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Vatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihimize altınVatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihimize altınVatan ve bağımsızlık ruhuyla demokrasi tarihimize altın
harflerle kazınılan destansı mücadelenin anma günü "15harflerle kazınılan destansı mücadelenin anma günü "15harflerle kazınılan destansı mücadelenin anma günü "15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün altıncıTemmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün altıncıTemmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün altıncı
yıldönümünü birlik ve beraberlik içinde anmanın gurur veyıldönümünü birlik ve beraberlik içinde anmanın gurur veyıldönümünü birlik ve beraberlik içinde anmanın gurur ve
hüznünü birarada yaşıyoruz.hüznünü birarada yaşıyoruz.hüznünü birarada yaşıyoruz.

15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen
devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktandevletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktandevletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan
çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmekçekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmekçekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek
isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi,isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi,isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi,
yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmışyüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmışyüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış
tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

Bu zafer, nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasındaBu zafer, nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasındaBu zafer, nesilden nesile aktarılarak milletimizin hafızasında
unutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve millî irade uğrundaunutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve millî irade uğrundaunutulmadan kalacaktır. Demokrasi ve millî irade uğrunda
canından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan azizcanından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan azizcanından vazgeçerek en şerefli makama ulaşmış olan aziz
şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğindeşehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğindeşehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin yüreğinde
daima yaşayacaktır.daima yaşayacaktır.daima yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve MilliBu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve MilliBu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü'nde Demokrasi Destanı'nı yazan bütünBirlik Günü'nde Demokrasi Destanı'nı yazan bütünBirlik Günü'nde Demokrasi Destanı'nı yazan bütün
kahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesinekahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesinekahramanlarımızı gönülden yâd ediyor, şehitlik mertebesine
ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmetulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmetulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet
diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran vediliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran vediliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve
minnetlerimi sunuyorum.minnetlerimi sunuyorum.minnetlerimi sunuyorum.

ÜSTÜNKerim
 Tarım Reformu Genel Müdürü



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen Kırsal
Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile tarım, hayvancılık ve
ormancılık faaliyetlerinde en az ön lisans eğitimi almış hak
sahiplerine 100 Bin TL.'ye kadar hibe desteği sağlanmakta.
Proje öncelikle 2020 yılında Amasya, Düzce, İzmir, Mardin
illerinde uygulanmış başarı ve memnuniyet sonrasında
2022-2024 yılları arasında 81 ile genişletilmişti.

Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığında
görevli Veteriner Hekimler Rifat ÇAKIR ve Resul TURAN
2020 yılı ve 2022 uygulamalarını yerinde incelemek,
talepleri ve görüşleri dinlemek üzere Amasya İline ziyarette
bulundular. Sonrasında da Daire Başkanlığınca düzenlenen
bilgilendirme toplantısında Amasya'daki uygulamalarla
ilgili paylaşımlarda bulundular.

Süt Sığırcılığı Projesi uygulayan Veteriner Hekim Ahmet
Hakan Uysal, Ziraat Mühendisi Esma BAĞÇUVAN, Ziraat
Teknikeri Yusuf İNCE, Gıda Teknikeri Şeyma GEÇER
Projelerinden oldukça memnunlar; hayvan varlıklarını
artırmışlar, kaba yemlerini kendileri üretiyorlar ve
işletmelerini büyütmeyi hedefliyorlar.

Büyükbaş Besi Projesi uygulayan Ziraat Yüksek Mühendisi
Musa KARA, projesiyle önder bir çiftçi. Veteriner Hekim
Mecnun ÇELEBİ, 77 Baş Küçükbaş Koyun Yetiştiriciliği ile
projesine başlamış, işletmesinde halihazırda 80 baş koyun,
2 baş koç, 76 baş kuzu mevcut.

Ziraat Yüksek Mühendisi Enes KODAMAN, Suluova Cürlü
Köyünde Proje kapsamında 1 dekarlık alanda Topraksız
Modern Serada Çilek Yetiştiriciliği yapıyor. Birinci üretim
yılında oldukça kazançlı bir dönem geçirmiş, şu an
üretimde 2. dönemde. 

Ziraat Teknikeri Özlem GENÇ, 13 dekar alanda tıbbi
aromatik bitki (Lavanta) yetiştiriciliği projesini uyguluyor.
Projesi için Antalya'dan Amasya'ya yerleşmiş ve işletmesini
büyütmeyi hedefliyor.

Amasya ilindeki başarılı uygulamalar gerçekten de örnek ve
önderlik teşkil edecek nitelikte. Amasya'da 2020 yılında 20,
2022 yılında 22 olmak üzere toplam 42 proje uygulanıyor.

