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Jeotermal Kaynaklı Sera
 TDİOSB’lere bir yenisi daha...
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Doğal kümelenme yoluyla tarım sanayi entegrasyonuna büyük katkı sağlayacak olan yerel, çevreci,
yenilenebilir ve üretim maliyetinin düşük olması, yıl boyunca üretim yapılması ve sezonluk arz
sıkıntısının önlenmesi özellikleriyle ön plana çıkan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgelerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Bu çerçevede jeopolitik konumu itibariyle ekonomik faaliyetlerde avantajlar sunan Çanakkale ilinde
Ayvacık ilçesinin Tuzla bölgesinde Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi (TDİOSB) kurulması için ilk adım atıldı.
İstanbul'a ve bölgede bulunan Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa illerine yakın olması avantajlarıyla
Çanakkale ili, tarım ve ticaretin gelişmesine büyük katkılar sağlamasının yanında katma değeri yüksek
ürünler ile öncelikle bölge ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılacak olan Jeotermal kaynaklı Sera TDİOSB
için de muazzam bir fırsat sunmaktadır.
Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde çalışmaları başlatılan ve kurucu ortakları İl Özel İdaresi,
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ve Ayvacık Belediyesi olan Çanakkale ili
Ayvacık ilçesinde uygulanacak Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Başvuru Projesi onaylandı ve Ön
İnceleme Etüt Çalışması tamamlandı.
Yaklaşık 2.423 dekarlık alanda kurulması planlanan Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'de
ısıtmada kullanılacak enerji ihtiyacı çevresinde bulunan jeotermal elektrik santrallerinden sağlanacak
sıcak su ve yeni açılacak jeotermal kuyulardan karşılanacaktır.
Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'de; sera işletmelerinin kurulacağı büyüklüğü 25 dekardan
başlayan en az 48 adet sera parseli ve üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin
kurulacağı en az 19 adet sanayi parselinin yer alması planlanmaktadır.
Proje faaliyete geçtiğinde yıllık 65 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi ile Çanakkale ilinin bölgenin
üretim üssü haline getirilmesi, üretilecek ürünlerin daha uygun fiyatla ve daha kısa sürede bölgedeki
tüketicilere sunulmasının sağlanması ve Çanakkale ilinden yapılan tarım ürünleri ihracatına ivme
kazandırması hedeflenmektedir.
TDİOSB içindeki sera parsellerinde, ihtisas konusuna uygun ısıtma, sulama, gübreleme, otomasyon ve
dezenfeksiyon ünitelerinin yer alacağı modern teknolojik sera işletmeleri, sanayi parsellerinde ise ürün
işleme ve kurutma tesisleri ile birlikte ürün tasnif, ambalaj ve paketleme tesisleri, soğuk hava depoları,
sıvı karbondioksit ve kuru buz üretme tesisleri tesislerinin yer alması planlanmaktadır.
Çanakkale Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'de yapılacak olan planlı üretim sayesinde rekabet
avantajı ve marka değeri ve katma değeri yüksek yaş meyve, sebze üretimi yapılması öngörülmektedir.
Çanakkale Ayvacık Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB'nin, bulunduğu konum itibarıyla güçlü pazar
oluşumunu sağlayarak yüzde 90'ı kadın olmak üzere doğrudan 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı
sağlayacaktır.
Ayrıca yılın 11 ayında üretim faaliyeti yapılması ile TDİOSB alanındaki seralarda yıllık olarak üretilecek
olan 65.000 ton kaliteli yaş meyve sebze öncelikle Çanakkale ili ve bölgedeki illerin tüketimine
sunulacaktır.
Kurulduğu bölgeye değer katacak ve yatırım, istihdam, üretim hedeflerine katkı sağlayacak üretim üssü
TDİOSB'leri desteklemeye devam ediyoruz.

e

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin, Bakanımız
Sayın Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin sık sık dile getirdiği; son yıllarda
yaşanan iklim değişikliği, tarım arazilerinin azalması, göç,
jeopolitik riskler, gıda milliyetçiliği, tarım ve gıdada tekelleşme,
tüketim artışı, artan maliyetler gibi sorunlar nedeniyle ucuz
güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşımın daha kolay ve tarımda yeni
destekleme modeli olarak öne çıkan Kent Tarımı uygulamasının
da önemli bir ayağı olacağı değerlendirilmektedir.
Bu sayede uzun mesafeden kaynaklanan nakliye kayıplarının
azaltılması sağlanacak, özellikle nüfusun yoğun olduğu
şehirlerde yaşayan tüketicilerin kaliteli taze meyve ve sebzeye
daha kısa zamanda ve uygun fiyatla erişimi kolaylaşacaktır.



Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin, kamuoyu ile paylaştığı "şehir merkezleriyle tarımsal üretim
alanları arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla kent tarımını güçlendireceğiz. Tarım sektörümüz için
önemli doğal avantajlarımızdan birisi olan ve dünya lideri olduğumuz Jeotermal kaynaklarımızla çok
daha fazlasını yapabilmek için kollarımızı sıvadık" söylemi ve bu yöndeki talimatları doğrultusunda ve
Aksaray Valisi Sayın Hamza AYDOĞDU'NUN öncülüğünde, Aksaray ili Merkez ilçesi Karkın köyünde
kuruluş çalışmaları başlatılan Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde
(TDİOSB),  üretim için önemli bir adım daha atılarak yer seçimi komisyon toplantısı gerçekleştirildi. 
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluş temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen yer seçimi komisyonu toplantısında, TDİOSB'nin
kurulacağı alanla ilgili herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğinden alanın TDİOSB yeri olarak
kesinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemlere başlandı.
1.440.dekar alanda kurulacak TDİOSB ile yılda 40 bin ton yaş sebze üretimi, öncelik genç ve kadın
çiftçilerde olmak üzere doğrudan 2.000 kişiye istihdam sağlanarak bölgede kırsaldan kente göçün
azaltılması ve kırsala dönüşün başlatılması, üretimin artırılması ve böylelikle kırsalda refah düzeyinin
artırılması hedeflenmektedir.
Kent tarımı uygulamasının önemli bir parçası olarak Aksaray'da kurulacak olan Jeotermal Kaynaklı Sera
TDİOSB bünyesindeki modern teknolojik seralarda, ısıtmanın jeotermal kaynak kullanılarak
gerçekleştirilmesi ile seracılık faaliyetlerinde önemli bir maliyet oluşturan ısıtma giderlerinin
düşürülmesi,  kışın sert soğuklardan etkilenmeden ve bölgenin iklim koşulları sebebiyle de yazın
soğutmaya gerek kalmadan yılın 11 ayı üretim yapılması planlanmaktadır.
Aksaray Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB Projesinin hedeflerinden birisi de, yeni kent tarımı vizyonu ile
birlikte Aksaray ilinde ve komşu illerde yaşayanların daha taze ve uygun fiyatlı, yüksek kalitede sebzeye
erişiminin sağlanmasıdır.
Ayrıca sanayi parsellerinde kurulacak işleme ve kurutma tesisleri ile soğuk hava depoları aracılığıyla
üretilen sebze ve meyveler gerektiğinde işlenmiş,  kurutulmuş ve dondurulmuş ürün olarak da pazara
sunulabilecektir.
Yatırım, istihdam, üretim hedefleri doğrultusunda TDİOSB'de kurulacak modern ve teknolojik seralarda
kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi, istihdam sağlanması ve üretilen ürünlerin ilin ihtiyaçları
karşılandıktan sonra çevre illerde de pazara sunulması ile ilin gelişmişlik düzeyinin yükselmesine de
katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.
Tarım-Sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan, yatırım, istihdam, üretim hedefleri doğrultusunda
kurulduğu bölgeye değer katan üretim üssü TDİOSB'leri desteklemeye devam ediyoruz.
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AKSARAY JEOTERMAL KAYNAKLI SERA TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİNİN ÜRETİM ÜSSÜ OLMASI YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

DAHA ATILDI



Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi
arasında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
araştırma ve danışmanlık hizmetlerinin
düzenlenmesi, bünyemizdeki personelin kırsal
kalkınma ve arazi yönetimi gibi alanlardaki
lisansüstü programlarından yararlanabilmeleri
hususlarını içeren İş Birliği Protokolü, Bakan
Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL ve Ankara
Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
tarafından törenle imzalandı.
Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL,
konuşmalarında Protokol ile tarım arazilerinin
değerlendirilmesinde bilimsel birikimden daha
fazla yararlanabilmek için Ankara Üniversitesi ile
bir süreç başlattıklarını dile getirdi.
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Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Nihat PAKDİL ‘in Katılımlarıyla 
Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi 
Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Günümüzde iklim değişikliğine bağlı hava olaylarının yaşamı daha çok fazla etkilediğini; tarım
arazilerini daha etkin ve daha verimli kullanarak gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini
vurgulayarak, Protokolle düzenlenen işbirliği çerçevesinde Ankara Üniversitesinin bilimsel ve akademik
olarak fayda sağlayacağını belirtti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR da dünyada ve Türkiye'de süregelen
pandemilerin etkisinin bir süre sonra geçtiğini ancak küresel iklim değişikliğinin dünyanın
gündeminden düşmeyeceğini dile getirerek Tarım ve Orman Bakanlığının her geçen gün öneminin
daha da arttığını vurguladı. Bakanlığımız ile çalışmalarında 85 milyona hizmet ediyormuş bilinciyle
Ankara Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

ÜNİVERSİTENİN ARAZİ YÖNETİMİ VE POLİTİKASI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İLE DİĞER
PROGRAMLARDAN YARARLANMALARI İÇİN TRGM
PERSONELİNE KONTENJAN AYRILACAK Protokol
kapsamında; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
personeli Ankara Üniversitenin Arazi Yönetimi ve
Politikası Lisansüstü programları ile diğer ilgili
lisansüstü programlardan her yıl belirlenecek
kontenjanlar dâhilinde yararlanacak ve Genel
Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda belirlenen
alanlarda (kırsal kalkınma, arazi yönetimi vb.)
araştırma ve uygulama projelerinin hazırlanma ve
uygulama süreçlerinde işbirliği yapılacaktır.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN BURHAN DEMİROK GÖREVE BAŞLADI

