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ARTIRIYORUZ

Kırsal bölgelerde yoksulluğu azaltmak, çiftçilerin gelirini

artırmak, iklim dostu tarım uygulamalarını hayata geçirmek

amacıyla; GTHKP, KDAKP ve TULIP ile üç ayrı proje 15 ilde

uygulanmaktadır.
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Kırsal bölgelerde yoksulluğu azaltmak, çiftçilerin gelirini artırmak, iklim dostu tarım uygulamalarını
hayata geçirmek amacıyla; üç ayrı proje 15 ilde uygulanmaktadır.
"Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Güçlü Türkiye"
Konya ve Karaman illerinin dağlık kısımlarında yer alan ilçeler ve bağlı köylerinde yürütülen Göksu
Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'yle; tarımsal verimlilik, doğal kaynak yönetimi ve pazar erişiminin
geliştirilmesine yönelik bireysel hibeler ve altyapı yatırımlarını da içeren kapsayıcı bir program
uygulanmaktadır.
Bugüne kadar bireysel hibeler kapsamında 1.646 kişiye 42.5 milyon TL, altyapı yatırımları kapsamında 19
milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Proje başlangıcından Aralık 2022'ye kadar toplam 61.5 milyon TL
harcama yapılarak, toplam 78.572 kişi fayda sağladı.
"Gelecek Kırsalda Şekillenecek"
Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) ve Batı Karadeniz (Kastamonu, Bartın,
Sinop, Çankırı) olmak üzere 2 bölgede, 8 ilde yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'yle;
ekonomik kalkınma kümelerinin gelişimi ve kapsayıcı kırsal finans çalışmalarına yönelik bireysel
hibeler, altyapı yatırımlarını da içeren kapsayıcı bir program uygulanmaktadır.
2022 yılı Aralık ayı itibariyle bireysel hibeler konusunda 920 kişiye ve 182 göçer aileye destek
verilerek 26 milyon TL, demonstrasyonlar konusunda 235 kişiye destek verilerek 7,5 milyon TL ödeme
gerçekleştirildi. Proje başlangıcından Aralık 2022'ye kadar toplam 33.5 milyon TL harcama yapılarak,
toplam 106.196 kişiye fayda sağladı.
"İklim Dostu Tarım Uygulamalarıyla Kırsal Alanları Kalkındırıyoruz"
Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Dünya Bankası eş finansmanı ile Orman Genel
Müdürlüğünün Koordinatörlüğünde 5 ilde uygulanmaktadır.
Entegre peyzaj yönetimini güçlendirilmesi, hedeflenen bölgelerdeki kırsal topluluklar için iyileştirilmiş
geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapıya erişimin artırılmasını hedefleyen TULIP, Bolaman Çayı Havzası
Rehabilitasyon Projesi (Ordu, Tokat) ve Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (Yozgat, Sivas,
Tokat, Çorum) olmak üzere iki ayrı havzada uygulanmaktadır.
2022 yılının Temmuz ayında başlayan Proje uygulamaları kapsamında bugüne kadar; Tokat, Sivas ve
Çorum illerinde üreticilerimizin tarımsal üretimini ve verimliliğini artırılmasına yönelik %100'ü hibe
286 ton hububat ve yem bitkileri tohumu dağıtılarak, 3.7 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen GTHKP, KDAKP
ve TULIP ile; Konya, Karaman, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Kastamonu, Sinop,
Çankırı, Ordu, Tokat, Sivas, Yozgat ve Çorum illerinde yoksulluğu azaltıyor, üreticilerimizin gelirini
artırıyoruz.
Tarımsal üretim ve verimliliği geliştirerek pazarlama faaliyetlerini arttırıyor, üreticilerimizin ekonomik
yönden güçlenmeleri için örgütlenmeleri yönünde bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.
Projelerle, üretkenliği ve üretimi artıran dayanıklı tarım yöntemlerini uyguluyor, iklim dostu tarım
uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir tarımsal ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasıyla
kırsal kesimin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmektedir.
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KIRSAL KALKINMA PROJELERİYLE ÜRETİCİLERİMİZİN 
GELİRİNİ ARTIRIYORUZ



Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Tarımsal Örgütlerin Genel Kurullarında
görevlendirilecek Bakanlık Temsilcilerin Eğitimi Toplantısı" 5-9 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya'da
başladı. Toplantının açılışı Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK'un katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK açılış konuşmasında, Kooperatif Bilgi Sisteminin
uygulamaya geçtiğini, bu hususta ihtiyaç duyulan her konuda Genel Müdürlük olarak istişareye açık
olduklarını dile getirdi. Ayrıca son aşamaya getirilen kooperatiflerin kuruluş esaslarını düzenleyen
tebliğ ile ana sözleşme çalışmalarına ilişkin temel esasların ve değişikliklerin sektör üzerinde oluşması
beklenen olumlu etkilerine değindi. Farklı kanunlara göre kurulan tarımsal örgütler arasında üyelerine
ve üreticilerine olumlu katkıda bulunanları ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla bir sınıflandırma
veya derecelendirme sistemi üzerinde çalıştıklarını da belirtti.
Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kontrolör Başkanı Kutluhan ÖZDEMİR, Teşkilatlanma
Daire Başkanı Fatih KARA ve ilgili Başkanlıklardan konu uzmanı ekip ile 81 İl Müdürlüğümüzün Kırsal
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürleri katıldı. Toplantı 8 Aralık 2022 tarihinde Kooperatiflerin
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla devam edecektir.
Eğitim, kooperatifler kanununda değişiklikler ve tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi, kooperatiflerin
kuruluş esaslarını düzenleyen tebliğ ve kooperatif ana sözleşme değişiklikleri, kooperatif
denetimlerinde yenilikler ve dış denetim, kooperatif bilgi sistemi konuları ele alınacak olup genel
değerlendirme ile sonuçlanacaktır.
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TARIMSAL ÖRGÜTLERİN GENEL KURULLARINDA
GÖREVLENDİRİLECEK BAKANLIK TEMSİLCİLERİNİN EĞİTİMİ
TOPLANTISI ANTALYA’DA BAŞLADI



