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OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.1. Erozyon kontrol, heyelan ve sel kontrol 

çalışmaları

Heyelan Risk Azaltma Projeleri 

Planlaması
50 adet 5,000,000 5,000,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Perşembe

01.2023 12.2026
Heyelan risk azaltma projeleri havza genelinde 50 alt projeyi içermektedir.

Projenin amacı, heyelan riski çok olan alanlarda risk azaltma projelerinin uygulanmasıdır.

1-Suyun Deşarjı için:Taş ve beton kaplamalı Çevirme Hendeği, V şekilli drenaj kanalı, trapez kanal

2-Heyelanlı alanı stabil hale getirmek için mukavametini artırmak : İstinat duvarı, harçlı ve betonarme duvar

3-Enine yapılar:Eşikler suyun hızını yavaşlatmak ve rusubatın mansapa doğru gitmesini önlemek

4-Drenaj yapıları : Menfez ve açık kasisler-Suyun güvenli bir şekilde mansapa doğru akıtılması

5-Kapalı kanallar : Suyun sahipli arazilerden güvenli bir şekilde mansapa doğru akıtılması

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.1. Erozyon kontrol, heyelan ve sel kontrol 

çalışmaları

Ilıca Deresi Sel Kontrol Proje 

Uygulaması 

Harçlı ıslah sekisi 1 adet,   Çelik 

Moloz Bariyeri 6 adet 8 adet istinad 

duvarı, 13 adet menfez (koruma 

alanı 1255 ha)

2,500,000 2,500,000 0 0 Ordu Fatsa, Perşembe 01.2022 12.2023
İnce kum, çakıl ve küçük taşların tutulup, suyun membaya doğru salındığı, dere eğimini dolayısıyla da suyun hızını 

düzenlemek amacıyla yapılan yapıdır.

1-Temel kazısı yapılması

2-Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)

3-İŞ İSKELESİ (0-12.5 MT YÜKSEKLİK İÇİN )

4-Tesviye Tabakası yapılması  ( 200 DZ.)

5-İdarece istenen doz. Beton yapılması (300 DZ.)

6-Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz döşenmesi

7-Ø 30 cm iç çapında 400 dozlu beton büz döşenmesi (drenaj için) (cidar kalınlığı 4,5 cm)

8-Kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınması (10 000 m.ye kadar )

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.1. Erozyon kontrol, heyelan ve sel kontrol 

çalışmaları

Bolaman Havzası Sel Kontrol Proje 

Uygulaması 

Harçlı ıslah sekisi 100 adet,   Çelik 

Moloz Bariyeri 31 adet 62 Adet 

Gabyon Eşik

21,500,000 21,500,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Perşembe

01.2023 12.2026
Projenin amacı, akıntılı ve yüksek eğimli yamaçlarda, yumuşak malzemenin dereye veya oluğa girmesini engelleyerek eğimi 

stabilize etmektir. 

1-Delgi makinesiyle her türlü zeminde/kayada, her uzunlukta, her çapta ve açıda ankraj, zemin çivisi, bulon ve barbakan deliği delinmesi

2-Çimentonun Enjeksiyon Yapılması 

3-İŞ İSKELESİ (0-12.5 MT YÜKSEKLİK İÇİN ) 

4-Ankraj demiri konulması (Beton çelik çubuğu nervürlü ø 14-32 mm)

5-Taşıma mesafesi taşıma yolu üzerinden ölçülen her cins kaplamalı, kaplamasız yolda "m" km mesafeye (10 km den fazla) her cins yük ve 

malzeme taşınması.

6-Debris Flow Barrier (Trapezodial Panel) (İşçilik  ve Ankraj Hariç Tüm malzemeler)1-Temel kazısı yapılması      

2-Ocak taşından 300 dz. Kargir duvar yapılması

3-İdarece istenen doz. Beton yapılması (300 DZ.)

4-Kazıdan başka inşaat malzemelerinin taşınması (10 000 m.ye kadar)

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.2. Orman içi ve orman bitişiği meraların 

sürdürülebilir yönetimi
Orman içi ve kenarı mera ıslah projesi 50 ha 300,000 300,000 0 0 Ordu

Aybastı, Kabataş, Gölköy, 

Reşadiye, Korgan
03.2022 10.2023

Orman içi ve kenarı alanlarda hayvancılığın desteklenmesi ve otalmayı kolaylaştırmak için meralarda hayvan gölgeliği, tuzluk, 

kaşınma kazığı, suluk, ahır, koyun banyosu, tel kafes eşikler, tahta eşikler yapılacaktır.

50 Ha alanda

Hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştıran tesisler ; Bu kapsamda sıvat (hayvan suluğu), manda göleti yapılacak, ayrıca gerekli yerlerde 

yüzeysel taşların toplanması faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.2. Orman içi ve orman bitişiği meraların 

sürdürülebilir yönetimi
Orman içi ve kenarı mera ıslah projesi 3426 ha 2,000,000 2,000,000 0 0 Tokat Reşadiye 06.2022 03.2023

Orman içi ve kenarı alanlarda hayvancılığın desteklenmesi ve otalmayı kolaylaştırmak için meralarda hayvan gölgeliği, tuzluk, 

kaşınma kazığı, suluk, ahır, koyun banyosu, tel kafes eşikler, tahta eşikler yapılacaktır.

3 köyde toplam 3426 ha. mera sahasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Otlatmanın düzenlenmesi; Söz konusu meralar uygun sayıda parsellere ayrılarak geç otlatma, otlamaya bir yıl kapama ve münavebeli 

otlatma ile azalıcı türlerin zamanla çoğalması sağlanacaktır.  

Kültürel ve Teknik Tedbirler; Otlatmanın düzenlenmesi ile ıslah edilemeyecek kadar verimden düşmüş mera alanlarında yapay tohumlama, 

gübreleme, zararlı ot temizliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştıran tesisler ; Bu kapsamda sıvat (hayvan suluğu), gölet-sarnıç, mera çitleri, mera yolları, gölgelik-

tuzluk ve kaşınma kazıkları yapılacak, ayrıca gerekli yerlerde yüzeysel taşların toplanması faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 

Bolaman projesi için üretilecek  Tüplü 

Fidanların Üretim Parsellerinin 

yapılması ve Ekipmanları, Toprak eleme 

ekipmanları (Tüplü Fidan Üretim Tesisi, 

Toprak Eleme Tesisi Yapımı,Yastık 

Yapma Mak., Tüplü Fidan Tavası, 

Kültüvatör,Rotavatör,Pulluk,Jenaratör

Fidan üretim saha hazırlığı 2,100,000 2,100,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Perşembe,Ulubey

05.2022 12.2022
Bu tesis, fidan ve diğer gelir getirici fidelerin üretim ve bakım faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan toprak malzemesinin elenmesi 

ve, tüplü fidanların üretim ve bakım faaliyetleri için kurulacaktır.

Fidan üretim ve bakım faaliyetleri alt yapısı oluşturmak için 1 adet tüplü fidan üretim tesisi projelendirilmesi ve yapılması, 1 adet toprak 

eleme tesisi projelendirilmesi ve yapılması, 1 adet tüplü fidan üretim tavası projelendirilmesi ve yapılması ile birer adet rotovatör, yastık 

yapma makinesi, kültüvatör, jeneratör ve pulluk alımı.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 

Toprak Koruma, Doğa Koruma, Önemli 

Kuş Alanlarını Koruma fonksiyonu 

nedeniyle ayrılan alanlar

6956 Ha. 50,000 0 0 50,000 Ordu Gölköy, Gürgentepe 03.2023 01.2025

1-Biyotop, organizmaların oluşması ve yaşamını sürdürebilmesi için belli koşulları bulunduran yetişme ortamı veya yaşam 

alanı olması,

2-Aşırı faydalanma sonucu erozyona maruz kalmış veya kalmakta olan alanlarla ayrıca çığ, kar, taş veya kaya yuvarlanması gibi 

alanların korunmasını sağlayan humus ve toprak kaybının önüne geçen ormanlar Toprak Koruma İşletme Amacı içerisinde 

değerlendirilmiştir. Bu alanlar, yetişme ortamı koşullarının yetersiz olduğu, özellikle çok eğimli, taşlık ve kayalık ormanlık 

alanlardır.

