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Bakan Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil
konuşmalarında tarımı daha verimli hale
getirmek ve maliyeti düşürmek için tarımdaki
teknoloji kullanımının önemli olduğunu ifade
etmişlerdir. 



Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon alanında ilgili kamu kurumları, üniversite, sanayi ve STK'ların yer
aldığı ve yılda bir kez düzenlenen Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi 2022 yılı Ankara Tarım
ve Orman Bakanlığı merkez kampüsü Atatürk Konferans Salonunda 24-25 Kasım 2022 tarihleri
arasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil'in katılımı ile gerçekleştirildi.
Komite toplantısı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Daire Başkanı
Dr. Yalçın Ünsal, TARMAKDER adına Prof. Dr. Can Öztekin, TARMAKBİR adına Selami İleri, Tarım
Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Keskin ve Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil tarafından
yapılan açılış konuşmalarıyla başlamıştır.
Bakan Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil konuşmalarında tarımı daha verimli hale getirmek ve maliyeti
düşürmek için tarımdaki teknoloji kullanımının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. 
Komite; tarım teknolojileri ve tarımsal mekanizasyon konusunda, ilgili tarafların görüş ve
düşüncelerini alarak, Bakanlığın politika ve stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olmak, yeni tarım
teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak tarafların işbirliği
içerisinde çalışmalarını sağlamak, sektöre ve ilgili kamu kuruluşlarına tavsiyelerde bulunmaktadır.
Komite toplantıda, Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon alanında ilgili kamu kurumları, üniversite,
sanayi ve STK'ları bir araya getirerek etkin bir iletişim, karar alma ve dayanışma zemini oluşturulması
amaçlanan komite toplantısında 2021 yılında alınan tavsiye kararlarının gerçekleşme durumları
değerlendirilmiştir.
Ayrıca 2022 yılı için yeni tavsiye kararları alınmıştır. Alınan tavsiye kararlarının bir heyet eşliğinde
Bakanlık makamına sunulmasına karar verilmiştir. Bu sayede alınan kararlar ile uygulama
etkinliğinin artırılması planlanmaktadır.
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5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uygulanması ile karşılaşılan sorunların
tartışıldığı, çözüm yollarının arandığı toplantı 23 Kasım 2022 tarihinde 81 İl Tarım Orman Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürleri ve iki teknik personelin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK'un katılımı ve
açılış konuşmasıyla başlamıştır.
Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK konuşmasında, tarım arazilerini korunmasının
önemine vurgu yaparak, ülke nüfusu ile ülkemize gelen misafirlerin (turistlerin) güvenilir gıda arzının
önemli olduğunu ve bunun sağlanması için tarım arazilerinin korunması, planlaması ve planlı üretime
geçilmesi için ivedilikle çalışılması gerektiğini vurguladı.
Daha sonra değerlendirme toplantısında Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürleri
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürleri her ilin problemlerini içeren sunumlar
hazırlamış, oluşturulan 7 bölge temsilcileri ile toplantıda sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak yapılan değerlendirmeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılarak çözüm yolları
ortak akıl ile tespit edilmiştir. 5403 sayılı Kanun uygulamasındaki problemler ve çözüm önerileri
raporlanarak makama arz edilecektir. Toplantı 26 Kasım 2022 tarihinde sona ermiştir.
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5403 SAYILI
TOPRAK KORUMA
VE ARAZİ
KULLANIMI
KANUNU
UYGULANMALARI
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI



Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan DEMİROK, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ve Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2023 Yılı, Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı'na katıldı. Sayın
Genel Müdür, Çalıştayın ikinci oturumunda yaptığı açılış konuşmasında, kırsal alanlarda yapılan
projelere çok önem verdiklerini belirterek daha fazla üreticiye ulaşılması için proje faaliyetlerinin hız
kazanması ve taşra teşkilatının merkezle birlikte koordinasyon halinde çalışmasının önemi üzerinde
durdu.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan, bir
kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı işbirliğinde gerçekleştirilen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ve Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2023 Yılı, Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı Antalya'da 20-25
Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
23 Kasım 2022 tarihinde başlayan ikinci oturumda, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin
2023 Yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi üzerinde çalışmalar yapılacak. İkinci oturumun açılışında, Etüt
ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule ÖZEVREN, UNDP Kırsal Kalkınma Projeler Koordinatörü Güray
BALABAN, tüm İl Müdürleri adına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali TEKİN ve Tarım
Reformu Genel Müdürü Burhan DEMİROK tarafından açılış konuşmaları yapıldı.
Çalıştay, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz Bölge Proje Yönetim Birimleri tarafından 2022 yılı
değerlendirmesi ve 2023 yılı planlamaları ile ilgili sunumlarla devam etti. Sonrasında, proje personeli ve
uzmanları tarafından, Hibe Faaliyetleri Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar, Uygulama Planları
Hazırlık Süreci, Teknik Şartnameler Hazırlık Süreci ve Kastamonu ve Adana Değer Zinciri Örneği
sunumları yapıldı.
Çalıştay, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinin iki gruba ayrılması ve illerin bütçe masalarının
oluşturulmasıyla devam ediyor. Devamında, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin 2023 Yılı
Yıllık Çalışma Plan Bütçesi ve finansal tabloları taslak olarak oluşturulduktan sonra nihai hale
getirilerek IFAD onayına sunulacaktır.
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ VE KIRSAL 
DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 2023 YILI, YILLIK 
ÇALIŞMA PLAN VE BÜTÇE ÇALIŞTAYI



