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1. PROJENİN ADI 

      Bayburt İli Organik Nohut Yetiştiriciliği Projesi 

 

 

2. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ 

 

Adı: Organik Nohut Yetiştiriciliği Projesi  

Yeri: Bayburt İli Merkez, Aydıntepe, Demirözü İlçeleri 

Uygulama Zamanı: 2019, 2020, 2021 

Uygulama Süresi: 3 yıl 

Projenin Toplam Bütçesi    : 178.860,00 TL 

2019 Yılı Talep Edilen Destek  :   68.860,00 TL 

2020 Yılı Talep Edilen Destek  :   55.000,00 TL  

2021 Yılı Talep Edilen Destek  :   55.000,00 TL 

Talep Edilen Destek   : 178.860,00 TL 

Projenin Türü: Bitkisel Üretim 

Üretim Kolu: Organik Tarım 

Bitki Türü: Nohut 

Projeyi Yürütecek Kurum: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Proje Koordinatörü:  

Adı Soyadı: Ümit ELİK 

Telefon No: 0458 211 74 85 (Dâhili 1202)  

E posta: umit.elik@tarim.gov.tr 

Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi: 

Adı Soyadı: Hasan KIR 

Telefon No: 0458 211 74 85 (Dâhili 1204) 

E posta: hasan.kir@tarim.gov.tr 

Proje Fikrini Öneren Kurum: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Adres: Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi Bayındır Sokak No:16 69000/Bayburt 



3. PROJENİN UYGULANACAĞI YER 

Bayburt İli Merkez, Aydıntepe, Demirözü ilçeleri 

 

4. PROJE ÖZETİ 

Projenin Süresi 36 ay 

Projenin 

Amaçları 

Genel Amaçlar: 

 İlimizde organik tarımın benimsenmesini ve 

yaygınlaştırılmasını sağlayarak, yöresel olarak yetiştirilen 

nohutu organik tarıma kazandırmak. 

Özel Amaçlar: 

 İnsan, hayvan ve bitki sağlığını koruyarak, tüketiciye 

kaliteli ve güvenli tarım ürünleri sunmak. 

 Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını 

sağlamak. 

 Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak. 

 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını korumak 

ve geliştirmek. 

 Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım 

teknikleri geliştirmek. 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak. 

 Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü 

verimli kullanmak. 

 Üretici örgütlenmesini ve organik tarım uygulamalarını 

teşvik etmek. 

 Gelecek nesillere kaynaklardan yeterince 

yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak. 

 Üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmak 

Hedef grup(lar) 1.000 dekar ekilişe sahip 50 nohut üreticisi 

Nihai 

Yararlanıcı(lar) 

Bayburt nohut üreticileri  

Organik ürün satış müteşebbisleri 

Tüketiciler 

Beklenen 

Sonuç(lar) 

Organik tarımın benimsenmesi ve yaygınlaştırılması sağlandı. 

Bayburt nohutu organik tarıma kazandırıldı. 

Bayburt nohutu bilinirliği % 20 arttırıldı. 

Üreticilerin gelir kaynakları % 30 arttırıldı. 



 

 

 

5. PROJENİN UYGULANACAĞI YERİN TARIMSAL POTANSİYELİ 

İlimiz, kurulduğu yer itibariyle, büyük sanayi tesislerinin bulunmayışı ve nüfus 

yoğunluğunun azlığı ile kimyasal ve biyolojik kirlenmelerden en az etkilenmiş yerleşim yeridir. 

Tarımsal üretim de konvansiyonel metotlar yaygın olarak uygulanmamakta ve mono kültür 

yetiştiricilik yapılmaktadır. Bunda belirleyici faktör iklimin olumsuz etkisidir. Şöyle ki ilkbahar 

geç donları 15 haziran tarihine kadar uzamakta, sonbaharın erken donları 25 ağustostan itibaren 

başlamaktadır. Çok kısa olan bu yaz üretim periyodu bitkisel üretimi ekonomik olmaktan 

çıkarmaktadır. 

