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YÖNETİCİ ÖZETİ  

 

63’ünün kırsal mahallelerden oluştuğu ilçemizde, tarım ve besiciliği desteklemek 

amacıyla birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Aşılama Çalışmaları, Fidan Dağıtımı, 

Alternatif Ürün Arayışıyla bölgede ekonomik olarak kalkınma sağlanmasına aracı olmaya devam 

ediyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle Yunt Dağı, ülke genelinde 

adını duyuruyor. Bugüne kadar üreticilerimize 130 bin fidan dağıtılırken; yaklaşık 82 bin 

ağacımıza 200 bin göz aşılama yapıldı. Belediyemizin desteğiyle toplamda 16 dekar üreticiye ait 

arazide Organik Bağcılık Üretimine başlandı. Üçpınar Organik Pazaryeri hizmete girdi. Yeni ürün 

deseni oluşturma projesi kapsamında 13 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı. 

Çalışmalarımızı yürütürken ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte projeler üreterek destek 

almaya gayret göstermekteyiz. Bu anlamda Zafer Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği 

Programı’na (2018 FD) sunduğumuz “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Fizibilite Projesi” 

destek almaya hak kazanmıştır. Bu projede Yunt Dağı yöresinde farklı mevsimsel hasat 

dönemlerinde üretimi yapılan ürünlerin işlenip pazara hazır hale gelmesine yönelik makine ve 

ekipmanlar bulunan bir ortak kullanım alanı olacak Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezine ilişkin 

fizibilite hazırlandı.  

Hayata geçirilmesi öngörülen Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi bünyesinde 

Araştırma, Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Ofisi, Pekmez Üretim Tesisi, Kuruyemiş İşleme 

Tesisi, Meyve-Sebze Kurutma Tesisi, Soğuk Hava Depoları, Bal Üretim Tesisi, Satış Alanları ve 

Yöresel Pazar olması planlanmaktadır. Ege Bölgesi’nin incisi olan Manisa’da tarımsal faaliyetleri 

arttırmak adına yapılan çalışmaları önemsiyor, üreticimizin bilinçlendirilmesi, desteklenmesi 

adına gerçekleştirilecek her türlü projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz.  

  

          Dr. Mehmet ÇERÇİ 

           Yunusemre Belediye Başkanı 
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 

Kısaltmalar  

AB: Avrupa Birliği  

ABİGEM: Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri  

ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 

ASPB: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi  

BM: Birleşmiş Milletler  

ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemi,  

FAO: Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 

GES: Güneş Enerji Santrali, 

GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla  

GTHB: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

IMF: Uluslararası Para Fonu 

IPA: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı  

IPARD: AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni 

KA: Kalkınma Ajansları 

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  

KTO: Konya Ticaret Odası 

MAYEB A.Ş: Manisa Yunusemre Belediyesi Anonim Şirketi 

ORKÖY: Orman Köylülerine Destek Programı 

SEGE: Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

SOGEP: Sosyal Gelişmeyi Destek Programı  

STK: Sivil Toplum Kuruluşları 

TGDF: Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu 

TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi 

TKDK: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu  

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu  

TÜKSİAD: Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 

UKKS: Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 

YDKKM: Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi 

KKO: Kapasite Kullanım Oranı 



 

- 1 - 

 

GİRİŞ 

Günümüzde kırsal ekonomi; gıda güvenliği, iklim değişikliği, nitelikli beyin göçü, 

kırsal alanlarda üretimin azalması gibi önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunlar 

Türkiye’de olduğu gibi diğer gelişmekte olan ülkelerin de önde gelen sorunları arasında 

yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarında yaklaşık üç milyar insanın 

yaşaması ve bu nüfusun %60’ından fazlasının günde 2 doların altında kazanç elde etmesi 

kırsal nüfusun ihtiyaçları ile başa çıkmak için çok daha etkin stratejilerin gerektiğini ve 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için efektif kırsal kalkınma politikalarının 

zorunlu hale geldiğini adeta kanıtlar niteliktedir.  

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları, ülkeden ülkeye şiddeti değişse de tüm ülkelerin 

yapısında görülmektedir. Çoğu ülkeler planlı kalkınmayı sağlayamamış ve bölgesel 

dengesizliklerin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda 

kalmışlardır. Ülkeler bu bölgesel dengesizlikleri gidermek ve sürdürülebilir planlı 

kalkınma süreci yakalayabilmek için günümüzde yeni arayışlar içerisine girmişlerdir.  

Bölgesel kalkınma, geçmişte olduğu gibi, merkezi yönetimle hükümetin müdahalesine 

dayanan tavandan-tabana bir yaklaşım yerine; yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası 

aktörlerin katılımıyla gerçekleşebilecek bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde ekonomik kalkınma, yerel iş imkânları ortaya çıkararak istihdam yaratmak, 

yöre halkını üretime teşvik etmek, yerel bazda kişi başına düşen milli geliri artırmak gibi 

yerel bir boyut kazanmıştır.  

Bundan önceki merkeziyetçi, bölgeyi hazine kaynaklı sübvansiyonlarla destekleyen, 

kamu hizmetlerinin doğrudan bölgeye götürülmesine ve merkezi uygulamalarla istihdam 

yaratılmasına yönelik politikalar artık terk edilmektedir. Kalkınma politikası araçlarının 

değişmesine de neden olan bu dönüşüm, bölgelerin ekonomik kalkınması önündeki 

engelleri ve bu engelleri kaldırmak için gerekli olan stratejileri en iyi o bölgede 

yaşayanların bileceği düşüncesi kapsamında şekillenmiştir. Yeni şekillenen bu bölgesel 

kalkınma anlayışı, bölgede mevcut olan doğal, ekonomik, kültürel ve teknolojik 

kaynakların kullanılması yoluyla, yerel fırsatlardan en üst düzeyde yarar sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu amaçla, yerel yönetimler, işletmeler, STK’lar, yerel istihdam 
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büroları, sosyal taraflar, eğitim ve öğretim kurumları, yerel politikacılar ve finans 

çevreleri gibi aktörler bir arada çalışmaktadır.  

AB, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar da ülkeler için kalkınma stratejilerinde 

‘yerellik’ ilkesi üzerinde durmaktadırlar. Nitekim AB tarafından yerel kalkınmanın 

desteklenmesine yönelik olarak uygulanan programlar, şu şekilde sıralanan temel 

hedeflerin gerçekleştirilmesini öngörmektedir (Güven, O., 2017). 

• Küçük ölçekli işletmelere altyapı desteği,  

• Yerel ekonomik dokunun ayrılmaz bir parçası olan küçük firmaların 

kurulması ve korunması için yardım, 

• Küçük işletmelerde araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin 

geliştirilmesi ve bu işletmeler arasında iş birliği şebekelerinin kurulmasının 

teşvik edilmesi, 

• Yerel tarihsel mirası içeren yerleşim alanları ve sanayi tesislerinin 

dönüştürülerek turizm kaynaklarının geliştirilmesi, 

• Yöreye özgü besinlerin ve el yapımı ürünlerin tanıtımı dâhil olmak üzere, 

yerel tarım kaynaklarının geliştirilmesi, 

• Yerel istihdam geliştirme inisiyatiflerinin desteklenmesi. Bu yerelleşme 

anlayışı ülkeleri bölgesel kalkınmada yerel aktörlere yöneltmiştir.  

Halka en yakın hizmetlerden biri olan yerel yönetimlerin hizmet kapsamının, 5393 

Sayılı Belediye Kanunu ile tüm kırsal alanı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ile 

mücavir alan sınırları içinde kalan Yunt Dağı Bölgesi’ nde yaşanan ekonomik, sosyal ve 

kültürel sorunların boyutu, “Bölgenin kalkınma” konusunu Yunusemre Belediyesi 

gündeminin ilk sıralarına oturtmuştur. Bu kırsal alandaki sorunların tespiti ve bu 

sorunlara kalıcı çözümler bulunması gereksinimi, önlemlerin çeşitliliğini ve entegre 

yaklaşımları gerekli kılmaktadır. 

Bu bağlamda, Bölge’nin, işgücü–beceri potansiyelinden, üretim kapasitesine, maliyet 

ve pazar araştırmasından, markalaşma potansiyeline, üretim–dağıtım–tüketim zinciri 

kurulmasından kurumsal örgütlenme sürecine dek uzanan çok yönlü bileşenler eşliğinde 

ele alınarak, yerel dinamiklere dayanan, yerel aktörlerin etkin katılım ve iş birliği ile yerel 

kalkınmasını başlatmak üzere harekete geçilmiştir. Zafer Kalkınma Ajansının 2018 Yılı 
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Fizibilite Programı bir fırsat olarak değerlendirilmiş, Yunusemre Belediyesi olarak “Yunt 

Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Fizibilite Projesi” için başvuru yapılmıştır. Zafer 

Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje uygun görülmüş, 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi’nin (YDKKM) yatırıma dönüştürülebilmesi için bu 

fizibilite hazırlanmıştır. 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Fizibilite Çalışması ile merkezin organizasyon 

yapısı, yönetimi, işletilmesi için gereken girdi ve insan kaynağı belirlenmiştir. Kurulacak 

olan tesisler için mali ve teknik inceleme yapılarak kullanılacak teknoloji ve prosesler 

belirlenmiş, alternatif teknolojiler önerilmiştir. Merkezin kuruluş, işletme maliyetleri ve 

gelirleri hesaplanmış, finansal, ekonomik, sosyal, bölgesel analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte bölgedeki üreticilerin ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık 

konuları çalışılmış, iş birliği sağlanacak kurumlar ve iş birliği alanları belirlenmiştir. 

Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, plan ve programları) 

uygunluğu, merkez kapsamında oluşturulacak tesisler için kurulum ve işletme 

süreçlerinde takip edilecek mevzuat, yasal düzenlemeler, yatırım avantajları, teşvik ve 

destek unsurlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Fizibilite hazırlanırken araştırmanın temel metotlarından olan mülakat ve gezi-gözlem 

metotları uygulanmıştır. Bu amaçla hedef bölgeyi oluşturan 63 Mahalleye ziyaretler 

yapılmış, mahallenin muhtarları, ileri gelenleri, çiftçileri ile mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan mülakat formu bölgeye özgü sorular 

oluşturulması ile elde edilmiş olup, mülakat formu ana hatlarıyla mahallenin ekonomik, 

sosyal ve yaşam kalitesine ilişkin mevcut durumun ve sorunların tespiti, sorunların 

çözümüne yönelik ihtiyaç duyulan alanları ve yöre halkının beklentilerini kapsar nitelikte, 

bölgenin sosyo-ekonomik durumunu, yöre halkının algı ve düşüncelerini belirlemeyi 

hedefleyen sorulardan oluşmuştur. 

Bölgenin ilgili paydaşları Kamu Kurumu, STK ile görüşülmüş, proje ile ilgili görüş ve 

önerileri alınmıştır. Proje kapsamında oluşturulacak Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi 

hizmetlerinin sunumunda iş birliği alanları ve uygulanacak yöntemler görüşülmüştür. 
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Fizibilitede kurulması öngörülen tesisler için bölgede iyi uygulama örneği oluşturacak, 

sebze-meyve kurutma, bal dolum, antep fıstığı kavlama- çıtlama -paketleme ve soğuk 

hava deposu tesis ziyaretleri yapılmış, süreç tasarımı, makine-donanım ve kullanılan 

teknoloji ile ilgili bilgiler alınmıştır.  

Araştırma ile ilgili verilerin önemli bir bölümü bu metotlar ile elde edilmiştir. Elde 

edilen verilerin tatmin edici ve güvenilir olmasına özen gösterilmiştir. Bunun yanında 

sahaya yönelik araştırma, etüt, resmi doküman ve bilimsel eserlerden de yararlanılmıştır. 

Bunlar arasında; GTHB Stratejik Plan Raporu (2018-2022), Bölgesel Gelişme Ulusal 

Stratejisi Taslağı (2014-2023), IPARD Programı (2014-2020), Kırsal Kalkınma Eylem 

Planı (2015-2018), On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ulusal Kırsal Kalkınma 

Stratejisi (2014-2020), Manisa İli Yerel Ekonomik Gelişme Programı (2017-2019),     

TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023), Manisa İli Yatırım Destek Ve Tanıtım Stratejisi,               

(2017 – 2023), Manisa İli Genel Görünümü, Sosyo-Ekonomik Görünüm, 2019, 

Yunusemre Belediyesi Stratejik Plan ve Performans Programlar, Yunt Dağı ve Çevresinin 

Coğrafi Etüdü Doktora Tezi (İlker Eroğlu), Gelenek ve Gelecek Arasında Kalmış Bir 

Bölge; Yunt Dağı bulunmaktadır.  

Zafer Kalkınma Ajansı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk 

Patent ve Marka Kurumu vb.  istatistiki veri tabanlarına sahip olan resmî kurumlardan 

Yunusemre, Manisa, TR33 Bölgesi ve Türkiye ile ilgili istatistiki veriler elde edilmiştir. 

Daha sonra elde edilen veriler sınıflandırılarak, tablo ve şekillere dönüştürülmüştür. 

1.1.Bulguların Özeti, Sonuçlar ve Öneriler 

Fizibilite hazırlık aşamasında Yunusemre Merkez İlçe kırsalını oluşturan 63 

Mahalleye yapılan saha ziyaretler kapsamında, Mahalle muhtarları, mahalle sakinleri, 

ileri gelenleri ve üreticilerden edinilen bilgi, gözlem ve tespitler ışığında Bölge’nin 

durumu aşağıda özetlenmektedir. 

 Yunusemre Manisa ilinin merkez ilçesi olup, ekonomik yapısı; tarım, hizmet ve 

sanayi sektörlerinden oluşmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörleri ilçe merkezinde 

yoğunlaşırken, Yunt Dağı, Yağcılar, Üçpınar ve Muradiye bölgelerinde tarımsal 

faaliyetler hüküm sürmektedir. İlçe merkezi sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi 
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bakımından oldukça ileri düzeyde olmasına karşılık, Yunt Dağı Bölgesi bu gelişmenin 

oldukça gerisinde kalmıştır.  

Yunt Dağı Bölgesinde yaşayan nüfusu için tarım oldukça önemli bir ekonomik 

faaliyettir. Özellikle pamuk, zeytin, üzüm, antep fıstığı, çilek, buğday, arpa ve mısır 

üretimi yöre halkı için ekonomik anlamda önem taşıyan tarım ürünleri içinde başta 

gelmektedir. Bunun yanında baklagiller, yem bitkileri, yumru bitkileri, yağlı tohum 

bitkileri, çeşitli sebze ve meyveler de tarımsal üretimde önemli yeri olan ürünlerdir.  

Her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, düz, kolay işlenebilir ve verimli sulanabilen 

tarım alanlarının yoğunlaştığı ovaya yakın düzlük tarım arazilerinde, modern metotlar ile 

ticari tarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Elde edilen ürünler sadece yöre insanının 

geçim kaynağını oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda tarımsal sanayinin de hammadde 

kaynağıdır.  

Diğer taraftan yükseldikçe artan, arızalı topografya özelliği gösteren tarım alanları da 

geniş yer kaplamaktadır. Doğal çevre şartlarının tarım olanaklarını kısıtladığı bu 

mahallelerde, halkın geçim sıkıntısı çekmesi göçlere neden olmaktadır. Dolayısıyla 

bölgede yaşanan sorunların temelinde, tarımı etkileyen doğal faktörler olarak; yüzey 

şekilleri, iklim, toprak ve su kaynakları, beşerî faktörler olarak da yaşlanan nüfus, eski 

tarım metotları, sermaye azlığı, pazarlama ve ulaşım sorunları sıralanmaktadır.   

Yoğunlukla küçük ve dağınık aile işletmelerinden oluşan bölgede halkın büyük 

bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Önemli bir kısmı devletin sosyal 

güvenlik sisteminden aldığı maaşlarla geçinmektedir. Bölge gerek coğrafi konumu ve 

iklimi gerekse verimli arazi ve orman varlığıyla yüksek katma değer üretecek tarımsal 

potansiyele sahip olmasına karşın potansiyelinin çok altında katma değer üretmektedir. 

Bölgedeki tarımsal altyapı yetersizliğinden kaynaklanan birçok sorun üretimden elde 

edilen gelirin düşmesine neden olmaktadır. Tarım arazilerinin büyük bir bölümünde su 

kaynaklarının yetersizliğinden üretim yapılmamakta ve araziler âtıl durumda 

kalmaktadır. Üreticilerin üretim maliyetlerini karşılamada dahi zorlanmaları, arazi ve 

ağaçların bakımını yapamamalarına, veriminin de düşmesine neden olmaktadır. Bolca 

bulunan orman varlığı bilgi ve organizasyon eksikliğinden değerlendirilememektedir.  
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Bölgede üretilen ürünlerini işleyebilecekleri işleme, paketleme tesislerinin, ambar 

tarzı depolama alanlarının, soğuk hava depolarının yetersiz olması, eğitim olanaklarına 

erişimin kısıtlı olmasından kaynaklı eğitim eksikliği, tarımsal işletmelerin küçük ve 

dağınık yapısı, yetersiz ve etkin olmayan örgütlenme gibi sorunlar gelir kaybına ve 

dolayısıyla nüfusun hızla azalmasına neden olmaktadır. 

Yöre insanının yaşam koşullarını iyileştirmek, ekonomik düzeyini yükseltmek 

amacıyla faaliyetlerini sürdürecek Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi (YDKKM) 

projesi bölgesel ve kırsal gelişim anlayışının yerleşmesini sağlayacak, bölgenin tarımsal 

potansiyelinin doğru değerlendirilmesi, ürünlerinin farklı proseslerle işlenerek katma 

değerinin arttırılması, markalaşmanın sağlanmasında etkin rol oynayacak, üreticilerin 

yenilikçi üretim yaklaşımları, iş birliği ve ortak pazarlama konusunda geliştirecekleri 

davranış değişikliğinin zeminini oluşturacaktır. 

YDKKM’nin bölgeye getireceği yeni bölgesel gelişme ve planlama anlayışının en 

önemli özellikleri; sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi olması, yerel 

potansiyelleri ve dinamikleri ile stratejik yaklaşımı, öğrenmeye dayalı uygulamaları 

içermesidir.  

Bu bakımdan, YDKKM bölgenin mevcut dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların 

ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayışla, ortak akıl 

kullanılarak planlanmasını, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaşımına açık ve insan odaklı 

programlar ve rekabetçi projeler ile desteklenmesini sağlayan iyi bir örnek model 

olacaktır.  
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2. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI 

2.1. Projenin Adı 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Fizibilitesi 

 

2.2. Projenin Türü 

Kentin ilgili paydaşlarının işbirliğiyle; Yunusemre ilçe merkezinin refah düzeyinin 

görece gerisinde kalan Yunt Dağı kırsal alanını oluşturan 63 mahallenin kalkınma 

dinamiklerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilerek buralardaki ekonomik ve beşeri kaynak 

potansiyelinin harekete geçirilmesi, temel yaşam kalitesi standartlarının sağlanması, 

kapsayıcı kalkınma ve fırsat eşitliği için bölge dezavantajlarının doğurduğu kısıtların 

asgari düzeye indirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürecek “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 

Merkezi” fizibilitesidir. 

 

2.3. Projenin Amacı 

Yunusemre Belediyesinin kırsal alanını oluşturan Yunt Dağı bölgesindeki 63 mahalle, 

demografik yapısı ve coğrafi dezavantajlarından kaynaklanan sosyo-ekonomik birçok 

sorun yaşamasına karşılık, ilçe ekonomisi ve kalkınmasına ivme kazandırabilecek 

mahiyette önemli ticari ve beşerî kaynak potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin harekete 

geçirilmesini sağlamak için, bölgenin kısıtları ve ihtiyaçları dikkate alınarak sunulacak 

hizmetlere ihtiyaç vardır. 

Bu bağlamda, Bölge’de yaşayan yöre halkının sorunlarını belirlemede, sorunların 

çözümünde, bölge kalkınması ve gelişmesinde kentin ilgili paydaşları ile (yerel yönetim, 

mülki idare, STK’lar, bağımsız kişi ve kurumlar vb.) yöre halkın arasında güçlü bir iş 

birliğine zemin oluşturulması düşüncesi öne çıkmıştır.  

Bu düşünceden yola çıkılarak “kente sahip çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde 

ortaklık” ilkelerinin bütünlüğünde, Yunt Dağı Kırsal Bölgesi’ nın yaşanabilir bir geleceğe 

taşınmasına katkıda bulunmak amacı ile tarım sektöründe faaliyet gösteren 2.500 küçük 

aile işletmesi ve üreticisine; üretim-imalat, depolama, eğitim-danışmanlık altyapısı ve 
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hizmeti sağlayacak “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi" oluşturulması 

planlanmaktadır.  

YDKKM ile bölgede öne çıkan tarımsal ürünlerin katma değer yaratacak yenilikçi 

üretim metotları ile işlenmesi, üretim kalitesinin, miktarının, çeşitliliğinin artırılması, 

ortak üretim, markalaşma, pazarlama konusunda iş birliği ağları geliştirilerek, Bölgenin 

rekabet gücünün ve gelirinin artırılması hedeflenmektedir. 

Bölgedeki öne çıkan ürünlere işleme ve depolama olanağı sağlayan işleme, paketleme 

tesisleri, soğuk hava depoları, ürün çeşitliliği, verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik 

modern üretim teknikleri, rekabet gücü ve pazarlama olanaklarını geliştirmek üzere 

örgütlenme, markalaşma ve pazar araştırması ile ihracat konularında eğitim/ danışmanlık 

hizmetleri sunacak Merkez; Yunusemre Belediyesinin koordinasyonuyla 

İlçe’nin sektörde uzman kurumlarıyla iş birliği içinde eğitim faaliyetlerini sürdürecek, 

yöre halkını üretime yöneltmek, yerel bazda kişi başına düşen milli geliri artırarak, iş ve 

yaşam koşulların iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesi, bölgeden göçün 

azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

2.4. Proje Sahibi Kuruluş ve Yürütücü Kuruluş, Yasal Statü 

Proje sahibi Yunusemre Belediyesi’dir. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi’nin 

fizibilitesinin hazırlanması aşamasından başlayarak, yapılması, işletilmesi ve ilgili 

paydaşların koordinasyonundan doğrudan sorumlu olacaktır.   

 

YDKKM'nin işletici kuruluşu Yunusemre Belediyesi iştiraki olan MAYEB A. Ş. dir. 

İşletici kuruluşun kurumsal statüsü Belediye Şirketidir. MAYEB A. Ş. YDKKM 

tesislerinde işlenecek hammaddeleri, proje bölgesinden, piyasa şartlarında satın alacak, 

YDKKM Tesislerinde işleyerek yeni bir marka altında pazarlayacaktır. Bununla birlikte 

bölge üreticilerin her türlü bitkisel, hayvancılık, ormancılık konularındaki üretimini 

geliştirmek ve ihtiyaçları ile ilgili temin, tedarik, işleme, pazarlama ve değerlendirme 

faaliyetlerinde bulunacak, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı olacak 

eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini planlayıp yürütecektir. 
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2.5. Teknik İçeriği 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi (YDKKM) yatırımının 9.424,96 da arazide 

yapılması planlanmaktadır. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi toplam inşaat alanı 

2.500 m2 olup, bu alanın 1.650 m2 farklı üretim kapasitelerindeki 4 adet üretim tesisi ve 

1 adet 6 odalı soğuk hava deposu, 150 m2 idari bina, 700 m2 satış alanı, yemekhane, 

kafeterya vb. sosyal altyapılar, yeşil alanlar, otopark ve yollar olarak tasarlanmıştır 

YDKKM Bünyesinde Kurulacak Tesisler: 

• Araştırma, Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Ofisi 

• Antep Fıstığı Çıtlama, Kavlama, İşleme Tesisi  

• Soğuk Hava Deposu  

• Bal Dolum Tesisi 

• Pekmez Üretim Tesisi 

• Meyve -Sebze Kurutma Tesisi 

• Satış Alanları/ Satış Marketleri olacaktır. 

 

2.5.1. Pekmez Üretim Tesisi 

Bölgede 21.600 ton/yıl üzüm üretilmektedir. 300 m2 kapalı alanda planlanan 

pekmez üretim tesisi, optimum kurulu işleme kapasitesi yatırım maliyeti, pazar 

araştırmaları, ön görülen satış miktarları, otomasyon ya da yarı otomasyonun optimum 

kullanım, verimlilik, fiyat parametreleri, bölge üretim miktarı göz önüne alınarak 1.200 

ton/yıl olarak belirlenmiştir.  

Şekil 2.1’de pekmez üretim tesis krokisi, Şekil 2.2’de pekmez üretiminin akış şeması 

gösterilmektedir. 
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Şekil 2.1 Pekmez Üretim Tesis Krokisi 
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Şekil 2.2 Pekmez Üretim Akış Şeması 

Presleme-Süzme 

Preslenen ürün bir yandan da süzülmüş olur ve yine pompa yardımı ile keflemeye gönderilir. 

Hammadde Kabul ve Depolama 

Taze üzümler tesise kabul edilerek, üretime alınana kadar hammadde 

depolarında bekletilir. Hammadde Soğuk Hava Deposu 0 – (+) 4°C 

Sap Ayırma-Ezme 

Yıkanan üzümler bant sonunda sap ayırma-ezme makinasına gelir ve bir tarafta saplar atık olarak 

çıkarken diğer taraftan aktarma borusu yardımı ile ezilen üzümler ısıtma kazanına pompalanır. 

Kefleme 

65° C kefleme işleminden geçirilir. 

Mayalama 

Mayalama kazanında mayalama işlemi gerçekleştirilir. 

Filtreleme 

Bu aşamadan filtreden geçirilir ve kaynatma kazanına boru yardımı ile pompalama yapılır. 

Dolum ve Paketleme 

Dolum makinasında isteğe göre gramajlarda dolum 

yapılan pekmezler etiketlenerek kolilere yerleştirilerek 

paketlenir ve son ürün soğuk hava deposuna gönderilir. 

Son Ürün Soğuk Hava Deposu 0 – (+) 4°C 

 

Etiket, 

Ambalaj, 

Koli 

Ambalaj 

Atığı 

Yıkama-Ayıklama 

Yıkama ayıklama bandına aktarılan üzümler bu aşamada toz, taş, kir vb. yabancı maddelerden 

uzaklaştırılır. Bant üzerinde görsel kontrol ile manuel olarak da ayıklama yapılır. 

Kaynatma 

Kaynatma kazanında 5-6 saat kaynatılan pekmez dinlendirme kazanına pompalanır. 

Dinlendirme 

Dinlendirme tanklarına alınan pekmez soğuyarak dolum öncesi kıvam alması için dinlendirilir. 

Isıtma 

Posa 50-60°C sıcaklıkta 1 saat ısıtılır. Ve bu aşamadan sonra presleme kazanına gönderilir. 

Posa hayvan yemi 

veya gübre olarak 

kullanılabilir. 

Depolama 

Son Ürün Soğuk Hava Deposunda sevkiyata kadar depolanır. 
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2.5.2. Kuruyemiş İşleme Tesisi 

Bölgede 287 ton/yıl antep fıstığı, 180 ton/yıl ceviz, 120 ton/yıl badem olmak üzere 

toplam 587 ton/ yıl kuruyemiş üretilmektedir. 300 metre kare kapalı alan olarak planlanan 

kuruyemiş işleme tesisi, optimum kurulu işleme kapasitesi yatırım maliyeti, pazar 

araştırmaları, ön görülen satış miktarları, otomasyon ya da yarı otomasyonun optimum 

kullanım, verimlilik, fiyat parametreleri, bölge üretim miktarı ve bölge üretiminde 

öngörülen artış göz önüne alınarak 1.200 ton/yıl olarak belirlenmiştir.  

Şekil 2.3’te kuruyemiş işleme tesis krokisi, Şekil 2.4’te kuruyemiş işlemenin akış 

şeması anlatılmıştır. 

 

Şekil 2.3 Kuruyemiş İşleme Tesis Krokisi 
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Kavlatma 

Kavlatma, meyvede kırmızı kabuğun sert kabuktan ayrılarak çıkarılmasıdır. Bu 

işlem Türkiye’de genellikle kurutulma ve depolamadan sonra işleme ve 

pazarlama öncesi yapılır. Kuru kırmızı kabuklu Antep fıstığının işlenmesi beş 

kısımda oluşmaktadır: 

• Kırmızı kabuğun su veya buharla yumuşatılması, 

• Yumuşayan kabuğun devliplerde veya fiberglas merdanelerde ezilmesi, 

• Ezilen kabukların eleklerde ayrılması, 

• Meyvelerin yıkanarak temizlenmesi, 

• Meyvelerin süratle sıcak hava ile kurutulmasıdır. 

Çıtlama 

Antep fıstığı meyvelerinin kemik kabuklarının, meyvenin olgunlaşma sırasında 

kendiliğinden veya sonradan mekanik olarak boyuna açılmasına çıtlama denir. 

Çıtlatma makinelerinin çıtlatma kapasiteleri 8 saatte 210-400 kg’dır. İri ve boylama 

yapılmış Antepfıstıklarının çıtlama randımanı daha yüksektir. 

Kavurma 

Kavrulmuş tuzlu Antep fıstığı, kavlak çıtlak Antepfıstıklarının, belirli bir 

derecesinde belirli tuz oranında, belirli süre karıştırılarak kavrulmasıyla elde edilir. 

Kavurmadan önce Antepfıstıklarında boylama yapılırsa meyvelerin ısı ve tuz 

oranlarında bir örneklik sağlanmış olur. Öte yandan boylama Antepfıstıklarına 

albeni kazandırdığından mutlaka yapılmalıdır. Antepfıstıkları kavrulmadan önce ön 

ısıtmaya tabii tutulmaktadır. İşletmeler, kendi usullerine göre ısıtma süresini 

ayarlamaktadır. Islanan Antepfıstıklarına katılan tuz miktarı da işletmelere göre 

değişmektedir. Bazı işletmeler Antep fıstığı miktarının 1/4'ü veya 1/5'i kadar tuzu, 

kavurma kazanlarına koymakta ve tuz azaldıkça ilaveler yapılmaktadır. Tuzlu Antep 

fıstığı yapan işletmelerde yaklaşık 25 kadar kavurma kazanı bulunmaktadır. Antep 

fıstığı kavurma kazanlarının kapasiteleri 200 kg kadardır. Kavurma kazanlarında 

çıkan Antepfıstıklarının soğuma şekli ve süresi de Antep fıstığı kalitesi üzerinde 

etkili olmaktadır. 

Ambalajlama 

Kavrulmuş Antepfıstıkları, piyasaya naylon torba içerisinde verilmektedir. 

Antep fıstıkları net 10 kg vakumlu torbalara konmaktadır. İki vakumlu torba, 

bir karton kutuya konularak 20 kg'lık ambalajlar halinde piyasaya 

sürülmektedir. 

Depolama 

Ürünü depolama süresince, sıcaklık, nem ve ışık meyve kalitesi üzerine etkili 

olmaktadır. Depo sıcaklığı ve nem düzeyinin, deponun her tarafında aynı 

olması için, depo havasının hareket halinde olması gerekmektedir. Uygun bir 

hava hareketinin sağlanabilmesi için istifler arasında 10-20 cm duvar ve 

tavan arasında 30-35 cm boşluk bırakılmalıdır. Çuvallar doğrudan ambar 

tavanı ile temas ettirilmemelidir. 

Şekil 2.4 Kuruyemiş İşleme Akış Şeması 
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2.5.3. Meyve-Sebze Kurutma Tesisi 

Proje alanında 70 ton/yıl çilek, 26.000 ton/yıl domates ve 5.250 ton/yıl biber 

üretilmektedir. 300 metre kare kapalı alan olarak planlanan Meyve Sebze Kurutma tesisi, 

optimum kurulu işleme kapasitesi yatırım maliyeti, pazar araştırmaları, ön görülen satış 

miktarları, otomasyon ya da yarı otomasyonun optimum kullanım, verimlilik, fiyat 

parametreleri, bölge üretim miktarı göz önüne alınarak 600 ton/yıl olarak belirlenmiştir.  

Şekil 2.5’te meyve-sebze kurutma üretim tesisi için örnek bir kroki sunulmuştur. Şekil 

2.6’da ise meyve-sebze kurutma üretiminin akış şeması anlatılmıştır. 

 

 

Şekil 2.5 Meyve-Sebze Kurutma Üretim Tesis Krokisi 
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2.5.4. Soğuk Hava Depoları 

Soğuk hava depolarında YDKKM tesislerinde işlenecek hammaddelerin depolanması 

planlanmaktadır. Hasat zamanlarında arzın en fazla olduğu dönemde alınan hammaddeler 

üretim planına göre tesislerde işlenmek üzere depoda muhafaza edilecektir.   

Soğuk hava Deposu kapasitesi, 2 adet 0/+4°C (50 m2) Soğuk Oda, 4 adet                                     

-18°C (50 m2) Soğuk Oda olmak üzere 450 metre kare olarak belirlenmiştir. Ürün 

Hammadde Kabul ve Depolama 

Kurutulacak meyveler tesise kabul 

edilerek, üretime alınana kadar depolanır. 

Doğrama 

Yıkanan meyveler doğrama makinasından geçirilir. 

Haşlama 

İsteğe ve ürüne bağlı olarak ürünler haşlama kazanında haşlanır. 

Kurutma 

Meyveler kurutma tüneline aktarılarak 

kurutma sonrası paketlemeye gönderilir. 

Paketleme 

Paketleme alanda paketlenerek 

etiketlenir ve depoya gönderilir. 

Depolama 

Depolama alanında sevkiyata kadar depolanır. 

Ambalaj 

Atığı 

Etiket, 

Ambalaj

, 

Koli 

Yıkama-Temizleme-Ayıklama 

Yıkama ayıklama bandına aktarılan meyveler bu aşamada toz, taş, 

kir, yaprak vb. yabancı maddelerden uzaklaştırılır. Bant üzerinde 

görsel olarak manuel olarak çürük vs. olanlar ayıklanır. 

Şekil 2.6 Meyve-Sebze Kurutma Üretim Akış Şeması 
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depolama kapasitesi ürünlerin hacmine göre değişmekle birlikte 600 ton olarak 

öngörülmektedir. Soğuk hava depolarının bulunduğu tesisin krokisi Şekil 2.7’ de 

verilmiştir. 

 Tesiste kullanılacak soğuk hava depolarının planlaması yapılırken raflı sistemin 

kullanılması soğutmanın verimli ve yeterli olabilmesi için önemli olacağından bu şekilde 

seçilmiştir. Raflı sistem ile yığılmalar engellenerek depolarda bulunan tüm ürünlerin her 

noktasına soğuk havanın eşit olarak ulaşması sağlanacaktır. 

 

Şekil 2.7 Soğuk Hava Depoları Krokisi 
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2.5.5. Bal Dolum Tesisi 

Bölgede 7.150 adet kovan ile 150 ton/yıl bal üretilmektedir. “Bal Dolum Tesisi” 

yatırımı, bölgenin yapısıyla uyumlu ve bölgede arıcılığın yaygınlaşması ve 

geliştirilmesine katkı veren bir niteliktedir. Bölge’de doğal bitki örtüsünün türce zengin 

olması arıcılık faaliyetlerinin önemli bir yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı 

kalınmaksızın yapılabilmesi, proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen bir üretim alanı 

olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 300 metre kare kapalı alan olarak planlanan                   

“Bal Dolum Tesisi” kurulu işleme kapasitesi, bölge üretim miktarında öngörülen artışı da 

baz alınarak 300 ton/yıl olarak belirlenmiştir.  

 Şekil 2.8’de bal üretim tesisi yerleşim planı, Şekil 2.9’da bal üretim iş akış şeması 

gösterilmektedir. 

 

            Şekil 2.8 Bal Üretim Tesis Krokisi 
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Hammadde Kabul ve Depolama 

Petek ballar tesise kabul edilerek, üretime alanına 

alınıncaya kadar hammadde deposunda depolanır. 

Bal Çıkarma 
Petekler “Bal Çıkarma Makinası”na yerleştirilir. Kademeli 

olarak hızı arttırılarak karıştırılır ve merkez kaç kuvveti 

sayesinde peteklerin içindeki ballar boşaltılır. 

Filtreleme 

Peteklerinden ayrılan bal filtrasyon işleminden 

geçirilerek pürüzsüzleştirilmesi sağlanır. 

Karıştırma 

Bal dolum öncesi haifif ısıtılarak, 

karıştırma kazanında karıştırılır. 

Dolum ve Paketleme 

Dolum makinasında kavanozlara 

doldurulup kapakları kapatılan 

ballar etiketlenerek kolilere 

yerleştirilir ve paketlenerek depoya 

gönderilir. 

Depolama 

Son ürün deposuna alınan ürünler 

sevkiyata kadar depolanır. 

Ambalaj 

Atığı 

Etiket, 

Ambalaj, 

Koli 

Sır Alma 

Petekler “Sır Alma Makinası” ndan geçirilerek bal mumlarından ayrılır 

ve bir sonraki aşamada balın çıkartılması sağlanmış olur. 

Dinlendirme 

Dolum öncesinde sıcaklığa gelmesi ve 

dinlenmesi için tankta dinlendirmeye alınır. 

 

Şekil 2.9 Bal Üretim Akış Şeması 
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2.6. Projenin Bileşenleri 

Yunt Dağı Bölgesinin beşerî ve ekonomik kaynaklarını harekete geçirerek, 

geliştirilmesi ve kalkınmasına destek amacıyla faaliyetlerini sürdürecek Yunt Dağı Kırsal 

Kalkınma Merkezi’nin ana bileşenlerini, “Üretim, Ambalajlama ve Depolama”,           

“Eğitim ve Danışmanlık” Altyapısı ve “Doğrudan Satış Alanları” olmak üzere üç unsur 

oluşturmaktadır. 

 

2.6.1. Üretim, Ambalajlama ve Depolama Altyapısı 

Bölgede 2.500 tarımsal işletme bulunmaktadır. 102.951 da alanda birçok tarımsal ürün 

üretilmektedir. Mevcut potansiyele rağmen bölgede ürünlerin depolanacağı soğuk hava 

deposu, işleneceği kurutma, işleme, ambalajlama tesisleri bulunmamaktadır. Yunt Dağı 

Kırsal Kalkınma Merkezinde kurulacak, depolama, işleme, tasnif, ambalajlama, dolum 

ve kurutma tesisleri, bölgede öne çıkan tarımsal ürünleri yenilikçi üretim metotları ile 

işleme, sınıflayarak standart hale getirme, ambalajlama, uygun koşullarda depolama 

imkânı sunacaktır. YDKKM bünyesinde bulunan, pekmez, kuruyemiş, meyve-sebze 

kurutma, paketleme, bal dolum tesislerinde 1.980 ton/yıl hammadde işlenerek, toplam 

509,1 ton/yıl çeşitli ürün üretilecek, bölgenin öne çıkan ürünlerinde katma değer artışı 

sağlanacaktır.  

 

2.6.2. Eğitim ve Danışmanlık Altyapısı 

Kırsal kalkınmanın odak noktasının yöre insanı olduğu gerçeğini dikkate alarak, 

projemizde eğitim ve danışmanlık hizmetleri projenin ana bileşenlerinden biri olarak 

kabul edilmiştir. Bölgede tüm kırsal alanlarda olduğu gibi birçok sosyo ekonomik 

problem yaşanmaktadır. Bu problemlerin temelinde bölgedeki işletmelerin çoğunlukla 

küçük ölçekli olması ve üreticilerin genel eğitim düzeylerinin yetersiz olması 

yatmaktadır.  

Yunt Dağı Bölgesi’nde bulunan 63 mahalleye yapılan saha ziyaretlerinde muhtar, aza, 

üretici ve bölge ileri gelenleri ile yapılan mülakatlarda, Bölge genelindeki tarım 

işletmeleri sahiplerinin konularında tecrübe sahibi olmalarına karşılık, bitki besleme, yeni 

üretim teknikleri, hastalık ve zararlılar ile mücadele, alternatif tarım uygulamaları vb. 
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konularında eğitim düzeylerinin düşük olduğu, tarımsal örgütlülükte, ürünlerin satış, 

pazarlanmasında ve değerlendirilmesinde yetersizlikler yaşandığı tespit edilmiştir.  

Bu tespitlerden yola çıkarak, YDKKM bünyesinde bölgedeki beşerî ve ekonomik 

kaynakları harekete geçirecek, yerel aktörler arasında sinerji oluşturacak ve bölgesel 

kalkınma çabalarının etkisini artıracak bir eğitim-danışmanlık ofisinin oluşturulması 

planlanmaktadır. Ofis, kurumlar ve üreticiler arasında iş birliği ve koordinasyonun 

sağlanmasına, üreticilerin üretim, satış, pazarlama, örgütlenme, finansal desteklerden 

yararlanma kapasitelerinin artırılmasına, kaynak kullanımında yerel ihtiyaçların 

gözetilmesine, proje faaliyetlerinde yerel katılımcılığın ve sahiplenmenin artırılmasına 

katkı sağlayacak çalışmaları yürütecektir.  

YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisi, yerelde kırsal kesime hizmet veren sektörün 

uzman kurum ve kuruluşları ile eğitimin konu ve içeriğine göre iş birliği içinde 

çalışılacak, eğitim süreçleri planlanacak, konunun uzmanı eğitimci ve eğitim için gerekli 

materyaller kurumlar tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Kurumlar, yetkinlikleri 

kapsamında yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve 

işgücü eğitimi gibi konularında eğitimci ve teknik destek sağlayarak aktif görev 

alacaklardır.  

Teorik dersler Eğitim ve Danışmanlık Ofisi eğitim salonunda, uygulamalar eğitimin 

konusuna göre, bölgede belirlenecek alanda (bağ, antep fıstığı bahçesi vb.) yapılacaktır.  

Yunusemre Belediyesi, YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisinde eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerini koordine edecek personel görevlendirecektir. Bölge 

üreticilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda veya talepler doğrultusunda; eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerini planlamak, duyurusunu yapmak, eğitim/danışmanlık verecek 

kurumlarla iletişimi sağlamak, koordine etmek, eğitmen ve eğitime katılan üreticilerin 

kayıtlarını tutmak, veri ve dokümanları arşivleme işlemlerini yürütmek, eğitim yayım 

hizmetlerini ulaştırmak, Eğitim Koordinatörünün sorumluluk alanında olacaktır.  
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Tablo 2.1 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerinde İş Birliği Yapılacak Kurumlar ve                 

İş Birliği Konuları 

Kuruluş Konular 

 

 

Yunusemre Belediyesi 

Proje sahibi ve Koordinatör 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Yapımı ve Tesislerin 

İşletilmesi 

Eğitim ve Danışmanlık çalışmalarının koordine edilmesi 

Satış Alanlarının açılması ve işletilmesi 

Manisa İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü 

Çiftçi Eğitimlerinde eğitimci desteği ve yayım hizmetleri 

Manisa Bağcılık 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Bağcılıkta Modern Tarım Tekniklerinin Uygulanması Eğitim 

Programı: 

Pekmez Üretim Tesisi kurulumunda Teknik Destek sağlamak 

 

 

Manisa Halk Eğitim 

Müdürlüğü 

Bitki Zararlıları ile Mücadele Eğitimi 

Seracılık Eğitim Programı 

Modern Arıcılık Teknikleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitim 

Programı 

Budama Teknikleri Eğitim Programı 

Antepfıstığı Aşı çeşitleri ve Uygulama Teknikleri Eğitim 

Programı 

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Programı 

Organik Tarım Uygulamaları Eğitim Programı 

Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim Programı 

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı 

Temel Pazarlama Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi 

Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitimi 

 

Fizibilite saha çalışmaları kapsamında bölgenin ileri gelenleri ve üreticilerle 

yapılan görüşmelerde tespit edilen sorun, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda YDKKM 

Eğitim ve Danışmanlık Ofisi tarafından organize edilecek “Eğitim Programları”                   

EK 1’de sunulmuştur. 
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2.6.3. Doğrudan Satış Marketleri 

Tarım, gıda ve diğer temel malların üretiminde kullanılan yoğun teknolojinin sosyal 

ve çevresel maliyetlerinin ortaya çıkması ve batı gıda sisteminde yaşanan krizlerin 

beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ile birlikte yöresel ve organik ürünlere yönelim 

artmıştır. Tüketiciler artık, tükettikleri gıdanın nereden geldiğini, nasıl üretildiğini ve 

üretimin diğer insanları, hayvanları ve doğayı nasıl etkilediğini bilmek istemektedirler. 

Özellikleri ve kalitesi belirli bir yöreden kaynaklanan yöresel ürünler, üretici ve 

tüketiciler arasındaki iletişimin geliştirilmesinde önemli rol oynamakta, yaratmış 

oldukları katma değer ve istihdam olanakları ile de kırsal kalkınmanın temel araçlarını 

oluşturmaktadır. 

Tüketici nüfusun yüksek fiyata ürün alması, üreticinin ise ürünlerinin karşılığını tam 

anlamıyla alamamasının ardında aracıların yüksek kâr etmelerini sağlayan bir sistem 

yatmaktadır. İşte bu sistem ve tüketicilerin yöresel ve organik ürünlere yönelmesi tüm 

dünyada, doğrudan pazarlama kanallarının gelişiminde etkili olduğu görülmektedir.  

Buradan hareketle Projenin pazar hedeflerinden biri son tüketiciler olarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda YDKKM tesislerinde üretilecek tüm ürün guruplarının 

satışının yapılacağı Doğrudan Satış Marketlerinin açılması planlanmaktadır.  

Biri YDKKM bünyesinde olmak üzere Yunusemre ilçe merkezi ve Yunt Dağı, 

Ortaköy Mahallesi mesire alanında toplam üç adet doğrudan satış marketinin açılması 

planlanmaktadır. Satış Marketlerinin yeri, tüketicilerin yoğun olduğu lokasyonlarda 

belirlenecektir. 

Satış Marketleri için müşteri potansiyelini artırmak amacıyla etkin bir reklam 

çalışması yapılacaktır. Kampanyada yöresel, doğal, güvenilir marka imajı öne çıkartılarak 

hedeflenen mesajın verilmesi müşteri potansiyelini artırırken, YDKKM ve bölgenin 

tanınırlığına da katkı sunacaktır.    
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2.7. Projenin Büyüklüğü 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi (YDKKM) yatırımının Manisa ili, Yunusemre 

ilçesi, Yunt Dağı Bölgesinde bulunan Pelitalan Mahallesinde, 137 Ada, 1 Parsel,      

9.424,96 da arazide yapılması planlanmaktadır. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi 

2.500 metrekare alan içerisinde 1 idari bina, 1 soğuk hava deposu, pekmez üretim, bal 

dolum, kuruyemiş işleme ve meyve sebze kurutma olmak üzere 4 tesisten oluşmaktadır. 

Tesis alan büyüklükleri kurulu kapasiteleri, alınacak makine ekipman ve üretim 

proseslerine göre planlanmıştır. Alan içerisinde yemekhane, satış alanları gibi sosyal 

tesisler, yeşil alanlar ve yollar planlanmıştır. Merkezdeki tesis ve kullanım alanları                             

Tablo 2.2’de belirtilmiştir. 

 

    Tablo 2.2 Tesis Kullanım Alanları 

Tesis Alan (m2) 

Pekmez Üretim Tesisi 300 

Kuruyemiş İşleme Tesisi 300 

Meyve -Sebze Kurutma Tesisi 300 

Soğuk Hava Depoları 450 

Bal Üretim Tesisi 300 

İdari Bina 150 

Ortak Alanlar 700 

Toplam 2.500 

 

2.8. Projenin Uygulama Süresi 

Proje fizibilite raporu tamamlandıktan hemen sonra başlayabilir. Proje uygulama 

süresinde bir kısıtlama yoktur. Bölge halkının faydası için yapılan bu çalışmalar katma 

değer sağladıkça proje devam edebilir. 

 

2.9. Projenin Uygulama Yeri ve Alanı 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi (YDKKM) yatırımının Manisa ili, Yunusemre 

ilçesi, Yunt Dağı Bölgesinde bulunan Pelitalan Mahallesinde, 137 Ada, 1 Parsel de 

bulunan 9.424,96 da arazide yapılması planlanmaktadır. Uygulama alanı mahallenin 



 

- 24 - 

 

merkezinde, yola cepheli konumdadır. Uygulama alanı için seçilen arazinin büyüklüğü 

YDKKM’nin gelişimi için uygundur. Talep ve ihtiyaç halinde ilave üretim tesislerin 

kurulmasına olanak sağlar niteliktedir. Yunusemre Belediyesi tarafından tahsis edilecek 

arazi Yunusemre Belediyesi mülkiyetinde olup, İmar planında Sosyal Tesis Alanı olarak 

geçmektedir. 

 

Şekil 2.10 Pelitalan Mahallesi Proje Uygulama Alanı 

Uygulama alanının bulunduğu Pelitalan Mahallesi Yunusemre'nin kuzeybatı 

yönünde 32,2 km mesafede yer almaktadır. Şehir merkezine ulaşım 51 dakika 

sürmektedir. İstanbul-Bursa-İzmir Karayolu’na 17 km, Adnan Menderes Havalimanına 

87,9 km mesafededir. Pelitalan-Adnan Menderes Havaalanı 1 saat, 33 dakika 

sürmektedir. 

 Pelitalan Mahallesi, Akpınar, Üçpınar ve Yağcılar Mahallelerinden sonra 1.041kişi 

ile bölgenin en büyük nüfusuna sahip, genç nüfusu nispeten yoğun mahallelerdendir. Bu 

YDKKM Tesislerinde çalışacak işçilerin temini için önemli bir avantaj oluşturmaktadır.  

Bunun yanında özellikle sebze meyve, tahıl üretiminin yoğun olduğu bu bölgede, 

kurulacak tesisler, hammadde temininde avantaj sağlayacaktır. Pelitalan Mahallesi arazi 

yapısı düz olması sebebiyle de iyi bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Bulunduğu 

konum itibarı ile diğer mahallelere yakınlığı (Pelitalan'ın merkezine 8 km mesafeden daha 

yakın 18 mahalle bulunmaktadır), nüfus büyüklüğü, altyapı olanakları, üretim 

kaynaklarına yakınlığı değerlendirildiğinde Pelitalan Mahallesi YDKKM yatırımı için 

uygun bir alan olarak görülmektedir. 
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Şekil 2.11 Pelitalanı Mahallesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı Güzergâh ve 

Mesafeleri 

 

 

Şekil 2.12 Pelitalan Mahallesi Manisa Merkez Yol Güzergâhları ve Mesafeleri 
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Uygulama alanının seçiminde yerin konumu, sahip olduğu altyapı, üretim 

kaynaklarına, pazara yakınlığı, diğer mahallelerin erişiminin kolaylığı, İzmir-Manisa Ana 

yoluna, Manisa Merkez ve Yunusemre ilçesine yakınlığı, çalışacak personel ve işçileri 

temin etme ve/veya merkezden gelecek personel için kolay ulaşılabilir olması ve belediye 

arazilerinin mevcudiyeti nedeni ile ekstra arazi maliyeti oluşturmaması belirleyici 

olmuştur. 

Uygulama Alanı için önerilen, Yunusemre Belediyesine ait parseller, parsellerin 

niteliği ve parsel büyüklükleri Tablo 2.3’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.3 Yunusemre Belediyesi’ne Ait Parsel Bilgileri 

İlçe          Mahalle Ada Parsel         Nitelik         Alan (da) 

Yunusemre         Pelitalan 137         1        Sosyal Tesis         9.424,96 

Yunusemre         Osmancalı           -          803         Tarla         7.025,00 

 

 

2.10. Proje Çıktıları 

 

2.10.1. YDKKM Tesisler ve Katma Değerli Üretim 

Projemizin en önemli çıktılarından biri YDKKM bünyesinde kurulacak, bölgedeki öne 

çıkan ürünlere işleme ve depolama olanağı sağlayan işleme, paketleme, depolama 

tesisleri ve tesislerde üretilen katma değerdir. YDKKM, pekmez, kuruyemiş, meyve-

sebze kurutma, paketleme, bal dolum tesislerinde toplam 509,1 ton/yıl çeşitli ürün 

üretilecektir.  

 

2.10.2. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Satış Alanları 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi kapsamında açılacak üç adet “Doğrudan 

Satış Marketi” projemizin diğer önemli bir çıktısıdır. YDKKM Tesislerinde üretilen 

ürünleri doğrudan son tüketici ile buluşturacak bu satış alanları yöresel, doğal, kaliteli 

ürünlere tüketicilerin kolayca ulaşılmasında önemli bir işlev üstlenecek, YDKKM Pazar 

payını artıracaktır.  
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2.10.3. İstihdam 

YDKKM organizasyonu kapsamında bulunan; İdari ofis, 5 tesis ve 2 birim için toplam 

36 kişi istihdam edilecektir.  

İdari Ofis, Eğitim Danışmanlık Ofisi ve Satış Pazarlama Biriminde istihdam edilecek 

15 personel sürekli ve tam zamanlı istihdam edilecektir.  

Üretim tesislerinde ürünlerin hasat zamanı ve üretim planına uygun, süreli olarak işçi 

istihdam edilecektir.  

 

2.10.4. Eğitim ve Danışmanlık Ofisi ve Eğitim Programları 

Bölgede yaşanan birçok sorunun eğitim ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Üreticilerin bilgi ve eğitim düzeylerinin artırılması için çalışmalar yürütecek “Eğitim ve 

Danışmanlık Ofisi” kurumlar ve üreticiler arasında iş birliği ve koordinasyonun 

sağlanmasına, üreticilerin üretim, satış, pazarlama, örgütlenme, finansal desteklerden 

yararlanma kapasitelerinin artırılmasına yönelik, modern üretim teknikleri, tanıtım, 

pazarlama, finansman, örgütlenme vb. konularda 1.140 adam.gün eğitim planlanmıştır. 

Eğitimler 15 kişilik guruplar halinde ücretsiz olarak bölge halkına sunulacaktır.   

2.10.5. Yeni Marka 

YDKKM işleme tesislerinde üretilecek/işlenecek, satış alanlarında satışa sunulacak 

ürünlerin daha iyi şartlarda değerlendirilmesi ve pazara güçlü girilebilmesi amacıyla yeni 

bir markanın oluşturulması planlanmıştır. Hedef pazarlara ürünler oluşturulacak yeni 

marka ile pazarlanacaktır. Yeni markanın tutundurulması, itibarını arttırılması için 

YDKKM Satış Pazarlama Ekibi etkin bir pazarlama stratejisi ve planı oluşturacaktır.  

YDKKM işletmesini üstlenen MAYEB A.Ş. satış pazarlama, finans, marka iletişimi 

konusunda teknik kapasitesi ve etkinliği yüksek profesyonel bir satış pazarlama ekibi ile 

çalışılacaktır. Böylelikle YDKKM hedeflerinin belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirebilmesi ve marka itibarını arttırabilmek adına alacağı aksiyonların 

belirlenmesi, karlılık sağlayacak bir pazarlama planı oluşturulması ve marka değerinin 

maksimize edilmesine yön verecek uzman yaklaşımı ve birikimi sağlanacaktır. 
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2.10.6. Yeni Kooperatif ve/veya Şirketler 

Rekabet koşullarının zorlaştığı ve büyük ölçekli üreticilerin piyasayı domine ettiği 

günümüzde, bölgedeki küçük işletmelerin var olabilmesi ve kaynaklarını etkin 

kullanabilmesi için güçlerini birleştirerek, şirket veya kooperatif tarzı organizasyonlar 

oluşturmaları kırsal kalkınma için önemli bir dayanak oluşturmaktadır.  

YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisinin, örgütlenme konusunda yürüteceği eğitim 

ve bilinçlendirme çalışmalarıyla, üreticilerin üretim, işleme ve pazarlama konusunda 

bilinçlenerek davranış değişikliği geliştirmeleri, bölgedeki tarımsal örgütlenmelerin, 

örgütlere katılımın ve örgüt etkinliğin arttırılması hedeflenmektedir. Bölgede tarımsal 

örgütlerin, örgütlere katılımın ve örgüt etkinliğin artmasıyla, bölgedeki kaynakların 

rasyonel kullanılarak, üreticilerin ölçek ekonomilerinden yararlanmalarına, uygun fiyata 

girdi temini, finans kaynaklarına erişim imkânlarının, pazarlama olanak ve paylarının 

artırılmasına katkı sunulacaktır. Bu amaçla; Tesislerde işlenecek hammaddelerin 

tedarikinin sağlanacağı kooperatif, projenin başlamasıyla birlikte hemen kurulacaktır. 

Böylelikle Bölge üreticilerine rekabet avantajı sağlanırken, hammadde tedarikinde fiyat 

istikrarı ve sürekliliği de amaçlanmaktadır.  

 

2.11. Ana Girdiler 

YDKKM yatırımı projelendirme aşamasından tesislerin yapılıp işletilmesine kadar 

birçok girdi bulunmaktadır. Proje girdilerinden, YDKKM yatırım yerinin temini, alt ve 

üst yapıların yapılması, makine ve ekipman alımı Yunusemre Belediyesi tarafından, 

hammadde, işletme malzemeleri, personel temini, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri 

işletici kuruluş MAYEB A. Ş. tarafından sağlanacaktır.  

 

2.11.1. Arazi Temini /Alt ve Üst Yapı Çalışmaları 

Yunusemre Belediyesi tarafından YDKKM arazisi tahsis edilecek, altyapı ve üstyapı 

çalışmaları yürütülecektir. Tamamlanan YDKKM işletilmek üzere Belediye Şirketi 

MAYEB A. Ş.’ ye devredilecektir. 
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2.11.2. Makine ve Ekipmanların Alımı 

Ana girdiler planlanırken tüm yapılacak işlemler doğrusal iş akışına uygun olarak 

değerlendirilmiştir. İnşaat tamamlandıktan sonra tesislerin ihtiyacı olan makine ve 

ekipmanların alımı, montaj, kurulumu Yunusemre Belediyesi, sistemlerin devreye 

alınması Belediye Şirketi MAYEB A. Ş. tarafından yapılacaktır.  

2.11.3. Hammadde İhtiyaçlarının Karşılanması 

YDKKM tesislerinde işlenecek hammaddeler; üzüm, domates, biber, çilek, antep 

fıstığı, badem, ceviz ve petektir. Üzüm pekmez üretiminde, domates, biber, çilek 

kurutmada, antep fıstığı, badem, ceviz kuruyemiş üretiminde, petek ise bal üretiminde 

hammadde olarak kullanılacaktır. 

YDKKM İşleme tesislerinde işlenecek hammaddelerin, bölge üretimine katma 

değer yaratmak, üreticilerin gelirini artırmak amacıyla öncelikle bölgeden tedarik 

edilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisi 

kolaylaştırıcılığında, Yunusemre Belediyesinin ortaklığı ve öncülüğünde bölge 

üreticilerinden oluşan bir kalkınma kooperatifinin kurulması; tesislerde işlenecek 

hammaddelerin bu kooperatif vasıtasıyla bölge üreticilerinden satın alınması 

sağlanacaktır.   

Proje kapsamında kurulacak bu kalkınma kooperatifi ile YDKKM işletici 

kuruluşu MAYEB A.Ş. arasında bir sözleşme imzalanarak bölge üreticilerinin projeden, 

dolayısıyla YDKKM’nden maksimum yarar sağlamalarının güvence altına alınması da 

amaçlanmaktadır. Bu sözleşme ile YDKKM tesislerinde işlenecek ürünlerin tedariki için, 

sözleşmeli tarım, piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla alım garantisi (Kooperatif ve 

MAYEB A.Ş. tarafından ortaklaşa belirlenecek bir oran), fide, fidan, tohum, gübre vb 

girdilere yönelik sağlanacak destekler, bölge üretim miktarı ve kalitesinin artırılmasına 

yönelik üreticilere sunulacak eğitim ile danışmanlık vb. konular düzenlenecektir. 

Böylelikle hem üreticilere gelir garantisi ve artışı sağlanırken, hem de üreticilerin 

YDKKM’ni sahiplenmelerine, aktif katılım sağlamalarına, sunulacak hizmetlerden 

maksimum faydalanmalarına da katkı sağlanacaktır.  

 Bununla birlikte bölge üretici ve işletmeleri arasındaki iş birliği ve dayanışma 

kültürünün geliştirilmesine, bölgedeki üretim miktarında, kalitesinde ve üretim yapan 
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işletme ile üretici sayısında artış olmasına katkı sağlanırken, tesislere hammadde 

temininde fiyat istikrarı ve sürekliliği de sağlanacaktır. 

Hammaddelerin temininde Bölge üretimi öncelikli olmakla beraber, olumsuz hava 

koşullarından bölge üretim miktarının düşmesi, yetersiz kalması ve/veya başka nedenlerle 

Bölgeden yeterli hammadde sağlanmaması durumunda civar il ve ilçelerden 

hammaddeler tedarik edilecektir. Üretim planı hazırlanırken Manisa ve ilçelerinden 

hammadde tedarik imkânı araştırılmış, yeterli hammadde varlığı bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

 

2.11.4. Eğitim/Danışmanlık Programlarının Planlanması 

YDKKM faaliyetlere başlamasıyla birlikte yerel aktörler arasında sinerji oluşturacak 

ve bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracak Eğitim ve Danışmanlık faaliyetleri 

planlanmıştır. Bu faaliyetler YDKKM bünyesinde oluşturulacak Eğitim ve Danışmanlık 

Ofisi tarafından yürütülecektir. Üreticilerin üretim, satış, pazarlama, örgütlenme, finansal 

desteklerden yararlanma kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık 

faaliyetlerini ve ilgili yerel uzman kurum ve kuruluşların iş birliğini sağlamak Ofisin 

sorumluluğunda olacaktır.    

2.12. Hedef Kitle ve Etkileyeceği Taraflar 

Yuntdağı Bölgesinin 63 Mahallesinde tarımsal faaliyetlerde bulunan 2.500 çiftçi 

ailesi; Yuntdağı Bölgesinin 63 Mahallesinde Tarım sektöründe faaliyet gösteren, çoğu 

küçük aile işletmesi veya üreticilerden oluşan 2.500 çiftçi ailesi doğrudan 

faydalanıcılarımızdır.  

Proje kapsamında örgütlenecek, oluşturulacak Merkezde kurulacak işleme, paketleme, 

depolama tesislerinden, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, satış alanlarından 

doğrudan yararlanacaklardır. Rekabet güçleri artacak, pazarda daha güçlü bir konuma 

ulaşacaklardır. Böylelikle gelir ve refah düzeyleri artarken, birlikte davranma ve 

dayanışma yetenekleri gelişecek, ekonomik ve siyasal bilinçleri artacaktır.  

İlçedeki ilgili Kamu Kurum, Kuruluş ve STK’lar; Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 

Merkezi kapsamında oluşturulacak eğitim ve danışmanlık ofisinde Bölge üreticilerinin 
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ihtiyaçları doğrultusunda sunulacak eğitim-danışmanlık hizmetleri için konunun uzmanı 

kamu kurum, kuruluşlar ve STK’lar ile iş birliği yapılacaktır. Uzmanlık alanlarına giren 

konularda eğitim ve teknik destek sağlayacaklardır. Kentine sahip çıkma bilinci ve iş 

birliği kültürlerinin gelişmesine katkı sunulacaktır.  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezinde İstihdam edilecek kişi ve aileleri: Merkez 

kapsamında kurulacak işleme- paketleme, tesisleri, soğuk hava deposu, araştırma, 

geliştirme eğitim ve danışmanlık ofisi, satış alanlarında 36 kişi istihdam edilecektir.  

Merkez yönetimi ve İşletilmesi üzere istihdam edilecek kişi ve aileleri gelir elde edecek, 

hayat standartları yükselecektir. Doğrudan istihdamın dışında bölgedeki üretim çeşidinin, 

miktarının ve kalitesinin artmasıyla dolaylı istihdam olanaklarının da artması 

beklenmektedir.  

Manisa ve Civar illerde yaşayan halk: Proje kapsamında açılması planlanan “Satış 

Marketleri” nde üreticiden, tüketiciye aracı olmadan direk satış yapılacaktır. Bölge halkı 

bölgeye has doğal, kaliteli ürünleri uygun fiyatla satın alma olanağı bulacaktır. Bunlardan 

Manisa ve civar illerde yaşayan halkta faydalanacaktır.  

Perakendeciler; Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi üretim tesislerinde işlenen ve 

üretilen ürünlerin bir kısmı yerel ve bölgesel pazar, manav, mandıra ve marketlere 

satılması planlanmaktadır. Bu şekilde yerelde ve bölgede faaliyet gösteren perakendeciler 

uygun fiyatlara kaliteli ürün bulacak, satışlarından yüksek gelir elde edecektir. 

Lojistik Firmaları; Tesislerde üretilip satışa hazır olan ürünlerin bölgesel, ulusal ve 

uluslararası pazarlara ulaşımını sağlayacak lojistik firmaların varlığı, ilçede taşımacılık 

sektörünün canlanmasına katkı sağlayacaktır. 

İnşaat, Makine ve Ekipman Sektöründeki Firmalar: YDKKM’nde yapılacak 

altyapı, üstyapı inşaat işlerini ve üretim, ambalajlama, depolama tesislerinde kullanılacak 

alet, yedek parça ve makinelerin tedariklerini karşılayacak inşaat, makine ve ekipman 

sektöründeki firmalarda bu projenin yararlanıcılarından olacaktır. 
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3. PROJENİN ARKA PLANI 

3.1. Sosyo-Ekonomik Durum  

İllerin, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ekonomik kalkınma (kişisel verim 

ve gelir artışı), sosyal kalkınma (daha dengeli bir gelir dağılımı ve birçok hizmetlerden 

herkesin yararlanması) kavramları ile birlikte değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle 

sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, üretimin ve kişi başına gelirin artışı ve kültürel 

yapının da değiştirilmesi ve geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sosyal, 

kültürel, politik ve psikolojik etkenlerle yakından ilişkilidir. Bölgenin, üretim ve istihdam 

yapısının dönüştürülerek üretim hacmi, fiziki kapasite ve gelirinin arttırılmasının yanı sıra 

gelirinin toplum kesimleri arasında adil dağılımı, beslenme ve sağlık koşullarının 

iyileşmesi, eğitim-öğretim olanaklarının artması gibi sosyal ve kültürel göstergelerdeki 

değişimi de içermektedir. 

Tablo 3.1. İlçelerin İl Bazında Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları 

İlçe Adı 
Genel 

Sıralama 

İl İçindeki 

Sıralama 
Skor Kademe 

Yunusemre 63 1 1,613 2 

Soma 150 2 0,94 2 

Şehzadeler 171 3 0,845 2 

Akhisar 184 4 0,752 2 

Turgutlu 189 5 0,714 2 

Salihli 202 6 0,653 2 

Demirci 316 7 0,171 3 

Alaşehir 362 8 0,057 3 

Kula 415 9 -0,076 3 

Sarıgöl 429 10 -0,104 3 

Gördes 434 11 -0,111 3 

Kırkağaç 445 12 -0,119 3 

Saruhanlı 481 13 -0,183 4 

Köprübaşı 495 14 -0,21 4 

Ahmetli 527 15 -0,275 4 

Gölmarmara 584 16 -0,364 4 

Selendi 621 17 -0,42 4 

Kaynak: SEGE, 2017 
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Bu kapsamda değerlendirildiğinde; SEGE 2017 “İlçelerin Sosyo -Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’na bakıldığında Yunusemre’nin, sosyo ekonomik 

gelişmişlik sıralamasında, Türkiye’de 63. Manisa’da 1. sırada olduğu, bölgesel olarak 

“Düzey 2” de yer aldığı görülmektedir. 

 Buna karşılık, Yunusemre İlçesi’nin kırsal alanını oluşturan, proje alanı “Yunt Dağı 

Bölgesi” demografik yapısı ve coğrafi dezavantajlarından kaynaklanan sosyo-ekonomik 

birçok sorunla karşı karşıyadır. 63 mahalleden oluşan bölgenin yaşamı konut, çalışma 

hayatı, gelir, sağlık, eğitim, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve 

yaşam memnuniyeti gibi kriter üzerinden değerlendirildiğinde sosyo-ekonomik durum 

bakımından ilçenin epeyce gerisinde kalmış olduğu görülmektedir.  

Tablo 3.2’de son 5 yıla ait Yunusemre ilçe nüfusu verileri incelendiğinde ilçenin göç 

alan durumda olduğu nüfusunun artış gösterdiği görülmektedir.  

 

  Tablo 3.2. Yunusemre İlçesi Son Beş Yıla Ait Nüfus Verisi 

        Yıl             Yunusemre Nüfusu         Erkek Nüfusu    Kadın Nüfusu 

2018 239.324 122.116 117.208 

2017 229.733 116.115 113.618 

2016 220.382 110.677 109.705 

2015 211.673 106.281 105.392 

2014 204.436 102.637 101.799 

2013 199.683 100.459 99.224 

    Kaynak: ADNKS, 2018 

Yunusemre İlçesi Türkiye’nin ekonomik yönden en hızlı gelişen ilçelerinden birisi 

olmasına rağmen, Yunt Dağı Yöresi, bu gelişime ayak uyduramamakta ve hızlıca göç 

veren bölgelerimiz içerisinde bulunmaktadır. Tarım dışı çalışma olanaklarının kısıtlı 

olması ve mevcut tarımsal potansiyelin değerlendirilememesi, bölgede yaşayan genç ve 

üretken nüfusun, önemli sanayi şehirleri olan İzmir ve Manisa’ya göç etmeleri, doğal 

olarak artışını sürdüren nüfusun fiili olarak azalmasına yol açmaktadır. 2018 ADNKS 

Verileri incelendiğinde 2017 yılında 19.117 olan Yunt Dağı yerleşimleri toplam nüfusu, 

2018 yılında %1,7 azalarak 18.880 olduğu görülmektedir.  
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Yapılan saha ziyaretlerinde, Yunt Dağı Bölgesinde aile iş gücü potansiyelinin yarısının 

âtıl kaldığı, tarım dışı sektörlerde çalışanların çoğunluğunun Manisa ve yakın çevredeki 

sanayi tesislerinde işçi olarak çalıştığı, bir kısmının ise yılın birkaç ayında orman işçiliği 

yaptığı, küçük ölçekli ticaret, nakliye ve diğer işlerle uğraştığı görülmüştür.  

Yunt Dağı ve çevresinde yaşayan nüfusun temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. 

Dolayısıyla Bölge ekonomisi büyük ölçüde Tarım Sektörüne dayanmaktadır. Yunusemre 

ilçesi Yunt Dağı bölgesinde bulunan 63 mahallede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2.500 

aile işletmesi bulunmaktadır. Bölgede geçimini tamamen tarımsal üretimden sağlayan 

çiftçilerin oranı %62,66’dır. Bu oran bölge için tarımın ne denli önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır (Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime 

Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, 2015). 

Gittikçe yaşlanan bir nüfus yapısına sahip olan Yuntdağı bölgesinde, bu nüfusu tutacak 

yeterli ve doyurucu ekonomik imkânları yaratacak projeler hayata geçirilmediği sürece, 

son yıllarda olduğu gibi göçler yoluyla bölgenin nüfus kaybına uğraması kaçınılmaz 

olacaktır. Bununla birlikte aktif nüfusu üretime ortak edecek yatırımlar yapılmaz ise 

sosyal ve ekonomik sorunlar artıracaktır. Ayrıca genç nüfusun kırsal yerleşmeleri terk 

etmesine yol açan işsizlik, tarımsal ve hayvansal ürünlerden yeterince gelir elde 

edilememesi, alt yapı yetersizlikleri, eğitim olanaklarındaki yetersizlikler gibi faktörler 

göz önünde bulundurulup gerekli planlamaların artırılması gerekmektedir. Bölgenin 

sosyo-ekonomik kalkınma hedefine katkı sağlamak amacıyla oluşturulması planlanan ve 

ilgili kurumların iş birliği ile faaliyetlerini sürdürecek YDKKM bölge ekonomisinin bel 

kemiği olan tarım sektörüne sunacağı katkı bakımdan değerlendirildiğinde bölge için 

önemi daha da artmaktadır.  

Buradan yola çıkarak proje kapsamında öncelikli olarak bölgenin temel gelir kaynağı 

tarım sektörü ele alınarak, yaşanan sorun ve kısıtların çözümüne odaklanılmıştır.  

Tablo 3. 3. ‘de görüleceği gibi Bölgede tarım yapmaya uygun arazilerin oranı %13,2 

(102.212 da)’dir. Bu arazilerin %48’lik (49.083 da) alanı, her türlü bitkiyi yetiştirmeye 

elverişli düz, kolay işlenebilir, verimli I. Sınıf tarlalardan oluşmaktadır.  Bunu   %24’lük 

(24.500 da) ile bağlar, %12,7 (13.000 da) zeytinlik, %7,9 (8.055 da) meyvelik, %5,8 

(5.890 da) ile sebze dikim alanları izlemektedir.   
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     Tablo 3. 3. Yunusemre İlçesi Tarım Arazisi Dağılımı 

        Arazi Dağılımı Alanı (da)         Toplam Araziye Oranı (%) 

Tarla Arazisi 49.083 48 

Sebze Arazisi 5.890 5,8 

Meyvelik 8.055 7,9 

Bağ Alanı 24.500 24 

Zeytinlik 13.000 12,7 

Nadas 694 0,7 

Kullanılmayan Boş Arazı 990 1 

Toplam 102.212 100 

      Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü İstatistikleri, 2018 

Bölgedeki tarım alanlarında çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Özellikle 

zeytin, üzüm, antep fıstığı, çilek, buğday, arpa ve mısır yöre halkı için ekonomik olarak 

önem taşıyan başlıca ürünlerdir. Bunun yanında baklagiller, yem bitkileri, yumru 

bitkileri, yağlı tohum bitkileri, çeşitli sebze ve meyveler de tarımsal üretimde önemli yeri 

olan ürünlerdir.  

   Tablo 3.4.Yunusemre İlçesi Yıllık Tarımsal Üretim Miktarı 

Ürün  Üretim Miktarı (Ton/Yıl) 

Üzüm 21.600 

Antep Fıstığı 287 

Ceviz 180 

Badem 120 

Kiraz 900 

Çilek 70 

Zeytin 2.400  

Sebze 32.200 

Arpa Buğday Yulaf 7.300 

Yem Bitkisi 43.000 

   Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü İstatistikleri, 2018 

Tarım İl Müdürlüğü 2018 yılı verilerine göre 21.600 ton/yıl, üzüm, 287 ton/yıl antep 

fıstığı, 180 ton/yıl ceviz, 120 ton/yıl badem, 2.400 ton/yıl zeytin, 32.200 ton/yıl sebze,     
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70 ton/yıl çilek, 900 ton/yıl kiraz, 7.300 ton/yıl arpa, buğday, yulaf, 43.000 ton/yıl yem 

bitkisi üretimi ile il bitkisel üretimine önemli katkı sağlamaktadır. 

Proje alanında çok eski devirlerden beri yapılan bağcılık ve üzüm üretimi tarımsal 

faaliyetler içinde ayrı bir yere sahiptir. Sulu tarım yönteminin uygulandığı bağlarda hem 

şaraplık hem de sofralık ve kurutmalık üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Bu üzüm çeşitleri 

içinde sultani çekirdeksiz en fazla yetiştirilen üzüm çeşididir.  

Yunt Dağı Bölgesinde tahıl tarımı önemli ekonomik faaliyetler arasında yer 

almaktadır. Özellikle engebeli yapıya sahip dağlık ve tepelik araziler tahıl tarımına 

ayrılmıştır. Bölge insanının önemli besin maddelerinden birini buğdayın oluşturması 

bölgede tahıl üretiminin artmasına neden olan bir diğer faktördür. Ayrıca hayvancılığın 

temel geçim kaynakları arasında yer alması arpa ve mısır gibi tahıl çeşitlerinin üretimine 

de ayrı bir önem kazandırmıştır. Yöre insanı tahıl tarımı ile elde ettiği ürünlerden 

öncelikle kendisinin ve hayvanlarının yiyeceklerini karşılamaktadır. Geriye kalan kısmı 

ise ticari kazanç elde etmek için değerlendirmektedir. 

Bölgede yetiştirilen meyve çeşidi çok fazladır. Bu meyvelerden antep fıstığı, badem, 

ceviz, kiraz ve çilek diğer meyve çeşitlerine göre daha yaygın bulunmaktadır. 

Sebze üretimi de Bölge için önemli bir ekonomik faaliyettir. Sebze ekilen araziler             

sulu tarımın yapılabildiği Muradiye, Horozköy, Yağcılar, Gülbahçe mahallelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Bölgede sulanabilen arazilerin önemli bölümü sebze meyve üretimine 

ayrılmış durumdadır. Yunusemre İlçe Tarım 2018 verilerine göre 26.000 ton/yıl domates 

ve 5.250 ton/yıl biber sebze üretiminde öne çıkmaktadır. Meyve tarımında olduğu gibi, 

sebze tarımında da sulu tarıma elverişli arazilerin bulunduğu mahalleler tarımsal üretimde 

öne çıkmaktadır.   

Görüldüğü üzere Yunt Dağı proje alanında önemli bir tarımsal üretim potansiyel 

bulunmakla beraber, bu potansiyelin yeterince değerlendirilememesi, tarımsal üretimden 

elde edilen gelirin düşmesine neden olmaktadır.  

Bölgede tarımdan elde edilen gelirin düşmesine neden olan birçok faktör 

bulunmaktadır. Bunların başında Bölge tarımsal üretimine katma değer yaratacak alt yapı 
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eksiklikleri gelmektedir. Bölgede tarımsal üretimlerine katma değer yaratacak, işleme, 

kurutma, ambalajlama vb. tesisler bulunmamaktadır. Bölgede üretilen ürünler aracı diye 

tabir edilen tüccarlara ya da perakendecilere düşük fiyattan toptan olarak satılmaktadır. 

Bunun yanında ürünlerin uygun koşullarda depo edileceği soğuk hava depolarının 

yetersiz ve proje alanına uzak olması, tarımsal ürünlerin pazara bir anda çıkmasına neden 

olmaktadır. Özellikle dayanıksız ürünler bu dönemlik arz fazlalığından çok fazla 

etkilenmektedir. Ürünlerini elden çıkarma kaygısına düşen üretici çok düşük fiyatlara 

ürünlerini satmaktadır. 

Bölge kaynakların verimli kullanılması, işgücünün değerlendirilmesi ve alt yapının 

geliştirilmesinde tarımsal sanayi önem kazanmaktadır. Bölgesel gelir eşitsizliklerinin 

giderilmesinde kırsal alanlara yapılan gıda ve içecek sanayi yatırımlarının önemi 

büyüktür. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi bünyesinde 

üretim/işleme/paketleme/depolama tesisleri kurularak; bölgenin öne çıkan ve önemli 

potansiyel barındıran, antep fıstığı, üzüm, çilek, bal ve domates, biber vb. ürünleri 

işlenerek ürün çeşitliliğinin ve katma değerinin arttırılmasına katkı sunulması 

hedeflenmektedir.   

Bunun yanında bölgede engebeli ve sulama olanakları kısıtlı arazilerin oldukça fazla 

olması, tarımsal verimi düşürmekte, önemli gelir kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle 

katma değeri yüksek, organik tarım, iyi tarım, topraksız, örtü altı tarım ve alternatif tarım 

uygulamalarının çeşitlendirilmesi bölge tarımından elde edilecek gelirinin artırılması için 

fırsatlar sunacaktır. Yenilikçi, yaratıcı ve küresel trendlere uygun tarımcılık, bölge tarım 

işletmelerine yepyeni bir pazara adım atma ve gelir kapısı yaratma imkânı sağlayacaktır. 

Ancak üreticilerinin bilgi ve sermaye eksikliğinden kaynaklanan nedenlerle, bölgede bu 

katma değeri yüksek, yenilikçi alternatif tarım uygulamaları yapılmamaktadır. Bu bölge 

tarımsal potansiyelin yeterince değerlendirilmemesine ve dolayısıyla gelir kaybına neden 

olmaktadır.  

 YDKKM bünyesinde oluşturulacak Eğitim ve Danışmanlık Ofisi, ilgili paydaşların iş 

birliğiyle proje bazlı çalışarak, Bölgenin arazi ve iklim şartlarına uygun alternatif tarım 

uygulamalarının belirlenmesi, Devlet hibe ve teşviklerinden kaynak yaratılması, 

üreticilerin eğitilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarını koordine edecektir. Kirlilik 

açısından uygun arazilerde organik tarıma geçilmesi, iyi tarım (seracılık, topraksız tarım 
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vb) uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sertifikasyona önem verilmesi için işletmeler 

teşvik edilecektir. Ayrıca Bölgedeki toprak yapısı ve diğer iklim özellikleri araştırılarak 

pazar değeri yüksek ve birçok şekilde değerlendirilmesi mümkün olan lavanta gibi 

aromatik bitkiler, gurme mantarlar, odunsu süs bitkileri, peyzaj ağaçları ve çalıları, bonzai 

bitkileri, japon akçaağacı, söğüt, bambu yetiştiriciliği vb. alternatif tarım 

uygulamalarından uygun olanların belirlenerek planlanması, yaygınlaştırılması bölgede 

tarımdan elde edilen gelirin artırılmasına katkı sunacaktır 

Bölge’de doğal bitki örtüsünün türce zengin olması arıcılık için önemli bir 

potansiyeldir. Bu potansiyele rağmen arıcılık yeterince gelişmemiştir. Birçok bitki 

üretimi, arıcılık ile birlikte ve karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebilir. Bunun yanında 

arıcılık faaliyetlerinin önemli bir yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı kalınmaksızın 

yapılabilmesi bölgede uygulanabilecek alternatif bir üretim olarak öne çıkmaktadır. 

Buradan hareketle YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisi’nde, Üreticilerin bilgi ve 

kapasitesinin artırılması amacıyla Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yaklaşımlar 

Eğitimi, programları düzenlenerek arıcılık konusunda bilgi ve teknik kapasitesi yüksek 

üretici sayısının artırılması hedeflenmektedir. YDKKM bünyesinde yapılan Bal Dolum 

Tesisi ile sağlanan katma değer ve gelir artışı ile bölgede arıcılığın yaygınlaştırılması ve 

bal üretim miktarının artırılmasına katkı sunacaktır.  

Tarımsal üretimde girdi kullanımı, ürün kalite ve verimliliğini, dolayısıyla da maliyet 

ve satış fiyatını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bölge genelinde 

üreticiler çiftçilik konusunda tecrübe sahibi olmalarına karşılık, bitki besleme (gübre 

kullanımı), hastalık, zararlılar ile mücadele vb geleneksel ve yeni üretim teknikleri 

konularında eğitim düzeylerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bölge genelinde tarımsal 

üretimde bilinçsiz kullanılan girdiler, ürün kalite ve verimliliğini, dolayısıyla da maliyet 

ve satış fiyatını olumsuz etkilemektedir. Bölgede toprak analizine göre gübre kullanımına 

ve ilaçlamaya yeterince önem verilmemesi üretimin düşük gerçekleşmesine neden 

olmaktadır. Gübrelemenin ve ilaçlamanın bilimsel metotlarla uygulandığı arazilerde ürün 

miktarının arttığı dikkati çekmektedir. Ayrıca yörede sertifikalı tohumluk, fide ve fidan 

açığı bulunmaktadır. Bu açık tarımsal verimliliği olumsuz etkilemektedir.   

Buradan hareketle, YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisinde gübre, sertifikalı tohum, 

fidan, fide vb. kullanılan girdi kalitesinin arttırılması, modern üretim tekniklerinin 
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yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim programları planlanmıştır. Sunulacak eğitim 

programları ve danışmanlık hizmetiyle Bölgede modern üretim teknikleri ve kaliteli girdi 

kullanımının yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart ürün üretiminin artırılması ve 

maliyetlerin düşürülmesi ile rekabet avantaj ve karlılık artışı sağlanabilmesi 

hedeflenmektedir.  

Bölgede tarımsal üretimden elde edilen geliri düşüren en önemli faktörlerin başında 

yaşanan pazarlama sorunları gelmektedir. Bölgedeki küçük ve deneyimsiz işletmeler için 

yeni pazarlara girmek bu rekabetçi ortamda kolay olmamaktadır. Şiddetli rekabet, artan 

işletme ve ürün sayısı, düşük fiyat politikaları, bilinçlenen tüketici profili gibi dışsal 

nedenler ile Bölgedeki işletmelerin küçük ölçekli ve dağınık yapısı, pazarlama 

kapasitelerinin düşük olması, bölgede ilk işleme tesislerinin, öne çıkan, tanınan markların 

ve üreticiyi tüketiciyle buluşturacak doğrudan satış kanallarının olmaması gibi içsel 

nedenler üreticilerin pazarlama olanaklarını ve pazar paylarını düşürmektedir.  

Bölgede üreticiyi tüketici ile buluşturacak doğrudan satış alanlarının yetersizliği geliri 

düşüren diğer bir faktördür. YDKKM Projesi kapsamında tüketici ve üreticiyi doğrudan, 

aracısız buluşturacak, “Yunt Dağı Yöresel Pazarı” ve “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Satış 

Alanları” gibi doğrudan satış kanallarının oluşturulması planlanmaktadır. Biri YDKKM 

bünyesinde olmak üzere Yunusemre ilçe merkezi ve Yunt Dağı, Ortaköy Mahallesi 

mesire alanında olmak üzere üç adet üç ayrı lokasyonda açılacak “Yunt Dağı Kırsal 

Kalkınma Satış Alanları” ve Yunt Dağı Yöresel Pazarı’nda, YDKKM Tesislerinde 

işlenen ürünler başta olmak üzere, bölge üreticilerinin ürettiği, sebze ve meyveler, 

belediyece müsaade edilen doğal ve bölgeye has diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı 

yapılacaktır. Aracıları ortadan kaldıracak, üretici ile tüketiciyi buluşturacak doğrudan 

satış kanalları ile işletmelerin pazarlama olanaklarının ve dolayısıyla gelirlerinin 

artırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Bölgenin ve yöresel zenginliklerin 

tanıtmana da katkı sunulacaktır.  

YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisi tarafından; tarımsal işletmelerin pazarlama, 

örgütleneme, markalaşma konusunda bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek üzere eğitim 

programları düzenlenecek, danışmanlık faaliyetleriyle teknik destek sağlanacaktır. 

İşletmeler örgütlenme, yeni markalar oluşturmaları konusunda teşvik edilecektir.  
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YDKKM; Bünyesindeki işleme/depolama tesislerinin sağladığı altyapıyla Bölgedeki 

tarımsal üretimin katma değeri artırılırken, profesyonel işletme modeliyle pazarlama 

kabiliyeti sağlayacaktır. YDKKM tarafından pazarlama markalaşma stratejileri 

oluşturularak, etkin bir pazarlama planı hazırlanacak, oluşturulacak yeni markanın 

tutundurulması için etkin reklam ve tanıtım çalışmaları yürütecektir. Böylelikle bölgenin 

ve üretilen ürünlerin tanınırlığının dolayısıyla pazar payının artırılmasına katkı 

sunulacaktır. YDKKM’de oluşturulacak üretim altyapısı, doğrudan satış alanları ile 

üreticiden-tüketiciye aracısız satış olanağı, uygun fiyat oluşumunda önemli bir rekabet 

avantajı sağlayarak bölgenin tanınırlığının artmasına da katkı sağlayacaktır. 

Bölge genelinde tarımsal üretimde yaşanan pek çok sorunun temelinde işletmelerin 

küçük ölçekli, dağınık ve teknik kapasitelerinin düşük olması yatmaktadır. Bununla 

birlikte üretici ve işletmeler arasında iş birliği ve dayanışma kültürünün eksikliği bölgede 

yeterli sayıda örgütlü yapı oluşturulmamasına, var olan kooperatif tarzı örgütlere de 

katılımın az olmasına dolayısıyla örgüt etkinliğinin de azalmasına neden olmaktadır. Bu 

durum, üreticilerin ölçek ekonomilerinden yararlanmalarını engellemekte, uygun fiyata 

girdi temini, finans kaynaklarına erişim imkânlarını kısıtlamakta, pazarlama olanak ve 

paylarının düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanında tarım alet ve makinelerinin 

verimli kullanımını da engellemekte, tarımsal verimliliği düşürmekte, üretimdeki 

maliyeti arttırmakta ve üretim miktarının azalmasına yol açmaktadır.  

Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam 

düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde 

örgütlenmesidir. Pazarda etkin olabilmek, çağdaş üretim yöntemlerini kullanıp verimliliği 

arttırarak kırsal alan kalkınmasını gerçekleştirmek, ancak örgütsel güçle yani örgütlü 

üreticilerle olmaktadır. YDKKM; Bölge üreticilerine örgütlenmenin önemini kavratma, 

örgütlü hareket etme konusunda davranış geliştirmelerine kartı sağlamak üzere eğitim, 

danışmanlık çalışmaları yürüterek, örgütlü yapıların ve kapasitelerinin artırılmasına katkı 

sağlamayı hedeflemektedir.  

Bu kapsamda ilk olarak YDKKM Tesislerinde işlenecek hammaddelerin teminini 

sağlamak üzere bir kooperatifin kurulması teşvik edilecektir. Kurulacak kooperatifle 

bölge üreticilerine rekabet avantajı, üretici ve işletmeler arasında iş birliği ve dayanışma 
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kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanırken, YDKKM tesislerine hammadde temininde 

fiyat istikrarı ve sürekliliği de sağlanacaktır.   

 Bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasında yerel kurum ve aktörler arasındaki iş birliği 

ve koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Bölgede farklı kurumlar bölgenin 

kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütse de bu faaliyetleri ve çalışmaları koordine edecek 

bir altyapı bulunmamaktadır.  Bu bağlamda, Bölge’ye ilişkin beklenti ve vizyonun ortaya 

konulması, sorun alanlarının tespiti, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken yönleri ve 

fırsatların belirlenmesi, bölge kalkınması ve gelişmesinde kentin ilgili paydaşları ile 

(yerel yönetim, mülki idare, STK’lar, bağımsız kişi ve kurumlar vb.) yöre halkın arasında 

iş birliği ve ortaklığına dayanan kırsal kalkınma girişimlerinin harekete geçirilmesi ve 

koordinasyonun sağlanmasında YDKKM bir altyapı sağlayacaktır.   

YDKKM ile oluşturulacak bu yönetişim altyapısı; Kırsal kalkınma programlarının 

daha etkin uygulanmasını sağlamak ve kolaylaştırmak, ilgili kurumlar, bölge üreticileri 

ve işletmeler ile sivil toplum kuruluşları arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, 

kırsal kalkınma politikası ve finansman imkânları konusunda bölge üreticilerini ve 

potansiyel faydalanıcıları bilgilendirmek, bölgede kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 

paydaşların katılımını artırmak için koordinatörlük görevini üstlenecektir. 

Yunusemre Belediyesinin koordinasyonuyla İlçe’nin sektörde uzman kurumlarıyla 

iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürecek YDKKM ile bölge tarımsal üretimine katma 

değer yaratmak, yöre halkını üretime yönelterek, tarımsal üretimde verim, çeşit ve 

kaliteyi dolayısıyla tarımsal üretimden elde edilen geliri artırarak, iş ve yaşam koşulların 

iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesi, bölgeden göçün azaltılmasına katkı 

sağlanması hedeflenmektedir.  

3.2. Sektörel, Bölgesel Politikalar, Programlar ve Proje ile İlişkisi 

Kırsal kalkınma Türkiye’de olduğu gibi diğer gelişmekte olan ülkelerin de önde gelen 

sorunları arasında yer almaktadır. Bu ülkelerin kırsal alanlarında yaklaşık üç milyar insan 

yaşamakta ve bu nüfusun %60’ından fazlası günde 2 doların altında kazanç elde 

etmektedir (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Türkiye Kırsal Kalkınma               

Politikalarının Analizi, Akademik Bakış Dergisi Sayı: 63 Eylül–Ekim 2017,  

http://www.akademikbakis.org). 

http://www.akademikbakis.org/
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En genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam 

kalitesini artırma süreci olarak ifade edilebilecek Kırsal Kalkınma; çok boyutlu bir 

kalkınma yaklaşımını ve çok sektörlü kamu politikalarını gerekli kılmaktadır. Nitekim 

Türkiye’ de kırsal kalkınma gerek politika tasarımı gerekse uygulamalar bakımından 

sektörel ve mekânsal boyutlarının birlikte ele alındığı yapısal bir politika olarak 

benimsenmiştir. Kırsal alanlardaki temel ekonomik faaliyetlerin tarım olması nedeniyle 

bu politikanın sektörel boyutu tarım politikalarına konu edilirken, ulusal refahın kentsel 

ve kırsal alanlar arasında dengeli dağılmaması nedeniyle, bu politikanın mekânsal boyutu, 

daha çok bölgesel gelişme politikalarına konu edilmektedir.  

Gerek tarım gerekse bölgesel politika hedeflerini tamamlayıcı bir işlevle yapılandırılan 

kırsal kalkınma; On Birinci Kalkınma Planlarında bölgesel gelişme ekseni altında 

konumlandırılırken, bu politikanın içeriği tarım sektörünün rekabet gücünü ve yerel 

kalkınmayı destekleyecek şekilde tanzim edilmiştir. Kalkınma planlarında ve hükümet 

programlarında yer alan çalışmalar, genel olarak, kırsal kesimdeki asgari yaşam 

kalitesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş ve yaşam 

koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir kılınmasıyla, Bölgesel Gelişmişlik farklarının giderilmesi hedefine 

yöneliktir. Kırsal Kalkınma Eylem Planları, Kırsal Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal 

Kalkınma Strateji Belgesi gibi referans niteliğindeki dokümanlar bu politikaların 

uygulanmasına yol göstermekte ve aynı zamanda bu belgeler ile uygulanacak projeler 

tasarlanmaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planı 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemiz kırsal kalkınma 

politikasının amacı; Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile 

işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin 

artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun 

düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun 

kırsalda tutundurulmasıdır (On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023). 

Bu amaç doğrultusunda kırsal alanlardaki ekonomik ve beşerî kaynak potansiyelini 

ülke kalkınması yolunda azami ölçüde değerlendirmeyi amaçlayan ilerlemeci yaklaşımı 

esas almaktadır. Bu yaklaşım gereğince, yukarıda ifade edildiği üzere, Türkiye için iki 

boyutlu bir kırsal kalkınma politikası benimsenmektedir. Birinci boyut, kırsal alana 
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götürülen kamusal hizmet ve yatırım faaliyetlerini, ikinci boyut ise tarım ve kırsal 

kalkınma amaçlı yürütülen destekleme faaliyetlerini kapsamaktadır. Böylece kırsal 

yerleşimlerde ikamet eden bireylerin sosyal ve ekonomik refahının bütüncül bir şekilde 

ele alınması hedeflenmektedir.  

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi              

(2014-2020), Stratejik Plan 2018-2022 belgesi, 2014-2023 TR33 Bölge Planı, başta 

olmak üzere tematik ve mekânsal gelişme stratejilerini kapsayan tüm planlarda kırsal 

toplumun; kendi gücüne ve yerel kaynaklara dayanarak, doğal ve kültürel varlıkları 

koruyarak, kendi yöresinde sürdürülebilir çalışma ve yaşam koşullarına ulaşması önceliği 

üst sıralarda yer almaktadır. YDKKM Projemizle Yunt Dağı Bölgesinde, Ulusal ve 

Bölgesel Plan ve Stratejilerde öngörülen gelişmelerin sağlanabilmesi ve tarım sektöründe 

yenilikçilik ortamının oluşturulmasına katkı sunacak bir zemin oluşturulması 

hedeflenmektedir.  

YDKKM Bölgede yerel kaynaklara dayanarak, doğal ve kültürel varlıkları koruyarak, 

tarımsal üretim verim/kalitesinin, işleme/depolama kapasitesinin, insan kaynaklarının, 

örgütlenme, iş birliği, yönetişim düzeyinin ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 

faaliyetlerini sürdürecek; Bölge ekonomisinin, iş imkânlarının geliştirilmesiyle, refah ve 

yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. 

Ayrıca, üst ölçekli plan ve programlarda birçok başlık altında vurgulanan iş birliği, 

yenilikçilik ve kümelenme kavramları, YDKKM’nin de kavramsal altyapısının 

dayanaklarındandır. Bu kapsamda örgütlü yapıların, katılımın ve kapasitelerinin 

artırılması yoluyla markalaşma, üretim ve pazarlama stratejilerine destek verilecektir.  

YDKKM aynı amaç ve çıkarlar için bölgenin beşerî ve ekonomik kaynakların bir araya 

getirilmesi, üretimin rasyonel olarak yapılması, rekabet fırsatlarının yaratılmasına 

dolayısıyla tarımdan elde edilen gelirin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Yunt Dağı 

Kırsal Kalkınma Merkezi ilişkili olduğu yatay ve dikey eksende oluşturulmuş olan üst 

ölçekli plan, belge, strateji ve politika yaklaşımları Tablo 3.5.’de özetlenmiştir. 
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Tablo 3.5 YDKKM’ ne İlişkin ve/veya Etkileşim İçinde Olan Üst Ölçekli Plan, Belge 

ve Stratejiler 

İlgili üst ölçekli plan 

/ belge / stratejiler 
Gelişme ekseni Stratejik Amaç Öncelik Hedef 

 

 

 

 

T.C. 

Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On Birinci 

Kalkınma Planı 

(2019-2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Kırsal 

Kalkınma 

 

707. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve çevre odaklı 

programlanacak; desteklerin yürütülmesinde mevcut 

çok başlılığı giderecek düzenlemeler yapılacak, 

uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik sağlanacaktır. 

708. Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi 

için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel 

kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak, kadınlara, genç 

çiftçilere vb. gruplara pozitif ayrımcılık uygulanması 

sağlanacak, üretici örgütlerinin sosyal dayanışma, iş 

birliği, eğitim ve finansman konularında öncü 

kurumlar olması sağlanacaktır. 708.1. Kırsal kalkınma 

destekleri kapsamında aile işletmeleri ile küçük ve 

orta ölçekli üreticilerin üretim ve finansal yapısını 

güçlendirmek ve ölçek ekonomilerinden 

faydalanılmasını sağlamak üzere örgütlenmeleri teşvik 

edilecek; üretim ve lojistik altyapıları ile markalaşma 

ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. 708.2. Kırsalda yaşam kalitesini 

artırmaya, kırsalı korunan, yaşanan ve üreten alanlar 

haline getirmeye yönelik çevresel destek ve teşvikler 

artırılacaktır. 709. Kırsal toplumun beşerî 

sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması 

kapsamında köylerde yoksullukla mücadele 

çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülecektir. 

709.1. Kırsal toplumun beşerî sermayesinin 

geliştirilmesi için aile işletmelerine yönelik çiftçi 

eğitimi ve tarım danışmanlığı konularındaki faaliyetler 

güçlendirilecek, kadın ve genç girişimciler başta 

olmak üzere yetişkin nüfusun yaygın eğitim kurslarına 

erişimi sağlanacak, mesleki eğitim programları katma 
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değeri yüksek yerel ürünler esas alınarak 

programlanacaktır. 709.2. Kırsal alanda yaşayan kadın 

ve genç çiftçiler tarımsal eğitim-yayım faaliyetleri, 

kırsal destek projeleri ve tarımdaki iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerinde öncelikli olarak 

desteklenecektir. 710.1. Köylerdeki üretim ve yaşam 

biçimleri ile tabiat ve kültür varlıklarının korunmasını 

teminen; köylere özgü geleneksel zanaat ve el 

sanatları, agro-turizm, coğrafi işaretli ürünler, süs 

bitkileri, bağcılık, arıcılık, balıkçılık, kümes 

hayvancılığı, alternatif tarım ürünleri yetiştiriciliği, 

tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretim ve 

saklama bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak 

girişimler ve iş birlikleri gibi alanların 

desteklenmesine devam edilecektir. 

 

 

Tarım ve Orman 

Bakanlığı 

 

 

 

 

 

Ulusal Kırsal 

Kalkınma Stratejisi 

(2014-2020) 

 

 

Kırsal toplumun; 

kendi gücüne ve 

yerel kaynaklara 

dayanarak, doğal 

ve kültürel 

varlıkları 

koruyarak, kendi 

yöresinde 

sürdürülebilir 

çalışma ve 

yaşam 

koşullarına 

ulaşması. 

Stratejik Amaç1: 

Ekonominin 

Geliştirilmesi ve İş 

İmkânlarının 

Artırılması  

 

Stratejik Amaç2: 

İnsan Kaynaklarının, 

Örgütlenme 

Düzeyinin ve Yerel 

Kalkınma 

Kapasitesinin 

Geliştirilmesi 

 

Stratejik Amaç3: 

Kırsal Alan Fiziki 

Altyapı Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi ve 

Yaşam Kalitesinin 

Artırılması 

 

 

1.1: Tarım ve Gıda 

Sektörlerinin Rekabetçi Bir 

Yapıya Kavuşturulması. 

Öncelik 1.2: Kırsal 

Ekonominin 

Çeşitlendirilmesi 

 

 

 

Öncelik 2.3: Yerel Kalkınma 

Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi. 

 

 

 

Öncelik 3.1: Kırsal 

Altyapının Geliştirilmesi. 
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Gıda Güvenirliği 

Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve 

hayvan sağlığı ve refahını, tüketici menfaatleri ile 

çevrenin korunmasını da dikkate alarak korumak ve 

sağlamaktır. 

 

Bitki Sağlığı, 

Hayvan Sağlığı 

ve Refahı 

Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara 

uygun gıda güvenilirliğini sağlamak 

 

Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile 

kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı 

 

Stratejik Plan 2018-

2022 belgesi 

 

 

A2. Piyasalara 

Kaliteli ve 

Güvenli Ürün 

Arzını Sağlamak 

H2.1: Kaliteli ve güvenli ürün arzının sağlanmasına 

yönelik teknik mevzuat, uluslararası 

yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak 

geliştirilecek ve etkin uygulanmasına yönelik 

çalışmalar sürdürülecektir. 

H2.3: Piyasa gözetimi ve denetiminin daha etkin bir 

yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. 

H2.4: Uygunluk değerlendirmesi alanındaki 

uygulamalar düzenli olarak takip edilerek bu alanın 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek 

verilecektir. 

 

 

 

 

61. Hükümet 

Programı 

 

 

 

 

Tarımda Yapısal 

Dönüşümün 

Yönetimi 

 

Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile 

besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı durumunu 

daha da geliştirmiş, rekabet gücünü artırmış, 

ürettiğiyle ve insan gücüyle dünyada ve bölgemizde 

söz sahibi olacağımız bir ülke konumuna erişmek 

2023 yılı için temel hedeftir. 

 

Çiftçilerin ihtiyacı olan eğitim ve yayım hizmetlerini 

yerinde, zamanında ve yeterli düzeyde sağlayacak ve 

bilgilendirilmelerine yönelik bilişim teknolojilerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması 
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Zafer Kalkınma 

Ajansı 

 

 

2014-2023 TR33 

Bölge Planı 

 

Daha rekabetçi bir 

ekonomik yapı 

yaratmak 

 

Yaşam kalitesini 

arttırmak 

 

 

Bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak 

 

 

2.1 Tarımsal 

üretimde 

verimlilik katma 

değer ve kalite 

artırılacaktır 

 

2.1.A Modern Üretim Tekniklerinin yaygınlaştırılması 

 

2.1.B Katma değeri yüksek geleneksel üretim 

tekniklerinin yaygınlaştırılması 

 

2.1.D Tarımsal girdi kalitesinin iyileştirilmesi 

 

2.1 E İlk işleme tesislilerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması 

2.3 Tarımsal 

Üretimde 

profesyonel 

çiftçilik ve iş 

birlikleri 

geliştirilecektir. 

2.3.A Tarımda örgütlenme ve örgüt etkinliğinin 

artırılması 

 

2.3.C: Tarımsal faaliyet kollarında çeşitliliğin 

arttırılması 

2.4 Tarımda 

Pazarlama 

kabiliyeti 

artırılacaktır 

2.4.A İşletmelerin pazarlama Becerilerinin 

geliştirilmesi 

 

2.4.B Yöresel ürünlerde markalaşmanın sağlanması 

 

3.3. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat 

Yatırım Teşvik Sistemi; Genel ve bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli 

yatırımlar ile stratejik yatırımların teşviki, yatırımlara proje bazlı devlet yardımı 

verilmesi, cazibe merkezleri programına ilişkin yatırım ve işletme dönemi destekleri 

uygulamalarından oluşmaktadır. Genel Teşvik uygulamaları çerçevesinde uygulanacak 

destek unsurları, Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti; 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde uygulanan destek unsurları KDV İstisnası, 

Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, 

Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteği şeklindedir. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 

uygulamasında destek unsurları KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi 

İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisidir. Stratejik 

Yatırımların Teşvikinde uygulanacak destek unsurları ise; KDV İstisnası, Gümrük 
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Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri 

Tahsisi, Faiz Desteği ve KDV İadesi şeklinde sıralanmaktadır. 

 

3.3.1. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezinin Faydalanabileceği Yatırım 

Teşvik Uygulamaları 

YDKKM Yatırım Teşvik Sistemi içeresinde Genel Teşvik uygulamalarından 

faydalanabilmektedir. TR33 Bölgesi’nde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 

Genel Teşvik Sistemi için sabit yatırım tutarının asgari 500.000 TL olması gerekmektedir. 

YDKKM başlangıç yatırımı tutarı 7.743.442 TL’dir.  

YDKKM Yatırımı için; Genel Teşvik Sistemi kapsamında uygulanacak teşvik araçları, 

1. KDV İstisnası, 

2. Gümrük Vergisi Muafiyetidir. 

 

3.3.2. YDKKM Kuruluş Aşamasında Tabi Olunan Mevzuat, Gerekli 

Ruhsat ve İzinler, Kurumsal Yapılar 

Ülkemizde ve dünyada gıda sektörü kaçınılmaz olarak kalitenin en fazla talep edildiği 

sektörlerin başında yer almaktadır. İnsanların aldıkları gıdaların kalitesi, hijyen durumları 

her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ülkemizde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

bu konuda birçok kanun, yönetmelik, tebliğ gibi yasal mevzuatı bulunmaktadır.  

Fizibilite konusu Merkezde tarımsal ürün işlenmesi, paketlenmesi, saklanması ile ilgili 

oluşturulacak pekmez üretim tesisi, kuruyemiş işleme tesisi, meyve -sebze kurutma tesisi, 

soğuk hava depoları, bal üretim tesisi, eğitim ve danışmanlık ofisi ve satış alanları/yöresel 

pazar kurulum ve işletme süreçlerinde takip edilecek mevzuat ve yasal düzenlemeler, 

işletici kuruluş MAYEB A.Ş. tarafından alınması gerekli izin ve ruhsatlar aşağıda 

sunulmuştur. 

1- Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri’nden alınması gerekli “İşletme 

Kayıt Belgesi”, 

2- Belediyeler veya Organize Sanayi Bölgelerinden alınması gerekli “İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatı”, 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınması gerekli “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED)” veya “muafiyeti”, 
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4- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınması 

gerekli “Marka Tescil Belgesi” dir.  

 İşletme Kayıt Belgesi 

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ 

dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi 

bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır. 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 uncu 

maddesi kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tabi 

olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tabi 

işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt 

işlemine tabi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak 

zorundadır.  

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te 24.11.2016 tarih 

ve 29.898 sayılı “Resmî Gazete” ’de yayınlanan değişiklik ile “Kayıt Kapsamındaki Gıda 

İşletmelerinin Faaliyet Konuları” aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1. Gıda üretimi yapan işletmeler. 

2. Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler. 

3. Toplu tüketim işletmeleri. 

4. Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler. 

5. İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler. 

6. Ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler 

Yukarıda kayıtlı ve onaylı işletmelerin üretim faaliyetlerinden görüldüğü üzere Yunt 

Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi’nde bulunan pekmez üretim tesisi, kuruyemiş işleme 

tesisi, meyve -sebze kurutma tesisi, soğuk hava depoları, bal üretim tesisi ve satış 

alanlarının tamamı kayıt kapsamına girmektedir. 

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine Tarım 

ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlükleri tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt 
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Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 

Yönetmelik” in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak 

tanımlanmaktadır. 

YDKKM Tesisleri İşletme Kayıt Belgesi Almak İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler: 

• Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-4’ünde 

yer alan, okunaklı olması kaydıyla el ile veya bilgisayarla doldurulmuş “İşletme 

Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi” 

• Vergi levhası  

• İmza Sirküleri 

• Kapasite raporudur. 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, yetkili idareler tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için 

verilen izni, ifade eder. 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi ruhsatlandırmaları Yunusemre Belediyesi 

tarafından yapılacaktır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları sıhhi müessese ve gayrisıhhi 

müessese olmak üzere ikiye ayrılır. Genelde üretim faaliyet kolları gayrisıhhi müessese; 

satış, depo ve perakende faaliyet kolları sıhhi müessese olarak sınıflandırılır.  

YDKKM’ nde bulunan pekmez üretim tesisi, kuruyemiş işleme tesisi, meyve -sebze 

kurutma tesisi, soğuk hava depoları, bal üretim tesisi gayrisıhhi müessese sınıfına 

girmektedir. Satış alanlarının tamamı ise sıhhi müessese sınıfına girmektedir. Yunusemre 

Belediyesi’nden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için istenilen evraklar aşağıda 

listelenmiştir: 

• Başvuru beyan formu 

• Vergi levhası fotokopisi, şube işyeri için ise yoklama fişi fotokopisi                                                                                                              

• Sicil tasdiknamesi 

• Oda kayıt belgesi                                                                                                               

• Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi  

• Tapu fotokopisi 
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• Kira sözleşmesi 

• İtfaiye uygunluk yazısı 

• Ustalık belgesi 

• Karayoluna geçiş izin belgesi 

• İmza sirküleri 

• Ticaret Sicil Gazetesi 

• Kanalizasyona bağlantı sorununun olmadığına dair yazı                      

• Kapasite raporu 

• Sanayi Sicil Belgesi 

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki görüş yazısı                                                                                           

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler 

Yunusemre Belediyesi’nin web sitesinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması için 

daha detaylı bilgi mevcut bulunmaktadır. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi’ nde yapılacak tesisler için Çevresel Etki 

Değerlendirilmesi (ÇED) raporu gerekmemektedir.  

Marka Tescil Belgesi 

Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir 

şekilde tamamlanması gerekmektedir:  

• Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.  

• Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.  

• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.  

• Kanunun 4’üncü ve Yönetmeliğin 7’nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan 

marka örneği.  

• Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış̧ ise bunların 

Latin alfabesindeki karşılığı.  

• Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşması’na göre sınıf 

numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş̧ listesi.  
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• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış̧ imza.  

• Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa 

bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin 

ödendiğini gösterir bilgi.  

Markanın kullanılacağı mallar ve hizmetler, Nis Anlaşması’nda belirlenen uluslararası 

sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılmaktadır. Tescili talep edilen mal veya 

hizmetlerin, sınıflara ayrılmış̧ olarak ve sınıf numaraları belirtilerek sunulması 

gerekmektedir. Söz konusu listeye göre, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır. 

Marka başvurusu, faaliyette bulunulacak sektörlere ilişkin alt sınıflar gözetilerek 

yapılmalıdır.  

Markanın başvuru süreci, sekli inceleme, başvurunun mutlak ret nedenleri 

çerçevesinde değerlendirilmesi, karara ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş̧ ve 

itirazlarının değerlendirilmesi ile başvurunun tescil edilmesi aşamalarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.1 Marka Tescil Süreci 
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3.4. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 

Yoğunlukla küçük ve dağınık aile işletmelerinden oluşan bölgede halkın büyük 

bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Bölge gerek coğrafi konumu ve 

iklimi gerekse verimli arazi ve orman varlığıyla yüksek katma değer üretecek tarımsal 

potansiyele sahip olmasına karşın potansiyelinin çok altında katma değer üretmektedir.   

Bölgedeki tarımsal altyapı yetersizliğinden kaynaklanan birçok sorun üretimden elde 

edilen gelirin düşmesine neden olmaktadır. Tarım arazilerinin büyük bir bölümünde su 

kaynaklarının yetersizliğinden üretim yapılmamakta, araziler âtıl durmaktadır. 

Üreticilerin maliyetlerini karşılamada dahi zorlanmaları, arazi ve ağaçların bakımını 

yapamamalarına, veriminin de düşmesine neden olmaktadır. Bolca bulunan tarım 

ürünleri bilgi ve organizasyon eksikliğinden değerlendirilememektedir. Bölgede üretilen 

ürünlerini işleyebilecekleri işleme, paketleme tesislerinin, ambar tarzı depolama 

alanlarının, soğuk hava depolarının yetersiz olması, eğitim eksikliği, eğitim olanaklarına 

erişimin kısıtlı olması, tarımsal işletmelerin küçük, dağınık yapısı, yetersiz, etkin olmayan 

örgütlenme vb. sorunlar gelir kaybına ve dolayısıyla nüfusun hızla azalmasına neden 

olmaktadır. 

  “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi” projesi Bölgeye yeni bölgesel ve kırsal 

gelişim anlayışının yerleşmesini sağlayacak, bölgenin tarımsal potansiyelinin doğru 

değerlendirilmesi, ürünlerinin farklı proseslerle işlenerek katma değerinin artırılması, 

markalaşmasının sağlanmasında etkin rol oynayacak, üreticilerin yenilikçi üretim 

yaklaşımları, iş birliği ve ortak pazarlama konusunda geliştirecekleri davranış 

değişikliğinin zeminini oluşturacaktır. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde Projemiz Yunt Dağı kırsal alanında yaşayan 

insanların yaşam kalitelerini arttırmak üzere kırsaldaki sosyo-ekonomik koşulların 

iyileştirilmesi, bölgedeki dinamiklerin harekete geçirilerek bölgede yaşayanların fiziki, 

ekonomik ve sosyal kültürel alanlarda sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak 

gelişimine sağlayacağı katkı yönüyle uygundur. 
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3.4.1. Projenin Sektörel ve Bölgesel Kalkınma Amaçlarına 

Uygunluğu 

Projenin Bölgenin Kalkınma politikalarına yön veren en önemli ve temel belge olan 

TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında belirtilen öncelik ve tedbirler ile uyum ve 

katkısı aşağıda ayrıntılı irdelenmiştir. 

Öncelik 2.1: Tarımsal üretimde verimlilik, katma değer ve kalite artırılacaktır. 

Tedbir 2.1.A: “Modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması” ve Tedbir 2.1.B: 

“Katma değeri yüksek, geleneksel üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ”nda Bölgede 

verimlilik, katma değer ve kalitenin arttırılması amacı doğrultusunda modern üretim 

yöntemlerine geçiş yapılması, tarımsal gelişime açık ve kirliliği düşük alt bölgelerde 

katma değeri yüksek, geleneksel üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması gerektiği, Bölge 

kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 

açısından da son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır Bölge genelinde iyi tarım 

uygulamalarının yaygınlaştırılması öncelikli müdahale alanı olarak belirtilmektedir. 

Yunt Dağı kırsalında tarımında modern üretim teknikleri açısından önemli bir 

potansiyel bulunmasına rağmen, henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. 

Bu doğrultuda, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması önceliklidir. Eğitim ve 

Danışmanlık Ofisi Yunt Dağı Kırsalında bulunan tarım üreticilerine su kaynaklarının 

artırılması, modern sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, organik ve iyi 

tarım uygulamaları konusunda bilinçlendirmek üzere eğitim ve danışmanlık çalışmaları 

yürütecek teknik destek sağlayacaktır. Üretici ve işletmelerin daha karlı ve verimli 

çalışmalarını hedeflenmektedir.  

Tedbir 2.1.D: “Tarımsal girdi kalitesinin İyileştirilmesi” nde tarımsal üretimde girdi 

kullanımı ürün kalite ve verimliliğini, dolayısıyla da maliyet ve satış fiyatını etkileyen en 

önemli faktörlerin başında geldiği, kaliteli ve standart ürün üretiminin artırılması ile 

Bölge genelinde pazarlamada rekabet üstünlüğü kazanılabileceği, maliyetlerin 

düşürülmesinin, rekabet avantaj ve karlılık artışını beraberinde getireceği, bu bağlamda 

bitkisel ve tarımsal üretimde kullanılan her türlü girdi kalitesinin iyileştirilmesinin 

öncelikli olduğu belirtilmektedir.   
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Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi kurulum amaçlarından biride Bölge üreticilerinin 

üretimlerinin verimliliğini ve kalitesini artmak, üretim maliyetleri düşürmektir. Eğitim ve 

Danışmanlık ofisinde Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, kullanılan tohum 

kalitesinin arttırılması, üretime uygun tohum kullanılmasının teşvik edilmesi için eğitim 

ve danışmanlık hizmetleri planlanmıştır. 

Tedbir 2.1.E: “İlk işleme tesislerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması” de ürünlerin 

üretimden sonraki aşamalarının kaliteleri üzerinde önemli etkileri olduğu, üretilen 

ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi için ürünlerin sınıflandırılması ve 

derecelendirilmesi yoluyla standart hale getirilmesi ve uygun bir şekilde 

ambalajlanmasının gerekliliği vurgulanmakta, standart hale getirilen ve ambalajlanan 

ürünlerin, kalite sınıfına göre fiyatlandırılması ve daha rahat pazarlama avantajına sahip 

olduğu belirtilmektedir.  

Proje kapsamında Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezinde kurulacak pekmez üretim, 

kuruyemiş işleme, bal dolum, sebze-meyve kurutma ve soğuk hava deposu tesislerinde 

üretim sonrası yapılacak uygulamalar kalitenin korunmasının yanı sıra makineli 

standardizasyon ve uygun ambalajlama ile bölgedeki ürünlerin pazardaki katma 

değerlerinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.  

Öncelik 2.3: “Tarımsal üretimde profesyonel çiftçilik ve işbirlikleri geliştirilecektir" 

atındaki Tedbir 2.3.A: “Tarımda örgütlenme ve örgüt etkinliğinin artırılması” nda; Bölge 

genelinde tarımsal üretimde pek çok sorunun temelinde yatan nedenin işletmelerin küçük 

ölçekli olması ve üreticilerin genel eğitim düzeylerinin düşük olduğu, bu durumun, 

üreticilerin ölçek ekonomilerinden yararlanmalarını engellediği ve ürünlerini pazarlarken 

pazarlık gücünden yoksun olmalarına neden olduğu, örgütlenmenin sağlanması, mevcut 

örgütlerin etkinliğinin artırılması, yeniliklerin ve gelişmelerin yakından takip edildiği ve 

yaratıldığı üniversiteler ile üretici örgütleri ve üreticiler arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi gerekliliği belirtilmektedir. 

Eğitim ve Danışmanlık Ofisi bölge üreticileri ile Yunusemre Belediyesi Kırsal 

Kalkınma Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri vb. kurumlarla 

iletişim ve iş birliği ağları oluşturacak bir altyapı sağlayacaktır. Yunt Dağı Kırsal 

Kalkınma Merkezi bünyesinde kurulacak Eğitim ve Danışmanlık Ofisi bölgedeki 
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üreticilerin örgütlenmesi, var olan örgütlerin yönetim yapılarının güçlendirilmesine 

yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunacak ve örgütlenme çalışmalarına teknik 

destek sağlayacaktır.  

Tedbir 2.3.C: “Tarımsal faaliyet kollarında çeşitliliğin artırılması” nda tarım 

işletmelerinde ihtisaslaşmanın avantajları olmasına karşılık, özellikle küçük ölçekli tarım 

işletmelerinin yoğun bulunduğu bölgelerde üretici örgütlenmesi ve şirketleşme 

başarılamıyorsa üretim faaliyetlerinde farklılaşmaya ve çeşitlendirmeye gidilmesi, 

tarımsal faaliyet kollarının çeşitlendirilmesi ile doğal ve tarımsal risklerin azaltılmasının, 

işletmeye sürekli nakit girişinin sağlanmasının, işletmelerdeki iş gücünden yıl boyunca 

yararlanılmasının ve tarımsal gelirin artırılmasının sağlanması gerektiği belirtilmekte. 

Tarımsal işletmelerin faaliyet kollarında çeşitlendirmeye gidilmesi öncelik olarak ifade 

edilmektedir. 

Bu konuda YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisi ilgili paydaşların iş birliğiyle proje 

bazlı çalışarak, Bölgenin arazi ve iklim şartlarına uygun alternatif tarım uygulamalarının 

belirlenmesi, Devlet hibe ve teşviklerinden kaynak yaratılması, üreticilerin eğitilmesi ve 

teşvik edilmesi çalışmalarını koordine edecektir.  

Bölgedeki toprak yapısı ve diğer iklim özellikleri araştırılarak pazar değeri yüksek ve 

birçok şekilde değerlendirilmesi mümkün olan lavanta gibi aromatik bitkiler, gurme 

mantarlar, odunsu süs bitkileri, peyzaj ağaçları ve çalıları, bonzai bitkileri, japon 

akçaağacı, söğüt, bambu yetiştiriciliği vb. alternatif tarım uygulamalarından uygun 

olanların belirlenerek planlanması, yaygınlaştırılması bölgede tarımdan elde edilen 

gelirin artırılmasına katkı sunacaktır. 

Öncelik 2.4: Tarımda pazarlama kabiliyeti artırılacaktır altındaki “Tedbir 2.4.A: 

İşletmelerin pazarlama becerilerinin geliştirilmesi ”nde; Bölge genelinde en fazla 

üzerinde durulan sorunların başında pazarlama olduğu, üreticilerin üretmiş oldukları 

ürünlere pazar bulamaması ya da bulmuş oldukları pazarlardan değer fiyat elde 

edememelerinin tarımsal gelirin düşmesine neden olduğu belirtilmekte, özellikle tarımsal 

ticarete dahil olan aracı kuruluşlar nedeniyle, tarım faaliyetlerinden elde edilen gelirin 

tabana yayılamadığı, küçük ölçekli işletmelerin genelde yeterli pazarlama performansı 
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gösteremedikleri, bu doğrultuda işletmelerin pazarlama kapasitelerinin arttırılmasına 

yönelik tedbirlerin alınmasının önceliği ifade edilmektedir. 

YDKKM bölgenin öne çıkan ürünlerini modern üretim teknikleriyle işleyerek katma 

değer katacak, iç ve dış pazar olanaklarını artıracaktır. Merkez bünyesinde üretilen, 

işlenen ürünler yeni bir marka ile iç ve dış pazara sunulacak, markanın tutundurulması 

için bünyesinde istihdam edilecek profesyonel satış pazarlama ekibiyle etkin reklam ve 

tanıtım çalışmaları yürütecektir.  

Merkez bünyesinde kurulan Eğitim ve Danışmanlık Birimi bölge ürünlerinin 

markalaşma, coğrafi işaret, örgütlenme ve pazarlama faaliyetlerine destek verecektir. 

Ayrıca, tesislerde üretilen, işlenen ürünlerini son tüketici ile buluşturacak, “Yunt Dağı 

Kırsal Kalkınma Satış Marketleri” gibi doğrudan satış kanalları oluşturulacaktır. 

Böylelikle pazar çeşitliliğinin sağlanması, yurt dışı iş birliklerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Tedbir 2.4.B: “Yöresel ürünlerde markalaşmanın sağlanması” Bölgede yöresel 

ürünler yönünden ciddi bir potansiyel bulunduğu, doğru ve etkin markalaşma çalışmaları 

ile belli bir bölgeyi tek bir ürüne dayalı olarak kalkındırmanın mümkün olduğu, 

dolayısıyla markalaşma konusunda yapılacak çalışmaların önemi vurgulanmaktadır.  

Proje Kapsamında YDKKM tesislerde üretilen ürünlerin yeni marka ile satışı 

yapılacak ve etkin tanıtım, reklam ve markanın tutundurulması çalışmaları yürütülecektir. 

Ayrıca bölge üreticilerine markalaşma ve coğrafi işaret konularında danışmanlık hizmeti 

ve teknik destek sunulacaktır. Bununla bölgenin öne çıkan ürünlerine yöresel kimlikler 

oluşturularak ticari değerlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.  
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Tablo 3.6. YDKKM’ nin 2014-2023 TR33 Bölge Planı’na İlişkin ve/veya Etkileşim 

İçinde Olduğu Faaliyetler 

Plan İlkeleri 
Stratejik 

Amaç 
Öncelik Hedef 

 

 

 

 

Yenilikçilik

-İstikrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha 

rekabetçi bir 

ekonomik 

yapı 

yaratmak  

 

Yaşam 

kalitesini 

arttırmak  

 

Bölge içi 

gelişmişlik 

farklarını 

azaltmak 

 

 

 

2.1 Tarımsal 

üretimde verimlilik 

katma değer ve 

kalite artırılacaktır 

2.1.A Modern Üretim Tekniklerinin 

yaygınlaştırılması 

2.1.B Katma değeri yüksek geleneksel 

üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması 

2.1.C Ürün kalite ve standartlarının 

geliştirilmesi, sertifikasyonların 

yaygınlaştırılması 

2.1 E İlk işleme tesislilerinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

2.3. Tarımsal 

Üretimde 

profesyonel çiftçilik 

ve iş birlikleri 

geliştirilecektir. 

2.3.A Tarımda örgütlenme ve örgüt 

etkinliğinin artırılması  

2.3.B Tarım İşletmelerinde teknik 

kapasitenin ve şirketleşmenin 

sağlanması 

2.4. Tarımda 

Pazarlama kabiliyeti 

artırılacaktır 

2.4.A İşletmelerin pazarlama 

becerilerinin geliştirilmesi 

2.4.B Yöresel ürünlerde markalaşmanın 

sağlanması 

8.2 İş birliği ve 

dayanışma kültürü 

yaygınlaştırılacaktır 

8.2.A Kamu-özel sektör- STK iş 

birliğinin etkin kılınması  

8.2.B Bireyler arası dayanışma ve 

diyaloğun güçlendirilmesi 

8.3 Yoksullukla 

mücadele yöntemler 

kapsamlı ve etkin 

kılınacaktır 

8.3.B Çalışan yoksulluğunun ortadan 

kaldırılması 

8.3.C Kırsalda farklı gelir kaynaklarının 

yaratılması 

 

 

 



 

- 59 - 

 

3.4.2. Projenin Geçmiş, Yürüyen, Planlanan Diğer Projelerle ve 

Diğer Kurum Projeleri ile İlişkisi 

Yunusemre Belediyesi Yunt Dağı Kırsalında idari olarak kendisine bağlı                                

63 mahallenin sosyo-ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir seviyeye getirilmesine katkı 

sunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.    

Bu kapsamda Bölge tarımsal üretimini desteklemek üzere “Meyveciliği Geliştirme 

Projesi” gerçekleştirmiş; 2015-2017 yılları arasında 31.400 adet aşılı ceviz, 14.900 adet 

antepfıstığı 6.500 adet badem, 28.000 adet zeytin ve 700 adet nar olmak üzere                 

81.500 adet fidan dağıtımı ve 198.996 adet aşılama yapmıştır. 

Tablo 3.7.Yunusemre İlçesinde Fidan Dağıtımı ve Aşılama Çalışmaları 

 

 

 

Yıl       Mahalle Adı           Fidan Tipi Adedi 
Aşılanan 

Ağaç Türü 

  Aşılanan 

Ağaç Sayısı 

2015 
Tüm Yuntdağı 

 Bölgesi 

Ceviz 9.400 - - 

Antepfıstığı 14.000 Antepfıstığı 28.864 

2016 

 
 

Tüm Yuntdağı 

 Bölgesi 

 
 

Antepfıstığı 2.500 Antepfıstığı 30.282 

Badem 5.500 Armut 800 

Ceviz 6.000 - - 

Nar 700 - - 

Zeytin 5.000 - - 

2017 
Tüm Yuntdağı 

 Bölgesi 

Ceviz 7.000 Antepfıstığı 57.000 

Zeytin 10.000 Zeytin 3.750 

2018 
Tüm Yuntdağı 

 Bölgesi 

Zeytin 13.000 Antepfıstığı 73.370 

Ceviz 9.000 Zeytin 4.240 

Badem 1.000 Armut 690 

İncir 2.000 - - 

Toplam    85.100  198.996 
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3.4.3. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına 

Uygunluğu 

Yunusemre Belediyesi 6360 sayılı kanun ile Manisa il merkezinde oluşturulan 2 yeni 

merkez ilçeden birisidir.  İlçenin 87 mahallesinden 63 mahallesinin Yunt Dağı Bölgesinde 

bulunan kırsal mahallelerdir. Belediyelerin asli kuruluş amaçlarında belirtilen ekonomik 

ve sosyal politikalar geliştirme görevi kapsamında, idaresi altında bulunan kırsal alanların 

kalkınmasına destek vermek önemli faaliyet alanlarındandır.  

Yunusemre Belediyesi Stratejik Planında vizyonunu “Yunusemre ilçemizin tarihi, 

kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve 

değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, her birimizin yaşamaktan mutluluk 

duyacağı, gelişen ve yenilenen bir Şehir” olarak belirlemiştir. 

Kurum vizyona dönük atılacak adımları; Kurumsal Yapı, Kamu Düzeni ve Güvenlik, 

Çevre Yönetimi, İmar ve Şehircilik, Çevre ve Halk Sağlığı, Sosyal Yardım ve Toplum 

Refahı, Ulaşım, Kültür, Sanat ve Turizm hizmet alanlarındaki toplam 5 stratejik amaç,  

30 stratejik hedef ve 30 faaliyet olarak sıralamaktadır. 

 

Tablo 3.8. Yunusemre Belediyesi Stratejik Plan, Programı, Stratejik Amaç ve Hedefleri 

           Stratejik Amaç Hedefler 

Amaç 1: Uluslararası 

düzeyde marka, yaşam 

kalitesi yüksek bir şehir 

oluşturmak 

 

 

Hedef 1.3: Şehir ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje 

üretme kapasitesi artırılarak, bu yolla elde edilen kaynak 

çeşitliliği ve kaynak miktarında artış sağlamak. 

 

Hedef 1.6: 2023 Vizyonuna uygun projeler ile proje 

üretme ve uygulama kapasitesi yüksek bir kurum olarak 

şehrin kalkınmasına destek vermek. 

 

Kaynak: Yunusemre Belediyesi Stratejik Planı, 2018 
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Yunusemre Belediyesi, Stratejik Plan ve programında ortaya koyduğu vizyonda, kırsal 

alanlara yönelik birçok sosyal ve ekonomik strateji ve hedef belirlenmiştir.  Bu 

stratejilerle Kırsal alanda yaşam kalitesinin ve refahın artırılarak, sosyo-ekonomik açıdan 

daha yaşanabilir bir seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

değerlendirildiğinde Proje Yunusemre Belediyesi stratejik amaç ve hedeflere uygun ve 

destekler niteliktedir.  

 

3.4.4. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 

Bölgede beşerî coğrafya ile ilgili en önemli sorunu göç hareketleri oluşturmaktadır. 

Nitekim 2.000 yılına kadar sürekli artan bölgenin nüfusu son yıllarda hızla azalmıştır. 

Geçim kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgede genç ve üretken nüfus göç ederek sahayı terk 

etmektedir. Bu sorunun çözülmesi için bölgenin ekonomisinin dayandığı tarım ve 

hayvancılığa ilişkin yöreye özgün kalkınma modellerinin geliştirilmesi ihtiyacı projenin 

ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur.  

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikasının temel amacı, kırsal kesimdeki asgari yaşam 

kalitesinin ülke ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş ve yaşam 

koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir kılınması olduğu belirtilmiştir. 

Özellikle kırsal alanlarda tarım ve gıda üretiminde verimliliğin ve ürün kalitesinin 

artırılması, çiftçilerin mesleki bilgi ve örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi, tarım-sanayi 

ilişkilerinin güçlendirilmesi, tarım-gıda işletmelerinde verimlilik artışı sağlayacak 

modernizasyon yatırımlarının gerçekleştirilmesi, gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi, 

tarımsal üretimde bitki ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın 

temini açısından önem taşımaktadır. 

Manisa İli Türkiye’nin ekonomik yönden en hızlı gelişen illerinden birisi olmasına 

rağmen, Yunt Dağı Yöresi, bu gelişime ayak uyduramamakta ve hızlıca göç veren 

bölgelerimiz içerisinde bulunmaktadır. Bu yörelerinde kalkındırılması için Yunusemre 

Belediyesi “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi” hazırlanarak çalışmalara 

başlanmıştır.     
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 Projemizle yöredeki mevcut tarımsal potansiyeli harekete geçirecek, üretim-imalat, 

depolama, eğitim-danışmanlık altyapısı ve hizmet sağlayacak “Yunt Dağı Kırsal 

Kalkınma Merkezi "oluşturarak; bölge ürünlerinin katma değer yaratacak yenilikçi üretim 

metotları ile işlenmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması, üretim, markalaşma, pazarlama 

konusunda gelişme sağlanması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezinde kurulacak pekmez üretim, 

kuruyemiş işleme, bal dolum, sebze meyve kurutma tesisleri ve soğuk hava deposu ile 

üretim sonrası yapılacak uygulamalar kalitenin korunmasının yanı sıra makineli 

standardizasyon ve uygun ambalajlama ile bölgedeki ürünlerin pazardaki katma 

değerlerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

YDKKM’de ürün çeşitliliği, verim ve kalitesinin artırılmasına yönelik modern üretim 

teknikleri, rekabet gücü ve pazarlama olanaklarını geliştirmek üzere örgütlenme, 

markalaşma, pazar araştırması ve ihracat konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri 

de sunulacaktır.  

Yunusemre Belediyesi koordinasyonunda ilgili yerel paydaşların iş birliği ile eğitim 

faaliyetlerini sürdürecek Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi ile bölge kaynaklarının 

etkin kullanılmasında, bölge potansiyelinin harekete geçirilmesinde, bölgenin ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmesinde, bölge refahının artırılmasında ve kalkınmasında önemli 

katkılar sağlayacağı düşüncesi proje fikrinin kaynağı olmuştur.   
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4. PROJENİN GEREKÇESİ 

 4.1. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 

 4.1.1. Talebi Belirleyen Temel Nedenler ve Göstergeler 

 

Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak, gıda maddelerine olan talep de her geçen 

gün artış göstermektedir. Proje yatırım konusu gıda ürünlerinin imalatı sektörü, insanların 

yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerinin üretilmesi, işlenmesi, 

çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Gıdanın, insan 

yaşamının en temel ihtiyaçlarından biri olması ve toplum sağlığı için kritik öneme sahip 

olması, hızla artan nüfusla birlikte gıda üretim-tüketim zincirinin günümüzde en önemli 

konulardan biri haline gelmesine neden olmuştur. BM tarafından hazırlanan dünya nüfusu 

projeksiyonu raporuna göre 2012 yılında 7,2 milyar olan dünya nüfusunun 2025 yılında 

8 milyarı aşacağı ve 2050 yılında ise 9,6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu 

durum insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik bir pozisyona sahip 

olan gıda endüstrisinin daha da önemli hale geleceğine işaret etmektedir (TGDF, Türkiye 

Gıda ve İçecek Envanteri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu, 2016; 

KTO, GIDA Konya Gıda Sektörünün Dünü, Bugünü Ve Yarını, KONYA                  

ABİGEM, 2017). 

Ülkemizdeki nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler gıda harcamalarını da 

etkilemektedir. Üretim yöntemine göre elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim 

endeksi olarak (2009=100), 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,6 artmıştır. Önemli bir 

bölümünü gıda harcamalarının oluşturduğu hane halkı tüketim harcamalarının GSYH 

içindeki payı ise %57,6 olarak gerçekleşmiştir.  

Söz konusu hane halkının harcama bileşenlerinde ise son 10 yılda, bir kısmı göreli 

fiyat değişimlerini yansıtmakla birlikte gıda tüketiminde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tüketiciler zorunlu ihtiyaç olmayan ev eşyası gibi ürünlerdeki harcamalarını küresel 

ekonomik krize bağlı olarak kısıtlamaya giderken, yiyecek ve içecek gibi temel ihtiyaç 

ürünlerindeki harcamalar bu dönemde de artmaktadır.  

Ekonomik daralmanın tüketim alışkanlıklarını ve önceliklerini etkilemiş olmasına 

rağmen, kaliteye olan ilgi, sağlık ve sürdürülebilirlik tüketimde hâlen önemli bir role 
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sahiptir. Tüketiciler doğal, sağlıklı ve nerede, nasıl üretildiğini bildiği güvendiği ürünlere 

yönelmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde YDKKM Tesislerinde üretilecek 

yöresel, doğal ürünlere talebin giderek artması beklenmektedir.  

Arılardan elde edilen başta bal olmak üzere; bal mumu, arı sütü, propolis, arı zehri gibi 

ürünlerin insan sağlığı açısından öneminin anlaşılmasıyla arıcılık dünya ülkelerinde 

gelişmekte olan bir sektör haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)’nün verilerine göre 

dünya genelinde 90 milyon 564 bin 654 adet kovan varlığı mevcut olup bu rakamın bir 

önceki yıla göre %0,64 arttığı görülmüştür. Türkiye 7 milyon 900 bin 364 adet kovan 

varlığı ile dünya genelinde 3. en çok kovan varlığına sahip ülke konumundadır (Avrupa 

Birliği ve Türkiye’de Bal Üretim ve Ticareti Açısından Coğrafi İşaret Uygulamalarının 

Değerlendirilmesi). 

Balmumu kozmetik ve ilaç sanayi gibi değişik birçok alanda hammadde kullanılmakla 

birlikte modern arıcılığın gelişmesinde oldukça önemi olan temel peteğin yapımında ana 

madde olarak kullanılmaktadır. FAO’nun hazırlamış olduğu 2013 yılı istatistikî verilere 

göre dünya genelinde 64.777 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye yılda 

4.235 ton üretimiyle dünya genelinde bu alanda 4. sıradadır. 

Sofraların, sağlığın ve hatta ruh sağlığının bile dostu olan bal, tüm dünyada büyük bir 

ilgiyle tüketilmektedir. FAO 2018 verilerine göre Türkiye'de de bala olan talep her geçen 

gün artmaktadır, kişi başına yıllık bal tüketiminin son 5 yılda yüzde 10 artarak 1,44 kg 

yükselmiştir (Tarım Ekonomisi Dergisi Cilt:24 Sayı:1 Sayfa:43-51). 

Dünya bal üretiminde 2017 yılı itibarıyla 551 bin ton ile Çin ilk sırada, 114 bin tonluk 

üretimi ile Türkiye ikinci, Arjantin ise 76 bin ton bal üretimi ile üçüncü sırada yer 

almaktadır. 2017 yılında toplam bal üretiminin düşük bir miktarı (%5,6) ihraç edilmiştir. 

2018 yılında bal ihracatı bir önceki yıla oranla %8,3 azalış göstererek, 5.912 ton olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye, ihracatta 21. sırada 

yer almaktadır Türkiye’de üretilen 114.471 ton balın yaklaşık %94,4’ü yurtiçinde 

tüketilmekte, %5,6’lik kısmı ise ihraç edilmektedir (Tarımsal Ekonomi ve Politika 

Geliştirme Enstitüsü, Tarım Ürünleri Araştırmaları, Arıcılık, 2019). 
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Türkiye’de 50 bin ton civarında pekmez üretimi olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

üretimin yüzde 80’ini üzüm pekmezi oluşturmaktadır. Bu miktarın yarısı yurtdışına 

satılmaktadır. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında pekmeze olan talep her yıl 

artmaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında 217.911.000 $ olan pekmez ihracatının,                      

2015 yılında 391.692.000 $ seviyelerine ulaştığı, artış eğiliminde olduğu görülmektedir 

(Elâzığ Müsiad Üzüm Sektörü Raporu, 2016). 

Türkiye ürettiği yirmiden fazla çeşit ile kuruyemiş üretiminde dünyanın önde gelen 

üreticileri arasında yer almaktadır. En çok üretilen ürünler genellikle fındık, Antep fıstığı, 

badem, leblebi, kuru kayısı ve kuru üzümdür. Üretilen 50 bin ton kuruyemiş yetmişe 

yakın ülkeye ihraç edilmektedir.  

Dünya genelinde kuruyemiş tüketim miktarları fazla olmasa da Türkiye’de kuruyemiş 

tüketimi yaygındır. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2019 verilerine göre kişi başına yıllık 

ortalama 4 kg kuruyemiş tüketimi ile Türkiye dünyada ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye’nin dünyada en fazla kuruyemiş tüketen ülkelerin başında gelmesi Türk 

kültürüne bağlıdır. Kuruyemiş Türk geleneksel kültürüne yüzyıllar önce girmiş olan bir 

gıda maddesidir.  

Türkiye’de yayınlanan resmî istatistikler arasında kuruyemiş sektörü gibi alt sektörler 

özelinde pazar büyüklüğü, ciro vb. veriler yer almamaktadır. Bu nedenle “Tüm 

Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” (TÜKSİAD) tarafından ürünler bazında 

tüketim miktarı tahminleri ile ortalama fiyatlar kullanılarak pazar büyüklüğü tahmini 

yapılmaktadır. En son yapılan çalışmaya göre 2013 yılı kuruyemiş sektörü iç pazar 

büyüklüğü 6,8 milyar TL (3,6 milyar dolar) olarak tahmin edilmektedir. Miktar olarak en 

fazla tüketilen ürün ay çekirdeği iken, en büyük pazar payına sahip olan ürün cevizdir 

(TÜKSİAD, Kuruyemiş Sektörü Mevcut Durum Analizi, 2014). 

Dünyada önemli miktarda talep oluşturan endüstriyel olarak kurutulmuş ürünler 

yurtiçinde yeterince tanınmadığı için tüketimi düşük kalmaktadır. Ülke genelinde 

tüketilen kurutulmuş sebze/meyveler genellikle evlerde güneşte kurutma sistemi ile 

yapılmaktadır. Aileler kendi ihtiyaçlarını büyük oranda kendileri kurutarak 

karşılamaktadır. Kurutulmuş gıda iç piyasa tüketimine yönelik istatistiki bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak değişen besleme alışkanlıkları ve beslenme trendleri ile meyve 

kurusu gibi sağlıklı atıştırmalıklara olan talebin arttığı bilinmektedir.  
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Kuru gıda ürünlerine Dünya genelinde talep oldukça yüksektir. Ülkemizin ilk ihracat 

sektörlerinden olan yaş ve kuru meyve sebze ihracatında yıllar itibariyle dalgalanmalar 

olmasına rağmen Türkiye’nin Dış Ticaretinde Türkiye’nin toplam tarımsal ürün 

ihracatında önemli paya sahiptir. Türkiye’nin, küresel ihracat sıralamasındaki yerine 

bakıldığında yaş meyve ürünlerinde 8’inci, yaş sebze ürünlerinde 16’ıncı, kurutulmuş 

sebze ürünlerinde 9’uncu, kurutulmuş meyve ürünlerinde 2. sıradadır (Trade Map 

İstatistikleri, 2018). 

4.1.2. Mevcut Talep Düzeyi ve Talebin Geçmişteki Büyüme Eğilimi 

İlk ihracatçı sektörlerimizden olan kuru meyve sektörü, ülke tarımsal üretiminin güçlü 

alanlarından olan yaş meyve sebze üretimine bağlı olarak önemli bir üretim ve ihracat 

alanıdır. Tamamı yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile ülkemize önemli miktarlarda 

döviz kazandırmaktadır. Kuru meyve üretimi, özellikle yaş üretimin gerçekleştiği batı ve 

güney bölgelerimizde önemli bir gelir ve istihdam alanıdır. Sektörün gelişmesi, üretimin 

artmasıyla beraber kaliteli ürün üretme ve ihracat yapılan ülkelerin sayısı ve niteliklerinin 

artırılması ile doğru orantılıdır. 

Türkiye’nin Dış Ticaretinde, yaş ve kuru meyve-sebze ihracatı, Türkiye’nin toplam 

tarımsal ürün ihracatında önemli paya sahiptir. Meyve grubuna antep fıstığı, badem, ceviz 

gibi sert kabuklu meyveler de dâhildir. Yıllar itibariyle ise ürün ihracatında dalgalanmalar 

yaşandığı görülmektedir.  

Tablo 4.1 Türkiye’nin Yaş ve Kuru Meyve-Sebze İhracatı-1.000 $ (2012-2018) 

          Sektörler     2012     2013    2014      2015      2016    2017 2018 

Yaş Meyve ve Sebze 2.180.176 2.350.965 2.396.517 2.085.569 1.977.992 2.231.391 1.175.565. 

Meyve Sebze Mamulleri 1.259.674 1.329.992 1.417.226 1.317.684 1.320.222 1.496.698 764.016 

Kuru Meyve ve Mamulleri 1.364.650 1.438.254 1.460.876 1.340.730 1.296.686 1.282.238 605.646 

Kaynak. TİM, 2018 

Tablo 4.2. de de görüleceği üzere, Türkiye’nin kuru meyve ihracatı yaptığı ilk 10 ülke 

sıralamasına bakıldığında AB ülkeleri öne çıkmaktadır. Irak ve Kanada pazarlarının ise 

yükseliş trendine giren pazarlar olduğu görülmektedir. Almanya kurutulmuş sebze 

ithalatında ilk sırayı alırken Birleşik Krallık, İtalya, Fransa bu ülkeyi takip etmektedir. 

Türkiye ise kurutulmuş meyve sebze konusunda net bir ihracatçı ülke pozisyonundadır. 
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İhracatın tamamına yakını gelişmiş ülkelere gerçekleştirilmektedir. Türkiye Geneli Kuru 

Meyve ve Mamulleri İhracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,29 artış göstererek 

1.418.604 dolara yükselmiştir.  

Tablo 4.2. Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatında İlk 10 Ülke (1000 $) 

                       01 Ocak – 31 Aralık (12 Aylık) 

Ülkeler 2018 2019       Değ. (%)    Pay (%) 

Almanya 177.878 191.232 7,51% 13,48% 

Birleşik Krallık 164.783 182.655 10,85% 12,88% 

İtalya 101.829 109.489 7,52% 7,72% 

Fransa 97.953 97.439 -0,53% 6,87% 

Birleşik Devletler 80.732 75.972 -5,90% 5,36% 

Hollanda 77.455 70.360 -9,16% 4,96% 

Avustralya 54.095 45.767 -15,39% 3,23% 

Irak 35.552 43.888 23,45% 3,09% 

İspanya 33.447 34.398 2,84% 2,42% 

Kanada 35.885 33.410 -6,90% 2,36% 

Toplam 859.608 884.611 2,91% 62,36% 

Diğer Ülkeler 527.176 533.993 1,29% 37,64% 

Genel Toplam 1.386.784 1.418.604 2,29% 100,00% 

Kaynak: İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, Kuru Meyve ve 

Mamulleri İhracat Değerlendirmesi, 2019.  

 

Tablo 4.3’ de görüleceği üzere, Dünya kuru meyve üretim ve ticaretinde Türkiye ilk 

sıralarda yer almaktadır. Meyve grubuna fındık, fıstık, badem, ceviz gibi sert kabuklu 

meyveler de dâhildir. Türkiye’nin, küresel ihracat sıralamasındaki yerine bakıldığında 

yaş meyve ürünlerinde 8’inci, yaş sebze ürünlerinde 16’ıncı, kurutulmuş sebze 

ürünlerinde 9’uncu, kurutulmuş meyve ürünlerinde 3’üncü sıradadır. Kurutulmuş meyve 

ihracat değerlerine narenciye ürünleri dâhil değildir. Kurutulmuş meyve ihracatının 

büyük bir bölümü kuru kayısı ihracatı kaynaklıdır. 
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Tablo 4.3. Dünya’da Yaş ve Kuru Meyve-Sebze İhracatında Öne Çıkan Ülkeler (1.000 $) 

Yaş Meyve 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 
 Dünya 

Toplamı 

100.528.784 106.500.825 104.213.741 112.077.333 114.573.088 

1 ABD 14.533.192 14.858.265 14.459.437 14.065.306 14.872.782 

2 İspanya 9.259.817 9.266.517 9.032.635 9.058.300 9.353.638 

3 Hollanda 6.017.581 6.182.426 6.017.616 6.760.992 7.460.592 

8 Türkiye 3.969.004 4.327.138 4.355.366 3.872.709 3.940.925 

Yaş Sebze 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 
 Dünya 

Toplamı 

66.378.211 67.039.689 65.863.882 70.405.916 71.653.876 

1 Çin 7.871.395 8.226.456 9.023.650 10.545.990 11.161.646 

2 Hollanda 7.947.695 7.696.135 7.102.539 7.351.691 7.635.537 

3 İspanya 6.366.701 6.329.803 5.993.280 6.523.513 6.803.476 

16 Türkiye 1.039.070 1.082.368 1.040.648 941.997 1.002.137 

Kurutulmuş Sebze 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 
 Dünya 

Toplamı 

3.700.129 3.915.661 4.330.861 4.799.273 5.686.571 

1 Çin 2.302.167 2.429.671 2.811.691 3.241.125 3.980.009 

2 ABD 215.162 214.022 220.440 223.535 226.401 

3 Almanya 201.185 211.440 178.932 194.162 208.029 

9 Türkiye 78.105 73.733 72.165 69.308 68.955 

Kurutulmuş Meyve 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 
 Dünya 

Toplamı 

2.255.475 2.489.048 2.386.912 2.467.549 2.445.345 

1 Tayland 171.791 206.072 196.510 280.235 381.880 

2 Türkiye 337.819 380.366 327.506 311.159 291.672 

3 ABD 320.846 308.635 321.537 273.024 257.505 

Kaynak. Trade Map İstatistikleri, 2018 

Tablo 4.3. deki görüldüğü gibi, Türkiye Yaş ve Kuru Meyve-Sebze ihracatın tamamına 

yakını gelişmiş ülkelere gerçekleştirilmektedir. Türkiye toplam kurutulmuş sebze ihracatı 

2017 yılında 68.955 $, kurutulmuş meyve ihracatı 291.672 $ olarak gerçekleşmiştir.   

Ürünler bazında incelendiğinde ülkemizin Dünya liderliğini elinde tuttuğu kuru üzüm, 

sektör içinde hem miktar hem de hacim olarak en fazla ihraç edilen ürün konumundadır. 

Üzümü, kayısı, incir, badem ve Antep fıstığı takip etmektedir. 
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Tablo 4.4 Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatında Ürün Grupları (1000 $) 

 

Ürünler 

01 Ocak – 31 Aralık (12 Aylık) 

2018 2019 Değ. (%) Pay (%) 

Kuru Üzüm 496.927 523.988 5,45% 36,94% 

Kuru Kayısı 253.133 253.171 0,01% 17,85% 

Kuru İncir 251.493 236.053 -6,14% 16,64% 

Antep Fıstığı 105.660 130.728 23,73% 9,22% 

Bademler 81.019 77.791 -3,99% 5,48% 

Diğer Meyve Kuruları 59.942 59.811 -0,22% 4,22% 

   Kavrulmuş Meyveler 34.703 38.785 11,76% 2,73% 

Çamfıstığı 26.512 28.739 8,40% 2,03% 

Cevizler 30.070 26.348 -12,38% 1,86% 

Kayısı Çekirdeği 17.494 17.975 2,75% 1,27% 

Leblebi 20.439 15.880 -22,31% 1,12% 

Elma Kurusu 7.604 7.819 2,82% 0,55% 

Erik Kurusu 1.785 1.516 -15,11% 0,11% 

Genel Toplam 1.386.784        1.418.604 2,29% 100,00% 

Kaynak: İstanbul Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, Kuru Meyve ve 

Mamulleri İhracat Değerlendirmesi, 2019.  

Tablo 4.5’ de kurutulmuş sebze ithalatı yapan ilk 10 ülke incelendiğinde 2017 yılında 

Vietnam’ın öne çıktığı görülmektedir. Kurutulmuş sebze ithalat pazarı her yıl yüzde 

10’dan daha fazla büyümektedir. En fazla mal ithal eden ülkeler ABD, Japonya, 

Almanya, Hollanda, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdir. Söz konusu 

ülkeler küresel ihracatın yaklaşık yarısını karşılamaktadırlar.  

Ayrıca Birleşik Arap Emirliği, İsrail, Malezya ve Güney Kore gibi ülkeler ise 

potansiyel yükselen pazarlar arasındadır. İthalatçı ülkeler arasında Türkiye’den en fazla 

mal tedarik eden ülkeler ise ABD, İtalya, Almanya, Avustralya ve Polonya’dır. 

Türkiye’den en fazla ithal edilen kurutulmuş sebze türü ise %95 oranı ile kurutulmuş 

domatestir. Toplam kurutulmuş sebze ihracatının tutar olarak yaklaşık %92’sini 
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kurutulmuş domates ihracatı oluşturmaktadır. Türkiye’de yılda üretilen ortalama                   

25 bin ton kuru domatesin yüzde 99’u ihraç edilmektedir. Yüzde 80’i ABD ve AB 

ülkelerine ihraç edilen kuru domatesten ülkeye, 80 milyon dolar döviz girdisi bu ürünlerle 

sağlanmaktadır. 

  Tablo 4.5 Kurutulmuş Sebze İthalatı Yapan İlk 10 Ülke (1.000 $) 

  Kaynak. Trade Map İstatistikleri, 2018 

Ülkemiz kuruyemiş ve kuru meyve sektörleri açısından birkaç ürün dışında net 

ihracatçı durumundadır. Kuruyemiş ve kuru meyve sektörü ihracatı her zaman ithalatının 

üzerinde değerler almaktadır. Ürünler bazında incelendiğinde, iç pazarda talep çok ve 

üretim yetersiz olduğu için yer fıstığı, badem ve ceviz ile ülkemizde yetişmediği için kaju, 

hurma ve küçük miktarlarda olmakla birlikte tropik meyve kuruları dışındaki bütün 

ürünlerde ihracat-ithalat dengesinin Türkiye lehine pozitif olduğu görülmektedir. 

İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan balın üretim ve ticareti günümüzde birçok 

ülke için önemli bir sektör haline gelmiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO)’nün verilerine göre 2016 yılında dünya genelinde 90 milyon 564 

bin 654 adet kovan bulunmaktadır. Bu kovanlardan yaklaşık olarak bir milyon 787 bin 

ton bal elde edilmiştir. Aynı yıl, 490 bin 839 ton ile bal üretiminin en fazla olduğu ülke 

Çin’dir. Çin’i Avrupa Birliği (237 bin 549 ton) ve Türkiye (105 bin 727 ton) izlemektedir. 

Türkiye Çin ve AB’den sonra dünyanın 3. Büyük bal üreticisidir.  Dünyada 2016 yılında 

 Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Vietnam 46.261 41.024 37.626 43.758 1.030.78

0 2 Japonya 326.937 326.784 324.102 334.521 354.869 

3 ABD 250.157 257.941 263.108 275.921 296.242 

4 Almanya 254.203 303.327 275.694 285.392 290.422 

5 Hollanda 112.813 115.914 120.418 141.490 174.885 

6 Tayland 71.614 84.955 97.241 98.113 142.657 

7 Hong Kong, Çin 51.499 124.243 165.201 121.737 126.386 

8 Kanada 93.098 94.489 98.286 107.441 119.096 

9 Fransa 132.391 135.893 105.796 104.702 117.473 

10 İngiltere 92.955 97.002 96.337 101.964 107.776 
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2 milyar 47 milyon 954 bin $ değerinde bal ithalatı ve 2 milyar 45 milyon 41 bin $ 

değerinde bal ihracatı yapılmıştır (Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Üretim ve Ticareti 

Açısından Coğrafi İşaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi). 

 Şekil 4.1’ de de görüleceği gibi Türkiye’de 2016 yılında toplam 7 milyon 900 bin 364 

adet kovandan 105 bin 727 ton bal elde edilmiştir.  Türkiye'de bala olan talep artmaktadır, 

kişi başına yıllık bal tüketiminin son 5 yılda yüzde 10 artarak 1,44 kg yükselmiştir. 

Türkiye’de üretilen 114.471 ton balın yaklaşık %94,4’ü yurtiçinde tüketilmekte, %5,6’lik 

kısmı ise ihraç edilmektedir (Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü,            

Tarım Ürünleri Araştırmaları, Arıcılık, 2019). 

Türkiye pekmez ihracatı grafiği incelendiğinde sürekli bir yükseliş tablosu çizdiği 

görülmektedir. Türkiye’nin 2011 yılında 217.911.000$ olan pekmez ihracatı,                        

2015 yılında 391.692.000$ seviyelerine ulaşmıştır. 

 Şekil 4.1 Türkiye Pekmez İhracatı 

 

Kaynak: Elazığ Müsiad Üzüm Sektörü Raporu, 2016  

 

Türkiye’nin pekmez ihracatında 2015 yılında en önemli payı %39 pazar payı ve 

152.290.000 $ ihracat değeri ile Almanya almaktadır. 2011 yılında Belçika’ya                     

26.840.000 $ olan ihracatımız yıl içinde artarak 50.950.000 $ seviyelerine yükselmiştir. 

Pekmez ihraç ettiğimiz ülkeler içinde 3. sırada yer alan Avusturya da son yıllardaki 

ülkemiz ihracat pazarındaki payını arttırma eğilimindedir (Elâzığ Müsiad Üzüm                    

Sektörü Raporu, 2016). 
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Tablo 4.6 Türkiye’nin Ülkelere Göre Pekmez İhracatı ve Ülke Payları (%) 

İhracatçı Ülkeler ve İhracat Miktarları ($) 

   Ülke 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Türkiye 217.911 236.647 246.607 325.263 391.692 1.418.120 

Fransa 342.021 325.655 373.315 374.447 338.141 1.753.579 

İtalya 162.513 183.183 231.044 263.690 232.632 1.073.062 

Almanya 209.364 237.465 250.002 243.382 204.184 1.144.397 

Belçika 188.288 189.605 234.636 213.272 165.798 991.599 

İspanya 81.203 91.203 143.813 166.603 155.865 638.687 

Hindistan 76.099 82.109 113.632 114.051 132.732 518.623 

Şili 159.776 181.499 176.215 190.261 129.655 837.406 

Hollanda 76.932 82.126 111.009 122.686 125.185 517.938 

ABD 67.055 79.324 81.455 103.959 121.709 453.502 

Çin 93.142 98.381 97.333 94.389 83.735 466.980 

Avusturya 44.073 42.887 48.798 58.547 67.777 262.082 

Danimarka 69.082 65.822 71.810 73.574 62.913 343.201 

Polonya 63.123 63.630 64.685 69.865 57.446 318.749 

Yunanistan 52.423 86.558 61.858 77.972 56.145 334.956 

Ekvator 42.274 41.832 47.790 50.356 51.287 233.539 

Meksika 37.938 33.558 37.789 42.256 47.518 199.059 

İngiltere 55.018 53.623 52.040 49.001 44.138 253.820 

Kanada 48.993 47.492 44.505 48.547 41.262 230.799 

Kosta Rika 38.731 72.405 72.001 52.348 39.942 275.427 

Kaynak: Elâzığ Müsiad Üzüm Sektörü Raporu, 2016  

Avusturya’nın son yıllardaki ülkemiz ihracat pazarındaki payını arttırma eğilimi 

haricinde Türkiye’nin pekmez ihracatındaki ülke paylarında 2011-2015 yılları arasında 

dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Bahsi geçen dalgalanmaların da %1 ile %3 

oranlarında gerçekleştiği görülmektedir. 

Tablo 4.7.’de görüleceği üzere 2015 yılında pekmezin dünya genelindeki toplam 

ithalat değeri 2.618.993.000$‘dır. Pekmezi en çok ithal eden ülkelerin başında 

258.696.000$ ithalat değeri ve %9,9’luk payı ile Almanya gelmektedir. Almanya’yı 
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%9,8’lik oranı ile ABD izlemektedir. Bu bağlamda pekmez dünya ithalatında Almanya 

ve ABD’nin öne çıktığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda pekmezin dünya ithalatındaki 

toplam miktarı ve ithalatta öne çıkan ilk 20 ülkenin yıllara göre ithalat miktarları ve pazar 

payları verilmiştir. 

Tablo 4.7 Pekmez Dünya İthalatı (1.000 $) 

Kaynak: Elâzığ Müsiad Üzüm Sektörü Raporu, 2016  

Dünya ithalatında ilk 6 ülkeyi Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Rusya 

oluşturmaktadır. Dünya pekmez ithalatında en fazla paya sahip olan Almanya en fazla 

Ülke  2011 2012 2013 2014 2015 Pay (%) 

Dünya Toplamı  2.310.653 2.391.367 2.739.170 2.830.836 2.618.993 100,0%   

Almanya  210.067 218.950 253.574 269.859 258.696 9,9%  

ABD  206.926 215.645 230.483 249.557 256.679 9,8% 

Fransa  205.650 210.592 235.310 229.655 199.213 7,6% 

İngiltere  149.287 163.223 182.490 176.031 181.140 6,9% 

Hollanda  78.670 86.146 127.258 143.858 141.882 5,4% 

Rusya  118.388 135.739 166.639 173.584 123.009 4,7% 

Kanada  60.451 69.223 68.982 93.848 99.256 3,8% 

İtalya  77.395 81.838 95.951 92.699 84.071 3,2% 

Belçika  59.874 69.393 92.588 86.399 75.839 2,9% 

İspanya  48.934 43.238 49.752 53.610 61.524 2,3% 

İsveç  43.014 47.597 54.518 63.077 56.219 2,1% 

Çin  16.647 17.959 28.418 38.969 54.979 2,1% 

Avusturya  30.547 31.070 34.785 47.877 45.501 1,7% 

Avusturalya  60.071 57.248 56.646 56.325 43.346 1,7% 

Japonya  58.563 56.270 51.919 46.078 40.896 1,6% 

İrlanda  29.930 31.746 35.313 37.493 37.985 1,5% 

İsviçre  37.022 36.975 43.450 40.316 36.308 1,4% 

BAE  0 31.138 32.811 45.773 32.298 1,2% 

S. Arabistan  18.881 34.779 59.964 24.720 24.399 0,9% 

Hong Kong  18.901 21.106 25.087 26.997 23.894 0,9% 
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ithalatını 2014 yılında yapmıştır. Bu veriler ışığında pekmez sektöründe Almanya ve 

ABD’nin en büyük hedef pazarlar olduğu anlaşılmaktadır. 

4.1.3. Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları   

 

Şekil 4.2 ‘de görüleceği gibi 2017-2018 döneminde gıda ürünleri imalatında                  

KKO’ları genel olarak mevsimsel iniş-çıkışlar ile birlikte dengeli bir seyir izlemiş ve 

2018 yılında en yüksek oranını ocak ayında yakalamıştır. 

 

Şekil 4.2 Gıda Ürünleri İmalatı Kapasite Kullanım Oranı (Aylık %) 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce verilen, sektöre ilişkin 

yatırım teşvik belgeleri tarandığında meyve sebze kurutma tesislerinin İzmir ve Manisa 

illeri ağırlıklı olmak üzere Ege Bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 2010-2018 yılları 

arasında yatırım teşvik belgesi almış 47 yatırımın 15’i Manisa’da, 13’ü İzmir’de ve 4’ü 

Aydın’da kayıtlıdır. Ağırlıklı olarak kurutulan meyve sebze türleri ise domates, üzüm, 

kayısı ve incirdir. 

Meyve sebze kurutma tesislerinin kurulu kapasiteleri incelendiğinde 2013-2014 

yıllarında yeni tesis yatırımlarının ciddi oranda azaldığı; 2015 yılından itibaren ise tekrar 

yükseliş trendine girdiği görülmektedir. 
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Tablo 4.8. Yatırım Teşvik Belgesi Almış Meyve ve Sebze Kurutma Tesislerinin Kurulu 

Kapasiteler (2010-2018) 

Yıllar Kurulu Kapasite (Ton/Yıl) 

2010 12.515 

2011 14.039 

2012 11.612 

2013 6.374 

2014 2.153 

2015 7.986 

2016 11.310 

2017 25.082 

2018 Mayıs 40.822 

Toplam Kurulu Kapasite 131.893  

                 Kaynak: yatirimamdestek.com 

4.1.4. Talebin Gelecekteki Gelişim Potansiyeli ve Talebin Tahmini 

Türkiye; gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve büyük Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına 

ihracatı konusunda bölgesel üs konumundadır. Türkiye’nin 600 milyon nüfusa ulaşan 

yakın coğrafyasında önemli bir ekonomi oluşturduğu ve şu anda %1,5 civarında olan bu 

bölgedeki pazar payını önümüzdeki on yıl içerisinde %3’e çıkarması hedeflenmektedir 

(T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gıda ve İçecek Sektör Raporu, 2019). 

Türkiye her geçen yıl dünya gıda ve içecek pazarında daha etkin bir oyuncu olma 

yolunda ilerlemektedir. Türkiye, gıda alanında üretim gücünü tarımsal üretimden 

almaktadır. Aynı zamanda Türkiye FAO verilerine göre 2016 yılı itibariyle 64 milyar 

dolarlık gıdaya yönelik tarımsal üretimi ile dünyanın 10. büyük tarım ülkesi 

konumundadır. TÜİK’in gıda ve içecek ithalat-ihracat verilerine göre; sektör 2018 yılını 

yaklaşık 6,8 milyar dolarlık (TÜİK, ISIC Rev.4) artı değer ile kapatmıştır.   
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            Tablo 4.9 Dünyada Gıdaya Yönelik Tarımsal Üretimde İlk 10 Ülke 

Ülkeler Gıdaya Yönelik Tarımsal Üretim Değeri (Milyar $) 

Çin 1.181 

Venezüella 675 

Hindistan 340 

ABD 320 

Brezilya 153 

Endonezya 134 

Japonya 86 

Endonezya 134 

Japonya 86 

Rusya 70 

Fransa 65 

Türkiye 64 

              Kaynak: TÜİK, ISIC Rev (2018) 
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5. PROJE YERİ VE UYGULAMA ALANI 

5.1. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 

 

5.1.1. Coğrafi Yerleşim 

Yunusemre ilçesi; Manisa ilinin merkez ilçesi olup, Ege Bölgesi’nin batı kesiminde 

Manisa Dağı eteğinde, Gediz Irmağı’nın geçtiği Manisa ovası kenarında kurulmuştur. 