Genel Müdürümüz Sayın Burhan DEMİROK, İzmir ili Dikili ilçesinde kurulmakta olan ve Avrupa'nın en
büyük sera kümelenme projesi olacak Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesini (TDİOSB) ziyaret etti ve bölgede çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulundu.
Ziyarette Genel Müdürümüze, Dünya Bankası yetkilileri Luz Berania Diaz Rios ve ekibi, Organize Tarım ve
Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ile Çalışma Grup Sorumlusu Aylin İNAN, Dikili Jeotermal
Isıtmalı Sera TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman ÖĞMEN, yönetim kurulu üyeleri Dikili
Kaymakamı Ali Edip BUDAN, Ercan KORKMAZ ve Hayrettin UÇAK, denetim kurulu üyesi Dikili Belediye
Başkanı Adil KIRGÖZ ile müteşebbis heyet üyeleri Mehmet Şahin ÇAKAN, Birol CELEP ve Kadri GÜNDEŞ
de eşlik ettiler.
Ziyaret sürecinde, İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde, İzmir Vali Yardımcısı Sayın Ünal ÇAKICI'nında
yer aldığı Dünya Bankası yetkilileri ile gerçekleştirilen, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesinin
değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; Genel Müdürümüz Sayın Burhan DEMİROK, Dikili ilçesinde mevcut haliyle tarıma elverişli
olmayan 3 milyon 29 bin m2 yüzölçümlü alanda kurulmakta olan Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin
önemine vurgu yaptı.
Bu proje sayesinde, bölgenin jeotermal kaynaklarının tek merkezden kontrol edilerek seraların
ısıtılmasının daha efektif şekilde gerçekleştirileceğini, seracılıkta üretim giderleri arasında önemli bir
tutar oluşturan ısıtma maliyetlerinin önemli oranda düşeceğini, projenin tam entegre hibrit sistemli bir
yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılacak bir proje olduğunu
ifade etti.
Ayrıca, Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesinin, şehirde yaşayanların daha kısa sürede ve daha
taze sebze, meyveye ulaşmasının sağlanması, nakliye kayıplarının ve karbon salınımının azaltılmasına
yönelik olarak Bakanlığımızca uygulamaya konulan Kent Tarımı uygulamaları açısından da İzmir ili için
önemli olduğuna vurgu yaptı.
Daha sonra Genel Müdürümüz Sayın Burhan DEMİROK, projenin yatırım tutarının 5 Milyar TL olacağını,
her biri minimum 25 dekar büyüklüğünde 50 adet yüksek teknolojili sera işletmesi, üretilen ürünlerin
işlenmesine yönelik 35 adet sanayi tesisi ile birlikte seracılık eğitim merkezi ve Ar-Ge merkezi de
kurulacak olan proje faaliyete geçtiğinde, yılda 80.000 ton üretim gerçekleştirilmesi, %90'ı kadınlardan
olmak üzere doğrudan 3.500 kişiye istihdam sağlanmasının planlandığını, projenin ülkemiz
ekonomisine yıllık 1,6 Milyar TL katkı sağlayacağını belirtti.
Toplantının ardında proje alanında incelemelerde bulunan Genel Müdürümüz Sayın Burhan DEMİROK,
yürütülen ve planlanan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında yetkililerle bilgi alış verişinde
bulundu.
Üretim için bir araya gelen, alın teri ile akıl terini birleştiren TDİOSB'leri desteklemeye devam ediyoruz.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN BURHAN DEMİROK İZMİR
DİKİLİ JEOTERMAL ISITMALI SERA TDİOSB’Yİ ZİYARET ETTİ



Genel Müdürlüğümüz tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen projeler çerçevesinde, 15 Kasım 2022
tarihinde Genel Müdürümüz Burhan DEMİROK, IFAD Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya
Birimi ve Türkiye Direktörü Bernard HIEN ile bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman YILDIZ, Daire Başkanı Dr. A. Şule ÖZEVREN, IFAD Ülke
Program Müdürü Taylan KIYMAZ, projede görevli uzmanlarla birlikte AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü'nden uzmanlar da katılım sağladı.
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) ve Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin (KDAKP) ilerleme durumları gözden geçirildi. IFAD'ın tarımsal
ve kırsal kalkınma alanındaki çalışma sistemi ile birlikte proje uygulama-değerlendirme süreci ve
ülkemizde devam eden projelerin görüşüldüğü toplantıda, Ülkesel Stratejik Fırsatlar Programı'nın
(COSOP) hazırlık süreci ile ilgili çalışmalara en kısa zamanda başlanacağı belirtildi.
IFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki işbirliğinin uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekilerek
bugüne kadar sağlanan başarının geleceğe de taşınması için gerekli çalışmaların yapılacağı konusuna
vurgu yapıldı.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN BURHAN DEMİROK, IFAD TÜRKİYE DİREKTÖRÜ
BERNARD HIEN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

AFYONKARAHİSAR  BAŞMAKÇI OVASI
AĞRI PATNOS OVASI
AĞRI TUTAK OVASI

AMASYA BALLIDERE OVASI
AMASYA ESKİKIZILCA OVASI

ERZURUM HINIS OVASI
ERZURUM HORASAN OVASI

SİVAS HAFİK OVASI
SİVAS ULAŞ OVASI

TUNCELİ EĞRİPINAR OVASI
TUNCELİ KARASAR OVASI

BÜYÜK OVA KORUMA ALANINA 11 OVA DAHA İLAVE EDİLDİ
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession
Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme
Komitesinin 14. Resmi Toplantısı, 10 Kasım 2022 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Burhan
DEMİROK'un başkanlığında hibrid formatta (fiziki ve çevrimiçi ) Ankara'da gerçekleştirildi.
Toplantıya Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Muhammed ADAK, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal
Kalkınma Genel Müdürlüğü'nden Komşuluk, Genişleme ve Katılım Öncesi Yardım Bölümü Başkanı
Frank BOLLEN, Türkiye Ülke Sorumlusu Krzysztof SULIMA; AB Delegasyonu'ndan Mali İşbirliği Başkanı
Andre LYS, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Hidalgo GUITERREZ, Tarım Sektörü
Yöneticisi Leyla ALMA ve ilgili bakanlıkların ve STK'ların temsilcileri katılım sağladı.
Genel Müdürümüz Sayın DEMİROK açılış konuşmasında; "IPARD III Programı 14 Mart 2022 tarihinde
Komisyon tarafından kabul edilmişti. Biz de Programın ülkemizde en etkin şekilde kullanılabilmesi
için çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Programda uygulanacak yeni tedbirler ve kurumsal
kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni projeler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakında
imzalanacak olan Çerçeve, Sektörel ve Finansman Anlaşmaları müteakip yeni programımızı bir an
önce uygulamak için sabırsızlanıyoruz. Bir aksilik olmazsa 2023 yılı içerisinde Programdan ilk çağrı
ilanına çıkabileceğimizi öngörüyoruz. IPARD III Programı kapsamında akreditasyon hazırlıklarımıza
başladık. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgili Kurumlarımızla istişareli şekilde süreçleri
yürütüyoruz. Ayrıca, LEADER tedbiri, Tarım- Çevre tedbiri, Teknik Destek Projeleri ve IPARD III
programında yer alacak olan Danışmanlık Hizmetlerinin uygulanması için çalışmalarımıza hızla
devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.
Toplantıda, İzleme Komitesi üye değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, toplantı yeter
sayısının kontrolü ve gündemin onaylanması, bir önceki İzleme Komitesi toplantı tutanağının kabulü
gerçekleştirildi. 2023 Yılı Teknik Destek Eylem Planı sunuldu ve İzleme Komitesi üyelerince oybirliği ile
kabul edildi.
IPARD II Programının uygulanması kapsamında, Yönetim Otoritesi ve ilgili paydaşlar tarafından
sunumlar gerçekleştirildi.
IPARD 14. İzleme Komitesi toplantısı iyi niyet ve temennilerle ve bir sonraki toplantının Haziran
2023'te yapılması kararı ile sona erdi.
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IPARD II PROGRAMI 14. İZLEME
KOMİTESİ RESMİ TOPLANTISI GENEL

