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Çevrim İçi Ulusal Kırsal Ağ Toplantısı ve UKAFEST Etkinliği
Ulusal Kırsal Ağ’ın 2020 yılı toplantısı 7-8-9 Aralık 2020 tarihlerinde “Çevrim İçi Yıllık Ulusal
Kırsal Ağ Toplantısı ve UKAFEST 2020” başlığı altında gerçekleştirildi.
Ulusal Kırsal Ağ faaliyetlerini yürüten IPARD Yönetim Otoritesi’nin Covid-19 pandemisi nedeniyle aldığı karar doğrultusunda çevrim içi düzenlenen toplantı, Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı ve
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ve TKDK Başkan V. Dr. Muhammed Adak’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe kamu kurumları, yerel yönetimler,

Yerli ve yabancı uzmanların sekiz ana
temada sunumlar gerçekleştirdiği
etkinliğe yaklaşık 4.100 kişi katıldı.

üniversiteler, araştırma merkezleri, üretici örgütleri, bölge
kalkınma ajansları, üretici sektörler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernek ve kooperatifleri, Yerel Eylem Grupları/Dernekleri (YEG) ve Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı (ENRD) temsilcileri ile akademisyenler ve çiftçilerden oluşan yaklaşık
4.100 kişi katıldı.
Küçük Aile İşletmelerinin Teşvik Edilmesi, Kırsal Alanların
Tanımı, Kırsal Alanlarda Yenilikçilik ve Girişimcilik, Kırsal Turizm, LEADER Yaklaşımı-Tabandan Tavana Kırsal Kalkınma,
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Kısa Tedarik Zincirleri ve IPARD
Programının Geliştirilmesi olmak üzere sekiz ana temada görüşmelerin yürütüldüğü toplantılarda konusunda
uzman yerli ve yabancı katılımcılar sunumlar yaparak çalışmalarını anlattı. Ayrıca Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen IPARD programı
kapsamında gerçekleştirilmiş 43 proje ve Yerel Eylem Grubu hakkında sanal stantlarda bilgi verildi. Söz konusu projelerin tanıtım filmleri sinevizyon gösterisi olarak etkinlik
boyunca yayımlandı.

Bakan Pakdemirli: 480 Bin Projeye 26,5 Milyar Lira
Hibe Desteği Ödedik
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 7 Aralık 2020 tarihinde Ulusal Kırsal Kalkınma
Ağı Kongresi’nin (UKAFEST) açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Kırsal kalkınma alanında yapılacak her türlü yatırım ve çalışmanın ülkelerin kalkınmasını hızlandıracağını vurgulayan
Bakan Pakdemirli, “Ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal altyapı yatırımlarımız kapsamında,
Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY projeleri ve IPARD hibeleri dahil, bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26,5 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu
destekler sayesinde kırsalda reel olarak yaklaşık 48,5 milyar liralık yatırım yapıldı, 350 bin
yeni istihdam oluşturuldu” dedi.

Bakan Pakdemirli, 2023 yılına kadar kırsal kalkınmayla ilgili yol haritasını şu sözlerle açıkladı: “2021 ve 2022 yıllarında hayvancılık, tarım
ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve çiftlik
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi alanlarında
yeni başvuru çağrı ilanlarına çıkacağız. 2020
yılı içerisinde uygulanmaya başlanan LEADER
Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejileri tedbiri ilk
etapta 2023 yılı sonuna kadar devam edecek,
sözleşme imzalayan 50 Yerel Eylem Grubu’nun
sayısının artırılması için çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. 2021-2025 yılları arası 4. dönem
kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde
50 hibe desteği vereceğiz. Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi’ni ülke genelinde uygulamaya koymayı ve 200 milyon lira hibe desteği vermeyi hedefliyoruz.”
Kırsalda istihdamın artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik çalışmaları
sürdüreceklerini belirten Bakan Pakdemirli,
IPARD III Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği
Projelerine Destek
Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği, 5 Aralık 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tebliğ kapsamında arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipekböcekçiliği projelerine ise
yüzde 100 hibe desteği verileceğini bildirdi.

