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Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreç ve şartlarında yapılan değişiklikler ile dijitalleşme, bürokrasinin
azaltılması ve üretim planlaması yapılabilecektir. Çiftçilerimiz dijital çağın imkânlarından faydalanacak,
daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve Bakanlığımız da ÇKS verileri kullanarak üretim
planlamasına zemin hazırlayacak. 
e-Devlet Kapısı üzerinden ÇKS başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibari ile çiftçilerimizin hizmetine
açılacaktır. e-Devlet Kapısı hizmetinden sadece ürün güncellemesi yapacak çiftçiler yararlanabilecektir.
Sistem çiftçilerimizin kullanabileceği basit bir iş akışından oluşan kullanıcı dostudur. Bu uygulamadan
hem gerçek hem de tüzel kişiliğe haiz çiftçilerimiz yararlanabilecektir.
Sayın Bakanımızın 30 Eylül 2022 tarihinde basın toplantısı ile kamuoyuna duyurduğu uygulamanın
kapsamı e-Devlet Kapısı başvurusu için ilk adım olup süreç içerisinde kapsamı daha da genişletilecektir.
e-Devlet Kapısı başvurusu çiftçilerimiz için bir seçenek olup isteyen çiftçilerimiz İl/İlçe Müdürlüklerine
de başvuru yapabileceklerdir.
Ürün beyan formlarında yer alan muhtar ve 2 aza imzaları çiftçinin başvuru sürecini sadeleştirmek
amacıyla kaldırılmıştır.
Ziraat Odalarından her yıl alınan Çiftçi Belgesi sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden istenecektir.
Çiftçilerimiz e-Devlet üzerinde başvurusunu yaparken aktif olarak Ziraat Odasına üye olduğunu da
beyan edeceklerdir.
Yönetmelik değişikliği ile ÇKS'ye başvurular üretim planlamasına altlık oluşturmak amacıyla 4 aya
düşürülmüştür. 2023 üretim yılı için başvurular 1 Eylül 2022 tarihinde başlamış olup 31 Aralık 2022
tarihinde son bulacaktır. Her yıl başvuru tarihleri bu şekilde uygulamaya devam edilecektir. 31 Aralık
tarihine kadar başvuru yapan çiftçilerimiz ürün değişikliklerini Şubat Ayı içerisinde yapabileceklerdir.
Üretim yılına ilişkin başvurusunu yapan çiftçilerimiz e-Devlet Kapısı üzerinde ÇKS Belgesini
alabilecekledir. Bu belge resmi nitelikte olup onay aşaması olmayacaktır. Ayrıca, e-Devlet Kapısı
üzerinden alınacak ÇKS Belgelerinden de ücret alınmayacaktır.
Çiftçilerimiz ÇKS başvurusunu yaparken ödedikleri başvuru ücretlerini beyan etmeleri halinde
kendilerine ödenecek tarımsal destek ödemesinden mahsup edilecektir.
Yapılan değişikliklerle, çiftçilerimiz tarımda dijital dönüşüme adım atarak, emek ve zamandan tasarruf
sağlamış olacaklardır.
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Ağrı ili Diyadin ilçesinde yaklaşık 1.300 dekar alanda kurulacak Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 1'inci ve 2'nci etap altyapı inşaatlarının temel atma töreni,
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin de katılımı ile gerçekleştirildi. 
Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen temel atma töreninde, yürütülen faaliyetler ile ilgili
açıklamalarda bulunan Sayın Bakanımız; ülkemizin jeotermal kaynak potansiyeli bakımından Dünya'da
yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını, bu kaynakların tarımsal üretimde özellikle seracılıkta
daha fazla kullanımının sağlanmasına yönelik olarak jeotermal kaynakların bulunduğu yörelerde,
rekabet avantajı ve marka değeri yüksek, modern ve planlı üretim yapılan tarıma dayalı ihtisas organize
sanayi bölgelerinin kurulmasının ve yaygınlaştırılmasının planlandığını belirterek Diyadin Jeotermal
Isıtmalı Sera Projesi ile sıcaklığın -35 dereceye kadar düştüğü bölgede yıllık 30 bin ton domates üretimi
gerçekleştirileceğini, çoğunluğu kadınlardan olmak üzere doğrudan 1.500 kişiye istihdam
sağlanacağını, Diyadin ilçesinin sebze üretiminde bölgenin kalbi olacağını, proje tam kapasiteyle
faaliyete geçtiğinde Ağrı ilinin bitkisel üretim hasılasını %50 oranında artıracağını vurgulamıştır.
Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ve Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu ortaklığında yürütülen
Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesinde
üretim aşamasına geçmek için önemli bir eşik daha geçilmiş oldu. Projenin toplam alanın yaklaşık 258
dekarlık kısmını kapsayan 1'inci ve 2'nci etap altyapı inşaatlarının temel atma töreni gerçekleştirilen
TDİOSB'de, altyapı inşaatlarının yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'de, kapalı alanı en az 20 dekar olacak ve ısıtmada jeotermal
kaynak kullanılacak olan 36 adet sera işletmesi ile birlikte sebze kurutma tesisleri, seracılık eğitim
merkezi, fuar alanı ve Ar-Ge merkezi kurulması da planlanmaktadır.
TDİOSB tam olarak faaliyete geçtiğinde; kadınlar çoğunlukta olmak üzere 1.500 kişiye istihdam
sağlanması ve yıllık 30.000 ton domates üretilmesi hedeflenmektedir. Bu üretim, sıcaklık değerleri -35
ve daha düşük derecelere kadar düşen Ağrı ilinin toplam bitkisel üretim hasılasını %50 oranında
artıracağı beklenmektedir.
Projenin toplam yatırım tutarı 1,25 milyar TL olup, ülke ekonomisine yıllık katkısı ise 600 milyon TL
olması beklenmektedir.
Alın teri ile akıl terini birleştirerek ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefleri doğrultusunda
hareket eden girişimcileri ve üreticileri desteklemeye devam ediyoruz. 

TRGM    -BÜLTENe 2e

İşte 
jeotermalin

gücü,     
      Derecede  

 domates
üretilecek.