MÜDÜRÜMÜZ SAYIN BURHAN
DEMİROK’UN KATILIMI İLE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 



Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı, IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ
başkanlığında bir heyet saha ziyaretleri kapsamında 23 Kasım 2022 tarihinde Güdül ve Kızılcahamam
Yerel Eylem Grubu Derneklerini ziyaret etmiştir.
Güdül ilçesine yapılan ziyarette ilçe Kaymakamı Sayın Deniz YILDIRIM, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer
YALÇIN, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin TANRISEVEN ve YEG Müdürü Mustafa Hikmet
KALAYCIOĞLU hazır bulunmuştur. Ziyaret vesilesiyle, Güdül YEG tarafından ilçeye sağlanan hizmetler
hakkında bilgi alınmıştır. Sayın Deniz YILDIRIM ve Muzaffer YALÇIN makamında ziyaret edilmiştir.
İlk olarak Güdül Kadın Girişimciler Üretim ve işletme Kooperatifi-Yöresel lezzetler Mutfağı ziyaret
edilmiştir. Yöresel ürünler ve işlenmesine yönelik Güdül ilçesinin mikroklima potansiyelinden
bahsedilen toplantıda ürünlerin çeşitliliği (domates, üzüm, limon kekiği, keçi pastırması, leblebi vb.) ve
ürünlerin işleme, paketleme, kurutma, markalaşma ile yaratacağı katma değer hakkında görüş alışverişi
yapılmıştır.
Sayın YILDIZ ve heyet tarafından Güdül YEG derneği yerinde ziyaret edilmiştir. YEG Müdürü tarafından
bir sunum yapılarak "Kırsal turizm ürünlerin geliştirilmesi" teması altında gerçekleştirilen faaliyetlere
vurgu yapılmıştır. Kırsal turizm/ çiftlik turizmi/eko turizm/sağlık turizmi/ doğa turizmin geliştirilmesi
için fizibilite çalışması yapılarak turizm fizibilite kitapçığı hazırlandığı ifade edilmiştir.
Kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının (Geleneksel kıyafetler, tel kırma, iğne oyası,
soft kumaş, ahşap atölyesi) ortaya çıkarılması, geliştirilmesi kapsamında Bakanlığımız YEG'lerinin ilçede
önemine vurgu yapılmıştır. Tiftik keçisi yünü ve soft kumaş üretimi için uygulanmakta olan ve
uygulanacak faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.
Ayrıca Güdül ilçesi için büyük öneme sahip Leblebinin YEG tarafından hayata geçirildiği leblebi
imalathanesi ziyaret edilerek, YEG'lerin ilçede işbirliği ve harekete geçirici önemi bir kez daha
gözlemlenmiştir.
Sayın YILDIZ, YEG'in faaliyetleri ile ilgili memnuniyetini ifade etmiştir. Büyük potansiyelin var olduğu
Güdül ilçesi ve köylerinde ortak çalışmanın önemini, bu kapsamda 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz
küçük çiftçilere yönelik proje ile Güdül ilçesi Tahtacıörencik köyünün pilot olarak seçildiğini belirtmiştir.
Üzüm sıkma, pekmez yapımı, meyve sebze kurutma, paketleme özellikle Tiftik Keçisi yetiştiriciliğine
yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ayrıca IPARD III Programı hakkında da bilgi vermiştir. 
Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yılmaz ÖZBEK başkanlığında ilçe Tarım ve Orman
Müdürü Ümit ALKOÇ ve YEG üyeleri temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Arı
üreticileri, kadın kooperatifleri, hayvancılık ile uğraşan üreticiler, tiftik keçisi ve soft kumaş ile ilgili halk
eğitim müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı geniş katılımlı toplantıda uygulanan ve uygulanacak
faaliyetler değerlendirilmiştir.
LEADER tedbiri kapsamında kurulan ve kırsal alanlarda kalkınmanın itici gücü olan YEG'ler ile birlikte
yapılacak çalışmalar sahada artarak devam edecektir.
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IPARD YÖNETİM OTORİTESİ GÜDÜL VE KIZILCAHAMAM SAHA
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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KKYDP VE UZMAN ELLER UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "KKYDP ve Uzman Eller Uygulamaları

Değerlendirme Toplantısı" 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

81 İl Müdürlüğümüzün Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürleri ile konu uzmanı personelin

hazır bulunduğu 4 günlük toplantı programında, hibe destek programlarımız Kırsal Kalkınma

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Kırsal

Ekonomik Altyapı Yatırımları ile Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri ele alındı.

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman YILDIZ konuşmalarında hibe desteği programlarının 81 ilde

verimli bir şekilde uygulanması için bütçe kaynaklarının faydalanıcıların en yüksek verimi alacağı

şekilde kullandırılması gerektiğini vurguladı. Bu verimliliğin Bakanlık ve taşra teşkilatının uyumlu

çalışması ile sağlanacağını da ayrıca dile getirdi. Taşra teşkilatından gelen görüş ve taleplerin bu

hususta önemli olduğunu belirtti. Dr. Osman YILDIZ özellikle Uzman Eller Projelerinin hem eğitimli

genç nüfusun istihdamını sağlaması hem de tarımsal faaliyetlerin kalitesinin artması açısından

önemini vurguladı. Birinci uygulama yılını tamamlayan projenin önümüzdeki dönemlerde de başarı

ile uygulanacağı temennisinde bulundu.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ali ELÇİN konuşmalarında hem kendisinin hem de Genel

Müdürlüğümüz personelinin illere yaptığı ziyaretlerde projelerin sahada etkin ve verimli bir şekilde

uygulandığını yerinde gördüklerini belirtti.