Tebliğe göre, arı ürünleri üretiminde
kullanılacak makine, alet, ekipman ve
seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe
desteği verilecek.
Bakan Pakdemirli, arıcılık desteklemeleri çerçevesinde arı
sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen üreticilere hibe verileceğini belirterek, “50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az üç yıl Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerimiz
bu desteklemeye başvurabilecek. Arı ürünleri üretiminde
kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe desteği verilecek” dedi. İpekböcekçiliği
desteklemeleri kapsamında ipekböcekçiliği yapan gerçek
ve tüzel kişilere dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi
inşası, makine, alet ve ekipman alımı için yüzde 100 hibe
desteği verileceğini kaydeden Bakan Pakdemirli sözlerini
şöyle sürdürdü: “1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500
adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari
hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği verilecek. Hibe desteği damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes
ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak.”

Kadın Girişimciye Teşekkür
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sağlanan hibeyle Silivri’deki organik süt üretim işletmesine güneş enerji
paneli kurulan çiftlik sahibi Saliha Aysun Sökmen ile görüntülü görüştü.
Bakan Pakdemirli, 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen görüşmede çiftliğe önemli bir yatırım yapıldığına işaret ederek, “Yatırım yapılan 435 bin liranın 217 bin lirasını hibe tutarı
olarak biz vermişiz. 20 yıla yakındır da hastalıktan ari işletme sertifikasına sahipmişsiniz.

Bakan Pakdemirli, çiftlik sahibi Saliha Aysun
Sökmen ile yaptığı görüşmede, “Kadın
girişimci olmanız bizim için son derece önemli.
Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi
desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Özellikle Trakya
bölgesinin hastalıktan ari bölge olma konusunda başı çektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “İşletmelerimiz de hakikaten yüz güldürecek işler yapıyor. Kadın girişimci olmanız
da bizim için son derece önemli. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizi desteklemeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
Saliha Aysun Sökmen ise Bakanlığın desteklerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Hastalıktan ari ve organik
süt üretiyoruz. Ürünü kendimiz satmak için ruhsatımız var.
Biz çiftlikte 30 kişilik bir ekibiz. Hayali kuran kadın girişimci
benim ancak arkamda 30 kişi var. Sizlere bu konuyu takdir ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Sökmen, güneş
enerji paneli sayesinde meraları sulayarak inekleri sadece
otla besleme hayalleri bulunduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli: Ulusal Kırsal Ağ Sayesinde Kırsal
Kalkınma Programları Daha Etkin Uygulanıyor
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği tarım politikalarının önemli
bir unsuru olan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’nın bileşeni Kırsal Ağ’ın 2008 yılından itibaren tüm üye ülkelerde uygulandığını söyledi. Bu çerçevede Türkiye’de de IPARD programı kapsamında 2017 yılında Ulusal Kırsal Ağ’ın kurulduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli,
“Bu sayede kırsal kalkınma programları daha etkin uygulanıyor. Bununla beraber mevcut
programlar arasında koordinasyon sağlayarak kırsal alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin ve diğer paydaşların katılımını da teşvik etmiş oluyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli, UKAFEST ile ilgili
açıklamasında 2017 yılında kurulan
Ulusal Kırsal Ağ’ın önemini vurguladı.

Bakan Pakdemirli, UKAFEST’le ilgili olarak
6 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada
IPARD kapsamındaki desteklere değinerek
şunları söyledi: “2012 ve 2016 yılları arasında
uygulanan IPARD I Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkısıyla
10 bin 653 projeye 1 milyar 45 milyon avro,
IPARD II kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 823
projeye 206 milyon avro hibe desteği sağlandı.
Böylece toplamda 14 bin 476 proje desteklendi.”