Bakanlığımız adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve FAO tarafından ortaklaşa yürütülen
"Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında; Tarım Reformu Genel
Müdürü Sayın Burhan DEMİROK başkanlığındaki heyet, Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Sayın
Alisher SHUKUROV başkanlığındaki Özbekistan heyeti ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Görüşmede Tarım Reformu Genel Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmiş, karşılıklı fikir alış
verişinde bulunulmuştur. İkili görüşme neticesinde Tarım Sigortaları (TARSİM), Tarımsal Çevre ve
İklim Değişikliği konularında iş birliğinin yapılması hususlarında mutabık kalınmıştır.
Heyet ülkemizce desteklenen Türk müteşebbisleri tarafından yapılan toplam 1.400 dekar kapalı
alana sahip Özbekistan Buhara' da bulunan Modern Cam Sera (Venlo Tip) ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Türk yetkililer tarafından modern cam seralar hakkında bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Heyet daha sonra Semerkant Devlet Üniversitesine bağlı Agroteknoloji ve Gıda güvenliği
enstitüsüne ve Semerkant’ta bulunan Türkiye konsolosluğuna ziyaretlerde bulundu.
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TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BURHAN DEMİROK
BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET “SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM
DOSTU TARIM PROJESİ” KAPSAMINDA ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ
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TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BURHAN DEMİROK 
ÖZBEKİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK, yürüttüğümüz çalışmalar ve deneyimlerimiz

hakkında bilgi almak üzere ülkemizi ziyaret eden Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyeti ile düzenlenen

toplantıda bir araya geldi.

12 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen toplantı, Özbekistan Tarım Bakanlığı Daire Başkanı Nodir

Kodirovich, Ohangoron bölgesi Vali Yardımcısı Turaev Tulkinboy Gaienevich ve beraberinde

uzmanlardan oluşan heyet ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ilgili Daire Başkanları ve Çalışma Grup

Sorumlularının katılımları ile gerçekleştirildi.

Sayın Burhan DEMİROK açılış konuşmalarında, Özbekistan heyetine Tarım Reformu Genel

Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlerden bahsetti. Kırsal kalkınma desteklemelerinin, IFAD finansmanlı

projelerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü sahada güzel örneklerin olduğunu dile getirdi. Ayrıca Tarım

Sigortaları Sistemimizin başarılı yürütüldüğünü belirterek diğer ülkelere de örnek model olan TARSİM

çalışmalarını yerinde de ziyaret etmelerini özellikle vurguladı.

 Özbekistan heyeti ile toplantılar iki gün devam etti. İlk gün İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Dr.

Soner MAVİ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin genel bilgilendirmelerde bulundu

sonrasında ilgili konu uzmanları Kırsal Kalkınma Destekleri, Tarımsal Desteklemeler, Faiz indirimli

tarımsal krediler, Çiftçi Kayıt Sistemi konularında bilgi paylaşımında bulundular soruları cevapladılar.

İkinci gün basınçlı sulama sistemleri ve desteklemeleri ile IFAD ek finansmanlı projeler kapsamında

desteklenen sulama sistemleri ve GES ile sulama konularında Özbekistan heyetine sunumlar yapıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin devam etmesi temennisi ile sahadaki deneyimlerinin yerinde

görülmesi konusunda ileri bir tarihte tekrar ziyaret gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir ENGÜRÜLÜ bir

diğer Özbekistan heyeti, Özbekistan Maliye Bakanlığına bağlı Sigorta Piyasası Gelişimi Ajansı Genel

Müdür Yardımcısı Botır USMONALİEV ve Uzagrar sigorta'da görevli Vaxobov Abdurashid RASULOVİCH ile

bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıya Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil

ÖZDEMİR ve AB Uzmanı Mehmet Kerem TEKİN'de katılarak, Özbek yetkililere ülkemizde uygulanan

tarım sigortaları sistemine (TARSİM) ilişkin bir sunum gerçekleştirdiler.

Toplantıda Özbekistan'da, TARSİM modelinde devlet destekli tarım sigortaları sisteminin kurulması

gündeme gelmiş ve Özbekistan tarafında konunun diğer muhatap kurumlarının katılımı ile bir toplantı

yapılması kararlaştırılmıştır. 



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 26 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'da
düzenlediği "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına"
Bakanlığımızı temsilen Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Burhan DEMİROK konuşmacı olarak
katıldı. Müsiad Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal ÖZEN ve Başkan Yardımcısı
Emrullah GÖKHAN da konuşmacı olarak katılım sağladı.
Sayın DEMİROK, konuşmalarında tarımın stratejik bir sektör olduğunu ifade ederek, Türkiye tarım
sektörü hakkında genel bilgilerin yanı sıra gıda arz güvenliği için önemli olan Karadeniz tahıl
koridoru, kent tarımı, dikey tarım, tarım sigortalarında yapılan 2023 yılı yenilikler ve tarımsal
desteklemeler hakkında bilgiler verdi.
Sayın DEMİROK daha sonra konuşmalarında Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı ile ilgili olarak,
2006 yılından beri aralıksız uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal yapıyı geliştirmek, küçük ve orta işletmelerin tarıma
dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak ve yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasının
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilere %50 hibe desteği verildiğini belirtti.
Program kapsamında 2023 yılında, Hibeye esas proje üst limitlerinin Tarıma Dayalı Yatırımlarda yeni
tesis için 5 milyon TL'den 7 milyon TL'ye, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması için 3.5 milyon
TL'den 5 milyon TL'ye, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için 3 milyon
TL'den 4 milyon TL'ye; Kırsal Altyapıdaki makine-ekipman alımlarında hibeye esas proje tutarı üst
limitini 300 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkardık. Diğer yatırım konularında yapılacak başvurular için ise
hibeye esas proje tutarı üst limitini de 600 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildiğini dile getirdi.
Sayın DEMİROK, 2006 yılından bugüne kadar tamamlanan 16.120 projeye 4.3 Milyar TL hibe ödemesi
yapıldığını 9.43 Milyar TL tutarında yatırımın faaliyete geçirildiğini ve bu projelerle de 117.900 kişiye
istihdam yaratıldığını dile getirdi.
Sayın DEMİROK konuşmalarının ardından katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı ve hatıra
fotoğrafı çektirdi.
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MÜSİAD’IN DÜZENLEDİĞİ “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ
DESTEKLENME PROGRAMI TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA”