Ekibimizin en önemli paylaşımlarından biri de Amasya'daki
projelerde sürekliliğin sağlanması oldu. Eğitimli kişilerin
uyguladığı projelerde verimlilik ve etkinlik artırılarak
süreklilik de sağlandı.

Uzman Eller uygulamaları ile ilgili tüm gelişmeleri
Bakanlığımız resmi internet sitesi ve Genel Müdürlüğümüz
sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

UZMAN ELLER AMASYA’DA SAHADA
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Denizli ili Sarayköy ilçesinde, ülkemizin ilk jeotermal kaynaklı sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde
(TDİOSB) son aşamaya gelinmiş olup üretime geçmek için artık günler sayılıyor.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Denizli Ticaret Odası ve Denizli Ticaret Borsası'nın kurucu
ortak olarak yer aldığı Sarayköy Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Sarayköy ilçesi Karataş Köyü Hamamaltı mevkiinde yer
alan 718 dekar alanda kurulmaktadır.

Bir sanayi şehri olan Denizli'de, tarımın ve tarıma dayalı sanayinin de geliştirilmesinde tetikleyici bir rol üstlenmesi ve
tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlanması amacıyla geliştirilen projede, termal turizm faaliyetlerine ilave olarak
jeotermal kaynakların kullanıldığı seracılık faaliyetlerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Bakanlığımız bütçesinden güncel fiyatlarla 45 milyon TL kredi kullandırılan ve altyapı inşaatları tamamlanan
TDİOSB'deki 13 adet sera parselinin tamamının yatırımcılara tahsisi yapılmıştır.

Tahsis yapılan parsellerde yatırımcılar tarafından hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. Seraların, kurulumunun hızlı bir
şekilde tamamlanarak 2022 yılı dikim sezonuna yetiştirilmesi ve üretime başlanması için yatırımcılar tarafından yoğun
bir çalışma yürütülmektedir.

TDİOSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, bir üretim sezonunda 15.000 ton sebze üretimi ve 1.000 kişilik istihdam ile
GSMH'ya önemli bir katkı sağlanacaktır.

Seraların ısıtılmasında jeotermal kaynak kullanımı ile işletme giderlerinde büyük bir paya sahip olan ısıtma
maliyetlerinin azalması suretiyle yatırımcısına önemli bir avantaj sağlayacak olan Sarayköy Jeotermal Kaynaklı Sera
TDİOSB'nin, ihracata yönelik kaliteli ve güvenilir sebze üretimi ile Denizli ilinin ihracat kapasitesinin geliştirilmesinde de
önemli bir rol oynayacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir özelliğiyle ön plana çıkan jeotermal
kaynakların tarımsal üretimde de kullanımının yaygınlaştırılması için üreticilerin güçlerini birleştiren TDİOSB'ler ile alın
ve akıl terini birleştiren yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz. 

DENİZLİ-SARAYKÖY’DE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR : ÜLKEMİZİN İLK JEOTERMAL 
KAYNAKLI SERA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

PROJESİNDE, ÜRETİME GEÇMEK İÇİN GÜN SAYILIYOR
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 
KAPSAMINDA ADANA’DA SIVAT DAĞITIMI YAPILDI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire
Başkanlığı  tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
(IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal
dezavantajlı alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin
refahını artırmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda projenin uygulandığı Adana ilinin Tufanbeyli,
Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde,
üreticilerimizin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının
faydalanacağı toplam 189 adet sıvat dağıtımı yapıldı. Pozantı
ilçesinde düzenlenen sıvat dağıtımı programına İl Tarım ve
Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile Pozantı Kaymakamı
Hüseyin Aydın, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve
üreticiler katıldı. 

İl Müdürü TEKİN, 2022 yılı için projeden Adana'ya ayrılan bütçenin yaklaşık 23 milyon TL olduğunu, bütçede Tufanbeyli
ilçesinde Yöresel Ürünler Pazar Yeri Yapımı, Kozan Hayvan Pazarı Yapımı, Tufanbeyli ilçesinde 5 adet Hayvan Gölgeliği,
Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan ve Pozantı Ekonomik Kalkınma Kümesi'nde Sıvat Dağıtımının yer aldığını belirtti.
Kaymakam Hüseyin Aydın da Pozantı ilçesine Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yapılan
yatırımlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ederek, ilçenin kırsal alanda yer aldığını, üreticilerin benzer
desteklere her zaman ihtiyacı bulunduğunu söyledi. 