İş Birliği Protokolü ile Bal Üretim Miktarı ve
Kalitesi Artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında 8 Aralık
2020 tarihinde veri paylaşımı ve iş birliği protokolü imzalandı.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli protokol imza töreninde yaptığı konuşmada
Türkiye’nin dünyada eşi benzeri bulunmayan bal çeşitliliğine ve yüksek bal kalitesine sahip olduğunu vurgulayarak, “8,1 milyon arılı kovan, 83 bin 210 arıcılık işletmesi ve 114 bin
471 ton bal üretimiyle ülkemiz, dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Üretilen 114 bin 471
ton balın 30-40 bin tonu çam balı olmakta ve bunun 6 ila 8 bin tonu ihraç edilmektedir.
Dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ını da ülkemiz karşılamaktadır” dedi. Bakan Pakdemirli, arıcılığın Türkiye ekonomisine yaklaşık 160-190 milyar lira katkı sağladığını söyledi.

Protokol sayesinde sıcak ve
soğuk hava dalgaları ile kuvvetli
meteorolojik hadiselere ilişkin
tahminler SMS ile arıcılara iletilecek.
Bakanlık olarak son 18 yılda arıcılık faaliyetlerine 676,2 milyon lira destek verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli,
“TKDK-IPARD kapsamında bugüne kadar toplam yatırım
tutarı 444 milyon lira, toplam hibe tutarı 209 milyon lira
olan 2.419 proje ile sözleşme imzaladık. İşlemleri tamamlanan 2.156 projeye 176 milyon lira destek ödemesi yaptık
ve bu hibeler sayesinde 404 milyon lira yatırım gerçekleştirdik” dedi.
İmzalanacak iş birliği protokolü sayesinde sıcak ve soğuk
hava dalgaları ile kuvvetli meteorolojik hadiselere ilişkin
tahminlerin SMS ile arıcılara iletileceğini, ayrıca arıcıların
konaklayacakları bölgeleri daha iyi tespit edebilmeleri için
geçmiş yıllara ait verilerin kendileriyle paylaşılacağını belirten Bakan Pakdemirli, böylece bal üretim miktarı ve kalitesinin artmasına katkı sağlanacağını söyledi.

2021 Yılında Çiftçilere 24 Milyar Lira Destek Ödemesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Teklifi” kapsamında 14 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa’da lider, dünyada ilk
on arasında yer aldığını belirten Bakan Pakdemirli, “Ülkemiz tarımda net ihracatçı bir ülke
konumundadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, 2021 yılı bütçe görüşmeleri
kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda
bir konuşma yaptı.

Bakanlığının destek ödemeleri hakkında açıklamalar yapan
Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 12 bin projeye
reel olarak 10 milyar lira hibe desteği ile 100 bin istihdam
sağladıklarını söyledi. 2021 yılında çiftçilere 24 milyar lira
destek ödemesi yapacaklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Kırsal kalkınma kapsamında yüzde 50 hibe desteği,
özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile işletmelerine olmak üzere 1,3 milyar lira vereceğiz” dedi. Bakan Pakdemirli konuşmasında millî elektrikli traktör, otonom ilaçlama robotu, akıllı küpe gibi tarımsal Ar-Ge kapsamındaki
çalışmalara da değindi.

Kırsal Kalkınma Programlarında Öncelik Kooperatiflerde
Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı’nın (D-8) “6. Tarım Bakanları Toplantısı”, 16 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli toplantıda yaptığı konuşmada kırsal kalkınma
programlarında kooperatiflere öncelik verdiklerini belirterek, “Bu nedenle Bakanlığımız
tarafından yerel düzeyde eğitim çalışmaları ve destek politikaları ile kooperatifler teşvik
edilmektedir. Örneğin, hayvancılık alanında ödenen desteğin hemen hemen tamamı tarımsal örgütler (kooperatifler, ıslah birlikleri ve üretici birlikleri) üzerinden yapılmakta ve
kooperatiflerin gelişmesi ve fonksiyonlarının artırılmasına katkı sunulmaktadır” dedi.

6. Tarım Bakanları Toplantısı, “Sürdürülebilir
Tarımsal Sanayii Gelişimi ve Küresel Değer
Zincirlerinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin
Entegrasyonu” temasıyla Pakistan’ın
ev sahipliğinde düzenlendi.