-35

AĞRI İLİ DİYADİN İLÇESİ JEOTERMAL ISITMALI SERA TDİOSB
PROJESİ İLE BÖLGENİN DOMATES ÜRETİM

 MERKEZİ OLMA YOLUNDA
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ÇANAKKALE AYVACIK JEOTERMAL KAYNAKLI SERA TARIMA DAYALI
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN YENİ BİR ADIM DAHA ATILDI!

Sayın Bakanımız Prof. Dr Vahit KİRİŞCİ'nin kamuoyunda sıklıkla dile getirdiği Kent Tarımı ile taze ürüne
erişim, istihdam, refah, çevreye daha duyarlı bir sistem hedeflenmektedir.
Bu çerçevede kurulduğu bölgeye değer katacak ve yatırım, istihdam, üretim hedeflerine katkı sağlayacak
üretim üssü TDİOSB'lerden olma yolunda hızla ilerleyen Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Tuzla bölgesinde
hayata geçecek olan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yer
Seçimi Komisyonu Toplantısı 21.10.2022 tarihinde Vali İlhami AKTAŞ, başkanlığında gerçekleştirildi.
 Toplantıya, Genel Müdürlüğümüz Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ,
Orman Bölge Müdürü Enver DEMİRCİ, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem KARADAĞ, Ayvacık Kaymakamı
İlker EKER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil SEZGİN, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Bekir ÇELEN, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan BAŞTÜRK, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat GÜVEL, DSİ
252. Şube Müdürü Murat Lütfü GÜLDOĞAN, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat YILMAZ, Bakanlığımız 2.
Bölge Müdürlüğünden Çanakkale Şube Müdürü Ozan HACIALİOĞLU, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Selçuk SEMİZOĞLU, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya ÜZEN, İlgili Kurum Müdürleri, İl
Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgili birim müdürleri ve teknik
personeli katıldı.
Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'si olma yolunda hızla ilerleyen Çanakkale Ayvacık  Jeotermal Kaynaklı
Sera TDİOSB'nin, yaklaşık 2.423 dekar alanda kurulması planlanmakta olup bölgede yılda 65 bin ton yaş
meyve sebze üretimi,  öncelik genç ve kadın çiftçilerde olmak üzere doğrudan 2.500 kişiye istihdam
sağlanması hedeflenmektedir.
Çanakkale Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB bünyesindeki modern teknolojik seralarda, ısıtmanın
jeotermal kaynak kullanılarak gerçekleştirilmesi ile seracılık faaliyetlerinde önemli bir maliyet oluşturan
ısıtma giderlerinin düşürülmesi ve yılın 11 ayı üretim yapılması planlanmaktadır.
Kümelenerek güçlerini birleştiren, ülkemizin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat
hedeflerine, tarım sanayi entegrasyonunun gelişmesine katkı sağlayan TDİOSB'leri desteklemeye devam
edeceğiz.
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI KONYA’DA YAPILDI

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi toplantısı 22 Ekim 2022 tarihinde Konya'da yapıldı. Toplantı, Vali
Vahdettin ÖZKAN, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
ve Milletvekili Ziya ALTUNYILDIZ, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Tarım Reformu
Genel Müdürü Burhan DEMİROK, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ayniye Şule ÖZEVREN, İl Tarım ve
Orman Müdürü Ali ERGİN, İl Proje Yönetim Birimi ve proje paydaşlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'yle ilgili gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetleri içeren
sunumların yapıldığı toplantıda, Konya ve Karaman illerinin 11 ilçesinde bugüne kadar gerçekleştirilen
faaliyetler, altyapı yatırımları ve destekler ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Projenin fiziksel ve
finansal ilerleme durumunun da üzerinden geçildiği toplantıda, 2023 ve 2024 yıllarında yapılması
planlanan faaliyetlerle birlikte Projenin süre uzatımı konusu da görüşüldü.
 Toplantıda, 2022 yılı ile birlikte 5. uygulama yılına girilen Projede bugüne kadar, 58.812 hane halkına
fayda sağlandığı, bireysel hibeler kapsamında bugüne kadar 1.376 kişiye 30 Milyon 756 Bin TL destek
verildi. Altyapıya yönelik olarak 3 adet Tarımsal Sulama için GES, Köy İçme Suyu GES, Soğuk Hava
Deposu GES, Bal Dolum ve Paketleme Tesisi, Yörük Pazarı, Küçükbaş Hayvan Bakım İstasyonu,
Meralarda kullanılmak üzere Kangal Boru ve Sıvatlar ile toplam 10 Milyon 554 Bin TL'lik yatırım
gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan yaklaşık 21 bin kişinin faydalanacağı tahmin edilmektedir. Tüm bu
desteklerle kırsal alanlarda daha çok kişiye fayda sağlanması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam
ettiği belirtildi. Bu kapsamda, kurumlar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliklerinin, Projenin
ilerlemesinde ve daha fazla kişiye ulaşılarak kırsalın kalkındırılmasındaki önemi bir kez daha
vurgulandı. 



ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur. Dr. Osman YILDIZ, söz konusu proje kapsamında katılımcıları
bilgilendirdikten sonra, belgesel filmin karşılıklı tecrübelerin aktarılmasına hizmet edeceğini ifade
etmiş ve IPARD Programının başarısının kamuoyuna sergilenmesi açısından önemine vurgu yapmıştır.
Belgeselde, AB tarafından sağlanan kırsal kalkınma desteklerinin ülkemizde ve AB üyesi ülkelerde
yarattığı etki ortaya konulacaktır. Bu kapsamda Almanya, Belçika ve Hollanda ülkelerinden
yatırımcılarla Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon illerimizden yatırımcıların eşleştirmesi planlanmaktadır.
Çekimler sırasında, ülkemizdeki yararlanıcılar yurt dışı tesislerini ziyaret edecek ve sonrasında
Türkiye'deki çekimlerde Avrupa'dan gelecek yararlanıcılara ev sahipliği yapacaktır. IPARD II
Programının kırsalda sağladığı değişimin sergileneceği belgesel, ülkemiz IPARD yararlanıcıları ve
Avrupa'daki yararlanıcılar arasında köprü görevi görecektir.

