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Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Proje Bilgi Formu 

 

1. PROJE TEMEL BİLGİLERİ 
 

 

Proje Adı 
Şehirdeki genç kesimin teknolojiyi kullanarak kırsal kesimdeki yaşamı 

desteklemesi ve bitmiş olan köy-kırsal yaşamın tekrar hayata döndürülmesidir. 

 

 

 

 

 

Proje 

Uygulayıcıları 

 
Yararlanıcı 

Projemizin hedef kitlesi, ilk olarak şehir hayatında yaşamını 

sürdüren çocuklar, gençler başta olmak üzere ebeveynler ve 

ailelerdir. Proje kapsamında ilk olarak Aydın ili Efeler 

ilçesi pilot bölge seçilmiştir. 

 

 
Ortaklar 

• Aydın Büyükşehir Belediyesi 

• Aydın Efeler İlçe Belediyesi 

• Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan ve 

Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

 

 
İştirakçiler 

• Aydın Büyükşehir Belediyesi 

• Aydın Efeler İlçe Belediyesi 

• Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki 

Koruma Bölümü 

• Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümü 

• Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proje Mali 

Bilgileri 

Proje Bütçesi 1.00.0 1.000.000 TL 

1.01.0 Bakanlık Katkısı ( %75) 

1.02.0 750.000 TL 

1.03.0 ----------------------------------------------------------------------- 

1.04.0 Üretici Katkısı (%25) 

1.05.0 250.000 TL 

1.06.0  

 

Destek Miktarı 

 750.000 TL Bakanlık Katkısı 
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Eş Finansman 

Nakdi Eş 

Finansman 

100.000 TL 

 

Diğer Eş 

Finansman 

150.000 TL 

Toplam Eş 

Finansman 

Diğer Eş Finansman ile birlikte toplam katkı  

100.000+150.000 = 250.000 TL 

Destek Oranı % [(750.0000/ 1.000.000) x 100] = %75 

Yapım İşlerinin 

Tahmini 

Bedelinin Proje 

Bütçesine Oranı 

 
Pilot olarak başlanan projede üniversite ve 

belediyelere ait arazilerden oluşacağından dolayı arazi 

kirası ya da arazi satın alma durumu yoktur. 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tarım sektöründeki payı her geçen gün giderek azalmaktadır. 

Kırsaldan kente göç hala devam etmektedir. Bunun sonucunda kırsaldaki 

tarım, hayvancılık ve üretim giderek azalmaktadır. Şehir hayatında yaşamını 

sürdürmekte olan çocukların, gençlerin ve bunlarla birlikte aile fertlerinin de 

katılımıyla birlikte akıllı bahçe-köy modeli hayata geçirerek çocuk ve genç 

nüfusu kırsal alandaki hayata alıştırmak köy modelinin oluşmasını, yeni 

neslimizi şehir hayatından köy hayatına döndürerek kırsal alandaki üretimin 

kademeli olarak artırılması amaç edinilmiştir. 

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
 

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik x 

Öncelik 3: Sosyal İçerme x 
Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk x 

Proje Özeti Çocukların ve gençlerin, proje kapsamında toprakla bütünleşmesini sağlamak, 

tarımın önemini kavramasında yardımcı olmak, ilerleyen dönemlerde kırsal 

hayattaki üretimin bir parçası olarak kırsal hayata dönüşlerin hızlanmasıdır. 

Kırsal hayatın kısa dönemde canlanması zor bir durum ama çocuk ve 

gençlerimiz sayesinde aile bireylerinin de katkısı olabilmektedir. 

 

 

Uygulama Yeri 

İl Aydın 

İlçe(ler) Merkez Efeler  

Yer 

Seçimi 

Projedeki yer seçimi, hedef kitleyle ilişkisi kurularak ulaşılabilirlik, 

katılımcılık ve uygunluk boyutları ile gerekçelendirilecektir. 

 

Uygulama Süresi 
 Toplamda 18 Ay eğitim ( İlk 10 ay toprak, fide, sulama, gübreleme, fideleme, 

üretim hakkında bilgilendirme. Diğer 8 ayda ise eğitime katılan bireylerin 

yardım almadan arazide öğrendiklerini uygulanması bölümüdür.) 

 

 

 

 
Faydalanıcılar 

 

 
Hedef Gruplar 

Projemizin ana hedef kitlesi şehir hayatına adapte olmuş 

çocuklar, gençler ve ebeveynlerdir. 