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRÜ SN. BURHAN DEMİROK KATILDI



"IPARD'ın Kırsaldaki İzleri" isimli belgesel çekimi kapsamında Almanya'da bulunan Yönetim
Otoritesi Başkanı Dr. Osman YILDIZ, Gıda, Kırsal Alanlar ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı yetkilileriyle
de bir araya geldi.
IPARD II Programı Teknik Destek bütçesinden yararlanılarak çekilen üç belgeselden biri için yapılan
Almanya ziyaretinde kırsal turizm alt tedbirinin iyi örneklerinin tanıtılması hedefleniyor. Bu
kapsamda AB fonlarından hibe almış olan ve çiftlik turizmi alanında faaliyet gösteren Alman
yararlanıcı ile Türkiye'de IPARD fonlarından hibe almış olan Nevşehirli yatırımcımız bir araya
getiriliyor.
Ziyareti kapsamında Dr. YILDIZ, Bakanlık olarak, LEADER çalışmaları kapsamında; halihazırda 26
IPARD ilinde yerel düzeyde kurulmuş Yerel Eylem Grubu (YEG) sayısının 100'e ulaştığını ve IPARD
Yönetim Otoritesi olarak yeni YEG'lerin bir an önce aktif çalışmaya başlayabilmeleri için onları
organize ettiklerini ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları düzenlediklerini ifade etti.
Bunlarla birlikte Bakanlığımız tarafından önümüzdeki süreç içerisinde Almanya Tarım Bakanlığı
yetkilileri ile LEADER tedbiri kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmalara çok önem verdiklerini
vurguladı.
Ayrıca, Bakanlığımız tarafından hazırlanan IPARD I Programının başarıyla tamamlandığını ve IPARD
II Programının da tamamlanmak üzere olduğunu ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-IPARD
Yönetim Otoritesi tarafından hazırlanan IPARD III programının 2023 yılında başlayacağını belirtti.
IPARD III Programı kapsamında yine tarım sektöründe yatırım yapan faydalanıcıların desteklemeye
devam edileceğini ve LEADER tedbiri, Tarım- Çevre tedbiri, Teknik Destek Projeleri ve IPARD III
programında yer alacak olan Danışmanlık Hizmetlerinin uygulanması gibi yeni tedbirlerin olacağını
ifade etti.
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“IPARD’IN KIRSALDAKİ İZLERİ” BELGESELİNİN 
ALMANYA’DAKİ ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI



  TAMTEST AKREDİTASYON GEÇMİŞİ

 FAALİYET   TARİH

Akreditasyon Makam Olur’u alınması 19.10.2000

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na teknik servis hizmeti 
 verilmesi için Makam Olur’u alınması

  01.11.2001

  TÜRKAK’ dan TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Akreditasyon Belgesinin alınması 
 

  30.06.2003
  

  TÜRKAK’ dan akredite deney sayısının 18’ den 28’e  çıkarılması
 

  04.07.2022
  

  TÜRKAK’ dan akredite deney sayısının 28’ den 68’ e  çıkarılması
 

  24.11.2022
  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilen teknik servis hizmetindeki deney
sayısının 27’den 62’ye çıkarılması

 
  22.12.2022

  

 TAMTEST 10, 11, 12 Eylül 2022 tarihlerinde TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimi başarıyla
tamamlamış olup, 24 Kasım 2022 tarihinde kapsam genişletme sertifikasını almıştır. Bu kapsamda
TAMTEST 40 yeni deneyden akredite olup, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına ilişkin akredite deney
sayısını 68’ e yükseltmiştir.
 TAMTEST 28, 29 Kasım 2022 tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
denetimi başarıyla tamamlamış olup, 22 Aralık 2022 tarihinde kapsam genişletme sertifikasını
almıştır. Bu kapsamda Kurumumuz 35 yeni deneyden akredite olup teknik servis hizmeti vermekte
olduğu deney sayısını 62’ye yükseltmiştir.
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TARIM ALET VE MAKİNE TEST MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TÜRKAK’DAN AKREDİTE DENEY SAYISINI 28'DEN 68’E, 

TEKNİK SERVİS HİZMETİNDEKİ DENEY SAYISINI DA 27’DEN 62’YE YÜKSELTTİ



Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Osmaniye'de Ceviz ve Erik Bahçeleri ile
Çadır Ahırların kurulum işlemleri tamamlandı.
Arıklıkaş ve Örencik köylerinde, %100 hibe desteğiyle Erik Bahçelerinin kurulumu tamamlandı.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Proje
kapsamında, Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı olan Arıklıkaş ve Örencik köylerinde iki üreticimize,
her biri 5  dekar olmak üzere toplam 10 dekar Erik Bahçesi kurulumu demonstrasyon olarak
gerçekleştirildi.
Erik yetiştiriciliğini geliştirmek, yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini
arttırmak amacıyla demonstrasyon faaliyeti olarak gerçekleştirilen erik bahçelerinin ihata tel çit
yapımı, damlama sulama sistemi kurulumu ve sertifikalı fidan maliyetinin tamamı %100 olarak
projeden karşılandı. Erik bahçelerinde "Stanley" ve "Cemre" çeşitleri kullanıldı.
Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde, %70 hibe desteğiyle Ceviz Bahçeleri kuruldu.
Proje, hibe programı ile coğrafi koşulların zor olduğu, genelde küçük ve parçalı arazilerde üretim
yapmaya çalışan üreticilerin gelirlerini artırarak yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte, Osmaniye'de ceviz yetiştiriciliğinde ilkbahar geç donlarından etkilenmeyen çeşitlerin
yaygınlaştırılması, kültürel bakım işlerinin tekniğine uygun yapılması ve hastalık-zararlı kayıplarını en
aza indirerek verim ve kalitenin artırılması da amaçlar arasında yer almaktadır.
Proje, 2022 yılı faaliyetleri arasında yer alan Ceviz Bahçesi tesisi kapsamında, her bir çiftçiye 10 dekar
olmak üzere toplam beş üreticiye 50 dekar ceviz bahçesi kurulumu tamamlandı.
Bahçe ilçesinden 3 , Hasanbeyli ilçesinden 2  üreticinin yararlandığı hibe programında sertifikalı fidan,
damlama sulama sistemi kurulumu ve ihata tel çit yapımı maliyetinin %70'i projeden karşılandı.
Ceviz bahçelerinde "Maraş-18" ve "Chandler" çeşitleri kullanıldı. Ceviz Bahçesi kurulumu faaliyetiyle
öncelikle genç çiftçilerimizin üretime katılması, atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması
ve proje alanında ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Bahçe ilçesinde %70 hibe desteğiyle Çadır Ahır kurulumu tamamlandı.
Osmaniye'nin kırsal alanlarında büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkıda
bulunulması, ayrıca genç çiftçilerin üretime katılması amacıyla her bir çiftçiye 128 m² olmak üzere,
toplam 6 (altı) çiftçiye de-monte çadır ahırların kurulumu tamamlandı.
Fiziki koşulları büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun olan Ahır Çadırlar ile, hayvan refahının
sağlanması ve üretimin arttırılması planlanmaktadır. Zor iklim koşullarına dayanıklı malzemeden
yapılan Ahır Çadırlar, de-monte sistem olması nedeniyle yeniden kurulup, başka yere taşımada
kolaylık sağlıyor.
#Gelecek Kırsalda Şekillenecek
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİN’DEN OSMANİYE’DE
CEVİZ VE ERİK BAHÇELERİ İLE ÇADIR AHIRLARIN KURULUMU TAMAMLANDI



