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 İzmir'in Dikili ilçesinde, Avrupa'nın en büyük jeotermal ısıtmalı sera bölgesi olacak tarıma dayalı
organize sanayi bölgesinin temeli atıldı.

Tarım ve Orman Bakanımız Sn.Prof.Dr. Vahit Kirişci, İsmetpaşa Mahallesi'nde kurulacak Dikili Tarıma
Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da
katılımıyla düzenlenen temel atma töreninde, 85 müteşebbisin önemli bir proje için iş birliği yaptığını
söyledi.

Tarım, enerji ve su konusunun, tüm dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında
geldiğine dikkati çeken Sn.Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ülke olarak su konusunda zengin bir ülke değiliz. Karadeniz Bölgesi'ni çıkaracak olursak ülkemizin
geri kalan kısmında su fakiriyiz diyebiliriz. Ülke ortalamasına baktığınızda su problemi olan ülkeler
arasındayız, 574 milimetrelik yıllık ortalama yağışla. Dünya ortalamasının 1000 milimetre civarında
olduğunu varsaydığınızda bu durumumuzu görmemiz gerekiyor. İkinci olarak yer altı zenginlikleri
konusunda, özellikle akaryakıt ve gübre gibi bizim ihtiyacımız olan temel girdiler noktasında da ciddi
bir dışa bağımlılığımız söz konusu ama jeotermal konusunda burada elimizi rahatlatan bir durum var."

Geçmişte endüstriyel sera ve jeotermal konusunda Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikte komisyon
başkanı olarak görev yaptığını belirten Bakanımız, "Biz meranın, şayet bir 'Endüstriyel sera kurulacak ve
yanı başında da jeotermal varsa tahsisini değiştirebiliriz.' dedik." ifadelerini kullandı.

Sn. Bakanımız , hükümetleri döneminde tarımın ihtiyacı olan tüm mevzuatın yapıldığını dile getirerek,
"Bu ülkede herkes tarımı konuşuyordu ama ülkenin bir tarım kanunu yoktu. Bu ülkede Atatürk'ün de
hayali olan 65 yıllık bir özlem sona erdi ve Türkiye TARSİM adı altında tarım sigortacılığıyla tanıştı." diye
konuştu.

Sn. Bakanımız, lisanslı depoculuk gibi birçok kanunun da son 20 yılda tarım sektörüne kazandırıldığına
işaret etti.

Bakanımız, organize sanayi bölgesinin çok uygun bir yerde kurulduğunu belirterek hayırlı olmasını
diledi.
 e
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Siirt'te "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında hibe kazanan genç çiftçilere küçükbaş
hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınama Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında
tarım ve gıda alanında eğitim görmüş gençlerin üretim yapmaları amacıyla uygulanan projeden
yararlanan 11 girişimci arasındaki temsili 2 kişiye küçükbaş hayvan verildi.
Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci, Eruh ilçesinin Bayramlı köyünde düzenlenen
törene canlı bağlantıyla katıldı.
Hibe desteği alan girişimcileri tebrik eden Bakanımız, projenin bol kazanç getirmesi temennisinde
bulundu.
Sn. Bakanımız, proje sayesinde tersine göçün artacağını, kentten kırsala bu kez sağlıklı bir dönüş
olmasını arzu ettiklerini belirterek "1994 yılında terörden dolayı boşalmış olan ama 2005 yılına kadar
da bu halini korumuş olan bu bölgenin yeniden dönüşe açılması, yerleşime açılmış olması beni
gerçekten çok mutlu etti." dedi.

"Sen üret yeter" sloganını anımsatan Bakanımız, "Biz üreticiye 'Sen üret gerisini merak etmeyin.'
diyoruz. Bu kardeşlerimizin şahsında üretmeye karar veren kardeşlerimizin tamamının kazançlarının
bereketli olmasını diliyorum. Bu projenin kapsamını biraz daha genişleterek daha geniş bir kesime bu
imkanı inşallah sunmuş olacağız." diye konuştu.
Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir de desteklerinden dolayı Bakanlığa teşekkür ederek projenin
kırsal kesimi daha da cazip hale getireceğini, özelde Siirt'e genelde de ülkenin kalkınmasına vesile
olacağını söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da tarımsal eğitim almış kişilerin başvurabildiği yüzde
100'ü hibe olan programdan 11 projeye 1 milyon 100 bin lira destek verildiğini aktardı.
Destekten yararlanan ziraat mühendisi Gülperi Polat da yıllar önce göç ettiği köyüne dönerek baba
mesleği hayvancılığı sürdüreceğini belirterek "Eğitimim nedeniyle şehirde yaşıyordum. Destekle
birlikte köye yerleştim. Babamla hayvancılık yapıyorum. Projeyi duyduğumda hemen başvurdum.
Onaylanan proje ile baba mesleğini sürdüreceğim. Kısa vadedeki hedefimiz hayvan sayısını artırmak,
uzun vadede de süt sağma ve yem makineleri alarak köyde çiftlik kurmak istiyorum. Kendimi bu
alanda daha da geliştireceğim." ifadesini kullandı.
Proje kapsamında destek alan ziraat mühendisi Mervan Polat da emeği geçenlere teşekkür etti.
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SN. BAKANIMIZDAN GENÇ 
ÇİFTÇİLERE CANLI BAĞLANTIYLA 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESLİMİ
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Türkiye'de, Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgeleriyle (TDİOSB), tarımsal kalkınma
ve gıda arz güvenliğinin sağlanması adına kritik
adımlar atılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Kovid-19
salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve iklim değişikliği
gibi son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından,
gıda arzının güvence altına alınması ve tarım
sektörünün Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde
öngörülen seviyeye çıkarılması için yoğun bir
çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE'NİN KALKINMASINA, YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE 
İHRACAT HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAK TDİOSB'LERİ 