Yüzölçümü 823 km2 olan Yunusemre ilçesi Manisa ilinin en batısında yer almaktadır. 

İlçe batısında İzmir’in ilçeleri olan Aliağa, güneyinde Bornova ve kuzeyinde de Bergama 

ilçelerine komşudur. Doğusunda Manisa’nın diğer merkez ilçesi olan Şehzadeler yer 

almaktadır.  İlçe, Manisa Dağının dik yamacından ovaya doğru iner. Manisa Dağı doğu-

batı ekseni uzanmaktadır. Yunusemre sınırları içerisinde proje uygulama alanı Yunt Dağı 

bulunmaktadır. 

Şekil 5.1’de görüleceği üzere Yunt Dağı; ilçenin kuzeybatı sınırında yer alan bölgenin, 

bir bölümü İzmir ili sınırları içinde kalmakta, Çandarlı Körfezi’ne kadar uzanmaktadır. 

Yunt Dağı’ nın kuzeyinde Bakırçay ırmağı ve ovası bulunur. Doğuda Gediz Irmağı’nın 

suladığı Manisa Ovası’na uzanır. İdari bakımdan doğuda Saruhanlı ilçesi, Kuzey ve 

batıda İzmir ili Yenişakran ve Aliağa ilçelerine, güneyde ise Manisa merkeze sınırdır. 

 

Şekil 5.1 Manisa’nın Yunt Dağı Bölgesi 
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Projenin uygulama alanı olan Yunt Dağı toplam yüzölçümü 3521,70 km²’dir.                    

Şekil 5.2’de görüleceği üzere Yunt Dağı, Ege Bölgesi’nin batısında, Çandarlı 

Körfezi’nden iç kesimlere doğru uzanmaktadır  

 

     Şekil 5.2 Manisa İli ve Çevresine Göre Proje Yeri 

 

5.1.2. İklim 

Ege Bölgesi’nde bulunan Yunusemre ’de; yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 

yağışlıdır. Karakteristik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bölgenin iklim 

özelliklerinin ortaya çıkmasında hava kütlelerinin yıllık hareketleri, yükselti, engebelilik, 

dağların uzanışı, deniz etkisi ve bakı şartları etkili olmaktadır. Şekil 5.3’te görüleceği gibi 

yıllık ortalama sıcaklık 15,3 °C (Soma) ile 16,8 °C (Manisa); yıllık en yüksek sıcaklık ise 

18 °C (Aliağa) ile 22,9 °C (Manisa) arasındadır. Rüzgârlar, topoğrafı şartlara uygun bir 

durum sergileyerek E-W ve NE-SW yönlerinden etkin olarak esmektedir.  

Şekil 5.4’de görüldüğü üzere yıllık ortalama yağış miktarı Manisa’da 727.9 mm’dir. 

Yıl içinde düşen yağışın yaklaşık yarısı kış mevsiminde görülmektedir. Yaz mevsimi 

oldukça kuraktır. İlkbahar mevsimi sonbahara göre daha yağışlı geçer. Bölge yarı nemli 

iklim sahası içinde kalmaktadır.  
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Yunt Dağı, kıyı şeridine kapalı, yüksek kesimli olduğundan, Akdeniz iklimi burada 

karasal etkilere uğramaktadır. 36 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama            

92 mm yağış miktarıyla en fazla yağış aralık ayında görülmektedir. 

Bölgedeki tarımsal üretim büyük ölçüde iklim şartlarının etkisi altında kalmaktadır. 

Sulama yapılmayan arazilerde tarımsal üretim yıllık yağış miktarına bağlıdır. Yağış 

miktarının çok olduğu yıllarda üretim artmakta, az olduğu yıllarda ise üretim 

azalmaktadır. Kuraklık yaşanan yıllarda sulu tarım arazilerinde bile problemler ortaya 

çıkmaktadır. Bu yıllarda sulama kanallarına kısa süreli su verildiğinden, tarım arazileri 

yeterince sulanamamakta, bundan dolayı verim düşmektedir. Bu nedenle bölgede su 

kaynaklarının artırılması, modern sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması 

üretim kalite ve miktarının artırılması için önem taşımaktadır. Bu kapsamda YDKKM 

Eğitim ve Danışmanlık Ofisi modern sulama sistemleri konusunda üreticiyi 

bilinçlendirmek üzere eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütecek teknik destek 

sağlayacaktır. 

 

Şekil 5.3 Yunusemre İlçesi Sıcaklık Grafiği 

Kaynak: Climate Data, 2019 
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19,8 ºC sıcaklıkla Ağustos yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 2,7 olup 

yılın en düşük ortalamasıdır. Yaz ayları oldukça sıcak geçer, yılda ortalama olarak 162 

gün yaz günü olarak tespit edilmiştir. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü yıllık ortalama gün 

sayısı 26’dır. Yıllık ortalama sıcaklık 17,5 ºC’dir.  

 

5.1.3. Toprak ve Arazi Yapısı 

Yunusemre ilçesinin toplam yüzölçümü 775.342 da olup, ilçe arazi dağılımı bakımdan 

değerlendirildiğinde, toplam arazi varlığının %54’ü (425.300 da) tarım dışı arazi ve 

yerleşim yerlerinden oluşmaktadır (Şekil 5.5). Bunu %13,2 (102.212 da) ile tarım alanı, 

%30 (232.430 da) orman alanı, %2 (15.400 da) çayır-mera alanları izlemektedir. Orman 

alanlarının fazlalığı, tarım alanı oranlarının düşük kalmasına sebep olmaktadır (Tarım            

İl Müdürlüğü İstatistikleri, 2018). 

 

,,  

Şekil 5.5 Yunt Dağı ve Çevresinin Arazi Kullanım Özellikleri 

Sonbahar Yaz İlkbahar Kış 

(%) 
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Şekil 5.4 Yunt Dağı ve Çevresinde Yıllık Ortalama Yağışın Mevsimlere Dağılış 

Grafiği (%) (DMİ) 
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İlçe’nin 102.212 hektarlık tarım alanının %48’ı tarla, %24’ü bağ, %12,7’si zeytin, 

%5,8’i sebze, %7,9’ u meyve yetiştiriciliği yapılan alanlardan oluşmaktadır. Nadas 

bırakılan alan 0,7 civarındadır. 

 

  Tablo 5.1 Yunusemre İlçesi Tarım Arazisi Dağılımı 

Arazi Dağılımı Alanı (da) Toplam Araziye Oranı (%) 

Tarla Arazisi 49.083 48 

Sebze Arazisi 5.890 5,8 

Meyvelik 8.055 7,9 

Bağ Alanı 24.500 24 

Zeytinlik 13.000 12,7 

Nadas 694 0,7 

                 Boş Arazi 990 1 

Toplam 102.212 100 

Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü İstatistikleri, 2018 

Bölgede en geniş alanı kalkersiz kahverengi topraklar kaplar. Ana madde çakıllı, kumlu, 

killi depolardan özellikle de kalkerli kumlu kil ve kumlu kil tozlarından oluşur. Bölgenin 

güneyinde, ikinci büyük grup olarak kahverengi orman toprakları yer alır. Ana madde, 

pH değerleri asit ve alkali olmakla beraber, çoğunlukla alkali görülen kireç yönünden 

zengin kil taşları, mikaşistler ve gnaystır. Güney, güneybatı, batı ve orta kesimlerde yer 

yer kolüvyal topraklar dar alanlar kaplar. Bölgenin kuzeybatı, kuzey, doğu ve orta 

kesimlerinde, pek de geniş alan kaplamayan, Akdeniz toprakları bulunur. Ana madde se

rt kalker, esas olarak kireç taşı, dolomit, kalkerli kum taşı, kalkerli kum ve çakıl, kalkerli 

kil taşı, mercan kireç kayası, konglomera, kısmen de kil taşı ve volkanik kayalardır. 

Kuzeybatıda çok lokal bir alanda kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları bulunur.  

Ana kayaç esas olarak sert kalkerdir. Batıda sahile bakan yamaçlarda aluviyal 

topraklar çok dar bir alanda görülür. Bölgenin güneydoğusunda, dar alanlarda çıplak     

kaya ve molozlar, kuzeybatıda yine çok dar bir alanda rendzina topraklar bulunur (T.C. 

Selçuk Üniversitesi, Yuntdağı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü Doktora Tezi, İLKER                 

EROĞLU, 2009). 
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5.1.4. Bitki Örtüsü 

Orman ve Makiler: Yunt Dağı ve çevresinde geniş alanlara yayılan ormanlar birçok 

açıdan önemli bir zenginlik kaynağıdır. Proje uygulama Bölge’sinde 232.430 da alan 

kaplayan orman alanları, arazinin genelinin %30’luk kısmını oluştururlar. Bölgedeki 

fiziki coğrafya şartlarında görülen farklılıklara bağlı olarak orman alanlarının dağılışında 

ve ormanların özelliklerinde değişiklikler görülmektedir. Dağ kütlelerinin deniz etkisini 

kesmesi, yer yer Akdeniz iklimi ve Karasal iklim, bitki türlerinin iç içe bulunmasına yol 

açmaktadır. Yükseltiye bağlı olarak ova bitkileri, makiler, kuraklığa dayanıklı ve sürekli 

yeşil kalabilen Akdeniz bitkileri ve ormanlar şeklinde bir yayılma göze çarpar. Ormanlar 

genelde 150 m üzerindeki yüksekliklerde topluluklar halinde bulunur. İklim tipine bağlı 

olarak alçak kesimlerde tahribata uğrayan orman alanlarında çalılık ve fundalıklar hâkim 

duruma geçerken yüksek kesimlerde kızılçam, karaçam, melengiç ve meşelerden oluşan 

ormanlar bitki örtüsünü meydana getirirler. Ormanlarda az miktarda ahlat, karaağaç, çınar 

ve ardıça da rastlanır. Bölge’de görülen maki bitki türleri ise; geniş yapraklı taş ıhlamuru, 

mastık, kocayemiş, funda, ladin, zeytin ve az miktarda defne, kuşkonmaz ve üvezdir. 

Tarım Ürünleri: Bölgedeki tarım alanlarında çok çeşitli tarım ürünleri 

yetiştirilmektedir. Özellikle pamuk, tütün, zeytin, üzüm, buğday, arpa ve mısır yöre halkı 

için ekonomik olarak önem taşıyan başlıca ürünlerdir. Bunun yanında baklagiller, yem 

bitkileri, yumru bitkileri, yağlı tohum bitkileri, çeşitli sebze ve meyveler de tarımsal 

üretimde önemli yeri olan ürünlerdir.  

Bağ: Proje alanında çok eski devirlerden beri yapılan bağcılık ve üzüm üretimi, 

tarımsal faaliyetler içinde ayrı bir yere sahiptir. Bölgenin ovalık alanlarında geniş yayılış 

gösteren bağlara, dağlık ve tepelik alanlarda pek rastlanmamaktadır. 

Gerek bağ alanlarının dağılışı bakımından gerekse de üzüm üretimi bakımından 

sulanabilen verimli tarım alanlarına sahip Horozköy, Muradiye ve Üçpınar, Yağcılar, 

Karakoca mahalleleri üretim miktarlarıyla ön sıralarda yer almaktadır. Diğer 

mahallelerde ise yüzey şekilleri ve sulu tarım arazilerinin azlığı gibi faktörler bağ 

alanlarının azalmasına ve üzüm üretiminin düşmesine neden olmuştur.  
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Sulu tarım yönteminin uygulandığı bağlarda hem şaraplık hem de sofralık ve 

kurutmalık üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Bu üzüm çeşitleri içinde sultani çekirdeksiz 

en fazla yetiştirilen üzüm çeşididir. Bağlardan daha yüksek verim almak için sürme, asma 

diplerini çapalama ve belleme, gübreleme, budama ve zararlılarla mücadele gibi işlemler 

her yıl uygulanmaktadır. Proje alanında yaz yağışlarının yetersiz olması sulamayı zorunlu 

kılmaktadır. Bağ bozumu ise ağustos ayında gerçekleştirilmektedir. 

Tahıllar: Yunt Dağı Bölgesinde tahıl tarımı önemli ekonomik faaliyetler arasında yer 

almaktadır. Özellikle engebeli yapıya sahip dağlık ve tepelik araziler tahıl tarımına 

ayrılmıştır. Yöre insanının önemli besin maddelerinden birini buğdayın oluşturması 

bölgede tahıl üretiminin artmasına neden olan bir diğer faktördür. Ayrıca hayvancılığın 

temel geçim kaynakları arasında yer alması arpa ve mısır gibi tahıl çeşitlerinin üretimine 

de ayrı bir önem kazandırmıştır. Yöre insanı tahıl tarımı ile elde ettiği ürünlerden 

öncelikle kendisinin ve hayvanlarının yiyeceklerini karşılamaktadır. Geriye kalan kısmı 

ise ticari kazanç elde etmek için değerlendirmektedir. 

Meyve: Yunt Dağı Bölgesinde yetiştirilen meyve çeşidi çok fazladır. Çilek, ayva, erik, 

kiraz, vişne, kayısı, şeftali, antep fıstığı, badem, ceviz, kestane, nar, incir ve dut sahada 

yetiştirilen meyvelerden başlıcalarıdır. Bu meyvelerden antep fıstığı, badem, kiraz ve 

çilek diğer meyve çeşitlerine göre daha yaygın bulunmaktadır. 

Bölgede yetiştirilen meyvelerin dağılışında iklim şartları ve sulanabilen verimli 

topraklar etkili olmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklığın 15-16 °C civarında olduğu bölgede, 

yaz mevsimin sıcak ve kurak geçmesi, meyve bahçelerinde sulu tarımın yapılmasını 

zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle ovalık alanlar, gerek iklim ve toprak özellikleri 

bakımından, gerekse de sulanabilme imkânlarına sahip olmaları bakımından meyve 

yetiştiriciliği yapılırken ovalık alanlardan, dağlık sahalara doğru çıkıldıkça sıcaklık 

değerlerinin azalmasına ve sulama olanaklarının ortadan kalkmasına bağlı olarak meyve 

bahçelerinin kapladıkları alan daralmakta ve meyve türlerindeki çeşitlilik azalmaktadır. 

Bölgede antep fıstığı, melengiç ağaçlarına aşılanarak yetiştirilmektedir. Bölgede 

yaygın olarak bulunan melengiç ağaçları, antep fıstığının kolaylıkla yetiştirilmesini 

sağlamaktadır. Bunun yanında sahanın yüksek kesimlerinde geçimlerini güçlükle 

sağlayan köylüler, ticari kazanç elde etmek için bütün imkânlarını değerlendirmektedir. 
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Son yıllarda bölgede meyve yetiştiriciliğini teşvik etmek ve üretimi artırmak amacıyla 

Yunusemre Belediyesi birçok fidan dağıtmış, antep fıstığı aşısı yapılmış, üretim artmıştır. 

Yunt Dağı Bölgesinde yetiştirilen diğer meyve çeşitleri armut, nar, dut, incir, kayısı, 

ayva, elma, ceviz, vişne ve kestanedir. Bu ürünler ticari kazanç elde etmekten ziyade 

ihtiyacı karşılamaya yönelik üretilmektedir. Genelde sahada dağınık halde bulunan bu 

meyvelerde ilaçlama, gübreleme, sürme, çapalama gibi bakım işlemleri gereği gibi 

yapılmadığından ekstansif metotlar hâkimdir.  

Sulanabilen verimli ovaların yer aldığı alanlarda yoğunlaşan, meyveciliğin gelişmiş 

olması yine fiziki coğrafya özelliklerinin bir sonucudur. Sahadaki meyve tarımının en 

büyük sorunu genelde ekstansif metotların hâkim olmasıdır. Proje kapsamında modern 

üretim yöntemlerine geçiş yapılması için sağlanacak eğitim ve danışmanlık hizmeti; 

meyve tarımının hem verimini arttıracak hem de ticari kazancı yükseltecektir. 

Sebze: Sebze üretimi de Yöre için önemli bir ekonomik faaliyettir. Sebze ekilen 

araziler sulu tarımın yapılabildiği Muradiye, Horozköy, Yağcılar, Gülbahçe 

mahallelerinde yoğunlaşmaktadır. Bölgede sulanabilen arazilerin önemli bölümü sebze 

meyveye ayrılmış durumdadır. Meyve tarımında olduğu gibi, sebze tarımında da sulu 

tarıma elverişli arazilerin bulunduğu mahalleler tarımsal üretimde öne çıkmaktadır. En 

çok üretilen sebze domates ve biberdir.   

 

5.1.5. Su Kaynakları 

Akarsular: İl sınırlarından geçen Bakırçay ve Gediz nehirleri Ege Bölgesinin ve İl’in 

önemli akarsularıdır (Şekil 5.6).  

İl sınırlarındaki akarsuların çoğunluğu Gediz Havzası’nda olup, az bir kısmı Ege 

Havzasında yer almıştır. 12 önemli çaydan 7 adedi Gediz Havzası’nda, diğerleri ise Soma, 

Kırkağaç ve Yunt Dağı Bölgesinde yer almaktadır. Proje uygulama alanı Yunt Dağı 

Bölgesi sınırlarında Kocadere ve Sarma Çayı bulunmaktadır (Kaynak: DSİ Mülga                  

EİE, 2017). 
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Şekil 5.6 Yunt Dağı ve Çevresinin Hidrografya Özellikleri 

      Doğal Göller, Göletler ve Rezervuarlar: İl sınırları içinde dağlarda bulunan küçük 

göllerle birlikte tabii göl olarak Marmara Gölü bulunmaktadır. Tabii göller dışında il 

sınırları içinde 5 adet baraj gölü bulunmaktadır. Şekil 5.7’ de görülen baraj gölleri şu 

şekilde sıralanabilir; Demirköprü, Sevişler, Gördes, Güneşli ve Afşar Baraj Gölleri’ dir. 

Şekil 5.7 Manisa İlindeki Mevcut Baraj ve Göletlerin Harita Üzerindeki Görünümü (DSİ) 
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Proje uygulama alanı Yunt Dağı Bölgesi’nde su ihtiyacının önemli bir kısmı, biri 

yapım aşamasında olan, toplamda 3 adet baraj (Bağ Yolu Barajı, Beydeğirmeni Barajı) 

ve 5 adet göletten karşılanmaktadır (Tablo 5.2 ve Tablo 5.3). Diğer alanlarda sulama için 

artezyenlerden yararlanılmaktadır. Bölgede birbiri ile bağlantılı 3 dere mevcuttur. Dereler 

mevsimsel olarak su ile dolduğundan sulama için pek kullanılamamaktadır. 

 

Proje alanı olan Yunt Dağı Bölgesinde Bağyolu ve Beydeğirmeni Barajları                        

7,86 milyon m3 hacimleri ile 6.160 da alana su sağlamaktadır. Yapımı süren Sarma 

Barajı’nın tamamlanmasıyla 26,43 milyonluk bir sulama kapasitesine ulaşılacaktır.  

Barajın tamamlanmasıyla bölge üreticilerine her yıl ortalama 7,4 milyon lira ek gelir 

sağlanacağı belirtilmektedir. 

 

Tablo 5.2 Yunusemre İlçesi Barajları 

 Baraj Adı Depolama Hacmi m3 Sulama Alanı 

1 Merkez-Bağyolu Barajı 5,51 milyon 3.410 dekar 

2 Yunusemre Beydeğirmeni Barajı 2,35 milyon 2.750 dekar 

3 Merkez Sarma Barajı 18,57 milyon Yapımı sürüyor 

Kaynak: DSİ, 2016 

 

 

Tablo 5.3 Yunusemre İlçesi Göletleri 

 Gölet Adı Depolama Hacmi m3 Sulama Alanı 

1 Merkez-İlyasçılar Göleti 0,32 milyon m3 440 dekar 

2 Merkez-Köseler Göleti 1,57 milyon m3 1.280 dekar 

3 Merkez-Pelitalan Göleti 1,22 milyon m3 1.710 dekar 

4 Merkez Maldan Sarısu Göleti 0,57 milyon m3 810 dekar 

5 Yunusemre Beydere Göleti 0,6 milyon m3 520 dekar 

Kaynak: DSİ, 2016 
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Yunusemre ilçesinde 4,28 milyon m3 toplam depolama hacmi ile 4.760 da tarım 

arazisini sulayan 5 adet Gölet bulunmaktadır. Barajlarla birlikte 12,14 milyon m3 hacme 

ulaşan sulama kapasitesiyle, bölgede 10.920 da tarım arazisinin sulanması 

sağlanmaktadır.  

Artezyen ve kuyularla da desteklenen sulama sistemleriyle, toplam tarım arazisi 

102.212 da olan ilçenin sulanabilir tarım arazisinin oranı 60.990 da ile %59 civarındadır. 

Dağlık tepelik alanlara çıktıkça su varlığı daha da azalmaktadır. Su kaynaklarının 

yetersizliği bölgenin en büyük sorununu oluşturmaktadır (Tarım İl Müdürlüğü, 2017). 

Yeraltı Suları: Manisa ve çevresinde yeraltı sularına yönelik ilk çalışmalar 1955 

yılında DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulu Yeraltı suları Dairesince yapılmıştır.  

İlk hidrojeolojik etütler, Bakırçay ve Gediz Havzalarında ova niteliğine sahip alanlarda 

yapılıştır. Bu etütler sonrası açılan araştırma sondaj kuyularından elde edilen verilerle ova 

bazında Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nce yine ilk rezerv raporları hazırlanarak 

yeraltı suyu potansiyeli bakımından önemli rezerve sahip ovalarda detaylı planlama 

kademesinde hidrojeolojik etüt çalışmalarına başlanmıştır. 

Tablo 5.4 ‘de görüleceği gibi İlimizin Gediz Havzası’ndaki Beyoba Kuyusu’ nda 

yeraltı su seviyeleri 1975 yılında yapılan ölçümlerde statik seviye 5 m civarında iken, bu 

değer 2017 yılında yapılan ölçümlerde yağışlara ve yeraltı suyu çekimine bağlı olarak           

39 metreye kadar düşmüştür. Bakırçay havzasına baktığımızda genel olarak su 

seviyesinde yıllara göre önemli bir değişim olmadığı gözlenmiştir. 
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Tablo 5.4 Manisa ilinin Yeraltı Suyu (YAS) Potansiyeli 

Havza İli 
Ova veya 

İlçe Adı 

Yas 

İşletme Rezervi 

(Hm3/Yıl) 

Yas 

Tahsis 

(Hm3/Yıl) 

Gediz       Manisa 

Selendi  2.567 

Kula  12.750 

Sarıgöl 
42 

10.210 

Alaşehir 35.882 

Salihli 
 

73 

70.061 

Turgutlu 25.937 

Ahmetli 2.023 

Köprübaşı  8.994 

Demirci  2.762 

Gördes  5.423 

Akhisar 

 

298 

48.875 

Saruhanlı 37.453 

Merkez 93.425 

Gölmarmara 4.480 

Bakırçay       Manisa 
Kırkağaç 15,5 9.934 

Soma 46 29.703 

Toplam            474,5 398.628 

Kaynak: DSİ, 2016 

 

5.1.6. Fiziksel ve Coğrafi Özellikleri Etkileyen Diğer Durumlar 

Manisa afet stratejisi ve müdahale kapasitesi açısından iyi bir durumda görünmektedir. 

Manisa iline ait İl Afet ve Acil Yardım Planı bulunmaktadır ve bu plan her yıl 

yenilenmektedir. Ayrıca kısa adı MADSEP olan Manisa Deprem Stratejisi Eylem Planı 

2012-2023 hazırlanmıştır. İlde herhangi bir afet durumunda kullanılabilecek toplam 532 

tane iş makinesi, greyder, kepçe, loder, forklift, tıbbi araç vb. bulunmaktadır. 
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    Tablo 5.5 Manisa İlinde Meydana Gelen Doğal Afetler 

İl Afet Türü Afet Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Sayısı 

 

 

 

 

Manisa 

Deprem         6            3.053        186 

Diğer         1         2  

Dolu          5         0        0 

Don         6         0        0 

Fırtına         9         0         0 

Heyelan         5   

Kar         1   

O. Yangınları              93        0         0 

Tren Kazası         1           10        4 

Yangın         1         1  

Yıldırım         1         1  

Kaynak: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ulusal Afet Arşivi (2017) 

Doğal Afetler: Tablo 5.5.’de görüldüğü gibi Tarih boyunca Bölgede çeşitli 

dönemlerde doğal afetler yaşanmış olup bu afetler can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

Bölgede deprem, heyelan, su baskını, yangın gibi çeşitli afet türleri tarih boyunca 

görülmüştür. Bölgenin doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topoğrafik özelliklere sahip bir 

bölge olması, bölgenin afet riskini arttırmaktadır. 

Deprem: Bölgede en fazla risk teşkil eden doğal afet türü depremlerdir. Bölgede 

bugüne kadar ciddi hasar veren depremler yaşanmıştır. Meydana gelen depremlerde 

Manisa ilinde 3.053 kişi hayatını kaybetmiştir. Gediz Çöküntü Sistemi, Dinar Fay Hattı, 

Akşehir Fay Hattı, Manisa Fay Hattı, Kütahya Fay Hattı ve Simav Fay Hattının aktif 

olmasından dolayı son yüzyılda büyüklükleri 4 ve 4’ün üzerinde olan birçok deprem 

yaşanmıştır.  Bölgedeki tüm ilçelerin deprem riskine göre sınıflandırılması gösterilmiştir. 
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Manisa ili 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan 

Gediz Grabeni’ nden diri bir fay olarak Manisa Fayı geçmektedir (Şekil 5.8). Turgutlu ile 

Manisa batısındaki Muradiye arasında yaklaşık 40 km uzunluğundaki Manisa Fay 

Hattının aktif olmasından dolayı son yüzyılda büyüklükleri 4 ve 4’ün üzerinde olan birçok 

deprem yaşanmıştır. Manisa’da 5,0 büyüklüğündeki bir depremin 10 yılda gerçekleşme 

olasılığı %81,3 iken, 6,0 büyüklüğündeki bir depremin aynı zaman diliminde 

gerçekleşme olasılığı %66,6’dır (Manisa İli Yerel Ekonomik Gelişme Programı, Afet 

Yönetimi, Kentsel Hizmetler, İnsan ve Toplum, 2016-2018). 

Manisa ilinde bugüne kadar yaşanan önemli depremler sırasıyla 1965 yılında 5,8 

büyüklüğündeki Salihli depremi, 1969 yılında 6,6 büyüklüğündeki Alaşehir depremi ve 

1970 yılındaki 5,7 büyüklüğündeki Demirci depremidir. İl’de fay zayıf yer hareketlerini 

tespiti amacıyla 10 deprem istasyonu, kuvvetli yer hareketleri tespiti amacıyla                                  

7 istasyon bulunmaktadır (Zafer Kalkınma Ajansı Raporu, 2017). 

Don: Bölgede en çok karşılaşılan afetlerden biri don olaylarıdır. Özellikle Yunt 

Dağı’nın yüksek kesimlerinde ki mahallelerde don olayına daha çok rastlanmaktadır. 

Ocak, Şubat, Aralık ayları don olaylarının en çok etkilediği aylardır. Bunu Mart ve Kasım 

ayları izlemektedir. 

Şekil 5.8 Gediz Grabenin Doğu Kesiminin Genel Gösterimi (Poyraz., vd., 2015) 
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Sel ve Taşkın Riski: Manisa ve çevresinde sel ve taşkınlar orta düzeydedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1940- 2010 yılları arasındaki sel, taşkın ve şiddetli 

yağış gibi afetlere ilişkin yaptığı analizlere göre su taşkını olayları çevre illerden sadece 

Balıkesir’de yoğun olarak yaşanmıştır. Bir nehir/dere yatağındaki mevcut su miktarının, 

havzaya normalden fazla yağmur yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün 

erimesinden dolayı hızla artması ve yatak çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, mal ve 

mülke zarar vermesi olayına “taşkın” denmektedir. Taşkınlar Manisa’da orta düzeyde 

sorun teşkil etmektedir. 

Orman Yangınları: Yangınların çıkması bakımından Akdeniz iklimi "Yazları kurak 

ve sıcak kışları ise mutedil ve yağışlı" özelliğine sahiptir. Türkiye'de özellikle Akdeniz 

ikliminin hâkim olduğu bölgelerde her yıl çok sayıda yangın çıkmakta ve bu yangınlar 

sonucunda büyük maddi ve manevi zararlar ortaya çıkmaktadır. 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü İlin tamamında orman yangını riski yüksektir. 

Çevre illerden İzmir, Aydın ve Balıkesir’in büyük bölümü orman yangını riski 

taşımaktadır. Denizli ise genel olarak orta derecede orman yangını risk derecesine 

sahiptir. Orman yangınları çevre iller arasında afetlerin görülme sıklığında depremlerden 

sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

 

5.2. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı 

Yunusemre Manisa İl’inin merkez ilçesidir. Coğrafi konumu ve topoğrafik yapısının 

uygunluğu nedeniyle Yunusemre’ nin ulaşım olanakları oldukça gelişmiştir. İlçe, kara ve 

demiryolunun yani sıra, İzmir’e çok yakın olması ve bu kentle olan sosyo-ekonomik 

bağlantılarının yoğunluğu nedeniyle İzmir’deki deniz ve hava limanlarından da 

yararlanmaktadır. Manisa ili Türkiye’nin en önemli ve en yoğun karayolu özelliğini 

taşıyan İstanbul-Bursa-İzmir Karayolu ve Ankara Karayolu gibi iki önemli aks üzerinde 

yer almaktadır. Tablo 5.6’de görüleceği gibi; İlçe Merkezinin karayolu uzunluğu olarak 

Aydın’a uzaklığı 155 km, Balıkesir’e 141 km, Denizli'ye 208 km, İzmir’e 36 km, 

Kütahya’ya 317 km ve Uşak’a 195 km'dir  

Proje uygulama alanının coğrafi konum itibarı ile İzmir, Balıkesir, Aydın gibi önemli 

pazarlara yakınlığı pazarlama olanaklarını artıracak, nakliye giderlerinin azalması ile 
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fiyat avantajı sağlayacaktır. Yine Deniz, hava limanlarına olan yakınlık ürünlerin 

ihracatında önemli avantajlar sağlayacaktır.    

Tablo 5.6 Yunusemre İlçesinin Komşu İllere ve Önemli Merkezlere Karayolu Uzaklığı 

Komşu İller   Uzaklık (km) 

Aydın 155 

Balıkesir 141 

Denizli 208 

İzmir 36 

Kütahya 317 

Uşak 195 

Önemli Merkezler      Uzaklık (km) 

Adana 884 

Ankara 563 

Antalya 428 

Bursa 290 

Gaziantep 1.096 

İstanbul 529 

Konya 534 

Kayseri 832 

Ekonomisi sanayi, hizmet ve tarıma dayalı ilçenin ekonomisi oldukça güçlü bir yapı 

sergilemektedir. İlçe merkezi sınırları içinde bulunan Manisa Organize Sanayi 

Bölge’sinin varlığı Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişiminde olumlu etki sağlamaktadır. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 194 adet tesiste 51.000’den fazla işçi çalışmaktadır.  

Bununla birlikte 1.687 adet faal tesis bulunan 3 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktır.  

Sanayi Sicil Belgesi alan tesis sayısı 2.652’dir. Bunlardan 602 şirket 25’den fazla,                 

35 şirket 500’den fazla işçi çalıştırmaktadır. 

İlçede, Ticaret Odasına kayıtlı 1.661 adet Anonim, 5.953 adet Limited, 20 Komandit 

ve 84 Kolektif Şirket olmak üzere toplam şirket sayısı 7.714 civarındadır. Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı 94 Esnaf ve Sanatkârlar Odası bulunmakta olup                

fili üye sayısı 47.782’dir. İlçe ’de çalışan sayısı 47.782’dir. İlçe 2016 yılında 

4.300.000.000$ ihracat, 2.830.000.000$ ithalat gerçekleştirmiştir (Yunusemre Belediyesi 

İstatistikleri, 2018). 
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Yunusemre ilçesinde toplam kapasite 21.500 m3/gün olan iki adet arıtma tesisi 

bulunmaktadır. Elektrik ihtiyacı üretim gücü 140,33 MW olan bir adet elektrik 

santralinden sağlanmakta, elektrik sıkıntısı yaşanmamaktadır.  İlçenin telefon ve internet 

altyapısı etkin bir şekilde çalışmakta olup ülkemizde hizmet veren üç GSM operatörü de 

servis sağlamaktadır. 

Yunusemre ilçesinde ülkemizde hizmet veren 19 bankaya ait 175 şube bulunmaktadır. 

Bütün devlet bankalarının şubeleri ilçede mevcuttur. 

Proje uygulama alanı olarak önerilen Pelitalan ve Osmancalı Mahallelerinde 

haberleşme sistem altyapısı kurulmuş olup ülkemizde hizmet veren üç GSM operatörü de 

servis sağlamaktadır. Su ve elektrik altyapısı tamamlanmış, Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 

Merkez’i kurulumu için uygundur. 

 

5.3. Sosyal Altyapı 

Yunusemre ilçesine idari olarak bağlı, proje alanı Yunt Dağı Bölgesinde Muradiye 

mahallesi dışında, 63 Mahallenin toplam nüfusu 10.448 erkek, 10.321 kadın olmak üzere 

20.769’dur (2018 ADNKS). Nüfusun dağılışını etkileyen başlıca faktörler yüzey şekilleri, 

iklim, bitki örtüsü, toprak gibi fiziki coğrafya koşulları ile beşerî faktörlerdir. Bu 

faktörlere bağlı olarak nüfusun, verimli tarım alanlarının kenarındaki dağlık ve tepelik 

sahaların yamaçlarında yoğunlaştığı, buna karşılık yükseltinin arttığı dağlık ve engebelik 

alanlarda seyrekleştiği görülmektedir. 

Son yıllarda nüfus kaybı söz konusudur. Kırsal kesimde yaşayan genç ve üretken 

nüfusun başta İzmir ve Manisa olmak üzere yakınanlarındaki şehirlere yönelik göç 

hareketlerine yoğun bir şekilde katılmaları, bölgedeki nüfusun gerilemesine yol açmıştır. 

Fizibilite alan çalışmalarında yapılan geziler sırasında da köylerin birçoğunda sadece 

yaşlıların kaldığı tespit edilmiştir. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2,5 kişidir. Bölgede 

ataerkil aile yapısından çekirdek aile yapısına doğru bir geçişin veya değişimin olduğu 

söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında verilen göçlerin ve sosyal-kültürel etkilerin 

rolü büyüktür. 
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Bölgede nüfusun dağılışı yüzey şekilleri ve yükselti ile yakından ilişkilidir. Bir diğer 

ifade ile yükseltinin artmasına paralel olarak dağlık ve engebelik sahalarda yaşayan nüfus 

miktarı azalmaktadır.  

Mahallelerin 2018 yılında ortalama nüfus büyüklüğü 329 kişidir. Mahalle nüfus 

büyüklüklerine göre dağılışı incelendiğinde sahadaki 63 mahalleden %65,07’sinin                   

(41 Mahalle) nüfusu 01-250 kişi arasında, %17,4’sının (11 Mahalle) nüfusu                            

251-500 kişi arasında, %7,9’unun (5 Mahalle) nüfusu 501-750 kişi arasında,                                             

%1,5’inin (5 Mahalle) nüfusunun da 751-1.000 kişi arasında olduğu görülür. 1.000 

kişiden fazla nüfusa sahip yerleşme sayısı ise 5 (%7,9)’tir. Toplumların eğitim düzeyi, 

nüfusun kalitesini belirleyen en önemli göstergelerden biridir. İnsanın nitelikli, 

kabiliyetli, fikir üretebilen, mesleki bilgi ve becerisi yüksek bir birey olabilmesinin yolu 

iyi bir eğitimden geçmektedir. Bu nedenle Yunt Dağı kırsalı nüfusun eğitim ve öğretim 

durumunun bilinmesi ayrı bir önem taşımaktadır. 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi sn 

Özlem KARAHAN UYSAL “Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal 

Üretime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, 2015” çalışmalarında elde ettiği 

verilere göre; Bölge üreticilerin ortalama eğitim süresi 4,82 yıl, yani ilköğretim 

düzeyindedir. Tarımsal üretim deneyimleri ortalama 28 yıldır. Çiftçilerin toplam gelirleri 

içerisinde tarımsal gelirin payı ortalama olarak %79’dur. Yani tarımsal üretim bölgenin 

başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ortalama hane halkı 2,5 kişiden oluşmaktadır. 

Tablo 5.7’de görüleceği gibi çiftçilerin %63’ünün 36-55 yaş grubu arasında bulunduğu; 

%82’sinin beş yıllık ilkokul mezunu olduğu; yaklaşık %91’inin 10 yıldan fazla tarımsal 

üretim tecrübesi bulunduğu saptanmıştır.   

Geçimini tamamen tarımsal üretimden sağlayan çiftçilerin oranı %62,66’dır. 

Çiftçilerin %64’ü sosyal güvenceye sahiptir. Yaklaşık %95’i oturdukları evin sahibi olup, 

%10’unun ikinci bir evi vardır. Bununla beraber, çiftçilerin evleri genellikle çok küçük 

ve bakımsız köy evleridir. Çiftçilerin yaklaşık %20’si bir otomobile sahiptir. Manisa’ya 

mesafesi 22 ila 42 km arasında değişen köylerdeki diğer çiftçi aileleri şehre ulaşım için 

bir saat arayla köyden geçen minibüsleri kullanmaktadır. Traktöre sahip çiftçilerin oranı 

%44’tür. Çiftçilerin büyük çoğunluğu cep telefonu kullanırken, evinde bilgisayar 

bulunanların oranı %5 civarındadır. Sosyal güvencesi olan 100 çiftçinin 56’sı                      
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BAĞ-KUR, 38’i SGK, üçü Emekli Sandığı, diğerleri Yeşil Kart veya çocukları üzerinden 

sağlık güvencesine sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi sn 

Özlem KARAHAN UYSAL’ın “Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal 

Üretime Yaklaşımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, 2015” çalışmasında,  tutum ölçeği 

sorularına alınan yanıtlarda, bölgedeki çiftçilerin çiftçilikten pek memnun olmadıkları; 

çocuklarının çiftçiliğe devam etmesini “hiç” istemedikleri; tarımsal faaliyetin temel 

ihtiyaçlarını “kısmen” karşılayabildiğini düşündükleri ve çoğunun çiftçilik mesleğinden 

“vazgeçebilecekleri” yönünde bulgular ortaya koyulmuştur. 

 

Tablo 5.7 Çiftçilerin Refah Düzeylerine İlişkin Bazı Göstergeler 

          Gözlem Sayısı          Var         %        Yok        % 

Sosyal güvenlik          156         100          64,10           56          35,90 

Ev (öz mülk)         156         148          94,87            8            5,13 

İkinci ev (öz mülk)         155           16          10,32         139         89,68 

Otomobil         156           31          19,87          125         80,13 

Traktör         158           70          44,30            88         55,70 

Kablolu telefon         155           60          38,71             95         61,29 

Cep telefonu         156         129           82,69             27         17,31 

Bilgisayar         156             8            5,13             148         94,87 

 Kaynak: Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime Yaklaşımlarını 

Etkileyen Faktörlerin Analizi, 2015 

Çiftçilerin sorulara verdikleri yanıtlar Tablo 5.8’de gösterilmektedir. Buna göre, 

çiftçilerin meslek olarak çiftçilik yapıyor olmaktan pek memnun olmadıkları söylenebilir. 

1’in “hiç memnun değilim”, 5’in ise “çok memnunum” anlamına geldiği beşli tutum 

ölçeği üzerinden çiftçilerin bu soruya verdikleri yanıtların ortalaması 2,15, yani “az 

memnunum” olmuştur. Hatta çiftçilerin yarıya yakını (%46,15) “hiç memnun değilim” 

demiştir. Diğer yandan, çiftçilikten orta ve üzeri düzeyde memnun olduklarını ifade 

edenlerin toplamı da %42’yi bulmaktadır. Sonraki neslin çiftçilik yapması konusunda ise 

çiftçilerin tutumları daha olumsuzdur. Çiftçilerin %84’ü çocuklarının meslek olarak 

çiftçiliğe devam etmesini hiç arzulamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu soruya alınan 

yanıtların ortalaması 1,42 puan ile “hiç istemiyorum” olmuştur. 
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Tablo 5.8 Çiftçilerin Çiftçilik Mesleğine Yönelik Tutumları 

 Gözlem 

Sayısı 

Hiç 

(1) 

Az 

(2) 

Kısmen 

(3) 

Oldukça 

(4) 

Çok 

(5) 
Toplam Ort. Puan 

Çiftçilikten 

memnunum.  
156 46,15 12,18 28,85 5,77 7,05 100,00 2,15 

Çocuklarımın da bu işi 

yapmasını isterim. 
156 83,97 3,21 5,13 1,92 5,77 100,00 1,42 

Çiftçiliğin temel 

ihtiyaçlarınızı 

karşılama 

derecesi nedir? 

151 11,92 31,13 42,38 8,61 5,96 100,00 2,66 

Çiftçilikten 

vazgeçebilir 

misiniz? 

138 10,79 19,42 18,71 17,99 33,09 100,00 3,43 

Kaynak: Manisa İli Yunt Dağı Köylerinde Çiftçilerin Tarımsal Üretime Yaklaşımlarını 

Etkileyen Faktörlerin Analizi, 2015 

Bölgenin kalkınmasında tarım sektörünün önemi ve yerine getirdiği çok sayıdaki 

fonksiyon göz önüne alındığında bu bulgular üzerinde önemle durulması gerektiği açıktır. 

Üreticiler tarımsal faaliyetin giyim, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını kısmen 

karşıladığını (5 üzerinden 2,66 puan) ifade etmişlerdir. “Çiftçilikten vazgeçebilir 

misiniz?” sorusuna alınan yanıtların ortalaması 3,43 puan, yani “olabilir” olmuştur. Diğer 

yandan, %30’luk bir grup, çiftçiliği zor bırakacaklarını veya asla bırakmayacaklarını 

ifade etmişlerdir. Çiftçilerin büyük çoğunluğunun memnun olmadıkları ve vazgeçebilirim 

dedikleri halde hala tarımla uğraşıyor olmalarının önemli ölçüde alternatif olanakların 

yokluğundan kaynaklandığı ifade edilebilir.  

 

5.4. Kurumsal Yapılar 

Yunusemre İlçesinin Manisa’nın merkez ilçesi olmasının sağladığı avantajla İl ve İlçe 

teşkilatlarına bağlı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları mevcuttur. Yunusemre 

Kaymakamlığı, İlçe Merkezi sınırlarında Yunusemre Belediyesi, Yunusemre İlçe Gıda 

ve Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Yunusemre İlçe Müftülüğü, Yunusemre Tapu 

Müdürlüğü, Yunusemre ilçe jandarma komutanlığı, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü, 

Yunusemre ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yunusemre Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 

Müdürlüğü, Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi, Yunusemre İlçe Nüfus Müdürlüğü, 



 

- 97 - 

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü olmak 

üzere 11 adet kamu kurumu bulunmaktadır.  

Manisa İl’inde 2018 yılı itibarıyla 278 adet Kooperatif ve 3 adet Kooperatifler Birliği 

ile 13 adet Üretici Birliği ve 4 adet Yetiştirici Birliği olmak üzere toplam 278 adet 

Tarımsal Amaçlı Örgüt mevcuttur. Bu örgütlerin güncel kayıtlı ortak/üye sayısı 

39.024’dir. Ayrıca 258 kooperatiften 166’sı 3 adet kooperatif birliğine ortaktır. 

Yunusemre ilçesi Yunt Dağı bölgesinde örgütlülük bilinci gelişmemiştir. 2019 yılı 

kooperatif varlığı incelendiğinde 3 adedi pasif olmak üzere toplam 12 adet kooperatif 

bulunmaktadır. Aktif olan kooperatiflerin etkinlik düzeyi de yetersiz durumdadır.   

5.5. Çevresel Etkilerin Ön Değerlendirmesi 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezinde yer alacak tesisler, ÇED uygulanacak projeler 

kapsamında yer almamaktadır. 

5.6. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti 

YDKKM yatırımı için 2 alternatif arazi önerilmektedir. Birinci alternatif Pelitalan 

Mahallesi sınırları içerisinde, ikinci alternatif ise Osmancalı Mahallesi sınırları içindedir.  

Önerilen araziler Yunusemre Belediyesi mülkiyetindedir. Yunusemre Belediyesi 

yatırımı için gerekli araziyi bedelsiz olarak sağlayacak, kamulaştırma sorunu 

yaşanmayacaktır. 

YDKKM Alternatif Uygulama Alanı – 1 Pelitalan 

İlçe Merkezine Uzaklığı; 32,2 km 

Alan Büyüklüğü; 9.424,96 Dekar 

Mülkiyet Durumu; Yunusemre Belediyesi Mülkiyetinde 

   Arazi Niteliği: Sosyal Tesis 

İçme Suyu Durumu; Pelitalan Mahallesi içme suyu şebekesinden karşılanacaktır. 

Elektrik Durumu; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından karşılanacaktır. 

Genişleme Alanı; Uygun. 
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Pelitalan Mahallesine 137 ada,1 parselde bulunan uygulama alanı bilgilerinin 

detayları ‘2.7. Proje Uygulama Yeri ve Alanı’ başlığında verilmiştir. 

  YDKKM Alternatif Uygulama Alanı – 2 Osmancalı 

Yeri; Osmancalı Mahallesi 

İlçe Merkezine Uzaklığı; 37 km 

Alan Büyüklüğü; 7.025,00 Dekar 

Mülkiyet Durumu; Belediye Hizmet Alanı 

   Arazi Niteliği: Mera Arazisi 

Mevcut Parsel Sayısı; 1 Adet 

İçme Suyu Durumu; Osmancalı Mahallesi içme suyu şebekesinden karşılanacaktır. 

Elektrik Durumu; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından karşılanacaktır. 

Genişleme Alanı; Uygun 

 

 

Şekil 5.9 Osmancalı Mahallesi Proje Uygulama Alanı 
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YDKKM uygulama alanı olarak düşünülen ikinci alternatif; Osmancalı Mahallesi         

0 ada, 803 Parsel 7.025 da Belediye arazisidir. İmar planında Belediye hizmet alanı olarak 

geçmektedir. Arazi iki ana yola cepheli, genişleme alanı olarak uygundur.  

Uygulama alanının bulunduğu Osmancalı Mahallesi; Manisa İl merkezinin kuzeybatı 

yönünde 37 km uzağında bulunur. Şehir merkezine ulaşım 42 dakika sürmektedir.  

İstanbul-Bursa-İzmir Karayolu’na 10 km, Adnan Menderes Havalimanına 86,4 km 

mesafededir. Osmancalı-Adnan Menderes Havaalanı 1 saat, 4 dakika sürmektedir.             

İl Merkezi ve İstanbul-Bursa-İzmir Karayolu’na olan yakınlığı, dağıtım ve pazarlama 

olanaklarını artırmaktadır. Osmancalı Mahallesi’nin konum itibarı ile proje kapsamında 

olan Yunt Dağı Kırsalı, 63 Mahalle’nin yollarının kesiştiği noktada yer alması, tüm 

bölgede üretilen ürünlerin YDKKM’ ne kolay erişim olanağı sunmaktadır.  

 

 

Şekil 5.10 Osmancalı Mahallesi İzmir Adnan Menderes Havalimanı Güzergâh ve 

Mesafeleri 
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Şekil 5.11 Osmancalı Mahallesi Manisa Merkez Yol Güzergâhları ve Mesafeleri 

Yunt Dağı’nın güneyinde bulunan Osmancalı Mahallesi, bölgenin sosyo-ekonomik 

olarak en gelişmiş mahallelerindendir.  

Yunt Dağı’nın tepelik, eğimli yapısına karşın düz arazi varlığı en fazla 

mahallelerindendir. Düz ve sulanabilir arazi varlığı en fazla olması nedeniyle başta çilek 

olmak üzere birçok meyve, sebze, antep fıstığı, tahıl vb. üretim potansiyeli ile üretim 

kaynaklarına yakınlığıyla öne çıkmaktadır.  

Proje uygulama alanının, kalkınma hamlesi başlatılan Yunusemre İlçesi kırsalı Yunt 

Dağı Bölgesinde olmasına dikkat edilmiş, YDKKM’nin kurulacağı alan, Bölge 

üreticileri, 63 Mahalle Muhtarı ve Yunusemre Belediyesi’nin öneri ve olumlu görüşleri 

alınarak belirlenmiştir.  
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6. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM 

6.1. Kapasite Analizi ve Seçimi 

YDKKM Projesinin temel amacı Yunusemre ilçesinin kırsal alanını oluşturan Yunt 

Dağı Bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin temel geçim kaynağı olan tarım 

sektöründen elde edilen gelirlerinin artırılmasıdır. YDKKM bünyesinde kurulacak işleme 

tesisleriyle bölge tarımsal üretimine katma değer yaratılması, sunulacak eğitim ve 

danışmanlık hizmetiyle tarımsal üretim miktar, kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda; İşletme amaçlarına uygun olan optimal kapasitenin 

seçimi, kapasite alternatiflerinin finansal, ekonomik ve teknolojik yönden 

değerlendirilmesi ve karşılaştırılması sonucu belirlenmiştir. 

Tesislerin kurulu kapasiteleri planlanırken üretim faaliyetleriyle ilgili sabit, değişken 

ve ortalama maliyetler değerlendirilmiş, Belediyenin yatırım için ayırmayı planladığı 

finansal kaynak, optimum kapasite büyüklüğünün seçilmesinde etkili olmuştur. Kapasite 

planlamasında etkili faktörlerden bir diğeri Bölge üretim miktarları olmuştur. YDKKM 

faaliyetleri ile üretim miktar, kalite ve çeşitliliğinde artış olacağı değerlendirilmiş, 

kapasite seçiminde bu projeksiyon göz önünde bulundurulmuştur. Yatırımın bulunduğu 

lokasyon, hammadde temini açısından oldukça avantajlı bir konumda olması bu esnekliği 

sağlamıştır. Bölgede öngörülen üretim miktarına ulaşılana kadar Bölge ve civar ilçelerden 

yeterli hammadde tedariki sağlanarak kapasite değerlendirme imkânı bulunmaktadır. 

Pazar araştırması yapılarak mevcut ve gelecekteki talep değerlendirilmiştir. Değişen 

beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam trendi ile tüketicilerin her geçen gün hazır ve 

kimyevi gıdalar yerine doğal yollardan elde edilmiş ürünlere yöneldikleri, buna bağlı 

olarak, dünyada ve ülkemizde tesislerde üretilen doğal, yöresel ve sağlıklı ürünlere 

talebin gittikçe arttığı görülmüştür. Bu bağlamda YDKKM tesisleri optimal kurulu 

kapasiteleri, yatırım maliyeti, pazar araştırmaları, ön görülen satış miktarları, otomasyon 

ya da yarı otomasyonun optimum kullanım, verimlilik, fiyat parametreleri, bölge üretim 

miktarı ve bölge üretiminde öngörülen artış göz önüne alınarak planlanmıştır.  
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Tablo 6.1 Yunusemre İlçesi Yunt Dağı Kırsalı 2018 Yılı Üretim Miktarları 

Ürün Alan (da) Verim (Kg) Bölge Üretim Miktarı (Ton) 

Üzüm (Yaş) 23.400 900 21.600 

A. Fıstığı 3.190 90 287 

Ceviz 600 300 180 

Badem 300 400 120 

Çilek 200 350 70 

Domates 3.250 8.000 26.000 

Biber 1.750 3.000 5.250 

Kaynak: Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 İstatistikleri 

 

            Tablo 6.2 Yunt Dağı kırsalı 2018 Yılı Bal Üretim Miktarları 

Ürün Kovan (Adet) Üretici (Adet) Miktar (Ton) 

Bal 7.150 64 150 

             Kaynak: Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 İstatistikleri 

Tesislerin günde tek vardiya (8 saat) ve ayda 25 (yılda 300) gün çalışacağı 

varsayımıyla hesaplanan yıllık kurulu işleme ve üretim kapasiteleri Tablo 6.3. de 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 6.3. YDKKM Tesisleri Kurulu Kapasiteleri 

Tesisler İşleme Kapasitesi Üretim Kapasitesi 

Pekmez Üretim Tesis 1.200 ton/yıl 150 ton/yıl Pekmez 

Kuruyemiş İşleme Tesisi 1.200 ton/yıl 420 ton/yıl Kuruyemiş 

Meyve Sebze Kurutma Tesisi 600 ton/yıl 
75 ton /yıl Kurutulmuş 

meyve sebze 

Bal dolum Tesisi 300 ton/yıl 300 ton/yıl Bal 

 

Tesis Kapasite Kullanım Oranları: İmalat sanayinin öncü sektörlerinden olan gıda 

ve içecek sanayinin, kapasite kullanım oranı (KKO) Merkez Bankası’nın sektörde 

faaliyet gösteren işyerlerine yaptığı anket verileri neticesinde gıda ürünleri imalatı         

2010-2018 yılları sarasındaki verileri değerlendirildiğinde ortalama %70 civarında 
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gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda YDKKM tesislerinin kapasite kullanım 

oranları, yapılan pazar araştırmaları ve ön görülen satış miktarları değerlendirilerek, ilk 

yıl %60, ikinci yıldan itibaren sektör ortalaması olan %70 kapasite kullanım oranıyla 

faaliyetini sürdüreceği öngörülmüştür.  

 

Tablo 6.4. T.C. Merkez Bankası Gıda ve İçecek Sanayi Kapasite Kullanım Oranları 

 

Kaynak: T.C. Merkez Bankası, EVDS 

Tablo 6.5.’de tesislerin öngörülen kapasite kullanım oranları yıllar itibarıyla 

gösterilmektedir. 

   Tablo 6.5. Tesis Kapasite Kullanım Oranları  

Tesis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pekmez Üretim Tesis %60 %70 %70 %70 %70 %70 

Kuruyemiş İşleme Tesisi %60 %70 %70 %70 %70 %70 

Kurutma Tesisi %60 %70 %70 %70 %70 %70 

Bal Dolum Tesisi %60 %70 %70 %70 %70 %70 

 

6.1.1. Soğuk Hava Deposu Kapasite Kullanım Oranı 

Soğuk Hava Deposu Kurulu kapasitesi 600 ton olarak planlanmıştır. Depoda 4 adet            

-18oC ve 2 adet 0-4oC olmak üzere 6 adet 50 metrekare odadan oluşmaktadır. Her bir 

odanın muhafaza kapasitesi yaklaşık olarak 100 tondur. -18oC soğuk hava odalarında           

400 ton, 0-4oC soğuk hava odalarında 200 ton olmak üzere toplam muhafaza kapasitesi        

600 ton ’dur. 
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6.1.2. Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Ofisi  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi eğitim programı yıllık olarak Tablo 6.6’da 

gösterilmiştir. Eğitimler hem Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi eğitim salonlarında 

hem de çiftçilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulamalı olarak verilecektir.              

15 kişilik guruplara günde 8 saat olarak hesaplandığında yılda 1.140 adam. gün eğitim 

verilmesi planlanmaktadır.  

