvancılığın desteklenmesi sağlanarak istihdamhayvancılığın desteklenmesi sağlanarak istihdam

ve üretimin arttırılmasıve üretimin arttırılması

  



Proje UygulayıcılarıProje Uygulayıcıları



















YararlanıcıYararlanıcı
Aydın Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir Belediyesi

OrtaklarOrtaklar
Aydın Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir Belediyesi
Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri BirliğiAydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Aydın İli Süt Üreticileri BirliğiAydın İli Süt Üreticileri Birliği
Aydın Ziraat Odası BaşkanlığıAydın Ziraat Odası Başkanlığı
Aydem A.Ş.Aydem A.Ş.
Aydın İli Tarım Kredi KooperetifiAydın İli Tarım Kredi Kooperetifi
  











İştirakçilerİştirakçiler
Aydın Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir Belediyesi
Solea Enerji A.Ş.Solea Enerji A.Ş.
Aydem A.Ş.Aydem A.Ş.

  



Proje Mali BilgileriProje Mali Bilgileri

















ProjeProje  BütçesiBütçesi
10.000.00010.000.000 TL TL

Destek MiktarıDestek Miktarı
9.000.000 TL9.000.000 TL

Eş FinansmanEş Finansman
Nakdi Eş Finansman: 700.000 TLNakdi Eş Finansman: 700.000 TL
Diğer Eş Finansman: 300.000 TLDiğer Eş Finansman: 300.000 TL
Toplam Eş Finansman: 1.000.000 TLToplam Eş Finansman: 1.000.000 TL











Destek oranıDestek oranı
% [( 9.000.000/10.000.000) x 100]=90,% [( 9.000.000/10.000.000) x 100]=90,

Yapım İşlerinin Tahmini Bedelinin ProjeYapım İşlerinin Tahmini Bedelinin Proje
Bütçesine OranıBütçesine Oranı

2.000.000 TL2.000.000 TL



Proje Konusu ve Sorun TanımıProje Konusu ve Sorun Tanımı





Proje KonusuProje Konusu
Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği ArtırmakÖncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

  Tarımda ki düşük girdilerden dolayı gün geçtikçe  Tarımda ki düşük girdilerden dolayı gün geçtikçe
çiftçiler arazi ve hayvanlarını satarak diğerçiftçiler arazi ve hayvanlarını satarak diğer
sektörlere yönelmektedir. Bu proje il birliktesektörlere yönelmektedir. Bu proje il birlikte
istihdam alanında hem proje yapım aşamasındaistihdam alanında hem proje yapım aşamasında
hem de proje sonucunda tarım alanında düşükhem de proje sonucunda tarım alanında düşük
girdiler ile istihdam artırması planlanmaktadır.girdiler ile istihdam artırması planlanmaktadır.
  



Projede Verilmesi Planlanan EğitimlerProjede Verilmesi Planlanan Eğitimler
Proje tamamlandıktan sonra işletmenin üretim yapması ile organik gübre ve enerjiProje tamamlandıktan sonra işletmenin üretim yapması ile organik gübre ve enerji
çıktıları olacaktır. Çıkan enerji bölge halkında kullanıldıktan sonra sıra organikçıktıları olacaktır. Çıkan enerji bölge halkında kullanıldıktan sonra sıra organik
gübreye gelmiştir. Bu gübre piyasadaki diğer gübrelerde farklı olduğu içingübreye gelmiştir. Bu gübre piyasadaki diğer gübrelerde farklı olduğu için
kullanımdan önce çiftçilere eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitim kapsamında Ar-Gekullanımdan önce çiftçilere eğitim verilmesi gerekiyor. Eğitim kapsamında Ar-Ge
alanlarında öncelik olarak bölgede hayvancılık alanında kullanılan bitkilerin ekimialanlarında öncelik olarak bölgede hayvancılık alanında kullanılan bitkilerin ekimi
yapılması ve hasata kadar ürettiğimiz organik gübrenin kullanımını uygulamalıyapılması ve hasata kadar ürettiğimiz organik gübrenin kullanımını uygulamalı
olarak eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Gübremiz tamamen organik olduğu içinolarak eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Gübremiz tamamen organik olduğu için
kimyevi gübrelere göre dekara yüksek oranda atılmaktadır. Eğer biz gübreninkimyevi gübrelere göre dekara yüksek oranda atılmaktadır. Eğer biz gübrenin
kullanımının eğitimini vermezsek çiftçiler yanlış kullanımdan dolayı istedikleri verimikullanımının eğitimini vermezsek çiftçiler yanlış kullanımdan dolayı istedikleri verimi
alamazlar.alamazlar.



Sosyal Sorun TanımıSosyal Sorun Tanımı
    Dünya genelinde ve Avrupa Birliği gündeminde tartışmaDünya genelinde ve Avrupa Birliği gündeminde tartışma
konusu haline gelen hayvansal atıkların bertarafı konusundakonusu haline gelen hayvansal atıkların bertarafı konusunda
çözüm üretmek ve bu esnada istihdama katkı sağlamak.çözüm üretmek ve bu esnada istihdama katkı sağlamak.