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tarımda üretmek kadar, ürünlerin işlenmesi, katma değerinin artırılması, pazarlanması ve istihdama
katkı sağlanması gibi gereklilikler, TDİOSB'lerin önemini artırdı.
Bireysel güçlerin bölgesel güç haline dönüştüğü TDİOSB'ler, kümelenme faaliyetlerinin en güzel
örnekleri olarak da gösterilirken, tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlıyor.
Altyapısı sağlanmış̧ bu bölgelerde yeni teknolojileri uygulayabilen ekonomik büyüklükteki
işletmelerde, sürdürülebilir, güvenilir ve katma değeri yüksek üretim yapılabiliyor.

TDİOSB'LERDEN 34'Ü TÜZEL KİŞİLİK KAZANDI

Projelerin bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gayret gösterilirken, Bakanlık TDİOSB'ler
aracılığıyla çiftçilere her türlü teşvik ve desteği vermeyi sürdürüyor.
Türkiye'de iş ve işlemleri devam eden TDİOSB'lerden 34'ü tüzel kişilik kazandı. Bunlardan, 20'si
hayvansal üretim, 13'ü bitkisel üretim, 1'i su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteriyor.
Bitkisel üretim alanındaki TDİOSB'lerin 5'i jeotermal kaynaklı seracılık projesi konumunda bulunurken,
bunlardan sonuncusunun temeli dün İzmir'in Dikili ilçesinde atıldı.

500 MİLYON LİRALIK ALTYAPI KREDİ DESTEĞİ

Bugüne kadar yatırım programında yer alan TDİOSB'lere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cari
fiyatlarla 500 milyon lira altyapı kredi desteği verildi.
Altyapı inşaatları tamamlanan TDİOSB'lerde faaliyete geçen 850 üretim parselinde 5 binden fazla
istihdam sağlandı.
Tüm üretim parsellerinin faaliyete geçmesiyle toplamda 50 bin kişilik istihdam öngörülüyor.

55 TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB'İN İŞ VE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ağustos itibarıyla 38 ilde toplam 55 TDİOSB'n iş ve işlemleri devam ediyor.
Bunların 30'unun hayvansal üretim, 24'ünün bitkisel üretim, 1'inin su ürünleri yetiştiriciliği konusunda
faaliyet göstermesi öngörülüyor.
İş ve işlemleri devam eden Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'lerin, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın,
Çanakkale, Denizli, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Nevşehir ve Uşak'ta kurulması planlanıyor.

"TDİOSB'LERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Prof. Dr. Vahit Kirişci, küresel gıda ve iklim krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve
salgın sürecinin, tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
Kaliteli ve katma değeri yüksek üretim için planlı ve düzenli bir altyapı gerektiğini vurgulayan Kirişci,
"TDİOSB'lerle ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli üretimin temelleri sağlamlaştırılmış olacaktır.
Türkiye'nin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak TDİOSB'leri
desteklemeye devam edeceğiz."
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 
KAPSAMINDA KASTAMONU’DA YENİ SÜT TOPLAMA MERKEZİ

YAPIMI ve MODERNİZASYONU PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

SÜT ÜRETİCİLERİNİN EMEĞİ KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek

finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen, Kırsal

Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında tamamlanan "Yeni Süt Toplama

Merkezleri Yapımı ve Süt Toplama Merkezleri'nin Modernizasyonu Projesi" Açılıs Töreni gerçekleştirildi.