Tablo 6.6. Yıllık Eğitim Planı 

Eğitim Programı  Süresi Adedi Saat 

Bağcılıkta Modern Tarım Tekniklerinin 

Uygulanması  
40 Saat  2 80 

Bitki Zararlıları ile Mücadele  72 Saat  1 72 

Seracılık Eğitim Programı 32 Saat  2 64 

Modern Arıcılık Teknikleri ve Yenilikçi 

Yaklaşımlar  
24 Saat  2 48 

Budama Teknikleri Eğitimi 32 Saat  1 32 

Antepfıstığı Aşı çeşitleri ve Uygulama Teknikleri  40 Saat  1 40 

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları  84 Saat  1 84 

Organik Tarım Uygulamaları  16 Saat  2 32 

Basınçlı Sulama Sistemleri  80 Saat  1 80 

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Prg. 40 Saat  1 40 

Temel Pazarlama Yönetimi Geliştirme Eğitim Prg.    24 Saat  1 24 

Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitimi 6 Saat 2 12 

Toplam 608 

 

 

6.2.Alternatif Teknolojilerin Analizi, Teknoloji Seçimi ve Maliyeti 

Yunt Dağı bölgesinde kurulacak Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi’nde 

kullanılması planlanan makine ve ekipmanlar seçimi yapılırken her üretim tesisi için 

dünya genelinde kullanılan teknolojiler incelenmiştir. Genelde geleneksel ürünlerin 
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üretimi planlandığı için araştırmalar yapılırken birebir alternatif teknolojiler 

bulunamadığı kısımlarda benzer teknolojiler göz önüne alınmıştır. 

Tesisler için gerekli makine ekipman listesi ve fiyatları Tablo 6.11’de 

gösterilmektedir. Makine teçhizat listesi için baz alınan fiyatlar proforma teklif ve internet 

araştırması yoluyla temin edilmiştir. Makine ekipman listesi tahmini bütçeye KDV dahil 

değildir. 

6.2.1. Pekmez Üretim Tesisi 

Pekmez üretiminde iki yöntem bulunmaktadır: 

1. Geleneksel pekmez üretimi 

2. Endüstriyel pekmez üretimi 

Geleneksel Pekmez Üretimi: Geleneksel pekmez üretiminde manuel olarak 

kaynatma yapılır ve üretimde makineler bulunmaz. Bu yöntem ile üretim yapılırken 

kaynatma sıcaklığının kontrol edilememesi ve iyi karıştırılmamadan kaynaklı şekerin 

yanması ile ortaya HMF adı verilen kanserojen madde oluşur. Bu konu, pekmez 

üretiminde karşılaşılan en dikkat edilmesi gereken ve en önemli noktadır.  

Endüstriyel Pekmez Üretimi: Endüstriyel pekmez üretimi, planlanan ve otomasyona 

dayanan sistemleri içermektedir. Böylece geleneksel pekmez üretimi yönteminde 

karşılaşılan gıda güvenliği ve kalite riskleri kontrol altına alınabilmektedir. 

YDKKM’ nde kurulacak endüstriyel pekmez üretim hattında, paslanmaz kromdan 

yapılmış, sıcaklık, süre, basınç kontrolleri yapılabilen, el değmeden transfer boruları ile 

doluma kadar aktarım sağlayacak bir sistem, makine ve ekipmanlar planlanmıştır. Sadece 

yaş üzümden değil gerekli görüldüğünde pancar, kuru üzüm, dut gibi pekmezi yapılan 

tüm ürünlerin de kullanılabileceği bir sistem oluşturulmuştur. Bu sayede önümüzdeki 

dönemlerde pazar sahası arttıkça, alternatif ürünlerin üretimi anında 

gerçekleştirilebilecektir. Daha hijyenik, geleneksel tatlarda ve HMF riski olmayan 

pekmezler, tüm gıda güvenliği kontrolleri yapılarak, geleneksel üretime göre daha yüksek 

verimde üretilebilecektir. 
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Son teknoloji pekmez üretim hattı makine, ekipman tekliflerinin 288.000 TL ile 

1.485.909 TL arasında değiştiği görülmektedir. Teklifler arasında bu kadar fark olmasının 

nedeni ithal olan ürünlerde fiyat farkının çok olmasından kaynaklandığı ve makine 

parkuru oluştururken teklif alınan bazı firmalarda daha fazla sayıda tankların ve 

pompaların ilavesinden kaynaklandığı görülmüştür. Pekmez üretiminde ilk aşama olan 

yıkama, ayıklamada manuel olarak da ayıklama yapılabileceği gibi özel sensörlerin yer 

aldığı ayıklama bantları da kullanılabilmektedir. Bu aşamada kalite açısından en önemli 

unsurun yıkama olduğu bilindiği için etkin yıkama yapabilen makine seçimi yapılmıştır. 

  

6.2.2. Meyve Sebze Kurutma Tesisi 

Kurutma, genel tanımı ile gıdadan suyun uzaklaştırılmasıdır ve uzun süreli depolama 

için ilk çağlardan bu yana en çok kullanılan yöntemlerdendir. Endüstriyel kurutma 

sistemleri kurulmadan önce insanlar bu işlemi güneşte kurutma yöntemi ile 

gerçekleştirmekteydi. Ancak kurutulmuş meyve ticaretinin artması ve güneşte yere 

sererek kurutma sisteminin çevre ve hava kirliliği, böceklenme, aflatoksin oluşumu, 

tozlanma gibi yan etkilerinden dolayı bu yöntem yerini endüstriyel kurutma sistemlerine 

bırakmıştır.  

Kurutma Yöntemleri  

Kombine Kurutma: Güneş enerjisi ve çeşitli yakıtlardan yararlanarak yapılan 

kurutmadır. Güneşli mevsimlerde güneş enerjisinden, güneş enerjisinin yeterli olmadığı 

günlerde ise katı, sıvı veya gaz yakıtla sıcak hava elde edilmektedir. Bu kurutucular küçük 

kapasiteli olduklarından köy tipi kurutucular olarak da isimlendirilmektedir. Fazla yatırım 

gerektirmediği ve kaliteli ürün elde etme imkânı olduğu için özellikle güneşte kurutmanın 

yerine tavsiye edilmektedir.  

Güneşte Kurutma: Güneş enerjisinden yararlanarak açık havada yapılan kurutma 

işlemidir. Tabii kurutma olarak da adlandırılır. Meyveler güneş enerjisinden yararlanarak 

açıkta kurutulur iken toz, toprak, yağmur ve sergi yerlerinde dolaşan çeşitli böcek ve 

hayvanların zararlarına uğramakta, ürün kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.  
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Suni Kurutma: Kurutma tesislerinde dışarıdan alınan havanın bir ısıtıcı yardımıyla 

ısıtıldıktan sonra kurutulacak gıda maddesiyle temas ettirilmesiyle yapılan kurutma 

işlemidir.  

Dondurarak Kurutma: Bu yöntemde kurutulacak madde önce dondurulur. Sonra 

meydana gelen buz, vakumla buhar halinde emilir ve su buharı buz kondansatörlerinde 

dondurularak uzaklaştırılır. Bu yöntemle kurutulan ürün duyusal özellikleri ve besin 

değeri yönünden üstündür. Ancak yatırım maliyeti oldukça yüksek olduğundan tercih 

edilmemiştir.  

Jeotermal Enerji ile Kurutma: Ülkemiz de 1.500 nokta da jeotermal enerji 

kaynakları bulunmaktadır. Sistem olarak sadece jeotermal kaynakların olduğu yerlerde, 

büyük çimento fabrikaları, tekstil fabrikalarının atık sıcak suları ile çalışabilen, enerji 

maliyeti çok düşük, yenilenebilir enerji kaynağı ile sıcak hava üflemesi sonucu yapılan 

bir kurutma sistemidir. Jeotermal enerji kaynağı bulunmadığından tercih edilmemiştir. 

Isı Pompalı Kurutma Sistemi: Isı pompalı kurutma sistemleri doğadan aldıkları 

düşük sıcaklıktaki ısıyı kullanılabilir hale getiren sistemlerdir. Isı pompası, hava, su, 

toprak gibi doğal kaynaklardan alınan düşük sıcaklıktaki ısı, soğutucu akışkan sıvı ile 

buhar haline dönüştürülür. Daha sonra kompresöre gönderilen buhar, sıkıştırılarak yüksek 

sıcaklık elde edilir ve dağılım sistemine iletilir.  Meyve sebze kurutma makinası kabin 

içerisindeki ortam sıcaklığını 65°C’a çıkartarak meyve, sebze veya diğer besin 

ürünlerinin içerisinde bulunan suyun buharlaşmasını sağlar. Buharlaşan su fanlar 

sayesinde kurutucu ısı pompasına taşınır ve burada sıvı hale getirerek dışarı atılır. 

Üretilecek ürün çeşidi, üretim miktarı, yatırım maliyeti ve enerji maliyetlerini 

düşürücü etkisi göz önüne alınarak kurulacak tesiste ısı pompalı, suni kurutma sisteminin 

kullanılması tercih edilmiştir. Bu sistemde ısı pompası tesisin enerji maliyetlerini 

düşürücü bir etki yaratmaktadır. Ayrıca ileride yapılması planlanan GES ile entegrasyonu 

da mümkün olabilmektedir. Bu da tercih edilmesinde önemli bir faktör olmuştur.   

Kuru meyve üretiminde kullanılan üretim teknolojisi mevcut her türlü meyve ve 

sebzenin kurutulmasına uygun bir teknolojiye sahiptir. Bununla birlikte bu fizibilite 

çalışması sadece üzüm, domates, biber ve çilek için hazırlanmıştır.  Aynı zamanda 
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ilerleyen yıllarda kayısı, erik, elma, incir gibi ürünlerinde işlenebileceği bir sistem 

düşünülmüştür.  

6.2.3. Bal Üretim Tesisi 

Balın geleneksel bir gıda olması ve çok fazla prosesten geçmemesi sebebiyle farklı 

üretim metotları bulunmazken, son yıllarda krem bal üretimi popüler olmaya başlamıştır. 

Klasik Bal Üretimi: YDKKM için planlanan bal üretim tesisinde, petek ballar tesise 

girdiğinde ilk olarak peteklerden balın akışının kolay olabilmesi ve peteklerin tam 

anlamıyla boşaltılabilmesi için sıyırma ile petek üzerindeki bal mumları alınmasını 

sağlayacak bir sır alma makinası bulundurulacaktır. Bu aşamada sır alma manuel olarak 

spatulalar ile de yapılabilmektedir. Ancak el değmeden daha hijyenik olması ve üretim 

kapasitesi arttığında gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla basit bir sistem olan sır alma 

makinasının bulunması gerektiği düşünülmüştür. Daha sonraki aşamada peteklerin 

içindeki bal kapalı sistem içerisinde, merkez kaç kuvveti kullanılarak hızla döndürülür ve 

bal çıkarma ve filtreleme makinasının alt kısmına 5 dakika gibi çok kısa sürede toplanır. 

Bu makinanın seçimi sırasında sürenin kısa sürmesine ve petekten balın ayrılmasını en 

iyi verimle gerçekleştirecek makine seçilmiştir.  Tam otomatik, yatarlı ve LCD ekranla 

kontrollerin ve ayarlamaların yapılabileceği bir makine planlaması yapılmıştır. Aynı 

zamanda alt hazneye toplanan bölmede filtrenin bulunması ile bal berrak bir hale 

gelmektedir. Bal eritme ve karıştırma kazanının olmaması halinde; dolum için balın 

kıvamının yoğun olmasından dolumun zorlaşması, dolum süresinin uzaması ve farklı 

peteklerden gelen ballardan standart düzeyde son ürünün edilememesi gibi sorunlar ile 

karşılaşılacaktır. Üretimin standart kalitesi, dolum sürecinin kolaylaşması ve hızlanması 

için önemli bir püf nokta olarak tesiste 500 kg kapasiteli bal eritme ve karıştırma 

kazanının yer alması planlanmıştır. Tesiste stoklu çalışma ve kapasite artışında üretimde 

sıkışıklıkların olmaması için 2 adet dinlendirme tankı planlanmıştır. Dolum öncesi ballar 

dinlendirme tankına alınarak tanklardan dolum makinasına aktarılacaktır. Dolum 

makinası seçimi yapılırken 3 farklı tipte dolum yapılabilen, dolum hızı, gramaj ayarı, 

doldurulan ürünün adedi gibi parametrelerin bulunduğu kontrollü sistemle paketleme 

yapılan makinalardan seçim yapılmıştır. Bu sayede üretimin kapasitesine göre dolum hızı 

ayarlanarak sıkışıklık önlenebilecektir. Aynı zamanda farklı gramajlarda ürünler 

paketlenecektir.  
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Krem Bal Üretimi: Çiçek balı üretiminde zamanla sıcaklık vb. etkenlerden dolayı 

yaşanan kristallenme gibi kalite kusurlarını ortadan yok eden krem bal yapma tekniği ile 

her sıcaklıkta aynı kıvamda olan bal üretimi yapılarak daha kaliteli ürünlerin elde 

edilmektedir. Bunun için klasik yöntemle bal eldesi sağlandıktan sonra, krem bal yapma 

makinasına bal beslenmekte ve akabinde paketlenmektedir. YDKKM için de 1 adet                 

150 kg kapasiteli krem bal yapma makinası da üretim için planlanmıştır. Yeni bir 

teknoloji olan krem bal yapma makinası, bal üretiminde YDKKM’ ye katma değer 

sağlayacaktır, 

-Bal üretim tesisi için alınan teklifler 290.000 TL ile 622.740 TL arasındadır. 

Tekliflerin arasındaki fark ilk olarak ithal olan ürünlerden kaynaklıdır. Makine ekipman 

maliyet çalışması sırasında genel olarak tüm tesislerde olduğu gibi paslanmaz krom 

malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat edilmiştir. 

6.2.4. Soğuk Hava Depoları 

Endüstriyel Soğutma Sistemleri: Endüstriyel soğutma veya soğutucu ekipmanlar, 

bir ürünü soğutan veya tesislerdeki havayı nemlendiren sistem olarak tanımlanabilir. Bu 

soğutucular, soğutabilmek için bir buhar sıkıştırması veya absorpsiyon (hava basıncı) 

döngüsü kullanır. Bir soğutucu, 1 ila 1.000 ton arasında soğutma enerjisine sahiptir. Üç 

farklı tipte chiller vardır; Hava, Su ve Evaporatif yoğuşmalı chiller. Endüstriyel chillerler 

için üç tip kategorinin her birinde de dört alt kategori vardır: Pistonlu, Santrifüj, Vidalı 

ve Absorpsiyonlu chiller. İlk üç tip elektrik motorları ile çalışırken, absorpsiyonlu chiller 

buhar veya gaz türbinleri ile çalışan mekanik chillerlerdir. Bir absorpsiyonlu soğutucu, 

buhar vb. bir ısı kaynağı ile çalıştırılır ve elektronik hareketli parçalar kullanmaz. Yarı 

hermetik ve scroll kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlerden oluşur. Dış hava 

şartlarına dayanıklıdır. Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte 

montaja hazır, kurulumu kolaydır. Kapasiteye uygun, yüksek verimli evaporatör 

dizaynına sahiptir. 

Merkezi Soğutma Sistemleri: Birden fazla soğutulacak alanın soğutma 

makinelerinin tek bir merkezde toplanmış halidir. Enerji tasarrufu ve montaj kolaylığı 

sağlayan en etkin soğutma sistemidir. Merkezi Soğutma Sistemleri, her bir soğutma 

noktasından gelen soğutma ihtiyaçları sinyalleri için her defasında yeni bir kompresör 
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devreye girmeden o an çalışan kompresör/kompresörlerin mevcut kapasitesinden 

faydalanılır. Bu üniteler sağlam bir şasi üzerine titreşim önleyici elemanlar ile çeşitli 

büyüklükteki kompresörlerin paralel bağlanmasından oluşmaktadır.  

YDKKM için planlanan soğuk hava depoları içlerinde soğutmanın etkin, kullanışlı ve 

uzun ömürlü olabilmesi için scroll kompresörlü endüstriyel soğutma sistemli raflı soğuk 

hava depoları önerilmektedir. Raflı sistem ile yığılmalar engellenerek depolarda bulunan 

tüm ürünlerin her noktasına soğuk havanın ulaşması sağlanacaktır. Ayrıca soğuk hava 

depolarının motorları için de çift rejimli sistem önerilmektedir. Bu sayede tüm depolar 

hem (-)18oC hem de 0-(+)4oC ortam sıcaklığı olabilecek şekilde kullanılacaktır. 

Soğuk hava depoları için makine ekipman seçimi sırasında tekliflerin 330.000 TL ile 

600.000 TL arasında değiştiği görülmüştür. Tesis içinde donuk ürünlerin muhafazası için; 

taban alanı 50,4 m2, panel ebatlarının eni 7,20, boyu 7 ve yüksekliği 4 m olan 4 adet           

(-)18oC soğuk hava deposu planlanmıştır. Taze ürünlerin muhafazası için; taban alanı        

50 m2, panel ebatlarının eni 7, boyu 7,20 ve yüksekliği 4 m olan 2 adet 0-(+)4oC soğuk 

hava deposu planlanmıştır. Kompresör gücü 6 hp olan split tip scroll soğutma üniteleri 

seçilmiştir. İstenildiği zaman çift rejimli sistem sayesinde, (-)18oC ve 0-(+)4oC odalar yer 

değiştirebilir veya kendi içlerinde sayıları değiştirilebilir.  

Tesiste kullanılacak soğuk hava depolarının planlaması yapılırken raflı sistemin 

kullanılması soğutmanın verimli ve yeterli olabilmesi için önemli olacağından bu şekilde 

seçimler yapılmıştır. Raflı sistem ile yığılmalar engellenerek depolarda bulunan tüm 

ürünlerin her noktasına soğuk havanın eşit olarak ulaşması sağlanacaktır. Soğuk hava 

depolarındaki en önemli unsurun teknik servis olduğu da bilinmektedir. Servis sıkıntısı 

olmayan, en verimli şekilde hava sirkülasyonu sağlayan, verimli soğutma yapabilen 

motorları kullanan firmalardan teklifler alınmış ve maliyet hesapları bu doğrultuda 

yapılmıştır.   

6.2.5. Kuruyemiş İşleme Tesisi 

Kuruyemiş işleme tesisinde, tüm sisteme alternatif yöntemler bulmaktan ziyade proses 

basamağındaki makinalarda alternatifler incelenmiştir. Yıkama makinasında farklı 

teknoloji yerine, pekmez üretimi gibi diğer tesislerimizdeki kullanılan benzer makinayı 
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seçmekte fayda vardır. Çünkü hem tedariki hem bakımı hem de personel tarafından 

kullanımında ortak yol izlenebilir. Zaten yıkama ünitelerinde çok büyük farklılıklar yoksa 

ortak teknolojiden faydalanmak daha fizibil olabilir.  

Bu proseste alternatifleri değerlendireceğimiz proses basamağı kavurma 

makinalarıdır.  

Paletli Kavurma Makinası: Paletli kavurma makinesi hafif endüstriyel uygulamalar 

için tek kademeli brülör ile çalışan kompakt boyutlu bir elektrikli kuruyemiş kavurma 

makinesidir. Bu bantlı kuruyemiş pişirme makinesinde iki kavurma ve bir tekli soğutma 

odası bulunur. Makina küçük ölçekli endüstriler için uygun olarak dizayn edilmiştir 

Pişirme işlemi sırasında fazla nemi gidermek için odalar nem alma cihazıyla senkronize 

edilir. Ayrıca kavurma işlemini durdurmak ve sıcaklığı oda sıcaklığına düşürmek için 

soğutma odası kullanılır. Bu tip kuruyemiş kavurma makinaları fosil yakıtlarla LPG, 

CNG, diesel veya elektrikle çalışabilir. Gaz brülörlerindeki gaz hiçbir zaman ürün ile 

temas etmez. 

Devirmeli Kavurma Makinası: Kuruyemiş kavurma makinesi ay çekirdeği, fıstık, 

kabuklu fıstık, fındık, kabuklu fındık, kabak çekirdeği, badem, kabuklu badem, antep 

fıstığı, iç antep fıstığı ve kaju gibi her çeşit kuruyemiş ürünü için en yüksek kalitede lezzet 

sağlar. Gelişmiş otomasyon ve kontrol mekanizması ile dünya standartlarındaki bu 

elektrikli kuruyemiş kavurma fırınları üretimde yüksek kolaylık sağlar. Enerji tasarruflu 

brülörler yardımıyla, daha az insan gücü gereksinimi sağlayarak üretim maliyetini 

düşürür. Paletli kavurma makinaları, tam otomatik çift aşamalı yüksek verimli gaz 

brülörleri ile güçlendirilir.  

Kılavuzlu Kavurma Makinası: Kılavuzlu kavurma makinelerinde, ürün dönen bir 

kazan içinde kavrulur. Ürünün kavrulması için gerekli olan ısı, kavurma makinesinin 

içine yerleştirilen yüksek verimli bir brülörden üretilir. Üretilen ısı kazanın yüzeyine eşit 

bir şekilde uygulanır ve bu da kavurma makinesinin içine yerleştirilen beyaz leblebi, ay 

çekirdeği, sarı leblebi, kabuklu fıstık, tuzlu leblebi, kabak çekirdeği vb. gibi çeşitli 

kuruyemişlerin pişirilmesini sağlar. 
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YDKKM için kavurma makinası seçimi yapılırken birçok ürünün yüksek verimde, 

kapasitede ve lezzetli şekilde işlenebileceği devirmeli kavurma makinası düşünülmüştür. 

YDKKM’ de işlenmesi planlanan kuruyemişler bölgede üretimi en fazla olan ürünler 

olan badem, ceviz, antep fıstığı olarak belirlenmiştir. Ürünler değiştikçe üretim aşamaları 

da ürüne göre değişmekte olduğundan tüm ürünlerin işlenebilmesinin sağlanması için her 

üretim için kullanılabilecek kompleks makinaların seçimi tesis için uygun görülmüştür.  

Yıkama makinası pekmez ve kurutma tesisinde kullanılan makine ile benzer özellikte 

olup bant boyu daha kısa seçilerek üretimdeki diğer makine parkurları için alan 

kazanılmıştır. Aynı zamanda bu aşamada ürünlerde sert dış kabukları soyularak atık 

olacağından pekmez ve kurutmadaki yıkama gibi detaylı yıkamaya gerek yoktur. Bu 

yüzden diğer tesislere göre motor gücü daha düşük bir makine yeterli görülmüştür. Dış 

kabukların ürünlerden kolay ayrılması için 1 adet, 500 kg kapasiteli haşlama kazanı 

düşünülmüştür. Haşlamadan sonra ezmenin düzgün yapılabilmesi için 1 adet kurutma 

tüneli ve son olarak dış kabukların tamamen uzaklaştırılarak iç kuruyemişlerin elenerek 

ayrılması için 1 adet ezme ve eleme makinası planlanmıştır. Antep fıstığında çıtlama 

aşaması da üretim prosesi içerisinde yer aldığı için kontrol sisteminin yer aldığı 1 adet 

çıtlama makinası eklenmiştir. Sıcaklığın, basıncın kolay kontrol edildiği ve çiğ iç 

kuruyemişlerin yanında tuzlu kavrulmuş ürünlerinde üretilebilmesi için 1 adet, 500 kg 

kapasiteli kavurma makinası eklenmiştir. Paketleme makinasında birçok farklı 

gramajlarda ve çeşitlerde ürünlerin paketlenebileceği bir kompleks makine seçilmiştir. 

Tüm makinaların seçimi sırasında geniş yelpazede ürünlerin tesiste ileriki zamanlarda 

bulunabileceği düşünülerek tüm ürünler için kolay ayarlanabilir ve uyum sağlayan 

makinaların seçimine önem verilmiştir. Gelişmiş ayıklama teknolojisi olan cihazların 

kullanımı ile kusurlu olan kuruyemişlerin ayrımının yanında boyutlandırma da 

yapılabilmektedir. Böylece fire oranı düşürülmüş, standart kalitede üretim yapılması 

sağlanacaktır. Entegre işleme tesislerinde olduğu gibi üretiminin yanı sıra depolama 

sıcaklıklarının uygun olmasının önemi göz önüne alınarak raflı sistem depolama ile daha 

sistematik çalışılacaktır. 

1.200 ton/yıl kurulu kapasite ile planlanan kuruyemiş işleme tesisi haşlama kazanı, 

kurutma tüneli, ezme-eleme, yıkama, çıtlama, kavurma ve paketleme makineleri için 

verilen teklifler 300.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. Maliyet hesabına 

dâhil edilen makine ve ekipmanlar da yine paslanmaz kromdan üretilen, son teknoloji 
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sensörlerin yer aldığı ayıklama, boyutlandırma sisteminin bulunduğu makinalar tercih 

edilmiştir. 

Oluşturulan bu modern tesislerde yapılan ve planlanan uygun cihaz ve son teknolojik 

makinaların önemi detaylıca anlatılmıştır. Ancak hasatlarda da mekanizasyon 

eksikliğinin giderilmesi önerilmektedir. 

Yeni teknolojiler ile işlenen ürünlerde kayıplar en aza indirgenerek, ürün kalitesi ve 

verim arttırılmış olacaktır. 

 

6.3. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve Maliyeti 

Seçilen tüm teknoloji seçiminde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevre 

korumanın ve ekonomik kalkınmanın birlikteliği göz önünde bulundurulmuştur. 

Üretim süresi kısalmasından kaynaklı yaşanan enerji tasarrufu ile çevreye ve doğaya 

herhangi bir tehlikeli atık bırakmayan sistemler seçilmiştir. 

Eğitim ve Danışmanlık Ofisinin vereceği gübreleme, ilaçlama gibi eğitimler ile 

çiftçiler kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilerek yetiştirilen ürünlerle 

üretilen gıdalarda yaşanan zirai ilaç kalıntısı riski minimuma indirilecektir. Çevre ve 

insan için zararlı olan bu konu üzerinde özellikle durulacaktır. Diğer eğitim başlıkları ile 

de organik üretim desteklenecek, böylece çevreye duyarlılık artacaktır. Üretim 

verimliliğini artırmak da eğitimler ile desteklenecektir. 

Ayrıca pekmez üretiminde yan ürün olarak çıkan üzüm posaları hayvan yemi veya 

gübre olarak kullanılarak atık olmaktan çıkarılıp başka bir alanda kullanılacak ve doğaya 

katkıda bulunacaktır. 

Yukarıda bahsedilenler ilave bir maliyet sağlamadan sağlanan tasarruflardır. Bir de 

yeni sistem kurulurken yeşil çevre desteklenebilir. Buna en önemli örnek Güneş Enerji 

Santralleridir (GES). YDKKM çatısına enerji ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir 

kalkınmaya destek sağlamak üzere GES önerilmektedir.  
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Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi projesi için 5 farklı güneş enerjisi kurulum 

firmasından teklif alınmış ve incelenmiştir. Tablo 6.7’de görüleceği üzere Merkezde GES 

kurulabilir alan 1.500 m² ‘dir. 5 teklifin ortalaması hesaplanarak güneş enerjisi sistemi 

kurulum maliyeti yaklaşık 1.800.000 TL dolaylarında olmaktadır.  

Tablo 6.7. YDKKM Tesislerinde Güneş Enerjisi Kurulabilir Alan 

Tesis Alan (m²) 
Güneş enerjisi 

kurulabilir alan (m²) 

Pekmez Üretim Tesisi 300 250 

Kuruyemiş İşleme Tesisi 300 250 

Meyve -Sebze Kurutma Tesisi 300 250 

Soğuk Hava Depoları 450 400 

Bal Üretim Tesisi 300 250 

Eğitim ve Danışmanlık Ofisi 150 100 

Ortak ve Yeşil Alanlar 700 - 

                                                                       Toplam 1.500 

YDKKM bünyesinde bulunan dört tesis, bir soğuk hava deposu ve merkezin genel 

aydınlatma ve ısıtması için toplam elektrik tüketim miktarı 628.544 kWh ile             

449.283,25 TL’ye mal olmaktadır. 

Tablo 6.8’ de görüleceği gibi yatırımı planlanan güneş enerji sisteminin toplam 

kapasitesi 235 kw olup, %18 verimle çalışan bir panel kullanıldığı takdirde, yaklaşık 

saatte 42,3 kWh bir enerji üretimi gerçekleştirmektedir.  

Tablo 6.8’ de verilen ışıma saatleri ve m2 başına düşen enerji değerleri göz önünde 

bulunduğunda, ortalama olarak 7,5 saat güneş ışıması olacağı varsayımı ile saatlik              

42,3 kWh, günlük 317,25 kWh, yıllık 116 mwh’lık bir elektrik üretimi gerçekleştirilerek 

82.916,80 TL’lik bir değer yaratılmaktadır. Bu miktar YDKKM elektrik tüketiminin 

yaklaşık %18’ne karşılık gelmektedir.  
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Tablo 6.8. Güneş Enerjisi Kurulumu Hesap Sabitleri 

Tesis Toplam Gücü 234,375 kw 

Panel Alanı Sabiti 6,4 m²/kw 

Enerji Satış Fiyatı 0,13 $ 

10 Yıl Sonra Tesisin Hurda Bedeli 50.000 $ 

Yıllık Ortalama Işınım 1.950 kWh/m²-yıl 

Sistem Kayıpları 24,40% 

Tahmini Duruş Süresi 5 Gün/Yıl 

Yıllık Üretim Düşüşü 0,70% 

1 Kw Yaklaşık Yatırım Maliyeti 750,00 $ 

Yatırım Tutarı 175.871,00 $ 

Şekil 6.1’ de Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün web sitesinde verildiği üzere 

Manisa bölgesine ait radyasyon değeri, güneşlenme süresi ve üretilebilecek enerji miktarı 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.1. Radyasyon Değeri, Güneşlenme Süresi ve Üretilebilecek Enerji 

YDKKM için planlanan GES yatırımının geri dönüş süresi yaklaşık 20 yıldır. GES 

görülen ürün ömrü 25 yıl civarındadır.  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi projesi tamamlandıktan sonra Yunt Dağı’nın 

bolca güneş alması ve çevreye de olan katkısından dolayı güneş enerjisi sistemi 

kurulumunun masaya yatırılması önerilmektedir. 
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6.4. Teknik Tasarım 

Yunus Emre Belediyesi tarafından kuruluş protokolü hazırlandıktan sonra bölgenin 

imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 

Gerekli inşaat ruhsatı ve izin alımları ile proje başlayacaktır. 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi (YDKKM) yatırımının 9.424,96 da arazide 

yapılması planlanmaktadır. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi toplam inşaat alanı 

2.500 m2 olup, 1.650 m2’lik kısmını farklı üretim kapasitelerindeki 4 adet üretim tesisi ve 

1 adet 6 odalı soğuk hava deposu, 150 m2 idari bina, 700 m2 satış alanı, yemekhane, 

kafeterya vb. sosyal altyapılar, yeşil alan, otopark ve yollar olarak tasarlanmıştır.  

YDKKM alanı için seçilen arazinin büyüklüğü YDKKM’nin gelişimi için uygundur. 

Talep ve ihtiyaç halinde ilave üretim tesislerin kurulmasına olanak sağlar niteliktedir.  

Üretim tesisleri planlanırken Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak İşletme Kayıt 

Belgesi standartları göz önüne alınarak planlamalar ve çizimler yapılmıştır (Şekil 6.3, 

Şekil 6.4, Şekil 6.5, Şekil 6.6, Şekil 6.7 ve Şekil 6.8). 

Şekil 6.2. YDKKM’nde Yürütülecek Tüm Faaliyetlerin Süreç Etkileşimi  

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE AR-GE 

DEPOLAMA 

MAL VE HİZMET 

SATIN ALMA 

ÜRETİM 

PAZARLAMA 



 

117 

 

 

                                                       Şekil 6.3. İdari Birim Ölçekli Yerleşim Planı 
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Şekil 6.4. Kuruyemiş İşleme ve Meyve Sebze Kurutma Tesisi Ölçekli Yerleşim 

Planı 
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Şekil 6.5. Pekmez ve Bal Üretim Tesisi Ölçekli Yerleşim Planı 
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Şekil 6.6. Soğuk Hava Depoları Ölçekli Yerleşim Planı 
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Şekil 6.7. Vaziyet Planı 
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Şekil 6.8. Zemin Kat Planı 
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6.5. Sabit Yatırım Maliyetleri 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi; idari bina, soğuk hava deposu, pekmez üretim, 

bal dolum, kuruyemiş işleme ve meyve sebze kurutma tesisinden oluşmaktadır. 2.500 

metre kare alan içerisinde kurulması planlanan merkezin arazisi Yunusemre Belediyesi 

tarafından tahsis edileceğinden arazi maliyeti bulunmamaktadır.   

6.5.1. YDKKM İnşaat Maliyetleri 

YDKKM 1 idari bina, 1 soğuk hava deposu ve 4 işleme/üretim tesisi inşa edilecektir. 

YDKKM toplam inşaat yatırım maliyeti 4.885.346,67 olarak hesaplanmıştır 

Ekte sunulan keşif özeti ve metraj hesaplama tablolarında görüleceği üzere; İdari 

binanın toplam inşaat yatırım maliyeti 363.460,38 TL, pekmez üretim ve bal dolum 

tesisleri toplam inşaat yatırım maliyeti 1.747.160,61 TL, kuruyemiş işleme ve meyve 

sebze kurutma tesisi toplam inşaat yatırım maliyeti 1.324.814,16 TL, soğuk hava deposu 

inşaat yatırım maliyeti 1.449.911,52 TL olarak gerçekleşmektedir.  

Etüt-proje-kontrolörlük maliyetleri için Mimarlar Odası’nın en az bedel hesabı 

kullanılmıştır. Bu hesaba göre etüt proje giderleri 44.030 TL’dir. Mühendislik ve 

kontrolörlük hizmeti inşaatın 12 ay süreceği öngörülerek 240.000 TL hesaplanmıştır. 

Arazi düzenleme ve peyzaj maliyetleri proje çiziminde netleşmekle birlikte, proje toplam 

bedelinin yaklaşık %3’ü alınarak 150.000 TL olarak öngörülmüştür. Şantiye alanı 

maliyeti ise 76.000 TL düşünülmüştür.  Bu giderler belediyenin bünyesinde bulunan 

imkanlarla sağlanacağı, ihale edilmeyeceği için inşaat maliyetlerine dahil edilmemiştir. 

YDKKM tesislerinin inşaat yatırım maliyetlerinin hangi birim maliyetlerden 

geldiği detaylı olarak Ek 2’de sunulan keşif özeti ve metraj hesaplama tablolarında 

gösterilmiştir. Bu tablolarda inşaat imalatları, mekanik tesisat, elektrik tesisatında 

kullanılacak tüm kalemler her bir tesis için ayrı olarak gösterilmiş ve toplam maliyet 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda kullanılacak pozlar için 2019 birim fiyatları ve döviz 

kurları baz alındığı için yatırım gerçekleşeceği zaman tekrar hesaplanması gerekmektedir. 
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Tablo 6.9 tesislere göre inşaat yatırım maliyeti verilmiş olup, Tablo 6.10’de Yunt Dağı 

Kırsal Kalkınma Merkezi’nin toplam inşaat maliyeti hesaplanmıştır. 

Tablo 6.9 YDKKM Tesisleri İnşaat Yatırım Maliyeti 

Ünite Gider Kalemleri Tahmini Fiyat (TL) 

İdari Bina  

İnşaat İmalatları 279.886,36 

Mekanik Tesisat 26.775,04 

Elektrik Tesisatı 56.798,98 

                       Toplam 363.460,38 

Pekmez Üretim ve Bal Dolum 

Tesisi 

İnşaat İmalatları 946.946,25 

Mekanik Tesisat 245.309,51 

Elektrik Tesisatı 554.904,85 

Toplam 1.747.160,61 

Kuruyemiş İşleme ve Meyve-

Sebze Kurutma Tesisi 

İnşaat İmalatları 950.235,57 

Mekanik Tesisat 244.693,74 

Elektrik Tesisatı 129.884,85 

Toplam 1.324.814,16 

 Soğuk Hava Deposu 

İnşaat İmalatları 713.011,24 

Mekanik Tesisat 607.015,43 

Elektrik Tesisatı 129.884,85 

Toplam  1.449.911,52 

   

Tablo 6.10 YDKKM Toplam İnşaat Yatırım Maliyeti 

Tesisler 
İnşaat 

İmalatları 

Mekanik 

Tesisatı 

Elektrik 

Tesisatı 

İdari Bina 279.886,36 26.775,04 56.798,98 

Pekmez Üretim ve Bal Dolum T. 946.946,25 245.309,51 554.904,85 

Kuruyemiş İşleme ve Kurutma T. 950.235,57 244.693,74 129.884,85 

Soğuk Hava Depoları 713.011,24 607.015,43 129.884,85 

Toplam 2.890.079,42 1.123.793,72 871.473,53 

Genel Toplam 4.885.347,67 
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6.5.2. YDKKM Makine Teçhizat Maliyetleri 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi tesislerinde kullanılan makine ve teçhizat, 

planlanan üretim proses ve kurulum kapasitelerine uygun olarak belirlenmiştir. Tesisler 

tam/yarı otomatik son teknolojiler tercih edilerek planlanmasına karşılık, makine-teçhizat 

maliyetlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bazı proses adımlarının manuel 

yapılması tercih edilmiştir. Örneğin kavanoz kapaklarının kapatılması, etiketleme, ürün 

aktarma vb. işlemler manuel yapılacaktır.  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi tesislerindeki makine ve teçhizat maliyetleri 

ayrıntılı olarak Tablo 6.11’de verilmiştir. Makine teçhizat alımları nakliye ve kurulum 

dâhil fiyatlandırılmıştır. YDKKM bünyesinde kurulacak tüm tesisler ve soğuk hava 

deposu için makine-teçhizat fiyatları toplamı 1.865.820 TL olarak hesaplanmıştır. 

Fiyatlar 2019 döviz kurları üzerinden hesaplanmış olup yatırım döneminde yeniden 

hesaplanması gerekmektedir. 

Tablo 6.11 Makine-Teçhizat Kurulum Maliyeti 

Ünite Makine İsmi Adet 
 Birim Fiyat 

(TL) 

Toplam Fiyat 

(TL) 

Pekmez 

Üretim 

Tesisi 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 65.000 65.000 

Palper Makinesi (Parçalayıcı) 1 24.000 24.000 

Filtrasyon Sistemi 1 34.000 34.000 

Vakumlu Kaynatma Mak.  (1 Ton) 2 31.000 62.000 

Kestirme Kazanı (1 Ton) 3 18.000 54.000 

Dolum Makinası 1 85.000 85.000 

Transfer pompaları 5 12.000 60.000 

Soğuk Hava 

Depoları 

Soğuk Oda 0/+4°C (50 m2) 2 22.410 44.820 

Soğuk Oda -18°C (50 m2) 4 23.750 95.000 

Panel Oda, İşçilik, Montaj, Kapılar 1 260.000 260.000 

Sır Alma Makinası 1 10.000 10.000 
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Bal Dolum 

Tesisi 

Bal Dolum Ünitesi 1 243.000 243.000 

Bal Çıkarma-Filtreleme Mak. 1 11.000 11.000 

Bal Eritme-Karıştırma (500 kg) 1 5.000 5.000 

Krem Bal Makinası (150 kg) 1 5.000 5.000 

Dinlendirme Tankı (1000 kg) 2 10.000 20.000 

Meyve-

Sebze 

Kurutma 

Tesisi 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 65.000 65.000 

Doğrama Makinesi 1 40.000 40.000 

Haşlama Kazanı 1 30.000 30.000 

Kurutma Makinası 1 230.000 230.000 

Paketleme Makinası 1 90.000 90.000 

Kuruyemiş 

İşleme 

Tesisi 

Haşlama Kazanı (500 kg/saat) 1 40.000 40.000 

Ezme-Eleme Makinesi 1 30.000 30.000 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 50.000 50.000 

Kurutma Tüneli (500 kg/saat) 1 5.000 5.000 

Çıtlama Makinası 1 50.000 50.000 

Kavurma Makinası (500 kg/saat) 1 80.000 80.000 

Paketleme Makinası 1 80.000 80.000 

                                                                                                  Toplam 1.865.820 

 

6.5.3. Taşıt Araçları ve Demirbaş Maliyetleri 

Ürün tedariki ve satış pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 adet ticari araç 

(nakliye), Merkez içinde tesisler arasında ürün taşımasında, depolanmasında kullanılmak 

üzere 2 adet frigorifik aracının alımı planlanmıştır. Frigorifik araçların tanesi 150.000 TL, 

nakliye araçların tanesi 120.000 TL olup toplam taşıt giderleri 540.000 TL’dir.  

YDKKM ofis mobilyaları ve ofis malzemeleri, telefon santrali, telefon cihazları, 

mutfak demirbaşları, bilgisayarlar, bilgisayar program lisansları, yazıcı, fotokopi, gibi 



 

127 

 

demirbaşlar için 150.000 TL bütçe ayrılmıştır. Bu kapsamda taşıt araçları ve demirbaşlar 

için toplam 690.000 TL gider öngörülmüştür.  

Genel ve beklenmeyen giderlerinin her biri için sabit yatırım maliyetinin                                     

%2’si hesaplanmış, toplam gider 300.900 TL öngörülmüştür. 

YDKKM’nin sabit yatırım maliyeti; inşaat yatırım maliyeti 4.885.346,67 TL, makine-

teçhizat kurulum maliyeti 1.865.820 TL, taşıt araçları ve demirbaş maliyetleri                      

690.000 TL, marka tescil giderleri 1.375 TL ve genel ve beklenmeyen giderler                    

300.900 TL olmak üzere toplam 7.743.442 TL olarak hesaplanmıştır.  

         Tablo 6.12 YDKKM Sabit Yatırım Tutarı 

Başlangıç Yatırım Giderleri Tutar (TL) 

İnşaat Yatırım Maliyeti 4.885.347 

Makine-Teçhizat Kurulum Maliyeti 1.865.820 

Taşıt Giderleri 540.000 

Demirbaş Giderleri 150.000 

Marka Tescil Giderleri 1.375 

Genel Giderler 150.450 

Beklenmeyen Giderler 150.450 

Toplam 7.743.442 
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7. PROJE GİRDİLERİ 

7.1. Girdi İhtiyacı 

7.1.1. Hammadde 

Giderler içinde hacim olarak en büyük kalem hammadde giderleridir. Hammadde 

giderleri, tesisin aylık üretim kapasite analizlerinden yola çıkılarak oluşan, yıllık üretim 

planında toplam kullanılan girdinin cinsine ve verimine göre yöreden veya dışarından 

alınan hammaddelerin değerlendirilmesiyle oluşan gider kalemidir. 

YDKKM tesislerinde işlenecek hammaddeler; üzüm, domates, biber, çilek, antep 

fıstığı, badem, ceviz ve petektir. Üzüm pekmez üretiminde, domates, biber, çilek, 

kurutmada, antep fıstığı, badem, ceviz kuruyemiş üretiminde, petek ise bal üretiminde 

hammadde olarak kullanılacaktır. 

YDKKM İşleme tesislerinde işlenecek hammaddelerin tedariki, bu amaçla proje 

kapsamında kurulacak, bölge üreticilerinden oluşan kooperatif vasıtasıyla, öncelikle 

bölgeden yapılacaktır.  

Hammaddelerin temininde Bölge üretimi öncelikli olmakla beraber, olumsuz hava 

koşullarından bölge üretim miktarının düşmesi, yetersiz kalması ve/veya başka nedenlerle 

Bölgeden yeterli hammadde sağlanmaması durumunda civar il ve ilçelerden 

hammaddelerin tedariki sağlanacaktır. Üretim planı hazırlanırken Manisa ve ilçelerinden 

hammadde sağlama imkânı araştırılmış, yeterli hammadde varlığı bulunduğu tespit 

edilmiştir.  Tablo 7.1’de YDKKM tesislerinde işlenecek hammadde miktarları 

gösterilmektedir.  

         Tablo 7.1 YDKKM Hammadde Miktarı  

Hammadde Miktarı (Ton) 

Üzüm 720 

Domates 200 

Biber 130 

Çilek 30 

Antep Fıstığı 300 

Badem 200 

Ceviz 220 

Petek 180 

Toplam 1.980 
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7.1.2. Ambalaj 

Ambalaj içine konulan ürünü koruyan, en temiz ve en güvenilir koşullarda tüketiciye 

ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran malzemelerdir. 

Ambalajlar kullanım alanlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.  

Birincil ambalaj ya da satış ambalajı; Nihai tüketiciye satılırken ürünü çevreleyen 

ambalajdır. Ürünle doğrudan temas halinde olan ambalajı ve ürünü tamamlamak için 

gereken diğer ambalaj bileşenlerini (örneğin, kapak ve etiket) kapsamaktadır.  

İkincil ambalaj ya da nakliye ambalajı; Taşıma/nakliye esnasında oluşabilecek fiziksel 

hasarları önlemek için ürünlerin taşınmasını/nakliyesini kolaylaştırmak amacıyla 

kullanır. (Örneğin, oluklu mukavva kutu, koli).  

YDKKM tesislerinde çok farklı ürün gurubu bulunduğu için farklı ambalaj çeşitleri 

kullanılacaktır. Bu nedenle her tesise ürün cinsine göre paketleme/dolum/ambalajlama 

üniteleri proseslerine dâhil edilmiştir. Ürünler kendi tesislerinde ambalajlanarak satışa 

sunulacaktır.   

Pekmez, prosese dâhil edilen dolum makinası ile üretim miktarlarının %50’si 1 lt’lik, 

%50’si 0,66 lt’lik cam şişelerde, bal, bal dolum ünitesi ile üretim miktarlarının %50’si            

1 lt’lik, %50’si 0,66 lt’lik cam kavanozda satışa sunulacaktır. Şişe ve kavanoz birim fiyatı 

ortalama 2 TL olarak hesaplanmıştır. Etiket ve kapaklar fiyata dâhildir. 

Kuruyemiş ve kurutulmuş gıda paketleme için birçok farklı gramajlarda ve çeşitlerde 

ürünlerin ambalajlanabileceği kompleks makineler seçilmiştir. Kuru meyve ve sebze 

ürünleri kendi paketleme ünitesinde 500 gramlık kilitli kâğıt kaplamalı alüminyum 

ambalajlar halinde satışa sunulacaktır. Kuruyemiş gurubu ürünler kendi paketleme 

ünitelerinde vakumlanarak müşteri taleplerine göre 5 kg’lık plastik poşetlerde 

ambalajlanarak satışa sunulacaktır. Kilitli kâğıt kaplamalı alüminyum poşet maliyeti             

0,95 TL, 5 kg’lık vakumlu plastik poşet maliyeti 0,4 TL olarak hesaplanmıştır.  

Tüm ürünlerin taşıma/nakliyesini kolaylaştırmak üzere çeşitli ebatlarda karton 

kolilerle ambalajlanacaktır. Tablo 7.2’ de YDKKM tesislerinde üretilen ürünler için 

kullanılacak ambalaj çeşit ve miktarları gösterilmektedir.  
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Tablo 7.2. Tesislerde Kullanılacak Ambalaj Malzeme Miktarı 

Son Ürün Ambalaj Malzemesi Miktarı (Adet) 

Pekmez Cam Şişe (1 Lt) 54.000 

Pekmez Cam Şişe (0,66 Lt) 82.000 

Bal Cam Kavanoz (1 Lt) 78.000 

Bal Cam Kavanoz (0,66 Lt) 121.000 

Kurutulmuş Gıda Kâğıt alüminyum Ambalaj (500 gr) 70.080 

Kuruyemiş Plastik poşet (5 kg) 41.520 

Tüm Ürünler Karton Koli  55.900 

 

 

7.2. Girdi Fiyatları ve Harcama Tahmini 

7.2.1. Hammadde 

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi Tesislerinde işlenecek hammadde fiyatları, 2017, 

2018, 2019 yılları hal fiyatları ortalaması, TÜİK üretici fiyatları, piyasa araştırmaları baz 

alınarak, aşağıdaki kriterlere göre belirlenmiştir.    

• Hammaddelerin hasat ayları içerisinden en yoğun 3 ay belirlenmiştir.  

• Çilek, antep, badem, balın toplam hasat ayları 3 ayın altında olduğu için tüm 

hasat ayları alınmıştır. 

• Bu tarihteki fiyatlar, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

istatistik bilgisayar programına girilmiş ve ortalama fiyat hesabı yapılmıştır. 

• Bu ortalama alınırken ürünün farklı kalite ve çeşitlerinin fiyatı 

değerlendirilmiş, üretimde kullanılacak olanın fiyat ortalaması alınmıştır. 

Örneğin biberin; çarliston, dolmalık, kapya, sivri gibi farklı türlerinin de kendi 

içerisinde ortalama fiyatı alınmıştır.  Zira YDKKM işlenecek hammaddelerin 

türlerinin tamamı bölgede ve Manisa İl’inde üretilmektedir.  
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              Tablo 7.3. Yıllara Göre Sebze- Meyve Hal Fiyatları (TL) 

Ürün 2017 2018 2019 

Üzüm (Sultaniye)  1,35 1,22 1,74 

Domates  0,36 1,59 0,80 

Biber  0,67 1,36 1,43 

Çilek  2,08 3,48 4,71 

Kiraz (Muht)  2,76 5,10 6,90 

               Kaynak: http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/FiyatDetaylari.aspx 

                    

                                  Tablo 7.4. Kuruyemiş Üretici Fiyatları 2019 

Ürün Fiyat Aralığı (TL)  

Antep Fıstığı 9-10 

Ceviz 15-20 

Badem 14-18 

Kuruyemiş üretici fiyatları yetiştiği bölge, cins, iç verimlilik oranı, kalibre vb birçok özelliğe 

göre değişkenlik göstermektedir. Kuruyemiş fiyatları bölgede yetiştirilen cins ve özellikler 

dikkate alınarak, üreticiler ile görüşülerek edinilmiştir.  

 

                            Tablo 7.5. Türkiye Üretici Bal Fiyatları (TL/kg) 

Yıllar Fiyat (TL) 

2010 20,96 

2011 22,08 

2012 25,66 

2013 27,57 

2014 30,33 

2015 33,81 

2016 36,54 

2017 36,98 

                        Kaynak: TUİK, 2018 

http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/FiyatDetaylari.aspx
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Hammaddeler proje kapsamında kurulacak kooperatif vasıtasıyla bölgeden tedarik 

edilecektir. Kooperatif, MAYEB A.Ş. ile imzaladığı sözleşme/protokol ile belirlenen 

koşul ve fiyatlarda bölge üreticilerinden hammaddeleri satın alarak işlenmek üzere 

MAYEB A.Ş. ye satacaktır. 

Hammadde kg alış fiyatları, yaş üzüm 2,2 TL, domates 1,75 TL, biber 1,6 TL, çilek 

6,35 TL, antep fıstığı 10 TL, badem 18 TL, ceviz 18 TL, bal 40 TL olarak belirlenmiş, 

tesislerde işlenecek hammadde toplam maliyeti 19.692.500 TL olarak hesaplanmıştır. 

                 Tablo 7.6. Hammadde Maliyeti (Ton/yıl) 

Hammadde Fiyatı (Ton/TL) Miktarı (Ton)    Maliyeti (TL) 

Üzüm (Y) 2.200 720 1.584.000 

A. Fıstığı 10.000 300 3.000.000 

 Badem 16.000 200 3.200.000 

Ceviz 18.000 220 3.960.000 

Domates 1.750 200 350.000 

Biber 1.600 130 208.000 

Çilek 6.350 30 190.500 

Petek 40.000 180 7.200.000 

Toplam  1.980 19.692.500 

 

7.2.2. Ambalaj 

Tesislerde üretilen pekmez için 54.000 adet 1 lt’lik, 81.818 adet 0,66 lt’lik cam şişe, 

bal için 78.750 adet 1 lt’lik, 119.318 adet 0,66 lt’lik cam kavanoz kullanılacaktır. 

Kurutulmuş gıda 70.200 adet kâğıt alüminyum ambalaj, kuruyemiş 41.700 adet 5 kg’lık 

ambalajlarla paketlenecektir. Tüm ürünlerin muhafazası ve taşınması için gerekli karton 

koli miktarı 55.900 adet olarak hesaplanmıştır. Toplam ambalaj maliyeti 918.843 TL’dir. 
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Tablo 7.7. Ambalaj Birim Fiyatları 

Son Ürün Ambalaj Malzemesi 
Miktarı 

(Adet) 
Birim Fiyat TL Toplam TL 

Pekmez Cam Kavanoz (1 Lt) 54.000 2 108.000 

Pekmez Cam Kavanoz (0,66 Lt) 81.818 2 163.636 

Bal Cam Kavanoz (1 Lt) 78.750 2 157.500 

Bal Cam Kavanoz (0,66 Lt)       119.318 2 238.636 

Kurutulmuş 

Gıda 

Kâğıt alüminyum 

Ambalaj (500 gr) 
70.200 0,95 66.690 

Kuruyemiş Plastik poşet (5 kg) 41.700 0,4 16.680 

Toplam 751.143 

 

 Tablo 7.8. Ürün Bazında Kullanılacak Koli  

Son Ürün Koli (Adet) Birim Fiyat TL Toplam TL 

Pekmez (12 adet x 1 Lt)   4.550 3 13.650 

Pekmez (12 adet x 0,66 Lt)   6.850 3 20.550 

Bal (12 adet x 1 Lt)    6.550 3 19.650 

Bal (12 adet x 0,66 Lt)  10.100 3 30.300 

Kurutulmuş Gıda (10 adet x 500 gr)   7.050 3 21.150 

Kuruyemiş (2 adet x 5 kg) 20.800 3 62.400 

Toplam 55.900  167.700 

 

Tablo 7.9. Ürün Bazında Ambalaj Birim Maliyeti 

Hammadde 
Ürün Miktarı 

(Ton) 

Ambalaj 

Maliyeti 

TL 

Karton 

Maliyeti TL 

Toplam 

Maliyeti TL 

Birim Maliyet 

TL 

Pekmez 108 271.636 34.200 305.836 2,83 

Bal 157,5 396.136 49.950 446.086 2,83 

Kurutulmuş 

Gıda 
35,04 66.690 21.150 87.726 2,50 

Kuruyemiş 207,6 16.680 62.400 79.008 0,37 

Toplam 508,14 751.143 167.700 918.843   
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8. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 

8.1. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi 

 Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi, MAYEB A.Ş. tarafından işletilecektir.          

MAYEB A. Ş. Organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçisinden oluşmaktadır. 

Genel Kurulun tek üyesi ve karar mekanizması Belediye Başkanıdır. MAYEB A.Ş. 

Yönetim Kurullu tarafından yönetilmektedir.  

YDKKM işletmesinden sorumlu yönetim MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 

atanacak, yürüttüğü iş ve işlemlerden MAYEB A. Ş. Yönetim Kuruluna karşı sorumlu 

olacaktır. YDKKM işletilmesi kararları MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 

alınacak, YDKKM Genel Müdürü tarafından uygulanacaktır.  

YDKKM finansal tabloları ile işleyişi MAYEB A.Ş. Denetçisi tarafından 

denetlenecek, düzenlenen denetim raporları Yönetim Kurulu ve Genel Kurula       

(Belediye Başkanına) sunulacaktır.  

MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından YDKKM’nin işletilmesinden sorumlu 

atanan genel müdür YDKKM organizasyonun oluşturulması ve yönetiminden sorumlu 

olacaktır. Şekil 8.1’de görüldüğü üzere 2 birim ve 5 tesis kendisine bağlı olacaktır. 

8.2. Organizasyon ve Yönetim Giderleri 

YDKKM mevcut Belediye Şirketi MAYEB A. Ş. tarafından işletileceği için kuruluş 

giderleri bulunmamaktadır.  

