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1. PROJENİN ADI 

Organik Tarım Gönüllüleri Yetişiyor Projesi 

 

 

2. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ 

 

Adı: Organik Tarım Gönüllüleri Yetişiyor Projesi 

Yeri: Bayburt İli Merkez, Aydıntepe, Demirözü İlçelerimizde Bulunan İlkokullar 

Uygulama Zamanı: 2019 

Uygulama Süresi: 10 ay 

Projenin Toplam Bütçesi : 55.200,00 TL 

Projenin Türü: Eğitim 

Üretim Kolu: Organik Tarım 

İş Birliği Yapılacak Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

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

Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi: 

Adı Soyadı: Hasan KIR 

Telefon No: 0458 211 74 85 (Dâhili 1204) 

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

 

3. PROJENİN UYGULANACAĞI YER 

Bayburt İli Merkez, Aydıntepe, Demirözü ilçeleri 

 

 

4. PROJE ÖZETİ 

 

Projenin Süresi 10 ay 



Projenin Amaçları Genel Amaçlar: 

İlimizde organik tarım ve organik ürün bilincinin yerleştirilmesini 

sağlayarak, farkındalık yaratmak. 

Özel Amaçlar: 

Organik tarımın benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Organik tarım konusundaki bilgi eksikliğini gidermek. 

Bilinçli üreticiler ve tüketiciler ve tüketiciler yetişmesini sağlamak. 

Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak. 

Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak. 

Toprağı korumak ve geliştirmek. 

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak. 

Organik tarım yayım faaliyetleri için Organik Tarım Gönüllüleri 

yetiştirmek. 

Hedef grup(lar) İlimiz Merkez,  Aydıntepe ve Demirözü İlçeleri ilkokullarında 

öğrenim gören 3.253 öğrenci 

Nihai 

Yararlanıcı(lar) 

İlkokul öğrencileri 

Öğrencilerin aileleri 

Beklenen 

Sonuç(lar) 

Öğrenciler ve aileleri ile birlikte 10.000 kişiye organik tarım ve 

organik ürün bilinci yerleştirildi. 

Organik tarım gönüllüsü olarak 3.253 öğrenci yetiştirildi. 

Organik ürün tüketimi artırıldı. 

Temel Faaliyet(ler) Proje Ekibinin Oluşturulması 

Planlama ve Koordinasyon 

Eğitim Çalışmaları 

Satın Alma Faaliyetleri 

Görünürlük Faaliyetleri 

Ödüllü Resim Yarışması 

İzleme ve Raporlama Faaliyetleri 



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.  

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. 

Hattı zatında gıda ve tüketim konusunda ciddi bir bilgi kirliliği ve eğitim eksikliği de 

bulunmaktadır. Üreticiler bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı gibi, tüketiciler de bilgi 

sahibi değildir. Bilincin ana unsuru eğitimdir. Örgün eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız ise daha çok yetişkin eğitim programlarında 

faaliyetler yürütmektedir. Ancak bu eğitimler genelde üretici temelli olup, daha ziyade 

erkeklere sunulmaktadır. Aile bireylerinden çocuklara ve kadınlara ulaşmak zordur.  

Hayat boyu öğrenme devam ettiğine göre, faaliyetlerin hayatın tüm unsurlarına 

ulaştırılması gerekmektedir. Bu gün için gerek İlimizde ve gerekse Ülkemizde bunun 

başarıldığını söylemek güçtür. 

 

6. PROJENİN AMACI 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında hazırladığımız, 

ilkokul öğrencilerinde organik tarım ve organik ürün konusunda farkındalık yaratmayı 

amaçlayan ‘’Organik Tarım Gönüllüleri Yetişiyor Projesinin’’ genel amaçları; 

 Organik tarımın, benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

 Organik tarım konusundaki bilgi eksikliğini gidermek. 

 Bilinçli üreticiler ve tüketiciler yetişmesini sağlamak 

 Biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak 

 Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak 

 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak 

 Organik tarım konusunda etraflarını aydınlatacak, organik tarım gönüllüleri yetiştirmek. 

 

7. PROJENİN GEREKÇESİ 

 Organik tarım; insan, bitki ve hayvan sağlığına zarar vermeden, çevreye saygılı, doğal 

kaynakların ve doğal üretimin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini amaçlayan bir üretim 

metodudur. Yüzyıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın, konvansiyonel tarımın hep gölgesinde 



kalmıştır. Aslında bu beklenen bir durum olmakla birlikte, eğitim seviyelerinin artması ile 

birlikte insan tüketim alışkanlıklarının da değişmesi beklenir.  