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı kapsamında "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi" ile tarımsal faaliyetler için
geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticilerimiz tarafından kullanımının
yaygınlaştırılmasını, daha kaliteli, pazar isteklerine daha uygun üretim yapılmasını ve kırsal alanda
üretcilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla 81 ilimizde bireysel sulama sistemlerine
%50 hibe desteği sağlamaktayız.
Ülkemiz genelinde 2007 yılından günümüze kadar 47.264 adet proje hibe kapsamına alındı. Bu süreçte
4.7 Milyon dekar alanın modern sulama sistemleri ile sulanmasını sağlayarak toplam 1.1 Milyar TL hibe
desteği ödemesi gerçekleştirdik. Bu sayede çiftçilerimizin, üreticilerimizin modern sulama sistemlerini
kullanmasını yaygınlaştırdık, hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışını sağladık.
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA
SİSTEMLERİNE VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE 2007 YILINDAN BUGÜNE

TOPRAĞA, ÜRETİME CANSUYU OLUYORUZ

Tarla içi damla sulama sistemi,
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi,
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi,
Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi,
Lineer veya Center Pivot sulama sistemi, 
Tamburlu sulama sistemi,
Güneş enerjili sulama sistemi,
Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, 
Akıllı sulama sistemleri.

Son 15 yıllık süreçte %50 hibe desteği sağladığımız proje başlıkları;                 

Bireysel Sulama Destekleri ile ilgili gelişmeleri www.tarimorman.gov.tr 'den ve Genel Müdürlüğümüz
sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 

http://www.tarimorman.gov.tr/


Akıllı Tarım Uzmanlığı Projesi (SAGRE), T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal
Ajansı, Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Mesleki
Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı
döneminde, 2020-1-TR01-KA226-VET-098631 numaralı ve "Dijital ve Sürdürülebilir Tarım için Araçlar-
Akıllı Tarım Uzmanlığı (SAGRE)" başlığı ile sunulmuş ve bağımsız dış uzmanların değerlendirmesi sonucu
kabul edilmiştir.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan ilk Erasmus+ Projesidir. Proje sağlıklı toprak,
biyolojik çeşitlilik ve güvenli gıda temini için tarım uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
Proje; önerilen önlemler ile çiftçilere adil bir gelir sağlamak, iklim değişikliğini etkisini azaltmak, biyolojik
çeşitlilik ve güvenli gıda elde etmek için tarım uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, dijital
ve çevre dostu uygulamalara geçişi için tarım ve eğitim politikaları ve stratejiler üzerinde etkili olacaktır.
Eğiticilerin eğitimine odaklanan SAGRE projesi, özellikle tarla ve bahçe bitkilerinde, kimyasal gübrelerin
hassas ve sürdürülebilir kullanımını geliştirmeyi ve döngüsel ekonomiye geçişi teşvik ederek biyo-gübre
kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Proje 31 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacaktır.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığının
koordinatörlüğünü üstlendiği Erasmus+SAGRE Projesi, Çankaya Üniversitesi, Tarım Kredi Teknoloji A.Ş,
Adana Çiftçiler Birliği, Çekya Prag Üniversitesi, Çekya'dan Sivil Toplum Kuruluşları Wireless Info ve Çekya
Plan4All, Makedonya'dan AgFutura Teknoloji şirketi ile birlikte uygulanmaktadır.
Erasmus+Akıllı Tarım Uzmanlığı Projesi (SAGRE)'nin M1 toplantısı 11 Kasım 2021 tarihinde
gerçekleştirilmiş, M2 eğitim başlangıç toplantısı ise 15 Aralık 2022 tarihinde Tarım Kredi Teknoloji A.Ş' nin
Gölbaşı/Ankara yerleşkesinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı, Çankaya Üniversitesi, Tarım Kredi
Teknoloji A.Ş ve Makedonya'dan AgFutura Teknoloji şirketinin temsilcileri diğer paydaşlar ise online
olarak katılım sağlamışlardır.
Toplantıda proje genel hatları ortaya konularak gözden geçirilmiş, uygulama sürecinde paydaşların
sorumlulukları ve devam eden süreçte yapılacaklar belirlenmiştir.
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“ERASMUS+ AKILLI TARIM UZMANLIĞI PROJESİ (SAGRE)” M2 EĞİTİM
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Malatya ili Yazıhan ilçesinde toplam 3.180 dekar alanda kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi)
Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin, 1.870 dekarlık 1. Etabının altyapı inşaatları başlamıştır. 
Malatya Besi TDİOSB'nin 1. Etabının, altyapı inşaatlarının 2023 yılı sonunda tamamlanması ve
yatırımcılara parsel tahsisi işlemlerine başlanılması planlanmaktadır.
Yürütülen projelerin yerinde kontrolü ve takip edilmesi prensibi çerçevesinde Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz ORUÇ ve Çalışma
Grubu Sorumlusu Recep DURUKAN'dan oluşan teknik ekip tarafından Malatya Besi TDİOSB 1.
Etap altyapı inşaat alanında incelemelerde bulunmuşlardır.
Teknik ekip, 1. Etap altyapı inşaatlarının başlamasından bu yana geçen kısa sürede yürütülen
çalışmaların seyri ve iş planı hakkında yüklenici temsilcisinden bilgi aldı ve yapılması gerekenler
konusunda bilgilendirme yaptı.
Ayrıca TDİOSB yönetim kurulu üyeleriyle yapılan istişare toplantısında, yürütülmekte olan proje
kapsamında, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması gerekenler hakkında
bilgilendirme yapılmış, bu zamana kadar yapılan çalışmalar, projenin seyri ve geleceği
konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
Yetiştiricilerin ve sanayicilerin kümelenerek güçlerini birleştirdiği üretim üssü TDİOSB'leri
desteklemeye devam ediyoruz.

