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Kurumca Harcanacak 
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Alt Proje Yatırım Dönemi 

Baslama Tarihi (AA.YYYY)

Alt Proje Yatırım 

Dönemi  Bitiş  Tarihi 

(AA.YYYY)

Proje Amaçları Proje Ana İş Kalemleri 

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
Toprak Muhafaza Projesi 7000 hektar 37,900,000 37,900,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, Saraykent, 

Çayıralan, Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, Sorgun

12.2021 12.2022

Yaşanan her boyuttaki yüzey ve oyuntu erozyonunun en aza indirilmesi, yok olan vejetasyonun yeniden tesisi ve mevcut 

vejetasyonun gelişiminin sağlanması, ekolojik koşulların elverişli olduğu yerlerde toprak muhafaza karakterli ağaçlandırma 

yapılarak kaybolmaya yüz tutan ülke topraklarının üretime sokulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis 

etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek yoluyla erozyonu durdurmaya yönelik kültürel önlemlerin alınması,

- Bitki örtüsünü ıslah etmek sureti ile doğal dengenin yeniden sağlanması,

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, oyuntularda sınai tesisler ile ıslah çalışmaları 

(kafes tel, kuru duvar ile eşikler),  yamaçlarda sınai tesiler ile ıslah çalışmaları (kafes tel çit ile , örme çit ile  ve çalı demetli çit ile  teraslar) 

çizgi ile ot ekimleri, bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde canlandırma kesimleri, sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel 

ile).

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
Toprak Muhafaza Projesi 2000 hektar 10,800,000 10,800,000 0 0 Sivas Yıldızeli 08.2021 02.2022

Yaşanan her boyuttaki yüzey ve oyuntu erozyonunun en aza indirilmesi, yok olan vejetasyonun yeniden tesisi ve mevcut 

vejetasyonun gelişiminin sağlanması, ekolojik koşulların elverişli olduğu yerlerde toprak muhafaza karakterli ağaçlandırma 

yapılarak kaybolmaya yüz tutan ülke topraklarının üretime sokulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis 

etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek yoluyla erozyonu durdurmaya yönelik kültürel önlemlerin alınması,

- Bitki örtüsünü ıslah etmek sureti ile doğal dengenin yeniden sağlanması,

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, oyuntularda sınai tesisler ile ıslah çalışmaları 

(kafes tel, kuru duvar ile eşikler),  yamaçlarda sınai tesiler ile ıslah çalışmaları (kafes tel çit ile , örme çit ile  ve çalı demetli çit ile  teraslar) 

çizgi ile ot ekimleri, bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde canlandırma kesimleri, sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel 

ile).

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
Erozyon/Sel Kontrol Projesi 670 ha alanın korunması 5,000,000 5,000,000 0 0 Çorum Alaca, Ortaköy 04..2022 12.2022 Proje sahasında  oyuntu ıslah çalışmaları yapılacaktır. Yamaç arazilerde Ekskavatörle Gradoni  şekinde Toprak işlemesi  ve 

fidandikimi yapılması düşünülmektedir.

Arazi hazırlığı, toprak işleme ; Yaklaşık 350 hektar sahada az meyilli kısımlarda paletli traktör ile tam alanda; diğer kısımlarda ekskavatörle 

gradoni şeklinde toprak işlemesi yapılacaktır. 

Oyuntu ıslah çalışmaları ; 1113 ha. Sahada kuru duvar eşik, kafes tel eşik ve gerekli harçlı yapılar kullanılarak oyuntu ıslahı yapılacaktır.

Fidan Dikimi ; 350 ha. Sahada 210.000 adet ibreli ve yapraklı fidan dikimi yapılacaktır.

İhata; Fidan dikimi yapılan alanlar dikenli tel çit ihata ile koruma altına alınacaktır. 

Koruma; Fidan dikilen alanlarda 3 yıl süre ile köy tüzel kişiliği ve gerçek kişiler tarafından koruma gerçekleştirilecektir.

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
Erozyon/Sel Kontrol Projesi 1500 ha alanın korunması 11,000,000 11,000,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04..2022 12.2022 Proje sahasında  oyuntu ıslah çalışmaları yapılacaktır. Yamaç arazilerde Ekskavatörle Gradoni  şekinde Toprak işlemesi  ve 

fidandikimi yapılması düşünülmektedir.

Arazi hazırlığı, toprak işleme ; Yaklaşık 252 hektar sahada az meyilli kısımlarda paletli traktör ile tam alanda; diğer kısımlarda ekskavatörle 

gradoni şeklinde toprak işlemesi yapılacaktır. 

Oyuntu ıslah çalışmaları ; 2249 ha. Sahada kuru duvar eşik, kafes tel eşik ve gerekli harçlı yapılar kullanılarak oyuntu ıslahı yapılacaktır.

Fidan Dikimi ; 252 ha. Sahada 151.200 adet ibreli ve yapraklı fidan dikimi yapılacaktır.

İhata; Fidan dikimi yapılan alanlar dikenli tel çit ihata ile koruma altına alınacaktır. 

Koruma; Fidan dikilen alanlarda 3 yıl süre ile köy tüzel kişiliği ve gerçek kişiler tarafından koruma gerçekleştirilecektir.

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
Sel Kontrolü Projesi 1500 hektar 9,000,000 9,000,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

12.2021 12.2022

Çalışma havzası içerisinde meydana gelen veya oluşması muhtemel sel ve taşkınların kontrol altına alınması için havzanın üst 

kısmından başlamak üzere yapılacak ağaçlandırma/rehabilitasyon çalışmaları ve bunlara destek olacak dere ve yan 

derelerdeki oyuntu ve mecra ıslah tedbirleri ile koruyucu önleyici katkıda bulunmaktır. Böylelikle olası sel, taşkın olaylarında 

toprak ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte havza içerisindeki yerleşim yerlerinin, 

tarım arazilerinin, ulaşım yollarının emniyetinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. 

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, oyuntularda sınai tesisler ile ıslah çalışmaları 

(kafes tel, kuru duvar ile eşikler),  yan derelerde harçlı ve harçsız enine yapılar (eşikler), yamaçlarda sınai tesiler ile ıslah çalışmaları (kafes 

tel çit ile , örme çit ile  ve çalı demetli çit ile  teraslar) çizgi ile ot ekimleri, bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde canlandırma kesimleri, 

sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel ile).

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
Sel Kontrolü Projesi 200 hektar 1,350,000 1,350,000 0 0 Sivas Yıldızeli 01.2023 12.2027

Çalışma havzası içerisinde meydana gelen veya oluşması muhtemel sel ve taşkınların kontrol altına alınması için havzanın üst 

kısmından başlamak üzere yapılacak ağaçlandırma/rehabilitasyon çalışmaları ve bunlara destek olacak dere ve yan 

derelerdeki oyuntu ve mecra ıslah tedbirleri ile koruyucu önleyici katkıda bulunmaktır. Böylelikle olası sel, taşkın olaylarında 

toprak ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte havza içerisindeki yerleşim yerlerinin, 

tarım arazilerinin, ulaşım yollarının emniyetinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. 

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, oyuntularda sınai tesisler ile ıslah çalışmaları 

(kafes tel, kuru duvar ile eşikler),  yan derelerde harçlı ve harçsız enine yapılar (eşikler), yamaçlarda sınai tesiler ile ıslah çalışmaları (kafes 

tel çit ile , örme çit ile  ve çalı demetli çit ile  teraslar) çizgi ile ot ekimleri, bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde canlandırma kesimleri, 

sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel ile).

OGM

Bileşen 1: Yeşil 

ve 

sürdürülebilir 

kırsal kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst Havza Peyzajı ve 

Kırsal Geçim Kaynakları
1.1.2. İklim dostu mera yönetimi Mera Islahı Projesi 1850 Hektar . 1,920,000 1,920,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Çayıralan, Aydıncık, 

Çekerek, Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,

03.2022 09.2022
Çalışma alanındaki bozuk ve tahrip olmuş mera sahalarında ıslah projesi yaparak civar halkın hayvanlarının burada 

otlatılmasını sağlamak, böylelikle yöre hayvancılığına katkıda bulunmak,ormanlar üzerindeki usulsüz otlatma baskısını 

azaltmak amaçlanmaktadır. 

Teraslar ve  hendekler yapımı, taş toplama, oyuntu tahkimleri, gübreleme, yabancı ot savaşı, gölgelikler yapımı, kaşınma kazıkları ve sıvat 

tesisleri yapımı.

OGM

Bileşen 1: Yeşil 

ve 

sürdürülebilir 

kırsal kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst Havza Peyzajı ve 

Kırsal Geçim Kaynakları
1.1.2. İklim dostu mera yönetimi Mera Islahı Projesi 700 Hektar . 726,000 726,000 0 0 Sivas Yıldızeli 03.2022 09.2022

Çalışma alanındaki bozuk ve tahrip olmuş mera sahalarında ıslah projesi yaparak civar halkın hayvanlarının burada 

otlatılmasını sağlamak, böylelikle yöre hayvancılığına katkıda bulunmak,ormanlar üzerindeki usulsüz otlatma baskısını 

azaltmak amaçlanmaktadır. 

Teraslar ve  hendekler yapımı, taş toplama, oyuntu tahkimleri, gübreleme, yabancı ot savaşı, gölgelikler yapımı, kaşınma kazıkları ve sıvat 

tesisleri yapımı.

OGM

Bileşen 1: Yeşil 

ve 

sürdürülebilir 

kırsal kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst Havza Peyzajı ve 

Kırsal Geçim Kaynakları
1.1.2. İklim dostu mera yönetimi Mera Islahı Projesi 426 ha alanda mera ıslahı yapılacak 500,000 500,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray 04.2022 12.2022 Orman içi ve kenarı mera alanlarında hayvancılığın desteklenmesi ve otalmayı kolaylaştırmak için mera ıslah çalışmaları 

yapılacaktır.

5 köyde toplam 426 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
Ağaçlandırma Projesi 800 hektar 9,500,000 9,500,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Çayıralan, Aydıncık, 

Çekerek, Kadışehri, Merkez, 

Sorgun, 

09.2021 03.2022

Toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis 

etmek, verimli ormanlar kurmak, köylünün gelirini artırıcı meyve veren türlerden dikim yaparak yöre ekonomisine katkıda 

bulunmak böylece göçü önlemek. Bu sayede yapılan bitkilendirme ile atıl ve boş olan kısmen erozyona açık alanlarda toprağı 

tutup doğal dengenin tesisisi sağlamak.