Bakan Pakdemirli, 2019-2023 Stratejik Planı’nda kırsal alanlarda ekonomik refahı artırmayı
hedeflediklerini kaydederek şunları söyledi:
“2020 yılı itibarıyla IPARD II kapsamında 5.000’e
yakın projeye hibe verilmiştir. Bu kırsal kalkınma projeleri, özel sektör kaynaklarını harekete
geçirmek amacıyla faydalanıcıların ortak finansmanını gerektirmektedir. Öte yandan, tarımsal altyapının iyileştirilmesine yönelik kamu
yatırımları, tarımsal üretim ve sektörün rekabet
gücünün artırılması hedeflenmektedir. 2006
yılında başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımları
Programı, toplam finansal hacmi yaklaşık 425
milyon dolar olan 12.000’den fazla küçük proje başlattı. Projeler üretim tesislerine, damla
sulama sistemlerine, tarım makineleri ve ekip-

manlarının tedarikine yönelik yatırımları teşvik etmektedir. Girişim, ülke genelindeki kırsal
alanları hedeflemekte ve özellikle küçük çiftçiler ve işletmelerde kırsal yoksulluğu ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır. Yeni başladığımız
bir diğer proje de ‘Kırsal Kalkınmada Uzman
Eller’ projesidir. Üretimde verimliliği ve kaliteyi
artırmak için, köyde yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında üniversite
mezunlarını destekleyeceğiz.”

Dünya Üzerindeki Tıbbi Bitkilerin Yaklaşık
Yüzde 6’sı Türkiye’de
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 16 Aralık 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’na katıldı.
Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden zengin bir potansiyele, üretim için uygun
iklim ve habitatlara sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Bu zenginliğimiz içinde
1.700 civarında bitki tıbbi özellik taşımaktadır. Bunun 500’ünü tıbbi ve aromatik bitki olarak değerlendiriyoruz. Bu veriler bize dünya üzerindeki tıbbi bitkilerin yaklaşık yüzde 6’sının ülkemizde olduğunu göstermektedir. Ülkemiz hem doğadan toplanan defne, kekik,
adaçayı gibi ürünlerde hem de kültürü yapılan kimyon, anason, nane, rezene gibi ürünlerde geniş bir popülasyona sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan, çevrim içi düzenlenen
IV. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’na
video mesaj gönderdi.

Bakan Pakdemirli, son 18 yılda tıbbi ve aromatik bitki ekiliş alanının 2 kat artışla 1,7 milyon
dekara, üretiminin ise 5 kat artışla 370 bin tona
yükseldiğini kaydederek, “İhracat değerimiz
105 milyon dolardan 404 milyon dolara ulaştı. Kekik ve defne ihracatında dünya lideriyiz”
diye konuştu. Bakanlık olarak tıbbi ve aromatik
bitkilerin üretimi ve katma değerini artırmak
amacıyla çok sayıda destek ve hibe verdiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “TKDK-IPARD
destekleri kapsamında son 2,5 yılda 1.860 projeye 111 milyon lira destek ödeyerek kırsalda
234 milyon lira yatırım yapılmasını sağladık. Isparta’da hayata geçirdiğimiz Gülanta Projesi’yle küçük işletmeler ve çiftçiler için ortak başvuru modelleri geliştirilmesini sağladık” dedi.
Bakan Pakdemirli, bu alandaki tüm girişimcileri
desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Pakdemirli: “Tarımda Yeni ve Yerli Bir Yüzyıl”
Vizyonu ile Çalışıyoruz
“III. Tarım-Orman Şûrası 2020” kapsamındaki faaliyetlere yönelik değerlendirme toplantısı 23 Aralık 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Tarımda yeni ve yerli bir yüzyıl” vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, 2020 yılı eylemlerinin “Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği”, “Güvenilir Gıda”, “Kırsal
Kalkınma”, “Balıkçılık ve Su Ürünleri”, “Toprak ve Su Kaynakları”, “Biyolojik Çeşitlilik ve İklim
Değişikliği”, “Ormancılık” ve “Dijitalleşme, Teknoloji Kullanımı, Ar-Ge” olmak üzere 8 ana
başlıkta belirlendiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında
Ekonomik Yatırımlar, IPARD, Kırsalda
Uzman Eller ve ORKÖY destekleri
kapsamında 16.629 projeye 1,1 milyar
lira destekleme yaptıklarını söyledi.
Bakan Pakdemirli, tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere önem
verdiklerini kaydederek, 2020 yılında tarımsal destek miktarını 2019’a göre yüzde 37’lik artışla 22 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Kırsal kalkınma alanında çok sayıda program uyguladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, “2020
yılında Ekonomik Yatırımlar, IPARD, Kırsalda Uzman Eller ve
ORKÖY destekleri kapsamında 16.629 projeye 1,1 milyar
lira destekleme yaptık. Ayrıca, kırsal kalkınmaya daha fazla
yatırım ve destek sağlamak amacıyla KKYDP yatırımlarını
2025 yılına kadar uzattık. 2021-2027 dönemini kapsayan
IPARD III hazırlık çalışmalarına da başladık” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, 2020 yılında pandemiye rağmen Şûra’da
belirlenen eylemleri ve faaliyetleri hız kesmeden hayata
geçirdiklerini vurgulayarak, “2021 yılında da önceliğimiz
üreticiyi korumak, tüketiciyi kollamak olacaktır. 2021 yılında sektörümüzü tarımsal destekler ve müdahale alımlarının yanında tarım, orman ve sulama yatırımları ile büyütmeye ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