YDKKM’nin bulunduğu alanın tapusunun Yunusemre Belediyesi’ne ait olması 

sebebiyle kira ödemesi bulunmamaktadır. YDKKM’nin tüm giderleri yönetim, tesisler ve 

birimler ortak hesaplanmıştır. Yönetime ait personel giderleri ise yönetim, tesisler ve 

birimler ortak olarak planlanmış ve hesaplanmıştır. Bununla ilgili olarak detaylar              

8.3. bölümünde aktarılacaktır. 
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8.3. İnsan Gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler 

YDKKM organizasyonu kapsamında öngörülen kapasite hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi, ürünün dağıtımı ve pazarlanması için YDKKM’ de ilk yıl 36 kişi 

istihdam edilecektir. Söz konusu personel görev ve sorumlulukları aşağıda 

açıklanmaktadır.  

 

GENEL MÜDÜR 

AR-GE, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 

BİRİMİ 

SOĞUK HAVA DEPOLARI 

MEYVE-SEBZE KURUTMA 

TESİSİ 

PEKMEZ ÜRETİM TESİSİ 

BAL ÜRETİM TESİSİ 

KURUYEMİŞ İŞLEME TESİSİ 

SATIŞ VE PAZARLAMA BİRİMİ 

Şekil 8.1 YDKKM Organizasyon Şeması 
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Genel Müdür; 

Teknik ve idari faaliyetleri yönlendirmek ve entegrasyonunu sağlamak, üretim 

programlarını, pazarlama stratejisini hazırlamak, markalaşma sürecini yönetmek, Bölge 

halkı, sektörün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ortamları oluşturmak, ortak faaliyet 

ve projeler geliştirmek, projeye etkin katılımlarını sağlamak, Projenin süreç ve 

sonuçlarını sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek, raporlamak, MAYEB A. Ş. 

Yönetim Kuruluna sunmak, proje eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin, tesis işletme, 

üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sözleşmeye ve planlara uygun yürütülmesini 

sağlamak, Bölge üreticilerinin sorun, ihtiyaç ve taleplerini değerlendirmek, ilgili kurum 

ve kuruluşlara iletmek, takip etmek, işgücü, zaman ve malzeme ile ilgili değişiklikleri üst 

yönetime ve etkilenen diğer departmanlara zamanında rapor etmektir. 

Gıda mühendisi:  

Gıdaların kurallara uygun bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi, nakledilmesi ve hijyen 

gerekliliklerinin sağlaması süreçlerini yürütmek, numunelerini test etmek, incelemek ve 

rapor yazmaktır. 

Eğitim Koordinatörü:  

Bölge üreticilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda veya talepler doğrultusunda; eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerini planlamak, duyurusunu yapmak, eğitim/danışmanlık verecek 

kurumlarla iletişimi sağlamak, koordine etmek, eğitmen ve eğitime katılan üreticilerin 

kayıtlarını tutmak, veri ve dokümanları arşivleme işlemlerini yürütmek, eğitim yayım 

hizmetlerini ulaştırmak, Eğitim Koordinatörünün sorumluluk alanında olacaktır. 

Üretim Şefi:  

Her tesis için bir üretim şefi istihdam edilecektir. Görevleri, iş süreçlerine ve belirlenen 

standartlara uygun olarak üretim yapılmasını sağlamak, üretimde kullanılan üretim 

araçlarının ve uygulanan üretim tekniklerinin takibini yapmak, üretim faaliyetlerini sevk 

ve idare etmek, makine, kapasite ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli 

durumlarda makineler ya da ürün için servis ve montaj ihtiyaçlarını şirket dışından temin 

etmek, kendisine bağlı üretim personelinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesini sağlamaktır. 
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Depo personeli:   

Soğuk hava depo işçisi, araçlarla gelen hammadde kasalarını forklifte yüklemek, 

forklifte yüklenen kasaları belirli derecedeki uygun tünellere taşımak ve yerleşim planına 

göre yerleştirerek depolamak, üretim bölümünden gelen talimata uygun olarak istenilen 

cins ve miktardaki kasaları tünelden forklifte yükleyerek üretim bölümüne göndermek, 

işlenmiş gıda kolilerini sevkiyat bekleme depolarına yerleştirmek, sevkiyat sırası gelen 

siparişleri depolardan forkilifte yüklemek ve ilgililere iletmek vb. görev ve işlemleri 

yerine getirir. 

Muhasebeci: 

Günlük olarak muhasebe, pos ve kasa kayıtlarını tutmak, vergi ödemelerinin takibini 

gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının kanuna uygun ve zamanında yapılabilmesi için 

evrak düzenlemek, stok takibi yapmak, sisteme veri girişi yapmak, ilgili raporlamaları 

yerine getirmek ve bunların arşivlenmesi ile ilgilenmektir. 

   Sekreter:  

Merkezin verimli çalışması için idari destek sağlamak, toplantı ve randevuları organize 

etmek, postalama, fakslama ve yönetime kopya iletme dâhil olmak üzere genel büro 

desteği sağlamak, telefon çağrılarına yönetici adına cevap vermek, iletişim bilgileri 

kaydını tutmak, düzenli olarak yayınlanması planlanan raporları hazırlamak, yazışma, 

rapor, taslak, not ve e-postalar dahil olmak üzere ofis belgelerini hazırlamak ve ilgili 

yöneticiye sunmak, dosyalama sistemi geliştirmek ve sürdürmek, ofis ziyaretçilerine 

yönlendirmede bulunmak, ofis malzemeleri tedarikini sağlamaktır. 

Satış ve Pazarlama Yöneticisi: 

Yıllık satış bütçesinin hazırlamak, yeni pazarlar araştırarak, müşteri ziyaretleriyle yeni 

bir portföy oluşturmak ve ekip yönetmek, ziyaret, teklif ve satış bilgilerini içeren 

raporlarlar hazırlanmak, satış bütçelerinin aylık olarak analizlerini yapmak ve 

raporlamak, sektördeki gelişmeleri izlemek, fuarlara ziyaretçi olarak katılmak, eğitimlere 

tam katılım sağlayarak bilgi ve deneyim düzeyini arttırmak, pazarlama - satış politika ve 

stratejilerine bağlı olarak, yasal uygulamalar doğrultusunda satış organizasyonu 

gerçekleştirmek, satışlar ile ilgili raporları hazırlamak ve sunmak, kendisine bağlı 
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personeli sevk ve idare etmek, yönlendirmek. Tablo 8.1 Personel maliyetleri 

gösterilmektedir. 

Tablo 8.1 Personel Maliyetleri 
 

Birimler 
İstihdam 

Sayısı 

İstihdam 

Türü 

Brüt 

Maaş 

Çalışma 

Süresi (Ay) 

Yıllık 

Maliyet 

TL 

İdari Ofis 
1 

Genel 

Müdür 
10.000 12 120.000 

İdari Ofis 1 Sekreter 3.458 12 41.496 

İdari Ofis 1 Eğit. Koord. 5.000 12 60.000 

İdari Ofis 1 Muhasebeci 5.000 12 60.000 

İdari Ofis 1 Gıda Müh. 8.000 12 96.000 

İdari Ofis 2 Temizlik P. 3.458 12 82.993 

İdari Ofis 3 Mutfak P. 3.458 12 124.489 

Pekmez Üretim Tesisi 1 Üretim Şefi 5.000 8 40.000 

Pekmez Üretim Tesisi 4 İşçi 3.458 8 110.657 

Kuruyemiş İşleme T. 1 Üretim Şefi 5.000 8 40.000 

Kuruyemiş İşleme T. 4 İşçi 3.458 8 110.657 

Kurutma Tesisi 1 Üretim Şefi 5.000 8 40.000 

Kurutma Tesisi  4 İşçi 3.458 8 110.657 

Soğuk Hava Depoları 3 Depo Pers. 3.458 12 124.489 

Bal Dolum Tesisi 1 Üretim Şefi 5.000 8 40.000 

Bal Dolum Tesisi 2 İşçi 3.458 8 55.328 

Satış ve Pazarlama 1 Paz. Yönt. 8.000 12 96.000 

Satış ve Pazarlama 4 Satış Pers. 5.000 12 240.000 

Toplam 36       1.592.767 
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9. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI  

9.1. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

Proje sahibi ve yürütücüsü Yunusemre Belediyesi’dir. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 

Merkezi, Yunusemre Belediyesi iştiraki Belediye MAYEB A. Ş. tarafından işletilecektir. 

Yunusemre Belediyesi 25 müdürlük ile bünyesinde ziraat mühendisleri, veterinerler ve 

diğer mühendislik dallarından oluşan geniş bir teknik ve idari kadroya sahiptir. 

MAYEB A. Ş. birçoğu belediye yöneticisi, birim müdürü, başkan danışmanı ve 

konularında uzman meclis üyesinden oluşan bir Yönetim Kurulu ile faaliyetlerini 

yürütmektedir. Belediyeye ait sosyal tesislerin işletmesini yapmaktadır. İşletme yönetimi 

konusunda deneyimli kadroya sahiptir. 

9.2. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Proje oluşturmak için temel aşamalar; analiz, tasarım, planlama ve uygulamadır. 

Yunusemre Belediyesi; YDKKM’nin yerinin bedelsiz temini, tesislerin yapılması için 

gereken finansın sağlanması, alt ve üst yapıların yapılması, yürütmesini üstlenecek 

organizasyon yapısı, işletme modelinin seçilmesi, ortaklık yapısının ve yönetiminin 

oluşturulması çalışmalarını yürütecektir.  

YDKKM’nin faaliyetlerine başlaması ile MAYEB A.Ş. Merkezin işletilmesini 

üstlenecektir. YDKKM personel ve ekibinin belirlenmesi, sevk ve idaresi, üretim ve 

pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, izlenmesi, raporlanmasından sorumlu olacaktır. 

Ayrıca bölge üreticilerini motive ve organize edilmesi, iş birliği sağlanan kurumların 

bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması çalışmalarını koordine ederek, 

YDKKM’nin etkin işleyişini sağlayacaktır.  

Yönetim Kurulu tarafından atanan genel müdür tarafından bu süreçler takip edilerek 

MAYEB A.Ş. Yönetim Kurulu’na rapor edilecektir. Genel müdür YDKKM’nin 

yönetiminden ve işletilmesinden sorumlu olacaktır. Karar alma durumunda                    

MAYEB A. Ş. Yönetim Kuruluna sunarak nihai karar verilecektir.  
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9.3. Proje Uygulama Programı 

Tablo 9.1’de YDKKM proje uygulama iş-zaman takvimi gösterilmiştir. YDKKM 

proje uygulama programında bulunan faaliyetler; Merkezin inşaat projelerinin 

hazırlanması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, ÇED gerekli/gerekli değil belgesi 

alınması,  altyapı-üstyapı-çevre düzenlemesi inşaatları için ihale süreçleri, inşaata 

başlanması, inşaatın tamamlanması, eş zamanlı makine ve ekipman için piyasa 

araştırması yapılması, makine ve ekipman alım ihale süreçleri, sistemin kurulması, İşyeri 

Açma ve Çalışma ruhsatlarının ve İşletme Kayıt Belgesi’nin alınması işlemleri 

Yunusemre Belediyesi tarafından yürütülecektir. YDKKM faaliyete hazır olmasına 

müteakip, işletmesini üstlenmek üzere MAYEB A.Ş. ye devir edilecektir. MAYEB A.Ş.  

personel alımı, üretim planlaması, satış ve pazarlama programlarının oluşturulması, 

personel eğitimi ve sistemlerin oryantasyonu, hammadde temini, deneme üretimi, üretime 

başlanması ve satış pazarlama işlemlerini yürütecektir. 

Proje plan ve  

programlama 

Gözden geçirme ve yenileme 

Proje Yöneticisi 

Performans  Raporları 

Proje Ekibi 
Zaman, maliyetler, problemler  

ve gecikmeler  

hakkında 

 bilgi 

Tepe Yönetim Kaynaklar 

Şekil 9.1 YDKKM Projesi Yönetme ve Karar Alma Süreci 
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Tablo 9.1 YDKKM Proje Uygulama İş-Zaman Takvimi 

FAALİYETLER 
AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

YDKKM altyapı ve üst yapı 

projelerinin hazırlanması ve 

izin ve ruhsat işlemleri 

            

ÇED gerekli/gerekli değil 

belgesi alınması 
            

YDKKM altyapı-üstyapı, 

çevre düzenlemeleri için ihale 

süreci  

            

YDKKM inşaatı başlaması, 

firmalarla sözleşme ve avans 

ödemesinin yapılması 

            

YDKKM İnşaatı ve çevre 

düzenlemesi  
            

YDKKM makinaları için fiyat 

araştırması yapılması, ihale/ 

fiyat tekliflerin alınması, 

            

Karar verilen makinaların 

alımı, sözleşme ve avans 

ödemesinin yapılması 

            

Makinaların ve sistemin 

kurulması 
            

YDKKM MAYEB AŞ. 

İşletilmesi için devri 
            

İşyeri Açma ve Çalışma 

ruhsatlarının ve İşletme Kayıt 

Belgesi’nin alınması 

            

İşletme planı ve 

organizasyonun oluşturulması, 

Personel Alımları  

            

Üretim, satış ve pazarlama 

stratejisinin oluşturulması, 
            

Personele makine, ekipman ve 

sistemlerin oryantasyonu 
            

Üretim planı oluşturulması              

Hammadde tedariki              

Deneme üretimi             

Nihai üretime başlanması             

Tanıtım- Pazarlama 

Çalışmaları ve Satış 
            

 

 



 

142 

 

10. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 

10.1. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması 

Ürünlerin fiyat planlamaları; hammadde maliyeti, hammadde kullanım miktarı, 

hammadde kalitesi, işçilik, üretimin zorluğu, üretim maliyetleri, sabit tesis giderleri, 

beklenmeyen giderler vb. tüm hususlar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. 

Ayrıca yerel ve zincir marketler, pazarlar, bakkallar gibi küçük esnafın bağlı bulunduğu 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, sanal pazar satıcıları gibi pek çok kanaldan son ürünler için 

fiyat araştırması yapılmıştır.  

Yapılan pazar araştırmasında tesislerde üretilen ürün guruplarında satış fiyatlarının 

oldukça geniş bir yelpazede olduğu görülmüştür. Örneğin pekmez-bal gurubu ürünler 

yetiştirildiği bölge, içindeki katkı oranları ve/veya doğallıklarına göre fiyatlandırılırken, 

kuruyemişler, cins, kalibre, tat, görünüş, yetiştirildiği bölge vb. faktörler etkili 

olmaktadır. Katkısız, doğal, yöresel ürün fiyatları en yüksek yelpazede yer almaktadır. 

Bu bağlamda satış fiyatları; pazarlama planı içinde hammadde, soğuk hava depolama, 

lojistik, paketleme, pazarlama/reklam gibi tüm giderler hesaplanarak, oluşan maliyete, 

piyasa rekabeti, genel satış miktarları, potansiyel alıcılar ve pazar araştırması neticesinde 

tespit edilen toptan piyasa satış fiyatları dikkate alınarak doğal, yöresel ürün kategorisinde 

belirlenmiştir. Ürün satış fiyatları ve kar marjları Tablo 10.1’de gösterilmektedir.  

Tablo 10.1 Ürün Satış Fiyatları ve Kar Marjları  

Ürün 

Kg  

Başına 

Hammadde 

Maliyeti 

TL 

Kg Başına 

Paketleme 

Maliyeti 

TL 

Kg 

Başına 

Toplam 

Maliyet 

TL 

Satış 

Fiyatı       

Kg/ TL 

Kar Marjı 

Pekmez 14,7 2,83 17,5 35 100,0% 

İç Antep Fıstığı 74,1  0,38 74,47 135 81,3% 

İç Badem 45,0  0,38 45,37 60 32,3% 

İç Ceviz 45,0  0,38 45,37 65 43,3% 

Domates 23,3 2,50 25,80 32 24,0% 

Biber 11,9 2,50 14,4 42 191,7% 

Çilek 74,1 2,50 76,6  125 63,2% 

Bal 45,7 2,83 48,5 75 54,6% 
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10.2. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi 

Projenin temel gelir kalemi, üretilen ürünlerin satışlarından kaynaklıdır. Üretilen 

ürünlerin satış fiyatları pazarlama planı içinde hammadde, soğuk hava depolama, lojistik, 

paketleme, pazarlama/reklam gibi tüm giderler hesaplanıp, oluşan maliyete, piyasa 

rekabeti, genel satış miktarları, piyasa toptan alış fiyatları da dikkate alınarak olarak 

çıkartılan ürün fiyatlarıdır. Tesislerde üretilen ürünlerin %80’ının satılacağı ön 

görülmüştür. Belirlenen bu satış hedefinin gerçekleşmesi durumunda 14,2% kâr marjıyla 

26.493.110 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir.  

10.2.1. YDKKM İşletme Gelirleri       

YDKKM ait gelir ve giderler hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar işletme dönemine 

ait gelir giderleri ifade etmektedir.  

YDKKM gelirleri pekmez üretim, bal dolum, kuruyemiş işleme, meyve sebze kurutma 

tesislerinde üretilen/işlenen ürünlerin satışından sağlanacaktır. Üretim miktarının 

%80’nin satılacağı varsayımıyla, tesis bazında üretilen/işlenen ürün, miktar ve elde 

edilecek satış geliri Tablo 10.2’ de gösterilmektedir. 

Tablo 10.2. YDKKM Tahmini Satış Gelirleri  

 Ürün 
Üretim Miktarı 

(Ton) 

Satış Miktarı 

(Ton) 

Satış Fiyatı 

(TL) 

Gelir  

(TL) 

Pekmez 108,0 86,4 35.000 3.024.000 

İç A. Fıstığı 40,5 32,4 135.000 4.374.000 

İç Badem 80,0 64,0 60.000 3.840.000 

İç Ceviz 88,0 70,4 65.000 4.576.000 

Kuru Domates 15,0 12,0 32.000 384.000 

Kuru Biber 17,6 14,08 42.000 591.360 

Kuru Çilek 2,6 2,03 125.000 253.750 

Bal 157,5 126,0 75.000 9.450.000 

  
 Toplam 26.493.110 
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10.2.2. YDKKM İşletme Giderleri   

YDKKM işletme giderleri yıllık olarak hammadde, personel, işletme malzemeleri, 

ambalaj, elektrik, su, yakıt, satış- pazarlama ve genel giderler olarak hesaplanmıştır. 

Yatırıma ilişkin maliyetler Bölüm 11’de verilmiştir. 

Hammadde Giderleri: Tesislerde ilk yıl toplam 1.980 ton hammadde işlenmesi 

planlanmaktadır. 19.692.500 TL hammadde gideri tahmin edilmektedir. Tesislerde 

işlenecek hammadde miktarı ve maliyeti Tablo 10. 3’ de gösterilmektedir. 

   Tablo 10.3. Hammadde Giderleri 

Son Ürün Hammadde 
Hammadde 

Miktar (Ton) 

Hammadde 

Maliyeti (TL) 

Pekmez Üzüm (Y) 720 1.584.000 

İşlenmiş Antep Fıstığı A. Fıstığı 300 3.000.000 

İşlenmiş Badem Badem 200 3.200.000 

İşlenmiş Ceviz Ceviz 220 3.960.000 

Kuru Domates Domates 200 350.000 

Kuru Biber Biber 130 208.000 

Kuru Çilek Çilek 30 190.500 

Bal Petek 180 7.200.000 

Toplam  1.980 19.692.500 

İşletme Malzemesi Giderleri: Tesislerde depolanacak ürünlerin muhafaza ve istifi 

için çuval, plastik kasa, sera streç film gibi malzemeler kullanılacaktır.  

Soğuk hava deposunda ürün depolamada forkliftin rahat çalışması ve depolanacak bu 

ürünlerin soğuk hava odalarına optimum kapasitede yerleştirilmesi için kasa ve palet 

kullanılacaktır. İşletme malzemeleri giderleri için 15.000 TL öngörülmüştür.   

Elektrik Giderleri: Tablo 10.4’ de Tesislerin üretim sürecinde kullanılan 

ekipmanların elektrik sarfiyatları verilmektedir. Üretim planına göre şebekeden çektiği 

güç miktarı 323.744 kWh civarında gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Soğuk Hava Deposu 

yıl boyunca çalışacaktır. Doluluk oranları da dikkate alınarak ortalama yıllık             
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300.000 kWh enerji çekeceği öngörülmektedir. YDKKM genel aydınlatma ve ısıtma için 

de 4.800 kWh sarfiyatla toplam tüketim 504.800 kWh olarak hesaplanmaktadır. İşletme 

elektrik maliyeti 449.283,04 TL’dir. 

Elektrik değerleri için Gediz Elektrik A.Ş.’nin sanayi işyerleri için 2020 ilk çeyrek 

uygulanan tarife birim fiyat 0,7148 olarak hesaplanmıştır. 

    Tablo 10.4. Tesislerin Makine Teçhizat Elektrik Sarfiyatları 

Ünite Makine İsmi Adet Toplam Kwh 

Pekmez 

Üretim 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 7 

Palper Makinesi (Parçalama sap alma) 1 3,75 

Vakumlu Kaynatma Makinesi (1 Ton) 2 11 

Diğer Transfer pompaları ve 

ekipmanları 
9 45,12 

Bal Dolum 

Tesisi 

Sır Alma Makinası 1 3,5 

Bal Dolum Ünitesi 1 4 

Bal Çıkarma-Filtreleme Makinası 1 4 

Bal Eritme-Karıştırma (250 kg) 1 2,2 

Krem Bal Makinası (150 kg) 1 1,75 

Diğer Transfer pompaları ve 

ekipmanları 
8 14,02 

Meyve-Sebze 

Kurutma 

Tesisi 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 7 

Doğrama Makinesi 1 1,5 

Kurutma Makinası, Haşlama Kazanı 1 38,5 

Buhar Jenaratörü 1 3 

Kuruyemiş 

İşleme 

Haşlama Kazanı (250 kg/saat) 2 7 

Ezme-Eleme Makinesi 1 1,5 

Yıkama Makinesi (500 kg/saat) 1 7 

Kurutma Tüneli (500 kg/saat) 1 35 

Çıtlama Makinası 1 2 

Kavurma Makinası (500 kg/saat) 1 3,5 

1 Saatlik Enerji Tüketimi Toplamı 202,34 

1 iş günü (8 saat) Enerji Tüketimi Toplamı  1.618,72 

1 yıl (200 iş günü) Enerji Tüketimi Toplamı  323.744,00 
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   Tablo 10.5. Soğuk Hava Deposu Elektrik Sarfiyatı  

Ünite Makine İsmi Adet Toplam Kwh 

Soğuk Hava 

Depoları 

Soğuk Oda 0/+4°C (50 m2) 2 6,8 

Soğuk Oda -18°C (50 m2) 4 27,4 

1 Saatlik Enerji Tüketimi Toplamı kwh 34,2 

1 tam gün (24 saat) Enerji Tüketimi Toplamı kwh 820,8 

1 yıl (365 gün) Enerji Tüketimi Toplamı kwh 299.592 

 

   Tablo 10.6. YDKKM Elektrik Gideri  

Ünite 
Yıllık Tüketim 

(kwh) 

Birim Fiyat 

(TL/kWh) 

Toplam Tutar  

(TL) 

Üretim 323.744 0,7148 231.412,21 

Depolama 299.592 0,7148 214.440,36 

Genel Aydınlatma 4.800 0,7148 3.431,04 

Genel Toplam (TL) 628.546 0,7148 449.284,68 

 

Yakıt Giderleri:  

Ürünlerin pazarlanması ve satışı faaliyetleri için kullanılacak ticari aracın yıllık 

ortalama 50.000 km ürün tedariki ve ihracat noktalarına taşınması için kullanılacak ticari 

aracın 10.000 km nakliye işi yapacağı varsayımıyla yıllık 77.200 TL değerinde yakıt 

tüketileceği öngörülmüştür. Orta boy diye tabir edilen 30 metreküp civarında bir hacme 

sahip olan 6 teker kamyonlar 100 kilometre mesafede 17-20 litre mazot yakmaktadır. 100 

km tüketim miktarı 20 Lt, motorin birim fiyatı, 20.02.2020 tarihi baz alınmıştır (6,44 Lt). 

Tablo 10.7 Yakıt Giderleri 

Araç 
Mesafe  

(Km) 

Tüketim Miktarı 

Km/TL 

Birim Fiyat 

TL 

Toplam 

Maliyet TL 

Satış Pazarlama 50.000 0,20 6,44 64.400 

Tedarik/Nakliye 10.000 0,20 6,44 12.880 

   Toplam 77.200 
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Su Giderleri:  

Pekmez üretim, meyve sebze kurutma, kuruyemiş işleme, bal dolum tesislerinde 

kullanılan ekipmanların, aylık çalışma 25 gün varsayımıyla, tam kapasitede günlük 3 ton, 

aylık 75 ton, idari bina, satış alanları ve ortak alanlarda günlük 1 ton, aylık 25 ton 

tüketeceği hesaplanarak yıllık ortalama 25.755 TL değerinde su ve atıksu bedeli 

öngörülmüştür. Su tüketim Bedeli Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 ilk çeyrek fabrika tarifesi üzerinden 

uygulanan 10,10 TL/m3 baz alınmıştır. 

 

Tablo 10.8. Su Gideri 

Tesis 

Tesislerin 

Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Günlük 

Tüketim 

Miktarı 

Ton 

Aylık 

Tüketim 

Miktarı 

Ton  

Yıllık 

Tüketim 

Miktarı 

Ton 

Birim 

Fiyat 

(Ton/TL) 

Toplam 

Maliyet 

TL 

Pekmez Üretim T. 9 3 75 675 10,10 6.817,5 

Kurutma T. 11 3 75 825 10,10 8.332,5 

Kuruyemiş T. 5 3 75 375 10,10 3.787,5 

Bal Dolum. T. 5 3 75 375 10,10 3.787,5 

Ortak Alanlar 12 1 25 300 10,10 3.030 

Toplam 42  325 2.550 10,10 25.755 

 

Ambalaj Malzemesi Giderleri:  

İşletme dönemi tüm ürünler için ambalaj maliyeti 918.843 TL olarak hesaplanmıştır. 

Ayrıntılar Tablo 10.9 da verilmiştir. 

Satış-Pazarlama Giderleri:  

YDKKM ürünlerinin, alınacak yeni markanın tutundurulması ve değerini artırarak marka 

sadakati yaratılması önem taşımaktadır. O nedenle, markalaşma yolunda ürünün kendisi 

kadar, tanıtım ve reklamı da ön planda tutmak, yeterli bütçe ayırmak gerekecektir. 

Tanıtım ve pazarlama çalışmaları için ilk etapta yıllık yaklaşık 150.000 TL gibi bir tutarın 

ayrılması düşünülmüştür. 
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Personel Giderleri:  

YDKKM tesis, depo ve idari ofis işçilik ve personel ihtiyacı ve gideri Tablo 8.1. ’de 

ayrıntılı gösterilmiştir. Söz konusu tabloya göre yarı ve tam zamanlı personel gideri                

yıllık 1.592.767 TL olarak hesaplanmıştır.  

Genel Giderler:  

YDKKM işletme dönemine ait haberleşme, kırtasiye, seyahat ve benzeri masraflar ile 

yönetim giderleri için bu kaleme kadar olan toplam giderin %1’i alınmıştır.  

                              Tablo 10.9 Tahmini İşletme Giderleri (2020) 

Gider Kalemleri Maliyet TL 

Hammadde Giderleri 19.692.500 

Ambalajlama Giderleri 918.843 

Personel Giderleri 1.592.767 

Elektrik Giderleri 449.283 

Yakıt Giderleri 77.200 

Su Giderleri 25.755 

İşletme Malzemeleri 15.000 

Satış Pazarlama Giderleri 150.000 

Genel Giderler 227.289 

Toplam 23.182.012 

 

YDKKM tahmini satış gelirleri ilk yıl için Tablo 10.2’de görüleceği gibi 26.493.110 TL 

olarak hesaplanmıştır. Tablo 10.9’da işletme giderlerinin 23.182.012 TL olarak 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. Tablo 10.10’da projenin özet karlılık bilgileri 

görülebilir.  

         Tablo 10.10 YDKKM Tahmin Edilen Net Gelir ve Kar Marjı 

 

Gelir 26.493.110 TL 

Gider 23.182.012 TL 

Kar 3.311.098 TL 

Kar Marjı %14,2 
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11. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

11.1. Toplam Yatırım Tutarı 

Arazi Maliyeti:  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi yatırımının, Manisa ili Yunusemre ilçesi Yunt 

Dağı Bölgesi, Osmancalı ve/veya Pelitalan Mahallelilerinde yapılmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiştir. Merkez yatırımı için önerilen arazilerin tamamı Yunusemre 

Belediyesi mülkiyetindedir. Yunusemre Belediyesi Merkez için gerekli araziyi bedelsiz 

olarak sağlayacaktır.  

İnşaat Maliyeti:  

Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi bünyesinde yapılacak 5 tesis, idari bina, satış 

alanları toplam inşaat yatırım maliyeti 4.885.346,67 TL, olarak hesaplanmıştır. Bunun 

içerisine etüt-proje, mühendislik ve kontrollük giderleri, arazi düzenleme ve geliştirme 

giderleri (peyzaj vb.), hazırlık yapıları (şantiye vb.), inşaat giderleri (toprak işleri, altyapı, 

üst yapı, sanat yapıları vb.), makine-donanım giderleri, montaj giderleri dâhildir.  

Makine ve Teçhizat Giderleri:  

Makineler Türkiye içinden tedarik edilecektir. Makine-teçhizat kurulum maliyeti 

1.865.820 TL olarak öngörülmektedir.  

Taşıma, Montaj ve Sigorta Giderleri: 

 Makine-teçhizat teklifleri nakliye, kurulum dâhil alınmıştır. O nedenle taşıma ve 

kurulum giderleri öngörülmemiştir. 

İthalat ve Gümrükleme Giderleri:  

Makinelerin yurtiçinden temin edilmesi planlandığı için ithalat ve gümrükleme gideri 

öngörülmemiştir. 

Taşıt Araçları ve Demirbaş Giderleri:  

Ürün tedariki ve satış pazarlama faaliyetleri için 2 adet ticari araç (nakliye) temin 

edilecektir. Merkez içinde ürün taşımasında, depolanmasında kullanılmak üzere 2 adet 

frigorifik aracı alınacaktır. Frigorifik araçların tanesi 150.000 TL, diğer araçların tanesi 

120.000 TL olup toplam taşıt giderleri 540.000 TL’dir. 
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Bunun yanı sıra ofis mobilyaları ve ofis malzemeleri, telefon santrali, telefon cihazları, 

mutfak demirbaşları, bilgisayarlar, bilgisayar program lisansları, yazıcı, fotokopi, işletme 

içi taşıma aparatları, gibi demirbaşlar temin edilecektir. Bu demirbaşlar için 150.000 TL 

bütçe ayrılmıştır. Bu kapsamda toplam 690.000 TL gider öngörülmüştür. 

Marka Tescil Giderleri:  

Marka tescil giderleri başlangıçta bir marka 3 sınıf (emtia) olarak planlanmıştır. Türk 

Patent ve Marka Kurumunda alınan 2019 güncel harç listesine göre Marka Tescil Ücreti 

550 TL, Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 210 TL, Üç Sınıflı Marka 

Başvuru Ücreti 615 TL, toplam 1.375 TL’dir. 

Genel Giderler:  

Yatırım dönemine ait haberleşme, ilan, seyahat, sigorta, yönetim giderleri ve benzeri 

masraflar için yatırım bütçesinin yaklaşık %2’si oranında 150.450 TL bütçe ayrılmıştır 

Beklenmeyen Giderler:  

Bu kaleme kadar olan harcamaların yaklaşık %2’i civarında beklenmeyen gider 

olabileceği tahmin edilmektedir. Beklenmeyen giderler yaklaşık 150.450 TL’dir.  

            Tablo 11.1 YDKKM Başlangıç Yatırım Tahmini 

Başlangıç Yatırım Maliyetleri Tutar (TL) 

İnşaat Yatırım Maliyeti 4.885.347 

Makine-Teçhizat Kurulum Maliyeti 1.865.820 

Taşıt Giderleri 540.000 

Demirbaş Giderleri 150.000 

Marka Tescil Giderleri 1.375 

Genel Giderler 150.450 

Beklenmeyen Giderler 150.450 

Toplam  7.743.442 

 

11.2. İşletme Sermayesi 

Proje sahibi ve yürütücüsü Yunusemre Belediyesi, Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 

Merkezi için gerekli 7.743.442 TL başlangıç yatırım bütçesini ve ilk yıl için hesaplanan 

tahmini 23.182.012 TL işletme giderleri için ayıracağı sermayeyi belirleyecektir.  
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12. MAL VE/VEYA HİZMETLERİN SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI 

 

12.1. Satış Programı 

YDKKM’ de kuruyemiş, bal/pekmez, kuru meyve sebze vb. birden fazla ürün 

gurubunun satışı yapılacaktır. YDKKM ürün gurubunun fazla olmasından dolayı her ürün 

gurubu için ayrı ayrı pazar araştırması yapılarak satış programı oluşturulmuştur.   

Tablo 12.1’de üretilen son ürün miktarları verilmektedir. İlk yıl için ürünlerin 

yılsonuna kadar %80’nin belirlenen yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satılacağı 

varsayılmıştır 

Tablo 12.1 YDKKM Satış Programı (Ton/Yıl) 

 Ürün Üretim Miktarı (Ton) Öngörülen Satış Miktarı (Ton) 

Pekmez 108 86,4 

İç Antep Fıstığı 40,5  32,4 

İç Badem 80 64 

İç Ceviz 88 70,4 

Domates 15 12 

Biber 17,6 14,08 

Çilek 2,6 2,03 

Bal 157,5 126 

Toplam 509,1 407,28 

 

Yapılan piyasa araştırmasında tesislerde üretilen ürün guruplarında satış fiyatlarının 

oldukça geniş bir yelpazede olduğu görülmüştür. Pekmez-bal gurubu ürünler yetiştirildiği 

bölge, içindeki katkı oranları ve/veya doğallıklarına göre fiyatlandırılırken, kuruyemiş ve 

kuru meyvelerde cins, kalibre, tat, görünüş, yetiştirildiği bölge vb. faktörler etkili 

olmaktadır. Katkısız, doğal, yöresel ürün fiyatları en yüksek yelpazede yer almaktadır. 

Piyasa araştırmasında ürünler bazında tespit edilen toptan fiyat aralıkları                                   

Tablo 12.2 gösterilmektedir.  
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                   Tablo 12.2. Ürünlerin Piyasa Toptan Satış Fiyat Aralıkları  

Ürün Satış Fiyatı (TL) 

Pekmez 15-45 

Antep Fıstığı İç 100-160 

Badem İç 45-75 

Ceviz İç 50-80 

Kuru Domates 30-40 

Kuru Biber 35-50 

Kuru Çilek 90-150 

Bal 30-150 

Satış ve pazarlama çalışmaları, YDKKM’nin faaliyete geçmesi ile başlayacak, 

YDKKM genel müdürü ve satış- pazarlama birimi tarafından yürütülecektir. Bu ekip, 

YDKKM satış hedeflerinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirebilmesi ve markanın 

tutundurulması, itibarını arttırabilmek adına alacağı aksiyonların belirlenmesi, karlılık 

sağlayacak bir pazarlama planı oluşturulması ve uygulanması için gereken çalışmaları 

yürütecektir.  

YDKKM’nde üretilen ürünlerin hem yurt içinde hem yurt dışında satılması 

planlanmaktadır. Yurt dışı hedef ülkeler belirlenirken; Ürün bazında ithalat miktarları, 

Türkiye’deki ihracat payları ve Türkiye’ye olan mesafeleri baz alınmıştır. Yurt içi hedef 

pazar belirlenirken toptan yüksek miktarlarda ürün alan gıda işletmeleri, gıda toptancıları, 

perakendeciler, market ve market zincirlerine odaklanılmıştır. Ürünlerin satışının, 

YDKKM Satış Marketleri haricinde toptan olarak yapılması planlanmıştır. 

 

Yurt içi satışları doğrudan satış temsilcileri aracılığıyla yapılacaktır. YDKKM satış 

pazarlama ekibi hazırlanan broşür, katalog vb tanıtım materyalleriyle etkin tanıtım ve 

reklam çalışmalarını yürütecek, numune ürünlerle bire bir ziyaretlerde bulunacaktır. Bu 

anlamda ilgili mecralarda ve platformlarda hedef kitleye yönelik yapılacak tanıtım 

çalışmaları, radyo, basılı medyaya verilecek etkili reklamlar ve etkinlik sponsorlukları 

markanın bilinirliğini artıracak ve yeni müşteriler kazanılmasına doğrudan katkı 

sağlayacaktır.  
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Yurt dışı satışları pazarlama birimi ihracat sorumlusu tarafından yürütülecektir. Dış 

pazarda hedef müşteriye ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası gıda, tarım fuar 

organizasyonları, yurtdışı iş gezileri vb. etkin kullanılacaktır. Ayrıca internet üzerinden 

web sitesinin hedef ülkelerin dillerine çevrilmesi, hedef müşterilere telefon, e posta ile 

ulaşılması, ilgili kurumsal pazarlama sitelerine üyelik kullanıla-bilinecek araçlardır.  

Satış programı içinde doğrudan tüketiciye ulaşılması da hedeflenmektedir. Bu amaçla 

proje kapsamında biri YDKKM bünyesinde olmak üzere Yunusemre ilçe merkezi ve 

Yunt Dağı, Ortaköy Mahallesi mesire alanında olmak üzere üç adet doğrudan satış 

marketinin açılması planlanmıştır. Satış Marketlerinin yeri, tüketicilerin yoğun olduğu 

lokasyonda belirlenecektir. YDKKM tesislerinde işlenen/üretilen tüm ürün guruplarının 

satışının yapılacağı bu marketler, aracıları ortadan kaldırarak üretici ve tüketiciyi 

buluşturması açısından önem taşımaktadır. Böylelikle tüketicilere uygun fiyata yöresel, 

doğal, taze, kaliteli ürün alama imkânı sağlanırken YDKKM tanınırlığını, marka değerini 

de arttırarak talebin artmasında da etkili olacaktır.  

12.1.1. Hedef Pazar ve Müşteri Gurubu Özellikleri 

Satış programı oluşturulurken hedef pazarın doğru belirlenmesi ve müşteri 

beklentilerinin iyi analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle pazar araştırması 

yapılarak hedef pazar ve müşteri gurubunun özellikleri, beklentileri belirlenmiştir. 

Kurutulmuş Gıda: Değişen beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam trendi ile 

tüketicilerin her geçen gün hazır ve kimyevi gıdalar yerine doğal yollardan elde edilmiş 

ürünlere yöneldikleri, buna bağlı olarak, dünyada ve ülkemizde kurutulmuş doğal, yöresel 

ve sağlıklı ürünlere talebin gittikçe arttığı görülmektedir. Bu nedenle kurutulmuş 

ürünlerin hem yurt içinde hem yurt dışında pazarlanması hedeflenmektedir.  

Türkiye kurutulmuş meyve sebze konusunda net bir ihracatçı ülke pozisyonundadır. 

İhracatın tamamına yakını gelişmiş ülkelere gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı Türkiye 

Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatına bakıldığında, ilk 5 ülke sırasıyla                     

191.232 bin $ ile Almanya, 182.655 $ ile Birleşik Krallık, 109.489 $ ile İtalya, 97.439 $ 

ile Fransa ve 75.972 $ ile ABD gelmektedir (İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri 

İhracatçılar Birliği, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracat Değerlendirmesi, 2019).  
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Bu ülkeler hedef pazar olarak belirlenmiştir. Ayrıca Hollanda, Irak, İspanya ve 

Avustralya gibi ülkeler ise potansiyel yükselen pazarlar arasında olması sebebiyle 

değerlendirilebilir. 

Yurtiçinde Manisa ve çevresindeki iller seçilmiştir. Daha çok yüksek miktarlarda alım 

yapan turistik bölgeler, turist çeken yerler, oteller, geleneksel organik gıda satan toptancı, 

market, market zincirlerine ve perakendecilere odaklanılması önerilmektedir.  

Yapılan piyasa araştırmalarında kuru gıdaların belirlenen iç ve dış pazarda genellikle 

küçük gramajlarda ambalajlanarak satışa sunulduğu görülmüştür. Bunda tüketici 

tercihlerinin yanında, ürün fiyatlarının oldukça yüksek olması ve ambalaj küçüldükçe 

elde edilen katma değerin artması da etkili olmaktadır. Kurutulmuş ürün gurubu                        

500 gr’ lık kâğıt alüminyum paketlerle satışa sunulacaktır. Ürün kg satış fiyatları,   

domates 32 TL, biber 42 TL, çilek 125 TL olarak belirlenmiştir.  

 Kuruyemişler (Antep Fıstığı, Badem, Ceviz): Ülkemizde kuruyemişler gerek 

çerezlik olarak gerekse dondurma, tatlı, pasta ve çikolata sanayide aranan bir ürünlerdir. 

Ülkemizde kuruyemişlerin yaklaşık %60-70'i tuzlu kavrulmuş kuruyemiş olarak                 

%30-40'ı tatlı, pasta ve şekerlemede kullanılmaktadır.  

 

Türkiye’de yayınlanan resmî istatistikler arasında kuruyemiş sektörü gibi alt                  

sektörler özelinde pazar büyüklüğü, ciro vb. veriler yer almamaktadır. Bu nedenle                  

“Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” (TÜKSİAD) tarafından ürünler 

bazında tüketim miktarı tahminleri ile ortalama fiyatlar kullanılarak Pazar büyüklüğü 

tahmini yapılmaktadır. 2013 yılında yapılan çalışmaya göre 2013 yılı kuruyemiş sektörü 

iç pazar büyüklüğü 6,8 milyar TL (3,6 milyar dolar) olarak tahmin edilmektedir. 

Bu veriler ve yapılan pazar araştırmaları kuruyemişlere yurt içinde ve bölgede talebin 

oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda kuruyemiş ürün gurubu hedef 

pazarı yurt içi, Manisa başta olmak üzere, İzmir, Uşak, Manisa, Balıkesir vb. bölgedeki 

yakın il ve ilçeler olarak belirlenmiştir.  

Müşteri gurubu yüksek miktarlarda alım yapan gıda imalathaneleri, kuruyemiş ve gıda 

toptancıları olarak belirlenmiştir. Gıda işletmeleri ürünleri iç ve öğütülmüş olarak,                 
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gıda toptancıları iç ile birlikte sert kabuklu formları da almaktadır. Ürünler                      

genellikle 5-10-20 kg vakumlu poşetlerde satışa sunulmaktadır.    

Kuruyemiş fiyatları oldukça değişkenlik göstermektedir. Yetiştirildiği bölge, kalibre, 

görünüş, tat, yağlılık oranları, formları vb. birçok faktör fiyatları etkilemektedir. 2019 yılı 

baz alındığında badem içi 45-75 TL, ceviz içi 50-80 TL, antep fıstığı içi 100-160 TL fiyat 

aralığında değiştiği görülmektedir.  

Kuruyemişlerin; kuruyemişçiler, gıda işletme ve toptancılarına 5 kg’lık vakumlu 

poşetler halinde iç ve öğütülmüş olarak toptan satılması planlanmaktadır. Bölgede 

üretilen ürünlerin cins, iç verim ve kalitesi baz alınarak satış fiyatları; İç badem 60 TL, 

ceviz içi 65 TL, iç antep fıstığı 135 TL olarak belirlenmiştir 

Bal/Pekmez Gurubu: Sofraların, sağlığın ve hatta ruh sağlığının bile dostu olan bal, 

tüm dünyada büyük bir ilgiyle tüketilmektedir. Bal/pekmez gibi ürünlerin tatlı yapımında 

kullanımı olmakla beraber daha yaygın olarak kahvaltılarda ve sağlık için gıda takviyesi 

olarak tüketilmektedir.  

Bal ve Pekmez gibi ürünlerin hedef müşteri profiline bakıldığında yöresel, doğal, hileli 

olmadığı inanılan ürünlere talebin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye'de kişi 

başına yıllık bal tüketiminin son 5 yılda yüzde 10 artarak 1,44 kg yükselmiştir.  

Türkiye 7 milyon 900 bin 364 adet kovan varlığı ile dünya genelinde 3. en çok kovan 

varlığına sahip ülke konumundadır. 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de üretilen               

114.471 ton balın yaklaşık %94,4’ü yurtiçinde tüketilmekte, %5,6’lik kısmı ise ihraç 

edilmektedir (Kaynak: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Tarım 

Ürünleri Araştırmaları, Arıcılık, 2019) 

Türkiye’de 50 bin ton civarında pekmez üretimi olduğu tahmin edilmektedir. Bu 

üretimin yüzde 80’ini üzüm pekmezi oluşturmaktadır. Bu miktarın yarısı yurtdışına 

satılmaktadır. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında pekmeze olan talep her yıl 

artmaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında 217.911.000$ olan pekmez ihracatı, 2015 yılında 

391.692.000$ seviyelerine ulaştığı, artış eğiliminde olduğu görülmektedir.  
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Türkiye’nin pekmez ihracatında 2015 yılında en önemli payı %39 pazar payı ve 

152.290.000$ ihracat değeri ile Almanya almaktadır. 2011 yılında Belçika’ya 

26.840.000$ olan ihracatımız yıl içinde artarak 50.950.000$ seviyelerine yükselmiştir. 

Pekmez ihraç ettiğimiz ülkeler içinde 3. sırada yer alan Avusturya da son yıllardaki 

ülkemiz ihracat pazarındaki payını arttırma eğilimindedir. Bu nedenle öncelikle anılan 

ülkelere öncelik verilmesi önerilmektedir (Elâzığ Müsiad Üzüm Sektörü Raporu, 2016). 

Üretilen balın yurt içine, pekmezin hem yurtiçi hem de yurtdışına satılması 

düşünülmektedir. Yapılan piyasa araştırmasında bölgede yöresel, doğal, güvenilir bal ve 

pekmeze talebin yüksel olduğu görülmüştür. Bal ve pekmezin yurt içindeki satışlarının; 

Manisa başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerindeki perakendeci mandıra/maket/market 

zincirleri ve gıda toptancılarına yapılması planlanmaktadır. Ürünler 0,66 lt veya 1 lt’lik 

cam ambalajlarda satışa sunulacaktır.  Doğal, katkısız ve yöresel olarak sunumu yapılacak 

pekmez toptan satış fiyatı 35 TL, Bal 75 TL olarak belirlenmiştir. 

12.2. Üretim Programı 

Tesislerde işlenecek hammaddelerin, proje kapsamında kurulacak kooperatif 

vasıtasıyla öncelikle bölgeden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Hasat zamanında arzın 

en fazla olduğu dönemde en uygun fiyattan temin edilecek hammaddeler, soğuk hava 

deposunda muhafaza edilerek, Yıllık Üretim Planı’na göre işlenecektir. 

Herhangi bir nedenle Bölgeden yeterli miktarda hammadde temin edilememesi 

durumunda civar il ve ilçelerden tedarik edilecektir.  

                     Tablo 12.3. YDKKM Tesis Kurulu İşleme Kapasiteleri  

Tesisler İşleme Kapasitesi 

Pekmez Üretim Tesis 1.200 ton/yıl 

Kuruyemiş İşleme Tesisi 1.200 ton/yıl 

Meyve Sebze Kurutma Tesisi 600 ton/yıl 

Bal dolum Tesisi 300 ton/yıl 

  

Tesislerin üretim planlaması; T.C Merkez Bankası Gıda ve İçecek Sanayi Sektörü 

KKO ortalaması baz alınarak, pazar araştırmasına göre öngörülen satış ve stok miktarı, 
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hasat zamanları, soğuk hava depolama kapasiteleri hesaplanarak ilk yıl için %60 olarak 

belirlenmiştir. Tesisler için planlanan %60 kapasite kullanım oranıyla 1.980 ton/yıl 

hammadde işlenerek, 509,1 ton/yıl çeşitli son ürün üretimi gerçekleşecektir.                   

Tablo 12.4’ de tesislerin KKO’ları ve tesis bazında işlenecek hammadde miktarları 

gösterilmektedir. 

Tesislerin günde tek vardiya (8 saat) ve ayda 25 gün çalışacağı varsayımıyla yıllık 

üretim planları oluşturulmuştur. Üretim süreçlerinde temizleme, bakım ve arıza kaynaklı 

gün içerisinde ortalama 30 dakika/gün gecikmenin olacağı öngörülmüştür.  

Tablo 12.4 Tesislerin KKO ve İşlenecek Ürün Miktarı  

Tesis Hammadde Hammadde (Ton/yıl) KKO % 

Pekmez Üretim T. Üzüm 720 60% 

Kuruyemiş İşleme T. A. fıstığı, badem, ceviz 720 60% 

Sebze Meyve Kurutma T. Domates, biber, çilek 360 60% 

Bal Dolum T. Petek 180 60% 

 

Üretim prosesi sırasında hammaddelere yapılan işlemlere göre elde edilen son ürün 

miktarı değişmektedir. Tablo 12.6’ de üretim miktarları, Tablo 12.5’ de YDKKM’ de 

işlenecek hammaddelerin son ürün verimleri % olarak gösterilmektedir. Bu tablodaki % 

verimler, son ürünlerin maliyet hesaplamalarında kullanılacaktır. 

 

               Tablo 12. 5. Hammadde Üretim Verimi 

              Hammadde  Üretim Verimi % 

Üzüm 15 

A. Fıstığı 13,5 

Ceviz 40 

Badem 40 

Biber 13,5 

Çilek 8,5 

Domates 7,5 

Petek 87,5 
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Tablo 12.6. YDKKM Tesislerinde İşlenen Hammadde ve Üretilen Ürün Miktarları 

Ürün Hammadde Miktarı (Ton) Son Ürün Miktarı (Ton) 

Pekmez 720 108,0 

İç Antep Fıstığı 300 40,5 

İç Badem 200 80,0 

İç Ceviz 220 88,0 

Kurutulmuş Domates 200 15,0 

Kurutulmuş Biber 130 17,6 

Kurutulmuş Çilek 30 2,6 

Bal 180 157,5 

Toplam 1.980 509,1 

 

12.2.1. Pekmez Üretim Tesisi Üretim Programı 

Pekmez üretiminde yaş üzüm kullanılacaktır. Üzüm cinsine göre değişmekle birlikte 

yaklaşık 6-7 kg yaş üzümden 1 kg pekmez elde edilmektedir. Hammadde verimi %15 

olarak kabul edilmiştir. Tesis kurulu işleme kapasitesi 1.200 ton/yıldır.  Tesiste ilk yıl 

%60 kapasite kullanım oranıyla 720 ton/yıl yaş üzüm işlenerek, 108 ton/yıl pekmez 

üretilecektir. 

Pekmez üretim tesisi, kurulu üretim kapasitesi ile tek vardiyada 500 kg/saat yaş üzüm 

işlemektedir. Günlük işlenecek yaş üzüm miktarı 4 ton/gündür. Bir aylık çalışma gün 

sayısı 25 olarak kabul edildiğinde, işlenebilecek üzüm miktarı 100 ton olarak 

hesaplanmıştır. Planlanan 720 ton üzümün işlenmesi için gereken süre yukarda belirtilen 

kısıtlarda dikkate alınarak 8 ay olarak belirlenmiştir.  

Üzüm hasatı Haziran- Ekim arasında toplam beş ayda yapılmaktadır. Tesis kurulu 

işleme kapasitesine göre hasat döneminde işlenebilecek maksimum üzüm miktarı 500 ton 

olarak değerlendirildiğinde, kalan 220 ton yaş üzüm miktarı üretim planına göre müteakip 

aylarda işlenmek üzere soğuk hava deposunda kasalarla muhafaza edilecektir.  
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12.2.2. Kurutma Tesisi Üretim Programı 

Kurutma işlemi meyve sebzede bulanan suyun ısı yardımıyla uzaklaştırılmasıdır. 

Meyve sebzelerde bulunan su oranına göre elde edilen son ürün miktarı değişmektedir.  

Kurutma tesisinde domates, biber ve çilek kurutulması planlanmaktadır. Bu ürünlerde 

kurutma işlemi sırasında farklı oranlarda su kaybetmektedirler. Cinslerine göre 

değişmekle birlikte domatesten %7,5, biberden %13,5, çilekten %8,5 verim elde 

edilmektedir.  

Sebze meyve kurutma tesisi, kurulu işleme kapasitesi 600 ton/yıl olarak belirlenmiştir. 

İlk yıl için öngörülen %60 KKO ile 200 ton domates, 130 ton/yıl biber, 30 ton/yıl çilek 

olmak üzere 360 ton/yıl yaş meyve/sebze işlenmesi planlanmaktadır. Tesisi günde 2 ton 

yaş meyve -sebze işlenmektedir.  Bir aylık çalışma gün sayısı 25 olarak kabul edildiğinde, 

belirlenen kurulum işleme kapasitesi ile 50 ton yaş meyve/sebze işlenebilmektedir.                  

360 ton hammadde için gerekli işleme süresi yaklaşık 8 ay olarak hesaplanmıştır.  

Ürün verim oranlarına göre 15 ton domates, 17,55 ton biber, 2,54 ton çilek toplam             

35 ton kurutulmuş ürün elde edilecektir.  

Yaş meyve sebzelerin hasatı Tablo 12.7. görüldüğü üzere Nisan-Ekim arasında 7 ayda 

yapılmaktadır. Tesisin kurulu işleme kapasitesine göre hasat döneminde işlenebilecek 

maksimum miktar 350 ton olmaktadır. Kalan 10 ton hammadde üretim planına göre 

müteakip aylarda işlenmek üzere kasalarda soğuk hava deposunda muhafaza edilecektir. 

12.2.3. Kuruyemiş İşleme Tesisi Üretim Programı 

Kuruyemiş işleme tesisinde a. fıstığı, ceviz, badem işlenmesi planlanmaktadır. Antep 

fıstığı kooperatiften dalından toplandığı şekliyle ham olarak satın alınacaktır. Ham antep 

fıstığından ortalama %33 oranında kabuklu antep fıstığı elde edilebilmektedir. Kabuklu 

antep fıstığından elde edilebilecek iç verim ise %40 dolaylarındadır. Tesiste işlenecek 

300 ton antep fıstığından yaklaşık 99 ton kabuklu, 40,5 ton iç antep fıstığı elde edilecektir.  

Ceviz ve badem temini sert kabuklu olarak yapılacaktır. Kabuklu ceviz ve bademin iç 

verim oranı cins ve nem durumuna göre değişmekle birlikte %30-%60 dolaylarında 
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olmaktadır. Bölge üretim cinsine göre ortalama %40 kabul edilmiştir. Kabuklu olarak 

satın alınacak 220 ton cevizden 88 ton iç ceviz, 200 ton bademden 80 ton iç badem elde 

edilecektir. Toplam kuruyemiş üretim miktarı 207,6 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. 

Kuruyemiş işleme tesisinin ilk yıl %60 KKO ile çalışacağı öngörülmektedir. Tesis 

kurulu işleme kapasitesi 500 kg/saat ile günlük 4 tondur. Bir aylık çalışma gün sayısı 25 

olarak kabul edildiğinde, işlenebilecek miktar 100 ton olarak hesaplanmıştır. 720 ton 

hammadde işlenmesi için gereken işleme süresi yukarda belirtilen kısıtlarda dikkate 

alınarak 8 ay olarak belirlenmiştir.  