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, sahanın ihatasının yapılması ile korunması 

(dikenli tel ile).

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
Rehabilitasyon Projesi 3500 hektar 8,500,000 8,500,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, Sorgun, 

Çayıralan

07.2023 12.2027

Bozulmuş olan orman alanlarında iyileştirme çalışmaları ile toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en 

uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis etmek mevcut bitki örtüsünü geliştirmek, bu sayede erozyonu 

durdurmaya yönelik kültürel önlemler almak. Bitki örtüsünü ıslah etmek sureti ile doğal dengenin yeniden sağlanmasına 

katkıda bulunulacaktır.

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme,  bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde 

canlandırma kesimleri, sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel ile).

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
Ağaçlandırma Projesi 200 hektar 3,750,000 3,750,000 0 0 Sivas Yıldızeli 12.2021 12.2022

Toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis 

etmek, verimli ormanlar kurmak, köylünün gelirini artırıcı meyve veren türlerden dikim yaparak yöre ekonomisine katkıda 

bulunmak böylece göçü önlemek. Bu sayede yapılan bitkilendirme ile atıl ve boş olan kısmen erozyona açık alanlarda toprağı 

tutup doğal dengenin tesisisi sağlamak.

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme, sahanın ihatasının yapılması ile korunması 

(dikenli tel ile).

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
Rehabilitasyon Projesi 750 hektar 1,900,000 1,900,000 0 0 Sivas Yıldızeli 12.2021 12.2022

Bozulmuş olan orman alanlarında iyileştirme çalışmaları ile toprak şartlarının elverişli olduğu yerlerde ekolojik koşullara en 

uygun ve yörenin asli ağaç türleri ile bitki örtüsü tesis etmek mevcut bitki örtüsünü geliştirmek, bu sayede erozyonu 

durdurmaya yönelik kültürel önlemler almak. Bitki örtüsünü ıslah etmek sureti ile doğal dengenin yeniden sağlanmasına 

katkıda bulunulacaktır.

Arazi hazırlığı (Toprak işleme, teraslandırma), Fidan dikimi/Tohum ekimi ile bitkilendirme,  bozuk ve dejenere olmuş meşeliklerde 

canlandırma kesimleri, sahanın ihatasının yapılması ile korunması (dikenli tel ile).

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

Çekerek Projesi için fidan üretim 

yastıklarının ve alanı hazırlanması 

(drenej kanallarının  ıslahı,  sulama, 

sera, boom sulama sistemi,  gölgeleme, 

)        

7.000.000 adet fidan üretimi 4,900,000 4,900,000 0 0 Yozgat Akdağmadeni 12.2021 06.2022 Drenaj kanallarının ıslahı:600 metre   Sulama:7.500 m2    Sera:300 m2    Bom sulama sistemi:300 m2 Sundurma:300 m2                                                            

Gölgeleme:10.000 m2                                                                                                                                                                                      

Dere Islahı:Önce Dere ıslahı projesi çizilip inşaat aşamasına geçilecektir.

Sulama:7.500 m2 lik alanda  proje edilerek kurulum gerçekleşecektir.

Sera:300 m2 lik alan projelendirilip inşaatı başlanılacaktır.

Boom sulama sistemi:300 m2 lık sera içerisie proje edilip sistem kurulacaktır.

Gölgelendirme:10.000 m2 lik alanda projelendirilip gölgelendirme sistemi yapılacaktır.

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 İle Su Isıtma Sistemi 445 adet 1,112,500 667,500 445,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Çayıralan,Aydıncık, 

Çekerek, Kadışehri, Merkez, 

Sorgun

12.2021 10.2022

Orman köylerinde yaşayan kişilerin hayat kalitesini artırmak, odun tüketimini azaltarak ormanlar üzerinde tahribatı 

azaltmaktır.  Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden 

kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten 

fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kurlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.  

445 haneye hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 İle Su Isıtma Sistemi 30 adet 75,000 45,000 30,000 0 Sivas Yıldızeli 12.2021 10.2022

Orman köylerinde yaşayan kişilerin hayat kalitesini artırmak, odun tüketimini azaltarak ormanlar üzerinde tahribatı 

azaltmaktır.  Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden 

kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten 

fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kurlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol edilmelidir.  

30 haneye hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 İle Su Isıtma Sistemi 200 adet 500,000 300,000 200,000 0 Çorum Alaca 03.2022 12.2022 Orman köylerindeki hanelerde kullanılacak olan suyun ısıtılması için güneş enerjisi su ısıtma sistemleri kurulacaktır. Böylece, 

orman ürünleri kullanılmayacak ve ormanlar üzerindeki baskı azaltılacaktır.

 Çalışılacak alanda toplam 15 adet köyde 200 adet ünite şeklinde faaliyet gösterilecektir. Her bir üniteden bir hane faydalanacaktır. Bu 

kapsmada depo, kollektör, boru ve bağlantı elemanları, montaj malzemeleri karşılanacaktır. Güneş enerjisinden faydalanılarak 

yenilenebilir, çevreci ve aynı zamanda maaliyeti düşük bir sistemdir.

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 İle Su Isıtma Sistemi 300 adet 750,000 450,000 300,000 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 03.2022 12.2022 Orman köylerindeki hanelerde kullanılacak olan suyun ısıtılması için güneş enerjisi su ısıtma sistemleri kurulacaktır. Böylece, 

orman ürünleri kullanılmayacak ve ormanlar üzerindeki baskı azaltılacaktır.

Çalışılacak alanda toplam 15 adet köyde 300 adet ünite şeklinde faaliyet gösterilecektir. Her bir üniteden bir hane faydalanacaktır. Bu 

kapsmada depo, kollektör, boru ve bağlantı elemanları, montaj malzemeleri karşılanacaktır. Güneş enerjisinden faydalanılarak 

yenilenebilir, çevreci ve aynı zamanda maaliyeti düşük bir sistemdir.

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
Isı Yalıtımlı Mantolama 391 adet 8,417,000 5,050,200 3,366,800 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

09.2021 09..2022

Yapılan mantolama ile Yakıt tasarufu sağlanacaktır. daha azağaç tahrip olacaktır ve Orman köylüsünün yaşam kalitesi 

iyeleşektir.  Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden 

kişilere verlecektir . ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten 

fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kururlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol 

edilmelidir.  

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Isı Yalıtımlı Mantolama 25 adet 350,000 210,000 140,000 0 Sivas Yıldızeli 09.2021 09..2022

Yapılan mantolama ile Yakıt tasarufu sağlanacaktır. daha azağaç tahrip olacaktır ve Orman köylüsünün yaşam kalitesi 

iyeleşektir.  Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden 

kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten 

fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kururlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol 

edilmelidir.  

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi 425 adet 3,187,500 1,912,500 1,275,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Çayıralan,Aydıncık, 

Çekerek, Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

09.2021 11.2022

 Orman köylüsünün yaşam kalitesi iyeleşektir.  Uygulama biçimi proje orman köyünde son bir yıldır ikamet eden kişilere 

verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla 

talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kururlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol 

edilmelidir.  

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi 230 adet 1,725,000 1,035,000 690,000 0 Sivas Yıldızeli 09.2021 11.2022

 Orman köylüsünün yaşam kalitesi iyeleşektir.  Uygulama biçimi proje orman köyünde son bir yıldır ikamet eden kişilere 

verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla 

talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Bu projeler tesis türü olduğundan dolayı proje uygulanacak 

köylerde verilecek hibe kredi kururlum yapan firma hesabına aktarılmalıdır.Bu tesisler yılda en az bir defa kontrol 

edilmelidir.  

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Isı Yalıtımlı Mantolama 142 adet 2,000,000 1,200,000 800,000 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 03.2022 12.2022 Orman köylülerindeki hanelerde ısı kaybını önlemek amacıyla yapılacaktır. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır.

Çalışma yapılacak alanda toplam 15 adet köyde 142 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 kalkınma 

Alt Bileşen 1.1: Üst Havza Peyzajı ve 

Kırsal Geçim Kaynakları

1.1.3. Ormanların rehabilitasyonu, korunması ve 

sürdürülebilir yönetimi
Katı Yakıtlı Kalorifer Sistemi 266 adet 2,000,000 1,200,000 800,000 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 03.2022 12.2022 Orman köylülerinde kullanılacak olan bu sistem ile ormanlar üzerindeki baskı azaltılacaktır. Böylelikle ısınma amaçlı orman 

tahrbatının önüne geçilecektir.

 Çalışma yapılacak proje sahasında toplam 15 adet köyde 266 adet ünite şeklinde faaliyet gösterilecektir. Her bir ünitede kalorifer sobası, 

panel radyatör, boru ve bağlantı elemanları tesis edilecektir. Yakacak odun ihtiyacının karşılanması anlamında ormanlar üzerindeki baskı 

azaltılacaktır.

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

Çayıralan Ekoturizm Yönetim Planı ve 

Rota Çalışması
1 adet 2,000,000 2,000,000 0 0 Yozgat Çayıralan 01.2022 12.2022

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
 Mesire Yeri Kurulumu (Çekerek) 1 adet 10,000,000 10,000,000 0 0 Yozgat Çekerek 09.2021 12.2024 Mesire yeri tesisi ile havzadaki yakın yöre insanının rekreasyon ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Kır gazinosu, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, seyir terası ile piknik alanları yapımı.

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
Mesire Yeri ve Piknik Alanları Projesi 2 adet 1,000,000 1,000,000 0 0 Çorum Alaca, Ortaköy 04.2022 12.2022

Truzim 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 

ekotruzim rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetlerde 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 

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
Mesire Yeri ve Piknik Alanları Projesi 4 adet 4,000,000 4,000,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022

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

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

ekotruzim rotaları planlanarak alanların potansiyeli arttırılacaktır. Bu sayede gelir getirici faaliyetlerde 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 

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 Ormanlarının Kurulması Projesi 107 ha 750,000 750,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022

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.