2021, Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021’i su ve sulama yatırımlarında hamle yılı
olarak tasarladıklarını ifade etti.
26 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada 2021 yılında 51 baraj ve 39 gölet olmak üzere
toplam 90 depolama tesisini daha bitirerek depolama tesisi sayısını 1.617’ye, kapasitesini ise 180 milyar metreküpe ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Pakdemirli sözlerine şöyle

2021 yılında depolama tesisi sayısı
1.617’ye, kapasitesi ise 180 milyar
metreküpe ulaştırılacak.

devam etti: “92 sulama tesisini tamamlayıp sulama tesisi
sayısını 3 bin 313’e ve sulamaya açılan alanı 6,9 milyon hektara çıkaracağız. Toplulaştırmada 44 projeyi daha bitirerek
307’ye, tescil edilecek alanı 1,3 milyon hektar artırarak 6
milyon hektara ulaştıracağız. İçme suyu ve atık suda 15 tesisi daha tamamlayıp tesis sayısını 382’ye, temin edilecek
içme suyu miktarını yıllık 4,8 milyar metreküpe yükselteceğiz. 137 adet daha taşkın kontrol tesisi bitirerek tesis sayısını 10 bin 244 adede yükselteceğiz.”

Bakan Pakdemirli: 1 Milyar 125 Milyon Liralık
Hibe Paketi Hayırlı Olsun
IPARD II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Hibe Programı 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle 7 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleştirildi. Toplantıda “Türkiye’nin kalkınması, kırsalın kalkınmasından geçer” diyen
Bakan Pakdemirli, Ekonomik Yatırımlar, IPARD, ORKÖY ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller
projeleriyle kırsalı dört bir koldan desteklediklerini, son 2,5 yılda toplam 35 bin projeye
3,3 milyar lira destek verdiklerini ve kırsalda 104 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını
söyledi.

Hibe oranı hayvansal üretim sektöründe
yüzde 50 ile yüzde 70, işleme-pazarlama
sektöründe ise yüzde 40 ile yüzde 50
arasında olacak.

