PROJE FORMATI
TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI “SAMSUN ORMAN FĠDANLIK
ġEFLĠĞĠ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE
REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM
ÇALIġMALARI VE TESĠSĠN ÇEVRE DÜZENLEME ĠġLERĠ” PROJESĠ

1.1.TANIM:
“Vezirköprü Orman Fidanlık ġefliğinde( Kunduz Fidanlığı ) fidan üretimi öncesi
hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve tohum ekimi,
bakım çalıĢmaları ve tesisin çevre düzenleme iĢleri” isimli projemiz 7 ay 10 iĢçiden
faydalanmak suretiyle hazırlanmıĢtır. Bu proje kapsamında hem istihdam sağlanmıĢ hem de
vasıfsız çalıĢan iĢçilerimize Kaplı ve Tüplü Fidan üretim Tekniği, Tohum Ekim ve Fidanlık
Bakım ÇalıĢmaları Açısından uygulamalı eğitimler verilerek TYÇP kapsamında yararlanacak
kiĢilere katkıda bulunulmuĢ olunacaktır.
1.2.PROJENĠN KONUSU
a) ĠĢin Adı: Vezirköprü Orman Fidanlık ġefliğinde ( Kunduz Fidanlığı )fidan üretimi öncesi
hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iĢleri, bakımı ve
tesisin çevre düzenleme iĢleri

b) ĠĢin Tam ve Ayrıntılı Tanımı: Türkiye geneli ve Samsun ilinde Ağaçlandırma, YeĢil
kuĢak, Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması, Rekreasyon alanlarının tesis
çalıĢmalarında ihtiyaç duyulan fidanları Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen fidan
üretim programına uygun olarak Vezirköprü Orman Fidanlık ġefliğinde gerçekleĢtirilmesi,
c) Projenin Hedefi: Proje ile istidam oluĢturularak yöre halkının gelirlerinin artırılması ve
Ülke genelindeki iĢsizlik oranın azaltılması. Projede ki fidan üretimi ve bakım çalıĢmalarında
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kunduz mevkiinde yaĢayan, iĢsiz olan ve ĠġKUR’a kayıtlı
insanların çalıĢtırılması planlanmaktadır. ÇalıĢacak kiĢiler Vezirköprü Ġlçesi Kunduz
mevkiinden ĠġKUR’a kayıtlı tarım iĢlerine eli yatkın ihtiyaç sahibi ve çalıĢmaya istekli
kiĢiler arasından en az 45 yaĢ altından bayan olmak kaydıyla seçilecektir. Fidan üretimi ve
bakım çalıĢmalarına özellikle bayan iĢçilerde çalıĢabilecek böylece ülkemizdeki bayan
istihdam oranı artacak ve aile ekonomisine de katkı sağlayacaktır.
Bu proje kapsamında Vezirköprü Orman Fidanlığımızda 2.300.00 adet çıplak köklü, 41.000
Adet Torba / Kaba repikajlı fidan üretimi ve fidanlık çevre düzenlemesi yapılacaktır.
d)Programın Uygulanacağı Alan: TYÇP kapsamında hazırlanan projedeki fidan üretimi
öncesi hazırlıklar, çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, ekim iĢleri, bakımı ve tesisin çevre
düzenleme iĢleri Vezirköprü Ġlçesi Kunduz Mevkiinde bulunan Vezirköprü Orman Fidanlık

ġefliğimizin ( Kunduz Fidanlığı ) yerleĢkesinde bulunan arazi sınırlarımız içerisinde
gerçekleĢtirilecektir. Projede bulunan tohum toplama iĢlemi ise Samsun Ġli ve çevresinde
yürütülecektir.
Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Orman Fidanlık ġelfliği
(Kunduz Fidanlığı ) Vezirköprü Ġlçe merkezine 25 km uzaklıkta olup proje kapsamında
çalıĢtırılacak iĢçiler Kunduz fidanlığına kendi imkanları ile gideceklerdir.Bu suretle iĢveren
tarafından herhangi bir servis(Yol ücreti) ödenmeyecektir.
e)Kullanılacak Malzeme: TYÇP kapsamında projemizden faydalanacak personelin
kullanacağı malzemeler aĢağıda sıralanmıĢtır. Bu malzemeler Vezirköprü Orman Fidanlık
ġefliğince karĢılanacaktır
Malzeme Listesi
-Çizme
-ĠĢçi Tulumu
-Yağmurluk
-ĠĢ Eldiveni
-Toz Maskesi
-El arabası
-Kazma
-Kürek
-Tırmık
-Budama Bıçağı
-Plantuvar
-Çepin
-Telis
-Demir tel