Ali ELÇİN, ilgili Çalışma Grup Sorumluları Öznur YAVUZ, Dr. Muharrem SATAR, Dr. Nihat SÖNMEZ,

Buket YÖRGÜÇ SAVAŞ ile birlikte 4 günlük toplantı boyunca Şube Müdürleri ve konu uzmanı

personele bilgilendirmelerde bulundu ve uygulamalarla ilgili görüş ve talepleri dinledi.



Tarım Reformu Genel Müdür Yrd. Dr. Osman Yıldız tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla devam
eden Çalıştayın ilk oturumu, Konya ve Karaman illerinin 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı
planlamaları ile ilgili sunumlarıyla tamamlandı.
Çalıştayın ikinci oturumu, Konya ve Karaman illeri için ayrı ayrı oluşturulan Bütçe Masa Çalışmaları ile
devam etti. Her iki ilin 2023 Yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçeleri gözden geçirilerek, 2023 yılında
planlanan faaliyet ve yatırımlar değerlendirildi.
20-21 Kasım tarihleri arasında, iki gün sürecek olan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2023 Yılı
Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı'nda İl bütçeleri oluşturulduktan sonra her iki ilin konsolide
bütçeleri hazırlanıyor. 2023 Yılı Yıllık Çalışma Plan Bütçeleri ve finansal tabloları taslak olarak
oluşturulduktan sonra Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından nihai hale getirilerek IFAD onayına
sunulacaktır.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler
Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan, bir
kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma
Fonu (IFAD) tarafından karşılanan ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde
gerçekleştirilen Göksu Taşeli Havzası Kalkınma
Projesi 2023 yılı, Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe
Çalıştayı Antalya'da başladı.
20-25 Kasım 2022 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan Çalıştay ilk olarak Göksu
Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Yıllık Çalışma Plan
ve Bütçe Çalıştayı ile başladı. Etüt ve Projeler Daire
Başkanı Dr. A. Şule Özevren, UNDP Kırsal Kalkınma
Projeler Koordinatörü Güray Balaban, Konya İl
Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Karaman İl
Tarım ve Orman Müdür Yrd. Abdullah Kaya ve 
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ VE KIRSAL
DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ 2023 YILI,

YILLIK ÇALIŞMA PLAN VE BÜTÇE ÇALIŞTAYI BAŞLADI



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında değişiklik yapılan düzenlemeleri içeren
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) ile Kırsal Ekonomik
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 'de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30)  29 Kasım 2022 tarihli 32028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeler ile 2021-2022 dönemi uygulamalarına ilave olarak değişiklikler yapılmış, limitler
bütçe imkânları çerçevesinde arttırılmıştır.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de;
·Hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon Türk
Lirasından 7 milyon Türk Lirasına,
·Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 3.5 milyon Türk Lirasından 5
milyon Türk Lirasına,
·Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3 milyon
Türk Lirasından 4 milyon Türk Lirasına çıkarıldı.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de;
·A iş planı kapsamındaki başvurular için (makine-ekipman alımları) hibeye esas proje tutarı üst limiti
KDV hariç 300 bin Türk Lirasından 500 bin Türk Lirasına,
·B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst
limiti KDV hariç 600 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk Lirasına çıkarıldı.
·B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu beş dekara
kadar tarım arazisi varlığı olan,
·Hayvancılık işletmelerinde ise elli başa kadar büyükbaş veya üç yüz başa kadar küçükbaş hayvan
varlığı olan,
·Küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki
başvuruları destek kapsamına alındı.
·A iş planı (makine-ekipman alımları) kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım
yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.
·Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon çözümleri destek kapsamına alındı.
 Ayrıca
·İllerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı
kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi.
·Tebliğler sadeleştirildi, anlaşılmayan hususlara netlik kazandırıldı.
2022-2023 Dönemi başvuruları söz konusu Tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin
yayınlanmasının ardından başlayacaktır.
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİNE YÖNELİK 2020/24 VE 2020/25 NO.LU
TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesinde görevli personel tarafından
IPARD Programı LEADER tedbiri kapsamında 18 -20 Ekim 2022 tarihlerinde 3 gün süre ile Denizli'de 21
Ekim 2022 tarihinde ise Burdur'da YEG'lere ziyaretler gerçekleştirildi. Denizli'de bulunan 6 YEG,
Burdur'da ise Kemer/Karamanlı YEG ve her iki ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TKDK İl
Koordinatörlüğü ve gidilen ilçelerdeki Tarım ve Orman İlçe Müdürleri ziyaret edilmiştir. Denizli'de;
Doku YEG, yapılan ziyaretler kapsamında Buldan'a özgü dokumaya ilişkin tanıtım çalışmalarının
yapıldığı, yerel ürünlerin tanıtımına yönelik tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve tanıtım
broşürlerinin basıldığı ifade edilmiştir. İlerleyen süreçlerde Tripolis antik kentinin tanıtımına destek
olunacağı ve bölgenin kültür turizm merkezi haline gelmesi için faaliyetler gerçekleştirileceği de
belirtilmiştir.
Kayıpazarı YEG, Çal ilçesinde yöreye özgü yerel ürünlerin kadın kooperatifi aracılığı ile üretilmesi ve
tanıtımında rol alındığı ifade edilmiştir. YEG ofisinde Uzman Sn. Medine TEKİN gerçekleştirilen
çalışmalarla ilgili bilgileri aktarmıştır. Bölgede yetişmiş ünlü ressamlarımızdan İbrahim Çallı'nın
değerinin duyurulması ve kültür turizmine katkı sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilmiştir.
Halk Eğitim Merkezi ile ortak çalışma gerçekleştirilerek kök boya ile yapılan özel desenlere sahip
kilimler ve dokumaların İngiltere'ye ihracat edildiğinden ve YEG olarak bu süreçte yer alındığından
bahsedilmiştir. Avrupa'daki YEG'lerle iletişim halinde olunduğu da görüşmeler sırasında ifade
edilmiştir.
Hambat YEG, yeni kurulan YEG'ler içinde yer aldığından ilerleyen dönemde çalışmalara başlanacağı
aynı zamanda YEG Başkanı da olan Bozkurt Belediye Başkanı Sn. Birsen ÇELİK tarafından ifade
edilmiştir. Gerek havalimanı ve gerekse işlek karayoluna yakınlığı nedeniyle yörenin potansiyelinin çok
fazla olduğu, önde gelen konuların tanıtımının yapılacağı, hayvancılık sektöründe potansiyelin fazla
olması sebebiyle süt ürünleri üzerine gastronomi çalışmaları yapılmasının planlandığı belirtilmiştir.
Bozkurt ilçesinin, doğal off-road için pist olduğunu ve daha önce yarış düzenlendiğini, yine bölgenin
göçmen kuşların rotasında olması nedeniyle, uluslararası boyutta kuş gözlemcilerinin bu bölgeye
geldiği ifade edilmiş ve bu kapsamda bölgenin tanıtım ve cazibe merkezi haline getirilmesi için
çalışacakları belirtilmiştir.
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TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IPARD YÖNETİM 
OTORİTESİ DENİZLİ VE BURDUR’DA YEG’LERİ ZİYARET ETTİ