2022 Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe'sinde; Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan ve Pozantı Ekonomik Kalkınma Kümesi'nde
Sıvat Dağıtımı yer alıyor. Altyapı yatırımları kapsamında 2022 yılı içerisinde bugüne değin Tufanbeyli ilçesinde
meralarda 5 adet gölgelik yapımı devam etmekte olup, hayvan yetiştiricilerine yönelik mera alanlarında kullanılmak
üzere 57 büyükbaş ve 132 küçükbaş olmak üzere 189 adet sıvat (hayvan içme suyu teknesi) ilçelere teslimi yapıldı.
Sıvatlar farklı meralara konarak hayvanların faydalanması sağlanacak.
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“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIMSAL ÜRETİME OLAN ETKİLERİNİ 
ÖNLEMEK İÇİN BİR EYLEMİ DAHA UYGULAMAYA ALIYOR, 

2023-2027 TARIMSAL KURAKLIKLA İLGİLİ 
YOL HARİTAMIZI BELİRLİYORUZ”

 Tarım ve Orman Bakanlığı adına Genel Müdürlüğümüz, 
 "İKLİM DEĞİŞMEDEN BİZ DEĞİŞECEĞİZ DİYEREK", tüm
faktörleri ve tüm beklentileri bir bütün içinde ele alıyor,
planlarımızı ve tedbirlerimizi katılımcı bir yaklaşımla
ortaya koyuyoruz.

Bilindiği üzere İklim Değişikliği;

•        Daha sıcak ve az yağışlı iklim koşulları

•        Ekstrem meteorolojik olaylarda artış

•        Su kaynaklarında azalma

•        Kuraklık şiddetinde artış ve

•        Su ve toprak kalitesinin bozulması gibi

hususların ortaya çıkması ile tarım sektörünü
etkilemektedir.
İşte bu bağlamda; Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen "Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve
Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" 28 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Çalıştay, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay TOPDEMİR, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü
Mustafa ÖZEN, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü adına Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali
Kılıç ÖZBEK'in açılış konuşmaları ile başladı.

Ayrıca İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen İl Kriz Merkezi Raporları ve Tarımsal Kuraklık İl Eylem Planlarının
hazırlanması ile ilgili grup çalışmaları düzenlendi.

Söz konusu eylem planımızla Bakanlığımız 5 yıllık dönemde; tarım sektöründe iklim değişikliğine uyum kapasitesini
arttırmak ve güvenli gıdaya ulaşmak için sürdürülebilir arazi, toprak - su ve bitki yönetimini gerçekleştirmek için
önceden gerekli planlamaların yapılmasını amaçlanmıştır.

Toplantıya; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü merkez birimleri, Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü, buğday ekiliş alanının en
fazla olduğu 36 Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürleri, ilgili teknik personeller, resmi
kurum/kuruluşlar, ilgili Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Ege
Üniversitesinden akademisyenler katılım sağladı.

Üç gün süren çalıştayda, 2023-2027 dönemini kapsayan yeni Tarımsal
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planımızın hazırlanmasında; 2 Şubat
2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı, hazırlık aşamasında
olan Uygulama Tebliği, Eylem Planımızdaki izlenmesi gereken eylemler ve
planda yer alan kurumların temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda
sunumlar yapıldı.
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 
KAPSAMINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK 

EĞİTİMİ VERİLDİ
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve

Projeler Daire Başkanlığı  tarafından,

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

(IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş

Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş

birliğinde Konya ve Karaman'da

gerçekleştirilen Göksu Taşeli Havzası

Kalkınma Projesi kapsamında her iki ilin İl

Proje Yönetim Birimi (İPYB) ve Çiftçi

Destek Ekibi (ÇDE) personeline "Finansal

Okuryazarlık Eğitimi" verildi.

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından "Finansal Okuryazarlık Eğitimleri" kapsamında organize edilen ve Habitat

Derneği ile iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programında; finansal okuryazarlık kavramı, kişisel ve işletme bütçesi

yapabilmenin önemi, enflasyon hakkında bilgi sahibi olunması, birikim planı oluşturmanın öğrenilmesi, yatırım araçları

hakkında bilgi ve fikir sahibi olunması, borçlanmanın çeşitleri ve planlı borçlanma yöntemleri, tarım kredileri ve tarım

emeklilik sigortaları, finansal güvenlik yöntemleri ve güvenli para yönetimi konularında bilgi verilerek iletişim

becerileri konusunda bir oturum yapıldı.

İki gün süren ve yaklaşık otuz kişinin katılım sağladığı eğitim, Habitat Derneği Program Direktörü Fatih Görünü ve

gönüllü eğitmen Merve Bozdemir tarafından verildi.