Kuruyemiş hasatı Ağustos -Ekim arasında toplam 3 ayda yapılmaktadır. Tesis kurulu 

işleme kapasitesine göre hasat döneminde işlenebilecek maksimum miktar 300 ton ‘dur.  

Kalan 420 ton hammaddenin 300 tonu antep fıstığı, 120 tonu ceviz ve badem olarak 

değerlendirildiğinde; 300 ton antep fıstığı dış kabuğundan ayrılıp kurutulduktan 

(kavlatma) sonra, elde edilecek 99 ton kabuklu a. fıstığı çuvallara konularak soğuk hava 

deposunda, kalan 120 ton badem ve ceviz tesis içinde bulunan kendi depolama alanında 

muhafaza edilerek üretim planına uygun işlenecektir. Tesislerin depolama kapasitesi buna 

uygun olarak planlanmıştır.  

12.2.4. Bal Dolum Tesisi Üretim Programı 

Bal, petek olarak temin edilecektir. Peteğin bal verimi %85-90 arasında olmaktadır. 

Petek verimi ortalama %87,5 olarak kabul edilmiştir. Tesis kurulu işleme kapasitesi                

300 ton/yıl’dır.  Tesiste ilk yıl için planlanan %60 kapasite kullanım oranıyla 180 ton/yıl 

petek işlenerek, 157,5 ton/yıl bal üretimi gerçekleştirilecektir. 

 

Bal dolum tesisi kurulu işleme kapasitesi ile günde 1 ton petek işlenebilmektedir. Bir 

aylık çalışma gün sayısı 25 olarak kabul edildiğinde, işlenebilecek miktar 25 ton olarak 

hesaplanmıştır. 180 ton petek işlenmesi için gereken süre yukarda belirtilen kısıtlarda 

dikkate alınarak 8 ay olarak belirlenmiştir.  

 Petek hasat zamanı Haziran-Temmuz-Ağustos olmak üzere 3 aydır. Tesis kurulu işleme 

kapasitesine göre hasat döneminde işlenebilecek maksimum miktar 75 ton petektir. Kalan 

105 ton petek üretim planına göre, müteakip aylarda işlenmek üzere sera streç filmlerle 
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sarılarak, paletler üzerinde kendi tesisinde depolanacaktır. Tesis depolama kapasitesi 

buna uygun olarak planlanmıştır.  

 12.2.5. Soğuk Hava Deposu Doluluk Oranı 

Soğuk hava depolarında tesislerde işlenecek hammaddelerin depolanması 

planlanmaktadır. Hasat zamanlarında arzın en fazla olduğu dönemde alınacak 

hammaddeler üretim planına göre tesislerde işlenmek üzere depoda muhafaza edilecektir.   

Soğuk Hava Deposu depolama kapasitesi, depolanan ürün cinsine göre değişmekle 

birlikte ortalama 600 ton olarak planlanmıştır. Hasat ayları, depolama süreleri dikkate 

alınarak yapılacak planlamada bu miktar artmaktadır. Tesislerin Üretim Programına göre 

soğuk hava depolarında muhafaza edilecek ürün miktarı 10 ton yaş meyve/sebze, 220 ton 

yaş üzüm, 99 ton a. fıstığı olmak üzere toplam 329 ton civarıdır. Soğuk Hava Deposu 

kapasite kullanım oranı %54 olarak gerçekleşmektedir.  

                   Tablo 12.7 Hasat Zamanı  

Ürün 
Hasat Ayları 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Üzüm                         

Domates                         

Biber                         

Çilek                         

Antep                         

Badem                         

Ceviz                         

Bal                         

 

Tablo 12.8 Yıllık Üretim Planı 

                    Ürün  
Yıllık Üretim Planı (Ay) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pekmez                     

Kuru Gıda (Domates, biber, çilek)                    

Kuruyemiş (A. fıstığı, badem, ceviz)                     

Bal                    

Soğuk Hava Doposu             
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12.3. Pazarlama Programı 

YDKKM işletmesini üstlenen MAYEB A.Ş. satış pazarlama, finans, marka iletişimi 

konusunda teknik kapasitesi ve etkinliği yüksek profesyonel bir satış pazarlama ekibi ile 

çalışması planlanmaktadır. Böylelikle YDKKM hedeflerinin belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirebilmesi ve marka itibarını arttırabilmek adına alacağı aksiyonların 

belirlenmesi, karlılık sağlayacak bir pazarlama planı oluşturulması ve marka değerinin 

maksimize edilmesine yön verecek uzman yaklaşımı ve birikimi sağlanacaktır 

 

MAYEB A. Ş. YDKKM işleme tesislerinde işlenen ürünleri yeni bir marka ile satış ve 

pazarlamasını yapacaktır. Bunun için etkin bir pazarlama stratejisi ve planı 

oluşturulmuştur. YDKKM pazarlama stratejisinin temelini; 

 

• İşleme tesislerinde işlenen ürünlerin yeni ortak bir marka adı altında satışa 

sunulması, 

• Oluşturulacak ortak yeni markanın tanınırlığı ve güvenirliğinin artırılarak 

tutundurulması, 

• Proje kapsamında oluşturulacak “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Satış Alanları”, ve 

“Yunt Dağı Ortaköy Cazibe Merkezi Satış Alanları” gibi doğrudan satış 

kanallarının tanınırlığını artırılarak daha fazla son tüketiciye ulaşılması, 

• Yurt içi ve yurt dışı pazar payının artırılması olarak belirlenmiştir. 

Pazarlama stratejimizin en önemli hedeflerinden biri, bölgenin öne çıkan ürünlerini, 

aracıları ortadan kaldırarak, ortak bir marka ile son tüketiciye doğrudan ulaştırmaktır.            

O nedenle tüm ürünlerin ortak satışının yapılabileceği “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Satış 

Marketleri” ve “Yunt Dağı Ortaköy Cazibe Merkezi’ gibi doğrudan satış kanalları 

oluşturmuştur. Bu satış kanallarının tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması büyük önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda etkin tanıtım ve reklam kampanyaları düzenlenerek, hedef 

müşteri kitlesine ulaşılması, “Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Satış Alanları” nın, Bölge ve 

ürünlerinin tanınırlığının artırılması sağlanacaktır. 

 

Pazarlama stratejimizin en önemli hedeflerinden diğeri; Yurt içinde pazar payını 

artırmaktır. Bu kapsamda reklam çalışmaları hedef pazarımız olan Manisa merkez başta 

olmak üzere ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaşacak, mandıra, market, market zincirleri, gıda 
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işletmesi ve toptancıları tespit edilerek ulaşılacak, pazar alternatifleri değerlendirilecektir. 

YDKKM satış pazarlama ekibi etkin tanıtım ve reklam çalışmalarını yürütecek, numune 

ürünlerle bire bir ziyaretlerde bulunacaktır. İlgili mecralarda ve platformlarda hedef 

kitleye yönelik yapılacak tanıtım çalışmaları, verilecek etkili reklamlar ve etkinlik 

sponsorlukları markanın bilinirliğini artıracak ve yeni müşteriler kazanılmasına doğrudan 

katkı sağlayacaktır.  

 

Pazarlama stratejimizin bir diğer hedefi dış pazardan pazar payımızı artırmaktır. Dış 

pazarda hedef müşteriye ulaşabilmek için ulusal ve uluslararası gıda, tarım fuar 

organizasyonları, yurtdışı iş gezileri vb etkin kullanılacaktır. Ayrıca internet üzerinden 

web sitesinin hedef ülkelerin dillerine çevrilmesi, hedef müşterilere telefon, e posta ile 

ulaşılması, ilgili kurumsal pazarlama sitelerine üyelik kullanıla bilinecek araçlardır. 

Ülkemizde ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik birçok devlet destek ve teşvikleri 

vardır. Bunlardan da faydalanılabilir.  

 

Tarımsal üretimde girdi kullanımı, ürün kalite ve verimliliğini, dolayısıyla da maliyet 

ve satış fiyatını etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmektedir. YDKKM 

kapsamında sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle Bölgede kaliteli ve standart 

ürün üretiminin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesiyle, rekabet avantaj ve karlılık 

artışı sağlanması pazarlama stratejisinin önemli hedeflerindendir. YDKKM üretim 

tesislerinde ortak üretim, ortak marka ile üreticiden-tüketiciye aracısız satış olanağı, 

uygun fiyat oluşumunda önemli bir rekabet avantajı sağlayarak bu hedefin 

gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Pazarlama stratejisinin bir diğer önemli hedefi; oluşturulacak yeni markayı 

tutundurmak, değerini artırarak hedef müşteri kitlesinde marka sadakati yaratmaktır. Bu 

kapsamda hedef kitleye yönelik etkin bir tanıtım ve reklam kampanyası yapılacaktır. 

YDKKM ve ürünlerin tanıtılmasına yönelik çeşitli broşür, katalog vb. tanıtım 

dokümanları hazırlanarak, değişik promosyonlar, üretilen ürünlerden numune market ve 

toptancılardan oluşan hedef müşterilere gönderilecektir. Bunun yanında yerel gazete ve 

radyo gibi medya araçlarına da reklam verilecektir. 

Pazarlama çalışmalarında İnternet de etkin kullanılacaktır. Proje ve ürünler hakkında 

doyurucu bilgi veren YDKKM Web Sitesi oluşturulacaktır. Ayrıca Yunusemre 
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Belediyesi internet sitesinde de YDKKM faaliyetleri, tesisler, ürünler, doğrudan satış 

alanları, yöresel pazar hakkında duyurular yapılacaktır. İnternette Web sitesi ile sınırlı 

kalmaksızın Twitter, LinkedIn, Facebook ve Instagram gibi platformlarda paylaşımlar ve 

bütçeli tanıtımlar, arama motoru optimizasyonu, Google ve sosyal medya reklamları gibi 

araçlarla yeni müşterilere ulaşılması sağlanacaktır.  

Marka Tutundurma Süreci: Pazarlama stratejisinin en önemli ayaklarından biri yeni 

markanın tutundurulması ve değerini artırarak marka sadakati yaratılmasıdır. 

Markalaşma süreci meşakkatli, maliyetli ve sabır isteyen bir süreçtir. Doğru bir pazarlama 

stratejisinin ayrılmaz parçasıdır. O nedenle, markalaşma yolunda ürünün kendisi kadar, 

tanıtım ve reklamı da ön planda tutmak, yeterli bütçe ayırmak gerekecektir. Tanıtım ve 

pazarlama çalışmaları için ilk etapta yıllık yaklaşık 150.000 TL gibi bir tutarın ayrılması 

düşünülmüştür. Satışların planlanandan fazla olması durumunda daha fazla da bütçe 

ayrılabilir. 

 

Marka yaratırken hedef kitlenin doğru belirlenmesi, beklentilerinin iyi analiz edilmesi, 

karşılanması, sektördeki rakiplerinin takip edilmesi, rakiplerinden farkının ve 

üstünlüğünün iyi anlatılması önem taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle üretim kapasitesi 

ve satış hedeflerine uygun pazarlama planı oluşturularak, hedef müşteri kitlesi ve 

beklentilerinin belirlenmesi markalaşma sürecinde etkin olacaktır.  

 Tüketicide oluşturulacak olan güven duygusu; markalaşmanın en önemli 

unsurlarından biri olarak görülmektedir. Oluşturulacak markanın sadece, ürün, isim, logo 

anımsatmaları yeterli olmamakta, öncelikli olarak güven duyulması gerekmektedir. Bu 

kapsamda yapılacak reklam ve tanıtım çalışmalarında, oluşturulacak markanın Yuntdağı 

Bölgesi’nde üretilen yöresel güvenilir doğal, sağlıklı ürünlerin teminatı olduğu öncelikli 

vurgulanmalı, müşterinin güveni kazanılmalıdır. Bölge ve bölgeye has ürünlerin yeni 

yüzü olacak yeni markanın imajı tüketicinin zihninde yöresel, doğal, taze, sağlıklı 

kelimelerine karşılık gelmelidir. 

Ürünlerin kalitesi, arz ve fiyat istikrarı yine müşteri beklentilerinde üst sıralarda yer 

almaktadır. Hedef müşterilerin ihtiyaç ve taleplerinin sürekli değiştiği günümüzde, 

müşteri ile iletişimi sürdürmek, müşteri beklentileri doğrultusunda üretim çeşit ve 

kalitesini sürekli geliştirmek izlenecek markalaşma sürecinde etkin olacaktır.  
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Tüketicilerin yöresel ve doğal ürünlere olan talebi giderek artmaktadır. Bu YDKKM 

için önemli bir avantaj yaratmaktadır. Bölge üreticilerinin iyi tarım ve organik tarıma 

yönlendirilerek sertifika almaları teşvik edilmesi, bölge üretim potansiyelinin bu yönde 

geliştirilmesi markalaşma sürecine olumlu katkı sunacaktır. Bununla birlikte YDKKM 

Projesi kapsamında sağlanan pazarlama kanallarıyla üreticiden-tüketiciye aracısız satış 

olanağı uygun fiyat oluşumunda önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. 

 

YDKKM’nin Bölgenin kırsal kalkınmasına yönelik bir sosyal proje olması da 

markalaşma sürecinde önemli bir avantaj sağlayacaktır. İlin önde gelen kurum ve 

kuruluşlarının projedeki iş birliği ve katkısı hedef müşteri kitlesini olumlu etkileyecek, 

markaya olan güveni artıracaktır. O nedenle yapılacak reklam ve tanıtım çalışmalarında 

firmanın sosyal sorumluluk yönü vurgulanmalı, öne çıkarılmalıdır.  

 

Ayrıca markanın farklılaşma serüvenindeki en önemli pazarlama kanalı ismidir. O 

nedenle seçilecek marka ismi kısa ve öz olmalı, başka markalarının isimleri ile 

karıştırılmamalı hem göze hem de kulağa hitap eder özelliklere sahip olmalıdır. Global 

düşünülmeli, vermek istenilen mesajı taşımalı ve telaffuzu kolay olmalıdır. 
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13. PROJENİN FİNANSMANI 

13.1. Yürütücü ve İşletmeci Kuruluşların Mali Yapısı 

Proje sahibi Yunusemre Belediyesi, işletmeci kuruluş Yunusemre Belediye Şirketi 

olan MAYEB A.Ş. dir. YDKKM’nin kurulumu için gerekli finansmanın bir kısmı 

Belediye bütçesinden, bir kısmı Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) fonundan sağlanması planlanmaktadır.  

YDKKM altyapı-üstyapı ve tesis kurulumları tamamlandıktan sonra Belediye Şirketi 

MAYEB A.Ş. ‘e işletilmesi için devredilecektir. YDKKM ilk işletme giderleri              

MAYEB A. Ş. öz kaynaklarından sağlanacaktır. Yunusemre Belediyesi ve MAYEB A.Ş. 

mali yapısı projenin yürütülmesi için uygundur. 

13.2. Finansman Yöntemi 

YDKKM altyapı, üst yapı ve tesislerin makine ekipman temini için gerekli sabit 

yatırım finansmanın sağlanması için hazırlanan proje ile Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) Zafer 

Kalkınma Ajansı üzerinden başvuru yapılmıştır. Zafer Kalkınma Ajansı ve Sanayi Ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından proje değerlendirilmiş, sözleşme aşamasına gelinmiştir. 

SOGEP destekleri proje bütçesinin %90’na kadar çıkabilmektedir. YDKKM yatırımı için 

gerekli finansmanın Belediye bütçesi ve SOGEP tarafından sağlanacak fon ile 

karşılanması düşünülmektedir. YDKKM için gerekli uygulama alanı ve Soğuk Hava 

Deposu inşaatı ayni katkı olarak yine Belediye tarafından karşılanacaktır.   

 Merkezin faaliyete geçmesine müteakip başlangıç sermayesi için gerekli işletme 

giderleri (personel, hammadde, enerji vs.) Belediye Şirketi MAYEB A. Ş. tarafından 

karşılanacaktır. MAYEB A.Ş. sürdürülebilirliği sağlamak açısından işletme maliyeti, 

amortisman, merkezin kapasite artırımı, bölgesel ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 

yapılabilecek yeni yatırımları karşılayacak düzeyde bir karlılıkla faaliyetlerini 

sürdürecek, projeden elde edilecek gelirden bölge üreticilerinin maksimum faydalanması 

sağlanacaktır. Bu kapsamda MAYEB A.Ş. ile bölge üreticileri tarafından bu amaçla 

kurulacak kalkınma kooperatifi arasında bir sözleşme veya protokol düzenlenerek 

kooperatife piyasa üzerinde fiyat, alım garantisi, fide, fidan, tohum, gübre vb girdiler için 

destekler sunulacaktır. 



 

167 

 

13.3. Finansman Kaynakları, Maliyeti ve Koşulları 

YDKKM yatırımı için gerekli finansman Yunusemre Belediyesi bütçesinden, Sanayi 

Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına 

(SOGEP) tarafından, başlangıç işletme giderleri Belediye Şirketi MAYEB A. Ş. 

tarafından karşılanacaktır.  

 Belediye bütçesinden YDKKM yatırımına finansman sağlamak için Belediye 

Meclisi onayı ve kararı gerekmektedir. YDKKM için hazırlanan proje ve bütçesi Belediye 

Meclisi onayına sunularak onaylanmış, yatırım kararı çıkmıştır.  

 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, Bölgemizde Zafer Kalkınma Ajansı 

öncülüğünde ve koordinasyonunda sağlanan özel nitelikli model projedir. Bakanlık 

tarafından ayrı bir bütçe tahsis edilen sosyal projelere yönelik güdümlü proje destek 

mekanizmasıdır. Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete 

geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, 

değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı 

kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam 

edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek 

ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.  

 Programdan destek almanın koşulu sunulan projenin programın hedeflerine katkı 

sağlaması ve öncelikleri içeresinde yer almasıdır. YDKKM projesi programın hedeflerine 

katkı sunmakta ve öncelikleri olan, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama 

katılımının kolaylaştırılması, Genç işsizliğinin azaltılması, İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara 

uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi, Sosyal girişimlerin 

kurulması ve kapasitelerinin artırılması, İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin 

yenilikçi modeller geliştirilmesi ile örtüşmektedir. 

 YDKKM yatırımının Belediye öz kaynağı ve SOGEP tarafından sunulan hibe ile 

yapılması düşünülmektedir. Yatırım için kredi alınması düşünülmemektedir. Sosyal 

Gelişmeyi Destekleme Programı’ndan sağlanan destek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından hibe olarak sunulmaktadır. Bu nedenle yatırım için gerekli finansmanın 

projeye ekstra bir maliyeti bulanmamaktadır. 
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14. PROJE ANALİZİ 

14.1. Finansal Analiz 

YDKKM’nin finansal analizi yapılırken önceki bölümlerde aktarılan üretim ve talep 

analizleri göz önünde bulundurularak, çıkartılan üretim ve satış planları doğrultusunda 

oluşan gelir ve gider rakamları 15 yıllık projeksiyonda değerlendirilmiş ve 15 yıllık 

oluşan nakit akışları baz alınarak bir değerleme yapılmıştır. 

Değerlemeler yapılırken 3 farklı anahtar figür değerlendirme hususunda kullanılmıştır. 

Bunlar, Net Bugünkü Değer, İç verim oranı ve Başabaş yılıdır. Net bu günkü değer, 

projenin ürettiği serbest nakit akışlarının tahmini faiz oranlarıyla bu günkü değerlerinin 

toplamını ifade eder. Projenin Net Bugünkü Değer rakamı pozitif ise proje yapılabilirdir 

denir. İç verim oranı, başlangıç yatırımı da dâhil olacak şekilde tüm serbest nakit 

akışlarının bu günkü değerlerinin toplamını 0 yapan iskontolama değeridir. Bu değer, faiz 

oranından büyük ise proje karlıdır sonucuna varılır. Başabaş yılı ise, başlangıç yatırımının 

tamamının üretilen karlardan geri elde edildiği yılı ifade eder. Bu rakam ne kadar küçük 

ise o kadar pozitif bir sonucu ifade eder. 

YDKKM’nin finansal analizi yapılırken ayrıca senaryo analizlerinden 

faydalanılmıştır. Senaryo analizlerinde, ön görülen satış miktarının düşmesi, 

hammaddelerin çıktıya dönüşme verimlerinin hasat dönemlerindeki farklılaşmasından 

faydalanılmıştır.  

 

İyimser Senaryo: Bu senaryoda tesislerde üretilen ürünlerin %95'inin satıldığı, üretimde 

hammadde verimliliğin maksimum seviyede olduğu varsayımı üzerinden karlılık ve nakit 

akışları değerlendirilmiştir. 

 

Muhtemel Senaryo: Bu senaryoda tesislerde üretilen ürünlerde, ön görülen %80 satış 

oranının yakalandığı, hammaddede verimliliğinin beklenen seviyede olduğu 

varsayımıyla karlılık ve nakit akışları değerlendirilmiştir. 
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Kötümser Senaryo: Bu senaryoda tesislerde üretilen ürünlerin %70'inin satıldığı, 

hammadde verimlerinin ise normalden düşük olduğu varsayımıyla finansal tablolar 

çalışılmıştır. Buna göre çıkan rakamlar aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

Tablo 14.1 Proje Finansal Risk Hesabı 

 
Tahmin Edilen Durum 

 
İyimser Muhtemel Kötümser 

Başlangıç Yatırım Giderleri (TL) 7.743.442 7.743.442 7.743.442 

Ekonomik Ömür (Yıl) 15 15 15 

Hurda Değer (TL) 1.256.026 1.256.026 1.256.026 

Yıllık Satış Geliri (TL) 74.652.428 59.566.936 48.597.655 

Yıllık İşletme Giderleri (TL) 54.609.159 54.609.159 54.609.159 

E(NBD) 145.188.784 58.654.133 -3.952.957 

Başabaş Yılı 1 1 0 

14.1.1. Maliyetler 

 

Projenin maliyetleri kısmı üç alanda incelenebilir. Birincisi işletme giderleri, diğeri 

yatırımlar, sonuncusu ise vergiler olarak değerlendirilebilir. İşletme giderleri tesislerin 

çalışması için, tesisin gündelik yaşamında oluşan maliyetlerdir. Bunlara örnek olarak, 

hammadde giderleri, personel, enerji, satış ve pazarlama giderleri sayılabilir. Yatırımlar 

projenin ilk başında yapılan makina alımları, tesis inşaatları gibi kalemlerdir. Bunların 

yanında tesisin ilerleyen yıllarında, örneğin alınan araçların ömürlerini tamamlamalarının 

ardından satılıp yenilerinin alınması durumunda oluşan maliyetler de yatırım giderleri 

olarak değerlendirilmiştir. Yatırım giderleri kaleminin içerisinde, tesislerin içerisindeki 

varlıkların, örneğin makineler, binalar, araçlar, eskimelerinden kaynaklı değer kayıpları 

da vergiden düşülmek amaçlı maliyet olarak yansıtılmaktadır. 
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Tablo 14.2. Proje Giderleri 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Giderler: 24.676.320 30.993.204 33.091.051 35.709.764 38.537.974 44.241.895 47.751.095 

Hammadde Giderleri 19.692.500 25.113.845 26.874.118 29.024.048 31.345.972 36.168.429 39.061.903 

Ambalajlama Giderleri 19.692.500 25.113.845 26.874.118 29.024.048 31.345.972 36.168.429 39.061.903 

Personel Giderleri 1.592.767 1.736.116 1.857.803 2.006.427 2.166.941 2.340.297 2.527.520 

Elektrik Giderleri 449.283 572.971 524.044 565.968 611.245 660.144 712.956 

Satış Pazarlama Giderleri 150.000 191.295 174.960 188.957 204.073 235.469 238.031 

Yakıt Giderleri 77.200 98.453 90.046 97.250 105.030 113.432 122.507 

Su Giderleri 25.755 32.845 30.041 32.444 35.039 37.843 40.870 

Genel Giderler 127.289 162.332 148.470 160.347 173.175 187.029 201.992 

Amortisman 457.870 457.870 457.870 457.870 457.870 483.214 483.214 

Kurumlar Vergisi 1.068.363 1.307.168 1.514.807 1.644.050 1.783.632 2.118.438 2.296.418 

 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

51.541.030 55.634.159 60.054.740 64.858.012 70.014.177 75.582.835 81.596.985 88.092.268 

42.186.856 45.561.804 49.206.748 53.143.288 57.394.751 61.986.331 66.945.238 72.300.857 

1.968.419 2.125.892 2.295.964 2.479.641 2.678.012 2.892.253 3.123.633 3.373.524 

2.729.722 2.948.100 3.183.948 3.438.664 3.713.757 4.010.857 4.331.726 4.678.264 

769.993 831.592 898.119 969.969 1.047.566 1.131.372 1.221.881 1.319.632 

257.074 277.640 299.851 323.839 349.746 377.726 407.944 440.579 

132.307 142.892 154.323 166.669 180.003 194.403 209.955 226.751 

44.140 47.671 51.484 55.603 60.051 64.855 70.044 75.647 

218.151 235.603 254.451 274.807 296.792 320.535 346.178 373.872 

483.214 483.214 483.214 520.452 520.452 520.452 520.452 520.452 

2.488.636 2.696.231 2.920.434 3.154.381 3.415.891 3.698.323 4.003.348 4.332.776 

14.1.2. Girdi (Hammadde ve Paketleme) Giderleri 

Giderler içinde hacim olarak en büyük kalem hammadde giderleridir. Hammadde 

giderleri, tesisin aylık üretim kapasite analizlerinden yola çıkılarak oluşan, yıllık üretim 

planında toplam kullanılan girdinin cinsine ve verimine göre yöreden veya dışarından 

alınan hammaddelerin paketleme masraflarıyla birlikte değerlendirilmesiyle oluşan gider 

kalemidir. 
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Ambalaj içine konulan ürünü koruyan, en temiz ve en güvenilir koşullarda tüketiciye 

ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran malzemelerdir. 

YDKKM tesislerinde çok farklı ürün gurubu bulunduğu için farklı ambalaj çeşitleri 

kullanılacaktır. Bu nedenle her tesise ürün cinsine göre paketleme/dolum/ambalajlama 

üniteleri proseslerine dâhil edilmiştir. Ürünler kendi tesislerinde ambalajlanarak satışa 

sunulacaktır.   

Tablo 14.3.’de ambalaj ve hammadde maliyetleri gösterilmektedir. 
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Tablo 14.3. Ambalaj ve Hammadde Maliyetleri 

Hammadde Maliyeti 

Son Ürün 
Birim Paketleme 

Maliyeti (TL) 
Birim Hammadde 

Maliyeti (TL) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Pekmez 2.832 2.200,0 1.584.000 2.020.075 2.161.666 2.334.599 2.521.367 2.909.270 3.142.011 

İşlenmiş Antep Fıstığı 699 10.000,0 3.000.000 3.825.900 4.094.064 4.421.589 4.775.316 5.509.980 5.950.779 

İşlenmiş Badem 699 16.000,0 3.200.000 4.080.960 4.367.002 4.716.362 5.093.671 5.877.312 6.347.497 

İşlenmiş Ceviz 699 18.000,0 3.960.000 5.050.188 5.404.164 5.836.498 6.303.417 7.273.174 7.855.028 

Kurutulmuş Domates 1.553 1.750,0 350.000 446.355 477.641 515.852 557.120 642.831 694.258 

Kurutulmuş Biber 1.553 1.600,0 208.000 265.262 283.855 306.564 331.089 382.025 412.587 

Kurutulmuş Çilek 1.553 6.350,0 190.500 242.945 259.973 280.771 303.233 349.884 377.874 

Bal 2.832 40.000,0 7.200.000 9.182.160 9.825.754 10.611.814 11.460.759 13.223.953 14.281.869 

  Toplam: 19.692.500 25.113.845 26.874.118 29.024.048 31.345.972 36.168.429 39.061.903 

Paketleme Maliyeti 

Son Ürün 
Birim Paketleme 

Maliyeti (TL) 
Birim Hammadde 

Maliyeti (TL) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Pekmez 2.832 2.200,0 305.836 390.033 417.371 450.761 486.822 561.717 606.655 

İşlenmiş Antep Fıstığı 699 10.000,0 15.361 19.590 20.963 22.640 24.451 28.213 30.470 

İşlenmiş Badem 699 16.000,0 30.342 38.696 41.408 44.721 48.298 55.729 60.187 

İşlenmiş Ceviz 699 18.000,0 33.377 42.565 45.549 49.193 53.128 61.302 66.206 

Kurutulmuş Domates 1.553 1.750,0 37.538 47.873 51.228 55.327 59.753 68.945 74.461 

Kurutulmuş Biber 1.553 1.600,0 43.920 56.011 59.937 64.732 69.911 80.666 87.119 

Kurutulmuş Çilek 1.553 6.350,0 6.382 8.138 8.709 9.406 10.158 11.721 12.658 

Bal 2.832 40.000,0 446.086 568.894 608.769 657.470 710.068 819.309 884.854 

  Toplam: 918.843 1.171.800 1.253.934 1.354.248 1.462.588 1.687.602 1.822.610 
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14.1.3. Amortismanlar 

Projenin amortisman giderleri temel olarak aşağıdaki tabloda gösterilen kalemlerden 

kaynaklıdır. Amortismanlar yapılırken lineer değer kaybı öngörülmüştür. Amortismana 

tabi kıymetler, amortisman oranları kıymetlerin değerleri ve yıllık amortisman değerleri 

aşağıda tabloda verilmiştir. 

    Tablo 14.4 Amortismanlar 

Amortisman Tabi Kıymet Değeri Amortisman 

Bina-İnşaat 4.885.347 6% 293.121 

Makine Teçhizat 1.865.820 6% 110.749 

Taşıtlar-Demirbaşlar (1) 540.000 10% 54.000 

Taşıtlar-Demirbaşlar (2) 793.437 10% 79.344 

Taşıtlar-Demirbaşlar (3) 1.165.819 10% 116.582 

Taşıtlar ve demirbaşlar 5 yıllık periyotlarda yenileneceğinden ve enflasyonla birlikte, 

bu araç ve gerecin fiyatlarında oluşan değişikliğin amortisman miktarlarında oluşturacağı 

yansımadan dolayı her 5 yıllık periyottaki araç ve gereçlerin amortismanları ayı ayrı 

hesaplanmıştır. 

Tablo 14.5 Amortismana Tabi Kıymetlerin Değerlerindeki Değişimler 

Bakiye 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Bina-İnşaat 4.592.226 4.299.105 4.005.984 3.712.863 3.419.743 3.126.622 2.833.501 

Makine Teçhizat 1.753.871 1.641.922 1.529.972 1.418.023 1.306.074 1.194.125 1.082.176 

Taşıtlar-Demirbaşlar (1) 486.000 432.000 378.000 324.000 270.000 0 0 

Taşıtlar-Demirbaşlar (2) 0 0 0 0 0 714.093 634.750 

Taşıtlar-Demirbaşlar (3) 0 0 0 0 0 0 0 

Amortisman: 459.070 459.070 459.070 459.070 459.070 484.414 484.414 

 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2.540.380 2.247.259 1.954.139 1.661.018 1.367.897 1.074.776 781.655 488.535 

970.226 858.277 746.328 634.379 522.430 410.480 298.531 186.582 

0 0 0 0 0 0 0 0 

555.406 476.062 396.719 0 0 0 0 0 

0 0 0 1.049.238 932.656 816.074 699.492 582.910 

484.414 484.414 484.414 521.652 521.652 521.652 521.652 521.652 

 



 

174 

 

14.1.4. Gelirler 

 

Projenin temel gelir kalemi, üretilen ürünlerin satışlarından kaynaklıdır. Üretilen 

ürünlerin satış fiyatları Pazar araştırması sonucu ortalama olarak çıkartılan ürün 

fiyatlarıdır. Üretilen ürünün %80’ının satılacağı ön görülerek yapılan fizibilitede yıllık 

kar marjları ile birlikte tesislerin her birisinin üreteceği yıllık gelir miktarlıları Tablo 

14.6’da bulunabilir. 

14.1.5. Serbest Nakit Akışı ve Net Bugünkü Değer 

Projenin ürettiği gelirler ve giderlerin dengesi hesaplandığında, nakit akışları tabloda 

gösterildiği gibi olmaktadır. İndirgeme yapılırken faiz ilk yıl %10 kabul edilmiş, kalan 

yıllarda ekonomik iyileşme öngörülerek %9 ile tek haneli rakamlara indirilerek 

hesaplamalara dahil edilmiştir. Temel olarak net bugünkü değer analizinin yapılmasında 

kullanılan formül aşağıdaki gibidir. 

𝑁𝐵𝐷 = 𝐺 − 𝑌 = ∑𝐴𝑡 ∕ (1 + 𝑟)𝑡 +𝐻 ∕ (1 + 𝑟)𝑛 − 𝑌 ≥ 0 

𝑡 = 1 

G, Projenin sağlayacağı yıllık satış geliri ile yıllık işletme giderleri arasındaki farkların 

indirgenmiş değerlerinin toplamı 

A, Projenin her bir t’inci (t=1,2, 3,……n) yılda sağlayacağı nakit girişi ile nakit çıkışı 

arasındaki fark (net kar+amortisman) 

n, Projenin ekonomik ömrü 

Y, Yatırım giderleri 

H, Projenin ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri 

r, Faiz oranı 

Hesaplamalar sonrasında projenin muhtemel net bu günkü değeri 65.384.870 TL olarak 

hesaplanmaktadır (Tablo 14.7). 

                       Tablo 14.7. Proje Değerlemesinde Kullanılan Parametreler 

 

Net Bugünkü Değer: 65.384.870 

İç Verimlilik (IRR): 60% 

Başabaş Zamanı 2 
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Tablo 14.6. Satış Gelirleri 

Son Ürün Satış Fiyatı TL 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Pekmez 35.000 3.024.000 3.296.160 4.126.817 4.456.962 4.813.519 5.198.600 5.998.385 

İç Antep Fıstığı 135.000 4.374.000 4.767.660 5.969.145 6.446.677 6.962.411 7.519.404 8.676.235 

İç Badem 60.000 3.840.000 4.185.600 5.240.402 5.659.634 6.112.405 6.601.397 7.616.997 

İç Ceviz 65.000 4.576.000 4.987.840 6.244.812 6.744.397 7.283.949 7.866.665 9.076.921 

Kuru Domates 32.000 384.000 418.560 524.040 565.963 611.240 660.140 761.700 

Kuru Biber 42.000 591.360 642.751 804.729 869.108 938.636 1.013.727 1.169.685 

Kuru Çilek 125.000 253.750 277.950 347.995 375.835 405.902 438.374 505.816 

Bal 75.000 9.450.000 10.300.500 12.896.302 13.928.006 15.042.246 16.245.626 18.744.953 

 Toplam: 26.493.110 28.877.021 36.154.242 39.046.582 42.170.308 45.543.933 52.550.692 

 Kar Marjı: %14,2 19,7% 19,0% 20,2% 20,2% 20,2% 20,5% 

 

  

 

      

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.478.256 6.996.516 7.556.237 8.160.736 8.813.595 9.518.683 10.280.178 11.102.592 11.990.799 

9.370.334 10.119.961 10.929.558 11.803.922 12.748.236 13.768.095 14.869.543 16.059.106 17.343.835 

8.226.356 8.884.465 9.595.222 10.362.840 11.191.867 12.087.217 13.054.194 14.098.529 15.226.412 

9.803.075 10.587.321 11.434.306 12.349.051 13.336.975 14.403.933 15.556.248 16.800.748 18.144.807 

822.636 888.447 959.522 1.036.284 1.119.187 1.208.722 1.305.419 1.409.853 1.522.641 

1.263.260 1.364.321 1.473.466 1.591.344 1.718.651 1.856.143 2.004.635 2.165.005 2.338.206 

546.281 589.984 637.183 688.157 743.210 802.667 866.880 936.230 1.011.129 

20.244.549 21.864.113 23.613.242 25.502.302 27.542.486 29.745.885 32.125.555 34.695.600 37.471.248 

56.754.747 61.295.127 66.198.737 71.494.636 77.214.207 83.391.344 90.062.651 97.267.663 105.049.077 

20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 
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Tablo 14.8 Serbest Nakit Akışları 

Muhtemel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
          

Gelirler: 0 28.877.021 36.154.242 39.046.582 42.170.308 45.543.933 52.550.692 56.754.747 61.295.127 

Satış Gelirleri 0 28.877.021 36.154.242 39.046.582 42.170.308 45.543.933 52.550.692 56.754.747 61.295.127 
          

Giderler: 0 24.676.320 30.993.204 33.091.051 35.709.764 38.537.974 44.241.895 47.751.095 51.541.030 

Hammadde Giderleri 0 19.692.500 25.113.845 26.874.118 29.024.048 31.345.972 36.168.429 39.061.903 42.186.856 

Ambalajlama Giderleri 0 918.843 1.171.800 1.253.934 1.354.248 1.462.588 1.687.602 1.822.610 1.968.419 

Personel Giderleri 0 1.592.767 1.736.116 1.857.803 2.006.427 2.166.941 2.340.297 2.527.520 2.729.722 

Elektrik Giderleri 0 449.283 572.971 524.044 565.968 611.245 660.144 712.956 769.993 

Haberleşme Giderleri 0 150.000 191.295 174.960 188.957 204.073 220.399 238.031 257.074 

Yakıt Giderleri 0 77.200 98.453 90.046 97.250 105.030 113.432 122.507 132.307 

Su Giderleri 0 25.755 32.845 30.041 32.444 35.039 37.843 40.870 44.140 

Genel Giderler 0 127.289 162.332 148.470 160.347 173.175 187.029 201.992 218.151 

Amortisman 0 457.870 457.870 457.870 457.870 457.870 483.214 483.214 483.214 

Kurumlar Vergisi 0 1.184.813 1.455.677 1.679.765 1.822.205 1.976.040 2.343.507 2.539.492 2.751.156 
          

Yatırımlar: 7.723.442 0 0 0 0 793.437 0 0 0 

İnşaat Yatırım Maliyeti 4.885.347 0 0 0 0 0 0 0 0 

Makine-Teçhizat Kurulum Maliyeti 1.845.820 0 0 0 0 0 0 0 0 

Taşıt Giderleri 540.000 0 0 0 0 793.437 0 0 0 

Demirbaş Giderleri 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marka Tescil Giderleri 1.375 0 0 0 0 0 0 0 0 

Genel Giderler 150.450 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beklenmeyen Giderler 150.450 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hurda Değeri 0 0 0 0 270.000 0 0 0 0 
          

Net Nakit Akımı -7.723.442 4.658.571 5.618.908 6.413.401 7.188.415 6.670.392 8.792.010 9.486.867 10.237.311 

İndirgenmiş Nakit Akımı -7.723.442 4.273.919 4.729.322 4.952.322 5.092.454 4.335.297 5.242.388 5.189.641 5.137.761 

          

Net Bugünkü Değer: 65.384.870         

İç Verimlilik (IRR): 60%         

Başabaş Zamanı 2         

          

Kümülatif Nakit Akışı: -7.723.442 -3.064.870 2.554.038 8.967.439 16.155.854 22.826.246 31.618.256 41.105.123 51.342.434 

Başabaş Noktası 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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14.2. Sosyal Fayda Analizi 

 Yunt Dağı Kırsal Kalkınma Merkezi 2.500 m2’lik bir alana sahip olup, bu alanda 4 adet 

üretim/işleme/ paketleme tesisi, 1 adet soğuk hava deposu, 1 adet eğitim danışmanlık ofisi 

ve doğrudan satış noktaları bulunacaktır. Kurulacak YDKKM’nin idari, üretim ve satış 

pazarlama birimlerinde toplam 36 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Üretim ve 

satış miktarlarının artmasıyla birlikte bu sayının da artacağı beklenmektedir. Merkez 

kapsamında yürütülecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile bölge üretiminde artış ve 

çeşitlilik sağlanması beklenmektedir. Bu tarlalarda ve aile işletmelerinde çalışanların 

sayısında da artış sağlayarak dolaylı olarak istihdamı olumlu olarak etkileyecektir. 

 

YDKKM’nin bölgede beklenen sosyal etkisi;   

• Proje, yöre insanının işsizlik sıkıntısını azaltacaktır. 

• Bölge’de yaşayan yöre halkının sorunlarını belirlemede, sorunların çözümünde, 

bölge kalkınması ve gelişmesinde kentin ilgili paydaşları ile yöre halkı arasında 

güçlü bir iş birliğine zemin oluşturulacak, kırsal kalkınma çalışmalarında 

yönetişim anlayışlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. 

• Bölge ürünlerini katma değer yaratacak yenilikçi üretim metotları ile işleme, 

üretim kalitesini, miktarını, çeşitliliğini artırma, ortak üretim, markalaşma, 

pazarlama konusunda iş birliği ağları geliştirme olanağı sağlayacak bir alt yapı 

oluşturulacaktır. 

• İşlenmeyen tarlaların işlenerek verimli topraklar kullanılacak ve ekonomiye katkı 

sağlayacaktır. 

• Bölge halkının gelir düzeyi ve milli gelirden alacağı pay artacaktır.  

• Bölgesel kalkınma ve örgütlenme sağlanacaktır. 

• Bölgedeki bu ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel kalkınmayı da 

tetikleyecektir. 

• Markalaşma çalışmaları, reklamlar ve yeni teknolojilerin kullanımı ile bölge 

dışından müşteriler çekilerek bölgenin bilinirliği arttırılacaktır. 

• Doğru tarım uygulamaları, hasat, budama vb. eğitimler ile halk bilinçlendirecek 

ve üretilen ürünlerin kalitesi artacaktır.  
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15. PROJENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR VE KARŞILAŞABİLECEĞİ 

RİSKLER 

YDKKM bünyesinde 1 adet pekmez üretme, 1 adet meyve sebze kurutma, 1 adet 

kuruyemiş İşleme, 1 adet bal dolum tesisi, 1 adet soğuk hava deposu tasarlanmıştır. Her 

bir tesis için Bölgeden yeterli hammadde temin edilebileceği, üretilen ürünlerin piyasa 

arzında talebin yeterli olduğu varsayılmıştır. Bu bağlamda 2 farklı senaryo için 

değerlendirmeler yapılmış ve alternatiflerin hepsinden çıkan sonucun olumlu olması 

nedeniyle projenin uygulanabilir olduğu sonucu çıkmıştır.  

Ele alınan 2 senaryoda; 

• Belirlilik, hammaddenin bölgeden temin edilebileceği, 

• Belirlilik, ürünlerin piyasaya arzında talebin yeterli olması, 

• Risk1, yeterli hammaddenin bölgeden temin edilememesi (çok düşük bir 

olasılık) 

• Risk2, Ürünlerin piyasaya arzında talebin düşük olması (düşük olasılık) 

Olumlu Senaryo: YDKKM kapsamında oluşturulan işleme, paketleme, depolama tesis 

kapasiteleri bölge üretim miktarının altında hesaplanmıştır. Bölgede tesis hammadde 

girdilerini sağlamaya yeterli üretim mevcuttur. Üreticilerin ürünlerini YDKKM 

tesislerine satacağı varsayılmaktadır.  

Tesislerde üretilen ürünlerin tesis bazında talep analizleri, Pazar araştırmaları 

yapılmış, ürünlere talebin artan eğilimde ve yeterli olduğu, üretim miktarının %80’nin 

satılacağı varsayılmıştır.  

Olumsuz Senaryo: Bölge üretim miktarları mevsimsel şartlardan etkilenmektedir. 

Olumsuz hava koşullarından bölge üretim miktarının düşmesi ve Bölge üreticilerinden 

hammadde sağlanmaması durumunda civar il ve ilçelerden hammadde sağlama imkânı 

araştırılmış, Manisa ve ilçelerinde yeterli hammadde varlığı bulunduğu tespit edilmiştir.  

Ürünlerin piyasaya arzında talebin düşük olması çok düşük olasılık olarak 

değerlendirilmektedir. Karşılaşıla bilinecek bu riski bertaraf etmek üzere yatırım öncesi 
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Pazar analizleri, Pazar araştırmaları yapılmış yurt içi ve yurt dışı olmak üzere alternatif 

pazarlar belirlenmiştir. Ayrıca YDKKM bünyesine profesyonel satış ve pazarlama ekibi 

dâhil edilmiş, etkin reklam ve tanıtım çalışmaları planlanmıştır. 

Yatırım projesinin gelecekte yaratması beklenen nakit akışlarının önceden bilinmesi 

nedeniyle belirlilik durumu söz konusudur. Projenin mali yapısında yatırımda nakit 

akışları net olduğundan herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı öngörülmektedir. Her ne 

kadar bu belirlilik olmasına rağmen, belirsizlik ihtimaline karşılık, en kötü senaryo için 

alternatif çözümler üretilmiştir. Alternatif yöntemlerde de yatırım nakit akışı ve karlılığında 

problem oluşmamaktadır. 

Yatırım projelerinde risk, yatırımdan elde edilen nakit akışlarının yatırımdan beklenen 

nakit akışlarından farklı olmasını ifade etmektedir. Yatırım projelerinin karlı olup 

olmaması nakit akışlarına bağlıdır. Yatırım projesi ile yaratılan nakit girişleri ve nakit 

çıkışlarının değeri yatırım projesinin net bugünkü değerini etkilemektedir. Yatırım 

projelerinde risk faktörü dikkate alınarak değerleme yapılması gerekmektedir. 
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16. PROJENİN YAPABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

16.1. Mali Boyut 

Proje, katma değeri ve çarpan etkileri oldukça fazla olan faaliyetleri içermektedir. Bu 

faaliyetlerin ve etkilerinin sürdürülmesi için gereken finans kaynağı projenin başlaması 

ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan SOGEP kapsamında alınan hibe ve Belediye’nin 

sağlayacağı eş finansmanla büyük ölçüde sağlanmış olacaktır.  

YDKKM’nin sürdürülebilirliğini sağlayacak kaynakların harekete geçirilmesine 

yönelik bir zemin de hazırlanmış olacaktır. YDKKM’nin işletmesi Belediye Şirketi 

MAYEB A.Ş.’ e tarafından sağlanacaktır. Merkez her ne kadar kâr amacı gütmeden 

işletilecekse de mali sürdürülebilirliği sağlamak açısından işletme maliyeti, amortisman, 

merkezin kapasite artırımı, bölgesel ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yapılabilecek yeni 

yatırımları karşılayacak düzeyde bir karlılıkla faaliyetlerini sürdürerek YDKKM’nin mali 

sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

16.2. Kurumsal Boyut 

YDKKM işleme/depolama tesisleri ve Eğitim Danışmanlık Ofisi faaliyetlerin 

sürdürülmesi için gereken insan kaynağı merkez bünyesinde istihdam edilecektir. 

Konularında uzman, yetkin personellerden oluşan ekip YDKKM amacına uygun olarak 

faaliyetlerini sürdürecektir.    

YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Ofisinde sektörün ilgili kurumlarıyla 

iş birliğiyle yürütülecek faaliyetler, bölge üreticilerinin ve tarım sektörün ihtiyaç 

duyduğu farklı alanlar da çeşitlendirilerek devam ettirilecektir. Yunusemre Belediyesi 

hem ilgili kurumlarla hem de iş piyasası ve eğitim kurumları ile yakın iş birliği 

içerisindedir. Bu iş birliği daha da geliştirilecek, projenin önemli bir çıktısı olan YDKKM 

ile sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ilgili kuruluşlarla bölge üreticilerine 

verilmeye devam edilecektir. İş birliği yapılan kurumların Bölgenin kalkınma yönelik 

misyonları ile uyumlu proje amacı, yerelde ilgiyi ve desteği artırmakta, 

YDKKM’nin sürdürülebilirliğini kolaylaştırmaktadır. Kaldı ki projenin yürütücüsü 

Yunusemre Belediyesi bölgenin kalkınmasını öncelikli hizmet alanlarından biri olarak 
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görmektedir. Bölgenin kalkınmasına yönelik yapılacak verimli ve yararlı tüm çalışmalara 

her türlü kaynak ve desteği sunmaya devam edecektir. 

YDKKM’nin hedef gurubumuz ve öncelikle proje faydalananları Bölge 

üreticileri üzerinde bıraktığı etkiler göz önüne alındığında, sunulan altyapı, edindikleri 

tecrübeyle, üretim kapasitelerinin ve etkinliklerinin artması beklenmektedir. Bölgede 

Tarım Sektöründe faaliyet gösteren şirket ve üreticilerin altyapı ve hizmet ihtiyaçlarını 

büyük ölçüde karşılayarak Merkez sermaye birikimlerine ve yerel kaynakların etkin 

kullanımına ve güçlü bir mali yapıya kavuşmalarına katkı sağlayacaktır. Merkezin bölge 

üreticilerinin özellikle gelirleri üzerinde yaratacağı olumlu etki, Merkeze olan ilgi ve 

yönelimlerini artıracak, yerel sahiplenme sağlayacaktır.   

16.3. Politik Boyut 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi                   

(2014-2020), Stratejik Plan 2018-2022 belgesi, 2014-2023 TR33 Bölge Planı, başta 

olmak üzere tematik ve mekânsal gelişme stratejilerini kapsayan tüm planlarda kırsal 

toplumun; kendi gücüne ve yerel kaynaklara dayanarak, doğal ve kültürel varlıkları 

koruyarak, kendi yöresinde sürdürülebilir çalışma ve yaşam koşullarına ulaşması önceliği 

üst sıralarda yer almaktadır. Plan ve stratejilerde öngörülen gelişmelerin sağlanabilmesi 

ve öncelikle bölgesel düzeyde uygun yenilikçilik ortamının oluşturulması için YDKKM 

zemin oluşturacaktır.  

Ayrıca, üst ölçekli plan ve programlarda birçok başlık altında vurgulanan                                          

iş birliği, yenilikçilik ve kümelenme kavramları, program kapsamında oluşturulacak 

merkezinde kavramsal altyapısını oluşturmaktadır.  Projemizle, bölgemizin öncelikli 

sektörlerinden tarım sektöründe; iş birliği, ihtisaslaşma, yenilikçi üretim, imalat ve             

hizmet altyapısının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün 

artırılmasına katkıda bulunması hedeflemektedir. Oluşturulacak Merkez yenilikçi 

üretim altyapısı, iş birliğinin geliştirmesi, örgütlenme, markalaşma ve yeni pazarlama 

ağlarının oluşturulmasına yönelik hizmetleri ve istihdam piyasasının geliştirilmesine 

yönelik hazırlanan yeni ortam ve yöntemler, ülkemizin bu alanda oluşturduğu program 

ve hedeflerle uyumlu ve destekler niteliktedir.   



 

183 

 

Projemizin sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasına da olumlu katkıları 

olacaktır. Orman varlığının korunması ülke değerleri için büyük önem taşımaktadır. Gelir 

sağlamayan orman varlıkları arsa, tarla açma amacıyla yok edilmekte, hor 

kullanılmaktadır. Projemizle üreticilerin orman varlık ve alanlarını korumasına da vesile 

olacaktır.  
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17. EKLER 

EK:1  

 

YDKKM EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

1. Bağcılıkta Modern Tarım Tekniklerinin Uygulanması Eğitim Programı 

2. Bitki Zararlıları İle Mücadele Eğitimi Programı 

3. Seracılık Eğitim Programı 

4. Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitim Programı 

5. Budama Teknikleri Eğitim Programı 

6. Antepfıstığı Aşı Çeşitleri ve Uygulama Teknikleri Eğitim Programı 

7. Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Programı 

8. Organik Tarım Uygulamaları Eğitim Programı 

9. Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim Programı 

10. Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı 

11. Temel Pazarlama Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı 

12. Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitim Programı 
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      YDKKM Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri; 

Fizibilite hazırlık sürecinde 63 mahalle ziyaretinde bulunulmuş, Mahallenin Muhtarı, 

ileri gelenleri, çiftçileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde mülakat formu 

ana hatlarıyla mahallenin ekonomik, sosyal ve yaşam kalitesine ilişkin mevcut durumun 

ve sorunların tespiti, sorunların çözümüne yönelik ihtiyaç duyulan alanları ve yöre 

halkının beklentilerini kapsar nitelikte, bölgenin sosyo ekonomik durumunu, yöre 

halkının algı ve düşüncelerini belirlemeyi hedefleyen sorulardan oluşmuştur.  

Yapılan alan çalışması Bölgede tarım sektöründeki eğitim ve örgütlülük düzeyinin 

oldukça yetersiz olduğunu göstermiştir. Özellikle yüksek kesimlerde bulunan çiftçilerin 

eğitim düzeyi oldukça düşüktür. Bu çiftçilerin tarımsal üretim süreçlerini olumsuz 

etkilemekte, verim düşüklüğü ve gelir kaybına neden olmaktadır. Modern üretim 

teknikleri, gübre kullanımı, budama, organik ve iyi tarım uygulamaları, seracılık, arıcılık 

vb alternatif gelir kaynağı yaratacak eğitimlerin ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Bunun 

yanında bölgede örgütlülük bilinci gelişmemiştir. Bu tarımsal üretim ve ürün kalitesi 

üzerinde birçok olumsuzluk yaratmanın yanında pazarlamada da sorunlar yaşamalarına 

neden olmaktadır.  Kırsal bölgelerin desteklenmesi kapsamında Devlet tarafından sunulan 

birçok destek ve teşvikten haberdar olmadıkları, haberdar olmaları halinde bu 

desteklerden faydalanma konusunda istekli oldukları görülmüştür.  

Mahalle ziyaret sonucunda elde edilen veriler ve sakinlerinin talepleri 

değerlendirilerek aşağıdaki eğitim konuları öncelikli olarak belirlenmiştir. 

YDKKM Eğitim Programları: 

Bağcılıkta Modern Tarım Tekniklerinin Uygulanması Eğitim Programı: Yörede 

bağcılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Bağcılık tekniklerinin geliştirilmesi, organik 

bağcılığın yaygınlaştırılması önemli bir katma değer yaratacaktır. Bu nedenle, Üzümün 

modern yetiştirme prensiplerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 

“Bağcılıkta Modern Tarım Tekniklerinin Uygulanması” Eğitim Planına alınmıştır. 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitimlerde teorik 

anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer verilecektir. Toplam 5 gün ve 40 

ders saati olarak gerçekleştirilecek eğitim programında;  
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• Bağ tesis edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar,  

• İklim ve toprak faktörleri,  

• Ekonomik analiz,  

• Anaç seçimini etkileyen faktörler,  

• Çeşit seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken konular,  

• Dikim için arazi aplikasyonunun yapılırken dikkat edilecek konular, 

• Bağcılıkta kullanılan terbiye sistemleri,  

• Bağda budama yöntemleri,  

• Bağda çoğaltma yöntemleri,  

• Bağda gübreleme,  

• Örnek gübreleme programı çalışması,  

• Bağda yaprak ve toprak örneği alma yöntemi,  

• Bitki element eksiklikleri belirtileri,  

• Bağ hastalıkları,  

• Bağ zararlıları,  

• Bağda hasat kriterleri, 

• Bağda ürün işleme şekilleri konuları işlenecektir.  

Bitki Zararlıları İle Mücadele Eğitimi Programı: Bitkisel üretimlerde yetiştirme 

dönemi içerisinde bir çok zararlı etmen, mücadele yapılmadığı takdirde üründe kalite ve 

ürün kaybına neden olmaktadır. Tarımsal alanlardaki bitkiler ile bunların ürünlerinde 

zarara neden olabilecek hastalık etmenleri, zararlılar, yabancı ot ve diğer hayvansal 

organizmaların meydana getireceği zararları önlemek ve azaltmak, birim alandan daha 

kaliteli ve yüksek ürün elde edebilmek, ekonomik gelir seviyesini yükseltmek amacıyla 

“Bitki Zararlıları İle Mücadele” eğitimi program kapsamına alınmıştır.  