IPARD Yönetim Otoritesi ev sahipliğinde, tanıtım
ve görünürlük faaliyetleri için "IPARD'ın Kırsal
Alandaki İzleri" belgesel çekimi açılış toplantısı 4
Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi
Başkanı Dr. Osman YILDIZ başkanlığında yapılan
toplantıda, yurt dışında destek almış yararlanıcılar
ile ülkemizde IPARD'dan destek almış
yararlanıcıların yer alacağı belgeselin detayları
görüşülmüştür. Toplantıya, belgesel çekiminin
paydaşlarından Eğitim ve Yayın Dairesini temsilen
Başkan Sürur KIR ve TKDK'yı temsilen Personel ve
Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Serkan
DOĞAN katılım sağlamıştır.
Taraflarca üstlenilecek olan sorumlulukların ve
yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin
detaylarının görüşülmesinin akabinde, konuya 
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IPARD’IN KIRSAL ALANDAKİ İZLERİ
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 IPARD YÖNETİM OTORİTESİ, DİYARBAKIR İLİNDE LEADER TEDBİRİ
KAPSAMINDA DESTEKLENEN YEREL EYLEM GRUPLARINI ZİYARET

ETTİ

Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personeli, IPARD Programı
LEADER tedbiri kapsamında desteklenen Yerel Eylem Gruplarına yönelik olarak saha ziyaretleri
gerçekleştirmektedir. Saha ziyaretlerinin amacı, evvelden kurulmuş olan YEG'lerin çalışmaları hakkında
bilgi almak, Yerel Kalkınma Stratejileri 12. Başvuru Çağrısı kapsamında geçtiğimiz günlerde onaylanan
YEG'lere ise süreç hakkında bilgi vermek olarak belirlenmiştir. Ayrıca ziyaretlerde sahada YEG'lerin
paydaşlarıyla bağlarını güçlendirerek çalışmalarına ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN, 17 Ekim 2022 tarihinde
Diyarbakır ilimizde Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Mustafa Ertan ATALAR'ı ve TKDK İl
Koordinatörü Sayın Hikmet GÜNEŞ'i makamında ziyaret etmiştir.
Ardından AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Başkanlığı heyeti ve Diyarbakır İl Tarım Orman
Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü temsilcileri Çınar Zerzevan Kalesi, Çermik – Çüngüş, Dikkad,
Hani ve Eğil Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret etmiştir.
Çınar YEG kurucusu Sayın M.Cevat DELİL, 2022 yılında mesleki eğitimler organize ettiklerini, bu
kapsamda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nden destek aldıklarını, bölgenin
önde gelen tarımsal ürünlerinin katma değerlerinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir.
İlçede festival düzenlenerek YEG'in tanıtımının ve görünürlüğünün artırılmasının amaçlandığını,
kırsalın gençler için cazip kılınması amacıyla gençlere yönelik çeşitli spor müsabakaları tertip ettiklerini
belirtmiştir.
Ayrıca ilçenin tarihsel mirasının tanıtımı ve kırsal turizmin bölgede yaygınlaşması için bir tanıtım filmi
çektiklerini ifade etmiştir. Bölgenin simgesi haline gelmiş olan Zerzevan Kalesi için ödüllü bir resim
yarışması da düzenlediklerini ifade eden Sayın M. Cevat DELİL ayrıca kadınlara ve gençlere yönelik
girişimcilik eğitimleri planlamakta olduklarını not etmiştir.



Çermik – Çüngüş YEG Müdürü Sayın Ahmet
BÜYÜKBAYRAM, 2022 yılında Çermik ve Çüngüş
illerine taziye evi ve bir adet çocuk parkı
yaptıklarını, kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler
düzenlediklerini, coğrafi işaret almış olan Çermik
biberinin tanıtımı için faaliyetler yürüttüklerini,
bölgenin sembolü olmuş ürünlerin pazarlanması
için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etmiştir.
Dikkad YEG Müdürü Sayın Rıdvan BAL, Dicle
ilçesinde organik tarımın geliştirilmesi, pazarlama
ve mesleki edinim amaçlı eğitimler verdiklerini,
ilçede üretimi yaygın olan badem ve cevizin katma
değerinin artırılması için kaplama ve paketleme
makineleri alınarak ilçe halkının kullanımına
sunduklarını, ilçenin sembolü olan ürünlerin
satılması için bir web sitesi kurduklarını, sivil
toplum kuruluşlarının kurulması ve güçlendirilmesi
için çalışmalar yürütmekte olduklarını ifade
etmiştir

Kırsalda yaşayan insanların nabzının tutulmasının önemine vurgu yapan Sayın Rıdvan BAL, "Köylüm ne
ister?" sloganıyla YEG çalışmalarına yön vermek için sık sık sahadan talep topladıklarını not etmiştir.
YKS'si yeni onaylanmış olan Hani YEG kurucusu Sayın Hasan Mirza KAYHAN, eğitime odaklanacaklarını
ve Hani ilçesindeki okullar için çalışmalar yapacaklarını vurgulamış; bu kapsamda öğrenciler için bot,
mont ve kitap almayı amaçladıklarını ifade etmiştir. Kadın kooperatifleriyle yakından çalışacaklarını
ifade eden Sayın KAYHAN, ilçedeki kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini kadınların kendilerinden
dinleyeceklerini ve Yönetim Kurulu'ndaki kadın üyeleri yoluyla YEG'in gündeme taşıyacaklarını
belirtmiştir
Hani ilçesinde "Hasbihal Cafe" isimli kadınlara özel bir mekan bulunmaktadır. Hani Kadın Kooperatifi
bünyesinde kurulan mekanın amacı ilçedeki kadınlara bir sosyal alan oluşturmak ve aynı zamanda ilçe
kadınlarının el emeği ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmaktır. Hani Kadın Kooperatifi üyeleri Genel
Müdürlüğümüz Yönetim Otoritesi heyetini Hasbihal Cafe'de misafir etmiş ve geleceğe yönelik planları
hakkında bilgi vermiştir
YKS'si yeni onaylanmış Nebiler Vadisi YEG kurucusu Sayın Necip Suat DEMİRBAŞ ise Peygamber
Kabirleri'ni bulunduran Dicle Nehri kenarındaki Eğil ilçesi için inanç turizminin önemli olduğuna vurgu
yapmış, ilçenin tanıtımı için yürütülmekte olan faaliyetlerin LEADER tedbiri ile güçlendirileceğini ifade
etmiştir. İlçedeki treking, kano, paraşüt, bisiklet ve dalgıçlık sporları potansiyelini gerçekleştirmek için
çalışmalar yapılacağını not eden Sayın DEMİRBAŞ, kadınlara ve gençlere yönelik mesleki eğitimler
vererek ilçede istihdamı artırmak için çalışacaklarını ifade etmiştir.
Ziyaretler kapsamında ayrıca IPARD Programı Çiftlik faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
Tedbirinden faydalanarak hibe desteği alan işletmemiz ziyaret edilmiş ve işletme ile ilgili bilgi
alınmıştır. İşletme, Diyarbakır ilimizin Eğil ilçesinde bulunmaktadır.
Daire Başkanı Sayın Özge TEKİN, ziyaretlerin tamamında Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kurumlarının
YEG çalışmalarını yakından takip edeceğini ve paydaşlar arasında iletişimin pürüzsüz yürütülmesi için
çalışmalara devam edileceğini dile getirmiştir.
Diyarbakır ilimizdeki ziyaretlerinin ardından Yönetim Otoritesi yetkilileri YEG'lerle ilgili temaslarda
bulunmak üzere Şanlıurfa iline geçmiştir.