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği tarafından uygulanan Proje ile

yapımı tamamlanan 27 Süt Toplama Merkezi'nin Mescit köyünde gerçekleştirilen Açılış Töreni'ne

Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR, Milletvekili Metin ÇELİK, Belediye Başkanı Galip VİDİNLİOĞLU, Tarım ve

Orman Bakanlığı Etüt Projeler Daire Başkanı Dr. Ayniye Şule ÖZEVREN, İl Tarım ve Orman Müdürü

Bekir Yücel TANRIKULU, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin ÖNDER, TKDK İl Koordinatörü Ahmet

KUYULU, AK Parti İl Başkanı Doğan ÜNLÜ, İl Genel Meclisi Başkanı Güray PARÇAL, MHP İl Başkanı Emin

ÇINAR, Ak Parti ilçe Başkanı Akif GÜZEL, Ziraat Odası Başkanı Mehmet BUTUR, Sivil Toplum Örgütü

temsilcileri, kurum amirleri, ilçe müdürleri,  şube müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Program, Mescit köyü Muhtarı Ferhat YAYLACIOĞLU'nun konuşmasıyla başladı. Konuşmasında

YAYLACIOĞLU; "Bu projeyle bölgede süt hayvancılığının daha da gelişeceğini, sağlıklı süt üretilerek

çitçimize daha fazla gelir sağlanacağını" ifade etti.

Program, Sinevizyon gösterisi ve Köy-Koop Başkanı Erol AKAR'ın konuşmasıyla devam etti. Yakın

geçmişte faaliyete geçen Parmaklı Türbe bölgesi ile birlikte bölgenin önemli bir süt havzası haline

geleceğine inandığını söyleyen AKAR, bölgede 30 civarında köy, yaklaşık beş yüzün üzerinde

hayvancılık işletmesi olduğunu, Parmaklı Türbe bölgesiyle birlikte tesislerden yararlanabilecek olan

üretici sayısının önemli ölçüde artacağını belirtti. Tesislerden halen 250 civarında üreticinin

yararlandığını ve bu sayının giderek arttığını, hayvancılığın daha da gelişmesi için çok önemli fırsatlar

olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel TANRIKULU yaptığı konuşmada; "Projede önemli
adımlar atılmıştır. İnşallah bundan sonra da güzel işlere ve güzel açılışlara adımlarımızı atacağız" diyen
Sayın TANRIKULU; Yeni Süt Toplama Merkezleri ile birlikte Süt Toplama Modernizasyonu Projesi'nin
tamamlanmış olduğunu, bu bölgede Mescit köyü ile birlikte 7 köyün daha sütünü buraya getirdiğini,
yatırımlarla 4 bin 275 çiftçimizin yararlanmasına imkan sağlandığını belirtti.

Açılış Töreni, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayniye Şule
ÖZEVREN'in konuşmasıyla devam etti. Kastamonu'da yılda 330 bin ton süt üretimi gerçekleştirildiğini,
süt üretiminin alt yapısının güçlendirilmesinin ve sütte soğuk zincir oluşturularak kalitenin ve
üreticilerimizin gelirinin arttırılması amacıyla 27 köyde bu tesislerin tamamlanmış olduğunu belirten
Sayın ÖZEVREN;  "Bu tesisler için Kırsal Dezavantajlar Kalkınma Projesi'nden sağlanan 1 milyon 893 bin
750 TL'lik bir hibe tutarının olduğunu, Proje çerçevesinde köylere 3 adet 5 tonluk süt soğutma tankı, 3
adet 3 tonluk süt soğutma tankı, 3 adet 70 kw'lik jeneratör, 13 adet 40 kw'lik jeneratör, 9 adet baskül
otomasyon, 8 adet ön alım tankı, 8 adet santrüfüj pompa, 1 adet süt analiz cihazı, 19 adet pH metre
alımı gerçekleştirildiğini" ifade etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU açılış töreni'nde, köy olmadan, üretim
olmadan hiçbir şey olmadığını, sütün buraya sağlıklı gelmesinin yolunun hayvanın da sağlıklı
beslenmesinden geçtiğini belirterek, bu durumun bizim için de geçerli olduğunu; çünkü gıda
sektörünün çok önemli olduğunu, önümüzdeki süreçte tarımın, gıdanın ve suyun daha çok önem
kazandığı bir süreç olacağını" söyledi.

Kastamonu Milletvekili Metin ÇELİK ise yaptığı konuşmada, süt ve hayvancılığın özellikle
Kastamonu'nun temel dinamiklerinden birisi olduğunu, ayrıca sulama konusunda da Kastamonu'da
küçük sulama işlemlerinin yapılabileceğini daha önce ifade ettiğini belirterek, Geçen ay Sayın Valinin
imzasıyla yapım işleminin tesliminin gerçekleştirildiği Kapalı Sulama Projesi'nin yapımının da hızlı bir
şekilde devam ettiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Açılış Töreni Kastamonu Valisi Avni ÇAKIR'ın konuşmasıyla devam etti. Sayın ÇAKIR; geçtiğimiz iki yılda
gıda sektöründe yaşanan krizden bahsederek; "Gelecekte tarıma, hayvancılığa kim sahipse dünyayı
onlar yönetecek, bunu artık herkes öğrenmeye başladı. Bizler söylüyoruz ama çiftçimizin, köylümüzün
bunları kişiselleştirmesi ve anlamaları gerekiyor. Allah'a şükür ben bu yıl ciddi kıpırdanmalar
görüyorum, ekilen arazilerimizde rakamlarda artışlar oldu. Başta sahsım olmak üzere özeleştiri
yapıyoruz, sahip olduğumuz bu Allah vergisi coğrafyayı yeterince kullanamıyoruz. Meralarımız bomboş,
yaylalarımız bomboş, buraları hayvanlarla tekrar doldurmamız lazım. Kastamonu'yu özellikle eski şaşalı
tarım ve hayvancılık günlerine döndürmemiz lazım" dedi.