11

MALATYA TARIMA DAYALI İHTİSAS (BESİ) ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİNDE 1. ETAP ALTYAPI İNŞAATLARI BAŞLADI



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından sekiz ilde yürütülen
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, Adana'da gezginci arıcılara
Yaşam Konteynerleri teslim edildi.
Yaşam Konteynerleri, Adana'nın, Kozan ve Pozantı Ekonomik Kalkınma Kümeleri'nde yer alan
Karakışlakçı, Yukarıkeçili ve Şerifli mahallelerinde gezginci arıcı ailelerin yaşam standartlarının
yükseltilmesi amaçlanmaktadır.
KDAKP kapsamında, Adana'da demonstrasyon faaliyeti olarak %100 destekle verilen yaşam
konteynerlerinde, arıcıların arazi şartlarında konforlu yaşam ortamına kavuşması amacıyla hem
aydınlatmada hem de cihazların şarjında kullanılacak elektriği sağlayacak olan güneş enerji
panelleri yer alıyor. İçerisinde mutfak ve banyo sistemi de bulunan yaşam konteynerleri, gezginci
arıcıların güvenli bir şekilde daha uzun süre yaylalarda kalmasına imkan veriyor. 
Gezginci arıcı aileler, yaşam konteynerlerini gittikleri yerlere götürebilecek ve daha modern bir
barınma imkanına sahip olacaklar. Yılın sekiz ayını göçer olarak geçiren ve zor şartlarda üretim
yapan bu arıcılar, yaşam konteynerlerinin belirlenen limitlerin altında olması nedeniyle çekme
belgesine gerek kalmadan arılarını konakladıkları yerlere götürebilecekler.
# GelecekKırsaldaŞekillenecek
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ’DEN 
ADANA’DA GEZGİNCİ ARICILARA MODERN YAŞAM KONTEYNERLERİ



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
yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, 5-9 Aralık 2022 tarihleri
arasında, Adana ve Kastamonu illerinde "Genç Çiftçiler Girişimcilik Eğitimleri" düzenlendi.
Projenin Doğu Akdeniz Bölgesi illerinden Adana, Mersin ve Osmaniye'den genç çiftçilerin katılımıyla
Adana'da, Batı Karadeniz Bölgesi illerinden Kastamonu, Bartın ve Sinop'tan genç çiftçilerin katılımıyla
Kastamonu'da düzenlenen eğitim programlarında projenin tanıtımı, proje hazırlama, pazarlama,
hedef, strateji ve iş planı hazırlama konularında genç çiftçilere bilgi verildi.
Adana'da düzenlenen eğitim programı açılışında İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin,
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nde kırsalda yaşayan gençlerin ayrı bir yeri olduğunu
belirterek, hazırlayacakları projelerle genç çiftçilerin iş kurabilecekleri hibeleri alabileceklerini söyledi.
Gelecek yıl Kahramanmaraş'ın da projeye dahil olacağını belirten Tekin, genç çiftçilerin proje
yapmalarını istedi.
Kastamonu'da düzenlenen eğitim programı açılışında İl Müdür Vekili Özcan Gazioğlu, Kırsal
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hakkında katılımcılara bilgi vererek, genç çiftçilerin projede
önemli bir hedef grup olduğunu söyledi. Genç çiftçiler, projede görevli olan teknik personel ve
eğiticilerin de katılım sağladığı programda beş gün süresince, tarımsal üretime yönelik teknik
eğitimlerin yanı sıra iş planı hazırlamak, finansal planlama, işletme yönetimi, pazarlama ve örgütlenme
konularında da teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim programında teknik geziler
yapılarak proje kapsamındaki işletme ziyaretleriyle genç çiftçilerin sahadaki uygulamaları yerinde
görmesi sağlandı.
Genç Çiftçiler Girişimcilik Eğitimleri'nin sonunda eğitim sürecini tamamlayan gençler, KDAKP
çerçevesinde 2023 yılında uygulanacak Genç Girişimci Başlangıç Paketi (Gençlik İşletmeleri) hibe
programından faydalanabilecekler.
# Gelecek Kırsalda Şekillenecek
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KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA
“GENÇ ÇİFTÇİLER GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ” VERİLİYOR