İklimsel kısıt, yetiştirilen bitki çeşitliliğini de sınırlandırmakta, genel olarak bitkisel 

üretim, hayvansal üretime hammadde sağlama amaçlı olarak yapılmaktadır. Yetiştirilen ana 

ürünler, bu nedenle yem bitkileridir.  

Mono kültür tarım üreticinin ekonomik gelir seviyesini artırmamakta, geçimini 

sağlayamayan üretici çözümü göçte bulmaktadır. Oysa insan, toprak temelli beslenmeye 

sahiptir. Toprağı işleyecek çiftçi olmadığı durumda, tarımsal ürünlerin üretimi azalmakta, 

ithalat artmakta ve tüketicide uygun fiyatlı sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşamamaktadır. 

Alternatif ürün geliştirmenin oldukça güç olduğu İlimiz koşularında, bakliyatlar 

kadimden beri başarı ile yetiştirilmekte, ancak ekilişi yıldan yıla azalmaktadır. Bunda 

pazarlama olanaklarının azlığı yanında, ürünün yöre dışında tanınmaması ve ambalajlama 

sistemlerinin bulunmaması gelmektedir. Ayrıca üretimde mekanizasyon eksikliği nedeniyle, 

ekim, bakım ve hasat işlemlerinin elle yapılması da etkendir. İş gücü temininin imkansıza yakın 

olduğu İlimizde üretici mekanizasyon kullanamadığı üretim şekli ve ürünü terk etmektedir. 

  2017 yılı verileri ile 274 dekarlık alanda nohut tarımı yapılmaktadır. Üretimin çoğu 

aile ihtiyacını karşılama temelli yapılmaktadır. Ekim, bakım ve hasat işlemlerinde 

Organik Tarım Sistemine 50 üretici kaydedildi. 

Temel 

Faaliyet(ler) 

1- Proje Ekibinin Oluşturulması 

2- Planlama ve Koordinasyon 

3- Eğitim Çalışmaları 

4- Hizmet ve Satın Alma Faaliyetleri 

5- Görünürlük Faaliyetleri 

6- İzleme ve Raporlama Faaliyetleri 



mekanizasyon kullanılmamaktadır. İlimizde iş gücündeki azalış, ekiliş alanını her geçen gün 

azalmaktadır. Üretici elinde mekanizasyon aletleri bulunmadığından, tarımdaki iş gücü 

azalışına paralel olarak üretimi de azalmaktadır. Oysa 15 TL’ yi aşan fiyatı ve yörede aranan 

bir lezzet olmasıyla çok değerli bir üründür.  İlimizde bitkisel üretimde konvansiyonel girdilerin 

çok az seviyede kullanılması nedeniyle geçiş sürecinin hızlı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Nohut olumsuz şartlara dayanımının yüksekliği, piyasadaki değeri, İlimizde alternatif 

ürün olarak tarımsal potansiyelin geliştirilmesi ve üreticinin gelirini artırması ile tüketiciye 

organik bakliyat arzını sağlayacak önemli ve değerlendirilmesi gereken bitkisel ürünlerden 

biridir.  

 

6. PROJENİN AMACI 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında hazırladığımız 

‘’Bayburt İli Organik Nohut Yetiştiriciliği Projesi’’ genel amaçları; 

 İlimizde organik tarımın benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayarak 

‘’Bayburt Nohutunu’’ organik tarıma kazandırmak 

 Organik Bayburt Nohutunun isim hakkını tescil ettirerek coğrafi işaretli ürünler 

listesine sokmak.  

 İnsan, hayvan ve bitki sağlığını koruyarak tüketiciye kaliteli ve güvenli tarım 

ürünleri sunmak 

 Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak 

 Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak 

 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek 

 Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak 

 Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak 

 Üretici örgütlenmesini ve organik tarım uygulamalarını teşvik etmek 

 Gelecek nesillere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak 

 Üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmak 

 

 

7. PROJENİN GEREKÇESİ 



   Organik tarım; doğal bitki varlığının korunması, çevreye zarar vermeyen, ekonomik 

yarar sağlayan ve iş istihdamı bakımından önceliği olan bir üretim koludur. İlimiz iklimin 

olumsuz etkileri nedeniyle bitkisel üretim açısından, ekonomik gelir getirici bir seviyede 

değildir. Daha çok yem bitkisine dayalı ve hayvan beslemeye yönelik ham madde üretimi 

şeklindedir. Mevcut şartlarda alternatif ürün geliştirmek çok güçtür. 