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı 

sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer verilecektir. Toplam 9 gün ve 72 ders saati olarak 

gerçekleştirilen eğitim programı;  

• Tekniğine uygun olarak bitki koruma tedbirlerini uygulaması,  

• Zararlılarla mücadele,  

• Hastalıklarla mücadele,   
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• Yabancı otlarla mücadele yapması,  

• İlaçlama konularını içermektedir. 

Seracılık Eğitim Programı: Bölgede nüfusun tutulmasının en önemli sorunların dan 

biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Miras yoluyla giderek küçülen arazi varlığı gelirin 

azalmasında önemli bir faktördür. Bölgedeki su kaynaklarının kıtlığı ve parçalı küçük 

arazi varlığı nedeniyle yaşanan birçok sorun, seracılığın yaygınlaştırılması ile 

çözülebilecektir. Sera, şu anda ülkemizde işsizliği azaltan, daha küçük alanlardan daha 

fazla ürün alınmasını sağlayan nüfusu kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen 

önlemlerin ilki olarak görülmektedir. Üreticileri seracılık konusunda teşvik etmek, serada 

üretim teknikleri ve yetiştiriciliği hakkında bilgilendirmek, bu bilgileri serada 

uygulayabilme yetisi kazandırmak amacıyla Seracılık Eğitimi, programa alınmıştır.  

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir. Toplam 4 gün ve 32 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programı 

üreticilerin;  

• Sera önemi ve tanıtımı,  

• Sera yapımı ve gereksinimler,  

• Sera yerinin seçimindeki etkili olan faktörler, 

• Ekolojik faktörler, 

• Işık, sıcaklık, hava hareketi, toprak ve topografya, yön, sulama suyu, 

ekonomik faktörler,  

• Pazarlama Ve Satış Olanakları, 

• İşletmenin Yerleşim Düzeni konularında temel bilgi ve becerileri 

edinmelerini sağlayacak konuları içermektedir.  

Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi Yaklaşımlar Eğitim Programı: Bölgede 

alternatif tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üreticilerin gelirinin artırılmasında 

önemli bir etken olacaktır. Arıcılık, çeşitli tarım kolları ile birlikte uyumlu bir şekilde 

yürütülebilen ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilen bir yetiştiricilik koludur. Birçok 

bitki üretimi, arıcılık ile birlikte ve karşılıklı yarar sağlayarak sürdürülebilir. Bölgede 

orman varlığı önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinin önemli bir 
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yatırım gerektirmemesi ve toprağa bağlı kalınmaksızın yapılabilmesi bölgede 

uygulanabilecek alternatif bir üretim olarak değerlendirilmiş, arıcılığın yaygınlaştırılması 

ve teknik destek sağlanması amacıyla “Modern Arıcılık Teknikleri Ve Yenilikçi 

Yaklaşımlar” eğitimi programa alınmıştır.  

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir. Toplam 3 gün ve 24 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında;  

• Arıcılık ürünlerinin üretim teknikleri,  

• Arıların bakımı,  

• Arı ürünlerinin hasadı ve zararlılardan korunması,  

• Koloni yönetimi,  

• Ana arı ve sürdürülebilir arıcılık, 

• Damızlık seçimi ve ıslah çalışmaları ile ilgili temel bilgi ve becerileri 

edinmeleri konularında üreticinin mesleki donanımını artırılması 

sağlanacaktır.  

Budama Teknikleri Eğitim Programı: Bölgede önemli bir potansiyel oluşturan 

zeytin ve antep fıstığı ağaçlarına yeterince bakım yapılmamakta, verim gittikçe düşmekte 

bu durum önemli bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Bölge üreticilerini budamanın 

önemi konusunda bilinçlendirmek, uygun zaman ve tekniklerle zeytin ve antep fıstığı 

ağaçlarının budanmasına ait becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.   

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir.  Toplam 3 gün ve 30 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında;  

• Budamanın Anlamı Ve Önemli, 

• Budama fizyolojisi, Budama tekniği, 

• Budamada kesimleri, 

• Budamanın uygulama zamanı, 

• Zeytin ve Antep Fıstığı ağacında uygulanan budamalar, 

• Şekil budaması, 

• Mahsul budaması, 
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• Gençleştirme (yenileme) budaması, 

• Çeşit değiştirme ile birlikte gençleştirme budaması, 

• Büyük hacimli ağaçları gençleştirilmesi, 

• Bilezik alma, 

• Dipten gençleştirme ve yumrulu kök yardımıyla yenileme, 

• Dondan zarar görmüş ağaçların yenilenmesi, 

• Makinalı budama konuları işlenecektir. 

 

Antepfıstığı Aşı Çeşitleri ve Uygulama Teknikleri Eğitim Programı: Hiçbir 

ekonomik değeri olmayan, kıraç topraklarda yetişebilen menengiç (çitlenbik) ağaçlarına 

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yunusemre Belediyesi öncülüğünde 190.000 aşılama yaparak 

Bölgede önemli bir Antep Fıstığı üretim potansiyeli oluşturulmuştur.  Yörede bol 

miktarda bulunan melengiç ağaçlarının aşılanarak üretime katılması önemli bir ekonomik 

değer oluşturmaktadır. YDKKM bünyesinde Antep Fıstığı Çıtlama, Kavlama, Paketleme 

Tesisi kurulması ürünlerden elde edilecek katma değeri ve dolayısı ile antep fıstığı 

aşılaması yönünde talebi artıracaktır.  Üreticilerin tekniğine uygun aşılama işlemini 

yapılabilmeleri amacıyla “Antepfıstığı Aşı Çeşitleri ve Uygulama Teknikleri” eğitimi, 

programına alınmıştır.  

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir.  Toplam 3 gün ve 40 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında; 

• Aşı zamanı, 

• Aşıda kullanılan alet ve malzemeler, 

• Aşı kalemi alınırken yapılması gerekenler, 

• Aşının tutmasını etkileyen faktörler, 

• T aşısının yapılışı, Aşı sonrası bakım, 

• Aşılamanın sınırları, 

• Uyuşmazlık nedenleri ve belirtileri, 

• Antep fıstığı aşısının yapımı ve bakımı, 

• Menengiç ağaçalrının aşı ile antep fıstığına dönüştürülmesi konuları 

işlenecektir.  

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Programı: Bölgede iyi tarım 

uygulamalarının yaygınlaştırılması, üretimin katma değerini ve pazarlama olanaklarını 
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artıracaktır. Bölgede iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, iyi tarım uygulamaları 

amaçları ve hedefleri ve teknikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla “Bitkisel 

Üretimde İyi Tarım Uygulamaları “eğitimi, programa alınmıştır.  

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir.  Toplam 14 gün ve 84 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında; 

• İyi tarım uygulamaları amaçları ve hedefleri,  

• İyi tarım uygulamaları mevzuatı ve ITU desteklemeleri, 

• İyi tarım uygulamaları sisteminde yer alan paydaşlar ve bunların görevleri, 

• Risk analizinin önemi, risk analizinin nasıl yapılacağı,  

• Bitki sağlığı, entegre mücadele teknikleri, 

• Gübre çeşitleri ve gübreleme teknikleri, 

• İyi tarım uygulamaları kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri, 

• İyi tarım uygulamaları sisteminin işleyiş şekli ve ana unsurları ile kayıt 

tutmanın önemi, 

• İyi tarım uygulamalarında kalite yönetim sisteminin önemi konuları 

işlenecektir.  

Organik Tarım Uygulamaları Eğitim Programı: Çevre ve sağlıklı bir beslenme 

için, organik tarım gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bölge’de tarımdaki çevreye ve 

insan sağlığına zarar vermeyen, katma değeri yüksek organik tarım uygulamalarının 

yaygınlaştırılması ve daha bilinçli yapılması, bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her 

türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini 

tanıyabilecek ve kullanabilecek donanım kazandırmak,  ürünlerin işlenmesi, depolanması 

ile kontrolünün yapılması konusunda bilgi ve kapasite artırmak amacıyla,   “Organik 

Tarım Uygulama Eğitimi” programa dahil edilmiştir. Eğitim programı, tarımsal üretim 

işletme yöneticileri, organik sertifika almak isteyen ve sistemleri kurmak isteyen 

üreticilere yönelik hazırlanmıştır.    

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir.  Toplam 2 gün ve 16 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında; 
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• Organik Tarım Nedir?  

• Organik Tarım Neden Uygulanır? 

• Organik Tarım Ülke Mevzuatı, Yönetmeliklerin İncelenmesi, 

• Uluslararası Organik Tarım Mevzuatı, 

• Organik Tarımın Avantaj ve Sakıncaları, 

• Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Yönetimi, 

• Organik Tarım a Uygun Olan Araziler ve Organik Tarım a Başlamak İçin 

Gerekli İşlemler, 

• Organik Tarım a Geçiş Süreci, 

• Gübreler ve Gübreleme Teknikleri, 

• Organik Tarımda Zararlı Mücadelesi, 

• Bitki Koruma, 

• Organik Tarım Metodu ile Bitkisel Üretim Örnekleri, 

• Organik Tarım Metodu ile Hayvansal Üretim Örnekleri, 

• Sözleşmeli Üretim, 

• Organik Tarımda Hasat Sonrası İşlemler 

Ürünlerin İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması, 

Taşınması, Pazarlanması, Etiketleme, 

• Organik Tarımda Kontrol Sistemi,  

• Organik Tarımda Sertifikasyon Sistemi konuları işlenecektir. 

Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim Programı: Bölge’de tarım arazilerinin ve su 

kaynaklarının yetersizliğinin yanında tarım arazilerinin önemli bir bölümünde ekstansif 

metodların uygulanması, yöre tarımının gelişmesi önünde önemli bir engeldir. Kaliteli ve 

standart ürün üretiminin artırılması ile maliyetlerin düşürülmesi, rekabet avantaj ve 

karlılık artışı sağlanabilmesi modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ile mümkün 

olacaktır. Bu kapsamda  Basınçlı sulama sistemlerini tanıyabilen, su kaynağı, toprak, 

topografya, iklim, bitki, ekonomi ve sosyokültürel özelliklere uygun olarak farklı bitki 

türlerinin sulama ihtiyaçlarını karşılayacak sulama yöntemini seçebilen, yağmurlama, 

mini yağmurlama ve damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerini tekniğine uygun 

kullanabilen, sistemlerdeki arıza ve noksanlığı tespit ederek, bakım onarım ve ayar 

işlemlerini yapabilen üretici sayısını artırmak için “Basınçlı Sulama Sistemleri” eğitimi 

programa alınmıştır.  
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Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 

gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer 

verilecektir.  Toplam 10 gün ve 80 ders saati olarak gerçekleştirilen eğitim programında; 

• Toprak, Bitki ve Su İlişkiler, Debi ve Debinin Ölçülmesi, 

• Sulamada Kullanılan Pompalar, 

• Yağmurlama Sulama Sistemleri, 

• Damla Sulama Sistemleri konuları işlenecektir. 

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı: Tarımsal üretimi 

arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini 

yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin etkili bir biçimde örgütlenmesidir. 

Pazarda etkin olabilmek, çağdaş üretim yöntemlerini kullanıp verimliliği arttırarak kırsal 

alan kalkınmasını gerçekleştirmek, ancak örgütsel güçle yani örgütlü üreticilerle 

olmaktadır. Bölgedeki üreticilerde örgütlenmenin önemini kavratma, örgütlü hareket 

etme konusunda davranış geliştirmelerine kartı sağlamak, kooperatiflerin, amaç, işlev, 

kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme iş ve işlemleri hakkında 

bilgilendirmek, uygulama ve yönetme yetkinliği kazandırmak üzere “Kooperatifçilik 

Geliştirme ve Uyum” eğitimi programa alınmıştır.        

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı 

sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer verilecektir.  Toplam 5 gün ve 40 ders saati olarak 

gerçekleştirilecek eğitim programında, kooperatif nedir, amacı, yararları, kooperatiflerin 

özellikleri, kuruluş işlemleri, kooperatif üyeliği, üyelerin hak ve ödevleri, organları, 

kooperatif işlemlerinde tek düzen muhasebe sistemi konuları işlenecektir. 

Temel Pazarlama Yönetimi Geliştirme ve Uyum Eğitim Programı: Pazarlama; 

girişken ve sosyal her insanın yapacağı bir meziyet gibi görünse de aslında kendi içinde 

bir matematiği olan, stratejik planlar ve süreçler ile yönetilen akademik bir kavramdır. Bu 

noktada özellikle büyüme eğilimi gösteren işletmelerde yeni pazarlar bulma, mevcut 

pazarda tutunma, rakiplerin pazardaki konumunu araştırma ve pazar verilerini analiz etme 

gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu eğitimle kooperatifte bu pozisyonlarda görev alacak 

çalışanlar ve kooperatif yönetimi için kişisel yöntemlerin değil pazarlamanın olmazsa 
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olmaz küresel yöntemleri, sistemleri, teknikleri ve doğal olarak matematiği konusunda 

eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı 

sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer verilecektir. Toplam 4 gün ve 24 ders saati olarak 

gerçekleştirilecek, günde en fazla 6 saat eğitim uygulanması önerilen eğitim programında,  

• Pazarlama ve marka yönetimi, 

• Küresel pazarlama süreçlerinde elektronik pazarlamayı kullanma 

gereklilikleri ve yöntemleri konuları işlenecektir. 

Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitim Programı: Kırsal kalkınmanın desteklenmesi 

için Devlet tarafından birçok destek ve teşvik sunulmaktadır. Çoğunlukla hibe kısmen de 

kredi şeklinde sunulan bu destekler proje bazlı olup, kırsal kalkınma projeleri ve mali 

destek programları kapsamında sunulmaktadır. Bölge üreticilerini Devletin Tarım 

Sektöründe başta olmak üzere Destek ve teşvikleri genel çerçevesi hakkında 

bilgilendirmek, hibe ve desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla 

“Devlet Destek ve Teşvikleri” eğitimi programa alınmıştır.  

Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilecek eğitimde teorik anlatımların yanı 

sıra, pratik-örnek uygulamalara da yer verilecektir.  Toplam 1 gün ve 6 ders saati olarak 

gerçekleştirilecek eğitim programında; 

• Kalkınma Ajansı Destekleri, 

• Avrupa Birliği Hibe Fonları, IPARD Programı, 

• KOSGEB, TÜBİTAK Destekleri, 

• TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 

Birlikleri Merkezi Birliği), 

• T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C Ekonomi Bakanlığı, T.C Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri, 

• Türk Eximbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası destekleri genel çerçevesinde 

bilgilendirme yapılacaktır. 
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EK:2  

 

  YDKKM KEŞİF ÖZETLERİ 
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Tablo 1. Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Danışmanlık ve Satış Birimi İnşaat İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 14.012/1 

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması 

(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, 

killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 15,000 53,93 808,95 

2 18.140/C1 
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma 

tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) 
m² 

153,90

0 
77,81 

11.974,9

6 

3 18.233/5B 

Mevcut ahşap, çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm 

kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) ile 

çatı örtüsü yapılması 

m² 
153,90

0 
81,11 

12.482,8

3 

4 24.002 
12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu yapılması 

ve yerine tespiti 
m 6,000 70,46 422,76 

5 24.017 
14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine 

konulması 
m 18,000 201,60 3.628,80 

6 27.528/3 
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı 

kaplama yapılması 
m² 

153,90

0 
11,16 1.717,52 
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7 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³ 
209,00

0 
4,73 988,57 

8 Y.16.050/12 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 

12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil) 

m³ 15,300 199,80 3.056,94 

9 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 

20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil) 

m³ 11,200 212,61 2.381,23 

10 Y.16.050/15 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 

25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 

(beton nakli dahil) 

m³ 64,140 220,11 
14.117,8

6 

11 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması m³ 22,950 88,65 2.034,52 

12 
Y.18.110/23

C01 
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması m² 

172,20

0 
53,69 9.245,42 

13 
Y.18.110/23

C04 
19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması m² 

101,05

0 
95,58 9.658,36 
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14 Y.18.461/009 

3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 

polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı 

yapılması 

m² 
209,00

0 
48,18 

10.069,6

2 

15 Y.19.059/003 
5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) ile 

yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması 
m² 

209,00

0 
20,58 4.301,22 

16 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması m² 
271,70

0 
54,95 

14.929,9

2 

17 
Y.21.051/C1

1 

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 

yapılması. (0,00-51,50 m arası) 
m² 

173,00

0 
12,90 2.231,70 

18 
Y.21.051/C1

3 

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi 

yapılması. (0,00-21,50 m arası) 
m³ 

257,40

0 
10,48 2.697,55 

19 Y.22.001/01 Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması m² 8,440 168,05 1.418,34 

20 Y.22.009/03 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, 

kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 
m² 15,400 222,34 3.424,04 

21 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² 

dahil) 
Ton 0,448 

4.319,3

8 
1.935,08 

22 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 2,080 

4.029,7

8 
8.381,94 
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23 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 3,123 

3.965,2

8 

12.383,5

7 

24 Y.23.071 

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve 

yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, 

mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve 

mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k 

Ton 10,950 
7.097,0

3 

77.712,4

8 

25 Y.23.244/L 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması 

ve yerine konulması 
kg 

252,00

0 
40,38 

10.175,7

6 

26 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m² 
350,00

0 
27,88 9.758,00 

27 Y.25.003/15 
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması 

(iç cephe) 
m² 

562,25

0 
23,74 

13.347,8

2 

28 Y.25.004/04 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 

esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
m² 

104,85

0 
31,20 3.271,32 

29 Y.26.005/303 

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, 

beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması 

yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 
128,70

0 
50,80 6.537,96 
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30 Y.26.006/305 

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 

duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 33,680 51,00 1.717,68 

31 Y.27.501/01 
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe 

sıvası) 
m² 

104,85

0 
40,20 4.214,97 

32 Y.27.501/02 
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç 

cephe sıvası) 
m² 

409,25

0 
36,23 

14.827,1

3 

33 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 
128,70

0 
18,59 2.392,53 

34 
Y.28.645/C2

6 

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara 

boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması 
m² 12,600 130,08 1.639,01 

Toplam 
279.886,

36 
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Tablo 2. Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Danışmanlık ve Satış Birimi Mekanik Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim 

Mikta

r 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 071-1013 Antibakteriyel, 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 605) Adet 2,000 263,65 527,30 

2 079-502 
Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU 

TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) 
Tk 2,000 518,04 1.036,08 

3 089-1612 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası Adet 2,000 351,33 702,66 

4 090-101 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) Adet 2,000 26,58 53,16 

5 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet 2,000 36,21 72,42 

6 1001-201 DN 25, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 2,000 108,00 216,00 

7 1001-202 DN 50, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 1,000 183,00 183,00 

8 1002-118 
Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, 

TS. EN 671-1 
Adet 2,000 

1.140,0

0 
2.280,00 

9 204-3102 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su 

boruları 
m 

10,00

0 
4,79 47,90 

10 204-3103 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su 

boruları 
m 

15,00

0 
7,75 116,25 
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11 204-3104 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları m 
15,00

0 
11,41 171,15 

12 204-401 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 

mm) 
m 

10,00

0 
7,50 75,00 

13 204-402 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 

mm) 
m 5,000 11,30 56,50 

14 204-404 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 

mm) 
m 5,000 21,29 106,45 

15 210-624 
20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, 

vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 

10,00

0 
31,51 315,10 

16 210-625 
25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, 

vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 5,000 45,69 228,45 

17 281-501 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 
10,00

0 
38,60 386,00 

18 281-502 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 
10,00

0 
47,00 470,00 

19 281-601 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları Tk 4,000 256,00 1.024,00 
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20 V.1882/1 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 
2.401,1

3 
4.802,26 

21 V.1882/2 12.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 
2.874,2

9 
5.748,58 

22 V.1882/3 18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 
4.078,3

9 
8.156,78 

Toplam 
26.775,0

4 
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Tablo 3. Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Danışmanlık ve Satış Birimi Elektrik Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 30.4 
2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve 

gömülmesi 
Adet 4,000 353,17 1.412,68 

2 704-102 

0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 

60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye 

verilecektir 

Adet 1,000 254,00 254,00 

3 704-104 

0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 

60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye 

verilecektir 

Adet 1,000 448,00 448,00 

4 718-501 
2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS 

EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 64,50 64,50 

5 718-507 
4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS 

EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 93,00 93,00 

6 718-510 
4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS 

EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 230,00 230,00 
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7 718-512 
4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS 

EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 415,00 415,00 

8 723-401 
400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 

kVAr'a kadar) 
kVAr 20,000 91,00 1.820,00 

9 724-101 25 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) Adet 6,000 20,50 123,00 

10 724-402 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) Adet 1,000 15,40 15,40 

11 724-406 
Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme 

kapasiteli) 
Adet 1,000 35,80 35,80 

12 725-712 20 (120) A'e kadar, Zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları Adet 1,000 86,00 86,00 

13 726-103 

Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman 

veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine 

göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 60,000 5,85 351,00 

14 726-104 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, bergman 

veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde çekildiğine 

göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 60,000 6,65 399,00 

15 727-513 
3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV 

(NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 60,000 8,40 504,00 
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16 727-524 
4x16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV 

(NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 10,000 35,90 359,00 

17 727-526 
4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) 

(TS 1178 IEC 60502) 
m 20,000 18,10 362,00 

18 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet 2,000 61,00 122,00 

19 742-1451 

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 

3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan), LED Steril Ortam Tavan 

Armatürü 

Adet 32,000 455,00 14.560,00 

20 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 9,000 99,50 895,50 

21 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 2,000 134,00 268,00 

22 792-203 Vavien Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 1,000 181,00 181,00 

23 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet 14,000 98,50 1.379,00 

24 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı Adet 3,000 48,70 146,10 

25 833-312 10 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1.200 adres kapasiteli Adet 1,000 28.270,00 28.270,00 

26 833-590 Dahili elektronik yangın ihbar sireni Adet 3,000 149,00 447,00 

27 833-597 Dedektör sıva üstü montaj kutusu Adet 15,000 47,00 705,00 

28 833-653 
Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü 

(floresan lambalı) 
Adet 13,000 153,00 1.989,00 
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29 880-2001 
1x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM 

KABLOLARI (VDE 0815) 
m 100,000 2,85 285,00 

30 982-102 
30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata 

iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) 
m 30,000 19,30 579,00 

Toplam 56.798,98 

 

Tablo 4. Pekmez ve Bal Üretim Tesisi İnşaat İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi 

Biri

m 
Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 14.012/1 

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması 

(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek 

kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 75,000 53,93 4.044,75 

2 18.140/C1 
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma 

tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) 
m² 602,112 77,81 

46.850,3

3 

3 18.233/5B 

Mevcut ahşap, çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm 

kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) 

ile çatı örtüsü yapılması 

m² 615,072 81,11 
49.888,4

9 
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4 24.002 
12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu 

yapılması ve tespiti 
m 19,500 70,46 1.373,97 

5 24.017 
14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve 

yerine konulması 
m 59,600 201,60 

12.015,3

6 

6 27.528/3 
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı 

kaplama 
m² 602,112 11,16 6.719,57 

7 Özel-1 Kapı Fotoselli Kapı 250/250 Adet 4,000 3.750,00 
15.000,0

0 

8 Özel-2 Kapı Acil Çıkış Kapısı 130/220 Adet 2,000 2.500,00 5.000,00 

9 Özel-3 Kapı Seksiyonel Kapı 400/275 Adet 4,000 
11.000,0

0 

44.000,0

0 

10 Özel-4 Kapı Seksiyonel Kapı 200/275 Adet 2,000 9.000,00 
18.000,0

0 

11 Özel-5 Kapı Soğuk Hava Deposu Kapısı 200/250 Adet 4,000 8.125,00 
32.500,0

0 

12 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³ 
1.049,40

0 
4,73 4.963,66 
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13 Y.16.050/12 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, 

C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton 

dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 59,600 199,80 
11.908,0

8 

14 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, 

C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton 

dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 20,720 212,61 4.405,28 

15 Y.16.050/15 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, 

C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton 

dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 114,400 220,11 
25.180,5

8 

16 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması m³ 69,960 88,65 6.201,95 

17 
Y.18.110/23

C01 

10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine 

konulması 
m² 719,484 53,69 

38.629,1

0 

18 
Y.18.110/23

C04 

19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine 

konulması 
m² 453,838 95,58 

43.377,8

4 

19 Y.18.461/009 

3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 

polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı 

yapılması 

m² 596,000 48,18 
28.715,2

8 
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20 Y.19.059/003 
5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) 

ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması 
m² 596,000 20,58 

12.265,6

8 

21 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması m² 521,500 54,95 
28.656,4

3 

22 
Y.21.051/C1

1 

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 

yapılması. (0,00-51,50 m arası) 
m² 387,700 12,90 5.001,33 

23 
Y.21.051/C1

3 

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi 

yapılması. (0,00-21,50 m arası) 
m³ 

1.515,91

6 
10,48 

15.886,8

0 

24 Y.22.001/01 
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine 

konulması 
m² 10,180 168,05 1.710,75 

25 Y.22.009/03 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) 

presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 
m² 46,840 222,34 

10.414,4

1 

26 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² 

dahil) 
Ton 1,746 4.319,38 7.541,64 

27 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesikonulması 
Ton 8,105 4.029,78 

32.661,3

7 

28 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi, konulması 
Ton 12,146 3.965,28 

48.162,2

9 
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29 Y.23.071 

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve 

yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, 

mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve 

mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler 

Ton 21,000 7.097,03 
149.037,

63 

30 Y.23.244/L 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 

yapılması, konulması 
kg 722,300 40,38 

29.166,4

7 

31 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m² 400,000 27,88 
11.152,0

0 

32 Y.25.003/15 
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 

yapılması (iç cephe) 
m² 

2.193,05

2 
23,74 

52.063,0

5 

33 Y.25.004/04 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 

esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
m² 299,480 31,20 9.343,78 

34 Y.26.005/303 

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 

I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

kaplaması yapılması 

m² 531,900 50,80 
27.020,5

2 

35 Y.26.006/305 

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 

duvar kaplaması yapılması  

m² 74,040 51,00 3.776,04 
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36 Y.27.501/01 
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe 

sıvası) 
m² 299,480 40,20 

12.039,1

0 

37 Y.27.501/02 
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç 

cephe sıvası) 
m² 

2.131,90

0 
36,23 

77.238,7

4 

38 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 531,900 18,59 9.888,02 

39 
Y.28.645/C2

6 

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara 

boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi 

takılması 

m² 39,560 130,08 5.145,96 

Toplam 
946.946,

25 

 

Tablo 5. Pekmez ve Bal Üretim Tesisi Mekanik Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 071-1013 
Antibakteriyel, 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 

605) 
Adet 4,000 263,65 1.054,60 
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2 079-502 

Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI 

AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 

EN 997) 

Tk 4,000 518,04 2.072,16 

3 086-301 
Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 

200) Birinci kalite. 
Tk 4,000 294,29 1.177,16 

4 087-703 
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare, Akrilik Panelli 

Duş Tekneleri 
Adet 4,000 508,35 2.033,40 

5 087-803 
Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm beyaz, Akrilik Duş 

Teknesi için Paneller 
Adet 4,000 88,60 354,40 

6 089-1507 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: Adet 4,000 263,71 1.054,84 

7 089-1612 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası Adet 4,000 351,33 1.405,32 

8 090-101 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) Adet 4,000 26,58 106,32 

9 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet 4,000 36,21 144,84 

10 1001-201 DN 25, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 2,000 108,00 216,00 

11 1001-202 DN 50, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 1,000 183,00 183,00 

12 1002-118 
Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın 

Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA 
Adet 10,000 1.140,00 11.400,00 

13 1017-000 İtfaiye Bağlantı Ağzı Adet 1,000 882,00 882,00 
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14 103-105 
40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: 

İşyerinde temini ve yerine montajı 
Adet 1,000 320,90 320,90 

15 117-304 
80 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 

60335-2-21) 
Adet 2,000 953,41 1.906,82 

16 204-3102 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 15,000 4,79 71,85 

 
204-3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm 

Polipropilen temiz su boruları 
 0,45 71,85 32,33 

17 204-3103 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 30,000 7,75 232,50 

 
204-3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm 

Polipropilen temiz su boruları 
 0,45 232,50 104,63 

18 204-3104 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 30,000 11,41 342,30 

 
204-3300 Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm 

Polipropilen temiz su boruları 
 0,45 342,30 154,04 

19 204-401 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et 

kalınlığı 3 mm) 
m 20,000 7,50 150,00 
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 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli  0,35 150,00 52,50 

20 204-402 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et 

kalınlığı 3 mm) 
m 50,000 11,30 565,00 

 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli  0,35 565,00 197,75 

21 204-404 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et 

kalınlığı 3,2 mm) 
m 10,000 21,29 212,90 

 204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli  0,35 212,90 74,52 

22 210-624 
20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, 

tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 10,000 31,51 315,10 

23 210-625 
25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, 

tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 5,000 45,69 228,45 

24 281-501 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 15,000 38,60 579,00 

25 281-502 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 15,000 47,00 705,00 

26 281-601 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları Tk 5,000 256,00 1.280,00 

27 590-1430 

(45.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -

5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip 

soğuk depo cihazı 

Adet 1,000 93.430,00 93.430,00 
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28 590-1431 

(50.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -

5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip 

soğuk depo cihazı 

Adet 1,000 98.760,00 98.760,00 

29 V.1882/1 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 4,000 2.401,13 9.604,52 

30 V.1882/2 12.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 2.874,29 5.748,58 

31 V.1882/3 18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 4.078,39 8.156,78 

Toplam 245.309,51 

 

Tablo 6. Pekmez ve Bal Üretim Tesisi Elektrik Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 30.4 
2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel 

ve gömülmesi 
Adet 10,000 353,17 3.531,70 

2 701-201 

Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) 

Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye 

verilecektir 

Adet 1,000 2.280,00 2.280,00 
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3 704-102 

0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 

EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları 

İdareye verilecektir 

Adet 1,000 254,00 254,00 

4 710-100 
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır 

bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması 
kg 5,000 39,20 196,00 

5 718-120 
50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 

60947-4-1) 
Adet 1,000 382,00 382,00 

6 718-205 
3x100 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) 

(TS EN 60947-4-1) 
Adet 1,000 491,00 491,00 

7 718-501 
2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/ TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 64,50 64,50 

8 718-507 
4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 93,00 93,00 

9 718-510 
4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 230,00 230,00 

10 718-512 
4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 415,00 415,00 
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11 718-525 
4x125 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 432,00 432,00 

12 723-401 
400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon 

bataryaları (30 kVAr'a kadar) 
kVAr 76,000 91,00 6.916,00 

13 724-101 25 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) Adet 6,000 20,50 123,00 

14 724-402 
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme 

kapasiteli) 
Adet 1,000 15,40 15,40 

15 724-406 
Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA 

kesme kapasiteli) 
Adet 1,000 35,80 35,80 

16 725-712 20 (120) A'e kadar, Zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları Adet 1,000 86,00 86,00 

17 726-103 

Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru 

içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 60,000 5,85 351,00 

18 726-104 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru 

içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 243,000 6,65 1.615,95 
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19 726-105 

Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru 

içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik 

m 41,000 9,30 381,30 

20 727-513 
3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 

YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 350,000 8,40 2.940,00 

21 727-523 
3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 

YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 20,000 48,20 964,00 

22 727-526 
4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV 

(NYY) (TS 1178 IEC 60502) 
m 150,000 18,10 2.715,00 

23 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet 4,000 61,00 244,00 

24 742-1451 

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en 

az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan), LED Steril Ortam 

Tavan Armatürü 

Adet 64,000 455,00 29.120,00 

25 742-1654 
Işık akısı en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, Led 

Projektörler 
Adet 10,000 813,00 8.130,00 

26 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 30,000 99,50 2.985,00 

27 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 4,000 134,00 536,00 

28 792-203 Vavien Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 2,000 181,00 362,00 
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29 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet 50,000 98,50 4.925,00 

30 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı Adet 10,000 48,70 487,00 

31 833-1111 Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli Adet 1,000 18.900,00 18.900,00 

32 833-312 10 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1.200 adres kapasiteli Adet 1,000 28.270,00 28.270,00 

33 833-590 Dahili elektronik yangın ihbar sireni Adet 10,000 149,00 1.490,00 

34 833-597 Dedektör sıva üstü montaj kutusu Adet 34,000 47,00 1.598,00 

35 833-653 
Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma 

armatürü (floresan lambalı) 
Adet 30,000 153,00 4.590,00 

36 880-2001 
1x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM 

KABLOLARI (VDE 0815) 
m 200,000 2,85 570,00 

37 950-119 
750 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü), Diesel motoru su veya 

hava ile soğuyan cinsten, 1.500 devir/dakika 
Adet 1,000 399.900,00 399.900,00 

38 952-200 Otomatik senkronizasyon tertibatı 10-1.000 kVA Adet 1,000 6.560,00 6.560,00 

39 952-319 750 kVA, Ses izolasyon kabini Adet 1,000 18.560,00 18.560,00 

40 982-102 
30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina 

ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) 
m 164,000 19,30 3.165,20 

Toplam 554.904,85 
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Tablo 7. Kuruyemiş İşleme ve Meyve Sebze Kurutma Tesisi İnşaat İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi 

Biri

m 
Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 14.012/1 

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması 

(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek 

kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri 

zeminler) 

m³ 75,000 53,93 4.044,75 

2 18.140/C1 
Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma 

tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile) 
m² 602,112 77,81 

46.850,3

3 

3 18.233/5B 

Mevcut ahşap, çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm 

kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 1050A, Al 99,5) 

ile çatı örtüsü yapılması 

m² 615,072 81,11 
49.888,4

9 

4 24.002 
12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur borusu 

yapılması ve yerine tespiti 
m 19,500 70,46 1.373,97 

5 24.017 
14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve 

yerine konulması 
m 59,600 201,60 

12.015,3

6 

6 27.528/3 
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı 

kaplama yapılması 
m² 602,112 11,16 6.719,57 
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7 Özel-1 Kapı Fotoselli Kapı 250/250 Adet 4,000 
3.750,0

0 

15.000,0

0 

8 Özel-2 Kapı Acil Çıkış Kapısı 130/220 Adet 2,000 
2.500,0

0 
5.000,00 

9 Özel-3 Kapı Seksiyonel Kapı 400/275 Adet 4,000 
11.000,

00 

44.000,0

0 

10 Özel-4 Kapı Seksiyonel Kapı 200/275 Adet 2,000 
9.000,0

0 

18.000,0

0 

11 Özel-5 Kapı Soğuk Hava Deposu Kapısı 200/250 Adet 4,000 
8.125,0

0 

32.500,0

0 

12 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³ 
1.049,4

00 
4,73 4.963,66 

13 Y.16.050/12 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 

basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 

beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 59,600 199,80 
11.908,0

8 

14 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 

basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 

beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 20,720 212,61 4.405,28 
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15 Y.16.050/15 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 

basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır 

beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 114,400 220,11 
25.180,5

8 

16 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması m³ 69,960 88,65 6.201,95 

17 
Y.18.110/23C

01 

10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine 

konulması 
m² 719,484 53,69 

38.629,1

0 

18 
Y.18.110/23C

04 

19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine 

konulması 
m² 453,838 95,58 

43.377,8

4 

19 Y.18.461/009 

3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 

polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı 

yapılması 

m² 596,000 48,18 
28.715,2

8 

20 Y.19.059/003 
5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) 

ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması 
m² 596,000 20,58 

12.265,6

8 

21 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması m² 521,500 54,95 
28.656,4

3 

22 Y.21.051/C11 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 

yapılması. (0,00-51,50 m arası) 
m² 387,700 12,90 5.001,33 
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23 Y.21.051/C13 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi 

yapılması. (0,00-21,50 m arası) 
m³ 

1.515,9

16 
10,48 

15.886,8

0 

24 Y.22.001/01 
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine 

konulması 
m² 10,180 168,05 1.710,75 

25 Y.22.009/03 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) 

presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması 
m² 46,840 222,34 

10.414,4

1 

26 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² 

dahil) 
Ton 1,746 

4.319,3

8 
7.541,64 

27 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 8,105 

4.029,7

8 

32.661,3

7 

28 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 

bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 12,146 

3.965,2

8 

48.162,2

9 

29 Y.23.071 

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve 

yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, 

mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve 

mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k 

Ton 21,000 
7.097,0

3 

149.037,

63 

30 Y.23.244/L 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 

yapılması ve yerine konulması 
kg 722,300 40,38 

29.166,4

7 
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31 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması m² 400,000 27,88 
11.152,0

0 

32 Y.25.003/15 
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya 

yapılması (iç cephe) 
m² 

2.193,0

52 
23,74 

52.063,0

5 

33 Y.25.004/04 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon 

esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
m² 299,480 31,20 9.343,78 

34 Y.26.005/303 

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 

I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 472,300 50,80 
23.992,8

4 

35 Y.26.006/305 

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı 

duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 74,040 51,00 3.776,04 

36 
Y.26.008/408

A 

60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 

döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 59,600 105,99 6.317,00 

37 Y.27.501/01 
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe 

sıvası) 
m² 299,480 40,20 

12.039,1

0 
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38 Y.27.501/02 
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç 

cephe sıvası) 
m² 

2.131,9

00 
36,23 

77.238,7

4 

39 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 531,900 18,59 9.888,02 

40 Y.28.645/C26 

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara 

boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi 

takılması 

m² 39,560 130,08 5.145,96 

Toplam 
950.235,

57 

 

Tablo 8. Kuruyemiş İşleme ve Meyve Sebze Kurutma Tesisi Mekanik Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 071-1013 
Antibakteriyel, 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR (TS 

605) 
Adet 4,000 263,65 1.054,60 

2 079-502 

Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN REZERVUARLI 

AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 

EN 997) 

Tk 4,000 518,04 2.072,16 
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3 086-301 
Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 

200) Birinci kalite. 
Tk 4,000 294,29 1.177,16 

4 087-703 
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare, Akrilik Panelli 

Duş Tekneleri 
Adet 4,000 508,35 2.033,40 

5 087-803 
Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm beyaz, Akrilik Duş 

Teknesi için Paneller 
Adet 4,000 88,60 354,40 

6 089-1507 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: Adet 4,000 263,71 1.054,84 

7 089-1612 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası Adet 4,000 351,33 1.405,32 

8 090-101 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) Adet 4,000 26,58 106,32 

9 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet 4,000 36,21 144,84 

10 1001-201 DN 25, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 2,000 108,00 216,00 

11 1001-202 DN 50, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 1,000 183,00 183,00 

12 1002-118 
Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın 

Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA 
Adet 10,000 1.140,00 11.400,00 

13 1017-000 İtfaiye Bağlantı Ağzı Adet 1,000 882,00 882,00 

14 103-105 
40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: 

İşyerinde temini ve yerine montajı 
Adet 1,000 320,90 320,90 
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15 117-304 
80 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 

60335-2-21) 
Adet 2,000 953,41 1.906,82 

16 204-3102 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 15,000 4,79 71,85 

17 204-3103 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 30,000 7,75 232,50 

18 204-3104 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz 

su boruları 
m 30,000 11,41 342,30 

19 204-401 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et 

kalınlığı 3 mm) 
m 20,000 7,50 150,00 

20 204-402 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et 

kalınlığı 3 mm) 
m 50,000 11,30 565,00 

21 204-404 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et 

kalınlığı 3,2 mm) 
m 10,000 21,29 212,90 

22 210-624 
20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, 

tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 10,000 31,51 315,10 

23 210-625 
25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, 

tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 5,000 45,69 228,45 



 

228 

 

24 281-501 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 15,000 38,60 579,00 

25 281-502 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 15,000 47,00 705,00 

26 281-601 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları Tk 5,000 256,00 1.280,00 

27 590-1430 

(45.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -

5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip 

soğuk depo cihazı 

Adet 1,000 93.430,00 93.430,00 

28 590-1431 

(50.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -

5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü hermetik paket tip 

soğuk depo cihazı 

Adet 1,000 98.760,00 98.760,00 

29 V.1882/1 9.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 4,000 2.401,13 9.604,52 

30 V.1882/2 12.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 2.874,29 5.748,58 

31 V.1882/3 18.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 2,000 4.078,39 8.156,78 

Toplam 244.693,74 
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Tablo 9. Kuruyemiş İşleme ve Meyve Sebze Kurutma Tesisi Elektrik Tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 30.4 
2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü çelik tel ve 

gömülmesi 
Adet 10,000 353,17 3.531,70 

2 701-201 
Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip 

testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir 
Adet 1,000 2.280,00 2.280,00 

3 704-102 

0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 

EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları 

İdareye verilecektir 

Adet 1,000 254,00 254,00 

4 710-100 
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır 

bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması 
kg 5,000 39,20 196,00 

5 718-120 
50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-

1) 
Adet 1,000 382,00 382,00 

6 718-205 
3x100 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) 

(TS EN 60947-4-1) 
Adet 1,000 491,00 491,00 

7 718-501 
2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ 

TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 64,50 64,50 

8 718-507 
4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 93,00 93,00 
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9 718-510 
4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 230,00 230,00 

10 718-512 
4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-

1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 415,00 415,00 

11 718-525 
4x125 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 432,00 432,00 

12 723-401 
400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları 

(30 kVAr'a kadar) 
kVAr 76,000 91,00 6.916,00 

13 724-101 25 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) Adet 6,000 20,50 123,00 

14 724-402 
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme 

kapasiteli) 
Adet 1,000 15,40 15,40 

15 724-406 
Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme 

kapasiteli) 
Adet 1,000 35,80 35,80 

16 725-712 20 (120) A'e kadar, Zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları Adet 1,000 86,00 86,00 

17 726-103 

Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde 

çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 60,000 5,85 351,00 

18 726-104 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde 

çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 243,000 6,65 1.615,95 
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19 726-105 

Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Peşel, 

bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile aynı boru içinde 

çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve işçilik dahil 

m 41,000 9,30 381,30 

20 727-513 
3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV 

(NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 350,000 8,40 2.940,00 

21 727-523 
3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 

YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 20,000 48,20 964,00 

22 727-526 
4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV 

(NYY) (TS 1178 IEC 60502) 
m 150,000 18,10 2.715,00 

23 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet 4,000 61,00 244,00 

24 742-1451 

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 

3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan), LED Steril Ortam Tavan 

Armatürü 

Adet 64,000 455,00 29.120,00 

25 742-1654 
Işık akısı en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, Led 

Projektörler 
Adet 10,000 813,00 8.130,00 

26 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 30,000 99,50 2.985,00 

27 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 4,000 134,00 536,00 

28 792-203 Vavien Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 2,000 181,00 362,00 

29 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet 50,000 98,50 4.925,00 

30 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı Adet 10,000 48,70 487,00 
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31 833-1111 Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli Adet 1,000 18.900,00 18.900,00 

32 833-312 10 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1.200 adres kapasiteli Adet 1,000 28.270,00 28.270,00 

33 833-590 Dahili elektronik yangın ihbar sireni Adet 10,000 149,00 1.490,00 

34 833-597 Dedektör sıva üstü montaj kutusu Adet 34,000 47,00 1.598,00 

35 833-653 
Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum aydınlatma 

armatürü (floresan lambalı) 
Adet 30,000 153,00 4.590,00 

36 880-2001 
1x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM 

KABLOLARI (VDE 0815) 
m 200,000 2,85 570,00 

37 982-102 
30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina 

ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) 
m 164,000 19,30 3.165,20 

Toplam 129.884,85 

 

Tablo 10. Soğuk Hava Depoları İnşaat İmalatları 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 14.012/1 

El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı 

yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, 

siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle 

atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) 

m³ 75,000 53,93 4.044,75 
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2 18.140/C1 

Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı 

sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar 

levhası ile) 

m² 460,000 77,81 35.792,60 

3 18.233/5B 

Mevcut ahşap, çelik,betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 

0.70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN 

AW 1050A, Al 99,5) ile çatı örtüsü yapılması 

m² 465,000 81,11 37.716,15 

4 24.002 
12 no'lu çinko levhadan 120 mm çapında düşey yağmur 

borusu yapılması ve yerine tespiti 
m 19,500 70,46 1.373,97 

5 24.017 
14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi 

yapılması ve yerine konulması 
m 50,000 201,60 10.080,00 

6 27.528/3 
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında 

saten alçı kaplama yapılması 
m² 460,000 11,16 5.133,60 

7 Özel-1 Kapı Fotoselli Kapı 250/250 Adet 2,000 3.750,00 7.500,00 

8 Özel-2 Kapı Acil Çıkış Kapısı 130/220 Adet 1,000 2.500,00 2.500,00 

9 Özel-5 Kapı Soğuk Hava Deposu Kapısı 200/250 Adet 6,000 8.125,00 48.750,00 

10 Y.15.001/1A Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) m³ 810,000 4,73 3.831,30 

11 Y.16.050/12 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 

pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri 

renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 45,000 199,80 8.991,00 
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12 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 

pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri 

renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 18,000 212,61 3.826,98 

13 Y.16.050/15 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 

pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri 

renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 92,500 220,11 20.360,18 

14 Y.17.136 Ocak taşı ile blokaj yapılması m³ 45,000 88,65 3.989,25 

15 Y.18.110/23C01 
10 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve 

yerine konulması 
m² 382,678 53,69 20.545,98 

16 Y.18.110/23C04 
19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve 

yerine konulması 
m² 397,470 95,58 37.990,18 

17 Y.18.461/009 

3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta 

bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile 

iki kat su yalıtımı yapılması 

m² 450,000 48,18 21.681,00 

18 Y.19.059/003 

5 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ 

yoğunlukta) ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) 

ısı yalıtımı yapılması 

m² 450,000 20,58 9.261,00 

19 Y.21.001/02 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması m² 393,750 54,95 21.636,56 

20 Y.21.051/C11 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş 

iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 
m² 334,580 12,90 4.316,08 
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21 Y.21.051/C13 
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için 

iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 
m³ 1.396,788 10,48 14.638,34 

22 Y.22.001/01 
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması 

yerine konulması 
m² 6,320 168,05 1.062,08 

23 Y.22.009/03 

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla 

(mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine 

takılması 

m² 11,440 222,34 2.543,57 

24 Y.23.010 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² 

(3,000 kg/m² dahil) 
Ton 1,319 4.319,38 5.697,26 

25 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 

kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 6,121 4.029,78 24.666,28 

26 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 

kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 9,181 3.965,28 36.405,24 

27 Y.23.071 

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak 

hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan 

mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak 

kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi 

döşemeler, k 

Ton 18,000 7.097,03 127.746,54 

28 Y.23.244/L 
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama 

imalatı yapılması ve yerine konulması 
kg 72,000 40,38 2.907,36 
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29 Y.25.002/02 
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya 

yapılması 
m² 380,000 27,88 10.594,40 

30 Y.25.003/15 
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat 

boya yapılması (iç cephe) 
m² 1.676,986 23,74 39.811,65 

31 Y.25.004/04 
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar 

uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) 
m² 374,090 31,20 11.671,61 

32 Y.26.005/303 

40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz 

aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 

m² 106,600 50,80 5.415,28 

33 Y.26.006/305 

(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen 

ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 

3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo 

yapıştırıcısı ile) 

m² 49,280 51,00 2.513,28 

34 Y.26.008/408A 

60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen 

ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 

mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo 

yapıştırıcısı ile) 

m² 319,250 105,99 33.837,31 

35 Y.27.501/01 
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması 

(dış cephe sıvası) 
m² 374,090 40,20 15.038,42 
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36 Y.27.501/02 
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva 

yapılması (iç cephe sıvası) 
m² 1.676,986 36,23 60.757,20 

37 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması m² 425,850 18,59 7.916,55 

38 Y.28.645/C26 

PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 

16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı 

pencere ünitesi takılması 

m² 3,600 130,08 468,29 

Toplam 713.011,24 

 

Tablo 11. Soğuk Hava Depoları Mekanik Tesisat 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 071-1013 
Antibakteriyel, 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk, LAVABOLAR 

(TS 605) 
Adet 2,000 263,65 527,30 

2 079-502 

Takriben 37x77 cm (Ekstra kalite), KENDİNDEN 

REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA 

VE TESİSATI (TS 800 EN 997) 

Tk 2,000 518,04 1.036,08 

3 086-301 
Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS 

EN 200) Birinci kalite. 
Tk 2,000 294,29 588,58 
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4 087-703 
Beyaz akrilik panelli duş teknesi 90x90x11 cm, kare, Akrilik 

Panelli Duş Tekneleri 
Adet 2,000 508,35 1.016,70 

5 087-803 
Akrilik ön panel (Kare duş teknesi için) 90 cm beyaz, Akrilik 

Duş Teknesi için Paneller 
Adet 2,000 88,60 177,20 

6 089-1507 Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası: Adet 2,000 263,71 527,42 

7 089-1612 Çift kumandalı, duvardan çıkışlı banyo bataryası Adet 2,000 351,33 702,66 

8 090-101 Takriben 16x16 cm, Fayans sabunluk (Kollu) Adet 2,000 26,58 53,16 

9 094-400 Kağıtlık (paslanmaz çelik) Adet 2,000 36,21 72,42 

10 1001-201 DN 25, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 2,000 108,00 216,00 

11 1001-202 DN 50, Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı Adet 1,000 183,00 183,00 

12 1002-118 
Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model 

Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA 
Adet 10,000 1.140,00 11.400,00 

13 1017-000 İtfaiye Bağlantı Ağzı Adet 1,000 882,00 882,00 

14 103-105 
40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su 

sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı 
Adet 1,000 320,90 320,90 

15 117-304 
80 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 

EN 60335-2-21) 
Adet 2,000 953,41 1.906,82 

16 204-3102 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen 

temiz su boruları 
m 15,000 4,79 71,85 
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17 204-3103 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen 

temiz su boruları 
m 30,000 7,75 232,50 

18 204-3104 
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen 

temiz su boruları 
m 30,000 11,41 342,30 

19 204-401 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, 

et kalınlığı 3 mm) 
m 20,000 7,50 150,00 

20 204-402 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, 

et kalınlığı 3 mm) 
m 50,000 11,30 565,00 

21 204-404 
Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et 

kalınlığı 3,2 mm) 
m 10,000 21,29 212,90 

22 210-624 
20 Ø mm (3/4"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), 

contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 10,000 31,51 315,10 

23 210-625 
25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), 

contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) 
Adet 5,000 45,69 228,45 

24 281-501 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 3,000 38,60 115,80 

25 281-502 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) m 3,000 47,00 141,00 

26 281-601 25 kW'a kadar, Bağlantı (joint) elemanları Tk 1,000 256,00 256,00 

27 590-1430 

(45.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı 

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü 

hermetik paket tip soğuk depo cihazı 

Adet 2,000 93.430,00 186.860,00 
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28 590-1431 

(50.000 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı 

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü 

hermetik paket tip soğuk depo cihazı 

Adet 4,000 98.760,00 395.040,00 

29 V.1882/2 12.000 Btu/h soğutma kapasitesinde duvar tipi split klima Adet 1,000 2.874,29 2.874,29 

Toplam 607.015,43 

 

Tablo 1.12. Soğuk Hava Depoları elektrik tesisatı 

Sıra 

No 
Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktar 

Birim 

Fiyat 
Tutar 

1 30.4 
2 m, 65x65x7'lik galvanizli köşebent ve 5m galvanizli örgülü 

çelik tel ve gömülmesi 
Adet 10,000 353,17 3.531,70 

2 701-201 

Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) 

Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye 

verilecektir 

Adet 1,000 2.280,00 2.280,00 

3 704-102 

0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü sac tablolar 

(TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait 

test sonuçları İdareye verilecektir 

Adet 1,000 254,00 254,00 
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4 710-100 

Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun 

bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere 

boyanması 

kg 5,000 39,20 196,00 

5 718-120 
50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 

60947-4-1) 
Adet 1,000 382,00 382,00 

6 718-205 
3x100 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -

3629) (TS EN 60947-4-1) 
Adet 1,000 491,00 491,00 

7 718-501 
2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/ TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 64,50 64,50 

8 718-507 
4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 93,00 93,00 

9 718-510 
4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 

61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 230,00 230,00 

10 718-512 
4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS 

EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 415,00 415,00 

11 718-525 
4x125 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS 

EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) 
Adet 1,000 432,00 432,00 

12 723-401 
400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon 

bataryaları (30 kVAr'a kadar) 
kVAr 76,000 91,00 6.916,00 

13 724-101 25 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) Adet 6,000 20,50 123,00 
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14 724-402 
25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA 

kesme kapasiteli) 
Adet 1,000 15,40 15,40 

15 724-406 
Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 

kA kesme kapasiteli) 
Adet 1,000 35,80 35,80 

16 725-712 20 (120) A'e kadar, Zaman tarifeli elektronik elektrik sayaçları Adet 1,000 86,00 86,00 

17 726-103 

Topraklama hattı-10 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, 

Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile 

aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve 

işçilik dahil 

m 60,000 5,85 351,00 

18 726-104 

Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, 

Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile 

aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve 

işçilik dahil 

m 243,000 6,65 1.615,95 

19 726-105 

Topraklama hattı-25 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, 

Peşel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hattı ile 

aynı boru içinde çekildiğine göre her nevi malzeme temini ve 

işçilik dahil 

m 41,000 9,30 381,30 

20 727-513 
3x2,5 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı 

tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 350,000 8,40 2.940,00 
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21 727-523 
3x25+16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı 

tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) 
m 20,000 48,20 964,00 

22 727-526 
4x6 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 

YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502) 
m 150,000 18,10 2.715,00 

23 742-129/2 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri Adet 4,000 61,00 244,00 

24 742-1451 

Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık 

akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan), LED 

Steril Ortam Tavan Armatürü 

Adet 64,000 455,00 29.120,00 

25 742-1654 
Işık akısı en az 8.500 lm, tüketim değeri en fazla 100 W olan, 

Led Projektörler 
Adet 10,000 813,00 8.130,00 

26 792-201 Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 30,000 99,50 2.985,00 

27 792-202 Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 4,000 134,00 536,00 

28 792-203 Vavien Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri Adet 2,000 181,00 362,00 

29 793-102 Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi Adet 50,000 98,50 4.925,00 

30 830-102 Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı Adet 10,000 48,70 487,00 

31 833-1111 Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli Adet 1,000 18.900,00 18.900,00 

32 833-312 
10 Çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1.200 adres 

kapasiteli 
Adet 1,000 28.270,00 28.270,00 

33 833-590 Dahili elektronik yangın ihbar sireni Adet 10,000 149,00 1.490,00 

34 833-597 Dedektör sıva üstü montaj kutusu Adet 34,000 47,00 1.598,00 
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35 833-653 
Kesintide yanan, sıva üstü tip, 3 saat süreli acil durum 

aydınlatma armatürü (floresanlı) 
Adet 30,000 153,00 4.590,00 

36 880-2001 
1x2x0.8+0.8 mm², JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM 

KABLOLARI (VDE 0815) 
m 200,000 2,85 570,00 

37 982-102 
30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, 

Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) 
m 164,000 19,30 3.165,20 

Toplam 129.884,85 
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