Sayın Burhan DEMİROK Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte iken Tarım Reformu
Genel Müdürü olarak atanarak 15 Eylül 2022 tarihinde görevine başlamıştır. Aynı zamanda Tarım
Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır.
Sayın Genel Müdürümüz Burhan DEMİROK, 1967 yılında Ankara'da doğdu. 1983 yılında lise eğitimini
Çubuk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 1988
yılında mezun oldu.
İlk olarak, İçişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığın da memur olarak görevler de bulunmuştur. Daha sonra
sırasıyla, Malatya, Yazıhan İlçe Tarım Müdürlüğünde Mühendis, Malatya Ziraat Meslek Lisesi'nde
Mühendis Bölüm Şefi, Ankara Ev Ekonomisi ve Gıda Laborant Meslek Lisesi'nde Müdür Yardımcısı,
Ankara Tarım İl Müdür Yardımcısı, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğünde Mühendis,
Tarımsal Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) Koordinasyon Daire Başkanı, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanı görevlerinde bulunmuştur.2014 yılında
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı iken aynı zamanda 2016 yılında Tarım Reformu Genel Müdür
Yardımcılığı görevini de yürüttü. 

Sayın Burhan DEMİROK Hayvancılık
Genel Müdür Yardımcılığı görevini
yürütmekte iken Tarım Reformu Genel
Müdürü olarak atanarak 15 Eylül 2022
tarihinde görevine başlamıştır. Aynı
zamanda Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine atanmıştır.
Sayın Genel Müdürümüz Burhan
DEMİROK, 1967 yılında Ankara'da
doğdu. 1983 yılında lise eğitimini Çubuk
Lisesi'nde tamamladı. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümünden 1988 yılında
mezun oldu.

2018 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdür
Yardımcısı olarak 2 yıl görev aldıktan
sonra 2020 yılında Hayvancılık Genel
Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
Eylül 2022 tarihinden itibaren Tarım
Reformu Genel Müdürü olarak görev
yapmaktadır. Aynı zaman da Tarım
Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini de
yürütmektedir.
Kırsal Kalkınma, tarımsal desteklemeler,
tarımsal örgütler, hayvancılık, tarım
sigortaları ve çeşitli tarımsal konular da
yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır.
Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce
bilmektedir.



Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında; Gıda ve Tarım Alanında
Ortaklık Programı İkinci Fazı (FTPP-II) kapsamında çalışmaları devam etmektedir.
Genel Müdürlüğümüz ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) birlikte yürüttüğü "Arazilerin Terk
Edilmesini Ele Almak ve Arazi Toplulaştırma Prosedürlerini İyileştirmek İçin Tarımsal Arazi Piyasası
Gelişiminin İyileştirilmesi" isimli FAO Projesinde görevli FAO heyeti Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Ziyarette FAO Macaristan ofisinde
görev yapan arazi kullanım uzmanı
Morten HARTVİGSEN, projenin
uluslararası danışmanları Erik
BLAABJERG ve Tomas VERSİNSKAS,
proje koordinatörü Aylin ÇELİK, Genel
Müdürlüğümüz Tarım Arazileri
Yönetimi Daire Başkanlığından
Çalışma Grup Sorumlusu Dr. Hasan
ŞANLI ve Mühendis Dr. Şenol
ÖZDEMİR, DSİ Genel Müdürlüğü Arazi
Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Dairesi Başkan
Yardımcıları Ziya PARLAK ve Fatma
Tüz Zehra GÜLSEVER ile projenin
ulusal uzmanı Av. Mehmet KOLCU
katılım sağlamıştır.
Ziyarette; FAO heyeti tarafından
Genel Müdürümüze arazi bankacılığı,
arazi toplulaştırma ve atıl tarım
arazilerinin üretime kazandırılması
konularını kapsayan proje hakkında
bilgilendirme yapılmıştır..
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FAO HEYETİ PROJE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ



Sayın Burhan DEMİROK, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 16

Eylül 2022 tarihinde görevine başlamış olup beraberindeki heyet ile birlikte TARSİM’in İstanbul’daki

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

TRGM    -BÜLTENe 6

 TARIM SİGORTALARI
HAVUZU (TARSİM)
YÖNETİM KURULU

BAŞKANI VE GENEL
MÜDÜRÜMÜZ 

SAYIN BURHAN
DEMİROK 

 İLK ZİYARETİNİ
TARSİM’E

GERÇEKLEŞTİRDİ 
 

23 Eylül tarihinde gerçekleştirilen

ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı

Burhan DEMİROK’a, Tarım

Reformu Genel Müdür Yardımcısı

ve Tarım Sigortaları Havuzu Üyesi

Bekir ENGÜRÜLÜ ve Tarım

Sigortaları ve Doğal Afetler Daire

Başkanı Kamil ÖZDEMİR de eşlik

etti. Çalışanlarla bir araya gelerek,

Tarım Sigortaları Havuzu Üyesi ve

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi

Genel Müdürü Serpil GÜNAL’dan,

TARSİM ve uygulamaları ile

sürdürülen çalışmalara ilişkin

bilgiler aldı. 