Bal ormanı oluşturulacak proje sahasında dikkat edilmesi gerekenler;

a) Bal ormanı tanımına uygun saha olması, 

b) Orman rejimi içerisinde olması veya bu amaçla tahsis edilmesi, 

c) Bölgede bal ormanı talebinin veya ihtiyacının olması, 

ç) Bal ormanlarının yerinin tespitinde arıcı birlik temsilcilerinin görüşlerinin alınarak, arıcılığın yoğun olduğu bölgeler ile talebin fazla olduğu 

yerlerin seçılmesi, d) Arıcılık açısından önemli bitki türleri ile salgı balı üretim potansiyeli bulunan alanların bal ormanı kurulması amacıyla 

arıcı birlikleri ve diğer kişi veya kurumlar tarafından teklif edilmesi, 

e) Yakınında sürekli olarak temiz su sağlayan bir kaynak bulunması 

f) Arıcılığın yoğun olduğu bölgeler ile talebin fazla olduğu yerlerin seçilmesi. 

g) Bal ormanlarının kurulmasında öncelikli gaye bal üretimi ve bu sayede arıcılara ve yöre halkına gelir oluşturması, 

h) Bal ormanı oluşturulacak yer seçilirken, arıcılık için elverişli olan salgı, nektar ve polenli bitkilerin yoğun olduğu alanlara öncelik 

verilmesi, 

ı) Yerleşim yerlerinden uzakta, insan ve hayvan hareketlerinden uzakta olması, 

i) En az rüzgar tutan yer olması, 

j) Kara yollarından, ilaçlama yapılan tarım arazilerinden ve maden sahalarından uzakta olması kriterleri aranır.

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
Mantarcılık Üretim Projesi 29 hane 841,000 420,500 420,500 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

12.2021 09.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.29 haneye 

hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 Mantarı Üretimi Projesi 8 adet köyde 28 ha 1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Artova,Yeşilyurt 04.2022 12.2022

Trüf mantarına olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple üretimin arttırılarak biyolojik zenginliğimizin sürekliliği 

amaçlanmaktadır.Trüf mantarı protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Trüf mantarı 

üretimi maksatlı ormanlar ile orman köylümüze yeni gelir kapısı açılacaktır.

 Proje sahasında toplam 8 adet köyde 28 ha. alanda trüf ormanı tesis edilecektir. Spor kullanılara trüf enjekte edilmiş fidanlar sahaya 

dikilerek bakımları yapılacaktır. Trüf mantarınaolan talep her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple üretimin arttırılarak biyolojik 

zenginliğimizin sürekliliği amaçlanmaktadır. Trüf mantarı protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir.

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
Mantar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi 50 adet 1,350,000 675,000 675,000 0 Tokat Yeşilyurt 04.2022 12.2022

Matnar üretiminin geliştirilmesi ile yeni üretim sahaları oluşturulması veya atıl duran kapalı alanların işletmeye açılması 

hedeflenmektedir. Bu proje ile orman köylülerine ek gelir sağlacak aynı zamanda mantar üretimini sürekliliği muhafaza 

edilecektir.

Yeşilyurt ilçesinde 10 adet köyde 50 ünite olarak  faaliyet gösterilecektir. Mantar üretiminin geliştirilmesi ile yeni üretim sahaları 

oluşturulması veya atıl duran kapalı alanların işletmeye açılması hedeflenmektedir.Bu proje ile  orman köylülerine ek gelir sağlanacak aynı 

zamanda mantar üretiminin sürekliliği muhafaza edilecektir. Her bir ünite kapsamında yaklaşık 13.000 kg/yıl kapasiteli tesisler inşa edilecek 

olup, proje kapsamında inşaat bedeli, kompost ve gübre bedeli, alet ve ekipman bedeli, havalandırma ve sulama ekipman bedelleri 

karşılanmış olacaktır.

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 Mantarı Üretimi Projesi 4 ha 1,000,000 1,000,000 0 0 Çorum Alaca,Ortaköy 04.2022 12.2022

Trüf mantarına olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple üretimin arttırılarak biyolojik zenginliğimizin sürekliliği 

amaçlanmaktadır.Trüf mantarı protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Trüf mantarı 

üretimi maksatlı ormanlar ile orman köylümüze yeni gelir kapısı açılacaktır.

 Proje sahasında toplam 4 adet köyde 4 ha. Olarak faaliyet gösterilecektir. Trüf mantarı üretimi maksatlı ormanlar ile orman köylümüze yeni 

gelir kapısı açılacaktır.

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
Kuşburnu Üretiminin Yaygınlaştırılması 600 ha 1,800,000 1,800,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022 Kuşburnu yörede marmelatı ile fazlasıyla ilgili görmektedir. Böylelikle köylüler için geçim kaynağı oluşturmaktadır.

Kuşburnu yurdumuzun çeşitli yörelerinde doğal popülasyon halinde yaygın olarak bulunur, gıda ve ilaç sanayinde aranan bir bitki 

durumundadır. Kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılması ile gerek iç talebin karşılanması, gerekse ihraç imkanlarının arttırılması 

amaçlanmaktadır. Kökleri oldukça derine ulaştığından ve kuraklığa dayanıklılığı nedeni ile verimsiz alanların değerledirilmesinde, erozyon 

kontrolünde, özellikle dikenli tipler ise çit bitkisi olarak kullanılmaya çok uygundur. Ülkemizde doğal popülasyon halinde bulunan değişik 

kuşburnu tiplerinin tespiti, bunların muhafaza altına alınması, çeşitli kullanım amaçlarına uygunluk durumlarının araştırılması, uygun görülen 

tiplerin meyveciliğe kazandırılması ve çoğaltılması ile ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Kırsal kesimde iklim ve toprak 

şartlarının ekonomik bir kültür tarımına uygun olmadığı yörelerimizde ki halkımıza da yeni gelir kaynağı olanağı oluşturulması 

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

Tıbbi Aromatik Bitki Üretiminin 

Yaygınlaştırılması ve İşleme Tesisi 

Projesi

300 ha 2,800,000 2,800,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022
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.

 Proje sahasında 20 adet köyde 300 ha. Alanda tıbbi aromatik bitki türleri kullanılarak bahçeler tesis edilecektir. Bu proje kapsamında 

Adaçayı, Alıç, Lavanta, Sumak vb. türler kullanılacaktır.

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 500 hane 18,000,000 9,000,000 9,000,000 0 Yozgat

Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, 

Merkez, Sorgun,Akdağmadeni, 

Saraykent,Çayıralan

09.2021 12.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 1142 Hane 40,000,000 20,000,000 20,000,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, Sorgun, 

Çayıralan

09.2021 12.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde son bir yıldır ikamet eden kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları 

taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı 

hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. Yılda en az bir defa işletmeler kontrol 

edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 100 hane 3,500,000 1,750,000 1,750,000 0 Sivas Yıldızeli 09.2021 12.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 55 hane 1,980,000 990,000 990,000 0 Sivas Yıldızeli 09.2021 12.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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 50 adet 1,900,000 950,000 950,000 0 Çorum Alaca,Ortaköy 04.2022 12.2022 Süt koyunu yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynağı sağlamak amacıyla köylülere süt koyunu 

verilecektir.

 Proje sahasında toplam 10 köyde 50 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 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 128 adet 5,500,000 2,750,000 2,750,000 0 Çorum Alaca,Ortaköy 04.2022 12.2022 Süt sığırı yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynağı sağlamak amacıyla köylülere sığır verilecektir.

Proje sahasında toplam 16 köyde 128 ünite faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

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 Sığırcılığı Geliştirme Projesi 86 adet 3,000,000 1,500,000 1,500,000 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022 Süt sığırı yetiştiriciliğini geliştirmek, köylülere alternatif geçim kaynağı sağlamak amacıyla köylülere sığır verilecektir.

Proje sahasında toplam 18 köyde 86 ünite faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 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
Fenni Arıcılık 200 hane 3,700,000 1,850,000 1,850,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

12.2021 06.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün sosyal ve  ekenomik yönden kalkınmasınaı temin etmek, ormanların geliştirilmesi, 

genişletilmesi ve işletilmesi ana amaçımızdır.    Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en 

az bir yıl ikamet eden kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere 

verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan 

kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt 

ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır. 200  haneye hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Fenni Arıcılık 3 hane 55,500 27,750 27,750 0 Sivas Yıldızeli 12.2021 06.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün sosyal ve  ekenomik yönden kalkınmasınaı temin etmek, ormanların geliştirilmesi, 

genişletilmesi ve işletilmesi ana amaçımızdır.    Uygulama biçimi proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en 

az bir yıl ikamet eden kişilere verlecektir. ORKÖY yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere 

verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan 

kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt 

ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır. 3 haneye hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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

Fenni Arıcılık ve Arı Ürünlerinin 

Çeşitlendirilmesi
105 adet 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 Çorum Alaca,Ortaköy 04.2022 12.2022 Köylerde bal üretimini iyileştirmek, köylülere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla arı ailesi verilecektir.

 Proje sahasında toplam 15 köyde 108 ünite faaliyet gerçekleştirişmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamaında her bir ünitede 30 kovan 

kapasite bulunması amaçlanıp aynı zamanda arı bedeli, kovan bedeli ve arıcılık malzemeleri karşılanacaktır.

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

Fenni Arıcılık ve Arı Ürünlerinin 

Çeşitlendirilmesi
153 adet 2,300,000 1,150,000 1,150,000 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022 Köylerde bal üretimini iyileştirmek, köylülere alternatif gelir kaynakları sağlamak amacıyla arı ailesi verilecektir.

 Proje sahasında toplam 23 köyde 124 ünite faaliyet gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu proje kapsamaında her bir ünitede  30 kovan 

kapasite bulunması amaçlanıp aynı zamanda arı bedeli, kovan bedeli ve arıcılık malzemeleri karşılanacaktır.

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
Seracılık 71 hane 3,000,000 1,500,000 1,500,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, 

Saraykent,Aydıncık, Çekerek, 

Kadışehri, Merkez, 

Sorgun,Çayıralan

09.2021 06.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri 71 haneye hitap 

edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Seracılık 13 adet 540,000 270,000 270,000 0 Sivas Yıldızeli 09.2021 06.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir . ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.13 haneye 

hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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
Köy Fırını Yapım İşi 20 adet 1,000,000 1,000,000 0 0 Yozgat

Akdağmadeni, Çekerek, 

Kadışehri, Saraykent, Sorgun
01.2022 09.2022

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

Topraktan Sofraya Ekmek Projesi (Köy 

Fırınları)
50 adet 2,500,000 2,500,000 0 0 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 04.2022 12.2022 Tokat ilinde geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla 50 hane için köy fırını kurulacaktır.