TRGM    -BÜLTENe 7



TRGM    -BÜLTENe 8

16 YILDA 4.6 MİLYAR TL HİBE ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK

2006 yılından bugüne aralıksız yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
(KKYDP) uygulamaları, faydalanıcıların sayısı ve hibe miktarı artarak devam ediyor.
Program kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı
istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; kadınlar ve genç girişimciler
öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlar
ile birincil ve ikincil kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımlarına hibe desteği sağlanmakta. Yine
program kapsamında bu yıl Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları A İş Planında tarla, bağ bahçe
faaliyetlerinde kullanılmak üzere makine-ekipman alımlarına %50 hibe desteği verilmekte.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 15 bin
947 ekonomik yatırım projesine toplam 4.3 Milyar TL. hibe ödemesi gerçekleştirildi.
2022 Yılı Başvuru Döneminde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarda 87 hak sahibine 38 Milyon TL, 19
bin 700 adet makine ekipman alımına ise toplam 350 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.
Tüm program kapsamında toplam 4.6 Milyar TL. hibe ödemesine karşılık 9.3 Milyar TL tutarında
yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar ile 116 bin 900 kişiye istihdam alanı oluşturuldu.
Programda 2022 yılında ilk kez yedek liste uygulaması yapıldı. Hibe sözleşmesi imzalamayan ve/veya
projesini uygulamaktan vazgeçen asıl yatırımcının yerine yeni bir yatırımcı gelecek şekilde yedek
yatırımcılar hibe desteğinden faydalandı. Yedek liste uygulaması ile 81 ilimizin hibe bütçesinin
tamamının daha etkin, verimli ve yerinde kullanılması sağlandı. Böylelikle dönem sonunda daha çok
yatırımcıya ve çiftçiye ulaşılmış olunacaktır.
KKYDP Programı ile ilgili tüm gelişmeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinden ve Genel
Müdürlüğümüz resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.



Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması amacıyla yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek
amacıyla hazırlanan ve 25/11/2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nde, uygulamalar sırasında elde edilen
tecrübeler ve bilgi birikimi, paydaşların talep, görüş ve önerileri dikkate alınarak yapılan düzenlemelerin
yer aldığı yönetmelik değişikliği, 4/10/2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Yapılan düzenleme ve değişiklikler, konu ile ilgili yürütülen iş ve işlemlerde etkinliğin artırılması, zaman
kayıplarının azaltılması, daha fazla yatırımcıya imkan sağlanması amacı ile yapılmıştır.
Bu kapsamda;
1- Gelen talepler üzerine, kurucu kurum ve kuruluşların maddi varlıklarının uzun süre atıl kalmasının
önüne geçilmesi ve uygulamada yaşanan sıkıntıların azaltılması amacıyla katılma payı oranlarına göre
müteşebbis heyette yer alacak her bir temsilci için yatırılması gereken meblağın başvuru aşamasında
yatırılması yönündeki düzenleme yürürlükten kaldırılmış (MADDE 7/4), söz konusu meblağ kuruluş
protokolünün onaylanması aşamasında yatırılacak şekilde düzenleme yapılmıştır (MADDE 18/6).
2- TDİOSB yeri olarak önerilen alanın, yeri, konumu ve genel durumu itibarıyla projeye uygunluğu
yönünden ön değerlendirmesinin daha etkin yapılabilmesi için sayısal koordinatları belirlenmiş ve sınırları
işaretlenmiş şekilde, 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası ve 1/5.000 ölçekli kadastral paftası ile eğim analizi
haritası ve havadan alınmış fotoğraflarının başvuru dosyasında yer alması hükmü eklenmiştir (MADDE
7/9).
3- Daha fazla katılımcının yararlanması için hayvansal üretim konulu TDİOSB başvurularında
taahhütname istenen yatırımcıların, yerleşim alanı içerisinde aktif işletme sahibi olması zorunluluğu, diğer
işletme sahipleri de yararlanacak şekilde genişletilmiş (MADDE 8/2-a-2), bitkisel üretim konulu
TDİOSB'lerde ise taahhütname istenen yatırımcı sayısı 15 kişiden 30 kişiye çıkarılmıştır (MADDE 8/3-a).
4- Kurucu kurum ve kuruluşlardan ve diğer paydaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak yatırımların
atıl kalmaması ve TDİOSB'lerin doluluk oranının artırılması için yapılan düzenleme ile ayrı bölümlerde
kümelenmek şartı ile aynı TDİOSB'de besi sığırcılığı ve süt sığırcılığı faaliyetinin yapılabilmesine imkan
sağlanmış, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyeti için karma TDİOSB başvurusu olması durumunda
konunun Bakanlıkça değerlendirilmesi yönünde hüküm eklenmiştir (MADDE 8/2-a-4).
5- Hayvancılıkta önemli bir sorun olan hayvan gübrelerinin bertaraf edilmesi, işlenerek enerjiye ve organik
gübreye dönüştürülmek suretiyle ekonomiye kazandırılması için yakın çevrede tesis bulunmaması veya
olandan yararlanılamaması durumunda biyogaz tesisi kurulması için yer ayrılması zorunluluğu
getirilmiştir (MADDE 8/2-a-8).
6- Su ürünleri yetiştiriciliği konulu TDİOSB'lerde, dışarıya bağımlılığın azaltılması ve üretim planlaması
yapılmasına imkan sağlamak için istenirse her işletmenin kendi kuluçkahanesini kurabilmesine ve yavru
satışı yapabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır (MADDE 8/2-b-2).
7- TDİOSB'lerde büyük ölçekli yatırımlarla birlikte orta ölçekli yatırımların ve daha fazla yatırımcının yer
almasına imkan sağlamak için bitkisel üretim konulu TDİOSB'lerde, "en az 15 farklı müteşebbisten yazılı
taahhüt alınması" hükmü, "en az 30 farklı yatırımcıdan yazılı taahhüt alınması" şeklinde düzenlenmiş
(MADDE 8/3-a), minimum 25 dekar olan parsel büyüklüğü, 10 dekar olarak değiştirilmiştir (MADDE 8/3-b).
8- TDİOSB yönetimlerinden ve paydaşlardan gelen talepler üzerine, projelerin devamlılığının sağlanması
için TDİOSB'lerin kuruluş aşamasında belirlenen üretim konusunun, müteşebbis heyet kararı alınması ve
gerekçeleri belirtilerek talep edilmesi halinde Bakanlık onayı ile değiştirilmesine imkan sağlanmıştır
(MADDE 18/7).
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9- Proje uygulamalarının devamlılığının sağlanması, işlemlerin hızlandırılması ve zaman kaybının en
aza indirilmesi açısından genel yerleşim planlarının hazırlanması için aranan, TDİOSB yerinin tüzel
kişilik adına tescil edilmiş olması şartı, TDİOSB yerinin kesinleşmesinden sonra hazırlanması şeklinde
düzenlenmiş, ihtiyaç duyulması halinde uygulama imar planlarının etaplar halinde yapılmasına
yönelik hüküm eklenmiştir (MADDE 22/2).
10- Komşu parsellerde yer alacak barınakların parsel üzerinde yerleşiminde sıkıntılar yaşandığından,
TDİOSB yönetimleri ve yatırımcılardan gelen talepler değerlendirilerek 50 metre olan komşu
parsellerdeki barınaklar arası mesafenin 25 metre olması yönünde düzenleme yapılmıştır (MADDE
24/2-c).
11- Küçükbaş barınaklarının planlanmasında dikkate alınacak hususlar ve ölçülerinin ne olacağı ile
ilgili hükümler eklenmiştir (MADDE 24/4).
12- Ortaya çıkacak hayvan gübrelerinin ve diğer atıkların bertaraf edilmesi ve sıfır atık uygulamasına
uyum sağlanması için TDİOSB'lerde sıfır atık ve atık yönetimi konusunda uygulamaya yönelik yeni
hükümler eklenmiştir (MADDE 24/8).
13- Uygulamalarda gecikme ve kesinti yaşanmaması, devamlılığın sağlanması için ihtiyaç duyulması
halinde uygulama imar planlarının etaplar halinde yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır
(MADDE 27/3).
14- Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olabilmesi için "… tüm işletmelerin 1/3'ünün faal olarak
üretime geçmesi" yönündeki ucu açık hüküm, uygulama birliğinin sağlanması için "üretim ve sanayi
alanı ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3'ünün, işyeri açma ve çalışma ruhsatı
alması halinde yapı kullanma izni almış olan katılımcılar" şeklinde düzenlenmiştir (MADDE 71/1). 
15- Olağan genel kurul toplantılarının dar bir zamana sıkıştırılmasının önüne geçilmesi ve yıl içinde
uygun zamanda yapılmasına imkan sağlanması için olağan genel kurulların "her yılın ilk altı ayı içinde
yapılması" yönündeki hüküm, "yıl içinde yapılması" şeklinde düzenlenmiştir (MADDE 76/1).
16- Genel kurul şartları oluştuğu halde çağrının yapılmaması durumunda, genel kurul çağrısının
Bakanlık tarafından yapılabileceğine dair düzenleme yapılmıştır (MADDE 76/3).
17- "Genel kurulun toplanabilmesi için TDİOSB'de kayıtlı katılımcıların salt çoğunluğunun toplantıda
hazır bulunması" yönündeki ucu açık ve belirsizlik içeren hüküm, uygulama birliğinin sağlanması için
"yapı kullanma izni almış katılımcıların en az ¼'ünün toplantıda hazır bulunması" şeklinde
düzenlenmiştir (MADDE 84).
18- Müteşebbis heyetin görevleri arasında sayılan "Bölge müdürünün atanması ve azli" görevi, 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinde ve kendi içinde 108'inci maddede
yer alan "Bölge müdürü, yönetim kurulu tarafından atanır" hükmü ile çeliştiğinden yürürlükten
kaldırılmıştır MADDE 93/1-ğ).
19- Uygulama birliğinin sağlanması ve belirsizliğin giderilmesi için TDİOSB'de görevlendirilecek "bölge
müdürünün ve bölge müdürlüğü personelinin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam
edileceği" (MADDE 107/2) ve "personelin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
hükümlerine tabi olacağı" hükümleri eklenmiştir (MADDE 107/3).
20-TDİOSB'yi temsil ve ilzam ile yetkilendirilen üyeler için zorunluluk olan "noter onaylı imza sirküleri
çıkarılması" uygulaması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması için "Bakanlık tarafından
onaylanacak yetki belgesi" şeklinde düzenlenmiş ve zorunluluk ortadan kaldırılmıştır (MADDE 109/5).
Yürütülen faaliyetlerde devamlılığın, uygulama kolaylığı ve birliğinin sağlanması için yapılan
düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz.
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ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ (ATD) YUKARI SAKARYA HAVZASI
PROJESİ KAPSAMINDA İKLİM DOSTU TARIM UYGULAMA