Devlet destekli tarım sigortaları 2023 yılı "Ürünler, Riskler, Bölgeler ve İşletme Ölçekleri İtibariyle Devlet
Tarafından Sağlanacak Prim Desteği Oranlarına" ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 10 Aralık 2022 Tarihli
Resmî Gazete yayımlandı.
Her yıl olduğu gibi, üretici ve yetiştiricilerimizin emeğini ve alın terini güvence altına alarak ülkemizde
sürdürülebilir tarıma katkıda sunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından, 2023 yılında da prim
tarife fiyatlarında yapılan çeşitli indirimlerin yanı sıra sigorta teminatlarının kapsamı da genişletildi.
Kavun ve karpuz ürününde, fide döneminde yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarı teminat
kapsamına alındı.
Enginar ürününde (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı.
Alçak tünellerde "Yaban Domuzu Zararı" riski teminat kapsamına alındı.
Kiraz ve Vişne ürününde, teminat başlangıcı "İlk Çiçeklenme" evresinden "Beyaz Tomurcuk" evresine
alındı.
Alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde
yeniden ekim/dikime neden olacak don riski hasarının teminat kapsamına alındı.
Bitkisel ürün sigortalarında; dolu riski tarife fiyatında toplam 134 üründe %5 ila %15 arasında, buğday
ürünü tarife fiyatında %6, kivi, erik ve kayısı ürünlerindeki müşterek sigorta oranlarında %5 ila %10
oranlarında indirimler yapıldı.
Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe prim indirimi %5' ten %10' a
yükseltildi.
Jeotermal enerji kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden %5 oranında
indirim uygulaması başlatıldı.
Hayvan Hayat Sigortalarında önemli indirimlerin yanı sıra müşterek ve muafiyet sigorta oranlarında
çiftçi lehine düzenlemelere gidildi.
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında prim tarife fiyatında süt sığırlarında %6, besi sığırlarında %5
indirim yapılmış, %15 olan yavru atma tazminat bedeli %20' ye çıkarıldı.
İlk defa olarak yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna
göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için % 5 indirim uygulaması getirildi.
Kümes Hayvanları Hayat sigortasında geniş kapsamlı prim tarife fiyatlarında %10 indirim yapıldı.
Tüm sigorta branşlarında; ilk defa %5 oranında "Şehit Yakını ve Gazi" İndirimi getirildi. Kadın çiftçi
indirimi %5' ten %10' a yükseltildi. %5 oranında uygulanan Genç çiftçi indiriminde de genç çiftçi yaş
sınırı 30' dan 40' a çıkarıldı. 
Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde 2023 yılına ait tüm bu düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına
ait Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar kapsamında uygulanacaktır.
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TARIM SİGORTALARI 2023 YILI KAPSAMA ALINACAK ÜRÜNLER, RİSKLER
VE PRİM DESTEĞİ ORANLARI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE BELİRLENDİ
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KONYA KAPALI HAVZASINDA İKLİM DOSTU TARIM PROJESİ
TAMAMLANMIŞTIR

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve FAO tarafından 2015-2022 yılları arasında Konya Kapalı havzasında
uygulanan 5 750 000 $ bütçeye sahip "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projemiz"  2
Aralık 2022 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Proje kapanışında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü
Sayın Viorel GUTU, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire
Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Konya ve Karaman Tarım Orman İl Müdürleri, proje uygulayıcı teknik
personeli, projenin diğer paydaşları, STK'lar ve hibe programından faydalan çiftçilerimiz katılmıştır.
Proje ile: Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının
verimli kullanımı çerçevesinde düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması
sureti ile tarım ve orman alanları arazi kullanımı yönetiminin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Projenin üç temel bileşeni mevcuttur.
Bileşen 1: Bozulmuş Orman ve Meraların Rehabilitasyonu; Bu bileşen altında Bozulmuş orman ve
meraların rehabilitasyonu ve yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi,
Bileşen 2: İklim Dostu Tarım; Üretim peyzajlarında iklim dostu tarım tekniklerinin uygulanması ve
yaygınlaştırılması,
Bileşen 3: Sürdürülebilir arazi yönetimi için kolaylaştırıcı ortamın güçlendirilmesi; Sürdürülebilir arazi
yönetimi için kolaylaştırıcı ortamın güçlendirilmesi sağlanmıştır.
Söz konusu projenin "Bileşen 2. ve 3." kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, Konya
Kapalı Havzası'nda; İklim Dostu Tarım Uygulamaları ile ilgili kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık
oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyonlar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Proje Kapsamında;
·Proje sahası Konya ve Karaman illerinde özel çiftliklerde koruyucu tarım demonstrasyonları için
modeller geliştirilmesi tarımsal atıklardan metan alınması ve elektrik üretimi için biyolojik çürütücülere
pilot ölçekte yatırım yapılması, bu anlamda 2 adet Konya 2 adet Karamanda olmak üzere 4 adet
hayvancılık işletmesi biogaz tesisi kurularak faaliyete geçirilmiştir. Burada hedeflenen amaç ise;
hayvansal gübrenin işlenmesi, çıkan gazın enerjiye çevrilmesi, katı ve sıvı gübrenin tekrar tarımsal
üretimde kullanılmasını sağlamaktır.
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İklim dostu tarım teknolojilerinin benimsenmesinin izlenmesi, toprağın işlenmesinin azaltılması,
malçlama, organik ve inorganik gübre ve uygun sulama gibi farklı yönetim uygulamaları kapsamında
toplam 900 da alanda basınçlı sulama sistemleri tesis edilmiştir.
·Elma bahçesi, şekerpancarı ve mısır demonstrasyonlarında, programlı sulama yöntemiyle hem %26'lık
su tasarrufu, %23'lük elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca, bütün bu tasarrufların yansıra
programlı sulama uygulamaları ile şeker pancarında % 9, danelik mısırda % 29, silajlık mısırda ise
%32,9'luk bir verim artışı sağlanmıştır.
·Her biri minimum bir hektarlık alanda olmak üzere, yedi ilçede, mısır, ayçiçeği, fasulye ve burçak gibi
yazlık ürünlerde çiftçilere toprak işlemesiz tarım uygulamaları gösterilmiştir.
·İklim dostu tarım uygulamaları kapsamında İl Mera Komisyon Karar'ı ile proje sahası Cihanbeyli ilçesi
Böğrüdelik köyünde 400 da'lık alanda mera ve otlak alan rehabilite edilmiştir.
·İklim dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının tanıtılmasına ve bu konularda çiftçilerin eğitimine
katkı sağlanmıştır. Bu sonuç altındaki ilk hedef Konya Kapalı Havzası'nda 40.000 hektarlık alanda
Koruyucu Tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe 2021 yılı itibariyle
yaklaşık 60.000 hektarlık alana ulaşılarak başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
· Hem Biyogaz tesisleri ve hem de Koruyucu Tarım teknikleri uygulanarak 4,3 milyon ton CO2 eşdeğeri
emisyon azaltımı sağlanmıştır.
·İklim dostu tarım tekniklerinin uygulamasına yönelik rüzgâr erozyonu nedeniyle toprak bozulumunu
önlemek, karbon stoklarını artırmak ve iklim değişikliği ile mücadele ve biyolojik çeşitliliğin
korunmasını desteklemek amacıyla 24 km uzunluğunda rüzgâr perdesi tesis edilmiştir.
 ·Tüm bu yapılan çalışmalar ile Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Uygun Ortamın Yaratılması Yerel
düzeydeki yayıncı ve teknik çalışanlar için kapasite geliştirme; sürdürülebilir yayım hizmetlerini
amaçlayan 4 pilot alanda toplam 31 adet Uygulamalı Çiftçi Okulu kurulmuş ve çiftçilerimizin iklim
değişikliğine uyum ve azaltım konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
· İklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla proje sahası Konya ve Karaman illerinde
farklı tip ve özellikte 52 adet iklim dostu makine çiftçimize dağıtılmıştır. 
·Sonuç olarak; 2015-2022 yılları arasında Konya Kapalı Havzasında (Konya, Karaman) uygulanan bu
proje ile tarım sektöründe iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını amaçlamış olup, tüm
uygulamalarda Çiftçimize % 100 hibe kapsamında destekler verilmiştir. Ülkemiz tarımsal üretimi
açısında önemli olan bu projenin farklı bölgelerde de uygulanmasının faydalı olacağı kaatine varılmıştır.