Programın devamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na da

(SEDDK) ziyaret gerçekleştirilerek; Kurul Başkanı Mehmet Akif EROĞLU ile bir araya gelindi ve

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’ne ilişkin karşılıklı temaslarda bulunuldu.



Genel Müdürlüğümüzce, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu hükümlerine istinaden, Uygulama Alanı ilan edilen yerlerde az topraklı ve topraksız çiftçi
ailelerinin çiftçilik yapmak şartıyla topraklandırılmaları için Arazi Dağıtım Projeleri yürütülmektedir.
Arazi Dağıtım Projeleri kapsamında bu güne kadar ülkemizde 15 ilde 39 ilçede 203
köy/kasaba/Mahallede 1.066.527 dekar hazine arazisi, 16.583 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla
dağıtılmıştır.
Arazi Dağıtım Projeleri kapsamında 1999-2007 yılları arasında Eskişehir İli, Sivrihisar ilçesi Biçer,
Ortaklar, Demirci, Kaldırım, Ahiler, Kurtşeyh, Hamamkarahisar, Göktepe, Aydınlı ve Mülk Mahalleleri,
Günyüzü ilçesi Mercan ve Ayvalı Mahalleleri,
Mahmudiye ilçesi Kaymazyaylası Mahallesi ve
Mihalıççık ilçesi Ahurözü Mahallesi olmak üzere toplam 14 Mahallede, 111.103 dekar arazi 1020 çiftçi
ailesine tapu tescilleri yapılarak dağıtılmıştır. Dağıtılan araziler atıl kalmayıp çiftçilerimiz tarafından
üretiliyor. Kuru arazilerde Buğday ve Arpa, sulu arazilerde ise Şeker Pancarı, Dane Mısır, Slajlık Mısır ve
Yağlık Ayçiçeği üretilmektedir.
Dağıtım projeleri uygulandıktan sonra atıl bırakılmayıp üretime kazandırılması amacıyla Bakanlığımız
tasarrufunda bulunan 1008 dekar hazine arazisi de 2022 yılında, Kaldırım Mahallesinde 7, Ayvalı
Mahallesinde 1 kişi olmak üzere toplam 8 Yedek Hak sahibi çiftçiye dağıtılmış ve Eskişehir İl
Müdürlüğümüzce tertip edilen tapu dağıtım töreniyle çiftçilerimize tapuları verilmiştir.
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir KARABULUT, İl Müdürü Ender Muhammed
GÜMÜŞ, İl Müdür Yardımcısı Rıdvan AKPOLAT, Çalışma Grubu Sorumlusu Selahattin GÜNCİ, Şube
Müdürü Ece ÖZEL CURA, teknik personeller ve çiftçilerin katılımıyla 06.09.2022 tarihinde Tapu töreni
tertip edilmiştir.          
Halen Eskişehir İli, Günyüzü İlçesi, Kayakent Mahallesinde 15.000 Dekar Arazi Dağıtım Proje
çalışmaları devam etmektedir.
3083 sayılı Kanun gereğince, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı ilan edilen bölge ve köylerdeki
tarıma elverişli hazine arazilerinin hak sahibi çiftçilerimize dağıtım yapılıyor. Ardından yapılan yer
tesliminden sonra ilk 4 yıl ödemesiz olmak üzere devamında, 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz şekilde
toplamda 14 yılda ödenecek biçimde makul fiyatlarda topraklandırılma yapılıyor. Köyünde kalıp
çiftçilik yapan üreticilerimize verilen topraklarla ayni ve nakdi destekler tarımsal üretimin
sürdürülmesi açısından çok önemli. Eskişehirli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Her zaman
Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
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ESKİŞEHİR'DE TARIMSAL ÜRETİM İÇİN AZ TOPRAKLI VE TOPRAKSIZ
ÇİFTÇİLERE HAZİNE ARAZİSİ DAĞITILDI
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Arazi Dağıtım Çalışma Grup Sorumlusu Selahattin GÜNCİ; "Mülkiyeti hazine adına kayıtlı tarım

arazilerinin izlenmesinin ve atıl tarım arazisinin üretime kazandırılması ülke ekonomisi açısından

büyük önem arz ettiğini, Hazineye ait bu arazilerin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde

değerlendirilebilmesi amacıyla birçok bölgede arazi dağıtım projeleri uyguladıklarını dile getirdi. 

HEDEF TOPRAKSIZ VEYA AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMAK 

Bu uygulama ile hedeflerinin topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri

kurabilecekleri şekilde hazine arazileri ile topraklandırılması olduğundan, "Bu uygulama ile ayrıca

toprağın verimli şekilde işletilmesini, tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesini, üretimin

artırılmasını, köyden kente göçün engellenmesini, istihdam imkânlarının geliştirilmesini ve

çiftçilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz" dedi. 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 1987 -2022 YILLARI ARASINDA 1 MİLYON

DEKARDAN FAZLA HAZİNE ARAZİSİNİN DAĞITIMI YAPILDI. 

Hazine arazilerinin Kanun gereği çiftçilik yapmak şartıyla verildiğinden "Projenin uygulamaya geçtiği

günden bu tarafa Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat,

Iğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı olmak üzere toplam 15 ilde, 203 köy/mahalle/kasabada 1

milyon 66 bin 527 dekar hazine arazisi 16 bin 583 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtıldı.