YEREL EYLEM
GURUPLARI



Kızılhisar YEG, Serinhisar ilçesinin leblebi üretimi konusunda birinci olduğu ve leblebi tanıtımı ile ilgili
çalışmalar yapıldığı beyan edilmiştir. Aynı zamanda YEG Başkanı da olan Serinhisar Belediye Başkanı
Sn. Hüseyin GEMİ, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparak bölgenin potansiyelinin fazla
olduğunun ve bu durumun öne çıkarılması için gerekli çalışmaların dernek tarafından yapılmaya
devam edileceğini ifade etmiştir.
Çameli YEG, 20 Ekim 2022 tarihinde ziyaret edilmiş ve aynı zamanda Çameli Belediye Başkanı da olan
YEG Başkanı Sn. Cengiz ARSLAN makamında ziyaret edilmiştir. Çameli ilçesinin doğal güzelliği ve
yöresel ürünlerle yapılan yemeklerinin uluslararası tanıtımına önem verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca
gastronomi konusunda Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile ortak gastronomi projesi yürütüldüğü
ifade edilerek YEG faaliyetleri kapsamında bölgenin tanınırlığına katkıda bulundukları belirtilmiştir.
Kalebey YEG, YEG müdürü ve üyelerle dernek ofisine gidilerek görüşme sağlanmış ve YEG müdürü Sn.
Tayfun DİNDAR tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirilmiştir. Kale ilçesinin doğal
güzelliği ve özellikle Topuk yaylasının tanıtımı için festival düzenledikleri belirtilmiştir. Topuk
yaylasında gökyüzü gözlemi için organizasyon yapıldığı ve gelecek yıl için de çalışmaların başlatıldığı
ifade edilmiştir. Bölgenin tanıtılması ve cazibe merkezi haline gelmesi için dernek olarak çalışmalara
devam edileceği belirtilmiştir.
Denizli ilimizdeki ziyaretlerinin ardından Yönetim Otoritesi yetkilileri YEG'lerle ilgili temaslarda
bulunmak üzere Burdur iline geçmiştir.
Burdur'da Kemer/Karamanlı YEG, 12.Çağrı ile birlikte kurulan YEG'lerden biri olarak gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetler ve ilerleyen dönemde beklenen süreç hakkında bilgi verilmiştir. Karamanlı
Belediye Başkanı Sn. Fatih SELİMOĞLU, YEG'in bölgenin tanıtılması açısından önemine vurgu yaparak
bu süreçte Belediye olarak da destek verileceğini ifade etmiştir. Burdur ilimizde kurulan ilk YEG olarak
öncü olmayı hedefledikleri ve gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda Burdur'da dernek kurmak
isteyen birçok kişiye örnek olunacağı ifade edilmiştir.
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 TÜRKİYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLARIN DURUMU
 KULLANIMI VE VERİLEN DESTEKLER 

TÜRKİYE JEOTERMAL KONFERANSI’NDA DEĞERLENDİRİLDİ

Dünya Bankası tarafından 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Türkiye Jeotermal
Konferansı'na, Genel Müdürlüğümüz adına Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı
Deniz ORUÇ katıldı.
Konferansın "Türkiye'de Jeotermal Enerji Alanındaki Gelişmelerin Karşısındaki Önemli Zorluklar" ve
"Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımında Türkiye'nin Perspektifinden Ölçek Ekonomilerini,
Rekabetçiliği ve Kârlılığı Nasıl Harekete Geçirilebilir" panellerine katılım sağlanarak, tarım sektörü
ve jeotermal kaynakların kullanımı, jeotermal Isıtmalı TDİOSB'lerin dünü, bu günü ve yarını
konularında yerli ve yabancı katılımcılara bilgiler verildi.
Ayrıca konferansta Daire Başkanı Deniz ORUÇ tarafından Jeotermal Enerjinin Doğrudan
Kullanımında Devlet Destekleri, Jeotermal Enerjinin Tarımda Kullanımı,   Jeotermal Enerji ve Sera,
Jeotermal Enerji ve Destekler, Jeotermal Enerji ve TDİOSB'ler, Jeotermal Isıtmalı TDİOSB'lere
Sağlanan Teşvikler, TUCSAP Projesi, Jeotermal Isıtmalı Dikili TDİOSB Projesi ve Nevşehir Kozaklı
Jeotermal Isıtmalı TDİOSB Projesi başlıklarını içeren konularında sunum yaptı.



TRGM    -BÜLTENe 14

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluşu ve desteklenmesine yönelik iş ve işlemler
Genel Müdürlüğümüz tarafından Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu kapsamda Samsun ili Bafra ilçesinde, bölgenin iklim özelliği itibarıyla var olan güçlü tarımsal üretim
çeşitliliğine seracılık faaliyetinin de eklenmesi için uygulamaya konulan ve yatırım, üretim, istihdam,
ihracat hedefleri doğrultusunda örnek bir yatırım olacağı öngörülen Bafra Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de
çalışmalar, en kısa sürede üretime geçmek için hız kesmeden devam ediyor.
Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 2021 yılında başlanan alt yapı inşaatlarında adım adım sona
yaklaşılıyor.
Yatırım Programında yer alan ve 2022 yılı için 52 milyon TL ödenek tahsis edilen Bafra Tarıma Dayalı
İhtisas Sera OSB'de, alt yapı inşaatlarının yılsonuna kadar fiziksel ve mali olarak %80 ile %85 oranında
gerçekleştirilmesi, 2023 yılının ilk yarısında da tamamlanması hedeflenmektedir.
Alt yapının tamamlanmasını müteakip, 2023 yılı içerisinde yatırımcılara parsel tahsislerinin yapılması ve
yatırımcılar tarafından üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilerek üretim sezonuna hazır hale getirilmesi
de hedeflenmektedir.
Genel Müdürlüğümüz Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ
başkanlığında, Çalışma Grup Sorumlusu Recep DURUKAN ve Jeoloji Mühendisi Murat BİLGİR'den
oluşan teknik ekip tarafından, devam eden alt yapı inşaatları ve yürütülen çalışmalar ile ilgili mahallinde
incelemelerde bulunulmuştur.
Teknik ekip tarafından, yapılan çalışmalar ve yürütülen iş ve işlemler sırasında ortaya çıkan
olumsuzlukların ve sorunların, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda çözümüne yönelik
olarak yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yapılmıştır.
Ayrıca Samsun Valisi Sayın Zülkif DAĞLI ve Bafra Kaymakamı Sayın Cevdet ERTÜRKMEN'e, yapılan
çalışmalar ve gelinen son durum ile ilgili bilgi verilmiştir.
Üreticilerin kümelenerek alın teri ile akıl terini birleştireceği Samsun Bafra Sera TDİOSB, faaliyete
geçtiğinde yıllık 30.000 ton sebze üretimi ve 1.200 kişilik istihdam ile GSMH'ye önemli bir katkı
sağlayacağı tahmin edilmektedir.
Üretim için kümelenerek güçlerini birleştiren yatırımcıları ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgeleri desteklemeye devam ediyoruz.  