"Finansal Okuryazarlık Eğitimi"nde katılımcıların edindikleri bilgileri bölgelerindeki proje yararlanıcısı olan ve olmayan

diğer üreticilere aktarmaları bekleniyor.
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NEVŞEHİR’DE KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI 
DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMALARINI 
ZİYARET ETTİK
KKYDP Uygulamaları ile 81 ilimizde; üreten, üretim kapasitesini artırmak ve teknolojisini yenilemek isteyen
yatırımcılarımızı, çiftçilerimizi destekliyoruz. Bu bağlamda Program kapsamında Nevşehir'e toplam 22.9 Milyon TL. hibe
ödemesi yapıldı.  Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığında görevli Sevda KOÇTAŞ, Funda AYKUT ve Yunus
KARADENİZ, KKYDP uygulamalarını yerinde incelemek için kültürel ve coğrafi dokusunu tarımsal faaliyetlerle
harmanlayan Nevşehir iline ziyarette bulundular. Ekip Ankara'ya güzel görüntülerle döndü.

Ekibimiz, ilk olarak Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür MEMİŞ ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ederek bilgi
alışverişinde bulundu. Sonrasında Çelik Silo, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi, Depolanması, Hayvansal
Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi, Depolanması ve El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler konularında hibe desteği
alarak faaliyetlerini devam ettiren işletmelere ziyarette bulundular. 

2022 Yılında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları içinde ilk kez verilen makine-ekipman desteği kapsamında Katı Gübre
Dağıtma Römorku, Mibzer, Pnömatik Mibzer, Tarım Römorku alan çiftçilerimizle biraraya geldiler; görüşlerini ve
taleplerini dinlediler.
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Hassas tarım teknolojileri kapsamında bilgi paylaşımı ve
kullanımı konusunda işbirliği ve uygulanacak projelere
temel olması amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu doğrultuda Almanya'nın Bavyera Bölgesine 17-23
Temmuz 2022 tarihleri arasında Ülkemiz tarımında yeni
tarım makinaları, hassas tarım uygulamaları ve bunların
entegrasyonu üzerine çalışmalarımıza katkı sağlamak
üzere bir dizi ziyarette bulunuldu. Program Bakanlığımız
ile AHK Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Bavyera
Ekonomi, Enerji ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ile
düzenlendi.

Söz konusu teknik ziyarete Genel Müdürümüz Sn. Kerim
ÜSTÜN, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sn. Mehmet Tekin
ARPACIK, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yasin Hakkı
KOCAMAN, Bakan Danışmanı Sn. Doç. Dr. M. Sait SAY ve
Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Sn.
Mustafa GEZİCİ ve Daire Başkanlığından teknik personel
katıldı. Teknik ziyarete ayrıca özel sektörü temsilen Türk
Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR)
yönetim ve üyeleri de katıldı. Akıllı tarım teknolojileri
kapsamında; Sensorik Bayern, Same Deutz-Fahr, Holmer,
Horsch, Kuka, Hannes Schallmayer'in Çiftliği,
Bundesverband der Maschinenringe eV (Makine Halkaları
Federal Birliği), Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL, Bavyera Eyaleti Tarım Araştırma
Merkezi- Ruhstorf an der Rott) ve Bayerische
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL, Bavyera Eyaleti
Tarım Araştırma Merkezi -Poing) isimli kurumlar ziyaret
edildi.

Sensorik Bayern GmbH (Sensör Teknoloji Kümesi)
Ziyareti

Tarımda dijitalleşme kapsamında ilk olarak
Regensburg'ta Sensorik Bayern Gmbh ziyaret edilerek
uygulamada yer alan "Sensör Teknolojisi Kümesi"
hakkında bilgi alındı. Bavyera'da yer alan şirketlerin,
üniversitelerin ve araştırma kurumlarının sensör
teknolojisi uzmanlığı konusunda 80 üyesi ve 250
partneri bulunan ağın ve 2006 yılından beri devam eden
akıllı sensör sistemleri konusunda yapmış oldukları
çalışmalar hakkında bilgi edinildi.