Halen Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa ve Eskişehir İllerinde 25 köy ve mahallede 179 bin

033 dekar arazi dağıtım çalışmaları devam etmektedir. 

DAĞITILAN ARAZİLER BÖLÜNEMEZ, SATILAMAZ VE KİRAYA VERİLEMEZ

Tarım Arazileri Yönetimi Daire Başkanı İmam Ali ÖZCAN konuyla ilgili olarak; "Hazine arazisi ile

topraklandırılan çiftçilerimize, komisyon marifetiyle belirlenen bedel karşılığında adlarına tapu

tescilleri yapılmaktadır. Bu bedeller tapuların verildiği yıldaki değer üzerinden hesaplanmakta,

borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri

ödemeye tabidir" dedi. Dağıtılan toprakların bölünemeyeceğini ve kamu yararı hariç tarımsal üretim

dışında kullanılamayacağını, bu arazilerin Kanunun ilgili hükmü gereği miras hükümleri dışında

başkalarına devredilemeyeceği, ipotek edilemeyeceği, satılamadığı ve kiraya verilemediğinden

Ülkemizin tarım topraklarının korunduğunu belirtti.

e 8

TOPRAKSIZ VE AZ TOPRAKLI ÇİFTÇİLERE 20.810 DEKAR ARAZİ DAĞITILDI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerinin
topraklandırılması projesi kapsamında Konya İli Çumra İlçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi ile Karaman
Merkez İlçeye bağlı Süleymanhacı ve Ortaoba Köylerinde 298 topraksız çiftçi toprak sahibi oldu. Proje
çerçevesinde çiftçilere 20.810 DEKAR  hazine arazisinin dağıtımı  2021 yılında gerçekleşti.

Görülen fotoğraflar, dağıtım
yapılmadan önce yıllarca atıl olan

tarım topraklarıdır.

2021 yılında dağıtım projes� gerçekleşt�kten sonra altta görülen ve yıllarca atıl olan tarım toprakları,
Kanun amaçlarının gerçekleşt�r�lmes� amacıyla az topraklı ve topraksız ç�ftç� a�leler�ne ç�ftç�l�k yapmak
amacıyla üret�me kazandırılmış ve dağıtılan 20.810 dekar araz�n�n 1 m2's� atıl bırakılmamıştır.



25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgelerin (NHB) belirlenmesi ve bu bölgelerde uygulanmak üzere
sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri içeren
Tarımsal Eylem Planlarının hazırlanması ile uygulanacak tedbirlerin fayda maliyetinin belirlenmesi
amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Yürütülmekte olan Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem
Planlarının Hazırlanması Projesinin kapanış toplantısı 01 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı.
Toplantı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir KARABULUT, Tarımsal Çevre ve Doğal
Kaynakları Koruma Daire Başkanı Dr. Ali Kılıç ÖZBEK, Bakanlığımızın ilgili Daire Başkanları, Paydaş
Bakanlıkların temsilcileri, proje yüklenicisi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara
Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) proje ekibi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesinden proje danışmanı akademisyenler, çiftçi örgütlerinin merkez teşkilatlarının
temsilcileri ile Bakanlığımız ve bağlı kurum/kuruluşlardan teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Bakanlığımızın tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin
yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar, projeden elde edilen sonuçlar ve sonuçların değerlendirilmesi
hususlarında sunumlar yapıldı.
2018-2022 yıllarında uygulanan proje ile 25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgeler belirlendi. Bu
bölgelerde uygulanacak eylem planları hazırlandı. Yine bu proje ile eylem planlarının fayda/maliyet
analizi yapıldı.
Proje ile ülkemizdeki 50.549 köy/mahalleden %10,9'u (5.499 köy/mahalle) nitrata hassas bölge olarak
belirlenmiştir. Ülkemiz tarım alanlarının % 29,3'ü (6.647.539 hektar) nitrata hassas bölge olarak
belirlenmiş, hayvancılık işletmelerinin % 23,10'u (868.583 işletme) nitrata hassas bölgelerde yer almıştır.
Nitrata hassas bölgeler köy/mahalle bazlı olarak belirlenmiş olup kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri
içeren Nitrat Kirliliği Eylem Planları da köy/mahalle bazlı ve sayısal olarak hazırlanmıştır.
Proje ile her bir havza bazında CBS veri altyapısı ve analiz araçları kullanılarak nitrata hassas bölgeler
belirlenmiş ve eylem planları hazırlanmıştır. Proje kapsamında yapılan tüm çalışmalar köy bazında
raporlanmaktadır. 50.549 köy/mahalle için tüm çalışma ve sonuçları özetleyen "Köy Künyeleri"
oluşturulmuştur.
Toplantı, proje sonuçlarının ülkemiz tarımının gelişmesine ve doğal kaynaklarımızın korunmasına
önemli katkılar sağlaması hususunda duygu ve düşüncelere ilişkin açıklamalar ile tamamlandı.
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25 NEHİR HAVZASINDA NİTRATA HASSAS BÖLGELER BELİRLENEREK
KİRLİLİĞİ ÖNLEMEYE YÖNELİK NİTRAT EYLEM PLANLARI