         BAFRA TARIMA DAYALI İHTİSAS 
SERA OSB, ADIM ADIM ÜRETİME DOĞRU YOL ALIYOR
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında
Uzman Eller Projesi ile meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su
ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, tarımsal
üretimin miktarını, kalitesini arttırmak amacıyla örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara
hibe desteği sağlamaktayız. 
Bingöl ilimizde Uzman Eller Projesi uygulayan 27 hak sahibi, mezun oldukları alanlarda emek
sarfetmenin gayretiyle projelerini başarılı bir şekilde tamamladı. 
Solhan ilçesi Yiğitharman köyünde ikamet eden Veteriner Sağlık Teknikeri Abdullah BAYIR uyguladığı
"Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Besiciliği Projesi" ile hem ailesine ekonomik katkı sağladığını hem de
mesleğini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını, kendi projesini köyünde hayata geçirerek ekonomiye
katkıda bulunduğunu ifade etti. 
Bir diğer Veteriner Sağlık Teknikeri Yusra BASATEMÜR da proje kapsamında aldığı büyükbaşlardan
buzağılarını elde ederek 8 adet büyükbaş hayvanı ile bir kadın girişimci olarak ailesine ekonomik katkı
sağladığı için çok mutlu olduğunu, işletmesini daha da büyüteceğini belirtti.
Adaklı ilçesi Kamışgölü köyünde ikamet eden Gıda Teknikeri Esra Nur OKUŞ da kadın girişimci olarak;
Uzman Eller kapsamında uyguladığı proje ile üretim hayatında var olma imkanına kavuştuğunu belirtti. 
Ziraat Teknikeri Şükran TOKUR da uyguladığı "Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Süt Sığırcılığı"
Projesiyle hayvan varlığını büyüttü. 
Gökdere köyünde ikamet eden Biyosistem Mühendisi Harun KAYA da uygulamış olduğu "Arı
Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri İle Arı Sütü ve Ana Arı Üretimi Projesi" ile 125 kilo süzme bal, 100 kilo
karakovan balı ve 3,5 kilo arı sütü elde ederek satış yapmış ve sonuçtan memnun. Süreç içerisine
kolonisini 62'ye çıkaran Harun KAYA'nın hedefi arı kolonisini büyüterek hem yurtiçine hem de
yurtdışına satış yapmak. 
Uzman Eller Projeleri 2022-2024 yılları arasında 81 ilde uygulanmaya devam edilecek. Proje ile ilgili
gelişmeleri www.tarimorman.gov.tr'den ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

BİNGÖL’DE UZMAN ELLER PROJELERİ TAMAMLANDI
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD
Yönetim Otoritesi, LEADER tedbiri
kapsamında faaliyet yürüten Yerel Eylem
Gruplarını (YEG) yerinde incelemek için
2022 tarihinde Çankırı ilinde saha ziyareti
gerçekleştirmiştir.