3-Gözlemlenen kuşların bir kısmını, baykuş, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşlarda oluşturmaktadır. Yırtıcı kuş türlerinin fazla 

oluşu ile mikro havzadaki tarım ilaçlarının kullanılmaması, yaşlı ağaçların mevcudu, her mevsim akarsuyun bulunması, çayır ve 

mera alanındaki sürüngen ve böcek türlerinin fazlalığı arasında bir ilişki olabilir. Yırtıcı kuşlar besin zincirinin en üstünde yer 

alırlar ve bu nedenle çevrede kimyasalların kullanılmasına karşı çok hassastırlar. Ağaçkakanlar özellikle kuru ağaçların 

yoğunlukta olduğu, ladin, göknar ve kayın ormanlarında bol miktarda bulunurlar 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 
Genç Ormanların Bakımı 5730 Ha. 5730 ha 4,150,000 0 0 4,150,000 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan

01.2023 12.2026

Mevcut ormanlarda bulunan ağaçların bakımının yapılması ile genç fidanların ilk yıllarından itibaren hasar almadan 

büyümelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu işlerin yapımı öncelikli olarak orman köylülerinine teklif edilecek ve 

istihdam sağlanacaktır.

1-Gençlik ve Kültür Bakımı :Gençliklerin diri örtü temizliği ile korunması, sürgün kontrolü yapılarak boğma tehlikesinin önlenmesi ve onların 

biyolojik bağımsızlık kazanmalarının temin edilmesi 

2-Sahaların korunması : Doğal veya yapay olarak sahada bulunan fidanların korunması gayesiyle etrafına ihata yapılması ve bekçilik hizmeti 

alınması

3-Sıklık Bakımı :Gençlik ve Kültür Bakımından sonraki yıllarda bakım patikaları açmak suretiyle gelecek ağaçları olan istikbal fertlerinin 

belirlenerek diğer fertlerin sahadan uzaklaştırılarak idare süresi sonuna kadar korunması ve ihya edilmesi amaçlanır.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 

Fotovoltaik (PV) Sistemler Orköy 

Projesi
100 hane 2,000,000 1,200,000 800,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 10.2023 Evlerde kullanılabilir güneş enerjisi tedarik etme amacıyla kurulacaktır. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır. FV. Panellerinin temini gerçekleştirip ve gerekli malzemelrle desteklenerek elektrik üretimini sağlamak

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 

Güneş Enerjisi Su Isıtma Sistemleri 200 

Hane.
200 hane 700,000 420,000 280,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 11.2023
Orman köylerindeki hanelerde kullanılacak olan suyun ısıtılması için güneş enerjisi su ısıtma sistemleri kurulacaktır. Böylece, 

orman ürünleri kullanılmayacak ve ormanlar üzerindeki baskı azaltılacaktır.
Depo,Kolektör,Çatı Monte İskelesi ve Ara paratlar.

OGM
Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 
Dış Cephe Mantolama 377 Hane. 377 hane 5,000,000 3,000,000 2,000,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 09.2023 Orman köylerindeki hanelerde ısı kaybını önlemek amacıyla yapılacaktır. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Dış Cepha Mantolama ile ilgili tüm malzemeler ve Boyası

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 
Dış Cephe Mantolama, 75 Hane 75 hane 1,000,000 600,000 400,000 0 Tokat Reşadiye, Niksar 01.2023 01.2027 Orman köylerindeki hanelerde ısı kaybını önlemek amacıyla yapılacaktır. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

Çalışma yapılacak alanda toplam 11 adet köyde 75 adet ünite şeklinde faaliyet gösterilecektir. Her bir üniteden bir hane faydalanacaktır. Bu 

kapsamda yalıtım malzemesi, sıva-boya malzemesi ve işçiliği karşılanacaktır.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 
Dam Örtülüğü 366 Hane. 366 hane 1,500,000 900,000 600,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 03.2025
Orman köylerindeki hanelerde çatılarda galvaniz sac kullanılmasını kapsamaktadır. Böylece tahta ve kiremit kullanımı 

azalacak ve ormanlar üzerindeki baskı azaltılacaktır.
100 M2 alanı örtecek 5,00 mm. Kalımlığında saj malzeme ve aparatları

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi 

Odun dışı orman ürün ve hizmetleri 

sektörünün raporlanması ve 

desteklenmesi

Bakım onarım, etüt-proje, 

müşavirlik, makine-teçhizat
500,000 500,000 0 0 Ordu Tüm İlçeler 01.2022 12.2025

Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi için odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri sektörü 

desteklenecektir.

Orman köylerinde gelir elde edilebilecek ahşap oyuncak, yöresel ürünler, tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, yöresel el sanatları vb. 

sektörlerle ilgilenenler ve ilgilemek isteyenlerin tespit edilmesi, toplantılar yapılması, sektörlere verilecek desteklerin belirlenmesi.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması 240 Ha. 240 ha 4,000,000 4,000,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

05.2023 05.2025

Orman köylüleri için gelir çeşitlendirmek, köylüleri destekleyerek ormanlr üzerindeki baskıyı azaltmak, istihdam yaratmak, 

ülke ekonomisine katma değer sağlamak gibi birçok amacı bulunmaktadır. Köylülerin kaynakları kullanılmadan kurulacak ve 

dikilen fidanlar meyve vermeye başladıktan sonra köylüler mevzuat gereği çok cüzi bir bedelle yararlanmaya başlayacaktır.

1-Terasların aplikasyonu: Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel 

olarak operatörün görebileceği şekilde 5 - 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike  edilmesi (Kazık Bedeli Dahil)

2-Paletli veya Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi ve doldurulması : Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm 

genişlikte ve 60 - 80 cm derinlikte  proje maksadına uygun aralık x mesafede çukur şeklinde  toprak işlemesi

3-Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi  

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Bal Ormanları Projesi 6 Ad. 6 adet, 346 ha 4,500,000 4,500,000 0 0 Ordu

Kabataş 2 adet, Gürgentepe , 

Çatalpınar, Korgan, Gölköy
04.2022 12.2024

Projenin amacı yerel ekonomiye katkı sağlamada önemli bir yere sahip olan bal üretimini desteklemektir. Projeler ile 

bölgede bal potansiyeli yüksek olan otsu ve odunsu bitki türlerinin bulunduğu alanlarda bal üretiminin kalitesinin ve 

verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bal ormanlarındaki açık alanlara bal potansiyeli olan bitkiler dikilecek, ormanlık 

alanlarda ise bal potansiyeli olan bitkiler korunacaktır. Besi yerleri, yollar, su yolları, çeşmeler vb. yapılar ile bal ormanlarında 

arıların ve arıcıların daha rahat çalışacakları ortamlar hazırlanacaktır.

Yapılacak yolların, arı koyma yerlerinin, su isale hatların, çeşmelerin, kamelyaların, vb. tesislerin yerlerinin tespit edilmesi, Bal ormanı 

projelerinin yapılması, Yapılacak tesislerin etüdlerinin ve keşiflerinin yapılması, yapılan keşiflere göre ihalelerin yapılarak uygulamaya 

geçilmesi.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Aybastı  İlçesi Uzundere Mevkiine B tipi 

Mesire Yeri kurulması 1 Ad.
1 adet 4,300,000 4,300,000 0 0 Ordu Aybastı 05.2022 12.2025

Turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla kurulacaktır. Kurulacak rekreasyon alanlarında; sportif faaliyetlere, flora ve fauna 

tanıtım alanlarına önem verilecek, yöresel ürünler öne çıkarılacaktır. Rekreasyon alanlarının yakınından geçmek için 

ekoturizm rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetler de desteklenmiş 

olacaktır.