 

Nihai 

Faydalanıcılar 

Proje kapsamında tüm çocuk, genç ve aile bireylerinin 

katkılarıyla birlikte kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin 

artırılması, tarımsal üretimin hızlanması sağlanacaktır. Eğitim 

alan kişilerin bir kısmının kırsaldaki tarımsal faaliyetleri iş 

haline getirmesi, bir kısmının ise kendine ve ailesine yetecek 

kadar üretim sağlaması ve bunun sonucunda aile bütçesine 

katkı sağlanacaktır. 
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Proje Konusu İle 

İlgili Diğer 

Kuruluşlar 

 Tarım Orman Bakanlığı Özelinde oluşturulmuş proje ekibi, Aydın Büyükşehir 

Belediyesi, Aydın Efeler İlçe Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi ( Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Bölümleri) içerisinde 

projeye her türlü teorik ve uygulamaya yönelik eğitim ve katkı sağlayan 

akademik kadrodur. 
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Projenin Temel 

Faaliyetleri 

1-) Proje ekibinin belirlenmesi ve oluşturulması. 

Proje ekibi 4 kişi Tarım Orman Bakanlığı Personeli, 3 kişi  Aydın Büyükşehir 

Belediyesi, 4 kişi Efeler İlçe Belediyesinden, Adnan Menderes Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden ise 3 Kişi olmak üzere toplamda 14 

kişiden oluşturulmuştur. 

2-) Projeye katılım sağlayacak kişilerin belirlenmesi 

Aydın ili Efeler ilçesinden seçilecek ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere 

öğrenciler ve ebeveynler olarak belirlenecektir. 

3-) Fiyat Bilgisi 

Projede kullanılacak alet-ekipmanlar; eğitime katılacak kişilerin eğitim alanının 

büyüklüğüne göre çapa, tırmık, budama makası, kürek, kazma, el testeresi vb. 

fiyat araştırması proje ekibi tarafından belirlenecektir. 

4-) Satın Alma 

Yapılan fiyat araştırmaları listelenerek belirtilen alet-ekipmanlar satın 

alınacaktır. Bu alet-ekipman fiyatları ise 20.000 TL olduğu belirlenmiştir. 

5-) Eğitim Faaliyetleri 

Eğitime katılacak kişiler için Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler İlçe 

Belediyesi’nin sağlayacağı konferans salonlarında teorik eğitimler, daha 

önceden yapılan eğitim programına sadık kalarak Adnan Menderes Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi (Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümleri) 

öğretim görevlileri ve Tarım Orman Bakanlığı personellerinden oluşan kadro ile 

teorik dersler yapılacaktır. Verilen teorik eğitimden sonra Aydın Büyükşehir 

Belediyesi, Merkez Efeler İlçe Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi ile birlikte yapılan eğitim arazisi çalışması sonucunda Ziraat 

Fakültesi içerisinde kullanılmayan arazilerin eğitimin uygulama kısmı için 

kullanılabileceği öngörülmüştür.  

 

 

 

 

 
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 

Projemizde ana hedef alanı çocuk ve gençlerimiz olarak kırsal alandaki 

hareketliliği artırmak amacı ile kırsal hayatı sevdirme, özendirme, kendi 

kendine yetebilmelerini öne çıkarmak için ilk etapta 750 bireye eğitim 

verilmiştir. 

Sonuç Göstergeleri 

Projenin asıl amacı olarak bizden sonra gelecek nesillere tarımın önemini 

anlatabilmek, tarımın gerekliliğinin önemini aşılamak kırsal kalkınmanın ve 

kırsal üretimin sürdürülebilir olması için ilk olarak Aydın İli Efeler İlçesinde 

başlatılacak proje kapsamında, Aydın’da kırsal alandaki kalkınmanın 

hedeflenmesi, daha sonra projenin bölgesel olarak ülkemizin dört bir yanında 

aktif olması hedeflenmiştir. Pilot olarak başlanan Aydın Efeler İlçesinde eğitime 

katılan 750 kişiden 600 kişinin başarıyla eğitimi tamamlaması öngörülmektedir. 
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2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 

Projenin Genel 

Hedefi 

Can çekişmekte olan kırsal alanlarımızın tekrardan üretime katılması, kendi 

kendine yetebilir duruma gelmesi ve kırsal alandaki tarımsal faaliyetlerin 

sürdürülebilir olmasını sağlamak ana hedefidir. 

 

Proje Amaç (lar)ı 
Kırsal alanlardaki tarımsal üretimi artırmak, şehirdeki nüfusun kırsal alana geri 

dönüşünün sağlanması, kırsal alana dönüş yapan bireylerin teknolojik açıdan 

destekler verilmesi, kırsal alandaki istihdamın artırılmasını amaç edinmekteyiz. 

 
Projenin Arka 

Planı  ve 

Müdahale 

Gerekçesi 

Köyden kente olan göçün önlenememesi, kırsal alandaki üretimin azalması, 

sürekliliğin olmaması ve tarımsal faaliyetlerin giderek düşmesi projenin hayata 

geçirilmesi ve uygulanmasına neden olan sorunlardandır.  

Şehir hayatındaki insanları kırsal alandaki hayata tekrar entegre etmek, kırsal 

alanları canlandırmak için genç yaştaki bireylerin eğitilmesi ana 

hedeflerimizdendir. Bireylerin tarımsal anlamda kendi kendilerine yetebilirliği 

sağlamak ayrıca eğitime katılan genç bireyleri sosyal ve kültürel açıdan da 

desteklemek ve geliştirmek amaç edinilerek sorunların önün geçilmesi 

hedeflenmiştir. 