   Bölgede kimyasalların kullanımı oldukça sınırlıdır.  Üreticilerin çoğunluğunun üretim 

girdilerinin organik tarıma uygun olması nedeniyle bu çiftçilerin organik tarıma geçişinin kolay 

olması beklenmektedir. Bölgenin zaten var olan avantajları organik tarım yönünde 

kullanılacaktır.  

   Nohut, bölge ekolojisine uygun, yörede eski dönemlerde çok yaygın ekilişe sahip olan 

doğal metotla üretimi yapılan bir bitkidir. Alternatif ürün olarak organik yetiştiriciliğinin 

artırılarak, tüketiciye daha sağlıklı ve güvenilir bakliyat arzının sağlanması ile üreticinin 

gelirinin artırılarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması projemizin amacını 

oluşturmaktadır. 

 

8. YÖNTEM 

Projemizde uygulayacağımız yöntemler; Proje ekibin oluşturulması, organik tarım 

eğitimi verme, hizmet alımı ve satın alma faaliyetleri olacaktır. 

Proje Ekibin Oluşturulması: Proje ekibi 5 kişiden oluşacaktır, proje yürütme 

aşamalarının ilki olan proje ekibinin kurulması gerçekleştirilecektir. Proje ekibi proje 

koordinatörü, yardımcısı, iki eğitimci ve bir muhasebeciden oluşacaktır. Proje koordinatörü, 

projenin aksamalar yaşanmaksızın ilerlemesi, raporlamaların tam ve eksiksiz yapılması, tüm 

faaliyetlerin prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi için son derece önemli bir rol 

oynayacaktır. Tüm görevlerinde kendisine yardımcı olacak olan, özellikle de yazışmalar, 

raporlamalar ve dış ilişkiler konusunda kendisini asiste edecek olan bir yardımcı personel, proje 

ekibine dâhil edilecektir. Bu kişiler dışında, projenin mali kısımlarını idare edecek, nakit akışını 

kontrol edecek, tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasından sorumlu olarak çalışacak bir 

personel de bu ekip içinde yer alacaktır. 

   Organik Tarım Eğitimi Verme: Projemizde uygulayacağımız ilk yöntem 

üreticilerimiz düzeyinde algı oluşturmak amacıyla organik tarım eğitimlerinin düzenlenmesidir. 

eğitimlerde basılı yayınlar kullanılacak sinevizyon gösterileri yapılacaktır, Bu kapsamda 

projenin uygulanacağı İlimiz Merkezde 1 Demirözü ve Aydıntepe’de 1 er olmak kaydıyla 3 

adet yetiştirici eğitimi verilecektir.  

Mevcut Nohut Ekim Alanlarının Organik Tarıma Kazandırılması: 274 dekarlık 

alanda ekimi yapılan nohut ekiliş alanlarının organik tarım bünyesine alınması sağlanacaktır 



Sertifikasyon Hizmet Alımı: Organik tarım sertifikasyonu veren kuruluşlar, 

Bakanlığımız tarafından akredite edilmektedir.  Bu kuruluşlar belli bir miktar karşılığında 

sertifikasyon hizmeti vermektedir. Bu ücretin ilk 3 yılı üreticilerimize ekstra bir yük 

getirmemesi adına, proje bütçemizden karşılanması, hem projenin başarısını hem de organik 

tarımın benimsenmesini kolaylaştıracaktır.  Sertifikasyon işlemleri bireysel olarak yapılacaktır. 

Satın Alma Faaliyetleri: Bu faaliyetler kapsamında proje yararlanıcısı olan 

üreticilerimize destek kapsamında organik gübre satın alımı gerçekleştirilecektir. Satın alma 

faaliyetleri kapsamında üç yıllık süre için toplam 30 ton katı ve 3 ton sıvı gübre satın alınarak 

üreticilere dağıtılacak olup uygulanabilirliği yerinde görülecektir. 