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
Lavanta 6 adet 30 dekar 126,000 126,000 0 0 Yozgat

Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, 

Merkez, Sorgun
01.2022 10.2022

Bu proje ile Orman köylüsünün ekenomik gelir seviyesini artırarak ormanlar üzerinde baskıyı azaltmaktır.   Uygulama biçimi 

proje orman köyünde kredi ve hibe tespit tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle ikamet  eden kişilere verlecektir. ORKÖY 

yönetmeliğine ve tamiminde belirlenen şartları taşıyan kişilere verilecektir. verilen ödenekten fazla talep olması halinde bu 

kişiler kura yolu ile belirlenecektir. Kredi almayı hak kazanan kişilere gerçekleşme sağlandıktan sonra hibe kredi verilecektir. 

Yılda en az bir defa işletmeler kontrol edilecektir. taahüt ihlali olması halinde verilen hibe kredi geri alınacaktır.6 haneye 

hitap edecektir.

Tip projelerin hazırlanması,Yıllık çalışma programlarının düzenlenmesi,İlanlar,Tespit çalışmaları,Tahsisler,Gerçekleşme raporu ve eki ile ilglil 

belgeler,Kredi uygulamaları ile ilgili kredi sahibi ile yapılan her türlü yazışmalar …

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

Köye Dönmek İçin Bir Fikrim Var Projesi 

(Çilek Yetiştiriciliği Projeleri, Arıcılık 

,Gezen Tavuk v.b.)

Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray 

ilçelerinde Köye Dönecek olan 

gençlerin kırsaldaki gelirlerinin 

artırmaya yönelik almış oldukları 

eğitime ve imkanlarına göre 

projelerden faydalandırılması . 

Bölgenin potansiyeline göre 

projelerde seçme serbestiyetinin 

sağlanması (Tarımsal Eğitimler 

,Çobanlık eğitimi ,Çilek Yetiştiriciliği 

,Arıcılık ve Gezen tavuk Yetiştiriciliği 

Vb)

5,050,000 2,525,000 2,525,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 01.2023 12.2027 Kırsal alanlardan dışa göçün önlenmesi ve daha önce göç etmiş çiftçilerimizi yeniden kırsal alanlarda üretime katılmalarını 

sağlamak, Hem ülke üretimine  hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak amacına yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

Danışmanlık hizmeti                                                

Eğitim Hizmeti (yüz yüze toplantı sunum,uygulama gösterimi,yapacağı işe dair teknik bilgilrndirme ve setifika eğitimleri verilecek 

Araç-gereç Kiralama                                                    

Tanıtıcı afiş-broşür vs. alımı  

Çilek Tesisi Kurulumu

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

‘‘Toprak Analizi Bizden, Üretim Sizden’’ 

Projesi 

Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray 

ilçelerinde toprak analizlerinin 

yapılması

750,000 750,000 0 0 Tokat Yeşilyurt, Sulusaray, Artova 01.2023 12.2027

Bitkisel üretimde istenilen verim ve kalitede ürün elde edilmesinde etkili olan faktörlerden birisi de gübrelemedir. 

Gübrelemenin etkin ve doğru bir şekilde yapılması kalite ve verimi arttırdığı gibi gereğinden fazla kullanılmaması faaliyetin 

karlılığını artırmaktadır. Bu nedenle gübrelemenin gereğinden fazla veya az kullanılmasının önüne geçilmesi  için ,toprak 

analizlerinin yapılmasıyla toprak içeriğinin tespit edilmesine ve çiftçilerin gübreleme konusunda  bilgilendirilme 

programlarının uygulanması gerekir. Proje ile çiftçilere gerekli eğitim programlarının yanı sıra toprak analizlerinin yapılması 

sağlanarak istenilen amaca ulaşılacaktır.

Toprak Analiz Hizmet Aracı Alımı                                       Toprak Analizi  Araç-Gereç Alımı                                      Eğitim Hizmeti                                                                 

Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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
Sulama Sistemlerinin Kurulumu 9100 da 2,368,000 1,420,800 947,200 0 Yozgat Merkez, Aydıncık 01.2023 12.2024 Eşit su dağılımının sağlanması, ürün veriminde ve kalitesinde artış sağlanması, sulama suyu kayıplarının önlenmesi ile tarımsal 

sulamanın desteklenmesi

1. Köylerin tespit edilmesi 2. Sulama sistemi ihtiyacı olan köylerde parsellerin belirlenmesi 3.  Sulama sistemi ekipmanları miktarının tespit 

edilmesi 4. Sulama sistemi ekipmanlarının alımının yapılması  5. Ekipmanlarının çiftçiye teslimi ve kurulumunun sağlanması

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
Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi  

Bir haneye 50 koyun 2 koç olacak 

şekilde toplam 30 haneye canlı 

küçükbaş (1500 koyun,60 koç), 20 

haneye 1'er adet çadır ağıl.

3,400,000 1,700,000 1,700,000 0 Sivas Yıldızeli 01.2023 12.2024

1-Ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayalı olan ilimizde mera varlığının bol olması meraya dayalı hayvancılığı daha karlı 

hale getirmektedir. 

Bu doğrultuda köylerimizde meraya dayalı koyunculuğu geliştirerek, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin 

arttırılmasını, özellikle kırsal alandaki göçün engellenmesini ve il ekonomisine katkı sağlanması 2-İlimizde kurulacak örnek 

işletmelerde yüksek verimli, genetik kabiliyeti yüksek ve bölge şartlarına uyumlu damızlık niteliği iyi olan bir ırklarımızı 

yetiştiricilerimize vererek, kırmızı et üretimini arttırması 3-Ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayalı olan ilimizde çayır ve 

mera alanlarını daha uygun ve etkin bir şekilde değerlendirmek ve meraya dayalı hayvancılığı daha karlı hale getirilmesi 4-

Proje sayesinde yüksek verimli sürüler oluşturularak çiftçi gelirini yükseltilmesi 5-Projeyle birlikte küçük aile işletmelerine 

modern işletmecilik tekniklerinin öğretilmesi 6-Proje sayesinde kırsalda istihdam oluşturularak var olan atıl iş gücünün 

kullanılması 

1-Proje duyurusunun yapılması 

2-Müracatların Alıması 

3-Müracatların değerlendirilmesi

 4-Bir haneye 50 koyun 2 koç olacak şekilde toplam 30 haneye canlı küçükbaş, 20 haneye birer adet çadır ağıl için teknik özelliklerin 

belirlenmesi  

5-İhalenin yapılması 

6-Proje sahiolerine teslimat 

7-İzlenebilirlik çalışmaları                                 

 *Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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 

42 haneye 6'şar adet gebe düve 

(toplam 252 gebe düve), 4 haneye 

Çiftlik gübresi dağıtma makinesi, 30 

haneye 1'er adet süt sağım makinesi, 

30 haneye elektirkli yem 

kırma/ezme makinası

3,750,000 1,875,000 1,875,000 0 Sivas Yıldızeli 01.2023 12.2024

1-Süt sığırcılığı işletmelerinde düveler, sürü yenileme materyali olması ve damızlık satışları ile karlılıktaki belirleyici rolleri 

nedeniyle işletmenin geleceği anlamına gelmektedir. Bu sebeple var olan modern ahırlarımızın kapasitesinin doldurulması 

amacıyla gebe düve verilmesi ve bölgede süt sığırcılığınınyaygınlaştırılarak köyden kente göçün önüne geçilmesi 2-Modern 

ahıra sahip olmayan işletmelere ise, alet ekipman desteğinin verilmesi ile et ve süt üretimimizin artırılması 3-İşletmelerin 

sürdürebilirliğinin artmasına katkı sağlaması 4-Kırsal alanda hayvancılık ile geçimini sağlayan işletme sahiplerinin kazancı 

artarak kırsaldan kente göçünde azaltılması 5-İşletmelerdeki hayvan sayısı artışı ile bakıcı sayılarının da paralel olarak artması 

bakıcı istihdamını da artırılmasını sağlamak 6-Çayır ve mera alanlarını daha uygun ve etkin bir şekilde değerlendirmek ve 

meraya dayalı hayvancılığı daha karlı hale getirilmesi

1-Proje duyurusunun yapılması 2-Müracatların Alıması 3-Müracatların değerlendirilmesi 4-Proje kapsamında 42 haneye 6'şar adet gebe düve 

(toplam 252 gebe düve), 4 haneye Çiftlik gübresi dağıtma makinesi, 30 haneye 1'er adet süt sağım makinesi, 30 haneye elektirkli yem 

kırma/ezme makinası  için teknik özelliklerin belirlenmesi  5-İhalenin yapılması 6-Proje sahiplerine teslimat 7-İzlenebilirlik çalışmaları   

*Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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
Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi

200 adet çadır,8000 adet koyun-koç , 

keçi
25,000,000 12,500,000 12,500,000 0 Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, 

Çayıralan, Çekerek,  Kadışehri, 

Saraykent, Sorgun

01.2023 12.2024 Bölgede yaşayan halkın gelir seviyesinin arttırılması, kırsal alandaki göçün engellenmesi ve il ekonomisine katkı sağlanması

1. Ağıl şartları kötü olan köylerde çiftçilerin tespiti  2. Çadır alımı ve kurulumunun sağlanması 3. Gerekli alet ekipmanlarının tespiti ve 

alımının yapılması 4.Küçükbaş hayvancılık yapan  dar gelirli ailelerin belirlenmesi 5. Bu aileler için küçükbaş hayvan alımının yapılması 6. 

hayvanların işletmelere dağıtımının yapılması



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

Büyükbaş Hayvancılığı Geliştirme 

Projesi

*525 ton yem bitkisi

(400 ton macar fiği,125 ton yonca) 

7,5 M TL

*3035 adet canlı hayvan

50,000,000 25,000,000 25,000,000 0 Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, 

Çayıralan, Çekerek,  Kadışehri, 

Saraykent, Sorgun

12.2021 12.2022 Bölgede yaşayan halkın gelir seviyesinin arttırılması, kırsal alandaki göçün engellenmesi ve il ekonomisine katkı sağlanması
Ahır şartları kötü olan ve yeni ahı yapmak isteyen çiftçilerin tespiti  2. Büyükbaş hayvan alımının yapılması 3.Bu hayvanların işletmelere 

dağıtımının yapılması 4. Tohum alımının yapılması ve çiftçiye dağıtımı 

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
Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi  

Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray 

ilçelerinde her bir ilçe için 19 

işletmeye 950 adet küçükbaş   (48 

Koyun+ 2 Koç ) toplamda 912 adet 

koyun 38 Adet Koç dağıtımı

6,000,000 3,000,000 3,000,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 06.2023 12.2027
Küçükbaş hayvancılık kar marjı yüksek olmakla birlikte ilçede belirli alanlarda yürütülebilmektedir. İlçede belirlenecek 

uygulama alanının  ve seçilecek işletmelerin   programa dahil edilmesi üretimin sürdürebilirliği kriterine uygun olarak 

sağlanacaktır.

