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TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROJESĠ
1-PROJENĠN AMACI:
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve bölgelerde veya afet, kriz vb. gibi olağanüstü
durumlarda işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, toplum yararına bir iş ya da
hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan bu programlarla geçici iş imkanları sağlanarak, belli
bir süre için maddi olarak desteklenen katılımcılar, çalışma ortamına alışarak mesleki eğitim,
iş tecrübesi ve disiplini edinmekte aynı zamanda kamu yararına bir faaliyet
gerçekleştirilmektedir.
Bilindiği gibi ormanlarımız, doğal dengenin devamlılığı, hava kirliliğinin önlenmesi
su rejiminin düzenlenmesi, iklim üzerine olumlu etkileri, erozyonun önlenmesi, toplumun
orman ürünlerine duydukları ihtiyacın karşılanması gibi ekonomik, ekolojik ve sosyal
faydaları yanı sıra kendisini yenileyebilen özelliği ile de en önemli doğal kaynakların başında
gelmektedir. Bu nedenlerle en önemli doğal kaynaklarımızdan olan orman alanlarının gerek
alan olarak arttırılması ve gerekse vasıf olarak iyileştirilmesi, buna yönelik ağaçlandırma ve
orman bakımı faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak şüphesiz ülkemize yapılacak en
iyi hizmetlerden olacaktır.
2- PROJENĠN KONUSU:
Bu kapsamda projeye konu sahalarda işlendirilecek işçilere; “Niksar, Ayvaz ve
Reşadiye Orman İşletme Şefliği’nin muhtelif bölmelerinde ağaçlandırma yapılacak
alanlarda diri örtü temizliği ve toprak işleme ile fidanların sahaya dağıtımı, fidan dikimi ve
dikenli tel çit ihatası yapımı işleri yaptırılacaktır.
3- ÖZET:
Projeye konu Niksar Orman İşletme Şefliğinde 80,83 ve 111 nolu bölmelerinde 50 Ha
alanda ağaçlandırma çalışması için diri örtü temizliği, toprak işlemesi ve bu sahalarda 4 km
dikenli tel çit ihatası yapımı, 110.000 adet fidanın dikim sahasına dağıtımı, 110,000 adet
fidan dikimi işleri yapılacaktır. Ayvaz Orman İşletme Şefliğinde 183,184,239,241 ve 253
nolu bölmelerinde 20 Ha alanda ağaçlandırma çalışması için diri örtü temizliği, toprak
işlemesi ve bu sahalarda 2 km dikenli tel çit ihatası yapımı, 50.000 adet fidanın dikim
sahasına dağıtımı, 50,000 adet fidan dikimi işleri yapılacaktır. Reşadiye Orman İşletme
Şefliğinde 44,241,237,269,345,347,349 nolu bölmelerinde 24 Ha alanda ağaçlandırma
çalışması için diri örtü temizliği, toprak işlemesi ve bu sahalarda 2 km dikenli tel çit ihatası
yapımı, 60.000 adet fidanın dikim sahasına dağıtımı, 60,000 adet fidan dikimi işleri
yapılacaktır. Proje kapsamında işlendirilecek işçilerin işyerlerine gidiş-gelişleri ve iaşe
giderleri kendilerine ait olup, iş için gerekli olan tüm malzeme Niksar Orman İşletme
Müdürlüğünce temin edilecektir.
4- PROJE ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER HUSUSLAR VE TÜM TEKNĠK DETAYLAR:
4.1-Diri Örtü (Karaçalı,Böğürtlen,PırnalmeĢesi) Temizliği : Ormanların
rehabiltasyonu alanlarının 94 Ha’lık bölümünde kümeler halinde bulunan Karaçalı,Böğürtlen
ve Pırnalmeşesi temizlenerek bu sahalara fidan dikilmesi sağlanacaktır.
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4.2- Arazi Hazırlığı: Ormanların rehabilitasyonu alanlarının tümünde çimlenme
yatağı oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla mevcut fidanlar dikilmesi için korunarak
toprak işlemesi yapılacaktır.
4.3- Dikenli Tel Çit Ġhatası: İdarece gösterilecek olan yapay gençleştirme sahasının
etrafına, idarece temin edilen ahşap kazıkların sahaya dağıtılıp sabitlenerek, dört sıra halinde
dikenli tel gergin bir şekilde çekilecektir.
4.4- Fidanların Sahaya Dağıtımı: Dikilmek amacıyla kökleri balyalanmış halde
sahaya getirilen çıplak köklü yapraklı fidanlar, bir işçinin rahatça taşıyabileceği sayıda poşet
veya balyalara ayrılacaktır. Fidan dağıtımının her safhasında fidanın zarar görmesini önleyici
şekilde hareket edilerek, don, rüzgar ve güneşten olumsuz etkilenmesi önlenecektir. Bu
şekilde fidan dikin işçilere kökler hava almadan olumsuzluklardan etkilenmeden teslim
edilecektir.
4.5- Fidan Dikimi: Bu iş; biri kazmacı, biri de dikimci olmak üzere en az iki kişilik
dikim postası ile yapılır. Kazmacı işçi kazma ile makineli toprak işlemesi yapılan yerlerde
belirlenen dikim noktalarına, işçi gücü ile teraslar halinde arazi hazırlığı yapılan yerlerde
arazi meylinin teras düzlemini kestiği noktada 30 cm çapında ve 40 cm. derinliğinde çukur
açar. Açtığı çukurun tabanındaki toprağı birkaç kazma darbesiyle gevşetir. Dikim işçisi fidan
poşetinden çıkardığı yapraklı çıplak köklü fidanı çukurun ortasına dikim derinliğinde
yerleştirir. Humusla karışık üst toprağı fidan köklerine doğru serper ve kökleri toprakla
besleyerek fidanın dik durmasını sağlar. Çukurdan çıkan toprakla çukuru iyice doldurur, el ve
ayakla bastırarak sıkıştırır, toprağı düzeltir ve suyun tutulması için fidan çevresine sığ bir
çanak şekli vererek dikimi tamamlar.
Niksar,Ayvaz ve Reşadiye Orman İşletme Şefliğinde silvikültür çalışmaları dahilinde
işlendirilecek işçilerle yapılması düşünülen iş miktarı aşağıda listelenmiştir.
Sıra
No