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI KAPSAMINDA 
ALMANYA / BAVYERA EYALETİNE TEKNİK 

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bavyera Eyaleti Tarım Araştırma Merkezi (Bayerische
Landesanstalt für Landwirtschaft, Poing) Ziyareti

Dijitalleşme konusunda Poing'de yer alan Bavyera
Eyaleti Tarım Araştırma Merkezi tarafından özellikle
hayvancılık konusunda (hayvansal üretim, besleme ve
yem yönetimi v.b.) yapılan çalışmalar yerinde incelendi.
Araştırma Enstitüsünde uygulanan DigiMilch projesinde,
süt üretim proses zinciri için mevcut dijital çözümlerin
uygunluğu testleri, çiftçi kullanımında yaşanan
sorunların çözümü ve eğitim konuları incelendi.
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Bavyera Eyaleti Tarım Araştırma Merkezi (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Ruhstorf an der Rott) Ziyareti

Ruhstorf an der Rott'a bulunan Bavyera Eyaleti Tarım Araştırma Merkezi ziyaretinde ise özellikle tarla tarımı
konusunda yapılan çalışmalar incelendi. Bitkisel Üretim ve Bitki Islahı Enstitüsü tarafından tarla tarımında
sürdürülebilir yenilikçi sistemler üzerinde çalışmaktadır. Soya, mısır ve bakla başta olmak üzere yabancı ot
mücadelesinde geliştirilen farklı projeler çerçevesinde otonom araçlar konusunda teknik bilgilendirmeler yapıldı.
Araştırma Merkezinde genel anlamda işbirliği içinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve test edilmeleri konusunda
önemli teknik bilgiler edinildi.

Akıllı Tarım Kapsamında Örnek Çiftlik Ziyareti (Hannes Schallermayer'in Çiftliği, Bergirchen)
Alınan bilgiler çerçevesinde Bergirchen'de bulunan bir çiftlik ziyaret edildi. FarmFacts GmbH şirketi tarafından
desteklenen 160 hektarlık çiftlik alanında akıllı tarım çözümleri ve yapılan çalışmalar ile çiftlikte 30 yıldır masraf ve
kaynak endeksli modern teknolojilerin kullananımı konusunda teknik anlamda bilgi alış verişi sağlandı.

Tarım Makinelerinde Yeni Teknolojiler (Horsch, SDF DEUTZ ve Holmer) Ziyareti
Tarımda yeni teknolojik trendleri ürettikleri makine ve ekipmanlarına uygulayan bir traktör ile iki tarım makinesi
imalatı yapan üç üreticiye fabrika ziyaretinde bulunuldu. Söz konusu ziyaretler ağırlıklı olarak ekim-dikim-
gübreleme, traktör ve pancar hasat makinesi üretimi yapan firmalar olup; sektörde söz sahibi olan ve yeni teknoloji
kullanımı ile birlikte ARGE çalışmalarına devam eden üretici firmalardan (HORSCH, DEUTZ-FAHR ve HOLMER) teknik
boyutuyla mevcut durum ve geleceğe yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında gerekli bilgiler alındı.

İkili işbirliği kapsamında teknik gezinin karşılığı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi adına bir programda yakın bir
tarihte Ülkemizde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bundesverband der Maschinenringe eV (Makine Halkaları
Federal Birliği) Ziyareti
Teknik heyet tarafından Neuburg ad Donau'da Merkezi
bulunan Makine Halkaları Federal Birliğinin ziyaretinde
ise tarım ve tarım dışı konularda üyelerinin işgücü ve
makine kullanımının koordinasyonunun nasıl yapıldığı
konusunda gerekli bilgiler alındı. Bir tür ortak makine
kullanımı diyebileceğimiz sistemde yapının nasıl çalıştığı
konusunda detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Makine
Ringinin Almanya genelinde 193.000 çiftçiye hizmet
vermekte olduğu bilgisi alındı.
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 
GÖZDEN GEÇİRME MİSYON TOPLANTILARI 

25.6.2022 - 07.07.2022 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Gözden Geçirme Misyon Toplantıları 25 Haziran ve 7 Temmuz 2022
tarihleri arasında gerçekleşti.               

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Gözden Geçirme Misyon Toplantıları, IFAD'ın ek finansmanı ile
gerçekleştirilen projelerinde her yıl, yılda en az iki kez yapılıyor. Bu yıl, uzaktan online ortamda gerçekleştirilen Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Gözden Geçirme Misyon Toplantıları; Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı
Bekir Engürülü, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali
TEKİN, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Kastamonu İl
Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Bartın İl Tarım ve Orman
Müdürü Yasin Önder, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı personeli ve proje uzmanları, İl Proje Yönetim Birimleri ve altı ilin
çiftçileri, fon kuruluşu IFAD'dan; Ülke Direktörü Bernard Hien, Ülke Program Sorumlusu Taylan Kıymaz, Danışman ve
Misyon Lideri Michele Pirazzoli, Kırsal Finans ve Piyasalar Uzmanı Marc De Sousa-Shields, IFAD Ülke Teknik Analisti
Marie Edward Mikhail, Finansal Yönetim Uzmanı Alptekin Orhon, Satın Alma Uzmanı Ermina Mulahusic ve UNDP
Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak'ın katılımlarıyla gerçekleşti. 