16
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Göksu Taşeli Havzası
Kalkınma Projesi (GTHKP) ve Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)'nde merkezde ve
proje illerinde görev yapan personele "Doğal Kaynak Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum Eğitimi"
verildi. İki ayrı oturum halinde düzenlenen eğitimler, 25 Kasım 2022 tarihinde GTHKP ve KDAKP 2023
Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı'nda yüz yüze ve ayrıca 2 Aralık 2022 tarihinde online olarak
gerçekleştirildi. 
Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Ulusal Uzmanı Prof. Dr. Erhan Akça tarafından, projelerin
uygulama sahalarındaki arazilerde bitkisel, tarımsal, yapısal ve yönetimsel önlemler, tarım ve mera
alanlarında alınacak önlemler, erozyon önleme, su hasadı, ekim nöbeti, organik gübreleme ve mera
ıslahı çalışmaları konularında bilgi verildi. 
Bakanlığımız ve IFAD'ın "Çölleşme Arazi Tahribatı Dengelenmesi ile Küresel Toprak Paydaşlığı" ve
"İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi" yaklaşımları temel alınarak, GTHKP ve KDAKP uygulama
sahalarında "Doğal Kaynak Yönetimi ve İklim ve Değişikliğine Uyum" konusunda genel durumu
ortaya koymak üzere Prof. Dr. Erhan Akça tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmaya göre, her iki projede doğal kaynaklar yönetimi ve iklim değişikliğine uyum kapsamında
güçlü, zayıf yönler ile fırsat ve tehditler çerçevesinde ön değerlendirilmeler yapılarak projeler
kapsamında hedeflenen ve gerçekleşen faaliyetler konusunda bir durum raporu ortaya konmuştur.
Ayrıca eğitim programı çerçevesinde, her iki projede görev yapan İl Proje Yönetim Birimleri, Çiftçi
Destek Ekipleri ve merkezde bulunan personele "Doğal Kaynak Yönetimi ve İklim Değişikliğine Uyum"
konusunda eğitim verilmiştir

         GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ VE KIRSAL
DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA “DOĞAL

KAYNAK YÖNETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM EĞİTİMİ”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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2022 YILINDA UZMAN ELLER PROJELERİNE 101,1 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri kapsamında tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde ön
lisans ve lisans eğitimi almış hak sahiplerinin; bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ve
coğrafi işaretli ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında
uyguladıkları projelere hibe desteği sağlamaktayız.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Projenin
Birinci Uygulama Yılı sona erdi. Proje 2023 ve 2024 yıllarında da uygulanmaya devam edecek. 2022
yılında 1023 hak sahibine toplam 101,1 Milyon TL. hibe ödemesi yapıldı. Verilen bu desteklerle 127,5
Milyon TL. tutarında yatırımın faaliyete geçirilmesi sağlandı.
Genç girişimcilerimiz çoğunlukla Hayvansal Üretime Yönelik konularda proje uyguladılar. 1023 projenin
963'ü Hayvansal Üretim 46'sı bitkisel üretim yatırım konularında. 14 proje de bu ürünlerin işlenmesi,
depolanması, paketlenmesine yönelik proje konusunda. Eğitimli gençlerimizin uyguladıkları projelerle
tarımsal üretimde, hayvancılıkta doğru ve etkin uygulamalarla verimlilik ve süreklilik sağlanıyor.
Veteriner hekim, ziraat mühendisi, ziraat teknikeri, gıda teknikeri, su ürünleri mühendisi… Mesleğini
eline almış gençlerimiz proje ile üretim hayatına başladılar. Hem köylerine hem de diğer gençlere örnek
birer girişimci oldular.
Projelerini ve uzman eller uygulamaları ile ilgili düşüncelerini hak sahibi gençlerimizin kendilerinden
dinlemek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.



Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB), altyapı
inşaatları, planlandığı şekilde Aralık ayı itibarıyla tamamlandı.
524 dekar alanda altyapı inşaatları devam ederken bir yandan parsel tahsisi işlemleri de
gerçekleştirilen Çaycuma Sera TDİOSB'de, üretim için artık son viraja girildi.
Altyapı inşaatları için Bakanlığımız bütçesinden 40 milyon TL kredi kullandırılan TDİOSB'de şimdi sıra,
yatırımcıların altyapısı hazır haldeki parsellerde sera işletmelerini kurarak ilk fideyi toprakla
buluşturmalarına geldi.
Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık 15.000 ton sebze üretilmesi ve 1.000 kişiye istihdam
sağlanması planlanan projede, 2023 yılı içinde sera işletmelerinin kurulması ve üretime geçilmesi
planlanmaktadır.
Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefleri doğrultusunda kümelenerek güçlerini birleştiren
üretim üssü TDİOSB'leri desteklemeye devam ediyoruz. 
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ÇAYCUMA TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA OSB’DE ÜRETİM İÇİN SON
VİRAJA GİRİLDİ