Canlı Hayvan Alımı                                              

Nakliye                                                                     

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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 

Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt 

ilçelerinde her bir ilçe için  32 kişiye 

5'er adet Damızlık Büyükbaş Hayvan 

Alımı

7,500,000 3,750,000 3,750,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 06.2023 12.2027

Büyükbaş hayvancılık İlçede hemen hemen her bölgesinde ana geçim kaynağı olarak görülen ekonomik bir faaliyet koludur. 

İlçe için stratejik öneme sahip böyle bir faaliyetin devamlılığının sağlanması gerekir. Üretimin arttırılmasına yönelik proje de 

gelir seviyesinin arttırılması da amaçlanmıştır. Çalışma için belirlenen köylerde halen aktif faaliyette bulunan veya faaliyete 

geçmek isteyen, hayvancılığı yürütebilecek işin ehli kişiler desteklenecektir. 

Canlı Hayvan Alımı                                              

Nakliye                                                                     

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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
Ahır Şartlarının İyileştirilmesi Projesi 187 adet ahır tadilatı 7,500,000 3,750,000 3,750,000 0 Yozgat

Merkez,Akdağmadeni, Kadışehri, 

Sorgun
01.2022 12.2022

Yapılacak ahır tadilatları ile ailelerin geçim kaynaklarına katkıda bulunulması, daha iyi koşullarda, uygun muamele 

gösterilerek yetiştirilen hayvanların daha üretken olması, ölüm ve yaralanma oranlarının azalması, üreticilerin ekonomik 

etkinlik sağlamasına katkıda bulunulması, sürdürülebilir hayvancılık uygulamalalarının sağlanması

1.Ahır şartları kötü olan ve tadilata uygun olan  ahır sahiplerinin   tespiti 2. Proje kapsamında bu işlemleri gerçekleştirmek için hizmet 

alımının yapılması(çatı onarımı, gübre çukuru yapımı ve diğer gerekli tadilatlar)

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
Ahır Şartlarının İyileştirilmesi Projesi 

Yeşilyurtta ve Sulusaray ilçelerinin 

her birinde 21 adet 20 Baş ve Üzeri 

Besi veya Süt Sığırcılığı  Hayvan 

Barınma Yerlerinin modernizasyonu    

Hayvan Besleme Makine Ekipman ve 

Koruyucu Sağlık Ürünleri Alımı 

Artova'da 23 adet 20 Baş ve Üzeri 

Besi veya Süt Sığırcılığı  Hayvan 

Barınma Yerlerinin modernizasyonu    

Hayvan Besleme Makine Ekipman ve 

Koruyucu Sağlık Ürünleri Alımı            

1,000,000 500,000 500,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 08.2021 12.2022

Hayvansal Üretimin sürekliliğin sağlanmasına yönelik hayvan refahının korunması ve hayvansal atıkların çevreye olan 

olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla havalandırma ve hayvan sağlığına yönelik belirli yardımcı ekipmanların (buzağı barınağı, 

gübre sıyırgı vb.) sağlanması ve hayvansal gübrelerin kontrolü biriktirilmesine yönelik gübre çukurlarının tesis edilmesi 

amaçlanmıştır.

Hayvan Barınma Yerlerinin Tadilat İnşaatı                      Hayvan Besleme Makine Ekipman ve Koruyucu Sağlık Ürünleri Alımı                                                      

Nakliye                                                                    

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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
Kanatlı Hayvancılığı Geliştirme Projesi

yalıtımlı çadır 15 adet, kanatlı sayısı 

16.000 adet
660,000 330,000 330,000 0 Yozgat Akdağmadeni, Çayıralan 01.2023 12.2025 Kadın çiftçilere talepleri doğrultusunda kanatlı prefabrik kümes ve ekipmanlarının alınarak ve üreticilere damızlık tavuk, kaz, 

hindi ve ördek dağıtımı yapılarak ekonomiye katkıda bulunulması

1.Kanatlı yetiştirciliği yapan ve geliştirmek isteyen üreticilerin tespiti   2. Yalıtımlı çadır alınacak firma tespiti ve kurulumunun sağlanması  3. 

Kanatlı alımının yapılması ve dağıtımı  

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
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Projesi 

Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt'ta 

profesyonel damızlık kaz palazı 

dağıtımı, 

750,000 375,000 375,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 03.2022 12.2022
İlçede kaz kültürü eskiden beri süregelen her köyden her evde en az 5-6 adet zati ihtiyaçları için beslemektedirler. Ancak 

İlçede kaz yetiştiriciliğinin ticari olarak modern anlamında yapılması ve ekonomik bir faaliyete dönüştürülmesi 

amaçlanmıştır.

Canlı Hayvan Alımı                                              

Nakliye                                                                     

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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
Arıcılığın Geliştirilmesi 

34 haneye 50 adet arılı kovan 

(toplam 1700 arılı kovan), 16 haneye 

sağım çadırı, 16 haneye baraka.

1,125,000 562,500 562,500 0 Sivas Yıldızeli 01.2023 12.2023

1-Sivas İli hayvancılığındaki önemli faaliyet kollarından biri olan  arıcılık için  koloni sayısı ve bal üretim miktarının artırılarak 

bölge üreticilerin gelir seviyesini yükseltmek ve bununla birlikte köyden kente geçişin önüne geçmek 2-Arıcıların konaklama 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla baraka ve müştemilatının temini ile üreticilerin üretim alanlarındaki olumsuz faktörleri 

minimize etmek 3-Meyve ve sebzecilikte arıların tozlaşmadaki olumlu rolleri nedeniyle bitkisel üretimin artmasına katkı 

sağlamak 4-Bölgede arıcılığın yaygınlaştırılması ile  işletmelere yan gelir kaynağı sağlamak

1-Proje duyurusunun yapılması 2-Müracatların Alıması 3-Müracatların değerlendirilmesi 4-Proje kapsamında 34 haneye 50 adet arılı kovan 

(toplam 1700 arılı kovan), 16 haneye sağım çadırı, 16 haneye baraka için teknik özelliklerin belirlenmesi  5-İhalenin yapılması 6-Proje 

sahiplerine teslimat 7-İzlenebilirlik çalışmaları         *Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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
Arıcılık 3142 kovan 2,200,000 1,100,000 1,100,000 0 Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, 

Çayıralan, Çekerek,  Kadışehri, 

Saraykent, Sorgun

07.2022 12.2022
Arıcılığın diğer tarımsal faaliyetlere göre daha az sermaye ile yapılabilen ve kısa sürede kazanç sağlayan ve aile fertlerinden 

herhangi birinin yapabileceği bir faaliyet olması nedeniyle, aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı olması, kırsal 

kesimde aile bütçesine önemli katkı sağlanması

1.Arıcılık için florası uygun olan köylerin tespiti  2.  Arı talep eden üreticilerin belirlenmesi  3. Arılı kovan alımının yapılması ve dağıtımı

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
Sera (Örtüaltı Üretim) Projesi 

18 haneye 1'er adet 500 

metrekarelik sera kurulumu
1,000,000 500,000 500,000 0 Sivas Yıldızeli 03.2023 01.2024

1-Başka şehirlere en çok göç veren ilimizde çalışmış olduğu sektörü değiştirmeyi düşünüp göç etmek isteyen üreticilerimize 

alternatif geçim ek gelir kaynağı sağlamak2-Bölgedeki üreticilerimizin göç etmesinin engellenmesi sağlamak 3- Proje ile 

üreticilerimizin tarım sektöründe devam etmeleri ve tarımsal üretimin arttırılmasını sağlamak 4-Proje ile ilimizde örtü altı 

yetiştiriciliğine uygun olan bölgelerdeki potansiyelin harekete geçirilmesi sağlanarak buralarda üretim desenin çeşitliği 

sağlanarak tarımsal üretimdeki riski düşürmek ve ailenin gelirinin korunması5- Üreticilerin tarla ziraatinin yanında küçük 

alanlarda örtü altı yetiştiriciliği yapmasını teşvik etmek.

1-Proje duyurusunun yapılması 2-Müracatların Alıması 3-Müracatların değerlendirilmesi 4-Proje kapsamında 18 haneye 1'er adet 500 

metrekarelik sera kurulumu için sera teknik özelliklerin belirlenmesi  5-İhalenin yapılması 6-Proje sahiplerine teslimat 7-İzlenebilirlik 

çalışmaları      *Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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

Seracılık 100m2 58 adet, 500 m2 16 adet, 

1000 m2 50 adet

100m2 58 adet, 500 m2 16 adet, 1000 

m2 50 adet
6,570,000 3,285,000 3,285,000 0 Yozgat

Merkez, Kadışehri, Aydıncık, 

Akdağmadeni, Çekerek
01.2023 12.2024 Özellikle kadınların ve diğer aile fertlerinin katılımı ile tüm hane halkı için ev ekonomisine katkı sağlanması 1. Gelir düzeyi düşük, arazi varlığı az olan ve sebzecilik kültürne sahip köylerin tespit 2. Üreticilerin tespiti 3. Sera alımı ve kurulumu 

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
Sera (Örtüaltı Üretim) Projesi 

Artova'da 500 m2 1 adet, 

Sulusarayda 1000 m2 1 adet, 

Yeşilyurt'ta 500 m2 1 adet

1,700,000 850,000 850,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 01.2023 12.2024 Projenin hedefi İlçede alternatif gelir getirici faaliyetlerinin arttırılması ve ekonomik ürün çeşitliliğinin arttırılmasının 

sağlanmasına yönelik desteklemeleri kapsamamaktadır. Güneş enerjili sera kurularak üretim sağlanacaktır.