 Ancak bu gün gelinen noktada eğitim seviyesinin artmasına rağmen gerçek bilincin 

yerleştiğini söylemek zordur. Bilinçli bireyler sağlıklı beslenmekte ve sağlık gerekliliğine 

uymaktadır. Gelecek neslimizi oluşturacak olan, çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler 

olarak yetişmesi, ailenin ve eğitim kurumlarının temel görevidir. Ancak ne ailelerde ne de 

eğitim kurumlarında her alanda uzman eğitimciler bulunmamaktadır. Bu açığı devletin diğer 

kurum ve kuruluşları kapatmaktadır. Gıda ve tarım temelli yetişkin eğitimi, asli görevi olan 

Müdürlüğümüz, bu açığı bir nebze olsun kapatmayı, ulaşılamayan kitleye de ulaşmayı 

amaçlamaktadır. 

Uygulanacak olan proje; ilkokul çağındaki çocuklara organik tarımı ve tarladan sofraya 

organik ve sağlıklı gıda bilincinin oluşturularak farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. 

 

8. YÖNTEM 

Projemizde uygulayacağımız yöntemler; Proje ekibin oluşturulması, organik tarım 

eğitimi verme 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: Projemiz ilkokul öğrencilerinde organik tarım bilincinin 

yerleşmesini amaçlamaktadır. Eğitimlerde basılı yayınlar kullanılacak, sinevizyon gösterileri 

yapılacaktır. Bu kapsamda projenin uygulanacağı İlimiz Merkez, Demirözü ve Aydıntepe 

ilçelerinde 16 ilkokulda temel organik tarım 16 adet organik tarım eğitimi verilecektir.  

Satın Alma Faaliyetleri: Organik tarım eğitimlerinin yapılabilmesi için gerekli, 1 adet diz üstü 

bilgisayar ile 1 adet projeksiyon cihazı alınacaktır. Tüm öğrencilere uygulanan eğitimin 

pekiştirilmesi için organik kuru fasulye tohumları, etiketi ve ambalajı ile ödül olarak verilecek 

5 adet tablet bilgisayar satın alınacaktır. 

Görünürlük faaliyetleri kapsamında, görünürlük 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: 
Zehra ŞAHİN 

Cep Telefonu Numarası: 542 221 08 41 

Proje Koordinatörü E-

posta: 
sahin.zehra@tarim.gov.tr 

Proje İştirakçisi Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

10. PERFORMANS GÖSTERGELERİ  

Gösterge Birim Mevcut  Hedef 

Organik Tarım Eğitimi Sayısı Adet 0 16 

Organik Tarım Eğitimi Öğrenci Sayısı Kişi 0 3.253 

 

11. PROJENİN FAALİYETLERİ 

11.1.Proje Ekibinin Oluşturulması 

Proje Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü uzman personelleri ile Organik 

Tarım Birimi (OTB) personellerince yürütülecektir. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 

Müdürlüğü Organik Tarım biriminden Mühendis Zehra ŞAHİN projenin koordinatörü olarak 

görevlendirilecektir. Projede teknik ve mali destek için Veteriner Hekim Binnaz Can YILMAZ 

ile Emrah ÖNEMLİ de koordinatör yardımcısı olarak görevlendirileceklerdir. Proje koordinatör 

ve yardımcıları proje faaliyetlerinin organizasyonu, gerekli yazışmalar ile projenin 

prosedürlerini yerine getirecekler ve nihai raporu hazırlayacaklardır. Projenin takibi ve 



işletilmesi koordinatörlerin sorumluluğunda olacaktır. Projenin başladığı ilk ay içerisinde 

oluşturulacaktır. 

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.  

11.3.Eğitim Çalışmaları: 

Eğitici Ekibin Oluşturulması: Eğitimciler alanında uzman kişiler arasından seçilmiş olup,  

mühendisler Hasan KIR ve Muammer ARAZ tarafından gerçekleştirilecektir. Projenin ilk 

ayında oluşturulacaktır. 

