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TR82 Bölgesi (Çankırı, Kastamonu ve Sinop) için Proje Fikirleri Kavramsal Notu 

İlinizde veya bölgenizde uygulanmaya yönelik Proje Fikri Konseptiniz için lütfen aşağıda verilen formu 

doldurunuz. (Öncelikle “notlar” kısmını okuyunuz)  

 

1. Durum ve Sorun Analizi: Projenin içeriğini, gerekçesini ve bölgede (bölgelerde) hangi soruna 
çözüm getireceğini açıklayınız (en fazla 15 satır) 

TÜİK ve Yıldız Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre, İlçe nüfusunun %20’si (2.000 kişi) ilçe 

merkezinde yaşamaktayken; köylerde yaşayan nüfus %80’dir (8.000 kişi). İlçenin en önemli gelir 

kaynağı tarımsal faaliyetlerden elde edilmektedir. Yıldız İlçesinde en fazla yetişen tarım ürünleri elma 

(500 ton), armut (500 ton), vişne (200 ton), havuç (700 ton), kabak (300 ton), taze fasulye (600 

ton) olmuştur. İlçe tarım alanlarının %40’ında bu 6 ürün üretilmekte olup; kalan tarım arazisinde 

çoğunlukla buğday hasadı yapılmaktadır. Bu ürünleri 200 ailenin ürettiği ve hepsinin Eserler Meyve-

Sebze Üreticileri Birliği’ne üye olduğu saptanmıştır. Ancak söz konusu meyve ve sebzelerin dönemlik 

üretilebilmesi, dayanırlıklarının kısa olması; ürünün hasat edildiği dönem de ucuz; dönemin dışında 

ise ürünün hiç bulunamaması veya çok pahalı olması gibi arz-talep dengesizliklerini beraberinde 

getirmektedir. Bu durum hem çiftçinin yıllık gelirinin düşmesine, tüketicinin üründen hasat zamanı 

dışında mahrum kalmasına veya ürünlerin çürüyerek israfına sebep olmaktadır. Eserler Meyve-Sebze 

Üreticileri Birliği’nin üyeleri arasında yaptığı anket çalışmasına göre; çiftçilerin %20’si ürünlerinin 

yarısının çürüdüğü ve satılamadığı; %50’si ise yapılan tarım faaliyetinin günlük giderlerini anca 

karşılamaya yettiğini belirtmiştir. Sonuç olarak, ürünün uzun süre korunabilmesi oldukça önem arz 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Adı Meyve-Sebze Soğuk Hava Deposu Yapımı 

Uygulama İli veya Bölgesi A İli Yıldız İlçesi 

Proje Sorumlu Olması Planlanan Kuruluş Eserler Meyve-Sebze Üreticileri Birliği 

Başlıca Yerel/Merkezi Ortaklar Yıldız Belediyesi 

Kurum Yetkilisi (ad-soyad, telefon ve e-posta) 
Ali AHMET(Birlik Başk.)(+905xx, 

aahm@post.com.tr) 

Kurum Adresi Y Cad. Z Sk. No:1 B ilçesi/ A İli 

Proje İrtibat Kişileri (ad-soyad, telefon ve e-posta) 
Can TAN (Memur)(+905xx, 

ctan@posta.com.tr) 
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2. Proje Önerisi ile İlgili Yapılan Çalışmalar: Çizimler, fizibiliteler, taslaklar, araştırmalar, 

anketler, kararlar, planlar, toplantı vb. yazınız 

 10. Kalkınma Planı 

 TRX Tarım Master Planı B İlçesi kısmının incelenmesi, 

 TRXX Bölge Planı’nın tarım bölümünün incelenmesi, 

 C Meyve-Sebze Üreticileri Birliği’nin yaptığı 10.10.2010 tarihli Üye Beklenti Anketi, 

 Örnek fizibilite çalışmalarının incelenmesi, 

 TÜİK verilerinin taranması, 

 Birlik üyeleriyle yapılan toplantılar 

 A Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin 09.09.2009 tarihinde yayınladığı 

“B İlçesi tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri” adlı uygulama çalışması 

XXX Mühendisleri Odası Dergisi Mart 2008 sayısı “Dünya’da Soğuk Hava Depoculuğu” adlı makale 

 

3. Uygulamaya İlişkin Düzenlemeler  

3.1. Tahmini Proje Uygulama Süresi (ay): 18 ay  

 

3.2. Tahmini Bütçe veya Bütçe Aralığı (TL cinsinden yazınız ve 0-300 bin TL, 450 bin-600 bin TL gibi 

bir aralık belirtiniz): Sözleşme türüne göre bütçeyi belirtiniz (inşaat, makine-ekipman, tefrişat, eğitim, 

diğer) 

İnşaat                        450.000- 500.000 TL 

Makine-Ekipman       300.000-350.000 TL 

Araç Alımı                   30.000-50.000 TL 

Tefrişat                       10.000-15.000 TL 

Proje-Etüt Gider           40.000-50.000 TL 

Eğitimler                       5.000-10.000 TL 

Diğer (~%5)              40.000- 50.000 TL 

Toplam             875.000-1.025.000 TL 
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PROJE ÇERÇEVESİ  

Projenin Amacı 

Projenin nihai faydalanıcı gruba sağlayacağı sürdürülebilir faydalar bakımından ana hedeftir. Örneğin: 

KOBİ’lerin, ihracat yapabilme kapasitelerini artırmak, KOBİ’lerin teknolojik altyapılarını geliştirmek v.b. 