Sera Kurulacak Yerin Tesviyesi İnşaatı                       Sera Ekipmanları Alımı                                                    Fide-Tohum-Gübre Alımı                                          

Nakliye                                                                       

İşçilik                                                                      

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Tarla Bitkileri Tarımında Verim ve 

Kalitenin Artıırılması Projesi

1500 ha için 312.000 kğ Arpa tohumu, 

100 ha alan için 20.000 kğ Nohut  

tohumu, 600 ha alan için 90.000 bin 

kğ Korunğa tohumu,  700 ha alan için 

35.000 kğ Yonca tohumu, 100 ha alan 

için toplam 250.000 kğ patetes 

tohumu, 40 ha alan için toplam 1.200 

kğ soğan tohumu.

5,000,000 5,000,000 0 0 Sivas Yıldızeli 07.2021 12.2021

1-Gerek iklim koşulları gerekse arazi yapısının büyüklüğü değerlendirildiğinde ilimiz çok önemli hububat üretim 

merkezlerinden birisidir. Yıllar itibariyle bakıldığında söz konusu ürünlerin üretim miktarında inişler çıkışlar gözlense de yine 

de ilimiz iklim koşulları göz önüne alındığında tarımsal üretime en uygun üretim deseni hububatlar olarak ön plana 

çıkmaktadır. Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımı ile verim ve kalite doğru orantılıdır. Bu kapsamda sertifikalı 

tohum dağıtımı ile bölgedeki hububat üretiminin ve buna paralel olarak bölge halkının gelir düzeyinin artırılması 2-İlimiz yıllık 

yağış miktarı göz önüne alındığında nadas uygulamasının ülkemizde yoğun bir şekilde yapıldığı yerlerin başında gelmektedir. 

Nohut ilimizde münavebe sistemine uygun olup nadas yıllarında ekilip tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca 

nohut baklagil bitkisi olup havadaki serbest azotu toprağa fikse etmesi ile ertesi yıl kendisinden sonra ekilecek ürünün verim 

ve kalitesinin artırılması 3-  İlimizde mevcut çayır-meralar aşırı ve erken otlatma nedeniyle özelliklerini kaybetme 

tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır.Bu sebeplerle hem meralara olan erken ve aşırı otlatma baskısının azaltılması hem de 

kaba yem açığının yem bitkileri ekilişleri ile kapatılması amaçlanmıştır. Kaliteli kaba yem üretimini arttırmak suretiyle 

hayvanların dengeli beslenmesi ve hayvansal üretimin artırılması planlanmıştır.Sulu tarım yapılan arazilerde yonca kuru tarım 

yapılan arazilerde korunga tohumu dağıtımı ile hayvancılık yapılan işletmelerin kaba yem ihtiyaçlarının giderilmesi 4-Soğan 

insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde 

işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğan üretiminin artırılması ile bölge halkının 

gelir seviyesinin artırılması 5-Patates üretimi ile bölge halkını gelir seviyesinin artırılması sulanabilir tarım arazilerinin etkin 

bir şekilde kullanımı ve göçün önlenmesi

1-Proje duyurusunun yapılması 2-Müracatların Alıması 3-Müracatların değerlendirilmesi 4-Proje kapsamında 

buğday,arpa,nohut,yonca,korunga,soğan ve patates tohumu için   teknik özelliklerin belirlenmesi  5-İhalenin yapılması 6-Proje sahiplerine 

teslimat 7-İzlenebilirlik çalışmaları      *Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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
Meyve Bahçesi Tesisi 84 da 252,000 126,000 126,000 0 Yozgat Akdağmadeni 01.2023 12.2025 Ailelere bahçe tesisi ile sulu alanlara alternatif ve kar oranı yüksek ürünler kazandırılması ve yeni ürünlerin bölgede daha 

geniş alanlara ulaşması ile ekonomiye katkıda bulunulması

1. Meyvecilik yapılacak köylerde üreticilerin tespiti  2. Üreticilere gerekli materyallerin alınması ve bahçe tesislerinin kurulumunun 

sağlanması

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
Bağ Tesisi ve Kurulum 500 da 4,750,000 2,375,000 2,375,000 0 Yozgat

Akdağmadeni, Çekerek,  

Kadışehri
01.2023 12.2025 Bölge halkı gelirinin arttırılması 1. Bağcılık yapılacak köylerde üreticilerin tespiti  2. Üreticilere gerekli materyallerin alınması ve bağ tesislerinin kurulumu

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

Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Alan, 

Verim ve Kalitenin Artırılması Projesi 
400 hane, 6000 hektar 4,032,750 4,032,750 0 0 Çorum Ortaköy, Alaca 01.2022 07.2022 Bölgemizde yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırmak, hayvancılık sektörünün kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak, nadas 

alanlarını daraltmak, bitkisel üretimi geliştirmek ve kaliteli kaba yem üretimini arttırmaktır.
Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı (Mısır, Korunga, fiğ vb)

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

Meyve Fidanı Temini ve Meyveciliğin 

Yaygınlaştırılması 

Yöreye uygun meyve fidanları ile 

bahçe kurulumu (Her bir ilçede 60 

dekar)

900,000 450,000 450,000 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 12.2021 04.2022

Bölgenin tarımsal faktörleri (iklim, toprak yapısı vb.) değerlendirildiğinde meyveciliğin yaygın olmaması durumunu ortaya 

çıkarmaktadır. Ancak bölgenin mevcut koşullarına uyumlu meyve çeşitlerinin tespit edilerek tesis edilmesi hem meyvecilik 

alanlarının arttırılması hem atıl arazilerin değerlendirilmesi hem de alternatif gelir sağlanması açısından yerinde bir proje 

olacaktır.

Meyve Fidesi Alımı                                                

 Sulama Ekipmanları Alımı                                      Nakliye                                                                    

İşçilik                                                                   

 Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Buğday Tarımında Verim ve Kalitenin 

Artırılması Projesi 

Artova'da 13.500 da 270 bin kg, 

Sulusaray'da 11.500 dekarda 230.000 

kg, Yeşilyurt'ta 11.500 da 230 bin kg 

sertifikalı tohum

2,200,000 2,200,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 08.2021 09.2022 Proje ile bölgenin birincil ürünü sayılan Buğday üretim alanlarının yöreye uygun sertifikalı tohum kullanılarak arttırılması 

sağlanarak  istenilen kalite ve verimde ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.

Tohum Materyali Alımı                                                 Nakliye                                                                          

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Arpa Tarımında Verim ve Kalitenin 

Artırılması Projesi 

Artova'da 8.250 da 165 bin kg 

sertifikalı tohum, Sulusaray'da 8.250 

da, 165 bin kg sertifikalı tohum, 

Yeşilyurt'ta 8250 da 165 bin kg 

sertifikalı tohum

1,500,000 1,500,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 08.2021 09.2022 Proje ile bölgenin birincil ürünü sayılan Arpa üretim alanlarının yöreye uygun sertifikalı tohum kullanılarak arttırılması 

sağlanarak  istenilen kalite ve verimde ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.

Tohum Materyali Alımı                                                 Nakliye                                                                          

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Nohut Tarımında Verim ve Kalitenin 

Artırılması Projesi 

Artova'da 3300 da 40 bin kg,  

Yeşilyurt'ta 2500 da 30 bin kg tescilli 

ve yüksek verimli çeşitler, 

Sulusaray'da 2500 da 30 bin kg 

tescilli ve yüksek verimli çeşitler 

alınması

1,000,000 1,000,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 08.2021 09.2022 İlçede nohut ekim alanlarının arttırılması sağlanarak protein değeri yüksek baklagiller üretiminin yaygınlaştırılması ,toprak 

verimliliğinin arttırılmasına yönelik münavebe sistemine de olanak sağlanması amaçlanmıştır.

Tohum Materyali Alımı                                                 Nakliye                                                                          

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Verim ve 

Kalitenin Artırılması Projesi 

Artova Yeşilyurt ve Sulusaray'da 

Sertifikalı yonca, korunga 

yulaf,Macar Fiği ve Slajlık Mısır 

tohumu temini

4,000,000 4,000,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 08.2021 09.2022

İlçemizde iklim koşulları nedeniyle tarımsal üretim deseni kısıtlıdır. Bu yüzden hayvancılık ön planda yer alan bir faaliyet 

koludur. Hayvancılık maliyetlerinin % 70 ini yem maliyetleri oluşturmaktadır. Bu nedenle yem maliyetlerinin en az 

seviyelerde olması karlılığı arttıracaktır. İlçemizde meraların yetersizliği düşünüldüğünde yem ekilişlerin arttırılması elzem 

görülmektedir.

Tohum Materyali Alımı                                                 Nakliye                                                                          

Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

Patates ve Soğan Üretiminin 

Yaygınlaştırılması 

Sulusaray'da 400 da alan için gerekli 

tohumluk patates soğan alımı; 

Artova'da 125 ton tohunluk patates 

soğan alımı, Yeşilyurt'ta 150 ton 

tohumluk patates soğan alımı

1,500,000 1,500,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 09.2021 12.2022
İlçede tarımsal üretimde kar oranı yüksek bitkisel üretim faaliyetlerinden biridir. Tohumluk sıkıntısı olduğundan yeterli ekim 

alanı oluşturulamamıştır. Proje ile birlikte tohumluk sağlanarak üretimin arttırılması sağlanacaktır. Ayrıca İlçede kurulacak 

soğuk hava deposu ile birlikte düşünüldüğünde pazara yönelik yeterli miktarda ve kalitede ürün arz edilebilecektir.

