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Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Proje Bilgi Formu 
 

1. PROJE TEMEL BİLGİLERİ 
 

 
Proje Adı İZMİR’İN İPEKBÖCEKLERİ PROJESİ 

 
 
 
 
 

Proje 
Uygulayıcıları 

 
Yararlanıcı 

Projemizin hedef kitlesi,öncelikle kırsal alanda yaşayan 
kadın ve gençler olmak üzere, düşük gelirli çiftçilerimiz ile 
ipekböcekçiliği faaliyetini yapmış ya da yapmakta olan 
üreticilerimizdir. Proje kapsamında üç pilot ilçemiz 
seçilmiş olup bu ilçelerimiz: 
-Ödemiş İlçesinden 10 çiftçi 
-Tire İlçesinden 10 çiftçi 
-Beydağ İlçesinden 10 çiftçi olmak üzere toplam 30 çiftçi 
proje kapsamında çalışacaktır. 
 

 
 
Ortaklar 

-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-S.S. İzmir Koza Tarım Satış Kooperatifi 
-İzmir Kadın Çiftçi Dayanışma Vakfı 
-İzmir Genç Çiftçi Destekleme ve Dayanışma Vakfı 

 
 
İştirakçiler 

-Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
-Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Mali 
Bilgileri 

Proje Bütçesi 1.000.000 TL 

Bakanlık Katkısı (% 75)            Üretici Katkısı (%25) 

750.000,00 TL              250.000,00 TL 
 

Destek Miktarı 
750.000,00 TL Devlet Katkısı 

 
 
 
 
Eş Finansman 

Nakdi Eş 
Finansman 

250.000 TL 

 
Diğer Eş 
Finansman 

- 

Toplam Eş 
Finansman 

Projemiz gereği üreticilerimizin üretim 
yerleri ve işgücü kendileri tarafından 
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sağlanacağı için üreticilerimizce proje 
bütçesine verilecek 250.000,00 TL % 25 
üretici katkısı ayni olacaktır. 

Destek Oranı % (750.000,00 / 1.000.000,00) x 100 = % 75 

Yapım İşlerinin 
Tahmini 
Bedelinin Proje 
Bütçesine Oranı 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Konusu ve 
Sorun Tanımı 

Proje konusunun ilişkili olduğu öncelik(ler)i aşağıdaki tabloyu işaretleyerek 
belirtiniz ve bu öncelikle ilişkili olarak projenin ortaya çıkmasına sebep olan 
temel sosyal sorunları tanımlayınız. 
Proje Konusu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sosyal Sorun Tanımı 

Türkiye’nin tarıma elverişli coğrafi konumu, genç nüfusu, iklim avantajları, 
artan alım gücü ve genişleyen iç ve dış pazar sayesinde tarım sektörü avantajlı 
bir sektör haline gelmiştir. Türkiye’nin tarımsal yapıdaki sorunları göz önüne 
alındığında; temel amaç, öncelikle kırsal kalkınma programlarına, tarımsal 
altyapının modernizasyonu ve bu alanlara alternatif olabilecek endüstriyel 
amaçlı kullanım potansiyeline sahip, katma değeri yüksek, yeni üretim 
faaliyetlerinin kırsal alanlarda yaygınlaştırılmasıdır. 

Proje Özeti İzmir’de İpekböcekçiliği faaliyetini artırmak, yaygınlaştırmak, ipekböcekçiliği 
yapan üreticilerin kapasitelerini artırmak ve teknolojilerini yenileyerek 
geliştirmek, üreticilerimize alternatif gelir kaynağı oluşturmak, ipekböcekçiliği 
üretim faaliyetlerini bir bütün olarak gelecek kuşaklara aktarmak projemizin 
temel hedefidir. 

İpekböcekçiliği üretim faaliyeti kısa dönemde az emek gerektiren ve 
çoğunlukla kadın üreticiler tarafından benimsenerek yürütülen bir üretim 
faaliyeti olması anlamında,alternatif bir gelir kaynağı olarak önem 
taşımaktadır. 
 
 
 

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak*  X 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik   X 

Öncelik 3: Sosyal İçerme  

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk  
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Uygulama Yeri 

İl İZMİR 

İlçe(ler) BEYDAĞ, ÖDEMİŞ VE TİRE İLÇELERİ 

Yer 
Seçimi 

Projedeki yer seçimi, hedef kitleyle ilişkisi kurularak ulaşılabilirlik, 
katılımcılık ve uygunluk boyutları ile gerekçelendirilecektir. 

