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EK-2: Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Proje Bilgi Formu 
 

1. PROJE TEMEL BİLGİLERİ 
 

 
Proje Adı KIRSAL KESİMDE GENÇ VE YAŞLI NÜFUSUN BİRLİKTE 

ÇALIŞMASI İLE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
 
 
 
 

Proje 
Uygulayıcıları 

 
Yararlanıcı 

Projemizin hedef kitlesi, öncelikle kırsal alanda yaşayan 
yaşlılar ve gençler olmak üzere, düşük gelirli çiftçilerimiz 
ile enginar faaliyetini yapmış ya da yapmakta olan 
üreticilerimizdir. Proje kapsamında bir pilot mahalle 
seçilmiş olup bu mahalle: 
 Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi 

 
 
Ortaklar 

-Tarım ve Orman Bakanlığı 
-KKYDP 

 
 

 
 
İştirakçiler 

-Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proje Mali 
Bilgileri 

Proje Bütçesi 20.000.000 TL 

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

8.000.000,00 TL              4.000.000,00 TL 
 

Destek Miktarı 
8.000.000,00 TL Devlet Katkısı 

 
 
 
 
Eş Finansman 

Nakdi Eş 
Finansman 

2.000.000,00 

 
Diğer Eş 
Finansman 

1.000.000,00 

Toplam Eş 
Finansman 

Projemiz gereği üreticilerimizin üretim 
yerleri ve işgücü kendileri tarafından 
sağlanacağı için üreticilerimizce proje 
bütçesine verilecek 3.000.000,00 TL % 25 
üretici katkısı aynı olacaktır. 

Destek Oranı % (8.000.000,00 / 1.000.000,00) x 100 = % 75 
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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. Temel amaç, 
Çakırbeyli Mahallesinde tarımsal istihdamı artırarak köyden kente genç 
nüfusun göçünü engelleyerek yaşlı üreticiler ile genç nüfusu 
buluşturarak istihdam sağlamak. 

 

Proje Özeti Bu proje Aydın iline bağlı Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli mahallesinde 
gerçekleştirmek üzere planlanmıştır. Projenin kapsamı kırsal alanda 
kalkınmayı ve genç nüfusa istihdam sağlamayı , genç nüfusun kırsal alanda 
kalmasını sağlamayı hedeflemektedir 

 
 

Uygulama Yeri 

İl AYDIN 

İlçe(ler) KOÇARLI 

Yer 
Seçimi 

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

 
Uygulama Süresi 17 yıl. ( 2 yıl deneme+ 15 yıl üretim ) 

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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Faydalanıcılar 

 
 
Hedef Gruplar 

*Projemizin hedef kitlesi öncelikle kırsalda yaşayan yaşlı 
üretici ve gençler olmak üzere, düşük gelirli köylerde 
yaşayan çiftçilerimizdir. 
*Projeden desteklenecek üreticiler bu bölgelerdeki öncelikle 
deneyimli üreticiler ile istekli üreticiler arasından Tarım ve 
Orman Bakanlığı 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 ve Adnan 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi projeye bilimsel katkı sağlayan 
akademik kadrosu 
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Projenin Temel 
Faaliyetleri 

1- Proje ekibinin oluşturulması 
Proje yönetim ekibimiz 5 kişiden oluşmaktadır.1 gıda mühendisi, 3 ziraat 
mühendisi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi  (KKYD) 
şubesinden şube müdürü, 1 e-ticaret uzmanı, 1 danışman olmak üzere 12 
kişiden oluşmaktadır. 
 
2- Projeden yararlanacak yetiştiricilerin belirlenmesi 
Çakırbeyli mahallesinde 10(+) çiftçi 
3- Fiyat araştırması 
Güncel piyasada bulunan ürün kavanozda 6 ile 8 arasında enginar konulmakta ve   
100 ₺ ile 240 ₺ arasında satılmaktadır . Kavanozun gramajları 640 Gram ile 960 Gram 
arasındadır. 640Gram kavanoz fiyatı ise 40 ₺dir. 