Genel Müdür Yardımcımız Bekir Engürülü açılış konuşmasında, kırsalın kalkındırılmasının öneminden bahsederek,
çiftçiye doğrudan dokunan ve mutlak surette fayda sağlayan böyle kıymetli bir projenin çiftçiye ulaştığını görmenin
mutluluk verici olduğunu belirtti. Toplantı, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren'in sunumuyla devam etti. 
 Sayın Özevren, Projede bugüne gerçekleştirilen faaliyetler ve ilerleme durumu, 2022 yılında planlanan faaliyetler ve
mutabakata bağlanan eylemler ile ilgili misyon heyetine bilgi verdi. IFAD Ülke Direktörü Bernard Hien ise bugüne kadar
gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek misyon toplantıları süresince Yıllık Çalışma Plan
Bütçe'yi birlikte gözden geçirerek gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Açılış toplantısı, Adana ve Kastamonu İl
Koordinatörleri tarafından, şimdiye kadar altı il genelinde yapılan çalışmaların anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi.

Gözden Geçirme Misyon Toplantıları 7 Temmuz 2022 tarihine kadar, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin
genel uygulama süreci ve bileşen bazında fiziksel ve finansal detaylar gözden geçirildi. Projenin Satın Alma, Finans,
İzleme ve Değerlendirme, Hedefleme ve Toplumsal Cinsiyet, Tarımsal Üretim ve Verimlilik, Pazarlama ve İş Geliştirme,
İletişim ve Bilgi Yönetimi konularındaki ilerleme durumu misyon heyeti ile paylaşılarak görüş ve önerileri alındı.

7 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen kapanış toplantısında; Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, 2022
yılının aktif bir şekilde başladığını, illerde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili tüm çalışmaların hızla devam ettiğini
belirtti. IFAD heyeti ise, 2022 yılının fiziksel, finansal ve satınalma başlıklarındaki ilerleme ve personel istihdamı
konularında gerçekleştirilen ilerlemenin oldukça iyi olduğunu ve gelecekte de iyi sonuçlar vereceğini belirtti. Aynı
zamanda, 2022 Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe'nin başarılı bir şekilde uygulandığı ve bu nedenle yılsonuna kadar olumlu
sonuçların görüleceği, özellikle altyapı yatırımlarında hız kazanılmasının Projenin genel ilerleme durumu için çok
önemli olduğunu, EPDB'nin ve Proje illerinin gösterdiği olumlu çabalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. 
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AYDIN’IN EFELERİ, ÜLKEMİZİN YATIRIM, ÜRETİM, İSTİHDAM VE 
İHRACAT HEDEFLERİNE KATKI YAPMAK İÇİN TARIMA DAYALI 

İHTİSAS SERA OSB’DE KÜMELENİYOR
Aydın İli merkez Efeler İlçesi Kadıköy Mahallesinde 776,567 dekar alanda, Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kuruluyor.

Aydın İli Efeler İlçesindeki mevcut jeotermal kaynakların, tarımsal üretimde kullanılarak değerlendirilmesi ve tarımsal
üretim açısından avantaja dönüştürülmesi amacıyla Aydın Valiliği önderliğinde başlatılan, Aydın Valiliği Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odasının kurucu kurum
ve kuruluş olarak yer aldığı projede, tüzel kişilik tarafından hazırlanan genel yerleşim planı ile üstyapı projeleri
Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Aydın Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesi, ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefleri doğrultusunda
üreticilerin ve sanayicilerin güçlerini birleştirerek bir araya geleceği, tarım-sanayi entegrasyonuna yönelik tarımsal
üretim işletmelerinin ve bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alacağı bir
kümelenme projesi olarak bölgenin ve ülkemizin yükselen değeri olmaya aday bir atılım projesi olarak
değerlendirilmektedir.

Uygulanacak Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesiyle, yatırımcılara altyapısı tamamlanmış planlı alanlarda yeni
yatırım imkânları sunulması, tarımsal arazi yapısı ve tarımsal üretim açısından Ege Bölgesi'nde önemli bir yere sahip
olan Aydın İlinin, üretim potansiyeli ve katma değerli ürün üretimi kapasitesinin geliştirilmesi, yöre insanları için yeni iş
imkanları ve istihdam sağlanması suretiyle tarımsal üretim kapasitesinin ve ekonomisinin bir üst noktaya taşınması
hedeflenmektedir. 