 
Uygulama Süresi 3 Yıl (İlk yıl uygulama + 2 yıl İzleme) 

 
 
 
 
Faydalanıcılar 

 
 
Hedef Gruplar 

*Projemizin hedef kitlesi öncelikle kadın ve gençler olmak 
üzere, düşük gelirli dağ köylerinde yaşayan çiftçilerimizdir. 
* Projemizde yer alan 2022 yılı projeli 3 çiftçimiz zaten bu 
alanda sürekli üretim yapmayı planlayan kişilerdir. Beydağ 
ilçemizdeki 10 çiftçimizin 8’i ve Ödemiş İlçemizdeki 12 
çiftçimizin 4’ü eskiden beri kendi imkânları ile ipekböceği 
yetiştiren kişilerdir. 
*Projeden desteklenecek üreticiler bu bölgelerdeki öncelikle 
deneyimli üreticiler ile istekli üreticiler arasından İPYB 
tarafından belirlenecektir 

 
Nihai 
Faydalanıcılar 

Projemiz; tüm aile fertlerinin emeklerinin 
değerlendirilmesinde, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi 
ve tarımsal gelirin daha dengeli dağılmasında önemli 
derecede etkiye sahiptir olacaktır. Doğrudan etkisi 
üreticilerimiz olmakla beraber sosyo-ekonomik düzeyi artan 
yerel halkın da bu olumlu ekonomik gelişmelerden 
faydalanması olacaktır. 

Proje Konusu İle 
İlgili Diğer 
Kuruluşlar 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş proje ekibi ile Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 
projeye bilimsel katkı sağlayan akademik kadrosu 
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Projenin Temel 
Faaliyetleri 

1- Proje ekibinin oluşturulması 
Proje ekibimiz 3 kişi, proje yönetim ekibi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim elemanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma 
Şubesi personeli olmak üzere toplam 6 kişiden oluşmaktadır. 
2- Projeden yararlanacak yetiştiricilerin belirlenmesi 
Ödemiş İlçesinden 10 çiftçi 
Tire İlçesinden 10 Çiftçi 
Beydağ İlçesinden 10 çiftçi 
3- Fiyat araştırması 
Projede kullanılacak ekipmanlar; her bir yetiştiricinin üretim yapacağı alana ve 
yetiştirme kapasitesine (dut yaprağı temini vb) uygun olarak ızgaralı raf seti, her 
bir çiftçimize 1 adet infrared ısıtma, 1 adet şarjlı el testeresi, 1 adet budama 
makası verilecektir. Bunların fiyat araştırması proje ekibi tarafından 
yapılacaktır.  

4- Satın alma işlemleri 
Yapılan fiyat araştırması elde edilen veriler ışığında 3. Maddede yazılan 
ekipmanlar satın alınacak olup,ortalama maliyetin 120.000 TL olduğu tespit 
edilmiştir. 
5-Çiftçi toplantıları ve eğitim faaliyetleri 
-Çiftçilerimiz için ilçe merkezlerinde kurulacak olan mühendislik ve proje 
bürolarında eğitim, Adnan Menderes Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğretim 
elemanları tarafından verilecektir. Teknik eğitim, proje ekibi tarafından 
verilecek olup,eğitimle ipek böceği yetiştiriciliği alanında temel bilgi ve beceriye 
sahip kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim sürecinde katılımcılara; dut 
yetiştiriciliği, ipek böceğinin bakım ve beslenmesi, ipek böceğini hastalıklar ve 
zararlılardan koruma ve mücadele yolları ile ipek böcekçiliğinde askı ve koza 
hasadı teknikleri öğretilecektir. Eğitim faaliyetinin 1 hafta olması 
öngörülmektedir.  
-İkinci eğitimimiz sahada uygulamalı olarak yapılacak olup eğitim; proje ekibi, 
Bakanlık personeli ve proje kapsamında dahil olan kooperatifler tarafından 
verilecektir. Saha çalışması üç ilçe için belirlenen ada parsellerde 
gerçekleşecektir. Çalışma iki hafta (ekim-dikim-bakım) sürmesi 
öngörülmektedir.  
-Belirlenmiş sahada sıralar arası mesafe 3 metre, sıralar üzeri mesafe 1,5 metre 
olacak şekilde 1 dekara (1000 m2 ) 200 adet fidan dikmeyi planlamaktayız. Fide 
fiyatı ortalama 130TL olarak hesaplanmıştır. Dekara 200*130=26.000 TL fidan 
gideri öngörmektedir.  Üç İlçemizde toplam 9 dekar alana dutluk 
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oluşturabilmeleri için 200*130*9=234.000 TL fidan dikilecektir.  
- Eğitim için projeye dahil olan personele  bütçeden 50.000 TL pay ayrılmıştır. -   
-Son ve üçüncü eğitim ürün geliştirme ve pazarlama teknikleri olup eğitim, 
alanında uzman akademisyenler ve S.S. Kooperatifler tarafından verilecektir.  
Eğitim sonrası malzeme ve ekipman dağıtımı yapılacaktır. Yaklaşık bir yıl içinde 
büyümesi gereken fidelerin dikim, bakım ve izleme faaliyetlerine geçilecektir.  
 