Nohut tohumluğu, İlimizde temini oldukça güç olan bir üretim girdisidir. Çoğu üretici 

elinde yıllardır kullandığı ürünleri tohumluk olarak kullanmaktadır. Bu çeşitlerin ne olduğu 

belli olmadığı gibi verimleri ve hastalık ve zararlılara da dayanımı çok düşüktür. Ülkemiz 

piyasasında kalite ve verimi kanıtlanmış, piyasada söz sahibi nohut çeşitlerinin tohumluk olarak 

alımı yapılacak olup, yerelde yaygınlaşması sağlanacaktır. 

Görünürlük faaliyetleri kapsamında, göürünürlük malzemelerinin alımı 

gerçekleştirilecektir. 

 

9. PROJE UYGULAYICISI 

Tam Yasal Adı: Bayburt  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Yasal Statü: Kamu Kurumu 

Posta Adresi: Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi Bayındır Sokak No:16 

69000 

Telefon Numarası:  0458 211 74 85 

Faks Numarası:  0458 211 75 84 

E-posta Adresi: bayburt@tarim.gov.tr 

İnternet Adresi: bayburt.tarim.gov.tr 

Proje Koordinatörü 

İrtibat: 
Ümit ELİK 

Cep Telefonu Numarası: 545 270 06 47 



Proje Koordinatörü E-

posta: 
umit.elik@tarim.gov.tr 

 

 

 

10. PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

Gösterge Birim Mevcut  Hedef 

Organik Tarıma Kazandırılan Nohut Üretici Sayısı Kişi 0 50 

Organik Tarım Eğitimi Sayısı Adet 0 3 

Organik Tarım Eğitimi Alan Nohut Üretici Sayısı Kişi 0 50 

KSK ile Yapılan Organik Tarım Sözleşme Sayısı Adet 0 1 

 

 

 

11. PROJENİN FAALİYETLERİ 

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘’Bayburt İli Organik Nohut Yetiştiriciliği 

Projesi’’ faaliyetleri şunlardır: 

11.1. Proje Ekibinin Oluşturulması 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda; İl Müdürü, İl Müdür 

Yardımcısı ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürünün katılımıyla bir toplantı 

düzenlenecek, bu toplantıda projenin yürütülmesinde görev alacak proje yönetim ekibi, 

eğitimlerde görev alacak teknik elemanlardan oluşan eğitim ekibi belirlenecektir. Bayburt İl 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü 

Organik Tarım Birimi eğitimlerin başarılı yürütülmesi için organizasyon, planlama ve 

uygulamalardan sorumlu olacaktır, ayrıca projenin alım satım mali kontrol ve satın alma ile 

ilgili bir personel bulunacaktır. 

11.2. Planlama ve Koordinasyon: 

Proje ekibimizin kontrolünde proje ile ilgili bütün faaliyetlerin amacına uygun bir 

şekilde planlanması faaliyetleridir. Bu faaliyetlerde eğitim için yerlerin ayarlanması, eğitime 

uygun düzenlenmesi, eğitimcilerin ayarlanması, ulaşım gibi bütün planlamalar 



gerçekleştirilecektir. Bütün koordinasyon proje koordinatöründe olup proje faaliyetlerinin 2. 

ayında gerçekleştirilecektir.  

   10.3. Proje Tanıtım ve Eğitim Çalışmaları: 

   Hedef grubumuzun ikamet etmekte olduğu köylerde aşağıdaki konularla ilgili eğitimler 

verilecek 

 Organik nohut üretim tekniği 

 Organik tarımın temel ilkeleri, 

 Organik tarımda toprak verimliliğinin korunması, 

 Organik gübreler 

 Organik tarımda hastalık ve zararlı yönetimi, 

 Organik tarımda biyoteknik mücadele yöntemleri 

   Bu kapsamda projenin uygulanacağı İlimiz Merkezde 1, Demirözü ve Aydıntepe’de 1 

er olmak kaydıyla 3 adet yetiştirici eğitimi verilecektir 

    

10.4. Hizmet ve Satın Alma Faaliyetleri 

Bu faaliyet programı hizmet ve mal satın alma faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu 

faaliyetleri, projemizin 3., 4. ve 5. aylarında gerçekleştirilecektir. 