Mesire yeri kuruluşlarının yapılması, Alanda yapılacak yapı ve tesislerin belirlenmesi,  Alan kullanım planları, gelişim ve yönetim planlarının 

yapılması ve onaylatılması, Planlara göre yapılacak yapı ve tesisler için alatyapı projelerinin, mimari projelerin çizilmesi, keşiflerin 

hazırlanması, altyapı projelerinden başlanarak yapı ve tesislerin inşaatlarının yapılması.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Gölköy  İlçesi B tipi Mesire Yeri 

kurulması 1 Ad.
1 adet 1,300,000 1,300,000 0 0 Ordu Gölköy 05.2022 12.2024

Turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla kurulacaktır. Kurulacak rekreasyon alanlarında; sportif faaliyetlere, flora ve fauna 

tanıtım alanlarına önem verilecek, yöresel ürünler öne çıkarılacaktır. Rekreasyon alanlarının yakınından geçmek için 

ekoturizm rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetler de desteklenmiş 

olacaktır.

Mesire yeri kuruluşlarının yapılması, Alanda yapılacak yapı ve tesislerin belirlenmesi,  Alan kullanım planları, gelişim ve yönetim planlarının 

yapılması ve onaylatılması, Planlara göre yapılacak yapı ve tesisler için alatyapı projelerinin, mimari projelerin çizilmesi, keşiflerin 

hazırlanması, altyapı projelerinden başlanarak yapı ve tesislerin inşaatlarının yapılması.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Kabataş İlçesi Asartepesi  B tipi Mesire 

Yeri Tesislerin Yapılması 1 Ad.
1 adet 5,000,000 5,000,000 0 0 Ordu Kabataş 05.2022 12.2025

Turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla kurulacaktır. Kurulacak rekreasyon alanlarında; sportif faaliyetlere, flora ve fauna 

tanıtım alanlarına önem verilecek, yöresel ürünler öne çıkarılacaktır. Rekreasyon alanlarının yakınından geçmek için 

ekoturizm rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetler de desteklenmiş 

olacaktır.

Mesire yeri kuruluşlarının yapılması, Alanda yapılacak yapı ve tesislerin belirlenmesi,  Alan kullanım planları, gelişim ve yönetim planlarının 

yapılması ve onaylatılması, Planlara göre yapılacak yapı ve tesisler için alatyapı projelerinin, mimari projelerin çizilmesi, keşiflerin 

hazırlanması, altyapı projelerinden başlanarak yapı ve tesislerin inşaatlarının yapılması.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Aybastı İlçesi Şehir Ormanı Kapasite 

Artırımı
1 adet 1,000,000 1,000,000 0 0 Ordu Aybastı 05.2022 12.2024

Aybastı ilçesinde bulunanşehir ormanının kapasitesinin arttırılarak turizm potansiyelinin ve gelirin arttırılması 

hedeflenmektedir.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Çatalpınar Olukdüzü B tipi Mesire Yeri 

Kapasite artırımı 1 Ad.
7,8 ha 1,000,000 1,000,000 0 0 Ordu Çatalpınar 05.2022 12.2024

Mevcut durumda bulunan mesire yerinin kapasitesinin arttırılarak turizm potansiyelinin ve gelirin arttırılması 

hedeflenmektedir.

Eksikliklerin belirlenmesi,  yei yapılacak yapı ve tesislerin belirlenmesi,   gelişim ve yönetim planlarınınrevize edilmesi, Planlara göre 

yapılacak yapı ve tesisler için alatyapı projelerinin, mimari projelerin çizilmesi, keşiflerin hazırlanması, altyapı projelerinden başlanarak yapı 

ve tesislerin inşaatlarının yapılması.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Reşadiye İlçesi Mesire Yeri ve Piknik 

Alanları Projesi 1 Adet
1 adet 1,000,000 1,000,000 0 0 Tokat Reşadiye 06.2022 03.2023

Turizm potansiyelinin arttırılması amacıyla kurulacaktır. Kurulacak rekreasyon alanlarında; sportif faaliyetlere, flora ve fauna 

tanıtım alanlarına önem verilecek, yöresel ürünler öne çıkarılacaktır. Rekreasyon alanlarının yakınından geçmek için 

ekoturizm rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetler de desteklenmiş 

olacaktır.

Bu proje kapsamında mesire yeri yapılacak alanların kullanım özelliğe dikkate alınarak; alışveriş ünitesi, araç yolu, bekçi evi, bisiklet parkuru, 

büfe, çadırlı kamp ünitesi, çeşme, çocuk oyun alanları, doğal gezinti köprüsü, doğa ve yapay su göletleri, giriş kontrol binası, gözlem kulesi, 

harici aydınlatma, ibadethanei idare binası, kameriye, kır lokantası, kır kahvesi, macera parkı, mini spor alanları, manzara seyir terası, 

ormancılık uygulamaları tanıtım alanı, otopark, patika, personel binası, piknik üniteleri, su deposu, süs havuzları, yağmur barınağı, tuvalet, 

yay gezinti yolu, yöresel ürünlerin sergi ve satış yeri, flora ve fauna tanıtım alanları yapılması planlanmaktadır.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 14 

Hane.
14 hane 500,000 250,000 250,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

03.2023 12.2027

Orman köylerinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, orman köylerinin kırsal kalkınmasına katkıda 

bulunulması amacıyla ormanda kullanılabilecek uygun alanlarda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine olanak 

sağlanacaktır.

Yöreye uygun tıbbi aromatik biki fidanı temini ve yer hazırlığı

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirilmesi 48000 

Ad.
48000 adet 500,000 500,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Kabataş, Korgan, Ulubey
03.2023 12.2027

Orman köylerinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, orman köylerinin kırsal kalkınmasına katkıda 

bulunulması amacıyla ormanda kullanılabilecek uygun alanlarda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine olanak 

sağlanacaktır.

Yöreye uygun tıbbi aromatik biki fidanı temini ve yer hazırlığı

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Türüf Aşılı Fidan Üretimi ve Bakımı 

30.000 Ad.(10.000 Fındık+10.000 

Kestane+10.000 Meşe)

30000 adet 3,000,000 3,000,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Perşembe,Ulubey

03.2023 12.2027
Trüf mantarı yetiştirme serasında üretilecek ve mantar yetiştirme habitatı için seçilen alanlarda faydalanıcılara sunulacak 

ağaç fidanları sayesinde yöre halkı ekonomik olarak gelişebilecek ve gelirini artırabilecektir.
Trüf mantarı aşılı fidan yetiştirmek için 2 adet sera projelendirlilmesi ve yapılması

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Mavi Yemiş Yetiştiriciliği 55 Hane. 55 hane 500,000 250,000 250,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

03.2022 12.2022
Orman köylerinde mavi yemiş yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, orman köylerinin kırsal kalkınmasına katkıda bulunulması 

amacıyla ormanda kullanılabilecek uygun alanlarda mavi yemişin yetiştirilmesine olanak sağlanacaktır.
Mavi yemiş fidanı ,damla sulama ve yer hazırlığı

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Çilek Yetiştiriciliği 36 Hane. 36 hane 250,000 125,000 125,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 12.2027
Orman köylerinde çilek yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, orman köylerinin kırsal kalkınmasına katkıda bulunulması amacıyla 

ormanda kullanılabilecek uygun alanlarda çilek yetiştirilmesine olanak sağlanacaktır.
Çilek fidanı temini temini, damla sulama  ve yer hazırlığı

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Trüf Aşılı Kestane Fidanı Üretimi 10.000 

Ad.
10000 adet 200,000 200,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Kabataş, Korgan, Ulubey
01.2023 12.2027

Trüf mantarı yetiştirme serasında üretilecek ve mantar yetiştirme habitatı için seçilen alanlarda faydalanıcılara sunulacak 

ağaç fidanları sayesinde yöre halkı ekonomik olarak gelişebilecek ve gelirini artırabilecektir.