 

 
 
 
 
 
Performans 
Göstergeleri 

Proje süresi içerisinde veya projenin tamamlanması ile birlikte elde edilecek 
başarıları doğrulayacak kritik göstergeleri belirli, ölçülebilir, kabul edilebilir, 
gerçekçi ve zamana bağlı olarak “çıktı” ile “sonuç” göstergeleri şeklinde 
sınıflandırarak yazınız. 

Çıktı Göstergeleri 
Projemizin öncelikli hedef kitlesi olan kadın ve gençler ile düşük gelirli dağ 
köylerinde yaşayan çiftçilerimiz için diğer üretim faaliyetlerinin olmadığı zaman 
diliminde gerçekleştirecekleri ipekböcekçiliği faaliyeti ile ek ve alternatif bir 
gelir elde etmeleri sağlanacaktır. Bu anlamda projeye katılan 30 çiftçiden en az 
10 tanesinin temel gelirinin ipek böcekçiliği olması planlanmaktadır.  
Sonuç Göstergeleri 

Gelecek nesillere aktarılabilecek bir planlama ve disiplin içinde ele alınarak 
"sürdürülebilir bir sektör" oluşturulması için Küçük Menderes havzasında yer 
alan Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerimiz başta olmak üzere ilimizdeki 
ipekböcekçiliği yapan üretici sayısının çoğaltılması ile ilimiz ekonomisine ve 
tarımsal üretim değerine katkı sağlanacaktır. Projemiz ile 3 yıl içerisinde 
ilimizde elde edilen koza miktarının gösterdiği artış projemiz için en önemli 
başarı göstergelerinden biri olacaktır. Projeye katılan 30 çiftçinin 20’si kadın 
olup,en az 10 kadın çiftçinin daimi gelirinin ipek böcekçiliği olması projenin 
başka bir başarı göstergesi olarak sayılacaktır.  
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2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 

Projenin Genel 
Hedefi 

İzmir’de İpekböcekçiliği faaliyetini artırmak, yaygınlaştırmak, ipekböcekçiliği 
yapan üreticilerin kapasitelerini artırmak ve teknolojilerini yenilemek ve 
geliştirmek, üreticilerimize alternatif gelir kaynağı oluşturmak, ipekböcekçiliği 
üretim faaliyetinin bir bütün olarak gelecek kuşaklara aktarmak projemizin 
temel hedefidir. 

 
Proje Amaç (lar)ı Kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim ve kalitenin 

yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaştırılması için modern işletmelerin kurulması ve/veya rehabilitasyonu 
ile yetiştiricilerin makine, alet ve ekipman alımlarının desteklenmesi 
projemizin temel amaçlarındandır.  

Projemizle sürdürülebilir tarım ile birlikte, ilimizde sosyal etkileri de yüksek 
ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişmeyi de amaçlamaktayız. 

 
Projenin Arka 
Planı  ve 
Müdahale 
Gerekçesi 

Artan dünya nüfusu, azalan tarım alanları ve iklim değişikliğinin tarım sektörü 
üzerinde oldukça büyük etkisi bulunmaktadır. Yaşanan değişimlere adapte 
olunabilmesi ve son 3 yıldır yaşanan pandemi şartları gibi giderek büyüyen 
sorunlara çözüm bulunabilmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır.  
Üreticilerin kırsal alandan ayrılmasını önlemeye yardımcı olunması, kırsalda 
yeni istihdam alanları yaratılması ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması 
amacıyla hazırladığımız bu projemiz; Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 
SOGEP desteklenmesi kararı doğrultusunda yürütülecek projedir. 

 
Projenin 
Tamamlayıcılığı 

Son yıllarda yoğun olarak yaşanan büyük kentlere göçü önleyebilmek ve 
özellikle genç nüfusu kırsal alanda tutabilmek için pek çok program 
uygulanmaktadır. SOGEP kapsamında İpekböcekçiliği (besleme evi yapımı, 
makine alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi) hibeleri bu amaçla 
yürütülmekte olan en önemli programlardan biridir.  