Tohum Materyali Alımı                                                 Nakliye                                                                         

 Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

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

İyi Tarım Uygulamaları için Tarım 

Makinaları Desteği
220 adet 3,500,000 1,750,000 1,750,000 0 Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, 

Çayıralan, Çekerek,  Kadışehri, 

Saraykent, Sorgun

01.2023 12.2023 Tarımda kullanılacak makinaların alımı ile tarımla uğraşan yerel halkın gelirine katkıda bulunulması 1. Alet ekipman talep eden üreticilerin tespiti 2. Bu alet ekipmanın alımı ve dağıtımının yapılması

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
Mantar Üretimi Geliştirilmesi Projesi

13 haneye 110 metrekarelik 1'er 

adet mantar çadırı kurulumu.
1,000,000 500,000 500,000 0 Sivas Yıldızeli 03.2023 12.2023

1-Yeni ürün arayışına giren çiftçilerimizin de üzerinde en fazla durduğu kaynaklardan biri  olan mantar ile bölge halkının gelir 

seviyesinin artırılması ile bölgede göçün önüne geçilmesi 2- Bölge üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve bu sayede tarımsal 

risklerin minimize edilmesi 

1-Proje duyurusunun yapılması 2-Müracatların Alıması 3-Müracatların değerlendirilmesi 4-Proje kapsamında 13 haneye 110 metrekarelik 1'er 

adet mantar çadırı kurulumu için teknik özelliklerin belirlenmesi  5-İhalenin yapılması 6-Proje sahiplerine teslimat 7-İzlenebilirlik çalışmaları     

*Harcama kalemi tek olup iş bitiminde gerçekleşecektir.

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
Mantar Üretimi Tesisi 6 adet 6 adet 408,000 204,000 204,000 0 Yozgat Merkez, Akdağmadeni 01.2025 12.2025 Kurulacak tesisler ile aile geçimine katkıda bulunulması 1. Mantar üretimi yapılacak köylerde üreticilerin tespiti  2. Üreticilere gerekli materyallerin alınması ve tesislerinin kurulumunun sağlanması

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
Mera Islahı Projesi 63 yer  4500 ha 5,500,000 5,500,000 0 0 Yozgat

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, 

Kadışehri, Saraykent
01.2023 12.2027 Köylerdeki meralarda hayvan refahını arttırmak, köylülerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi

Otlatmanın düzenlenmesi (meraların uygun sayıda parsellere ayrılarak geç otlatma, otlatmaya bir yıl kapama ve münavebeli otlatma ile 

azalıcı türlerin zamanla çoğalmasının sağlanması)2. Kültürel ve teknik tedbirler (Otlatmanın düzenlenmesi ile ıslah edilemeyecek kadar 

verimden düşmüş mera alanlarında yapay tohumlama, gübreleme, zararlı ot temizliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi)  3. Hayvanların 

sevk ve idaresini kolaylaştıran tesisler (sıvat (hayvan suluğu), gölet-sarnıç, mera çitleri, mera yolları, gölgelik-tuzluk ve kaşınma 
kazıkları yapılacak, ayrıca gerekli yerlerde yüzeysel taşların toplanması faaliyetinin 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
Mera Islahı Projesi 30 köy, 2500 hektar 5,000,000 5,000,000 0 0 Çorum Ortaköy, Alaca 01.2022 12.2022

Projemiz, meraların verimlerini yükseltmeyi, mera kalitesini artırmayı ve  meralardan en yüksek verimi elde etmeyi 

amaçlamaktadır.

Hayvan İçme Suyu Svat Yapımı, Gölgelik Yapımı, Kaşınma Ünitesi, Yabancı Ot Kontrolü, Elektrikli çit Mera alanını ve münavebe alanının çitle 

sınırlandırılması, Gübreleme

Makine alımı (Ot Biçme Anıza Ekim), Hizmet alımı Yem Bitkisi, Tohum Desteği,Suni mera tesisi,

Sulama Sistemi, Üstten Tohum Ekimi, Çoban Eğitimi, Çiftçi ve Teknik Personel Eğitimi, Ofis ve Eğitim Materyali

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
Mera Islahı Projesi

Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinin her 

birinde 100 ha alan meranın ıslah 

çalışmaları için uygun olan meralarda 

Yapay çayır mera tesisi yapılacaktır. 

meranın ıslah çalışmaları için  gübre 

alımı Otlatmayı düzenleyici yapı 

tesisleri (  suvat, gölgelik ve kaşınma 

kazıkları alımı yapılacaktır.) yine 

uygun olan meralara tel çit yapımı 

gerçekleştirilecektir.

Artova ilçesinde  600 hektar  

meranın ıslah çalışmaları için uygun 

olan meralarda Yapay çayır mera 

tesisi yapılacaktır. meranın ıslah 

çalışmaları için  gübre alımı Otlatmayı 

düzenleyici yapı tesisleri (  suvat, 

gölgelik ve kaşınma kazıkları alımı 

yapılacaktır.) yine uygun olan 

meralara tel çit yapımı 

gerçekleştirilecektir. Mera Temizliği 

4,200,000 4,200,000 0 0 Tokat Artova, Yeşilyurt, Sulusaray 01.2022 05.2022

İlçede yaygın bir şekilde faaliyet gösteren tarımın bir ekonomik iş kolu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığının girdi 

faktörlerinden en önemlisi olan  yem ihtiyacının doğal kaynağı olan meraların niteliğini kaybetmiş bozulan alanlarına yönelik 

ıslah çalışmalarını kapsar. Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi çerçevesinde Yapay Mera Tesisi,Gübreleme Otlatmayı 

düzenleyici yapı tesisleri ,Tel çit yapımı  ve hendek açılması Dal parçalama makinesi alımı,hayvanların refah ortamı için gerekli 

ekipmanların (suluk, gölgelik ve kaşınma üniteleri) tesis edilmesinden ibarettir. 

Mera Toprak Alanı Tesviyesi                                Tohum-Makine-Ekipman Alımı                               İşçilik 

  Nakliye                                                                          Eğitim Hizmeti                                                                 Eğitim ve  Tanıtım Materyalleri Alımı

İÖİ

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
Mesire Yeri ve Piknik Alanları 350,000 0 0 350,000 Çorum Alaca 06.2023 12.2023

Kırsalda yaşayan ve Tarımsal Üretim yaparak ekonomiye ve istihdama katkı yapanların motivasyonlarını artırmak, yöre 

insanlarının haricinde mesire yerlerine gelenlerin tarımsal üretim yapan inasnları tanımalarını sağlamak, ürünlerinin 

tanıtımına katkıda bulunarak hem ekonomiyi hem de yerel turizmi canlandırmak.

İnşaat İşleri (kilittaşı döşenmesi vs.), Gölet çevrelerine kafes tel örgü yapımı, gölet çevresine voleybol sahası yapımı, kameriye yapılması, 

oyun grubu temini ve montajı, ağaçlandırma yapılması.

TRGM

Bileşen 1: Yeşil 

ve 

sürdürülebilir 

kırsal kalkınma 

Alt-Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.3. Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri Erişte Yapım Makinaları 1 adet 160,000 80,000 80,000 0 Yozgat Saraykent 01.2024 12.2025

Bölgeye özel ürünlerin tanıtılması, marka haline gelebilmesi ve daha çok üreticiye hijyenik şartlarda ambalajlanmış şekilde 

ulaşmasının sağlanması açısından tesis kurularak, kadınların da üretimin içinde bulunacağı, bölge ekonomisine katkı 

sağlanması

1.Erişte üretimi tesisi yapılacak yerin tespiti  2. Tesisi işletecek kişi (gerçek/tüzel) belirlenmesi 3. Tesisin inşaatının yapılması  4. Tesis için 

alet- makinenin alınması ve  kurulumunun sağlanması 

TRGM

Bileşen 1: Yeşil 

ve 

sürdürülebilir 

kırsal kalkınma 

Alt-Bileşen 1.2: İklim dostu tarım ve 

sürdürülebilir değer zincirleri
1.2.3. Sürdürülebilir tarımsal değer zincirleri Üzüm Sıkma Makinesi 5 adet 750,000 450,000 300,000 0 Yozgat Sorgun 01.2024 12.2025

Bölgeye özel ürünlerin tanıtılması, marka haline gelebilmesi ve daha çok üreticiye hijyenik şartlarda ambalajlanmış şekilde 

ulaşmasının sağlanması açısından tesis kurularak, kadınların da üretimin içinde bulunacağı, bölge ekonomisine katkı 

sağlanması

1.Üzüm sıkma için tesis yapılacak yerin tespiti  2. Tesisi işletecek kişi (gerçek/tüzel) belirlenmesi 3. Tesisin inşaatının yapılması  4. Tesis için 

alet- makinelerin alınması ve  kurulumunun sağlanması 

İÖİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.1: Dayanıklı kentsel 

altyapı
2.1.1. Göletler Gölet 10,000,000 0 0 10,000,000 Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Çayıralan, 

Çekerek, Kadışehri, Saraykent
06.2023 10.2027 Tarımsal Sulamayı Desteklemek Yapım İşi kapsamında maliyet hazırlanarak yükleniciye verilmesi

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri İbrahimköy Göleti Sulaması İnşaatı 310 ha sulama alanı 11,000,000 11,000,000 0 0 Çorum Alaca (Çorum) 03.2022 12.2024 İbrahim köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. Sulama ana iletim hattı ve yedek hatlar inşa edilecektir.

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Seyitnizam Göleti Sulaması İnşaatı 504 ha sulama alanı 16,000,000 16,000,000 0 0 Çorum Alaca (Çorum) 03.2022 12.2025 Seyitnizam köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. Sulama ana iletim hattı ve yedek hatlar inşa edilecektir.

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Kızılhamza Göleti Sulaması İnşaatı 252 ha sulama alanı 8,500,000 8,500,000 0 0 Çorum Ortaköy (Çorum) 03.2022 12.2024 Kızılhamza köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. Sulama ana iletim hattı ve yedek hatlar inşa edilecektir.

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Artova Göleti Sulaması Yenileme İnşaatı 768 ha 23000 ana boru uzunluğu 32,000,000 32,000,000 0 0 Tokat Artova (Tokat) 08.2023 12.2026 Artova merkez ve 2 adet köyde (Taşpınar,Aşağıgüçlü) tarımsal sulama yapılacaktır. 23.000 m Sulama ana iletim hattı ve yedek hatlar inşa edilecektir. 