1-Terasların aplikasyonu: Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel 

olarak operatörün görebileceği şekilde 5 - 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike  edilmesi (Kazık Bedeli Dahil)

2-Paletli veya Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi ve doldurulması : Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 cm uzunluğunda, 80 cm 

genişlikte ve 60 - 80 cm derinlikte  proje maksadına uygun aralık x mesafede çukur şeklinde  toprak işlemesi

3-Ekskavatörle gradoni şeklinde toprak işlemesi  

(Buror Teras) : Paletli traktör ile  toprak işlemesi yapılamayan alanlarda,veya projesinde gerekçesi açıklanan  sahalarda, enaz 24 HP gücünde, 

aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile  80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt 

toprak işlemesi yapılarak alt toprak işlemesi yapılmış  şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit 

üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru %  20-40 eğim olacak  şekilde teras formu 

verilerek toprak işlemesi yapılması

4-FİDAN BEDELİ (Tesis + tamamlama)

5-Fidanların sahada dağıtımı (Ağaçlandırma sahasına getirilmiş çıplak köklü fidanların saha içinde  taşınarak işçilerle dikim çukurlarına 

dağıtılması (Tesis + tamamlama)

6-Fidan Dikimi :30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukur açılması ve açılan çukurlara tüplü, çıplakköklü ibreli veya yapraklı fidan dikimi.(Tesis 

+ tamamlama)

7-Sulama:Dikilen fidanların arazöz ile sulanması (Suyun temin, yüklenmesi, boşaltılması ilgili mühendisin tayin edeceği usullerle kova veya 

hortumla İdarece istenilen miktarda fidanların sulanması

8-Fidan Bakımı :Fidan etrafında veya sıraları üzerinde işçi ile ot alma-çapa- teras onarımı (teras boyunca 60-80 cm genişliğindeki alanda)

9-Sahaların bekçi ile korunması

10-Sahanın ihatası

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Türüf Mantarı Yetiştirme Serası 1 Ad. 1 adet, 500 m2 1,500,000 1,500,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Perşembe,Ulubey

04.2022 11.2022

Trüf mantarı yetiştirme serasında üretilecek ve mantar yetiştirme habitatı için seçilen alanlarda faydalanıcılara sunulacak 

ağaç fidanları sayesinde yöre halkı ekonomik olarak gelişebilecek ve gelirini artırabilecektir. Trüf mantarı yetiştirme 

serasında üretilecek ve mantar yetiştirme habitatı için seçilen alanlarda faydalanıcılara sunulacak ağaç fidanları sayesinde 

yöre halkı ekonomik olarak gelişebilecek ve gelirini artırabilecektir.

Trüf mantarı aşılı fidan yetiştirmek için 1 adet sera mimari projelendirlilmesi ve yapılması

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Kültür Mantarcılığı 44 Hane. 44 hane 1,000,000 500,000 500,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 12.2027
Orman köylerinde kültür mantarcılığının teşvik edilmesi, orman köylerinin kırsal kalkınmasına katkıda bulunulması amacıyla 

ormanda kullanılabilecek uygun alanlarda kültür mantarcılığına olanak sağlanacaktır.
Üretim yeri hazırlığı,torf temini ve diğer giderler

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Süt Koyunculuğu 135 Hane. 135 hane, 4.185 adet 4,500,000 2,250,000 2,250,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 10.2023
Orman köylerinde koyunculuğu geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla, kredi sahibine ait 

mevcut ağılların gerekli bakım ve tadilatı yapılacak olup bölgeye uygun özelliklerde koyun verilecektir.
Damızlık vasıfta 30 koyun 1 koç temini yem bedeli 1 yıllık sigorta bedeli

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Manda Yetiştiriciliği 115 Hane. 115 hane, 230 adet 4,000,000 2,000,000 2,000,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 10.2023
Orman köylerinde manda yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla orman 

köylülerine en az üç aylık gebe 2 baş manda verilecektir. 
Damızlık vasıfta 2 adet düve  temini yem bedeli 1 yıllık sigorta bedeli

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi 24 Hane 24 hane, 48 adet sığır 1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Reşadiye, Niksar 04.2022 12.2022

Orman köylerinde süt sığırı yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla orman 

köylülerine 2 baş damızlık sığır verilecektir.

Bu projeler ile; 

1. Orman köylerimizin geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılığın günümüz tekniğine uygun şekilde yapılması,

2. Orman köylerinde gelir ve istihdam artışı sağlayarak orman alanları üzerinde baskıyı azaltması,

3. Verimi düşük inekler yerine daha verimli kültür ırkı damızlık ineklerin kullanılması ve verimin bu yolla arttırılması,

4. insan beklenmesinde önemli yeri olan ve gün geçtikçe daha fazla zorunluluk duyulan hayvansal ürünlerden et ve sür üretimini arttırmak, 

orman köylüsü aracılığı ile ülke ekonomisine katkıda bulunması,

5. Orman köylüsünün gelirlerini artırmak sureti ile ormana olan olumsuz etkilerini önlemek, böylece ormanların korunmasını ve 

devamlılığını sağlamaktır. 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Süt Koyunculuğu Geliştirme Projesi 41 

Hane 
41 hane, 1230 adet 1,500,000 750,000 750,000 0 Tokat Reşadiye, Niksar 04.2022 12.2022

Orman köylerinde koyunculuğu geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla, kredi sahibine ait 

mevcut ağılların gerekli bakım ve tadilatı yapılacak olup bölgeye uygun özelliklerde koyun verilecektir.

Proje sahasında toplam 11 köyde 41 ünite faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Her bir ünite kapsamında 30 koyun 1 koç kapasiteye 

sahiptir. Proje kapsamında ağıl tadilatı, hayvan bedeli ve yem bedeli karşılanacaktır. 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Süt Sığırcılığı (285 hane) 285 hane  570 adet inek 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2022 10.2023
Orman köylerinde süt sığırı yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla orman 

köylülerine 2 baş damızlık sığır verilecektir.
Ana üretim gereklerini almak 

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Fenni Arıcılık 360 Hane. 360 hane, 10800 adet 8,000,000 4,000,000 4,000,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 12.2027
Orman köylerinde bal üretimini iyileştirmek, orman köylülerine alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla arı ailesi 

verilecektir.
Köy tüzel kişiliği adına köy fırını yaptırmak

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Ana Arı Üretimi 88 Hane. 88 hane, 88 ünite 2,500,000 1,250,000 1,250,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 12.2027 Arı kovanında, yumurta atma, arıların çoğalması ve arı kovanının geleceğini sağlamak için ana arı verilecektir.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Kadınların Destekçisi Köy Fırınları 

Projesi 11 Adet
11 hane 550,000 550,000 0 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

03.2022 09.2023 Bölgede kadın istihdamının arttırılması amacıyla köy fırınları inşa edilecektir.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Kadınların Destekçisi Köy Fırınları 

Projesi 11 Adet
11 adet 550,000 550,000 0 0 Tokat Reşadiye, Niksar 03.2022 12.2022 Bölgede kadın istihdamının arttırılması amacıyla köy fırınları inşa edilecektir.

Köy fırınları projesi kapsamında köy merkezlerine fırın yapılması planlanmaktadır. Böylelikle köylü kadınlar imece usulü çalışarak ekmek, 

lahmacun, pide ve yemeklerini daha hijyenik bir ortamda ve enerjiden tasarruf ederek pişireceklerdir. Vatandaşların geçim kaynaklarının 

iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Hem daha az odun kullanımı teşvik edilmektedir hem de zamandan tasarruf edilmesi planlanmaktadır.

OGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Motorlu Testere 50 Hane. 50 hane 500,000 250,000 250,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

12.2021 06.2022
Orman köylerinde motorlu testere kullanılarak yüksek kazanç elde etmek amacıyla alınacaktır. Böylece birim zamanda 

yüksek değerli tomruklar üretilebilecek ve orman köylerinde yerinde gelir elde edilmesi sağlanacaktır.
Orman da üretimi artırmak için üretimde bizzat yeralan orman köylüsüne gerekli motorlu testere y ve iş elbisesini i temin etmek

OGM
Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

Alt Bileşen 1.1: Üst havza peyzajı ve 

kırsal geçim kaynakları

1.1.4. Orman köyleri için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
İş Güvenliği Elbisesi 75 Hane. 75 hane 500,000 300,000 200,000 0 Ordu

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, 

Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, 

Korgan, Ulubey

01.2023 12.2024
Orman köylerinde gerçekleştirilen faaliyetler esnasında can kaybının önüne geçmek amacıyla iş güvenliği elbisesi temin 

edilecektir.
Orman üretinde gerekli iş elbisesi temini

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları

Örtü Altı Yetiştiriciliğin 

Yaygınlaştırılması

Her biri 240m² büyüklüğünde 100 

adet, 500m²  büyüklüğünde 25 adet 

olmak üzere toplam 125 adet örnek 

modern sera (125 üretici)

7,000,000 3,500,000 3,500,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2023 12.2026

Havzada kurulması planlanan havalandırmalı, sulama sistemli, makine ile işlemeye uygun modern örnek seralar ile birlikte 

örtü altı sebze yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği gibi üretim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu faaliyet 

kapsamında; Altınordu, Fatsa, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş, Kumru, Perşembe, Ulubey ve Gölköy ilçelerinde eğimi %10’a kadar 

olan alanlarda her biri 240m² büyüklüğünde 100 adet, 500m² büyüklüğünde 25 adet olmak üzere toplam 125 adet örnek 

modern sera kurulacaktır.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması,

4-Örtü Altı Yetiştiricilik Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Satınalma işlemlerinin gerçekleştirlmesi,

6- Seraların Kurulumları

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları

Modern Kivi Yetiştiriciliğinin 

Yaygınlaştırılması
200 dekar, 80 üretici 4,000,000 2,000,000 2,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 08.2021 05.2022

Bu faaliyet kapsamında Bolaman Çayı Havzasında %10 ile %30 arasında eğime sahip alanlarda (54.246 dekar) su kaynağı ve 

uygun toprak özellikleri taşıyan toplam 200 dekar alanda kapama kivi bahçeleri oluşturulacaktır. En az 1 dekarlık modern 

kapama alanlar şeklinde tesis edilecek bahçeler için örnek çiftçiler seçilecektir. Kivi bahçeleri kurulurken toprak yapısı 

hazırlanmış arazilerde, arazi yapısına uygun dikim yöntemleri belirlenerek kaliteli ve yüksek verimli fidanlar dikilecektir. 

Fidanların üzerine beton direkler ile çelik teller kullanarak yapılacak olan çardaklar kurulacak olup her fidan yararlanacak 

şekilde sulama sistemi döşenecektir. Bahçe tesisi sırasında gerekli olan fidan, kivi direği, kivi teli, sulama sistemine ilave 

olarak bahçenin bakımı için gerekli olan şarjlı budama makası ile ot biçme makinesi de proje bütçesinden karşılanacaktır. 

Proje ile, kırsal geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması,

4-Kivi Yetiştiriciliği Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Satınalma işlemlerinin gerçekleştirlmesi,

6-Bahçelerin Kurulumları ve makine ekipman desteği

7-İzlemem ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları

Trabzon Hurması Üretiminin 

Yaygınlaştırılması
80 dekar, 32 üretici 1,000,000 500,000 500,000 0 Ordu Fatsa, Çamaş, Çatalpınar, Kabataş 03.2023 03.2025

Proje kapsamında, toplam 80 dekar alanda Trabzon Hurması bahçeleri oluşturulacaktır. Proje ile, kırsal geçim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4.Trabzon Hurması Yetiştiriciliği Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Satınalma işlemlerinin gerçekleştirlmesi,

6-Bahçelerin Kurulumları 

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları
Mantar Üretiminin Yaygınlaştırılması 16 adet , 16 üretici 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 08.2021 05.2022

Proje kapsamında Bolaman Çayı Havzası için oldukça uygun olan mantar yetiştiriciliğine ilişkin 16 adet üretim tesisi kurulması 

planlanmaktadır. Bu amaçla; zemin betonu, çadır, iklimlendirme sistemi, otomasyon ünitesi, raf ve kompost alımları proje 

kapsamında desteklenecektir. Proje ile, kırsal geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4.Mantar Yetiştiriciliği Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Satınalma işlemlerinin gerçekleştirlmesi ve mantarhanelerin kurulması,

6-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları

Fındık Bahçelerinde Cep Teras 

Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
1750 dekar, 350 üretici 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2023 12.2027

Bu faaliyet kapsamında Bolaman Çayı Havzasında toplam 1750 dekar fındık bahçesinde cep teraslama çalışması yapılarak 

örnek bahçeler kurulacaktır. Böylece fındık bahçelerinde uygulanan gübreleme, ilaçlama ve hasat işlemleri daha etkili ve 

kolayca yapılabilecektir. Sonuç olarak bu eğimli arazilerde fındık verim ve kalitesi arttırılmış olacaktır.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Fındık Yetiştiriciliği ve Kültürel Uygulamalar Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Bahçelerde cep terasların oluşturulması,

6-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.1. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarım 

uygulamaları

Fındık Bahçelerinde İyi Tarım 

Uygulamalarının Yaygınlaştırılması
800 işletme, 800 üretici 10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2023 12.2027

Bolaman Çayı Havzasında kimyasal kirliliğin azaltılması, biyolojik dengenin ve çevrenin korunması, üretimde kalite artışının 

sağlanması ve toprak yapısının sürdürülebilir kullanımı açısından son derece önemli olan İyi Tarım Uygulamaları, fındık tarımı 

ile uğraşan 800 çiftçi ile uygulanacaktır. 800 çiftçi ile beş yıl boyunca sertifikasyon işleminin uygulanması planlanmaktadır. 

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması,

4-Sertifikasyon hizmeti alımı,

5. İyi Tarım Uygulamaları, Fındık Yetiştiriciliği ve Kültürel Uygulamalar Konusunda eğitimler verilmesi,

6- Sertifika almaya hak kazananlara gerekli ekipman konusunda destek sağlanması,

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Süt Sığırcılığı Geliştirme Projesi 21 Hane

21 adet proje, 21 işletme, 84 adet süt 

sığırı
1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Başçiftlik Niksar, Reşadiye 01.2023 01.2025

Süt sığırı yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla köylülere sığır verilecektir.21 

Adet İşletme için toplamda 84 adet Süt sığırı alımı  ihalesi gerçekleştirilecek ve bunların dağıtımı ile  uygulamaya geçilecektir.

Bu projeler ile; 

1. Orman köylerimizin geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılığın günümüz tekniğine uygun şekilde yapılması,

2. Orman köylerinde gelir ve istihdam artışı sağlayarak orman alanları üzerinde baskıyı azaltması,

3. Verimi düşük inekler yerine daha verimli kültür ırkı damızlık ineklerin kullanılması ve verimin bu yolla arttırılması,

4. insan beklenmesinde önemli yeri olan ve gün geçtikçe daha fazla zorunluluk duyulan hayvansal ürünlerden et ve sür üretimini arttırmak, 

orman köylüsü aracılığı ile ülke ekonomisine katkıda bulunması,

5. Orman köylüsünün gelirlerini artırmak sureti ile ormana olan olumsuz etkilerini önlemek, böylece ormanların korunmasını ve 

devamlılığını sağlamaktır. 

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Süt Koyunculuğu Geliştirme Projesi 35 

Hane
35 adet proje, 35 işletme 1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Başçiftlik Niksar, Reşadiye 01.2023 01.2025

Süt koyunu yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla köylülere süt koyunu 

verilecektir.

