TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA
VEJETATİF ve GENERATİF YOLLA FİDAN ÜRETİMİ,
ÜRETİLEN FİDANLARIN ORMAN SAHALARINA DİKİMİ
VE ORMANDA ÖNCEDEN DİKİLEN FİDANLARIN BAKIMI PROJESİ
1.TANIM: Toplum Yararına Çalışma Programı Çerçevesinde Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü
Deredibi Orman İşletme Şefliği Kestanebayırı Geçici Orman Fidanlığında Fidan Yetiştirilmesi, Fidanların
bakımı, orman alanlarına dikilmesi ve dikilmiş olan fidanların bakımlarının yapılması ve bu konularda
yöre halkından istihdam sağlayarak bu kişilerin eğitilmeleri. Kestanebayırı Geçici Orman Fidanlığı Diğer
fidanlıklarda olmayan Akçakoca yöresinde yetişebilecek, ekonomik açıdan değerli, biyolojik çeşitlilik
açısından önemli ve yaban hayatının korunmasına yönelik odun dışı ürün değeri yüksek olan (Ceviz,
Kestane, Dut, Kiraz, Hurma, Ateş Dikeni, Defne, Zakkum vb.) türler yetiştirilecek olup yöreye has bir
fidanlık olacaktır. Projenin desteklenmesi halinde faliyeti devam edecek olup desteklenmemesi halinde
kapanacaktır.
2.Projenin Konusu: Akçakoca ve civar ilçelerde Ağaçlandırma, Yeşil Kuşak, Erozyon Kontrolu,
Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması ve Rekreasyon alanlarının tesis çalışmalarında ihtiyaç duyulan
fidanları yetiştirecek kalifiye eleman yetiştirmek ve bunlara istihdam oluşturmak. Ormana ve diğer
alanlara fidan dikmek ve bakımlarını yapmak.
a) İşin adı: Fidan yetiştirme, Ormana Fidan dikimi ve ormandaki fidanların bakımı.
b) İşin Tam Ve Ayrıntılı Tanımı: Çıplak köklü, tüplü, kaba repikajlı, yere repikajlı, çelik ve aşılı
fidan üretimi ve bakımı ile ormanda uygun yerlere fidan dikimi ve daha önce dikilmiş olan fidanların
bakımlarının yapılması (ot alma,çapa, vs.).
c) Programın Uygulanacağı Alan: Deredibi Orman İşletme Şefliği Kestanebayırı geçici orman
fidanlığında, Deredibi işletme Şefliği Ormanları ve Akçakoca orman İşletme Müdürlüğü sitesi içerisinde.
d) Kullanılacak malzeme: Çapa, kürek, tırmık, elek, fidan poşeti, yastık silindiri, bel, bağ
makası, el arabası, naylon branda, dere mili, toprak yanmış hayvan gübresi ve çakıl.
e) Program konusunda yetkili olan kurum: Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Deredibi
Orman İşletme Şefliği.
f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri: Yüklenici çalışanlara uygun çalışma ortamı hazırlamak, işi
ve işin tekniğini öğretmek ve işin gerektirdiği şekilde işçilerin çalışmasını sağlamak ve denetimlerini
yapmak.
3.Projenin Uygulanacağı Yerler: Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Deredibi Orman İşletme Şefliği
Kestanabayırı geçici orman fidanlığı, Deredibi işletme Şefliği Ormanları ve Akçakoca Orman İşletme
Müdürlüğü sitesi alanında uygulanacaktır.
4.Projenin Süresi: 8ay
5.Proje Maliyeti:86.876,80TL.
6.Projenin Uygulanması İle İlgili Koordinatör Kişi Bilgileri:
Kerim GENÇOĞLU
İşletme Müdürü
Yusuf SOYSAL
Müdür Yardımcısı
Günseli ERDOĞAN
Deredibi Orman İşletme Şefi