Konuşmaların ardından, yarışmalarda Türkiye 3. sü olan Merkez Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi halk
oyunları gösterisini sundu. Protokol tarafından Süt Toplama Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildikten
sonra tesis gezilerek görevlilerden bilgi alındı. 
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Bilindiği üzere küresel ölçekte Arazi Tahribatının Dengelendiği (ATD) bir hedefe ulaşma, Birleşmiş Milletler (BM)
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biridir. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansında (COP 12) ülkelerin ATD Ulusal Hedeflerini belirlemesi
kararlaştırılmıştır. Türkiye Ulusal Hedeflerini belirleyen öncü ülkelerden biri olmuştur.

Bu bağlamda ATD yaklaşımının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, belirlenen hedeflere ulaşılması,
gerçekleşmelerin izlenebilmesi ve ATD hedeflerinin faaliyete dökülmesi amacıyla GEF (Uluslar Arası Çevre Fonu)  
tarafından finanse edilen 2,4 Milyon Dolarlık (%100 hibe) bütçeli "ATD Yukarı Sakarya Havzası Projesi"
Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz ve BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliği ile hayata geçirilmiştir.

Söz konusu projenin "Bileşen 3" kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya
Havzası'nda; iklim dostu tarım/ormancılık uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık
oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyonlar yapılmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler Uygulamalı Çiftçi Okulları (UÇO) ile çitçimize ulaştırılarak doğal kaynakları
koruma kullanma dengesi içerisinde gerçekleştirilecek olup, proje pilot alanlarında;

Azaltılmış toprak işleme, Anıza doğrudan ekim (işlemesiz tarım), Organik tarım, Baklagil rotasyonu,
Sürdürülebilir sulama yönetimi için modern sulama teknikleri ve uygulamaları (damla sulama, su hasadı),
Sürdürülebilir toprak- arazi- gübre yönetimi kapsamında malçlama, gübre yönetimi, Kurağa toleranslı tohum
çeşitleri uygulaması, Tarımsal ormancılık,
Su ve rüzgar erozyon kontrolü ve Biyo- çeşitlilik ve mera yönetimi gibi konularındaki iş ve işlemlerin sahada
uygulanması, takibi koordinasyonu ve izlenmesi FAO ile birlikte Genel Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmektedir.

Ülkemiz topraklarının %84'ünün organik madde yönünden fakir olduğu ve Toprak Organik Maddesinin
toprakta; su tutma kapasitesini, agregat ve strüktür stabilitesini arttırdığı, yağmur ve sulama sularının toprağa
infiltrasyon hızını artırdığı ve toprağın su ve rüzgar erozyonuna karşı duyarlılığını azalttığı veya başka bir ifadeyle
ATD yaklaşımını düzenlediği bilinmektedir.

Ayrıca Arazi tahribatının dengelenmesi kapsamında, sürdürülebilir tarım yapılabilmesi ve toprak işleme
masraflarının düşürülebilmesi için, azaltılmış toprak işleme veya anıza ekim gerçekleştirilmesi için her iki amaca
da hizmet eden proje pilot alanlarında doğrudan ekim makinesi temini yapılarak çiftçimize demonstrasyonlar
yaptırılması da projede amaçlanan uygulamalar arasındadır.

İşte bu açıklamaklar doğrultusunda; Proje uygulama alanlarından Polatlı İlçesi (Ankara), Sivrihisar İlçesi
(Eskişehir) ve Kütahya İlimize toplam maliyeti 1.054.000 TL olan 2 adet doğrudan ekim makinesi ve 6 adet katı
gübre dağıtım makinesi olmak üzere toplam 8 adet iklim dostu tarım makinesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) tarafından  % 100 hibe kapsamında alınarak İlçe ve İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimize
teslimatları yapılmış ve çiftçilerimizle sahada uygulamalara başlanmıştır.