Bunların fiyat araştırması ve kontrolü proje ekibi tarafından yapılacaktır.  
4- Satın alma işlemleri 
Yapılan fiyat araştırması elde edilen veriler ışığında 3. Maddede yazılan 
ekipmanlar satın alınacak olup ortalama maliyeti 6.428.560,00₺  olduğu tespit 
edilmiştir. 
5-Çiftçi toplantıları ve eğitim faaliyetleri 
-Çiftçilerimiz için ilçe merkezlerinde kurulacak olan mühendislik ve proje 
bürolarında eğitim Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanları tarafından  
verilecektir. Teknik eğitim, proje ekibi tarafından verilecek olup eğitimle 
enginar yetiştiriciliği alanında temel bilgi ve beceriye sahip kişilerin 
yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim sürecinde katılımcılara; enginarda sulama 
eğitimi, enginarda gübreleme eğitimi, enginarda ilaçlama eğitimi, 
öğretilecektir. Eğitim faaliyetinin 2 hafta olması öngörülmektedir.  
-İkinci eğitimimiz inceleme gezileridir. Proje ekibi Bakanlık personeli ve proje 
kapsamında dahil olan kooperatifler tarafından verilecektir.Kaliteli üretim 
yapan ve birçok teknolojiyi kullanan üreticilerle proje kapsamımızdaki 
üreticileri buluşturmak istemekteyiz. 
- Genç işsizler için ise Tarımsal yeniliklerin Elektronik ortamda Paylaşılması 
çalışması eğirimi verilecektir. 
- Eğitim için projeye dahil olan personele  bütçeden 200.000₺ pay ayrılmıştır. -   
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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 yaşlı üretici ve gençleri bir arada 
bulundurmak ve genç işsizlere istihdam sağlamak proje dahilimizde 
hedefimizdir. 
Sonuç Göstergeleri 
Projemiz kapsamında ilgili mahallede bulunan genç nüfusun göç etmesini 
engellemek ve yaşlı nüfusla senkron bir şekilde istihdam sağlamak 
hedeflenmiştir. 
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2. PROJE AMAÇLARI, GEREKÇESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
 

Projenin Genel 
Hedefi 

Köyden şehre göçen gençlerin göçünü engellemek, çiftçiye danışmanlık 
sağlamak, girdi maliyetlerini minimuma indirerek yaşlı nüfusa istihdam 
sağlamak, E-ticarette gelişerek ürünleri yurtdışı pazarına sunmak, genç nüfusa 
iş olanağı sağlamak, çiftçinin bilgilendirilerek yanlış yapılan tarımın önüne 
geçilmesi ve verimliliği artırmak, sürdürülebilirliği sağlamak projemizin genel 
hedefleri arasındadır. 

 
Proje Amaç (lar)ı Aydın yöresinde yetiştirilen tarım ürünlerini , gençlerin teorik bilgileri ve yaşlı 

nüfusun tecrübesi ile birleştirerek hem istihdam sağlamak hem de yetiştirilen 
ürününe katma değer sağlamak, markalaştırmak ve e-ticaret kanalı ile doğrudan 
satış geliri elde edip yöre halkının kalkınmasını sağlamayı 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 kavanoz üretimi sağlayacağı istihdam, 
ulaşabileceği insan sayısı ile bu amaçlara hizmet edecek bir projedir. 

 
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, proje bölgesinin kalkınmasına fayda sağlamak . bölge 
halkının ekonomik refah seviyesini yükseltmek, bölgenin demografik yapısını 
revize etmek doğayı korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak projenin etkileri 
arasındadır. 

 

Projenin 
Mekânsal 
(Kentsel/Kırsal) 
Etkisi 

Projemizle yaşlı nüfus bulunan köylerde yaşayan üreticilerimize gençlerin 
yardımı ile ilerleme kat etmeleri ve ürünlerini  

Projenin İşletme 
Modeli, Yönetim 

Projeye ilişkin aşağıdaki hususların her birini açıklayınız: 
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Yapısı ve 
Sürdürülebilirliği 

Akdeniz’de doğmuş olan enginar bitkisi, yıllardır tıbbi amaçlarla da kullanılır. 
Son yıllarda içeriğindeki farklı bileşenler nedeniyle takviye edici olarak da 
görülür. Şekerden kolesterole kadar pek çok insan sağlığına faydası 
bulunmaktadır. 

 Özellikle son yıllarda oldukça rağbet gören enginar bitkisinin üretiminden 
paketlemesinden depolamasından pazarlamasına kadar planlanan bu proje 
kapsamında her aşamada  Aydın ili Koçarlı ilçesi Çakırbeyliği mahallesi 
mevkisinde uygulanacak faaliyetler sayesinde ürünün piyasaya katma değer 
kazandırılarak sürülmesiyle yöre halkını talebi yüksek bu ürün  ile istihtam edip 
özellikle tersine göçe vesile olarak hem bölgeyi kalkındıracağı hem de ülke 
ekonomisine katkı sağlayacağı hususları ile projenin gelecek dönemde enginar 
tüketiminin daha da yaygınlaşıp arzın artarak ilerlemesi beklendiğinden 
sürdürülebilir  olduğu ön görülmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 Kısa raf ömrü 
ile bozulma 
riski 

 Yaz Dönemi 4 4 SOGEP Projesi 
niteliğinde 
depolanabilirliğin 
arttırılması 

2      

…      
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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. 