TDİOSB'de, ısıtmada jeotermal kaynak kullanılan tam otomasyonlu teknolojik seralarda, iyi tarım uygulamaları esas
alınarak yıl boyu yaş sebze ve meyve üretilmesi, üretilen ürünlerin sanayi bölümündeki tesislerde işlenerek kaliteli,
güvenilir ve markalı, katma değerli ürünlere dönüştürülerek piyasaya sunulması planlanmaktadır.

Bakanlığımızca onaylanan genel yerleşim planına göre TDİOSB'de, ısıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan
teknolojik sera işletmelerinin kurulacağı 20 adet sera parseli ve üretilecek ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi
tesislerinin kurulacağı 9 adet sanayi parseli yer alacaktır.

Projenin faaliyete geçmesi ile yurt içi piyasaya ve ihracata yönelik olarak 20 bin ton/yıl yaş sebze ve meyve üretimi
yapılması, öncelik kadınlarda olmak üzere doğrudan 1.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir.

Aydın Efeler Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin, 20 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi ve 1.000 kişilik istihdam ile
GSMH'ya yapacağı katkının yanında, üretim üssü olan diğer TDİOSB'ler ile birlikte ülkemizde gıda arz güvenliğinin,
yeterliliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasında önemli katkıları olacağı değerlendirilmektedir.

Tarımsal üretim üssü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini ve alın teri ile akıl terini birleştirerek üretmeye
devam eden yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz.
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Antalya'nın bitki örtüsünü, iklimini emeğiyle işleyip üretime dönüştüren kooperatifimiz Elmalı ve Çevresi Köyleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Elmisko)'dir. 1972 yılında kurulan Kooperatifin 1990 yılında S.S. Elmalı ve Çevresi
Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Elmisko) olarak tescili yapılmıştır. İlçenin esnaf ve çiftçilerinin katılımlarıyla
kurulan kooperatif yaklaşık 500 ortağı ile geniş bir yelpazede ekonomik faaliyetlerini yürütmektedir.

Kooperatife uygulamış olduğu "10 Bin Ton/Yıl kapasiteli Soğuk Hava Deposu Projesi" için Bakanlığımızdan kredi
tahsis edilerek kullandırılmıştır. Soğuk Hava Deposu üzerine kendi öz kaynaklarıyla kurmuş oldukları Güneş Enerji
Santralı ile enerji tüketimini karşılamakta ve ihtiyaç fazlası enerjiyi de ulusal elektrik şebekesine vermektedir. 6 Bin
Adet/Gün üretim kapasiteli Plastik Kasa Fabrikasını kendi öz kaynaklarıyla tamamlamış ve hizmete açmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında da "Yarım Kalmış Elma Depolama Ambalajlama
ve Paketleme Tesisi Tamamlama Yatırımı" ve "Süt İşleme Tesisi Teknolojik Yenileme Yatırımı" %50 hibe desteğinden
faydalandırılmıştır. Yakın çevresinde yer alan Bakanlığımız aracılığı ile hayvancılık projesi uygulamış kooperatiflerin
sütlerini de değerlendirerek, hayvancılığın gelişmesine ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bölgenin
muhtelif yerlerinde kurulmuş modern cihazlar ile donatılmış süt toplama merkezleri aracılığı ile süt üreticisini ve süt
üretimini desteklemektedir. Üreticilerden alınan sütleri hijyenik şekilde fabrikaya intikal ettirip pastörize süt ve süt
mamulleri haline dönüştürerek pazarda sürekli ekonomik ürün bulunmasını sağlamaktadır.

Kooperatifin iki tanesi Elmalı Merkezde olmak üzere Kumluca, Finike, Demre ilçelerinde ve Antalya'nın çeşitli
semtlerinde toplam 19 adet fabrika satış mağazası bulunmaktadır.
Elmalı ve Çevresi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Elmisko), Bakanlığımız Bütçesinden kullandırılan krediyi ve
KKYDP Programından faydalandırılan hibeleri yerinde ve etkin kullanarak ve kendi öz kaynaklarını da katarak
ortaklarına geçim kaynağı, bölge ekonomisine tarımsal bir güç olmuştur. Ürün kalitesini geliştirme, markalaşma,
istihdam yaratma gayretiyle ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÜRETEN KOOPERATİFLERİMİZ: ELMALI VE 
ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
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Mesudiye ilçesinin, Ordu ilinin tarım ve hayvancılık merkezi olmasına yönelik olarak geliştirilen projelerden olan

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi, Bakanlığımızca onaylanarak yeni bir başarı hikâyesi

yazma yolunda ilk adım atıldı.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mesudiye

Belediye Başkanlığı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Ticaret Borsası'nın kurucu ortak olarak yer alacağı Ordu

Mesudiye Besi TDİOSB'nin, Ordu iline 100 km mesafede, Sivas ve Tokat illerine sınırı olan, yeni açılan Karadeniz-

Akdeniz bağlantı yolu üzerinde bulunan Mesudiye ilçesinde ve 1.250 dekar alanda kurulması planlanmaktadır.