 KÖY/MAHALLE BAZLI OLARAK BELİRLENDİ
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ- ARICILIK DESTEĞİYLE
DEĞİŞEN HAYATLAR

Konya'nın en eski ilçelerinden biri olan Bozkır, temiz havası, kekik ve çam kokuları, soğuk su kaynaklı
yaylalarıyla arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir. Konya'daki 72.600 arılı kovanın
yaklaşık üçte biri Bozkır'dadır. 34.360 arılı kovanın konaklama yapabildiği ilçenin, diğer şehirlerden
gelerek konaklayan arıcı sayısında son 5 yıl içinde  %400 artış yaşandı. Bozkır'ın zengin florasında yer
alan "ballıbaba" familyasından kekik, geven ve çalba ile adaçayı, süpürge otu, engerek otu ve unutma
beni çiçeği gibi ballı bitkilerin bulunması gezginci arıcıların bölgeyi tercih etmesinin en önemli
nedeni. Arıcılar, bölgedeki arıların varlığını ve biyolojik çeşitliliği korurken, besleyici gıdalar ve gıda
ürünlerinin geniş yelpazesi ve kalitesini de gözeterek küresel gıda güvenliğinin korunmasına katkı
sağlıyor. Bugün ilçede yaklaşık 250 kişi geçimini arıcılıktan sağlıyor, 3 kişi de ana arı üretimi yapıyor.
Onlardan biri de arıcılığı aile işi haline getiren Fatma ve Fatih Turan

Arı gibi çalışan aile...
Fatma ve Fatih Turan, altı yıldır arıcılık
yapıyor, Bozkır'da doğup büyümüşler,
hala ilçe merkezinde yaşıyorlar. Fatih Bey
40, Fatma Hanım 34 yaşında, 9 yaşında bir
kızları var. Fatih Bey uzun yıllar esnaflık
yapmış, maddi sıkıntılar yaşamaya
başlayınca da işyerini kapatmak zorunda
kalmış. Yeni iş arayışındayken
çevresindekilerin tavsiyelerine kulak
verince hayatları değişmiş… Önce arıcılıkla
ilgili kurslara gidip eğitim alıyorlar, sonra
kendi imkânlarıyla ilk kovanlarını alıp
arıcılığa başlıyorlar. "İkisi de arı gibi
çalışkan" olunca işi büyütmeye karar
veriyorlar. Göksu Taşeli Havzası Kalkınma
Projesi onlara bu fırsatı sunuyor. Projeden
%80 hibe kapsamında 50 adet boş kovan
desteği alıyor Turan Ailesi. Ödemeleri
gereken %20'lik miktarı da Fatma
Hanım'ın çabalarıyla, diğer kovanlardan
elde ettiği polenlerin satışından
kazandıkları parayla karşılıyorlar. Projeyle
büyüyen iş zamanla aile işi haline geliyor.
Turan çifti, geçimini arıcılıktan sağlayanlar
için bu desteğin çok önemli olduğunu
söylüyor. "Arıcılıktan başka bir iş yapmayı
hiç düşünmedim. Arıları çok seviyorum,
onların her biri benim çocuklarım" diyen
Fatma Turan, "bahçe işlerini pek
bilmiyorum ama arıyı yaparım dedim,
severek de yapıyorum. Ne iş yapıyorsunuz
dendiğinde 'Arıcılık yapıyorum' diyorum.
Arıları çok seviyorum, her biri benim
çocuklarım gibi."



Arıcılıkta hedefleri yüksek…
Turan ailesinin üretim hedefleri her yıl giderek artıyor; 40 adet arı ile
başladıkları işletmelerinde şu anda 140 adet arılı kovanları var. Her yıl 40
adet arı kolonisi, 200-300 adet ana arı, 100 kg polen ve 10 kg arı sütü
satmayı planlıyorlar. Ana arı satarak girdilerin maliyetini hafifletmeye
çalışan aile ana arı üretimi yaptıklarında üretim kovanlarını artırabiliyorlar.
Ürettikleri balı genellikle İstanbul'a satıyorlar. Sosyal medyayı da aktif
olarak kullanan aile pazarlama sorunu yaşamıyor. İkisi de Bozkır Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi'nin üyesi. Kooperatif bir marka olduğu için güven
sağlıyor. Bu sayede pazarlama ağlarını genişletiyorlar. 

Arıcılık hayatlarını değiştirdi…
Turan ailesi, bal ile birlikte polen, arı sütü ve
propolis te üreterek değer zincirine yeni
ürünlerle katkıda bulunuyor, ürün çeşitliliğini
artırarak yeni pazar fırsatları oluşturuyorlar.
Fatma Turan arı yönetiminin biraz zor ama
sevince kolay olduğunu söylüyor. "Arıyı
yönettikten, belli bir düzeni oturttuktan sonra
bırakırsınız bal olur. Bir kadının arılığa
girmesiyle her şey daha farklı oluyor, daha derli
toplu oluyor, iş yükü azalıyor. Birlikte yapınca
daha az yoruluyoruz" diyor.