7.Özet
Proje Düzce İli Akçakoca İlçesi Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü Deredibi Orman İşletme
Şefliği Kestanabayırı Geçici Orman Fidanlığı, Deredibi işletme Şefliği Ormanları ve Akçakoca Orman
İşletme Müdürlüğü sitesi sahasında uygulanacaktır.
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Yapılacak olan 86.876,80 TL’lik yatırımla 10 kişinin 8 ay süre istihdamı sağlanmış olacaktır.
Proje ile İŞKUR’ a kayıtlı fiziki olarak çalışmaya müsait ve çalışmaya istekli olan kişilere
Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından; ilk 10 günde toprak işleme, fidan üretimi(generatif ve
vejetatif yolla) bakımı ve fidan dikimi konularında nazari eğitime tabi tutulacaktır. Kalan sürede bu
konularla ilgili uygulamalar yapılacak ve eğitim tamamlanacaktır.
Projedeki çıplak köklü, tüplü, kaba repikajlı, yere repikajlı, çelik ve aşılı fidan üretimi Akçakoca
Orman İşletme Müdürlüğü Kestanebayırı Geçici Orman Fidanlığında gerçekleştirilecektir. Üretilen
fidanlar Akçakoca İlçesi ve cıvar İlçelerde ve civar ilçelerdeki Orman ve Su işleri Bakanlığı birimlerinin,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, muhtarlıklar, askeri birliklerin, belediyelerin vb. kuruluşlar ile
halkımızın toplum yararına yapacağı; Ağaçlandırma, Yeşil Kuşak, Erozyon Kontrolu, Rehabilitasyon,
Yol Ağaçlandırması, Süne ile Biyolojik Mücadele Ağaçlandırmaları vb. çalışmalar için kullanılacaktır.
Yapılacak bu çalışmalarla bölgenin bozulan ekosistemi iyileştirilecek, karbon yutakları
arttırılacak, yöresel türlerin üretimlerine önem verilerek biyolojik çeşitlilik korunacak, asli orman ağacı
türlerinin yanı sıra ceviz, karayemiş, yabani kiraz, kestane, dut, hurma, ateş dikeni, defne, zakkum, ahlat,
iğde, kızılcık, kocayemiş vb. yabanıl türlerin üretimi sağlanacaktır. Yöre halkı için ekonomik açıdan
değerli, biyolojik çeşitlilik açısından önemli ve yaban hayatının korunmasına yönelik katkı sağlayacaktır.
Bu proje ile istihdam edilen işçilerle aile ekonomisine katkı sağlanacak ve fakirlik bir nebze olsun
önlenecektir. Fidanlık çalışmalarında özellikle kadınların da istihdam imkânı sağlanacaktır. Ayrıca
verilen eğitimlerle çalışanlara sertifika sahibi olacağı için civarda yapılacak olan çalışmalarda da
öncelikle tercih edilecektir. Buda daha fazla iş dolayısıyla daha fazla ekonomik girdi demektir.
Proje ile birlikte fidan üretiminde 10 kişinin 8ay süre ile istihdam edilmesi düşünülmekle birlikte;
üretilen fidanların dikilmesi ile yörede yeşil alanların artması halkın sosyalleşmesine katkı
sağlayabileceği gibi kültürel etkileşimler artacaktır. Halkın çevre ve doğa bilinci gelişecek; yaşanabilir
alanlar ve kişi başına düşen yeşil alan miktarları artacaktır. Ülkemizin ağaçlandırılmış alan miktarları
artacağı gibi yerel halkın ekonomisinde de iyileşme olacaktır.
Projenin Türü
Projenin Süresi
Projenin Hedefleri

Ortaklar
Hedef Gruplar
Beklenen Sonuçlar

Temel Faaliyetler

İstihdam
8 ay
Toprağı korumak, yeşil alanları arttırmak ve bozulan ekolojiyi
iyileştirmek için kullanılacak fidanları üreterek bakımlarını
yaparak istihdam oluşturmak
Projede yöre halkıyla birlikte çalışılacaktır.
İŞKUR’ a kayıtlı olup sosyal güvencesi olmayan işsiz yöre
insanları
İstihdam oluşturarak işsizliğin oranını azaltmak, aile ekonomisine
katkı sağlamak, ağaç ve orman sevgisini arttırmak, yeşeren
Türkiye bilincini geliştirmek, kaliteli fidan üretimini ve dikilen
fidan sayısını arttırmak.
Proje katılımcılarının fidan üretimi(vejetatif –generatif) ve fidan
dikimi ve fidan bakımı ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.

8.Projenin Hedefi
Yapılan bu proje ile yöredeki işsiz halkın bir bölümü istihdam edilmiş olacaktır. Yapılacak olan
86.876,80TL’lik yatırımla 10 kişinin 8 ay süre istihdamı sağlanmış olacaktır. İstihdamla birlikte fidan
üretim miktarı arttırılmış olacaktır.
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Üretilen fidanların dikimi ile bölgenin bozulan ekosistemi iyileştirilecek, karbon yutakları
arttırılacak, yöresel türlerin üretimlerine önem verilerek biyolojik çeşitlilik korunacak, fıstıkçamı, ceviz,
karayemiş vb. meyve veren türlerin üretimi ve dikimi yapılarak bölge halkının gelirinin arttırılmasına
katkı sağlanacaktır.
9.Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması:
1-İşçi, Teknik Eleman ve Malzeme Temini: Projenin uygulanmasında gerekli işçi gücü, İŞKUR’ a
kayıtlı Düzce İli Akçakoca İlçesinde ve köylerinde yaşayan işsiz fertlerden karşılanacaktır.
Fidan üretimi için ihtiyaç duyulan alt yapı malzemeleri ile kap ve yetişme ortamına ihtiyaç(humus,
yanmış hayvan gübresi, mil vb.)duyulacaktır. Bu ihtiyaçlar Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından temin edilecektir.
2-Fidan Üretimi ve Aşı Çalışmaları: Proje kapsamında 20.000 adet çıplak köklü, 75.000 adet tüplü,
5.000 adet yere repikajlı, 1.600 adet çelik üretimi ve fidanların bakım(ot alma, sulama, ilaçlama vb.)
çalışmaları yapılacaktır.
101.600 adet fidan üretimi bakımı, sulaması ve Ormana dikimi, daha önceden dikilen fidanların bakımı
işi (350 Dönüm Ormanlık sahada ) için ihtiyaç duyulan iş gücü tutarı proje çerçevesinde İŞKUR
tarafından karşılanacaktır.
Proje kapsamında istihdam edilecek kişilere Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk 10
gün eğitim verilecektir.
3-Süre ve Faaliyet Planı:
Projenin süresi 8 ay olacaktır.
Maliyet Hesabı:

Süre / Adet/
Birimi
10 Kişi*8 ay

Giderler
İşçi
PROJE TOPLAMI

Birim Bedel
( TL )
1.085,96

Toplam
( TL )
86.876,80
86.876,80

10.Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sicil No : 102100101103114508102-80
11.Kurumumuza bağlı yankuruluş SGK Sicil Noları : Bağlı kuruluş yoktur.

Günseli ERDOĞAN
Deredibi Orman İşletme Şefi

Kerim GENÇOĞLU
Akçakoca Orman İşletme Müdürü
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