ĠĢin Nev’i

4

Diri Örtü (Karaçalı.Böğürtlen.Pırnalmeşesi)
Temizliği
Toprak Hazırlığı (Diri Örtü Temizliği
Yapılmış Alanlarda)
Dikenli Tel Çit İhatası Yapımı

5

Fidanların Sahaya Dağıtımı

6

Fidan Dikimi

1
2

Birimi

Miktarı

m2

940.000

m2

940.000

Km
1000
adet
adet

9.0
220
220,000
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5- Proje Sahasının Yeri
KURULUġ
Projenin Konusu
Orman Bölge Müdürlüğü:
Orman İşletme Müdürlüğü:
İşletmeŞefliği :
İl :
İlçesi :
İlgili Köy/Belde:

ADI
Silvikültürel Müdahale ÇalıĢmaları
AMASYA
NİKSAR
NİKSAR.AYVAZ.REŞADİYE
TOKAT
NİKSAR,REŞADİYE
Niksar İlçesi (Derindere,Hacılı,Ustahasan.Ayvaz)
Reşadiye ilç.(Çayırpınar,Yeşılyurt,Baydarlı,Bozçalı)

6- Projeyi Yürütecek Kurumlar:

Niksar Orman İşletme Müdürlüğü

7- ĠĢbirliği Yapılan ve Yapılacak Olan Kurum ve KuruluĢlar: 8-Projenin BaĢlama ve BitiĢ Tarihi: 01 /03 /2012 –30/06/2012
9- Projenin Süresi:

-

Gün 4 Ay

10- Ġstihdama Katkısı: İstihtama 25 kişinin 4 ay süre ile çalıştırılması neticesinde katkı
sağlayacağı gibi dolaylı yoldan nitelikli iş gücü yetiştirilmesi neticesinde gelecekte de bu işte
çalışanlara iş olanağı sağlayabilecektir.
11- Yararlanacak Katılımcı Sayısı: 25 kişi.
12- Projenin Toplam Maliyeti: 108.596,00 TL
5- YAPILACAK ĠġLERE AĠT Ġġ ZAMAN ANALĠZĠ :
Niksar,Ayvaz ve Reşadiye Orman İşletme Şefliğinde her iş türü için ayrı ayrı yeterli
sayı ve miktardaki iş biriminde denemeler yapılarak gerekli olan iş süreleri ayrı ayrı
belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir. Birim miktar iş için gerekli olan işgücü süresi
belirlenirken program süresince 25 kişinin işlendirileceği, 1 işçinin günde 7,5 saat çalışacağı
ve aydı 26 gün fiili çalışma yapılacağı hesap edilmiştir. (Haftada 1 gün ve ayda 4 gün izin
kullandırılacaktır.)
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Sıra
No

İşin Nev’i

Denenen
Birim
miktar İş
İçin İş
Miktarı

1

Diri Örtü
(Karaçalı.Böğürtlen.Pırnalmeşesi)
Temizliği

1 Ha

3000

94 ha.

282.000

2

Toprak Hazırlığı (Diri Örtü
Temizliği Yapılmış Alanlarda)

1 Ha

2000

94 ha.

188.000

3

Dikenli Tel Çit İhatası Yapımı

1000 Mt.

3956

9 Km.

35.600

4

Fidanların Sahaya Dağıtımı

1000 Adet

20

5

Fidan Dikimi

1 Adet

3

TOPLAM

Tespit
Toplam 1 İşçi ile Gerekli
Edilen
İş İçin İş
Olan Süre
süre
Miktarı
(Dakika)
(Dakika)

220 bin
Adet
220,000
Adet

4.400
660.000

1.170.000

Program kapsamında çalıştırılacak olan işçilere yaptırılacak olan işlerin toplam süresi;

Günlük 7,5 Saat çalışma ile
25 kişinin işlendirilmesi halinde
Ayda 26 günlük çalışma ile

6- SONUÇ

1.170.000 Dakika/60 = 19.500 Saat
19.500 Saat/ 7,5 Saat = 2.600 Gün/1 Kişi
2.600 Gün/25 Kişi = 104 Gün
104 Gün / 26 Gün = 4 Ay dır.

:

Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde kurumumuzca işlendirilecek işçiler
Niksar.Ayvaz ve Reşadiye Orman İşletme Şefliğinde Ormanların Rehabilitesi, Doğal
Gençleştirme sahalarında diri örtü temizliği ve toprak işleme, Ağaçlandırma yapılacak
alanlarda diri örtü temizliği ve toprak işleme ile bu sahaların ağaçlandırması için fidanların
sahaya dağıtımı, fidan dikimi ve dikenli tel çit ihatası yapımı, yapay gençleştirme sahalarında
kültürde kontrol ve zarar görmüşlerin alınması işleri çoğunluğu açık alanda yapılacak
işlerdendir. Çalışmalar esnasında hava hallerinin çalışmaya müsaade etmediği zamanlarda
işçiler kapalı alanlarda işlendirilecek olduğundan yukarıda belirtilen iş miktarlarının
gerçekleşmesi açısından belirtilen iş miktarlarında bir kısmında programın altında ve bir
kısmında da programın üzerinde gerçekleşmeler olabilecektir. Hava hallerinin açık alanda
çalışmaya müsait olmadığı zamanlarda işçilere yukarıda belirtilmeyen ancak yapılması da
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gerekli olan “İşçilerin çalışırken kullandıkları malzemelerin, barakaların ve çit ihatanın tamir
bakım” işleri de yaptırılacaktır.
Sonuç itibariyle Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında programa katılma
şartlarına sahip 25 kişinin 4 ay süresince idaremizin hizmet sağlayıcılığını üstleneceği
programa teklifimiz olan,
İş bu proje tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.01.2012

DÜZENLEYEN
Hüseyin UZ
Niksar Orman İşl.Şefi
UYGUNDUR
30.01.2012
İlhan YAZICI
Niksar Orman İşl. Müd

.