16

 YÖNETİM OTORİTESİ
 ÇANKIRI İLİNDE

İkinci Etap illerinden Çankırı ilinde yeni
kurulan ve başarılı yerel kalkınma
stratejileriyle listeye giren Orta, Şabanözü-
Eldivan, Çerkeş ve Ilgaz YEG yetkilileri ile
görüşülmüş fırsatlar, karşılaşılan sorunlar ve
çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde
bulunulmuştur.   
Yönetim Otoritesi tarafından İl Tarım ve
Orman Müdürü ve TKDK İl Koordinatörü
yerinde ziyaret edilmiş ayrıca Orta,
Şabanözü-Eldivan, Çerkeş ve Ilgaz İlçe Tarım
ve Orman Müdürleri ile görüşülerek
Bakanlık olarak YEG'lerin her sürecinde
yanlarında olunmasının önemine vurgu
yapılmıştır
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LEADER ÇANAKKALE İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ (YEG) 
ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LEADER Yaklaşımının daha etkin uygulanabilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG'lerin) mevcut
durumlarının incelenmesi amacıyla; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, AB Yapısal Uyum Yönetim
Otoritesi UKA/LEADER ekibi, 17-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Çanakkale'de kurulmuş olan 2 adet YEG'i
ziyaret edildi. 
İki gün süren ziyaretler kapsamında; Gökçeada-Eceabat-Bozcaada Yerel Eylem Grubu Derneği
(GEBYEGDER) ve Ayvacık Assos Yerel Eylem Derneği ilçelerindeki dernek ofislerinde ziyaret edilirken,
aynı zamanda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Çanakkale İl Koordinatörlüğü de ziyaret edildi. YEG'lerin bulunduğu ilçelerin ziyareti sırasında, Eceabat
kaymakamı, yerelde kurulmuş ve YEG'in önemli bir paydaşı olan kadın kooperatifleri de yerinde ziyaret
edilerek uygulama ile ilgili sorun ve çözüm önerileri alındı. 
Çanakkale İl Tarım ve Orman müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürü, İl Müdürlüğü UKA-LEADER
temsilcileri ve Çanakkale TKDK İl Koordinatörlüğü UKA-LEADER temsilcileri de Yönetim Otoritesi
personeline eşlik etti. 
Ziyaretler sırasında derneklerin müdür ve uzmanlarından, derneklerinin 2022 yılında LEADER
kapsamında yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler, Ulusal Kırsal Ağ (UKA) ve YEG'ler ile birlikte
planlanan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Ayrıca Bozcaada da bulunan "Bozcaada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" ziyaret edilerek
dernekle işbirliği içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Kooperatif başkanı,15 üyeli kooperatifin
çalışma alanının öncelikle yöresel ürünler olduğunu (özellikle 15'e yakın reçel çeşitlerinin bulunduğunu) 
 ve GEBYEGDER'in kooperatife yerel ürünlerin üretimine yönelik makine-ekipman desteği sağladığını
belirtti.
Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı' da "İlçenin toprak ve iklim yapısına uygun alternatif
üretim ve ürün çeşitleri tarımsal araştırma ve analiz çalışması" başlıklı çalışma için toprak analiz cihazı
alımı yaptıklarını ve analiz faaliyetlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde devam ettiğini
belirtti. Bölgenin iklim şartlarının Antepfıstığı yetiştirmeye çok elverişli olduğunu, Şapköy ilçesinde
üretime yönelik çalışmalar yapıldığını ve "Şapköy Üretim Kooperatifi" için YEG olarak fıstık kavurma
makinası alımı yapacaklarını belirtti.
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ IFAD DENETİM
MİSYON HEYETİ SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş
birliğinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 8 ilde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma
Projesi faaliyetlerinin Yıllık Denetim Misyonu Toplantıları çerçevesinde, proje paydaşlarından oluşan
misyon heyeti 31 Ekim-3 Kasım 2022 tarihleri arasında saha ziyareti gerçekleştirildi.
Daire Başkanı Dr. A. Şule ÖZEVREN, IFAD Türkiye Direktörü Bernard Hien liderliğinde IFAD
Uzmanlarından oluşan heyet, UNDP Türkiye'den IFAD Projeler Koordinatörü Güray BALABAN ile
proje personeli ve uzmanlardan oluşan ekip, mevcut uygulamaları ve ilerlemeleri yerinde görmek
üzere Adana ve Osmaniye illerinde incelemeler yaptı. Saha ziyaretlerinde bireysel ve köy bazlı
yatırımlar ile ekonomik yatırım projeleri yerinde incelendi.
Misyon heyeti üç gün süresince Adana'nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde yapılan
faaliyetleri yerinde inceleyerek üreticilerle görüşmelerde bulundu. Eylül 2022 tarihinde ihalesi
tamamlanan ve inşaat çalışmalarına başlanan Kozan Canlı Hayvan Pazarı ile inşaatı tamamlanmak
üzere olan Tufanbeyli Yöresel Ürünler Pazar Yeri alanları ziyaret edildi.
Ayrıca, özelde paylaşılan altyapı yatırımları için potansiyel yararlanıcı olan Binboğa Bal Kooperatifi,
Tapaneli Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Trabzon Hurması Ev Tipi Kurutma Tesisi
Demonstrasyonu, Lavanta Bahçe Tesisi Demonstrasyonu, bireysel hibeler kapsamında göçer
hayvancılara yönelik verilen Yaşam Çadırı, hayvan yetiştiricisine fayda sağlayan sıvatlar ve gölgelikler
ziyaret edilerek, üretici ve kooperatif üyeleriyle görüşmeler yapıldı.
Heyet tarafından ziyaret edilen Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yer alan Yöresel Ürünler Pazarı,
Tufanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümesinde üretilen tarımsal ürünlerin toplu bir merkezde
pazarlanmasına olanak sağlayarak, başta sebze-meyve üretimi olmak üzere tarımsal üretimin
geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 1.760 m2 üstü kapalı ana pazar
yeri, 380 m2 üstü kapalı köylü pazar yeri olmak üzere toplam 2.140 m2 üstü kapalı pazar alanına
sahip olacak olan Yöresel Ürün Pazarı'nda çiftçiler için özel satış stantları bulunacaktır. Toplam
bütçesi 13 milyon TL olan Tufanbeyli Yöresel Ürünler Pazarı, üreticilere, işleyici ve tüccarlara hizmet
edecektir. Pazarın işletmeye açılması ile birlikte 800 kadın ve 700 erkek olmak üzere yaklaşık 1.500
kişinin (üretici, tüketici, aracı, toptancı vb.) pazardan faydalanması bekleniyor.
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Misyon heyetinin etkilendiği konulardan biri de Yaşam Çadırları oldu. Projesi çerçevesinde Tufanbeyli,
Saimbeyli-2, Feke, Pozantı ve Kozan'da küçükbaş hayvancılık yapan göçer ailelerin yaşam
standartlarını geliştirerek küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak olan
6.400.000 TL bütçeli Yaşam Çadırları genç çiftçilerin de üretime katılımını sağlayacaktır. 197 Göçer
aileye fayda sağlayacak olan Yaşam Çadırlarında günlük hayatta ihtiyaç duydukları buzdolabı ile
birlikte GES de yer almaktadır.
Heyet, Adana'da meraları ziyaret ederek, sıvat ve gölgelikleri yerinde görme fırsatı buldu. Adana ve
Mersin illerinde bugüne kadar, mera alanlarında kullanılmak üzere hayvan yetiştiricilerine yönelik
olarak, Adana'nın beş ilçesinde 57 büyükbaş ve 132 küçükbaş olmak üzere 189 adet, Mersin'in altı
ilçesinde 153 küçükbaş ve 27 büyükbaş olmak üzere 180 adet, toplam 369 adet sıvat teslimi yapıldı.
Aynı zamanda, Kümelenmeyi Destekleyen Altyapı Yatırımları kapsamında; Adana ve Mersin illerinde
yapılacak 9 adet gölgelik yatırımının ihalesi tamamlanarak 5 adet gölgeliğin göçerlere teslimi yapıldı.
Saha ziyaretlerinin son gününde Osmaniye ilindeki faaliyetleri inceleyen misyon heyeti, çilek
demonstrasyon alanları ve ceviz bahçesi kurulumunu yerinde görerek, makine-ekipman hibe desteği
verilen üreticilerle görüşmeler yaptı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi ve merkez köylerindeki yetiştiricilere bugüne kadar, 23 adet süt sağım
makinesi, 12 adet yem kırma makinesi ve 4 adet küçükbaş kırkım makinesi olmak üzere toplam 39
adet makine ve ekipman verildi. Bitkisel üretim yapan yetiştiricilere de 49 adet motorlu çapa makinesi,
5 adet motorlu tırpan ve 15 adet pülverizatör ilaçlama makinesi teslim edildi.
Proje çerçevesinde, Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerinde 13 üreticinin her birine 2,5 dekar olmak
üzere toplam 32,5 dekar alanda kurulan Çilek Bahçesi Demonstrasyon Alanlarının malçlama, damlama
sulama sistemi kurulumu ve fide maliyetinin tamamı proje bütçesinden karşılandı. 
Misyon heyeti, her iki ilde bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden oldukça memnun kaldıklarını,
bunun merkez ve saha ekiplerinin özverili çalışmalarının önemli bir sonucu olduğunu belirttiler.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, kırsal yoksulluğun azaltılmasına yönelik
olarak, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş Kastamonu, Bartın, Sinop ve Çankırı illerinin 68
ilçesini ve 2.721 köyünü kapsayan çalışmalar 2022 yılında hız kazandı. Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz
Bölgeleri, zengin tarımsal-ekolojik çeşitliliğe sahip olması, bölge halkının yarı ticari üretime geçiş
yapmayı başarmış ve göçe direnen üretken bir yapıda olması nedeniyle tarımsal kalkınma çalışmaları
açısından önemli bir yere sahip.
Hedef bölgeye yönelik kırsal kalkınma faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen hibe
programları ve altyapı yatırımlarından 61.736 kişinin faydalanacağı tahmin edilmektedir. 2020, 2021 ve
2022 Ekim ayına kadar bireysel hibeler konusunda 661 kişiye, 2022 yılında demonstrasyonlar
konusunda 187 kişiye destek verildi.