SAMSUN ORMAN FĠDANLIK ġEFLĠĞĠ
TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI (TYÇP)
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H: Fidan üretimi öncesi yapılacak hazırlıklar (Parsellerin sürümü, aplikasyon, yastık yapımı,
kapatma materyalinin hazırlanması, kaplı fidan parsellerinin hazırlanması, tüp dolumu
dizilmesi, ilaçlama vb.)
T: Tohum toplama
E: Tohumun ekimi, kapatılması vb.
B: Ot alma, çapa, sulama budama gibi her türlü bakım iĢlemleri

TYÇP PROJESĠ KAPSAMINDA YAPILACAK
HAFTALIK ÇALIġMA PROGRAMI
ĠĢveren Kurum

TÜRKĠYE ÇALIġMA VE Ġġ KURMU SAMSUN ĠL
MÜDÜRLÜĞÜ
ĠĢi Yüklenici Kurum
SAMSUN ORMAN FĠDANLIK ġEFLĠĞĠ
ĠĢin BaĢlama Tarihi
02.05.2012
ĠĢin BitiĢ Tarihi
30.11.2012
Toplam ÇalıĢma Saati
Haftada 5 gün - 9 saat/1 gün
Haftalık ĠĢ Günleri ve
Pazartesi –Salı- ÇarĢamba- PerĢembe-Cuma
Günlük Mesai Saatleri 0800 – 1200
1200 – 1330 (Öğlen Tatili) 1330 - 1800
MAYIS - HAZĠRAN -TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM-KASIM
2012 AYLARI
Fidanlık çalıĢma tekniği hakkında genel bilgi
02–04.05.2012

07–11.05.2012
14–18.05.2012
21–25.05.2012
28.05–01.06/2012
04-08.06.2012
11-15.06.2012
18-22.06.2012
25-29.06.2012
02-06.07.2012
09-13.07.2012
16-20.07.2012
23-27.07.2012
30.31.07/1.3/08-2012
06-10.08.2012
13-17.08.2012
20-24.08.2012
27-31.08.2012
03.07.09.2012
10-14.09.2012
17-21.09.2012
24-28.09.2012
01-05.10.2012
08-12.10.2012
15-19.10.2012
22-26.10.2012
29.31/10/1-2/11/2012
05-09.11.2012
12-16.11.2012
19-23.11.2012
26-30.11.2012

Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda ot bakım çalıĢmasının
anlatımı ve uygulanması
Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda ot bakım çalıĢmasının
uygulanması
Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda kaymak kırma çalıĢması
Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda yastık yollarının
temizlenmesi
Fidanlıkta üretilen çıplak köklü fidanlarda bakım çalıĢmaları ve ibreli
türlerde kök kesim iĢlemleri
Fidanlıkta üretilen kaplı fidanlarda ot bakım çalıĢmasının anlatımı ve
uygulanması
Fidanlıkta üretilen kaplı fidanlarda bakım çalıĢmasının yapılması
Fidanlıkta üretilen tüplü fidanlarda ot bakım çalıĢmasının anlatımı ve
uygulanması.
Fidanlıkta üretilen tüplü fidanlarda ot bakım çalıĢmasının uygulanması
Tohum toplama tekniklerinin sözlü ve uygulamalı anlatılması
Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların
toplanması ve bakım çalıĢmaları
Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların
toplanması ve bakım çalıĢmaları
Samsun ve çevresinden fidan üretim programımızda bulunan tohumların
toplanması ve bakım çalıĢmaları
Tohum çıkarma ve saklama tekniğinin uygulamalı anlatımı
Tohum toplama ve ot bakım çalıĢmalarının devamı ve ekim programı
öncesi ön hazırlıkların yapılması
Fidanlık çevresi bakım çalıĢmaları, ekim programı öncesi ön
hazırlıkların devamı
Ekim programı öncesi ön hazırlıkların, tohum toplama ve bakım
çalıĢmalarının devamı
Tohum toplama ve bakım çalıĢmalarının devamı. Ekim programına göre
ekilecek tohumların ön hazırlıkları
Tohum toplama, bakım çalıĢmaları ve ekim yastıklarında ön hazırlıklar
Ekim programı çerçevesinde ekim zamanı gelen tohumların ekilmesi
Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, tüpe ekim ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalıĢmaları devamı
Tohum toplama, torba doldurma ve bakım çalıĢmaları devamı
Fidan söküm çalıĢmaları, gömüye alma, ambalaj iĢi,
Fidan söküm çalıĢmaları, gömüye alma, ambalaj iĢi,
Fidan söküm çalıĢmaları, gömüye alma, ambalaj iĢi,