DEMONSTRASYONLARI DEVAM EDİYOR

Eskişehir Sivrihisar'da 10 hektarlık bir alanda tuz çalısı (Antriplex) ile merada iyileştirme yapılmıştır.
Söz konusu bitki derin kök sistemi sayesinde toprakta agregat stabilizasyonunu artırmakta ve kurak
bölgelerde toprak erozyonu azaltmaktadır. Ayrıca protein bakımından zengin olması geviş getiren
hayvanlar, özellikle koyun ve keçiler için önemli bir kaba yem kaynağıdır.
Kütahya ili, Kureyşler barajı çevresinde belirlenen mikro havza da, "Katılımcı Mikro Havza Planlaması"
gerçekleştirilmiştir. Mikro havza köylerinde (5 köy) katılımcı kırsal değerlendirme toplantıları ve arazi
çalışmaları yürütülmüştür.
Proje kapsamında kurak alanlarda ürün rotasyonunu ve iklim dostu tarım uygulamalarının tanıtımı
kapsamında, Eskişehir'de sertifikalı nohut ve leonardit ile 300 dekar alanda yapılan karşılaştırmalı
saha denemeleri gerçekleştirilmiştir. Saha denemeleri ile elde edilen sonuçlara göre, kuru tarım
yapılan bu alanlarda verimin %50 oranında, %80 oranında su tutma kapasitesinin arttığı tespit
edilmiştir.
Ürün rotasyonu sağlamak ve hayvancılıkla uğraşan köylerde yem bitkisi yetiştiriciliği konusunda
destek olmak için Kütahya İli'nde 9.000 kg yulaf tohumu çiftçilerimize dağıtılmıştır. Bu sahalarda
sonbahar ekimi için macar fiği temini yine proje tarafından gerçekleştirilecektir.
Projenin alternatif gelir kaynakları sağlama ve kadın çiftçilere destek olma konusundaki amacı
doğrultusunda Eskişehir/Sivrihisar`da Kadın Kooperatifine, 528 m2 sera, bir adet sebze-meyve
kurutma fırını ve bir adet vakum makinesi temin edilerek hibe edilmiştir.
Kütahya ili Sofça köyünde, yerel halkın geçim kaynaklarına katkıda bulunulması ve markete erişimin
kolaylaştırılması amacıyla 5 adet ahşap satış büfesi temin edilmiştir. Köylüler yerel ürünleri, gölden
temin edilen balıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü desteği ile kurulacak tıbbi aromatik bitki
bahçesinden elde edilecek ürünleri büfelerde satışa çıkarabilecektir.

Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz tarafından ve BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliği ile
"Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Havzası Projesi" hayata geçirilmiştir.
Projenin finansmanı, GEF (Uluslararası Çevre Fonu) tarafından %100 hibe olarak temin edilmiş olup 2,4
Milyon ABD Doları'dır.
Projenin "Bileşen 3" kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Yukarı Sakarya
Havzası'nda; iklim dostu tarım uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma
ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyon faaliyetleri yürütülmektedir.
Proje ile Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) uygulamaları
sektörler arası koordinasyonla ve havza temelli, entegre ve katılımcı planlamayla gerçekleştirilmektedir.
Arazi verimliliğini artırmak ve yöre halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ATD yaklaşımının Yukarı
Sakarya Havzası'nda yürütülen demonstrasyon faaliyetleri ile;

Projedeki diğer faaliyetlerin sahada tesis edilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri arasında, küresel ölçekte Arazi
Tahribatının Dengelenmesine (ATD) yönelik
çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede,
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12.
Taraflar Konferansında (COP 12) ülkelerin Arazi
Tahribatının Dengelenmesine Yönelik Ulusal
Hedeflerini belirlemesi kararlaştırılmıştır. Türkiye
ulusal hedeflerini belirleyen öncü ülkelerden biri
olmuştur.Ülkemizde, ATD yaklaşımının ulusal
düzeyde yaygınlaştırılması, belirlenen hedeflere
ulaşılması, gerçekleşmelerin izlenebilmesi ve
ATD hedeflerinin faaliyete dökülmesi amacıyla
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Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
faaliyetlerinde ön lisans ve lisans eğitimi almış hak sahiplerinin, bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri
üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması konularında uyguladıkları projelere hibe desteği sağlanmaktadır. Uygulamalara 81 ilde
devam edilmektedir. Bugüne kadar 1.002 hak sahibine toplam 99 Milyon TL. hibe ödemesi
gerçekleştirilmiştir.      
Uzman Eller Projelerinde Kayseri'deki uygulamaları yerinde incelemeler ve önümüzdeki dönemlere
yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kayseri'de Uzman Eller kapsamında 22 hayvancılık, 3 bitkisel
üretim, 2 arı yetiştiriciliği olmak üzere toplam 27 adet proje uygulanmaya girmiştir. Projelerini sahada
başarı ile uygulayan genç girişimcilerimiz, tarıma uzman elinin değdiğini gözler önüne sermektedir.
 Ziraat Mühendisi Afet Banu AYDIN uygulamış olduğu "Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri ile arı sütü ve ana
arı üretimi" projesi ile toplam 700 kilo bal üretti ve ürettiği balın yarısından fazlasınıTürkiye'nin pek çok
iline satış yapıtığını, aynı zamanda polen, süzme bal ve petek bal ile arı ekmeği de ürettiğini belitten
Afet Banu, sonraki hedefinin propolis üretmek.
 Çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşmayı seven Sümbüle YAKUT, Uzman Eller'de uyguladığı proje
ile hayallerine kavuşup üretime başladı. Aynı zamanda aile işletmesine katkıda bulundu.
"Ziraat teknikeriydim çiftçi oldum" diyen Erdoğan SOYLAR, Projesiyle köyüne de örnek olduğunu
belirterek köyde tekrar hayvancılığa başlayanlar olduğunu dile getirdi.
Eğitiminin yanısıra eşinin de hayvancılıkla uğraşıyor olması nedeniyle Projeye başvuran Seda ERDOĞAN
işletmesini büyütmeyi hedeflemektedir.
Mustafa TÜRKMEN uyguladığı "küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği" projesiyle üretim yapma
fırsatına kavuştu.
Teknikerler Gül GÜNDÜZ, Erdem CANBULAT ve Ceyhun KAYA da almış oldukları eğitimleri uyguladıkları
"Süt Sığırcılığı"projelerinde değerlendirerek süt verimlerini artırdılar.
Hayvancılık projesi uygulayan girişimciler kendi kaba yemlerini kendileri hazırlıyorlar. Tüm hayvancılık
projelerinde gebe hayvanlardan buzağılar alındı, hayvan varlığı çoğaltıldı.
 "Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği" projesi uygulayan Oğuz ÇİÇEK, 1.000 m2 alanda kurduğu serada şu
anda salatalık yetiştirmektedir. Aynı zaman da bölgedeki çiftçilere de seracılık konusunda bilgiler
vermektedir.
Bilgilerini, eğitimlerini kırsalda buluşturmak isteyenler, Uzman Eller Projeleri ile ilgili gelişmeleri
Bakanlığımız resmi internet sitesinden ve Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından takip
edebilirler.
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Üreticinin alın terini güvence altına almak ve bu doğrultuda ülkemizde sürdürülebilir tarıma katkıda
bulunmak üzere çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren TARSİM, 22 Ekim 2022 tarihli ve 31991 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında buğday ürününde %60 Devlet prim desteği ile Gelir Koruma
Sigortası’nı 2022-2023 yılı üretim sezonu için Konya ilinin tüm ilçelerinde uygulamaya aldı.Gelir Koruma
Sigortası, Konya’nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde ekmeklik ve makarnalık buğday
ürünlerinde 2021 yılında pilot uygulama olarak başlatılmıştır.Gelir Koruma Sigortası branşı ile söz
konusu ürünlerdeki verim değişimi ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü alım baremine göre,
Konya Ticaret Borsasında hasat sonrasında oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması
nedenlerine bağlı oluşan gelir kaybı riski (üreticinin iklim değişikliği nedeniyle oluşabilecek kuraklık,
don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış, dolu, rüzgar, fırtına, hortum, yangın, heyelan,
deprem, sel ve su baskını, yabani hayvan ve buna benzer nedenlerden kaynaklı verim değişimi ve hasat
sonrası oluşan ürün fiyatının beklenen fiyattan farklı olması nedenlerine bağlı olarak oluşan gelir kaybı
riski), ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar çerçevesinde; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin, özlük,
ürün ve arazi bilgileri dikkate alınmak suretiyle teminat kapsamında yer alıyor.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Osmaniye'de Çilek Bahçesi