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA II) tarafından finanse edilen "Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisinin
Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" kapsamında İl Müdürlükleri
personellerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik üç aşamalı olarak planlanan eğitimlerden ilki olan
"Nitrat Eylem Planlarının İzlenmesi ve Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar" konulu eğitim 31 Ekim-04
Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenmiştir.
Kapasite geliştirme eğitimi; Genel Müdürlüğümüz proje ekibi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, On dokuz Mayıs Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden proje danışmanı
akademisyenler, Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüklerinden teknik personel, 81 İl Müdürlüğünden Arazi
Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürleri ve İl Müdürlüklerinde tarımsal kirlilik ve çevre dostu
uygulamalar konusunda görev yapan teknik personelin katılımı ile yapılmıştır.
Proje Yüklenici Konsorsiyumu adına Takım Lider Yardımcısı Ufuk KIRMIZI, Antalya İl Tarım ve Orman
Müdürü Gökhan KARACA, Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç
ÖZBEK'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, çevreye duyarlı olmayan tarımsal faaliyetler
sonucunda, yoğun girdi kullanımının etkisi ile toprak ve su kaynaklarının tahribinin hızlandığına dikkat
çekilerek yapılmakta olan çalışmaların önemine değinilmiştir.
Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için gerekli olan en önemli girdinin gübre olduğuna işaret eden
Daire Başkanı; sürdürülebilir tarım, yaşanabilir çevre ve kırsal kalkınma için; toprak, su ve diğer doğal
kaynaklarımızın koruma ve kullanma dengesini gözeterek üretim yapılmasının önemine vurgu yaparak,
gübrelerin ve suyun bilinçsiz şekilde kullanımı sonucunda sularda nitrat kirliliğinin her geçen gün artış
gösterdiğini, kirliliği önlemeye yönelik en önemli tedbirin çevre dostu tarımsal uygulamaların teşvik
edilerek yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirtmiştir.
Proje kapsamında tarımsal kaynaklı kirlilik, nitrat eylem planları tedbirleri, eylem planlarının izlenmesi,
raporlanması ve çevre dostu tarımsal uygulamalar konularında üç aşamalı olarak planlanan bu
eğitimlerin konuları birbirlerinin devamı niteliğinde olup, özellikle Nitrat Eylem Planları İzleme ve
Raporlama Metodolojisine yönelik konuları içeren 3. eğitim programına da katılan teknik personele
eğitim programı sonunda İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinin 7. Maddesinde belirtilen "İyi Tarım
Uygulamaları Kodu Yetkilisi" belgesi verilecektir.
Kapasite Geliştirme Eğitimi, eğitim programı çerçevesinde yapılan sunumların sonucunda; eğitim
konularının genel değerlendirilmesi ve İl Müdürlüklerinin tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve
önlenmesine ilişkin çalışmalar esnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile
tamamlanmıştır
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NİTRAT EYLEM PLANLARININ İZLENMESİ VE ÇEVRE DOSTU TARIMSAL
UYGULAMALAR EĞİTİMİ YAPILDI
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı tarafından, 4081
Sayılı Kanun uygulamalarında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve faaliyetlerin Kanun'a uygun olarak
yürütülmesinin sağlanması amacıyla başlatılan eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine, 1-2 Kasım 2022
tarihlerinde Tekirdağ ilinde devam edildi. 

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ VE MURAKABE 
HEYETİ ÜYELERİNE EĞİTİM

 Açılışını Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay
ÖCAL ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürü Ebru Tarhan'ın yaptığı toplantıda, Tarım
Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığından
Çalışma Grup Sorumlusu Hürriyet KEÇELİ ve Ziraat
Mühendisi Filiz DEMİR tarafından; 4081 Sayılı Çiftçi
Mallarının Korunması Hakkında Kanun'una göre,
koruma ve ihtiyar meclisleri ile murakabe heyetinin
görev ve yetkileri, koruma bekçilerinin çalıştırılma usul
ve esasları, koruma kadrosunun belirlenmesi ve yıllık
koruma bütçesinin hazırlanmasında dikkat edilecek
hususlar, koruma hizmetlerinin yürütülmesi için
koruma sandığından yapılacak ve yapılamayacak
harcamalar, koruma ve idari para cezalarının tahsili
hakkında, katılımcılara bilgi verildi ve soruları
cevaplandırıldı, uygulamada karşılaştıkları çeşitli
konularda çözüm önerileri sunuldu.
Toplantının ilk gününde; Süleymanpaşa, Muratlı,
Şarköy, Saray, Hayrabolu, Marmara Ereğlisi, Çerkezköy,
Kapaklı, Çorlu, Ergene, Malkara İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerinin murakabe heyeti üyeleri ile konu
sorumlusu teknik personelden oluşan 27 kişi katılırken,
ikinci günkü toplantıya; Süleymanpaşa, Malkara,
Şarköy, Çorlu, Muratlı çiftçi malları koruma başkan, üye
ve koruma bekçilerinden oluşan 17 kişi katılım sağladı.
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