Kurumumz Sosyal Güvenik Kurumu (SGK) Sicil No:
Kurumumuza ait sosyal güvenlik kurumu sicil no aĢağıda açık olarak verilmiĢ ve
bundan sonraki tüm proje süresince bu sicil no geçerli olacaktır.

Kurum Adı
Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü

Sicil No

Sürekli ĠĢçiler için: 101300101108589805513/89
657/ 4-C Geçici Personel: 101300101108650405513/16

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU
Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve
adresi:
Telefon ve Faks No
SözleĢme süresi: (azami 8 ay
gün) (toplam program süresi
haftada gün/saat, takvim
günü ve ay olarak)

SAMSUN ORMAN FĠDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TYÇP Hizmet Konusu

Ot bakım çalıĢması, kaymak Kırma iĢi, gübreleme, sulama,
Tohum temini, Tohum ekimi, Torba doldurma, Tüpe repikaj
, Arazi hazırlığı söküm çalıĢmaları.
Toprağı korumak, yeĢil alanları artırmak ve bozulan
ekolojiyi iyileĢtirmek için kullanılacak fidanlar üreterek
Ġstihdam oluĢturmak . Ġstihdam oluĢturarak iĢsizliğin oranını
azaltmak, aile ekonomisine katkı sağlamak, ağaç ve orman
sevgisini artırmak, yeĢeren Türkiye bilincini geliĢtirmek,
fidan üretimini artırmak.
10

TYÇP Hizmetinin Amacı

Hizmet verilmesi beklenen
katılımcı sayısı:

0 . 362 . 256 05 17
210 Takvim
Haftada
5 Gün
Günü
9 Saat

0 . 362 . 256 08 44
7 Ay

(*) Teklif Verme Tarihindeki
Brüt Asgari Ücret + ĠĢveren
Payı (Sigorta primleri, vergi
giderleri, vb. brüt asgari ücret
üzerinden hesaplanacaktır)
A. KATILIMCI ÜCRET
GĠDERLERĠ = (*) x ÇalıĢan
Sayısı x SözleĢme Süresi;
(Not:16 YaĢından Büyük
Sanayi Sektöründe ÇalıĢan
ĠĢçiler için belirlenen asgari
ücret) ödenecektir.)
B. ĠDARĠ GĠDERLER1=
(toplam iĢçi ücret giderinin en
fazla %10’undan oluĢup,
Programın yürütülmesi için
gerekli olan ekipman giderlerini
ifade eder)
C. KAR2= (toplam iĢçi ücret
giderinin %10’unu geçmeyecek
Ģekilde hesaplanır.)
D. TAHMĠNĠ TOPLAM
SÖZLEġME BÜTÇESĠ:
(yukarıdaki, A, B, C
maddelerinin toplamı)
E. Katılımcı baĢına birim
maliyet (tahmini toplam
sözleĢme bütçesinin katılımcı
sayısına bölünmesi)
F. Katılımcı BaĢına Aylık
Birim Maliyet (katılımcı
baĢına birim maliyetin, hizmet
verilen ay sayısına bölünmesi)
(imza/tarih)Hizmet
Sağlayıcının unvanı

Brüt Ücret
925,07 TL

ĠĢveren Maliyeti
%20,5+%2
208,14 TL

Toplam
1.133,21 TL

A. KATILIMCI ÜCRET GĠDERLERĠ = (*) x ÇalıĢan
Sayısı x SözleĢme Süresi;
A. KATILIMCI ÜCRET GĠDERLERĠ = (1.133,21) x 10
x 7ay =79.324,70 TL

-

79.324,70 TL

7.932,47 TL

1.133,21 TL

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü Samsun Fidanlık
ġefliği