Projedeki diğer uygulamaların sahada tesis edilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

TRGM    -BÜLTENe 6

YUKARI SAKARYA HAVZASINDA UYGULANAN ARAZİ TAHRİBATININ 
DENGELENMESİ (ATD) PROJEMİZDE İKLİM DOSTU TARIM MAKİNELERİNİN 

DAĞITIMIYLA SAHADA ÇİFTÇİMİZLE UYGULAMALARA BAŞLANDI



Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi "2. Faz Stratejik Yatırım Planları Hazırlık Çalıştayı" yapıldı. 

16-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda; Adana, Mersin, Osmaniye,

Kahramanmaraş ve Çankırı illerinde kırsal kesimdeki ekonomik ve beşerî kaynak potansiyelinin en

verimli şekilde değerlendirilmesi ve kırsal kalkınma faaliyetlerini tespit edilen ortak amaç ve hedeflere

yönlendirmek amacıyla atölye çalışmaları yapılarak, illerin Taslak Stratejik Yatırım Planları ve Taslak

Yıllık Çalışma Plan Bütçeleri hazırlandı.

Ankara'da Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (UTEM) yapılan ve üç gün süren çalıştayda;

KDAKP'de Stratejik Yatırım Planları'nın Yeri ve Önemi, Çok Paydaşlı Platformların Oluşturulması, 2. Faz

Fizibilite Çalışması, Taslak YÇPB Hazırlığı, Altyapı Yatırım Planları Hazırlık Çalışmaları, Stratejik Yatırım

Planları Kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hedefleme konularında sunumlar yapılarak bilgi ve

deneyimler paylaşıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilen çalıştaya, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr.

A. Şule Özevren ve Daire Başkanlığı personeli, proje uzmanları, UNDP Proje Koordinatörü, Adana, Mersin,

Osmaniye, Kahramanmaraş ve Çankırı illerinin İl Proje Yönetim Birimleri ve teknik personeli katıldı.
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ “2. FAZ STRATEJİK 
YATIRIM PLANLARI HAZIRLIK ÇALIŞTAYI" 16-18 AĞUSTOS 2022 TARİHLERİ 

ARASINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde kurulacak olan Türkiye'nin en büyük ikinci Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (TDİOSB) kuruluş protokolü onaylanarak tüzel kişilik
kazandırılmıştır.

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası,
Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortak olarak yer aldığı Nevşehir Kozaklı
Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Kozaklı İlçesinde 1.352 dekar alanda kurulacak.

Toplam yatırım tutarı 1,5 milyar TL olarak hesaplanan TDİOSB'nin, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde
ekonomiye 750 milyon TL katkı yapması hedeflenmektedir.

TDİOSB alanında, her biri minimum 25 dekar büyüklüğündeki sera parsellerinde, en az 20 dekar kapalı
alana sahip 40 adet sera işletmesi ve üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik 16 adet sanayi tesisi ile
birlikte Seracılık Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi kurulması da planlanmaktadır.

TDİOSB'de, jeotermal enerjinin yanında ayrıca güneş enerji sistemi ve rüzgâr enerji sistemi, oluşacak
atıkların bertaraf edilerek ekonomiye kazandırılması için biyokütle enerji santrali de kurulması ve bu
haliyle projenin tam entegre ve çevreye duyarlı hibrit bir proje olması hedeflenmektedir.

Isıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan seralarda bir üretim sezonunda 40.000 ton yaş sebze
üretimi ve sanayi tesisleri ile birlikte çoğunluğu kadın olmak üzere doğrudan 1.500 kişilik istihdam ile
GSMH'ye de önemli bir katkı sağlanacaktır.

Proje ile bölgedeki jeotermal kaynakların, tarımsal üretime entegre edilerek daha etkin ve verimli olarak
değerlendirilmesi,  yatırımcılara altyapısı tamamlanmış uygun yatırım ortamı sağlanması, katma değeri
yüksek yaş sebze üretiminde artış sağlanarak ilin tarımsal ihracat değerinin artırılması, modern tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle yörenin sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

TDİOSB Projelerinin verimliliğinin ve devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak yerinde takip edilmesi
prensibi çerçevesinde Genel Müdürlük Makamınca görevlendirilen, Organize Tarım ve Hayvancılık
Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ve Çalışma Grubu Sorumluları Aylin İNAN ve Recep DURUKAN'dan
oluşan teknik ekip tarafından TDİOSB alanında incelemelerde bulunulmuş, tüzel kişilikçe hazırlanan
"Taslak Genel Yerleşim Planı'nın zemine aplikasyonu yapılarak değerlendirme ve bilgilendirme
yapılmıştır.

Ayrıca yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerine, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, tüzel kişilik
kazanılmasından sonra yürütülmesi gereken iş ve işlemler, genel yerleşim ve üstyapı projelerinin
hazırlanması, yatırım programı için fizibilite raporu hazırlanması konularında bilgilendirme yapılmış,
yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerileri değerlendirilerek bilgi alış verişinde bulunulmuştur.   