Hizmet Satın Alma Faaliyeti: Organik tarım metodunu belirleyen ulusal 

standartlarda ürünlerin, araziden tüketiciye ulaştığı nihai noktaya kadar kontrolü ve 

sertifikasyonu zorunlu tutulmuştur. Sertifikasyon ve Kontrol Kuruluşları (KSK), tarımsal 

üretimden başlayarak nihai ürüne kadar olan zincirin mevcut organik standartlarla ve 

yönetmeliklerle belirlenmiş kurallara göre uygunluğu kontrol edilerek sertifikalandırılmayı 

gerçekleştirmektedir. Sertifikasyon işlemleri bireysel olarak yapılacaktır. Bu sürecin 

üreticilerimize külfet getirmemesi için sertifikasyon ücreti 3 yıl boyunca proje bütçesinden 

karşılanacaktır. 

Mal Satın Alma Faaliyeti: Organik tarımda en önemli etken organik maddece zengin 

içeriği bulunan topraktır. Toprağın organik maddece zenginleştirilmesi sağlanmadan, 

ekonomik verim ve sürdürülebilir organik yetiştiricilik mümkün değildir. Topraktaki biyolojik 

aktiviteyi canlandırma adına organik gübreleme yapılması zorunludur. Toprak yapısının 

iyileştirilmesi için dekar başına 10 kilogram katı ve 1 kilogram sıvı organik gübrenin 3 yıl 

boyunca alınması ve uygulanması öngörülmektedir. 



Nohut üretiminde en büyük sorun tohumluk teminidir. Belli çeşitler piyasada yüksek 

rağbet görmekte ve tabiri caizse yok satmaktadır. Bu tür tohumluklar yerine, ilimizde yerel ve 

bilinmeyen çeşitler tohumluk olarak kullanılmaktadır. Verim ve kaliteleri düşük olan bu çeşitler 

yerine iyi çeşit tohumluk temini yapılacaktır. Tohumluk temini 3 yıllık dönem içerisinde her 

yıl 330 dekarlık alana yetecek şekilde temin edilecektir.  

10.5.Görünürlük Faaliyetleri 

Bu faaliyet, projemizin tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetleri 

içermektedir. Bu kapsamda 1.000 adet el broşürü, 2 adet kırlangıç bayrak ve 20 adet afiş, 1.000 

adet şapka hazırlanacaktır. 1 Adet mobil örümcek pano yaptırılarak tüm faaliyetlerde projenin 

tanıtımı amacıyla kullanılacaktır. Her türlü görünürlük çalışmalarında projemizin Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklendiği açıkça belirtilecektir. 

10.6. İzleme ve Raporlama Faaliyetleri 

Projemizin izleme faaliyetlerinde eğitimlerin izlenmesi, her türlü satın alma faaliyetlerin 

usule uygunluk,  gübre uygulamaları gibi tüm üretim uygulamalarının yerinde denetimi 

yapılacaktır. Projemizde her 3 ayda bir olmak üzere raporlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

İzleme ve raporlama faaliyetleri proje faaliyetlerinin 3. ve 12. ayları arasında proje 

koordinatörünün denetiminde yapılacaktır. 

 

11. BEKLENEN SONUÇLAR 

 

11.1Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki 

 Proje ile Bayburt’a has bir damak tadı olan organik nohutun, organik logo ile Türkiye 

çapında tanınması çiftçilerin ürünlerini sadece bölgede değil tüm Türkiye genelinde 

pazarlamalarına olanak sağlayacaktır. Ayrıca nohutun üretim alanları artarak büyüyecek sadece 

yem bitkileri ekimi yapan üreticilerin ürün deseni değişerek yeni gelir kaynağı elde edecek ve 

bölge ekolojisine uygun alternatif bir ürün yaygınlaştırılmış olacaktır. 