Proje Kapsamında Yarışma: Projenin hedef kitlesi olan ilkokul çocukları arasında, rekabet 

ortamı oluşturmak, dikkat ve ilgiyi sağlamak, projenin amacı olan farkındalığı sağlamak için 

ödüllü bir resim yarışması düzenlenecektir. Yarışma, Organik Tarım ve doğal yaşam konularını 

(herhangi biri) anlatan içeriğe sahip olacaktır. İlk 3 dereceye giren öğrenciler ile mansiyona 

değer görülen 2 öğrenci olmak üzere toplam 5 öğrenci ödüllendirilecektir. Ödül olarak 10 inç 

ekrana sahip tablet bilgisayar verilecektir. Yarışmaya eğitimlerin bitirileceği 25 Ekim 2019 

tarihi mesai bitimine kadar başvurular alınacak olup, başvurular okul müdürlükleri aracılığıyla 

yapılacaktır. Değerlendirmeler 1 Kasım 2019 tarihine kadar komisyonca yapılacaktır. Katılan 

resimler OTB de toplanacak olup, taranarak dijital hale getirilecektir. Resimlerin üzerinde 

mahlas veya isim bilgisi bulunmalıdır. Her okul en fazla 10 ve bir öğrenci tek resimle yarışmaya 

katılabilecektir.  

Resimlerin değerlendirilmesi, İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulacak komisyon 

vasıtasıyla yapılacaktır. Komisyon İl Müdürü başkanlığında, 2 İl Müdür Yardımcısı, Gıda ve 

Yem Şube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürü tarafından 7 kişi ile oluşturulacaktır. 

Değerlendirme her komisyon üyesince kendilerinde bulunan ayrı formlara 100 üzerinden 

yapılacak olup, puantaj bitiminden sonra ortalaması alınarak nihai puanlar oluşacaktır. En 

yüksek puana sahip 5 katılımcı ödüllendirilecek olup, puan eşitliği olması durumunda, açık 

oylama ile ödüle hak kazanan öğrenci belirlenecektir. Puanlar ve değerlendirme tutanak altına 

alınacaktır. 

Kazananlar 1 Kasım 2019 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek olup, ödül 

töreni 8 Kasım 2019 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacak, yerel basın, kamu 

kurum ve kuruluşları ile okullar törene davet edilecektir. 

Eğitimin İçeriği: Eğitim ilkokul öğrencilerine verilmek üzere tasarlanmıştır. İlkokul çağındaki 

çocukların anlayıp kavrayabileceği bir lisanda sunulacak ve sunumlarda alanında uzman 

Müdürlüğümüz personelleri görevlendirilecektir. 



Sunumlar iki bölüm halinde verilecek olup, ilk bölüm temel organik tarım eğitimi, ikinci 

bölüm ise İlimizde ve Ülkemizde yürütülen faaliyetler ile doğal yaşam ve doğal tüketim 

bilincini içerecektir. Eğitimlerde öğrencilerimize Müdürlüğümüzce hazırlanan Organik Tarım 

Cep Kitapçığı ve İlimizde yetiştirilen Organik Kuru Fasulye tohumları (Geçiş ürünü) 

dağıtılacak, öğrencilerden bu tohumları ekmeleri istenecektir. 

Eğitimler Bayburt Merkez Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 13 (on üç), Aydıntepe İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 1 (bir), Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 (iki) 

ilkokulda toplam 3.253 (üç bin iki yüz elli üç) ilkokul öğrencisine iki dönem halinde 

verilecektir. Eğitimin iki dönem halinde verilme nedeni pekiştirme ve ikinci dönemde yapılacak 

olan yarışmaya katılım ve tanıtım sağlamaktır. 

Eğitim Yeri :Bayburt merkez ve ilçelerindeki ilkokullarda toplantı salonlarında eğitim 

verilecektir. 

11.4.Projede İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Sağladığı katkılar 

Proje ekibi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa uyularak rutin 

ders programını aksatmayacak şekilde eğitim için belirlenen okullarda sorumlu kişiler ile 

koordineli şekilde organizasyon ve eğitim faaliyetini gerçekleştireceklerdir. 

Aydıntepe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: İlçede düzenlenecek 

organizasyonda gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 

Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçede düzenlenecek organizasyonda gerekli yasal 

izinler ile eğitim ve öğretimin aksamaması için uygun zaman ve saati belirleyecek, 

koordinasyonu sağlayacaktır. 

Demirözü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: İlçede düzenlenecek 

organizasyonda gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçede düzenlenecek organizasyonda gerekli yasal 

izinler ile eğitim ve öğretimin aksamaması için uygun zaman ve saati belirleyecek, 

koordinasyonu sağlayacaktır. 

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü: İl çapında düzenlenecek tüm eğitimler için gerekli yasal 

izinler ile eğitim ve öğretimin aksamaması için uygun zaman ve saati belirleyecek, 

koordinasyonu sağlayacaktır.  