Ülkemizin önemli bir zenginliği olan jeotermal kaynakların, bir kümelenme faaliyeti olan TDİOSB'lerde
kurulacak modern teknolojik seraların ısıtılmasında kullanılmak suretiyle tarımsal üretime entegre
edilmesinin, hem bu kaynakların daha verimli kullanılması hem de sürdürülebilirliğinin sağlanması
açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam hedefleri doğrultusunda alın teri ile akıl terini birleştirmek isteyen
üreticileri ve yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İKİNCİ JEOTERMAL KAYNAKLI SERA TARIMA DAYALI İHTİSAS 
OSB’Sİ NEVŞEHİR İLİ KOZAKLI İLÇESİNDE KURULUYOR
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SOĞUK HAVA DEPOSUNA 
VERDİĞİMİZ HİBELERLE 
TEDARİK ZİNCİRİNİ 
GÜÇLENDİRİYORUZ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (KKYDP) kapsamında tedarik zincirinin
önemli bir halkası olan "Soğuk Hava Deposu"na %50
hibe desteği vermekteyiz. Tarımsal ürünlerin taze bir
şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlayan Soğuk Hava
Deposu yatırım konusu Tarımsal Ürünlerin
Depolanması başlığı altında yer almaktadır.
KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar kapsamında "Soğuk Hava Deposu" yatırım konusunda 2006
yılından bugüne kadar tamamlanan 493 projeye toplam 172,1 MilyonTL. hibe ödemesi gerçekleştirdik.
Yeni tesislerin yapımı ile soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydıyla teknoloji yenileme
ve/veya modernizasyonu hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Yeni tesis niteliğindeki başvurularda
hayvansal ürünler, su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir. Soğuk hava depolarında teknoloji
yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki yatırımlarda da yenilenebilir enerji üretimi ve soğutma
ekipmanlarının modernizasyonu başvuruları kabul edilmektedir.
Program kapsamında "Soğuk Hava Deposu" ve diğer yatırım konularını www.tarimorman.gov.tr
adresinden inceleyebilir, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alabilir ve ilan edilen başvuru
dönemlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. 

GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA KONYA’DA 
HAYVAN REFAHI VE BAKIM MERKEZİ YAPILIYOR

Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek
finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Göksu Taşeli
Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya ilinde yapılacak olan Hayvan Refahı ve Bakım Merkezi
için yer teslimi yapıldı. 

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesinde yapımına başlanacak olan ve 60 günde tamamlanması planlanan
Hayvan Refahı ve Bakım Merkezi'nin toplam bütçesi 2.100.000 TL'dir. Bölgedeki 738 hanede 1.320
erkek, 1.296 kadın olup, hayvan varlığı 28.472 küçükbaş, 6.308 büyükbaş hayvandır. 

Akkise, Çukurbucak, Hamzalar ve Hengeme Mahallelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiricilerine hizmet edecek olan tesisten 409 hanenin yararlanacağı öngörülüyor. 

Hayvan Refahı ve Bakım Merkezi, hayvancılıkla ilgili faaliyetlerin geliştirilmesi ve hayvan refahı için
bölgeye önemli katkı sağlayacaktır.
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 Niğde’nin Tarım-Sanayi Kümelenmesi Bor’da Gerçekleşiyor.

Elma ağacı sayısı bakımından ülke sıralamasında ilk sırada olan ve ülke genelindeki patates
üretiminin %25'ini gerçekleştiren Niğde İli'nde, ülkemizin üçüncü büyük Besi Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kuruluyor.

Kuruluş Protokolü onaylanarak tüzel kişilik kazanan ve kurucu kurum ve kuruluşları arasında Niğde
Valiliği İl Özel İdaresi, Bor Belediye Başkanlığı, Bor Ticaret ve Sanayi Odası ile Bor Ziraat Odasının yer
aldığı Besi TDİOSB, Bor ilçesinde 4.000 dekar alanda kurulmaktadır.

Üretim bölümünde 50, 100, 250 ve 500 baş kapasiteli olmak üzere toplam 128 adet besi işletmesinin
yer alacağı Bor Besi TDİOSB'nin sanayi bölümünde ise et ve et ürünleri işleme tesisleri ile yem fabrikası
kurulması planlanmaktadır.

Bor Besi TDİOSB'de ayrıca Hayvancılık Eğitim Merkezi ve AR-GE ve İnovasyon Merkezi ile Hayvan
Hastanesi kurulması da planlanmaktadır.

Yine TDİOSB'de ortaya çıkacak hayvan gübresinin ve diğer hayvansal atıkların, kurulacak biyogaz
tesisinde işlenerek elektrik enerjisi ve organik gübre üretimi gerçekleştirilerek ekonomiye
kazandırılması hedeflenmektedir.