Böylece hem tüketiciler sağlıklı organik nohut tüketecek hem de üreticilerin ekonomik 

olmayan bitkisel üretimleri ekonomik ve sürdürülebilir bir hale gelecektir.  

 

 



11.2.Çarpan Etkileri  
Bayburt organik nohutu ülke genelinde tanınacak, pazar imkanları genişleyecek, üretici 

sayısı artacak, coğrafi tanımlama ile yeni bir ürün bölgeye kazandırılacak, üniversite için bir 

araştırma konusu olacak, organik tarım metotlarını benimseyen üreticiler bilinçli üretip 

tüketicilere sağlıklı gıdalar sunacaklardır. 

11.3.Sürdürülebilirlik 

Sürdürülebilirlik; organik tarımın ana felsefesidir. Organik tarımın ortaya çıkışına 

sürdürülebilir bir tarımın insanlığa kazandırılması gayesi vesile olmuştur. Hali hazırda 274 

dekarlık ekiliş alanının tamamının öncelikli olarak projeye dahil edilmesi ve geçmiş yıllarda 

5.000 dekarın üzerinde ekilişi yapılan ve mekanizasyon sorunları nedeniyle artık kaybolmaya 

yüz tutmuş bölge ekolojisine uygun bir bitkinin yeniden canlanması mümkün olacaktır. 

 Projenin 3 yıllık faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilirliği için gerekli maliyetler 

proje bütçesinden sağlanacaktır. Proje süresince, uygulamalar ve gerekli çalışmalar İl ve İlçe 

Müdürlüğümüz personeli tarafından izlenecek ve projenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.  

 

12. PROJE UYGULAMA TAKVİMİ 

12.1. 2019 Yılı Uygulama Takvimi 

Faaliyet Adı 

1
. 
A
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.A
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3
.A
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4
.A

y
 

5
.A
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6
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y
 

8
.A

y
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.A

y
 

1
0
.A

y
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1
.A

y
 

1
2
. 
A

y
  

Uygulayıcısı 

1. Proje ekibinin 

oluşturulması 
                        

Bayburt  İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

2. Planlama ve 

Koordinasyon 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

3.Proje Tanıtım ve 

Eğitim Çalışmaları 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

4.Hizmet ve Satın 

Alma Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

5. Görünürlük 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 



6. İzleme ve Raporlama 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

 

12.2.2020 Yılı Uygulama Takvimi 

Faaliyet Adı 

1
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A
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2
.A
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Uygulayıcısı 

1. Proje ekibinin 

oluşturulması 
                        

Bayburt  İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

2. Planlama ve 

Koordinasyon 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

3.Proje Tanıtım ve 

Eğitim Çalışmaları 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

4.Hizmet ve Satın 

Alma Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

5. Görünürlük 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

6. İzleme ve Raporlama 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

 

12.3.2021 Yılı Uygulama Takvimi 

Faaliyet Adı 

1
. 
A

y
 

2
.A

y
 

3
.A

y
 

4
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y
 

5
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y
 

6
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.A

y
 

9
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y
 

1
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1
.A
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Uygulayıcısı 

1. Proje ekibinin 

oluşturulması 
                        

Bayburt  İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

2. Planlama ve 

Koordinasyon 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 



3.Proje Tanıtım ve 

Eğitim Çalışmaları 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

4.Hizmet ve Satın 

Alma Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

5. Görünürlük 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

6. İzleme ve Raporlama 

Faaliyetleri 
                        

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

 

13. PROJE UYGULAMASI İÇİN ÖNERİLEN EKİP 

Projemiz uygulamaya başlandığında proje yürütme aşamalarının ilki olan proje ekibinin 

kurulması gerçekleştirilecektir. Proje ekibi proje koordinatörü, yardımcısı, iki eğitimci personel 

ve bir muhasebeciden oluşacaktır. Proje başvuru aşamasında proje koordinatörü olarak 

seçilecek kişi önceden öngörülmüştür. Proje koordinatörünün genel görevleri şöyledir: 