11.5.Satın Alma Faaliyetleri 

Proje ekibi ihale faaliyetlerine projenin uygulanacağı ayda başlanacak olup, proje 

bitimine kadar süreci devam ettirecektir. Satın almalar projenin 1 ayında yapılarak 

tamamlanacaktır. 

Proje Kapsamında İkram: Projenin hedef kitlesi ilkokul çağındaki çocuklardır. Projeye olan 

ilgiyi canlı tutmak, Organik tarım konusunda farkındalık yaratmak ve öğrenilen bilginin 

pekişmesi açısından İlimizde üretilen organik fasulye tohumları ambalajlı bir biçimde 



katılımcılara dağıtılacaktır. Dağıtılan tohumları çocukların saksı veya dış ortamda yetiştirmesi 

istenecektir. Dağıtım için 50 kg kuru fasulye tohumu alınacak ve her kilitli torbaya 10 ar adet 

konacaktır. 

Yarışma İçin Tablet Bilgisayar Alımı: Toplam 5 öğrenciye 10 inç ekrana sahip, tablet 

bilgisayar ödül olarak verileceğinden alımı yapılacaktır. 

Bilgisayar ve Ekipman Alımı: Projede eğitimlerin öğrencilere verilebilmesi için 1 adet diz 

üstü bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazı alınacaktır. 

11.6.Görünürlük Faaliyetleri 

Projenin görünürlüğünü sağlamak için; 

 Bir adet portatif örümcek stand; eğitimlerde projenin, finansör kuruluşun ve İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün tanıtımını yapmak için taşınabilir, portatif stand 

alınacaktır. 

 Eğitimlerde kullanılmak üzere 50 adet afiş yaptırılacaktır. 

 Eğitimlerde dağıtılmak üzere 4.000 adet şapka yaptırılacaktır. 

 Eğitimlerde dağıtılmak üzere 5.000 broşür yaptırılacaktır. 

 Eğitimlerde dağıtılmak üzere 4.000 adet tohum içeren kalem yaptırılacaktır. 

 Eğitimlerde dağıtılmak üzere 4.000 adet kitapçık bastırılacaktır.  

 Eğitimlerde dağıtılacak kuru fasulye tohumlarının içerisine konulacağı küçük 5.000 

adet kilitli torba alınacaktır. 

 Eğitimlerde dağıtılacak 5.000 adet kuru fasulye içeren torbaların içerisine, projeyi İl 

Müdürlüğünü ve kuru fasulye yetiştiriciliğini içeren mini broşürler yaptırılarak içerisine 

konacaktır.  

 

11.7.İzleme ve Raporlama Faaliyetleri 

Eğitim programı sonunda hedefler, sonuçlar, eğitime katılan toplam öğrenci sayısı gibi 

konular raporlanarak eğitim tutanakları ile dosyalanacaktır. Bir ara ve bir de nihai rapor 

sunulacaktır. 

 

12. BEKLENEN SONUÇLAR 

12.1.Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki 

  Proje ile 3253 ilkokul öğrencisi organik ürün ve organik tarım konusunda bilinçlenmesi 

sağlanacaktır. Saksılara dikmeleri için verilen kuru fasulye tohumları sayesinde, bitki ve doğa 

sevgisi aşılanacak, ebeveynlerinde ve çevrelerinde de duyarlılık ve bilinç artacaktır.   

12.2.Çarpan Etkileri  

Projenin amacı ulaşılamayan kitleye ulaşmak ve davranış değişikliği meydana 

getirmektir. Öğrenciler çok hızlı öğrenir ve öğrendiklerini uygularlar. Her eğitim verdiğimiz 

öğrencinin en az 3 kişiye (anne, baba, arkadaş) ulaşacağını düşünerek yaklaşık olarak 10.000 



kişide Organik Üretim bilincinin uyandırılması, davranış değişikliği oluşturulması ve sağlıklı 

bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

12.3.Sürdürülebilirlik 

Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmaktadır. Bilinçli bireyler, çevreye daha duyarlı 

olacak, gelecek nesillerini de bu minvalde yetiştireceklerdir. Bilgi kaybolmayan ve yayılan bir 

materyal olduğundan, daha çok insana ulaşarak, bilinç artacaktır.   