  



Proje ÖzetiProje Özeti
  
 Toplumsal kalkınmanın temeli kırsal kalkınmayla başlarToplumsal kalkınmanın temeli kırsal kalkınmayla başlar

düşüncesinden yola çıkarak bu proje çalışması tasarlanmıştır.düşüncesinden yola çıkarak bu proje çalışması tasarlanmıştır.

Tasarladığımız bu projeyle çevrenin korunması, hayvansal atıklarınTasarladığımız bu projeyle çevrenin korunması, hayvansal atıkların

bertaraf edilmesi, enerji üretimi, yem bitkisi ve hayvancılığınbertaraf edilmesi, enerji üretimi, yem bitkisi ve hayvancılığın

desteklenmesi, tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılığındesteklenmesi, tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılığın

desteklenmesi, üretilen enerjinin üretimde kullanıldıktan sonra artadesteklenmesi, üretilen enerjinin üretimde kullanıldıktan sonra arta

kalan bölümünün çiftçiler için gelir kaynağı olarak kullanılması, yemkalan bölümünün çiftçiler için gelir kaynağı olarak kullanılması, yem

bitkisi üretiminin desteklenmesi ve dolayısıyla sürdürülebilirliğinbitkisi üretiminin desteklenmesi ve dolayısıyla sürdürülebilirliğin

sağlanması, istihdam oluşturarak genç işsizliğin azaltılmasısağlanması, istihdam oluşturarak genç işsizliğin azaltılması

planlanmaktadır.planlanmaktadır.



Uygulama YeriUygulama Yeri















İlİl
AydınAydın

İlçe(ler)İlçe(ler)
17 ilçe17 ilçe

Yer SeçimiYer Seçimi
KoçarlıKoçarlı

Uygulama SüresiUygulama Süresi
12 aydır.12 aydır.

  



FaydalanıcılarFaydalanıcılar

















Hedef GruplarHedef Gruplar
Aydın Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir Belediyesi
Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri BirliğiAydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Aydın İli Süt Üreticileri BirliğiAydın İli Süt Üreticileri Birliği
Aydın Ziraat Odası BaşkanlığıAydın Ziraat Odası Başkanlığı
Aydem A.Ş.Aydem A.Ş.
Aydın İli Tarım Kredi KooperetifiAydın İli Tarım Kredi Kooperetifi
Tariş A.ŞTariş A.Ş





















Nihai FaydalanıcılarNihai Faydalanıcılar
Aydın Büyükşehir BelediyesiAydın Büyükşehir Belediyesi
Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri BirliğiAydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Aydın İli Süt Üreticileri BirliğiAydın İli Süt Üreticileri Birliği
Aydın Ziraat Odası BaşkanlığıAydın Ziraat Odası Başkanlığı
Aydem A.Ş.Aydem A.Ş.
Aydın İli Tarım Kredi KooperetifiAydın İli Tarım Kredi Kooperetifi
Aydın ilindeki hayvansal ve yem bitkisi üretimiAydın ilindeki hayvansal ve yem bitkisi üretimi
yapan üreticileryapan üreticiler
İstihdamdan faydalanan bölge halkıİstihdamdan faydalanan bölge halkı

  















Proje Konusu İle İlgiliProje Konusu İle İlgiliDiğer KuruluşlarDiğer Kuruluşlar
Tarım ve Orman Bakanlığı (hayvansal ve bitkiselTarım ve Orman Bakanlığı (hayvansal ve bitkisel
üretim)üretim)
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
(ÇED raporu için)(ÇED raporu için)

ProjeninProjeninTemel FaaliyetleriTemel Faaliyetleri
2.000.000 TL inşaat maliyeti2.000.000 TL inşaat maliyeti
6.000.000 TL tesis makine ve ekipmanları6.000.000 TL tesis makine ve ekipmanları
1.300.000 TL harfiyat ve lojistik makine ve1.300.000 TL harfiyat ve lojistik makine ve
ekipmanlarıekipmanları
   700.000 TL insan kaynakları giderleri   700.000 TL insan kaynakları giderleri

  















0-3 ay arası inşaat temel çalışmaları0-3 ay arası inşaat temel çalışmaları

3-6 ay arası tesis inşaatının tamamlanması3-6 ay arası tesis inşaatının tamamlanması

6-11 ay arası tesis makine kurulumunun tamamlanması6-11 ay arası tesis makine kurulumunun tamamlanması

11-12 ay arası test çalışmalar11-12 ay arası test çalışmalarıı

Çıktı GöstergeleriÇıktı Göstergeleri

Proje kapsamında bölgeden 15 kişilik istihdamProje kapsamında bölgeden 15 kişilik istihdam
sağlanmıştır. Proje kapsamında personelin istihdamınınsağlanmıştır. Proje kapsamında personelin istihdamının
% 50’si kadın personel tercih edilmiştir.% 50’si kadın personel tercih edilmiştir.

Performans GöstergeleriPerformans Göstergeleri







Sonuç GöstergeleriSonuç Göstergeleri

Yem bitkisi üretimi miktarında ve veriminde artışYem bitkisi üretimi miktarında ve veriminde artış

sağlanmıştır. Dolayısıyla hayvan ve hayvansalsağlanmıştır. Dolayısıyla hayvan ve hayvansal

üretimde de artış sağlanmıştır.üretimde de artış sağlanmıştır.
  