Projenin ulaşmayı amaçladığı spesifik hedefleri belirtiniz (maddeler halinde, en fazla 3 madde) 

     1) Yıldız İlçesi çiftçilerinin gelirlerini artırmak, 

     2) İlçede faaliyet gösteren üretici birliği ve kooperatifleri finansal açıdan güçlendirmek. 

     3) Civar ilçe çiftçileri, kooperatifleri, birlikleri ve diğer kurum kuruluşlarına örnek olmak. 

Proje Faaliyetlerinin Çıktıları/Beklenen sonuçları: 

Çıktılar, projenin bir veya daha fazla faaliyeti aracılığıyla üretilir.  

Örnek: 200 metrekare idari bina inşa edildi; 50 KOBİ’ye proje yönetimi eğitimi verildi vb. 

Projenin uygulanması ile elde edilecek başlıca çıktıları belirtiniz. (Maksimum 5 madde) 

                1) 1200 metrekare soğuk hava deposu inşa edildi. 

      2) Tesiste 5 personel çalışmaya başladı. 

      3) Tesis personeline soğuk hava depoculuğu eğitimi verildi. 

      4) 200 çiftçiye tesisin tanıtımı yapıldı. 

 

Sürdürülebilirlik 

Projenin uygulanması sonrası proje faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hem idari hem de iktisadi 

devamlılığın sağlanmasıdır. Örnek, üretilen ürünün satılması suretiyle giderlerin karşılanması, işletmenin 

kiralanması vb. 

Projenin tamamlanmasından sonra sürdürülebilirlik noktasında izleyeceği yolu belirtiniz. (En fazla 10 

satır) 

Eserler Meyve-Sebze Üreticileri Birliği tüm tesisin işletilmesinden sorumlu olan kuruluştur. Birlik tesisi 

kurmaya uygun 3.000 metrekare arsaya sahip olup; tesisin işletilebilmesi için 50.000 TL işletme 

sermayesi koyacaktır. Birlik, birliğe kayıtlı çiftçilerin ürünlerini çiftçilerin adına depolamak, ürünü 

toptancıya çiftçi adına en çok karla satmak, satılan ürünlerden elde edilen gelirleri çiftçilere adil 

miktarlarda dağıtmaktan sorumludur. Birlik satılan üründen belirli miktarda pay alacak ve tesisin işletme 

giderlerini bu yolla karşılayacaktır. Birlik bir hizmet binasına ve 3 tam zamanlı çalışan personele sahip 

olup; birliğin bir de muhasebecisi bulunmaktadır. 
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Notlar: 

 Doğrudan tek bireyin menfaatine olan projeler kapsam dışı bırakılmalıdır. 

 Proje önerileri için zaman ve bütçe kısıtlaması olmadığı varsayılmaktadır. 

 Proje önerisinde sayı sınırlaması yoktur. Ancak her proje için ayrı kavramsal not 

hazırlanmalıdır. 

 Proje belirli bir yerin, grubun veya sektörün bazı sorunlarını çözme amacı 

taşımalıdır; ancak sadece doğrudan sorunu çözmeye yönelik değil, mevcut 
potansiyeli gerçekleştirmek amacıyla da proje tasarlanabilir. 

 Sadece bir projeyle bir yerin veya sektörün tüm sorunlarının çözülemeyeceği 

unutulmamalıdır. 

 Örnek uygun proje konuları; kurumların sahibi bulunduğu kaynaklarının kullanıma 

açılması veya etkin kullanımının tesis edilmesi; KOBİ’lere yönelik ortak kullanım 
alanlarının inşası; dernekler, vakıflar, kooperatifler gibi sivil toplum kuruluşlarının 

üyelerine yönelik faaliyetler; yapı ve lokasyonların restorasyonu, renovasyonu, 
rehabilitasyonu, dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, turizmi geliştirmek üzere 

yapılacak faaliyetler, yürüyüş-bisiklet yolları vb. proje konusu olabilir.  

 Kavramsal not sadece fikirlerin değerlendirilmesi üzerine tasarlanmış bir ön bilgi 

metnidir. 
 Bu kavramsal not T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik Operasyonel Programı Uyg. Ve Koord. Daire Başkanlığı’nın hazırlamış 

olduğu şablon yardımıyla hazırlanmıştır. 

         