 

13. PROJE UYGULAMA TAKVİMİ 

13.1.Uygulama Takvimi 

Faaliyet Adı 

1
.A

y
 

2
.A

y
 

3
.A

y
 

4
.A

y
 

5
.A

y
 

6
.A

y
 

7
.A

y
 

8
.A

y
 

9
.A

y
 

1
0
.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. Yarışma Faaliyetleri                     
Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

7. İzleme ve Raporlama 

Faaliyetleri 
                    

Bayburt İl G.T.H. 

Müdürlüğü 

 

13.2.Eğitim Takvimi 

I. Dönem Eğitim Tarihleri 
2019 ŞUBAT 2019 MART 

18 19 20 21 22 25 26 27 28 4 5 6 7 11 12 13 

II. Dönem Eğitim Tarihleri 
2019 EYLÜL 2019 EKİM 

23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 7 8 9 10 14 15 

 



14. GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ 

Projemiz kapsamında yapmayı planladığımız görünürlük faaliyetleri şunlardır: 

 Afiş: Projemizin tanıtımı amacıyla okullarda projeyi ve resim yarışmasını tanıtıcı 50 

adet afiş hazırlanacaktır. Eğitimin verileceği ilkokullara asılacaktır. 

 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 ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere dağıtılmak 

üzere 4.000 adet şapka yaptırılacaktır. Eğitimler esnasında katılımcılara dağıtılacaktır. 

 Mini Broşür: Projemizin tanıtımı amacıyla kuru fasulye tohumlarını içeren torbaların 

içerisine, projeyi tanıtan ve kuru fasulye ekimini basit şekliyle içeren bilgi notunun 

bulunduğu mini broşürler konacaktır. Toplamda 5.000 adet yaptırılacaktır. Eğitimler 

esnasında katılımcılara dağıtılacaktır. 

 Broşür: Projemizin ve resim yarışmasının tanıtımı amacıyla 5.000 adet yaptırılacaktır. 

Eğitimler esnasında katılımcılara dağıtılacaktır. 

 Tohumlu Kalem: Projemizi tanıtıcı içerisinde bitki tohumları bulunan 4.000 adet kalem 

yaptırılacaktır. Eğitimler esnasında katılımcılara dağıtılacaktır. 

 Organik Tarım Cep Kitapçığı: Projemizi ve organik tarımı çocukların anlayabileceği bir 

dille anlatan 4.000 adet cep kitapçığı yaptırılacaktır. Eğitimler esnasında katılımcılara 

dağıtılacaktır. 

 Organik Tarım Ödüllü Resim Yarışması: Projemizi ve organik tarıma olan ilgiyi canlı 

tutmak,  çocukların organik dünyaya katkılarını sunmak için 5 adet tablet bilgisayar 

ödüllü resim yarışması düzenlenecektir. 

 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.Bilgisayar Donanım 

1.1.1. Projeksiyon cihazı Adet 1 3.000,00 3.000,00 

1.1.2. Diz üstü bilgisayar Adet 1 4.000,00 4.000,00 

1.1.3. Tablet bilgisayar (ödül olarak verilecek) Adet 5 800,00 4.000,00 

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 11.000,00 

  

2. Diğer Maliyetler Hizmetler 



2.1. Tanıtım (Görünürlük) Faaliyeti Giderleri 

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

2.1.2. Tohumlu kalem Adet 4.000 1,50 6.000,00 

2.1.3. Kitapçık Adet 4.000 3,00 12.000,00 

2.1.4. Broşür Adet 4.000 0,25 1.000,00 

2.1.5. Şapka Adet 4.000 5,00 20.000,00 

2.1.6. Afiş Adet 50 10,00 500,00 

2.1.7. Kırlangıç Bayrak Adet 2 100,00 200,00 

2.1.8. Küçük boy kilitli torba Adet 5.000 0,05 250,00 

2.1.9. Mini Broşür Adet 5.000 0,10 500,00 

2.1.10. Kuru fasulye tohumu (yerel üretim geçiş 

ürünü) Kg 50 15,00 750,00 

Diğer Maliyet Hizmetler Alt Toplamı 44.200,00 

          

3. Toplam Uygun Proje Maliyeti 55.200,00 

 

15.2.Gelir Kaynakları 

BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAM TUTAR (TL) 

Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı 55.200,00 

TOPLAM BÜTÇE 55.200,00 

 

EK : Ek-2 Nakit Talep Formu 

 

Hazırlayan 

         

         

Hasan KIR 

Ziraat Mühendisi 

…/02/2018 

         

         

Kontrol Eden  Onaylayan 

   

   

Abdurrahman MÜFTÜOĞLU  Abdulkadir KARABULUT 

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

…/02.2018  …/02.2018 

 