Demonstrasyon Alanları kuruldu.
Ekonomik Kalkınma Kümelerinin Gelişimi bileşeni altında yer alan "Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu"
alt bileşeni kapsamında; Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde, 13 üreticimizin her birine 2,5 dekar
olmak üzere toplam 32,5 dekar alanda Çilek Bahçesi Demonstrasyon Alanı kuruldu. Malçlama, damlama
sulama sistemi kurulumu ve fide maliyetinin tamamı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden
karşılandı. 
Üreticilerimizin birim alandan daha fazla gelir edilmesiyle amacıyla Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli

ilçelerinin 600 rakım ve üzerindeki köylerinde %100 destekle kurulan Çilek Demonstrasyon Alanları'nda

açık tarla üretim tekniği ile üretilen çilek, kıyı bölgelerde çilek üretim sezonunun bitmesinden sonra orta

ve geç turfanda olarak taze meyve şeklinde pazara sunuluyor ve bölgede oldukça rağbet görmekte olup

çilek üretiminin devamlılığını sağlamaktadır.
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GELİR KORUMA SİGORTASI KONYA İLİ GENELİNDE 
BUĞDAY ÜRÜNÜNDE UYGULAMAYA ALINDI

OSMANİYE’NİN ÜÇ İLÇESİNDE 
%100 DESTEKLE ÇİLEK BAHÇESİ DEMONSTRASYON ALANLARI KURULDU
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LEADER BALIKESİR İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ 
(YEG) 

ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LEADER Yaklaşımının daha etkin uygulanabilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG'lerin) mevcut
durumlarının incelenmesi amacıyla; AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi UKA/LEADER ekibi, 18-20 Ekim
2022 tarihleri arasında IPARD Programı LEADER Tedbiri 12.Başvuru Çağrı döneminde desteklenmeye
hak kazanan Balıkesir'de kurulmuş olan 4 YEG'i ziyaret etti. Toplamda üç gün süren ziyaretler
kapsamında; Havran Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği, Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu
Derneği, Susurluk Yerel Eylem Grubu Derneği, Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği
ilçelerindeki dernek ofislerinde ziyaret edildi. Havran Belediye Başkanı, Sındırgı Belediye Başkanı da
makamında ziyaret edilerek uygulama ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl
Koordinatörlüğü de ziyaret edildi. UKA-LEADER il temsilcisi ve TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü UKA-
LEADER temsilcileri de ziyaretler sırasında Yönetim Otoritesi personeline eşlik etti.
YEG' ler ile yapılan görüşmelerde; Havran YEG'in yeni bir kadın kooperatifi kurmakta olduğu belirtildi.
Yöresel ürünler konusunda zengin olan ilçede Havran mantısı ve Havran kurusu ayrıca el sanatları olarak
minyatür at arabası yapımı ve körüklü çizmenin öneminden bahsedildi. Kepsut YEG tarafından Kepsut
ilçesinde vefalı eller kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifinin yöresel ürünler konusunda çalışma
yapacaklarından bahsedildi. Susurluk YEG ilçenin yöresel ürünler, arıcılık el sanatları ve ağaç işçiliğinde
öne çıkmakta olduğuna değindi. Sındırlı YEG ise ilçede yeni kadın kooperatifi kurulduğunu, el
sanatlarının ön planda olduğunu özellikle minyatür bebek yapımı, yağcı bedir halısı ve ilçenin tıbbi
aromatik bitkiler konusunda öneminden bahsetti. 
Sözleşme imzalama aşamasında olan dernek yetkilileri ile 2023 yılında Ulusal Kırsal Ağ (UKA) LEADER
kapsamında yapılması planlanan faaliyetler, YEG' lerin mevcut durumları, süreçte karşılaştıkları zorluklar
ve geleceğe yönelik (Eğitim, Bilgilendirme vb.) talepleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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IPARD PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİ OLARAK YERELDE KIRSAL
KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLAN YEREL EYLEM GRUPLARININ YANINDA

OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
LEADER Yaklaşımının daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla; Yerel Eylem Gruplarının mevcut
durumlarını ve uygulama süreçlerini değerlendirmek üzere 17-19 Ekim 2022 tarihlerinde AB Yapısal
Uyum Yönetim Otoritesi ekibi olarak Amasya İli Yerel Eylem Grupları (YEG) yerlerinde ziyaret edilmiştir.
Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü ziyaret edilmiş ve Amasya ilinde
kurulmuş olan YEG' lerin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Daha sonra Göynücek
YEG, Taşova YEG ve Gümüşhacıköy YEG'leri ilçelerindeki dernek ofislerinde ziyaret edilmiştir.     
Göynücek YEG Başkanı Halil ALABUĞA ve YEG Müdürü Hale ERTOPÇU BOZTEPE ile dernek ofisinde
yapılan görüşmelerde; 2020 yılı Kasım ayı faaliyet döneminde Göynücek Sosyal Girişimciler Derneği ile
imzalanan Protokol gereği ilçedeki kadınların üretim yapmaları için 5 Adet dokuma tezgâhı satın
alınarak bir Dokuma Atölyesi kurulmuştur. Ayrıca, 2021 yılı ilk faaliyet döneminde derneğin kullanımına
sunulmak üzere resmi araç satın alınmıştır. 2022 yılı küçük proje faaliyeti kapsamında "Üretici İle Tüketici
Buluşuyor "adı altında yerel ürünler ve sanat festivali gerçekleştirilmiştir.
Taşova YEG Başkanı Kadir AYDOĞAN, YEG Müdürü Gülhan ÇAKIR, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet
GÜNAYDIN ve Şensoy ÖZDEMİR; 2022 yılı küçük proje faaliyeti kapsamında Baraklı köyü halkının
desteklenmesi amacıyla pekmez ve şıra üretiminde kullanılmak üzere bir adet üzüm sıkma makinesi
alındığını dile getirmiştir. Yöre halkı bu makinenin hem zaman tasarrufu sağladığı hem de ürün kaybını
en aza indirdiğini belirtmişlerdir. Yine 2022 yılı küçük proje faaliyeti kapsamında; sebze üretimi
konusunda; Andıran köyündeki kadınları desteklemek üzere salça makinesi, vakum makinesi, ev tipi
vakum makinesi, canavar tipi ocak ve kazan satın alınarak yöre halkının kullanımına sunulmuştur.
Gümüşhacıköy YEG Uzmanları Fatma İRTEGÜN, Serhat SARITAŞ ve Yönetim Kurulu üyesi Birsel BAYRAK
ile yapılan görüşmelerde ve saha incelemelerinde; yerli ve yabancı turistlerin ilçede bulunan gezi alanları
ve rotalarını kolaylıkla bulabilmeleri için 29 Adet yönlendirme tabelasını sahaya monte ettiklerini ve 2022
yılı küçük proje faaliyetleri kapsamında Adatepe mahallesinde yer alan Çamtepe piknik alanına çocuk
oyun parkı inşa edilmiştir.
Dernek müdür ve uzmanları ile YEG'lerin hazırlamış oldukları YKS doğrultusunda gerçekleştirdikleri
faaliyetler, Ulusal Kırsal Ağ (UKA) çalışmaları, sorunları ve beklentileri ile ilgili fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
Genel Müdürlüğümüz IPARD Yönetim Otoritesi olarak YEG'lerin her zaman yanında olacağımız vurgusu
yapılmıştır.
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile istihdam yaratan, üretici gelirlerini artıran,
çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan
projeler ile üretime yönelik makine- ekipman alımı projelerine hibe desteği sağlamaktayız.
"Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Yatırımlar" Program kapsamında hem Tarıma Dayalı Ekonomik
yatırımlarda hem de Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarında destek sağladığımız yatırım konularından
biri. Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Yatırımlar; Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu,
pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar" ve "süt toplama tesisine
yönelik yatırımlar" olarak iki başlıkta toplanmıştır. Bugüne kadar toplam 741 adet projeye  207,3 Milyon
TL. hibe ödemesi gerçekleştirdik. Yatırımcı katkı payıyla beraber toplam 483 Milyon TL. yatırım faaliyete
geçti ve 8.800 kişiye istihdam sağlandı.         
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve
depolanmasına yönelik yatırımlarda; bugüne kadar süt kabul tankı, tartım kantarı, çiğ süt depo tankı,
santrifüj pompa, otomatik pastörizatör, krema seperatörü, dinlendirme kazanı, CIP ünitesi (kimyasal
tankı, su tankı, satrifüj pompa), mayalama teknesi, salamura pastörizatörü, kapama makinesi, teleme
tarağı, karıştırma aparatı, faraş peynir arabası, proses tankı, tambur süzdürme, haşlama makinesi,
kurutma arabaları, peynir kalıpları, doğrama makinesi, vakum makinesi, süzdürme arabası, arabalar,
ambalajlama makinesi, dolum tankı, dolum makinesi, krema pastörize kazanı, yayık makinesi,
şekillendirme makinesi, gramaj makinesi, soğuk oda, buhar kazanı ve tesisatı, laboratuvar malzemeleri,
süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılacak diğer makine ve ekipmanlar ile yeni tesislerde jeneratör
alımları hibe sağladığımız makine ekipmanlar.
Süt Toplama Tesisleri; çiğ sütün toplandığı, süzülebildiği, soğutulabildiği ve uygun şartlar altında
depolanabildiği tesislerdir. Yeni tesis niteliğindeki küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezlerinin
kurulması, mevcut süt işleyen işletmelere bağlı olarak hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için
soğuk zincirin sağlanması amacıyla; teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde süt toplama
merkezlerinin geliştirilmesine yönelik başvurular hibe kapsamına alınmıştır. Mevcut işletmesi olan
yatırımcılar ve mevcut işletmesi olmadığı halde sadece süt toplama merkezleri kuracak olan yatırımcılar
da hibe desteğinden faydalanabilirler.   
Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Yatırımlarına başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye www.tarimorman.gov.tr
adresinden ulaşabilir ilan edilen başvuru sürelerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YATIRIMLARA 
HİBE DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
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