 Proje sahasında toplam 7 köyde 35 ünite faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Her bir ünite kapsamında 30 koyun 1 koç kapasiteye 

sahiptir.. Proje kapsamında ağıl tadilatı, hayvan bedeli ve yem bedeli karşılanacaktır. 

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi

100 büyükbaş işletmesine 3’er adet 

Simental ırkı süt sığırı, süt sağım 

ünitesi ve süt soğutma tankı (100 

üretici)

10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2023 01.2025

Mevcut durumu ve arazi varlığı hayvan beslenmesi açıcından daha elverişli olan 100 büyükbaş işletmesine 3’er adet Simental 

ırkı süt sığırı, işletmelerin ihtiyacı olan süt sağım makinesi ve süt soğutma tankı proje kapsamında alınacaktır. Proje ile, geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Hijyenik Süt Üretimi ve Süt Sığırcılığı Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Canlı Materyal ve Makine Ekipman Alımı,

6-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Koyun Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

50 haneye 50 baş anaç koyun 3 baş 

damızlık koç şeklinde işletmeler

(50 işletme)

10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 12.2021 07.2022

Proje kapsamında 50 baş anaç koyun, 3 baş damızlık koç şeklinde işletmeler kurulacaktır. Bolaman Çayı Havzasında bulunan 

koyun yetiştiriciliği potansiyeli harekete geçirilerek yüksek verimli damızlık koyun ırkları yaygınlaştırılacak ve kırsal 

ekonomiye önemli katkılar yapılacaktır. 

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Koyun Yetiştiriciliği Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Canlı Materyal ve Malzeme Alımı, Yapım İşlemleri,

6-İzleme ve takip



TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Hayvan Ağılları ve Çoban Evleri Projesi, 

39 Hane

39 hane (39 adet çoban evi, 39 adet 

kilitli yemlik)
4,000,000 2,000,000 2,000,000 0 Tokat Başçiftlik, Niksar Reşadiye 01.2023 01.2025

Hayvan üreticiliğinin yaygınlaştırıması ve üreticilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılacaktır. Ayrıca, hayvan 

refahı arttırılacaktır.

Kırsal alanda hayvan üreticiliği yapmakta olan hayvan üreticileri karavanları ile başta elektrik olmak üzere, barınma, dinlenme, buzdolabı, 

televizyon, banyo gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken, portatif hayvan barınakları sayesinde ilkel ağıl şartlarında yaşanan verim kayıpları 

minimize edilerek, yoğun olarak yaşanan hayvan kayıplarının azaltılması planlanmaktadır. Meralarda diledikleri gibi hareket etme 

özgürlüğüne kavuşacak üreticiler, barınaklarla birlikte sunulan kilitli sistem yemlikler sayesinde de aşılama, sağım ve bakım işlemlerini daha 

kolay yapabilmeleri hedeflenmektedir.

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Serbest Sistem Organik Yumurta 

tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması

16 adet 500 baş tavuk kapasiteli

(16 işletme)
2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 03.2023 03.2025

Bolaman Çayı Havzasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin bertaraf edilmesi, önlenmesi ve sürdürülebilir üretimin sağlanması 

açısından son derece önemli olan Serbest Sistem Organik Yumurta Tavukçuluğu özellikle Bolaman Çayı Havzasında alt yapısı 

olan, halkın tanıdığı ve potansiyeli yüksek bir üretim metodudur. Bu amaçla Bolaman Çayı Havzasında yer alan mahallelerde 

toplam 16 adet 500 baş tavuk kapasiteli Serbest Sistem Organik Yumurta Tavukçuluğu kümesi kurulacaktır.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Organik Yumurta Tavukçuluğu Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Kümes Kurulumu ve Canlı Materyal Alımı,

6-Sertifikasyon Hizmeti Alımı,

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

100’er baş kapasiteli (70 dişi, 30 

erkek)25 adet işletme
5,000,000 2,500,000 2,500,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2022 07.2022

Bolaman Çayı Havzasının iklim yapısı ve bitki örtüsü kaz yetiştiriciliği için son derece uygundur. Bu bölgede 100’er baş 

kapasiteli (70 dişi, 30 erkek) 25 adet işletme kurarak kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Bu amaçla; 

Prefabrik kümes ve ekipmanları, kaz, otlama alanını çevre teli, gölet yapımı, kuş filesi alımı gibi giderler proje kapsamında 

karşılanacaktır. Proje ile, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Kaz Yetiştiriciliği Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Kümes Kurulumu ve Canlı Materyal Alımı,

6-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Fenni Arıcılık ve Arı Ürünlerinin 

Çeşitlendirilmesi, 33 Hane

33 hane (33*30 adet arı kovanı,33*(1 

adet Bal süzme makinası, arıcı 

kıyafeti, petek tarağı, arıcı körüğü vb)  

alımı)

950,000 475,000 475,000 0 Tokat Reşadiye, Başçiftlik, Niksar 12.2021 12.2022
Köylerde bal üretimini iyileştirmek, köylülere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla arı ailesi, bal süzme makinası, arıcı 

kıyafeti, petek tarağı, arıcı körüğü verilecektir.
33*30 adet arı kovanı,33*(1 adet Bal süzme makinası, arıcı kıyafeti, petek tarağı, arıcı körüğü vb)  alımının gerçekleştirilmesi.

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Manda Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi

10 Hane 100 adet toplam manda 

alımı 
1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Reşadiye 12.2021 12.2022

Manda yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynakları sağlamak amacıyla köylülere 90 adet dişi manda 10 

adet erkek  manda verilecektir. 

Tokat'ın Reşadiye köyünde toplam 10 hanede 100 adet olacak şeklilde faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 

hayvan bedeli ve yem bedeli karşılanacaktır. 

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Arı Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele 

çalışmaları
100.000 koloni 3,000,000 3,000,000 0 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 11.2021 11.2022

Arıcılık Ordu ilinin önemli tarımsal üretim kollarından birisidir. Sürdürülebilir arıcılıkta arı hastalık ve zararlıları ile mücadele 

de son derece önemlidir. Proje kapsamında Havzada bulunan yaklaşık 100.000 koloni yılda iki dönem ilaçlanmalıdır. 

1-Hibe desteği için çağrıya çıkılması,

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Organik Yumurta Tavukçuluğu Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Kümes Kurulumu ve Canlı Materyal Alımı,

6-Sertifikasyon Hizmeti Alımı,

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri

1.2.2.  Kırsal kesim için gelir yaratma ve geçim 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi
Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi

40 üretici için 50’şer adet arılı kovan, 

arı sütü üretim ekipmanları, derin 

dondurucu ve konteyner ayrıca 800 

arıcıya polen tuzağı dağıtımı

(40 işletme ile arı sütü)

(800 işletme ile polen)

5,000,000 2,500,000 2,500,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 03.2023 03.2025

Arıcılık, gelir durumu düşük, tarıma elverişli arazisi bulunmayan veya az bulunan çiftçilerin aile ekonomisine katkı sağlayan, 

kısa zamanda gelir getiren tarımsal bir iş kolu olarak sosyo-ekonomik bir önem taşımaktadır. Proje çerçevesinde; 40 üretici 

için 50’şer adet arılı kovan, arı sütü üretim ekipmanları, derin dondurucu ve üretim yapacakları konteyner proje bütçesi 

dâhilinde karşılanacaktır. Ayrıca, 800 arıcıya polen tuzağı dağıtımı yapılacaktır.

1-Arı Sütü Üretimi için çağrıya çıkılacaktır.