 
Projenin Etkileri Türkiye’nin tarıma elverişli coğrafi konumu, genç nüfusu, iklim avantajları, 

artan alım gücü ve genişleyen iç ve dış pazar sayesinde tarım sektörü avantajlı 
bir sektör haline gelmiştir. Türkiye’nin tarımsal yapıdaki sorunları göz önüne 
alındığında; temel amaç, öncelikle kırsal kalkınma programlarına tarımsal 
altyapının modernizasyonu ve bu alanlara alternatif olabilecek endüstriyel 
amaçlı kullanım potansiyeline sahip, katma değeri yüksek yeni üretim 
faaliyetlerinin kırsal alanlarda yaygınlaştırılmasıdır. 

Projenin 
Mekânsal 
(Kentsel/Kırsal) 
Etkisi 

Projemizle Ülkemizin katma değeri en yüksek tarım ürünlerinden biri olan ipek 
üretimini artırmak için ipekböcekçiliğini geliştirmek ve özellikle düşük gelirli 
kısıtlı tarımsal gelir elde eden dağ köylerinde yaşayan üreticilerimize alternatif 
bir gelir kaynağı oluşturmak konusunda önemli katkılar sağlanacaktır. 

Projenin İşletme 
Modeli, Yönetim 

Projeye ilişkin aşağıdaki hususların her birini açıklayınız: 
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Yapısı ve 
Sürdürülebilirliği Proje Yönetim Ekibi: 

-Eser DURAN 
-Hüseyin YAMAN 
-Gül BAYRAM 
Katkı Sağlayan Kurum: 

 -Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı 
-S.S. İzmir Koza Tarım Satış Kooperatifi 
-İzmir Kadın Çiftçi Dayanışma Vakfı 
-İzmir Genç Çiftçi Destekleme ve Dayanışma Vakfı 

Teknik Katkı: 
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölümü  
Proje Ekibimiz geçtiğimiz yıl yürütülen projeleri başarı ile uygulayan ve 
yürüten kişilerden oluşmakta olup, ipekböcekçiliği konusunda deneyim 
sahibidir. 

 
Projemiz ile 30 üreticimize başlangıçta toplam 60 paket tohum dağıtılması 
planlanmakta olup ilk yıl sonucunda ortalama kutu başına 30 kg verim ile 1.500 
kg yaş koza elde edileceği öngörülmektedir. 

 

Projemizde yer alan 2022 yılı projeli 3 çiftçimiz zaten bu alanda sürekli üretim 
yapmayı planlayan kişilerdir. Beydağ ilçemizdeki 10 çiftçimizin ve Ödemiş 
İlçemizdeki 10 çiftçimizin 4’ü eskiden beri kendi imkanları ile ipekböceği 
yetiştiren çiftçilerimiz olmakla beraber Tire İlçemizden 10 çiftçi proje 
kapsamında çalışacaktır. . Yeni başlayacak olan diğer çiftçilerimiz ise bu 
konuda oldukça istekli ve ekonomik olarak bu gelire ihtiyaç duyan kişilerdir. 
Projede yer alacak üreticilerimizin her birinin projeye katılım konusunda istekli 
ve yetenekli kişiler olması açısından projemiz sürdürülebilir bir projedir. 
Sürdürülebilirliğin yanı sıra tüm çiftçilerimiz kendi bölgelerinde örnek teşkil 
ederek ipek böcekçiliğine yönelimi de artıracaktır. 
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Proje Riskleri 

Projenin uygulama ve uygulama sonrası işletme dönemine ilişkin muhtemel 
risklerini; olasılık, etki düzeyi (1 çok düşük, 5 çok yüksek) ve bu risklere yönelik 
alınabilecek tedbirler bakımından analiz ediniz. 

 

 

# 

 

Risk Tanımı 
Dönem 

(Uygulama / 
İşletme) 

 
Olasılık 

(1-5 arası) 

Etki 
Düzeyi 

(1-5 arası) 

 

Tedbir 

1 Doğa 
koşullarına 
bağlı olarak 
gelişen riskler 

Kış Dönemi 3 3 Gerekli ısıtma ve 
havalandırma 
koşullarının 
sağlanması 

2 Çevredeki 
tarımsal 
ilaçlamaların 
getirdiği riskler 

 3 3 Yetiştiricinin 
bilinçlendirilmesi 

…      

 

 