 Genel koordinasyonun sağlanması, 

 Planlamaların kontrolü, 

 Yetkililer, ortaklar, üreticiler ve diğer birimlerle gerekli irtibatın sağlanması, 

 İzleme ve değerlendirme 

Proje koordinatörü, projenin aksamalar yaşanmaksızın ilerlemesi, raporlamaların tam 

ve eksiksiz yapılması, tüm faaliyetlerin projeye uygun şekilde gerçekleştirilmesi için son derece 

önemli bir rol oynamaktadır. Tüm görevlerinde kendisine yardımcı olacak olan, özellikle de 

yazışmalar, raporlamalar ve dış ilişkiler konusunda kendisini asiste edecek olan bir yardımcı 

personel proje ekibine dâhil edilmiştir. Bu kişiler dışında, projenin mali kısımlarını idare 

edecek, nakit akışını kontrol edecek, tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasından sorumlu 

olarak çalışacak bir personel de bu ekip içinde yer almaktadır. 

 

14. GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ 

Projemiz kapsamında yapmayı planladığımız görünürlük faaliyetleri şunlardır: 



El Broşürü: Projemizin eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1.000 adet 

hazırlanacaktır. Bu broşürler, eğitim zamanında üreticilerimize dağıtılacaktır. 

Afiş: Projemizin tanıtımı amacıyla il ilçe merkezi ve köylere asılmak üzere 20 adet afiş 

hazırlanacaktır. 

Kırlangıç Bayrak: Organik tarım eğitimlerinde kullanılmak üzere 2 adet kırlangıç 

hazırlanacaktır. 

Örümcek Stand: Organik tarım eğitimlerinde kullanılmak üzere 1 adet örümcek 

portatif stand yaptırılacaktır. 

Şapka: Organik tarım eğitimlerinde dağıtılmak üzere 1.000 adet şapka yaptırılacaktır. 

Projemizin tüm aşamalarının, yerel gazete ve web sitelerinde haber olarak geçilmesi 

sağlanacaktır.  

15. MALİYET/GELİR KAYNAKLARI 

15.1.Maliyet 

Giderler Birim Miktar 

Birim 

Maliyet 

(TL) 

Toplam 

Maliyet (TL) 

1. Ekipman ve Malzeme 

1.1. Makineler, Techizat, Üretim Materyali 

1.1.1. Katı Gübre (3 yıllık) Ton 30 600,00 18.000,00 

1.1.2. Sıvı Gübre (3 yıllık) Ton 3 4.000,00 12.000,00 

1.1.3. Nohut Tohumu (3 yıllık 1000 dekarlık alan için) Ton 12.000 10,00 120.000,00 

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 150.000,00 

  

2. Diğer Maliyetler Hizmetler 

2.1. Tanıtım (Görünürlük) Faaliyeti Giderleri 

2.2.1. Portatif stand (katlanabilir, çantalı) Adet 1 3.000,00 3.000,00 

2.2.2. Broşür Adet 1.000 0,50 500,00 

2.2.3. Şapka Adet 1.000 10,00 10.000,00 

2.2.4. Afiş Adet 20 10,00 200,00 

2.2.5. Kırlangıç Bayrak Adet 2 80,00 160,00 

2.2. Sertifikasyon Hizmeti 

2.2.1. KSK Sertifika Ücreti Adet 3.000 5,00 15.000,00 

Diğer Maliyet Hizmetler Alt Toplamı 28.860,00 

          

3. Toplam Uygun Proje Maliyeti 178.860,00 

 

 

15.2.Gelir Kaynakları 

BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI 
TOPLAM TUTAR (TL) 

Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı 178.860,00 

TOPLAM BÜTÇE 178.860,00 

 



EK: Ek-2 Nakit Talep Formu 

 

 

 

Hazırlayan 

         

         

Muammer ARAZ 

Ziraat Mühendisi 

…/02/2018 

       

         

         

Kontrol Eden  Onaylayan 

   

   

Abdurrahman MÜFTÜOĞLU  Abdulkadir KARABULUT 

Bitk. Ürt. Ve Bit. Sağ. Şb. Md.  İl Müdürü 

…/02.2018  …/02.2018 

 