2-Başvuruların Değerlendirilmesi,

3. Uygun Başvuru Sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması

4. Temel Arıcılık ve Arı Sütü Üretimi Konusunda eğitimler verilmesi,

5- Kovan ve Diğer malzemelerin alımı,

6-Polen Toplama Tuzağı Alımı ve Hibe Desteği,

7-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.3.  Mera rehabilitasyonu ve yönetimi 

Mera/Yayla Islah ve Amenajman 

Çalışması

50 adet su deposu, 

200 adet sıvat, 

banyoluk (50 adet sabit ve 2 adet 

mobil), 

100 adet kaşınma ünitesi

50 adet gölgelik 

50 obada toplam 7.500 dekar alanda 

yabancı bitkilerin sökümü, akabinde 

bu alanların yeniden çimlendirilerek 

mera alanına dönüştürülmesi 

15,000,000 15,000,000 0 0 Ordu Aybastı, Gölköy, Korgan, Kabataş 08.2021 05.2022

Ordu ilinde bulunan mera alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak, bu alanlardan yetiştiricilerin en etkin şekilde 

faydalanmalarını sağlamak, dolayısı ile yem maliyetlerini azaltmak amacıyla mera ıslahı ve amenajmanı çalışmaları önem 

taşımaktadır. Proje çerçevesinde 50 adet su deposu, 200 adet sıvat, 50 adet sabit 2 adet mobil banyoluk yapımı, 100 adet 

kaşınma ünitesi, 50 adet gölgelik yapımı ile 7.500 dekar alanın yabancı bitki mücadelesi tamamlanacaktır.

1-Metralarda otlatmayı kolaylaştırıcı yapıların (su deposu, sıvat, kaşınma ünitesi, sabit banyoluk, gölgelik) satınalma işlemi ve meralara 

uygulanması

2-Mobil Banyolukların alınarak Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine Protokol ile kullanılmak üzere devredilmesi,

3- Yabancı otların sokümü,

4-Yabancı ot nedeniyle tahrip olan meralarda yapay mera tesisi, 

5-Otlatma amaçlı mera tahsis edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için barınak ve bakıcı evi kurulumu amacıyla hibe çağrısına 

çıkılması,

6-Başvuruların değerlendirilmesi,

7-Hibe sözleşmelerinin imzalanması ve taahhütnamelerin alınması,

8-Satınalma İşlemlerinin gerçekleştirilmesi,

9-Mera HAyvancılığı ve Mera Mevzuatı konusunda eğitimlerin verilmesi,

10-İzleme ve Takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.3.  Mera rehabilitasyonu ve yönetimi 

Mera/Yayla Islah ve Amenajman 

Çalışması 18 köy merası
18 köy merası 6000 ha 10,000,000 10,000,000 0 0 Tokat Reşadiye, Başçiftlik, Niksar 01.2022 05.2022

Tokat ilinde bulunan mera alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak, bu alanlardan yetiştiricilerin en etkin şekilde 

faydalanmalarını sağlamak, dolayısı ile yem maliyetlerini azaltmak amacıyla 18 köy merası için mera/yayla ıslah ve 

amenajman çalışmaları yapılacaktır.

Mera/yayla ıslah çalışmalarının yapılacağı sahalarda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Otlatmanın düzenlenmesi; Söz konusu meralar uygun sayıda parsellere ayrılarak geç otlatma, otlamaya bir yıl kapama ve münavebeli 

otlatma ile azalıcı türlerin zamanla çoğalması sağlanacaktır.  

Kültürel ve Teknik Tedbirler; Otlatmanın düzenlenmesi ile ıslah edilemeyecek kadar verimden düşmüş mera alanlarında yapay tohumlama, 

gübreleme, zararlı ot temizliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Hayvanların sevk ve idaresini kolaylaştıran tesisler ; Bu kapsamda sıvat (hayvan suluğu), gölet-sarnıç, mera çitleri, mera yolları, gölgelik-

tuzluk ve kaşınma kazıkları yapılacak, ayrıca gerekli yerlerde yüzeysel taşların toplanması faaliyeti gerçekleştirilecektir. 

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.4.Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri

Portatif Harman ve Portatif Fındık 

Kurutma İstasyonlarının Kurulması

200 üreticiye 250’şer metrekarelik 

portatif harman 20 adet fındık 

kurutma makinesi (en az 5 ton 

kapasiteli)

10,000,000 5,000,000 5,000,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 01.2022 07.2022

Fındık hasat edildiğinde en önemli hadise fındığın usulüne uygun ve doğru bir şekilde kurutulmasıdır. Bölgenin iklim şartları 

da göz önüne alındığında kurutmanın gerçekleştiği Eylül ve Ekim aylarında sağnak yağışların çokça gerçekleşmesi kurutma 

işlerinin önünde en büyük engeldir. Bu amaçla yerle temas etmeyen, her tarafından hava alabilen, istenildiğinde üzeri 

kapanabilen, bu nedenle de daha hızlı ve kaliteli kuruma sağlayabilen, portatif harman sitemleri kurularak çiftçilere örnek 

oluşturulacaktır. Bu kapsamda havza genelinde 200 üreticiye 250’şer metrekarelik portatif harmanlar kurulacaktır. Ayrıca, 

toplamda 20 adet fındık kurutma istasyonu kurulacaktır. Bu istasyonlarda zurufundan ayrılmış tane fındıkların satıştan önceki 

son kurutması yapılacaktır. En az 5’er ton kapasiteli olacak kurutma istasyonları hem fındıkta kalitenin korunması, hem de 

uzun uğraşlar gerektiren bir sürecin kolaylaştırılması açısından son derece önemlidir.

1-İlçe Merkezlerine kurulacak fındık kurutma istasyonları için uygun alanların belirlenmesi ve İl Müdürlüğümüze tahsisinin sağlanması,

2-Kurutma istasyonları için satıalma işlemlerinin yapılması ve kurulumların tamamlanması,

3-İstasyonların işletme hakkının protokol il ilgili Ziraat Odalarına devredilmesi,

4-Portaif harmandan faydalanmak isteyen örnek çiftçiler için başvuruların alınması,

5-Hibe desteğinden yararlanacak kişilerin değerlendirilmesi ve eblirlenmesi,

6-Portatif harmanların yapımı,

7-Belirlenen üreticilere teslimi

8-İzleme ve takip

TRGM

Bileşen 1: 

Yeşil ve 

sürdürülebilir 

kırsal 

kalkınma 

Alt Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.4.Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri Kırsalda Kadın İstihdamının Arttırılması

Havzada bulunan kadınların 

istihdamını yönelik 50 adet küçük 

çaplı işletme 

(50 işletme)

5,000,000 2,500,000 2,500,000 0 Ordu Havzadaki Tüm İlçeler 03.2023 03.2025

Kırsalda kadın istihdamını iyileştirmek, kadınların girişimcilik becelerini ortaya çıkarmak, onların ekonomik olarak bağımsız 

yaşayabilmelerini sağlamak ve kırsal kesimde yaşayan kadınların da üretim ekonomisi içerisinde yer almasını sağlamak 

amacıyla kırsal alanlarda işletme bazlı küçük projeler ugulanacaktır. El sanatları, yöresel ürünler, yöresel lezzetler vb. 

alanlarda kadınların kendi evlerinin altına veya hemen yanına kuracakları atölye veya üretim tesislerinde ekonomik kazanç 

getirici ürünler üretmeleri teşvik edilecektir. Bu amaçla havzada bulunan kadınların istihdamını yönelik 50 adet küçük çaplı 

işletme kurulacaktır.

1-Hibe desteğinden yararlanmak isteyen kadınların belirlenmesi için çağrıya çıkılması,

2-El Sanatları, Yöresel Lezzetler, Yöresel Ürünler gibi konularda gelen başvuruların değerlendirilerek, uygun başvuruların belirlenmesi,

3-Üretim konusuna ilişkin olarak başvurusu uygun olan her kadın için proje etüdü yapılması ve maliyet analizi oluşturulması,

4- Kadınlar ile hibe sözleşmeleri imzalanması,

5-Kişibaşı 70.000 TL'yi geçmemek kaydıyla hibe desteği sağlanması ve bu tutarın üzerindeki maliyeti eş finansman sağlayarak işletme 

kurulumlarını tamamlamaları,

6-İzleme ve takip.