2.2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VEPROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİSÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ











ProjeninProjeninGenel HedefiGenel Hedefi
Bölgesel hayvancılığının gelişmesini sağlayacaktır.Bölgesel hayvancılığının gelişmesini sağlayacaktır.

Elektrik üretimi sağlayacaktır.Elektrik üretimi sağlayacaktır.

İstihdam sağlayacaktır.İstihdam sağlayacaktır.

Çevre dostu ve sürdürülebilir tarıma katkıÇevre dostu ve sürdürülebilir tarıma katkı
sağlayacaktır.sağlayacaktır.

Bölgedeki kırsal kalkınmaya pozitif etki yapacaktır.Bölgedeki kırsal kalkınmaya pozitif etki yapacaktır.
  













Proje Amaç (lar)ıProje Amaç (lar)ı

Çevrenin korunması,Çevrenin korunması,

Hayvansal atıkların bertaraf edilmesi,Hayvansal atıkların bertaraf edilmesi,

Enerji üretimi,Enerji üretimi,

Yem bitkisi ve hayvancılığın desteklenmesi,Yem bitkisi ve hayvancılığın desteklenmesi,

Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi,Tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi,











Hayvancılığın desteklenmesi,Hayvancılığın desteklenmesi,

Üretilen enerjinin üretimde kullanıldıktan sonra artaÜretilen enerjinin üretimde kullanıldıktan sonra arta
kalan bölümünün çiftçiler için gelir kaynağı olarakkalan bölümünün çiftçiler için gelir kaynağı olarak
kullanılması,kullanılması,

Yem bitkisi üretiminin desteklenmesi ve dolayısıylaYem bitkisi üretiminin desteklenmesi ve dolayısıyla
sürdürülebilirliğin sağlanması,sürdürülebilirliğin sağlanması,

İstihdam oluşturarak genç işsizliğin azaltılması.İstihdam oluşturarak genç işsizliğin azaltılması.
  







ProjeninProjeninArka Planı ve Müdahale GerekçesiArka Planı ve Müdahale Gerekçesi
Bölgedeki besicilik faaliyetinin ve hayvan varlığınınBölgedeki besicilik faaliyetinin ve hayvan varlığının
fazla olaması,fazla olaması,

Genç işsiz sayısının fazla olması.Genç işsiz sayısının fazla olması.

Projenin TamamlayıcılığıProjenin Tamamlayıcılığı
Enterkonnekte şebekeye elektrik sağlaması.Enterkonnekte şebekeye elektrik sağlaması.
  

  













ProjeninProjenin  EtkileriEtkileri
Bölgesel hayvancılığının gelişmesini sağlayacaktır.Bölgesel hayvancılığının gelişmesini sağlayacaktır.
Elektrik üretimi sağlayacaktır.Elektrik üretimi sağlayacaktır.
İstihdam sağlayacaktır.İstihdam sağlayacaktır.
Çevre dostu ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacaktır.Çevre dostu ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacaktır.
Bölgedeki kırsal kalkınmaya pozitif etki yapacaktır.Bölgedeki kırsal kalkınmaya pozitif etki yapacaktır.

  







Projenin Mekânsal (Kentsel/Kırsal) EtkisiProjenin Mekânsal (Kentsel/Kırsal) Etkisi
Bölgede istihdam oluşturularak kırsaldan kenteBölgede istihdam oluşturularak kırsaldan kente
göçün önüne geçilmiş olacaktır.göçün önüne geçilmiş olacaktır.

Projenin İşletme Modeli, YönetimProjenin İşletme Modeli, Yönetim
Projeye ilişkin aşağıdaki hususların her biriniProjeye ilişkin aşağıdaki hususların her birini
açıklayınız:açıklayınız:

  















Yapısı ve SürdürülebilirliğiYapısı ve Sürdürülebilirliği
Tesis Aydın Büyükşehir Belediyesi’ninTesis Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin
yönetiminde olacaktır.yönetiminde olacaktır.
Elektrik üretimi,Elektrik üretimi,
Organik gübre üretimi.Organik gübre üretimi.
Yem bitkisi üreticileri girdiye düşük maliyetleYem bitkisi üreticileri girdiye düşük maliyetle
ulaşacaktır.ulaşacaktır.
Hayvansal üretim yapan işletmeler piyasa fiyatınınHayvansal üretim yapan işletmeler piyasa fiyatının
altında yem bitkisine ulaşım sağlayacaklardır.altında yem bitkisine ulaşım sağlayacaklardır.
Proje entegre bir sisteme dayalı olduğu içinProje entegre bir sisteme dayalı olduğu için
sürdürülebilir bir işletme modelidir.sürdürülebilir bir işletme modelidir.

  





Proje RiskleriProje Riskleri
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ayrıca projeden beklenen faydanın sağlanamaması riskiAyrıca projeden beklenen faydanın sağlanamaması riski
de değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmelidir.de değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenmelidir.
  


