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 EK-2: Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Proje Bilgi Formu 

 

1. PROJE TEMEL BİLGİLERİ 
 

 

Proje Adı 
Goji Berry Üzümünden Geleneksel Yöntemlerle Marmelat Üretimi 

 

 

 

 

 

Proje 

Uygulayıcıları 

 
Yararlanıcı 

Projemizin hedef kitlesi kadın ve genç işsizler   

 

 

 
Ortaklar 

Tarım Ve Orman Bakanlığı-KOSGEB 

 

 
İştirakçiler 

Aksaray İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü-Kırsal Kalkınma 

Şubesi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proje Mali 

Bilgileri 

Proje Bütçesi 4.000.000 TL 

 

Destek Miktarı 

3.000.000 TL 

 

 

 

 
Eş Finansman 

Nakdi Eş 

Finansman 

1.000.000 TL 

 

Diğer Eş 

Finansman 
        - 

Toplam Eş 

Finansman 

1.000.000 TL 

Destek Oranı %75 (3.000.000 TL) 

Yapım İşlerinin 

Tahmini 

Bedelinin Proje 

Bütçesine Oranı 

 
%25 
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Proje Konusu ve 

Sorun Tanımı 

Proje Konusu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sosyal Sorun Tanımı 

Türkiye’nin tarıma elverişli arazileri iklim şartları genç nüfusundan ziyade  

İç Anadolu bölgesinin ülkenin diğer bölgelerine kıyasla tarım arazilerinin 

verimsizliği,kuraklık genç nüfusun azlığı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 

çok az tarımsal ürüne ve faaliyete sahip olabildiği bu bölge de Aksaray ilinin 

diğer illere göre merkezi konumda olması ve girişken ve aynı zamanda 

çalışkan sosyal zemini barındırmasından dolayı bu projemiz de Aksaray  

önemli rol oynamaktadır. 

Proje Özeti Aksaray İlinde Merkez İlçeye bağlı Helvadere Kasabasında o bölgeye ait bir 

bitki olan Goji Berry  (Dağ Üzümü) ‘den marmelat üretimini 

gerçekleştirilecektir. Projemizin kapsamı; kırsal alanda kalkınmayı ve istihdamı 

sağlamayı hedeflemektedir.  

. 

 

 

Uygulama Yeri 

İl Aksaray 

İlçe(ler) Merkez İlçeye Bağlı Helvadere Kasabası 

Yer 

Seçimi 

Projedeki yer seçimi, hedef kitleyle ilişkisi kurularak ulaşılabilirlik, 

katılımcılık ve uygunluk boyutları ile gerekçelendirilecektir. 

 

Uygulama Süresi 
240 AY 

 

 

 

 
Faydalanıcılar 

 

 
Hedef Gruplar 

Kırsal alanda ki kadın ve genç işsizler 

Projenin o bölge de ilk kez uygulanacağından dolayı kırsalda 

yaşayan bölge halkına örnek teşkil etmesi açısından bu 

anlamda bir ilke imza atılacaktır. 

 

Nihai 

Faydalanıcılar 

Bu bölge de yaşayan halk. 

Proje Konusu İle 

İlgili Diğer 

Kuruluşlar 

                Tarım ve Orman Bakanlığı 

                KOSGEB 
 

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
 X 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
 X 

Öncelik 3: Sosyal İçerme 
 X 

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk 
 X 
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Projenin Temel 

Faaliyetleri 

  -Çiftçi toplantıları ve eğitim faaliyetleri 

  -Üretimde çalışacak işçiler için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal 

Kalkınma Şubesi ekiplerince İl Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme 

toplantıları yapılacaktır. 

  -Uygulamalı eğitim ise yine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma 

Şubesi koordinatörlüğünde ve proje yönetim ekibince projenin yapıldığı 

arazide ve tesiste verilecektir. 

 

 

 

 

 
Performans 

Göstergeleri 

Çıktı Göstergeleri 

     Hedef kitlesi kırsal alandaki kadın ve genç işsizler olan projemiz kapsamında 

istihdam sağlanma amaçlanmaktadır ve Aksaray ilinin tarıma elverişli 

olmamasına rağmen tarımsal üretime teşvik edilecek ve Goji Berry üzümünün 

tanıtımı amaçlanmıştır. 

     Üretimin her geçen yıl artması ve Goji Berry üzümünün 20 yıl sonunda tüm 

pazarlarda olması amaçlanmıştır.  

Sonuç Göstergeleri 

  20 yıl sonunda Goji Berry üretiminde büyük üretim tesisi ve 1000 kişilik 

istihdam alanı hedeflenmektedir. 

 Üretim alanını ve kapasitesini her yıl genişleterek Aksaray İli Merkez İlçesi    

Helvadere kasabasının kalkınması hedeflenmektedir. 