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.1.1 Çok amaçlı göletler Çatalpınar Göleti inşaatı 

1,82 hm3/yıl içme suyu (24976 

kişi/2055 yılı projeksiyonu)
65,000,000 65,000,000 0 0 Ordu Çatalpınar 01.2023 12.2025 Projenin amacı içme suyu temin etmek amacıyla suyun depolanmasıdır. Göletin inşaatı (Talvegten yükseklik 38,31 m)

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.1.1 Çok amaçlı göletler Aybastı (Baydarlı) Göleti İnşaatı

1,61 hm3/yıl içme suyu (19914 

kişi/2055 yılı projeksiyonu)
55,000,000 55,000,000 0 0 Ordu Aybastı 01.2024 12.2026 Projenin amacı içme suyu temin etmek amacıyla suyun depolanmasıdır. Göletin inşaatı

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Bolaman Irmağı taşkın kontrol proje 

yapımı ve inşaatı

2 km çift taraflı H.K.Duvar, 11 km çift 

taraflı taş tahkimat, 10 menfez, 2 

köprü  20 ha.

58,000,000 58,000,000 0 0 Ordu Fatsa 03.2022 12.2025 Projenin amacı Fatsa ilçe merkezinde taşkın kontrolünün sağlanmasıdır. Duvarlı kanal, taş tahkimat, menfez ve köprü inşaatı gerçekleştirilecektir.

DSİ
Bileşen 2: 

İklime 

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Bolaman Irmağı tersip bentleri proje 

yapımı ve inşaatı 

35 adet tersip bendi (geçirgen ve 

klasik)  380 ha.
38,000,000 38,000,000 0 0 Ordu Fatsa 08.2023 12.2026 Projenin amacı Fatsa ilçe merkezi ve mahallelerinin rüsubat zararlarından korunmasının sağlanmasıdır. Tersip bentleri inşa edilecektir.

DSİ
Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Şahsene Deresi Taşkın Kontrolü Proje 

Yapımı ve İnşaatı 

Çift taraflı toplam 760 m

sedde, 2300 m taş tahkimat 145 ha
2,500,000 2,500,000 0 0 Ordu Fatsa 03.2022 01.2024 Projenin amacı Fatsa ilçe merkezine bağlı mahallelere ait tarım arazilerinde  taşkın kontrolünün sağlanmasıdır. Sedde ve tahkimat yapılacaktır. 

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Fatsa-Sanayi Sitesi Taşkın ve Rüsubat 

Kontrolü İnşaatı 
2000 m Betonarme U Kesit 42 ha. 9,000,000 9,000,000 0 0 Ordu Fatsa 03.2022 06.2024 Projenin amacı Fatsa ilçe merkezindeki sanayi sitesinde taşkın kontrolünün sağlanmasıdır. Betonarme u kanal inşa edilecektir.

DSİ
Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı
Fatsa-Karadere Taşkın Kontrolü İnşaatı 

Çift taraflı toplam 1800 m

H.K.Duvar 10 ha
3,000,000 3,000,000 0 0 Ordu Fatsa 01.2023 12.2024 Projenin amacı Elmaköy mahallesi yerleşim yeri ve tarım arazilerinde taşkın kontrolünün sağlanmasıdır. Duvarlı kanal inşa edilecektir.

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Çatalpınar-Elmaköy Mahallesi-Şifalısu 

Mevkii Taşkın Kontrolü İnşaatı 

600 m yatak düzenlemesi,

600 m tahkimli sedde 20 ha.
2,500,000 2,500,000 0 0 Ordu Çatalpınar 03.2022 12.2023 Projenin amacı Elmaköy mahallesine bağlı yerleşim birimi ve arazilerde taşkın kontrolünün sağlanmasıdır. Yatak düzenlenecek ve sedde yapılacaktır.

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Gölköy-Karahasan Mahallesi-Karaağaç 

Deresi Taşkın ve Rüs. Kont. İnşaatı 

500 m yatak düzenlemesi,

600 m H.K.Duvar  15 ha
2,000,000 2,000,000 0 0 Ordu Gölköy 01.2023 12.2024 Projenin amacı Karahasan mahallesi yerleşim yeri ve arazilerinde taşkın ve rüsubat kontrolünün sağlanmasıdır. Yatak düzenlenecek ve duvarlı kanal inşa edilecektir.

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Korgan-Tepealan Mahallesi Güllü 

Deresi Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 

İnşaatı 

400 m H.K.Duvar 6 ha. 1,000,000 1,000,000 0 0 Ordu Korgan 01.2023 12.2023 Projenin amacı Tepealan mahallesi yerleşim yeri ve arazilerinde taşkın ve rüsubat kontrolünün sağlanmasıdır. Duvarlı kanal inşa edilecektir.

DSİ

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.1: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.1.2. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Ordu-Çatalpınar İlçe Merkezi Keş Deresi 

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü İnşaatı 

1100 m yatak düzenlemesi, 

çift taraflı toplam 2200 m

Harçlı Pere, 1 adet köprü 98 ha

5,000,000 5,000,000 0 0 Ordu Çatalpınar 03.2022 12.2024 Projenin amacı Çatalpınar ilçe merkezinin  taşkın ve rüsubat zararlarından korunmasıdır. Yatak düzenlemesi yapılacak, pereli kanal ve köprü inşa edilecektir.

KGM

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.2: iklime dayanıklı 

kırsal yol sistemi
2.2.1. Kırsalda iklime dayanıklı yol rehabilitasyonu Kabataş - Aybastı Yolu

8 km yolun 8m genişliğinde hidrolik 

yapıları ile birlikte bitümlü sıcak 

karışım kaplamalı olarak 

rehabilitasyonunun yapımı

21,300,000 21,300,000 0 0 Ordu Kabataş, Aybastı 04.2022 10.2024 Mevcutta bulunan yolların iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

1-Toprak İşleri (Kazı, dolgu v.b.)

2-Sanat Yapıları İşleri ( Beton, demir, taş duvar, drenaj v.b.)

3-Üstyapı İşleri (Alttemel,temel, bitümlü sıcak karışım  v.b.)

KGM

Bileşen 2: 

İklime 

dayanıklı gri 

altyapı

Alt Bileşen 2.2: iklime dayanıklı 

kırsal yol sistemi
2.2.1. Kırsalda iklime dayanıklı yol rehabilitasyonu Aybastı - Gölköy Yolu

37 km yolun 8m genişliğinde sert 

kurpları düzeltilmiş ve hidrolik 

yapıları ile birlikte bitümlü sıcak 

karışım kaplamalı olarak 

rehabilitasyonunun yapılması

81,500,000 81,500,000 0 0 Ordu Aybastı, Gölköy 04.2022 10.2025 Mevcutta bulunan yolların iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

1-Toprak İşleri (Kazı, dolgu v.b.)

2-Sanat Yapıları İşleri ( Beton, demir, taş duvar, drenaj v.b.)

3-Üstyapı İşleri (Alttemel,temel, bitümlü sıcak karışım  v.b.)

OGM

Bileşen 3: 

Kurumsal 

koordinasyon, 

proje 

yönetimi ve 

sürdürülebilirl

ik

Alt Bileşen 3.1: Entegre peyzaj 

yönetimi için teknik yardım ve 

kurumsal kapasite geliştirme

Alt Bileşen 3.1: Entegre peyzaj yönetimi için teknik 

yardım ve kurumsal kapasite geliştirme
7,851,352 6,025,440 0 1,825,912 06.2021 12.2027

OGM

Bileşen 3: 

Kurumsal 

koordinasyon, 

proje 

yönetimi ve 

sürdürülebilirl

ik

Alt Bileşen 3.2: Proje yönetimi, 

Çevresel ve sosyal yönetim ve 

İzleme ve değerlendirme

Alt Bileşen 3.2: Proje yönetimi, Çevresel ve sosyal 

yönetim ve İzleme ve değerlendirme
23,258,027 9,038,160 0 14,219,867 06.2021 12.2027