Yürütülmekte olan projelerin verimliliği ve devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak
uygulamalarının yerinde kontrolü ve takibinin yapılması misyonu çerçevesinde Genel Müdürlük
Makamınca, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ Başkanlığında,
Çalışma Grup Sorumlusu Recep DURUKAN ve Jeoloji Mühendisi Murat BİLGİR'den oluşan teknik ekip,
22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Niğde iline görevlendirildi.

Görevlendirilen teknik ekip tarafından TDİOSB yetkilileri ile yapılan toplantıda, TDİOSB
uygulamalarının tabi olduğu mevzuat, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi
gereken iş ve işlemler, TDİOSB tüzel kişiliğinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirme
yapıldı. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Görevli teknik ekip tarafından TDİOSB alanında yapılan çalışmalarda ise TDİOSB tüzel kişiliği
tarafından hazırlanarak onay için Bakanlığa gönderilen genel yerleşim planının sahaya aplikasyonu
yapılarak, görülen uyumsuzluklar ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Toplam kapasitesi 40.000 baş olarak planlanan Bor Besi TDİOSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde
bir besi döneminde yaklaşık 18.000 ton karkas et üretimi ve 4.000 kişilik istihdam ile GSMH'ye önemli
bir katkı sağlayacaktır.

Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefleri doğrultusunda alın teri ile akıl terini birleştirerek
TDİOSB'de kümelenen besicileri ve sanayicileri desteklemeye devam ediyoruz.
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ELMA AĞACI SAYISI BAKIMINDAN ÜLKE SIRALAMASINDA İLK SIRADA OLAN 
NİĞDE İLİNDE, TÜRKİYE’NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK BESİ TARIMA DAYALI İHTİSAS 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULUYOR



Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali ELÇİN, görevli personel Savaş SAYLAM ve Kazım Çağlar ULUTÜRK'le
beraber Kahramanmaraş'ta KKYDP kapsamında %50 hibe desteğinden faydalanan işletmelere
ziyarette bulundular.

Daire Başkanı Ali ELÇİN öncelikle İl Müdürü Ramazan BİLİR ve personelle bir araya gelerek kısa bir
bilgilendirme toplantısında bulundu. İl Müdürlüğünde görevli personelin sahadaki çalışmalarını,
izlenimlerini dinledi.

Ali ELÇİN, Kahramanmaraş'ta tamamlanan toplam 472 projeye yaklaşık 117 Milyon TL. hibe ödemesi
gerçekleştirdiklerini belirterek devam eden projelerle birlikte ödenen hibe miktarının daha da
artacağını dile getirdi.

Ali ELÇİN ve beraberindekiler, %50 hibe desteği ile yeni tesis kuran, mevcut tesislerinin teknolojisini
yenileyen ve makine ekipman alan işletmelere ziyarette bulundular, yatırımcıların taleplerini,
görüşlerini dinlediler. Aynı zamanda KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında verilen
makine ekipman desteği ile 4 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı), çift dingilli 10 ton
kapasiteli tarım römorku, yem karma makinesi ve süt soğutma tankı alan çiftçilerimizle bir araya
geldiler.
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KAHRAMANMARAŞ’TA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ PROGRAMI TÜM HIZIYLA UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile   gerçek ve tüzel kişilerin tarıma
dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarına %50 hibe desteği vermekteyiz.
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 
İLE KASTAMONU’NUN DÖRT KÖYÜNDEKİ TARIM 

ARAZİLERİ SUYA KAVUŞUYOR

 TARIM ARAZİLERİ SUYA KAVUŞUYOR

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar

Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Kastamonu ilimizin dört köyünde "Kapalı Sulama Suyu

Sistemleri Kurulması Projesi" uygulanmaya başlandı.

Kastamonu İli 2022 yılı bütçesinde yer alan; Merkez İlçede Halaçlı ve İmam köyleri, Tosya İlçesinde

Yukarı Kayı Köyü ve Taşköprü İlçesinde Küçüksu Köyü'nde "Kapalı Sulama Suyu Sistemleri Kurulması

Projesi" paydaş kurum Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından 17.03.2022 tarihinde ilana çıkılarak

29.04.2022 tarihinde sonuçlandı. Bakanlığımız ve IFAD nezdinde gerekli onay çalışmaları

tamamlandıktan sonra ilgili firma ile uygulama sözleşmesi imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Yüklenici

firma tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, Merkez Halaçlı Köyü ile Taşköprü Küçüksu köyü

projeleri tamamlandı. Dört köyde uygulanacak olan projeyle 5.450 da alanın sulanması hedefleniyor.

Bölgede sarımsak, çeltik, silajlık mısır, yonca, şekerpancarı başta olmak üzere suya ihtiyaç duyan

bitkiler yoğun olarak yetiştiriliyor. Bölgedeki tarım alanlarının büyük bir bölümü sulanabilir durumda

olduğu halde sulama altyapısının yetersiz olması nedeniyle çok az bir alan sulanabiliyor. Sulama

altyapısına ihtiyaç duyulan bölgede "Kapalı Sulama Suyu Sistemleri Kurulması Projesi" ile çok sayıda

çiftçinin ihtiyaç duyduğu sulama suyuna kavuşması sağlanmış olacaktır.