Toplam 15.000 bin baş kapasiteli olarak planlanan Mesudiye Besi TDİOSB'de, 100 adet besi işletmesi ile birlikte tarım-

sanayi entegrasyonuna yönelik olarak et entegre tesisleri, yem fabrikası ve soğuk hava deposu kurulması,

işletmelerde üretilen ürünlerin sanayi bölümündeki tesislerde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi,

oluşacak hayvan gübresi ve diğer atıkların TDİOSB alanında kurulacak biyogaz tesisinde işlenerek elektrik enerjisi ve

organik gübre üretilmek suretiyle ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedeflerine katkı sağlamak üzere ve sıfır atık yaklaşımı ile planlanan ve

ilk adımları atılan Mesudiye Besi TDİOSB Projesi, Ordu ilinin ve Karadeniz Bölgesi'nin mega projesi olma yolunda

ilerlemesini sürdürecektir.

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ilçenin sosyal gelişmişlik düzeyine de olumlu yönde katkı yapacak olan

Mesudiye Besi TDİOSB, bir besi döneminde üretilecek yaklaşık 6.000 ton et üretimi ve doğrudan 500 / 1.500 kişiye

istihdam sağlayarak GSMH'ye de önemli katkı sağlayacaktır.

Mesudiye Besi TDİOSB Projesi, Ordulu yetiştiricilerin ve sanayicilerin bireysel güçlerini bölgesel güç haline

dönüştüreceği bir kümelenme projesi olarak tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, altyapısı tamamlanmış

modern işletmelerde ve tesislerde sağlıklı, ekonomik ve güvenilir üretim yapılması, üretimin devamlılığının

sağlanması, markalaşma ile üretici gelirlerinin artırılması, doğrudan piyasaya arz ile tüketicinin korunması açısından

da önemli bir projedir.

Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam hedeflerine katkı sağlamak için yola çıkan ve adımlarını sıklaştıran kurum,

kuruluş ve yatırımcıları desteklemeye devam ediyoruz.

ORDU’LU BESİCİLER, KARADENİZ’İN ÖRNEK PROJESİ OLMA 
YOLUNDA MESUDİYE TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİNDE KÜMELENİYOR
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   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında;
kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım
dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla;
gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik
yatırımlarına %50 hibe desteği verilmektedir. 2006 yılından beri
uygulanan Programda sosyo-ekonomik gelişmeler takip edilerek
iyileştirmeler, yenilikler yapılmaktadır. 
 
En önemli yeniliklerden biri, 27/07/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 5881 sayılı Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal
Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
girdi.

 Yatırımcılarımız % 50 hibe desteğine ilaveten % 18 KDV’den
müstesna sayılacaklar

Bu Karar’la KKYDP kapsamında imalat (Gıda) sanayi yatırımcılarından,
sanayi sicil belgesine sahip olanlar; proje kapsamında alacakları
makine ve teçhizat teslimlerinde %50 hibe desteğine ilaveten %18
KDV’den müstesna sayılacaklar. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun Geçici 39 uncu maddesi uyarınca KDV istisnasından
yararlananlar, KKYDP kapsamında yer alan hibe desteklerimizden de
faydalanabilecekler. 

 IPARD uygulanmayan illerde önemli bir destek aracı olacak

Düzenleme ile KKYDP proje hibe ve yatırımlarına ilginin
artırılarak;özellikle IPARD uygulanmayan illerde 
(39 İl) önemli bir destek aracı olması planlanmakta. Projelerden elde
edilen verimlilik, sürdürülebilirlikle birlikte tarıma dayalı sanayi
entegrasyonu ve ekonomik büyümede artış sağlanacak. 
 
Bakanlığımızca sağlanan bütçe kaynağı açısından bir değişiklik
olmayacak olup, yatırımcılar KDV ödemeyeceğinden daha az bir ayni
katkı/öz sermaye ile projesini tamamlamış olacak. 
 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgili tüm
gelişmeleri www.tarimorman.gov.tr adresinden takip edebilir, İl Tarım
ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alabilir ve ilan edilen başvuru
dönemlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. 
 

KAMUOYUNA DUYURU

TARIM REFORMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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