 
Projenin 

Tamamlayıcılığı 

Kırsaldan kente olan göçlerin önüne geçebilmek için Tarım Orman 

Bakanlığı’nın destekleme çalışmaları olsa da önüne geçilememiştir. Kırsaldan 

kente olan göçün eski haline dönmesini sağlamak için SOGEP projesi 

kapsamında çocuk ve gençlere yönelik eğitimler verilmesi, kırsal alanlardaki 

faaliyetlerin eğitimi açısından uygulamalı eğitimlere arazi, alet-ekipman temini 

yapılması bu programın en önemli amaçlarındandır. 

 

Projenin Etkileri 
Projemiz kapsamında verilen eğitimler sayesinde kırsal alanlarımızın tekrardan 

canlanması, üretimimizin sürekli hale gelmesi, artan fiyatlar ve enflasyona 

karşı ayakta durabilmek, bütçemizi etkin yönetebilmek için kendi kendine 

yeterliliği sağlama konusunda büyük ölçüde katkılar sağlanacaktır. 

Projenin 

Mekânsal 

(Kentsel/Kırsal) 

Etkisi 

Projemiz ülkemizin en değerli işletme biçimlerinden olan küçük aile 

işletmelerinin geri gelmesi, şehir insanımızın pazar fiyatlarındaki artıştan en az 

miktarda etkilenmesi, kendi yeterinden fazla olan üretimin pazarlanarak bütçeye 

katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Projenin İşletme 

Modeli, Yönetim 
Projeye ilişkin aşağıdaki hususların her birini açıklayınız: 
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Yapısı ve 

Sürdürülebilirliği 

• Proje Yönetim Ekibi: 

-Faruk BOZKURT 

-Oğuzhan ŞAHİN  

-Hamdi Berkay SEVİM  

-Yunus Emre ACAR 

• Projeye Destek Sağlayan Kurumlar: 

   -Tarım Orman Bakanlığı 

   -Aydın Büyükşehir Belediyesi 

   -Aydın Merkez Efeler İlçe Belediyesi 

   -Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarla Bitkileri, Bahçe 

Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümleri) 

Proje sonucunda ne tür çıktı ve hizmetler üretilecek 

• Projemiz ile eğitimimize başlayan 750 kişiden 600 kişinin başarıyla 

bitirmesi hedeflenmiş ve üretimin ilk etapta kendilerine yetecek kadar 

olması, ilerleyen süreçlerde de tarımsal üretimin getirisi göz önüne 

alındığında şehirden kente göçlerin olması projemiz çerçevesinde 

öngörülmektedir. 

Bu çıktı ve hizmetlerden kimler hangi koşullarda yararlanacak? 

• Proje sonunda projeden en çok yararlanan kişiler genç bireyler olacaktır. 

Projemizin kapsayanları içerisinde bulunan çocuk bireyler ise ikinci sırada 

projemizden yararlanacak kişilerdir. Uzun vadede kırsaldan kente dönüş, 

kırsal üretim, kırsal üretimin sürekliliğinin sağlanarak bireylere kazanç 

getirerek parasal yönden getiri sağlayacaktır. Projemizin sonunda projeye 

katılım, projemizi tamamlayan kişilerin edindiği bilgiler ve uzmanlık 

çerçevesinde yeni bireyler çekerek devamlılığı sağlanacaktır. 

Proje sonrası yönetim modeli (personel ihtiyacı, girdi ve işletme maliyetleri, 

satış gelirleri vb. kurumsal ve mali unsurlar açısından projenin 

sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı) nedir? 

• Projemizde hem teorik hem de uygulamalı arazi eğitimi olup, arazide 

yetiştirilen ürünlerin pazarlanması personel giderleri, girdi ve işletme 

maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Proje sürekli hale geldiğinde kendi 

kendine yetebilecek şekilde devam edecektir. 
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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 

 

 

 

 

Eleman 

tedarikine bağlı 

oluşan riskler 

 

 

 

 

Kış ve Yaz 

Dönemi 

 

 

 

 

2 
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Adnan Menderes 

Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi 

Çerçevesinde 

alanında yetişmiş 

ziraat mühendisi 

adayların eğitime 

katılarak çözülmesi. 

 

 

 

2 

 

 

 

Doğa 

koşullarına 

bağlı riskler 

 

 

 

Kış ve Yaz 

Dönemi 

 

 

 

3 
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Kış döneminde 

uygulamalı eğitimin 

aksamaması, 

planlamada sıkıntı 

olmaması için bir 

kısım arazinin sera 

şeklinde 

kapatılması, yaz 

döneminde ise 

oluşabilecek sulama 

sorunlarına önlem 

alınmasıdır. 

… 
     

 

 