475'i kadın olmak üzere toplam 1.552 üreticinin yararlanması hedeflenen yatırımlar ile bölgede

tarımsal üretimin en önemli sorunlarından biri olan sulama problemi çözülerek sulu tarıma geçilecek

ve çiftçilerimizin gelirlerinde önemli bir artış sağlanmış olacaktır.
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 
PROGRAMI İLE DERİ İŞLEME PROJELERİNİ DESTEKLİYORUZ

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürüttüğümüz Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (KKYDP) 81 ilde tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. Program kapsamında tarımsal ve
hayvansal ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi, kurutulması vb. yatırım konularına %50
hibe desteği sağlayarak hem tarımsal üretime ivme kazandırıyoruz, hem de istihdam yaratarak gelir
seviyesini yükseltiyoruz.

Bu bağlamda; "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Derilerinin İşlenmesine Yönelik Yatırımlar" Tarıma
Dayalı Ekonomik Yatırımların "Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Paketlenmesi,
Depolanması…." ana başlığı altındaki hibe desteği sağlanan yatırım konularından biridir.

Konu başlığı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımların tamamını
kapsamaktadır; yüzülmüş ve koruma işlemleri dışında işlem görmemiş (pikle deri ve kromlu deri
ürünler hariç) derilerin tuzlu, yaş veya kuru (hava kurusu, tuzlu kuru, don kurusu) ham olarak işlendiği
yatırım tesisleri bu yatırım konusu içinde yer almaktadır.

Program kapsamında 56 adet "Deri İşleme Projesine" toplamda 43 Milyon TL. hibe desteği ödemesi
gerçekleştirdik. 56 adet projenin 21'i Yeni Tesis, 29'u Teknoloji Yenileme/Modernizasyon, 6'sı
Tamamlama niteliğindedir. 48'i kadın olmak üzere 1482 kişiye istihdam sağlandı.  %50 devlet katkısı
ve %50 yatırımcı payı ile beraber 96 Milyon TL.'lik yatırım faaliyete geçirildi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yatırım konularını www.tarimorman.gov.tr
adresinden inceleyebilir, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alabilir ve ilan edilen başvuru
dönemlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. 
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KKYDP İLE TARIMA DAYALI SANAYİ ENTEGRASYONUNU SAĞLIYOR, 
KIRSAL EKONOMİK ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında verdiğimiz %50 hibe
desteği ile tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamaya, kırsal ekonomik altyapıyı güçlendirmeye
devam ediyoruz.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali ELÇİN beraberinde görevli personel Öznur YAVUZ ve Berna
EYDURAN'la birlikte KKYDP'nin sahadaki uygulamalarını incelemek, faydalanıcıların görüşlerini
dinlemek üzere sırasıyla Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ziyaretlerde bulundular. Ali ELÇİN her iki ilde de
öncelikle İl Müdürleri, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürleri ve şube personeli ile
bilgilendirme toplantısında bir araya geldi sonrasında işletmelere ziyaretlerde bulundu. Yatırımcıların
düşüncelerini, taleplerini dinledi. Ali ELÇİN Programın ihtiyaçlar, talepler doğrultusunda güncellenerek
yürütüldüğünü belirterek İl Müdürlüklerinin sahadaki paylaşımlarının, verilerinin bu bağlamda önemli
olduğunu vurguladı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki uygulamalar 16 yıldır aralıksız devam eden Programın başarısını gözler
önüne serer nitelikte. Pek çok işletme hem yurt içi hem de yurt dışında ürünlerini piyasaya sunmakta.

Ali ELÇİN ve beraberindekiler Gaziantep'te "Kuruyemiş İşleme Tesisi Tamamlama Projesi" uygulayan
işletmeye ziyarette bulundular. Yatırımcımız, KKYDP'den aldığı hibe desteği ile sektörde kapasitesini
büyütüp istihdamını artırdığını dile getirdi. Yine "Mercimek İşleme", "Çelik Silo", "Antepfıstığı İşleme",
"Un İşleme", "Mısır İşleme Tesisini" de ziyaret eden ekip Program kapsamında verilen makine
ekipmanları ve üretim süreçlerini inceledi. Tamamlama niteliğindeki projelerin ülke ekonomisine
kazandırılmasıyla birlikte yapılan üretimi yerinde inceledi.

Ekip Gaziantep'ten sonra Şanlıurfa'da da %50 hibe desteğinden faydalandırılan "Bakliyat Eleme ve
Paketleme Tesisi", "Buğday Firiği İşleme Tesisi", "Çelik Silo Tesisi", "Jeotermal Sera Tesisini" ziyaret etti.  
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