
/sadakatasi
0216 614 04 61

BOSNA
TARIM
PROJESİ

GE L İ R  T EM İ N İ  P RO J E S İ
2 0 3

SADAKATAŞI DERNEĞİ

2



GELİR
TEMİNİ
PROJESİ

SADAKATAŞI DERNEĞİ

/sadakatasi
0216 614 04 61

PROJE ADI :

UYGULANACAK
ÜLKE : BÖLGE :

NO MALZEME BİRİM FİYATI ADET TUTAR

PROJE TÜRÜ :

İSTİFADE EDECEK
KİŞİ/AİLE SAYISI :

PROJE
HAKKINDA
GENEL
BİLGİLER 

PROJE
HAKKINDA
GENEL
BİLGİLER 

PROJE 
BAŞLANGIÇ 
VE BİTİŞ 
TARİHLERİ 

PROJE 
BAŞLANGIÇ 
VE BİTİŞ 
TARİHLERİ 

GEREKÇEGEREKÇE

HEDEFLERHEDEFLER

PROJE
DETAYI
PROJE
DETAYI

UYGULAMA
AŞAMALARI
UYGULAMA
AŞAMALARI

BÖLGE 
HAKKINDA 
GENEL BİLGİ 

BÖLGE 
HAKKINDA 
GENEL BİLGİ 

HİZMETİN
NİTELİĞİ 
HİZMETİN
NİTELİĞİ 

PROJE
BÜTÇESİ
PROJE
BÜTÇESİ

PROJE 
ÖZETİ
PROJE 
ÖZETİ

Bosna Tarım Projesi 

Balkanlar’da yer alan Bosna Hersek 3,5 milyon nüfusa sahiptir. Ülkede yaşanan iç savaş 
nedeniyle altyapı sistemi çökerken sosyal ve ekonomik sorunlar meydana gelmiştir. İşsizlik ve 
yoksulluk savaş sonrası daha da artmış durumdadır. 2017 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH’si 
içinde tarım sektörünün payı %5,8, sanayinin %23,4 ve hizmet sektörünün %55,6’dır.

Bosna Hersek, verimli arazileri ve elverişli iklim koşulları nedeniyle tarım yapmaya müsait bir 
coğrafyaya sahiptir. Başlatmış olduğumuz tarım projesiyle birlikte bu koşulları değerlendirerek 
ve ihtiyaç sahibi ailelere gerekli ekipmanlar verilerek aileler tarım yapmaya teşvik edilecektir. 
Projeyle aileler düzenli olarak maddi gelir elde edeceklerdir.

-Bölge şartları tarım ve hayvancılığa uygun ancak maddi yetersizlik ihtiyaç sahibi çiftçilere
sera tarımı yapma imkânı tanımamaktadır.
-Yaşanan savaş, insanlar arasında işsizlik ve fakirliğin artmasına sebep olması.
-Normal tarıma karşın seracılık tarımının daha verimli ve yıl boyunca uygulanabilir olması.

-Çiftçiye ve tarıma destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
-Bölgedeki fakirliğin olumsuz etkilerini azaltarak yaşam standartlarını iyileştirmek,
-Savaşın etkilediği işsizlik, psikolojik ve sosyal olumsuzlukları ortadan kaldırmak.

-Yararlanacak ailelerin belirlenmesi
-Seraların kurulacağı yerlerin hazırlanması ve kurulumların sağlanması
-Seraların ailelere teslimi

Bosna 
Hersek Genel Hedef

1 Aile

Gelir Temini

1 2.100  € 1 2.100  €

Bosna Hersek kırsal bolgeler, aileler fakir ve ihtiyaç sahibi kırsal bölgede yaşayan aileler, her 
aileye birer sera verilir, arazi ailelere ait, sera verilecek aileler arazi sahipleri olur, sera 100 
m2 alanı, mevsimlik sebze çeşitleri üretilir ıspanak, yeşil salata, domates, biber, patlıcan gibi, 
Bu seralar, alanı 100m2, iskeleti demir profil, naylon örtülü, sulama sistemi, ve 500litre su 
tankı/deposu sera kurulması, ekipman ve malzemelerin tedarik edilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Sera Kurulumu