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) kapsamında, Konya'nın Bozkır ilçesinde 83 üreticimize
makine-ekipmanları teslim edildi.
Bozkır'da düzenlenen hibe teslim töreninde üreticilerimize, 42 adet Bahçe El Traktörü, 5 adet Damla
Sulama Sistemi, 19 adet Taşınabilir GES, 5 adet Arıcı Karavanı, 12 adet Süt Sağım Makinası, Bozkır
Sarıoğlan Kırsal Kalkınma Kooperatifi'ne de bir adet kazıcı-yükleyici teslim edildi.
Proje kapsamında, iklim değişikliğine direnç göstermek, kuraklıkla mücadele etmek, doğal kaynakları
yönetebilmek ve çiftçilerin maliyetlerini düşürebilmek amacıyla bağ ve bahçeler için Damla Sulama
Sistemleri, Güneş Enerjili Bireysel Taşınabilir Sulama Sistemleri kuruluyor. Mevcut hayvan işletmelerinde
ise üretim maliyetlerini düşürmek ve hayvan refahını artırmak amacıyla makina-ekipman destekleri
veriliyor.
2022 yılında, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin İyileştirilmiş Tarımsal Verimlilik ve Kalite Hibeleri
kapsamında, %70-80 hibe desteğiyle, 170 Adet Bahçe El Traktörü, 30 adet Damla Sulama Sistemi, 63
adet Güneş Enerjili Bireysel Mobil Taşınabilir Sulama Sistemi ve 9 adet Arıcı Karavanı, %100 hibe
desteğiyle 24'er adet Süt Sağım Makinası ve Krema Makinası verildi. Toplam 9.038.723 TL tutarındaki
hibe desteklerinden proje bölgesindeki 7 ilçede toplam 296 kişi yararlandı.

GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ’NDE ÜRETİCİLERİMİZE 
MAKİNA-EKİPMANLARI TESLİM EDİLDİ



Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ'nin katılımlarıyla "Geleceğimiz İçin Tohum" temalı 2022
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Uluslararası Tohum Çalıştayı 23-24 Aralık 2022
tarihlerinde Antalya'da düzenlendi. Çalıştaya Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü temsilen Kırsal
Kalkınma Daire Başkanı Ali ELÇİN katıldı.
Daire Başkanı Ali ELÇİN konuşmasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
(KKYDP) kapsamında; tarıma dayalı ekonomik yatırımlara, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına ve
makine ekipman alımlarına verilen %50 hibe desteğine değindi. Kırsal alanda ekonomik ve sosyal
gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak amacıyla gerçek ve
tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine 2006 yılından beri %50 hibe desteği sağladıklarını
dile getirdi. Tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte toplam 16.243 projeye 4.4 Milyar TL hibe
ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Katılımcılara Program kapsamındaki makine-ekipman alımları ve tarımsal ürünlerin işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliği,
yenilenebilir enerji kaynakları üretimi yatırım konularında bilgilendirmelerde bulundu. KKYDP
kapsamında kadınlar ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını da belirtti. Programla
6.962 kadın olmak üzere toplam 118.500 kişiye istihdam yaratıldığını da sözlerine ekledi.
Çalıştayın kapanışında Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus KILIÇ ve TSÜAB
Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray GENÇER, Daire Başkanı Ali ELÇİN'e plaket takdim ettiler.
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TSÜAB ULUSLARARASI TOHUM ÇALIŞTAYINA KATILDIK



Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığınca; 20-21-22
Aralık 2022 tarihlerinde üç oturum halinde, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun
ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı çevirim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya İl Tarım
Orman Müdürlükleri Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürleri, İlçe Tarım ve Orman
Müdürleri ile konu sorumlularından oluşan toplam 1.249 kişi katılım sağladı.
Daire Başkanı Kamil ÖZDEMİR açılış konuşmasında; 4081 Sayılı Kanun'un yürütülmesinden İçişleri,
Adalet, Hazine ve Maliye Bakanlıklarının da sorumlu olduğunu, Bakanlığımızın il ve ilçelerdeki
temsilcilerinin murakabe heyeti üyesi olması münasebetiyle, uygulamalarda karşılaşılan sorunların
giderilmesi amacıyla, eğitim çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.
Ayrıca, Kanun'un 34 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile koruma hizmetlerinin gönüllü hale
getirildiğini, Danıştay Kararında da koruma hizmeti almak istemeyen çiftçilerimizin, kendi koruma
tedbirlerini nasıl alacaklarına bakılmaksızın bu taleplerinin kabul edilmesine hükmedildiğini
vurguladı.  
Daha sonra Doğal Afetler Çalışma Grup Sorumlusu Hürriyet KEÇELİ de; 1941 yılında yürürlüğe giren
Kanun ile ilgili uygulayıcıların yararlanması amacıyla, Genel Müdürlük olarak rehber niteliğinde bir
kitap hazırladıklarını belirtti. Bu kitapta 4081 sayılı Kanunun ve ilgili diğer Kanun hükümlerinin
anlaşılır bir şekilde açıklandığını dile getirerek, yapılması gerekli işlem basamakları, örnek tutanaklar,
kararlar ve koruma bekçisi sözleşmelerine yer verildiğini, koruma hizmetlerinde kullanılacak matbu
belgelere, örnek bütçe tabloları ile yeniden değerleme oranları ve uygulamalarda karşılaşılan sorular
ve cevapların eklendiğine işaret etti.
Toplantıda konu uzmanları Nermin AKSÜMER, Mahmut BIÇAKLI ve Filiz DEMİR yaptıkları
sunumlarda, 4081 sayılı Kanun'un hükümlerini detaylıca açıklayarak, koruma bekçilerinin çalışma
esasları, koruma kadro ve bütçesi ile alınacak koruma tedbirlerinin hazırlanmasına ilişkin olarak,
katılımcıların bilgilenmelerini sağladı ardından soruları cevaplandırdı.
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4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI KANUN’NU UYGULAMALARI
İLE İLGİLİ EĞİTİMİ ÇEVİRİM İÇİ OLARAK YAPILDI
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