Projeden karavan, kovan ve ekipman desteği...
Konya ve Karaman'da uygulanan Göksu Taşeli Havzası
Kalkınma Projesi kapsamında bugüne kadar 117
yararlanıcıya arı kovanı desteği verildi, 2022 yılında da
1.800 yararlanıcıya arıcılık ekipmanı ve akıllı kovan ile
birlikte arıcı karavanı için destek verilecek. 2016 yılından
bu yana, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından,
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek
finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) iş birliğinde uygulanan Göksu Taşeli Havzası
Kalkınma Projesi kapsamında Arıcılık Ekipmanları ve
Kovanları Hibeleri, Arıcı Barınak ve Tesisleri Hibeleri
konularında %70- %80 hibe desteği veriliyor.
Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında
verilen arıcılık desteklerinden yararlanarak işlerini
büyüten Fatma ve Fatih Turan için aile işini sürdürmek
ve geliştirmenin yanında istihdam oluşturacak adımlar
atmak ve arıcılık sevdasını genç kuşaklara aşılamak en
önemli hedef. Çünkü onlar da biliyor ki arı varsa hayat
var.
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
İLE TARIMSAL ÜRETİMDE SÜREKLİLİĞİ SAĞLIYORUZ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) uygulamalarını yerinde incelemeye, İl

Müdürlüğü personeli ile bir araya gelmeye devam ediyor.Daire Başkanı Ali ELÇİN, beraberinde görevli

personelle birlikte KKYDP uygulamalarını incelemek üzere Van'a ziyarette bulundu.

Daire Başkanı Ali ELÇİN, İl Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

Bünyamin HAKAN ve Şube personeliyle bir araya gelerek kısa bir bilgilendirme toplantısında bulundu.

KKYDP kapsamında Van'da bugüne kadar tamamlanan toplam 115 projeye yaklaşık 34 Milyon TL. hibe

ödemesi gerçekleştirdiklerini belirterek, %50 hibe desteği ile ekonomiye kazandırılan yatırımlarla

Van'da tarımsal üretimde sürekliliğin sağlandığını ve kırsalda ekonomik altyapının yükseldiğini

sözlerine ekledi. Elde edilen başarıda Bakanlık ve İl Müdürlüğü personelinin etkin ve uyum içinde

çalışmalarının önemini vurguladı. İl Müdürlüğünde görevli personelin sahadaki çalışmalarını,

izlenimlerini dinledi.

Heyet, %50 hibe desteği ile tarımsal faaliyete başlayan jeotermal sera, çelik silo, soğuk hava deposu

tesisleri ile teknolojisini yenileyen yumurta paketleme, yem üretimi ve çelik silo tesislerini ziyaret etti.

Yatırımcılarımızla bir araya gelerek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı faydalandıkları destekle ilgili

düşüncelerini dinledi. Aynı zamanda KKYDP Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında verilen

makine ekipman desteği ile diskaro, balya makinesi, kültivatör, sap toplamalı saman makinesi, 4 ton

kapasiteli tarım römorku, pulluk alan çiftçilerimizle bir araya geldi.    



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 2006 yılından günümüze tarımsal üretim
yapan yatırımcılarımızı destekliyoruz.
Şanlıurfa'da baba mesleği tarımsal üretimle uğraşan Mehmet Ali ve Ömer DAĞYUDAN kardeşler %50
devlet katkılı hibe programı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında
uyguladıkları, "Firik Bulguru İşleme Tesisi" projesi ile hem yatırımlarının ürün bandını genişleterek
pazarlarını büyütüp İngiltere, Amerika ve İsveç'e ihracata başladılar hem de ülkemize katma değer
kazandırdılar.
Yatırımcılarımız KKYDP'den aldıkları hibe desteği ile tarımsal üretim faaliyetlerinde, son günlerin trend
ürünü, kökeni antik dönemlere inen, yüksek lif, potasyum ve demir kaynağına sahip Firik Bulgurunun
işlenmesine yöneldiler. Ömer DAĞYUDAN "Uyguladığımız proje ile yöremizde firik üretiminin
yaygınlaştırılıp geliştirilmesini ve işlenip, paketlenerek marketlere ulaşmasını amaçladık." diye
belirterek "Hibe kapsamında alınan makine ekipman ile ürünlerin işlenmesinde kaliteyi artırarak
pazarda raf ömrünü uzattık." dedi.
Firik buğdayından hazır yemek konserve çeşitlerini ürün bantlarına ekleyerek marketlerdeki ürün
çeşitlerini artırdılar. Kapasitesi büyüyen tesislerinde istihdam edilen personel sayısını da artırdılar.
DAĞYUDAN Kardeşler, sözleşmeli tarım ile firik bulgurunun yani birincil ürünün üretimine de katkıda
bulunarak üretim zincirindeki paydaşlara da olumlu etkilerde bulundular.
Yatırımcılarımız üretiyor biz destekliyoruz.
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YATIRIMCILARIMIZ
ÜRETİYOR BİZ

DESTEKLİYORUZ

ISPARTA’DA ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSLERİ VE MURAKABE
HEYETİ ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPILDII

Genel Müdürlüğümüz, Tarım Sigortaları ve
Doğal Afetler Daire Başkanlığı tarafından, 4081
Sayılı Kanun uygulamalarında karşılaşılan
sorunların giderilmesi ve faaliyetlerin Kanun'a
uygun olarak yürütülerek, uygulama
birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine, 19-20 Eylül
2022 tarihlerinde Isparta ilinde devam
edilmiştir.
Açılışını Isparta İl Tarım ve Orman Müdür
Yardımcısı Bayram DEMİR ile Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt
AYDIN'ın yaptığı toplantıda, Tarım Sigortaları ve
Doğal Afetler Daire Başkanlığından Çalışma
Grup Sorumlusu 

 Hürriyet KEÇELİ ve Ziraat Mühendisi Nermin KILIÇ tarafından; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması
Hakkında Kanun'una göre her kademedeki yetki ve sorumluluklar, koruma kadro ve bütçesini
hazırlama esasları, kamu zararına neden olan hususlar, idari para cezalarının düzenlenmesinde dikkat
edilmesi gereken konular hakkında, katılımcılara bilgi verilmiş ve soruları cevaplandırılmıştır.
Birinci gün toplantıya; Isparta merkez çiftçi malları koruma başkan, üye ve koruma bekçilerinden
oluşan 19 kişi katılırken, ikinci günde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin murakabe heyeti üyeleri ile
konu sorumlusu teknik personelden oluşan 32 kişi katılmıştır.
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GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ KAPSAMINDA 
İLK ADAÇAYI HASADI YAPILDI

 

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi
kapsamında, Tıbbi Aromatik Bitki
Demonstrasyonu ve Özel Sektör ile Sözleşmeli
Tarım Modeli'nin uygulandığı Konya'da bu yıl ilk
hasatlar yapıldı. Konya'nın Bozkır/Hamzalar
Köyü'nde, 191 dekar alanda, 800.000 adet adaçayı
fidesi dağıtılarak 2021 yılı Ekim ayında dikimleri
yapıldı. Böylece 5 yıl süresince, "Ürün Alımı
Sözleşmesi" yapılan üreticilerin ürünlerinin satışı
garanti altına alınarak DİTAP sistemine girmeleri
sağlandı.
Projeden destek alan 13 üreticimiz, sözleşmeli
üretim modeliyle, tamamen ücretsiz ve alım
garantili olarak başladıkları adaçayı üretimlerinin
ilk hasadını bu yıl Ağustos ayında yaptılar. Hasat
edilen adaçayları kurutulup çuvallanarak Eylül
ayının ikinci haftasında alıcı firma tarafından
yerinde teslim alındı.
Yaşam süresi yaklaşık 8 yıl olan adaçayı yılda 2 kez
hasat edilebiliyor. Proje kapsamında ilk defa
uygulanan "Özel Sektör ile Sözleşmeli Tarım
Modeli"yle bölgede alternatif ürün üretimi
denemeleri yapılmış oldu. Yeni üreticilerin bu
çeşitlere ilgi duyacağı ve sonrasında genişleyen
ekim alanları ile bölgenin aromatik bitkiler için bir
cazibe noktası olacağı öngörülüyor. 



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal

Kalkınmada Uzman Eller Projeleri, 2020 yılında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde pilot olarak

uygulanmış, 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022-2024 yılları arasında 81 ile

genişletilmişti. Karar kapsamında yayımlanarak yürürlüğe giren  Kırsal Kalkınma Destekleri

Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) ile de uygulamalara

başlanıldı.

Proje kapsamında tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinde ön lisans ve lisans eğitimi almış

hak sahiplerinin; bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik

bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında uyguladıkları

projelere 100 Bin TL'ye kadar hibe desteği sağlamaktayız. Eğitimli gençlerimizin uyguladıkları

projelerle tarımsal üretimde ve verimlilikte artış sağlanacak. Aynı zamanda ürünlerine katma değer

sağlamış olacaklar.

2022 uygulamaları 81 ilde başarıyla devam ediyor. Hibe sözleşmelerini imzalayan hak sahipleri

projelerini hayata geçirerek tarımsal üretim faaliyetlerine başladılar. Bu bağlamda Genel

Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimler Rifat ÇAKIR ve Resul TURAN Uzman Eller

Uygulamalarını yerinde incelemek üzere Uşak ve Denizli illerine ziyarette bulundular. Uşak'ta 8

hayvansal üretim, 1 bitkisel üretim, 1 depolama konusunda olmak üzere toplamda 10 proje

uygulandı. Denizli'de ise 6 hayvansal üretim, 2 bitkisel üretim konularında olmak üzere toplamda 8

proje uygulandı. Hak sahipleri uyguladıkları projelerle kendi işlerini kurduklarını ve gelirlerinden son

derece memnun olduklarını ifade etmektedirler. Gençlerimizin Bakanlığımızdan aldığı hibe desteği

dışında en büyük destekçileri aileleri. Projelerinde sürekliliği sağlayarak üretimlerini devam ettirmeyi

ve ürünlerine katma değer sağlamayı hedefliyorlar.

Uzman Eller Projeleri ile ilgili gelişmeleri Bakanlığımız resmi internet sitesinden ve Genel

Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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DENİZLİ VE UŞAK’TA UZMAN ELLER FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
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