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Ağmusa Göleti Sulaması İnşaatı 217 ha sulama alanı 7,000,000 7,000,000 0 0 Tokat Artova (Tokat) 01.2023 12.2025 Ağmusa köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. 2 817 m Sulama ana iletim hattı inşa edilecektir. ( HDPE 100 ) Şebeke Tipi:Basınçlı Borulu, Sulama Sistemi:Yağmurlama+Damlama

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Yukarı Karahacılı Göleti Sulaması İnşaatı 226 ha sulama alanı 7,800,000 7,800,000 0 0 Yozgat Çekerek (Yozgat) 01.2023 12.2023 Yukarıkarahacılı köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. 4 550 m Sulama ana iletim hattı inşa edilecektir. ( HDPE 100 ) Şebeke Tipi:Basınçlı Borulu, Sulama Sistemi:Yağmurlama+Damlama

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri

Büyükmahal Göleti Sulaması İkmali 

İnşaatı
381 ha sulama alanı 10,000,000 10,000,000 0 0 Yozgat Yozgat (Merkez) 03.2022 12.2023 2 adet köyde (Büyükmahal ve Deremahal Köyleri) tarımsal sulama yapılacaktır. 5 700 m Sulama ana iletim hattı inşa edilecektir. ( HDPE 100 ) Şebeke Tipi:Basınçlı Borulu, Sulama Sistemi:Yağmurlama+Damlama

İÖİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri

Tarımsal Alanlarda Küçük ve orta Ölçekli 

Tarımsal Sulama Tesislerinin Yapılması
5,000,000 0 0 5,000,000 Çorum Alaca , Ortaköy 06.2023 12.2023

Su kaynaklarının en iyi en verimli şekilde değerlenmesini sağlamak.

Boşa harcanan suyun önünü kesmek.

Tarımda verimi artırmak.

Kırsalda yaşayan nüfusa hizmet götürmek.

Köyden kente göçü engellemek.

1.Projenin gerçekleşeceği belirlenen yerde ön hazırlıklar:

Gölet yapılacak ise sırası ile ; topoğrafya incelenir, gölet yapılan yerin tarımsal arazileri sulayabilecek konumda olup olmadığına bakılır eğer 

bunlar uygun ise göletin göl aynası ve aks ekseninin bulunduğu yerin jeolojik yapısı incelenir.Malzeme ocaklarına yakınlığı tespit edilir. 

Kanal yapılacak ise;arazi tesviyesi, sit alanı ya da ince işçilik yapılması gerekiyor ise el ile kazılması,yoksa makine ile kazı verilmesi,iş 

makinesi girmesi olasılığına karşın güzergahın belirlenmesi gereklilik halinde dozerle güzergah açılması.

Borulu sistem olacak ise; boruların yerleşmesi için gerekli hendek kazının gerekli ölçüde yapılması,boruların projedeki sistem basıncı ve 

kaynağa göre Atülerinin, çaplarının , boru materyalinin belirlenmesi.

Betonlu işlerde örneğin havuz ve kanal yapımında ,betonda kullanılacak kum-çakılın büyüklük ve oranlarıyla ,çimentonun seçimi.

2.Projede kullanılacak iş kalemleri

Makine ile kazı

El ile kazı

Kazılan hendekte boru döşenecekse kum-çakılla tabanın yataklanması,borunun üstünün gömleklenmesi

Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması

Yapılan işe göre basınç dayanım sınıfı belirlenerek beton dökülmesi

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı

Betonda demir kullanılacaksa demirlerin çaplarının seçimi ve şekil verilmesi

Ahşap kalıp iskelesi

Gerekli görülen yerlere Vantuz ve Tahliye sistemlerinin kurulması

Tarla prizi ,Rögar,Rögar kapağı,Hat ayrım rögarı,Basınç kırıcı vana

Boruların seçimi,döşenmesi,kaynakla birbirine bağlanmasıİÖİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri

Sulama Tesisi ve Modernizasyonu 

Projesi 
5,000,000 0 0 5,000,000 Tokat Artova, Sulusaray, Yeşilyurt 06.2023 12.2023 DSİ tarafından hizmet götürülemeyen alanlarasulama suyu tesisleri yapılarak sulanamayan toprakların su ile kavuşmasını 

sağlayarak tarımsal verimin artılrılması amaçlanmıştır.
-fizibilitesi yapılan yerlere gölet, mabran gölet, havuz ve kapalı sulama suyu tsisleri inşaa edilmesi

İÖİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Sulama Havuzu 800,000 0 0 800,000 Yozgat Çekerek 06.2023 12.2024 Tarımsal Sulamayı Desteklemek Yapım İşi kapsamında maliyet hazırlanarak yükleniciye verilmesi

İÖİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.1. Sulama İşleri Tarımsal Sulama Trapez Kanal Yapımı 8,000,000 0 0 8,000,000 Yozgat Merkez, Akdağmadeni, 

Saraykent, Sorgun
06.2023 10.2027 Tarımsal Sulamayı Desteklemek Yapım İşi kapsamında maliyet hazırlanarak yükleniciye verilmesi

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.2. Çok amaçlı göletler Ağmusa Göleti İnşaatı 190 ha sulama alanı 40,000,000 40,000,000 0 0 Tokat Artova (Tokat) 01.2023 09.2025 Tarımsal sulama için depolama yapılacaktır. Gölet gövdesi inşa edilecektir.(Talvegden yükseklik 27.55 m , Kil çekirdekli Kaya Dolgu olarak)

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı
2.2.2. Çok amaçlı göletler Yukarı Karahacılı Göleti İnşaatı 226 ha sulama alanı 27,800,000 27,800,000 0 0 Yozgat Çekerek (Yozgat) 06.2023 12.2024 Yukarıkarahacılı köyünde tarımsal sulama yapılacaktır. Bu amaçla tarımsal sulama için depolama yapılacaktır. Gölet gövdesi inşa edilecektir.(Talvegden yükseklik 37.00 m , Ön yüzü Geomembran Kaplı Kaya Dolgu olarak)

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Karalar Köyü Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 

İnşaatı

890 m çift taraflı Betonarme Kanal, 4 

adet menfez Yapılması ve 4 adet 

menfez yenilenmesi

6,000,000 6,000,000 0 0 Sivas Yıldızeli (Sivas) 03.2022 01.2024 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Betonarme kanal ve menfez inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Özderesi - Çime Köyü -Taşkın ve 

Rüsubat Kontrolü İnşaatı

400 m. boyda  yatak düzenlemesi, 

400 m. boyda H.K. Duvar yapılması,2 

ad.köprü yapılması önerilmiştir.14 

ad. Bina taşkınlardan korunacaktır.

1,900,000 1,900,000 0 0 Tokat Sulusaray (Tokat) 03.2022 01.2024 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Yatak düzenlemesi ile duvar ve köprü inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Yeniköy-Kurt Deresi Taşkın ve Rüsubat 

Kontrolü İnşaatı

500 m yatak düzenlemesi, 500 m 

B.A.U Kesit,26 ad. düşü yapılması, 4 

ad. B.A. Menfez yapılması 

önerilmiştir. 35 ad. Yapı taşkınlardan 

korunacaktır.

1,300,000 1,300,000 0 0 Tokat Yeşilyurt (Tokat) 03.2022 12.2023 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Yatak düzenlemesi ile Kanal ve menfez inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Kunduz Köyü- Karasu Deresi Taşkın 

Kontrolü Proje Yapımı ve İnşaatı

1400 m. Boyda yatak 

düzenlemesi,300 m. H.K. Duvar(Çift 

taraflı) yapılması,2 ad. B.A. Menfez 

yapılması önerilmiştir.12 ad. Bina ve 

4.5 da. arazi taşkınlardan 

korunacaktır. 

1,300,000 1,300,000 0 0 Tokat Artova (Tokat) 03.2022 06.2023 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Yatak düzenlemesi ile duvar ve köprü inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Külekçi Köyü- Sarsak ve Deve Dereleri 

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Proje Yapımı 

ve İnşaatı

1 köy  8,5 ha 3,500,000 3,500,000 0 0 Yozgat Çayıralan (Yozgat) 03.2022 12.2023 Taşkın ve rüsubat kontrolü (1 köy taşkın ve rüsubat zararlarından korunacaktır) Kanal, köprü ve tersip bendi inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Arpaç Köyü-  Kavaklı ve Hocanınpınar 

Dereleri Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 

Proje Yapımı ve İnşaatı

1 köy 3,5 1,500,000 1,500,000 0 0 Yozgat Çekerek (Yozgat) 03.2022 12.2023 Taşkın ve rüsubat kontrolü (1 köy taşkın ve rüsubat zararlarından korunacaktır) Kanal, köprü ve tersip bendi inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Çandır Köyü- Kabak ve Seynikkızıyunak 

Dereleri Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 

Proje Yapımı ve İnşaatı

1 köy 10 ha 4,500,000 4,500,000 0 0 Yozgat Çekerek (Yozgat) 03.2022 06.2024 Taşkın ve rüsubat kontrolü (1 köy taşkın ve rüsubat zararlarından korunacaktır) Kanal, köprü ve tersip bendi inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Çamsaray Köyü- Kuru Dere Taşkın 

Kontrolü Proje Yapımı ve İnşaatı
1 köy 2 ha 1,500,000 1,500,000 0 0 Yozgat Kadışehri (Yozgat) 03.2022 12.2023 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Beton kanal ve menfez inşaatı

DSİ Bileşen 2: İklime dayanıklı gri altyapıAlt-Bileşen 2.2: Afet riski ve su 

güvenliği için dayanıklı altyapı

2.2.3. Sel ve sedimantasyon kontrol için dayanıklı 

altyapı

Yelten Köyü-Seyhan Deresi ve Yan Kolu 

(Kirazlı Dere) Taşkın ve Rüsubat 

Kontrolü Proje Yapımı ve İnşaatı

1 köy 3 ha 1,400,000 1,400,000 0 0 Yozgat Kadışehri (Yozgat) 03.2022 12.2023 Taşkın kontrolü (1 köy taşkın zararlarından korunacaktır) Beton kanal ve menfez inşaatı

OGM Bileşen 3: Kurumsal koordinasyon, proje yönetimi ve sürdürülebilirlik
Alt Bileşen 3.1: Entegre peyzaj 

yönetimi için teknik yardım ve 

kurumsal kapasite geliştirme

Entegre peyzaj yönetimi için teknik 

yardım ve kurumsal kapasite geliştirme
8,512,811 6,686,898 0 1,825,913 06.2021 12.2027

OGM Bileşen 3: Kurumsal koordinasyon, proje yönetimi ve sürdürülebilirlik
Alt Bileşen 3.2: Proje yönetimi, 

Çevresel ve sosyal yönetim ve 

İzleme ve değerlendirme

Proje yönetimi, Çevresel ve sosyal 

yönetim ve İzleme ve değerlendirme
34,802,913 13,402,148 0 21,400,765 06.2021 12.2027