 

 
 

2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 

Projenin Genel 

Hedefi 

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünün her geçen yıl üretim kapasitesini 

arttırmak. 

 Daha çok kadın ve genç işsizlere istihdam sağlamak. 

 Ürettiğimiz ürüne daha fazla katma değer ekleyerek daha fazla ürün çeşitliliği  

elde etmek. 

 Ürünümüzü daha geniş pazar yelpazesine ulaştırarak satış gelirlerimizi 

yükseltmek. 

 Artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak.  

 

Proje Amaç (lar)ı 
Aksaray İlinin iklim şartlarının Goji Berry Üzümü yetiştiriciliğine elverişli 

olmasından dolayı ürünümüzün bu bölgede üretimini sağlayarak bölgede ki 

kadın ve genç işsizlerin istihdama katılımını sağlamak olup; Goji Berry’nin bu 

bölgede geleneksel yöntemlerle üretimini yapmak ve ayrıca kadın ve genç 

işsizlerin  işleme, paketleme birimlerinde aktif bir şekilde katılımlarını 

sağlayarak ve satışını yaparak bölgenin refah seviyesini yükseltmek, özelde 

kendi ekonomimize genelde ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. 
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Projenin Arka 

Planı  ve 

Müdahale 

Gerekçesi 

Proje bölgesindeki tarıma elverişli olmayan toprağın değerlendirilip bu toprak 

ve mevsimsel şartlara uygun üretimi müsait goji berry üretimi yapılması ve bu 

bölgeyi tarıma yönlendirmek ve ayrıca bölge halkına istihdam yaratmak halka 

gelir kaynağı oluşturmak ve bu durumu tarım ile sağlamak. 

 
Projenin 

Tamamlayıcılığı 

 

 

Projenin Etkileri 
 Tarımsal üretime yeni bir tarım ürünü kazandırmak 

 Pazarlara yeni bir ürün kazandırmak 

 Kırsal alanda istihdam sağlamak ve yerel halka iş olanağı sağlamak 

 Proje bölgesinin kalkınmasına fayda sağlamak 

 Bölge halkının ekonomik refah seviyesini yükseltmek 

 

Projenin 

Mekânsal 

(Kentsel/Kırsal) 

Etkisi 

Projenin uygulanacağı il ve ilçede ekonomik kalkınma, refah seviyesi 

yükselmesi, maddi ve manevi değer artışı, bu bölgede yaşayan esnafın ve halkın 

da bu durumdan yararlanması, genç ve kadın işsizlere istihdam sağlanması gibi 

katkılar sağlayacaktır. 

Projenin İşletme 

Modeli, Yönetim 
4 kişilik proje ekibi tarafından yönetilecektir ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

koordineli bir şekilde hareket edilerek bakanlıktan destek alınacaktır. Uygun 

koşullarda ortaklık için yatırımcılarla işbirliği yaparak bu yönetimi 

yatırımcılarla ortak yapma hedefi de bulunmaktadır. 
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Yapısı ve 

Sürdürülebilirliği 
Projenin iyi ilerlediğini gören diğer yatırımcılarla işbirliği yaparak 

kapasiteleri olabildiğince daha da fazlalaştırmak ve goji berry üretimini 

yaygınlaştırıp herkesin bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.

Goji Berry üzümünün üretimini yaparak marmelat üretmek. 

Bu üretimini ve katma değerini yarattığımız marmelattan tüm Türkiye ve dünya 

yararlanacaktır.

Projenin her geçen üretim yılında kapasitesini önceki dönemin 2 katı 

kadar arttırmak ve buna bağlı olarak her yıl personelini ve üretim 

merkezlerini büyütmek böylece daha çok genç ve kadın işsiz istihdam 

etmek amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
Proje Riskleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EKLER 

1. Talep Analizi: Tespit edilen sosyal sorunun çözümüne yönelik paydaşların, potansiyel 

faydalanıcıların talep düzeyine ilişkin fizibilite, ön fizibilite, analiz, anket, görüşme, vb. 

çalışmalar, 

2. İş birliği protokolleri ve diğer ilgili destekleyici belgeler, 

3. Bilgi formunda verilen bilgilere ilişkin detaylı analizler, anketler, bu bölüme eklenebilir. 

 

# 

 

Risk Tanımı 

Dönem 

(Uygulama / 

İşletme) 

 

Olasılık 

(1-5 arası) 

Etki 

Düzeyi 

(1-5 arası) 

 

Tedbir 

1 
İklim ve hava 

koşullarına 

bağlı riskler 

Yaz dönemi 5 5 Soğutma sistemi ve 

gerekli koşulların 

sağlanması 

2 
Çevrede ki 

ilaçlamanın 

getirdiği riskler 

İlaçlama 

dönemi 

3 3  Çevrede ki arazi 

sahiplerinin 

bilinçlendirilmesi 

… 
     

 