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında son 10
yılda önemli mesafeler katedildiğini belirterek, “Sağladığımız 5,1 milyar lira hibe ile 16.103
projeyi destekledik. Kırsalda 11 milyar liralık
yatırım, 70 bin yeni istihdam oluşturduk” diye
konuştu. IPARD II Programı 10. Başvuru Çağrısı
kapsamında verilecek hibe miktarını açıklayan
Bakan Pakdemirli, “Bugün itibarıyla IPARD II 10.
Başvuru Çağrısı kapsamında hayvansal üretim
sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama
sektörü içinse 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon
liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize,
yatırımcımıza sunuyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun”
dedi. Bu hibe paketi ile kırsalda yeni yatırımların önünü açmayı, istihdamı artırmayı, katma
değerli üretimi geliştirmeyi hedeflediklerini
vurgulayan Bakan Pakdemirli, hibe oranının
hayvansal üretim sektöründe yüzde 50 ile yüzde 70, işleme-pazarlama sektöründe ise yüzde
40 ile yüzde 50 arasında olacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında kadın
ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını ifade
ederek, “Bugüne kadar 3.865 kadın yatırımcının projesine toplam 1 milyar 263 milyon lira
hibe ödedik. IPARD kapsamında destek verdiğimiz projelerin yüzde 61’i genç girişimcilere
aittir. Amacımız, kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmaktır” dedi.

Bakan Pakdemirli: Türkiye Pandemi Sürecinde
Başarılı Bir Sınav Verdi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Ocak 2021 tarihinde İzmir’de iş dünyası
temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen “Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projeleri ve Sektörel Konular” başlıklı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin Covid-19 pandemisi sürecinde başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Bakanlık olarak bu süreçte 100’ün üzerinde tedbir aldıklarını belirten Bakan
Pakdemirli, bunların sadece marketlerle sınırlı olmadığını, tüm üretim hattını kapsadığını
kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Bakanlık olarak pandemi
sürecinde 100’ün üzerinde tedbir
aldıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Tarımsal Gayri Safi Millî Hasıla’nın neredeyse 280 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bu yıl da bu
konuda önemli bir rekor kıracağımızı söyleyebilirim” dedi.
Konuşmasında üreticilere yönelik desteklere de değinen
Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmaya önem verdiklerinin
altını çizerek, son 2,5 yılda bu alanda hazırlanan 35 bin
projeye 3,3 milyar lira destek verdiklerini ve 104 bin yeni
istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

Genç Çiftçi Projesi’ne 1 Milyar 435 Milyon Lira
Hibe Desteği
Tarım eğitiminin başlamasının 175’inci yılı nedeniyle Ege Üniversitesi’nde bir program
düzenlendi. 8 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen programda konuşan Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son yıllarda ülkeler arası mücadelenin “su ve gıda” gibi temel
besin kaynaklarına göre yeniden şekillendiğini, bu durumun ziraat fakültelerinin önemini
bir kat daha artırdığını belirttti. Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak Ar-Ge faaliyetleri, akıllı
tarım uygulamaları, teknolojik ve dijital tüm imkanlarla üniversitelerin yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Pakdemirli, Ar-Ge faaliyetleri,
akıllı tarım uygulamaları, teknolojik ve
dijital tüm imkanlarla üniversitelerin
yanında olduklarını vurguladı.
Bakan Pakdemirli konuşmasında çiftçi nüfusun gençleşmesine, gençlerin dikkatinin tarım ve orman sektörüne çekilmesine yönelik projeleri de anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
Programı ile 47.775 genç çiftçi projesine toplam 1 milyar
435 milyon lira hibe desteği sağladık. Kırsal Kalkınmada
Uzman Eller Projesi ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda
ve su ürünleri konularında yüksekokul ve üniversite mezunu olan 98 proje sahibine toplam 9,7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Biri İzmir olmak üzere 4 ilimizde başlattığımız
bu projenin pilot uygulamalarını bu yıl inşallah 81 ilimizde
yaygınlaştıracağız. IPARD I Programı kapsamında hayvancılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 2.617
gencimiz hibe desteği almıştır. IPARD II Programı’nda ise
başvuruda bulunan genç çiftçi sayısı 12.741’dir. Sözleşme
ve ödeme işlemleri devam etmekte olup, hayvancılık sektöründe 345, kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 genç
çiftçimiz hibe desteği almıştır.”

Tarım Eğitiminin 175. Yılı Kutlama Programı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 10 Ocak 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi
tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Tarım Eğitiminin 175. Yılı Kutlama Programı’na
katıldı.
Bakan Pakdemirli, tarım ve bilginin önemini çok iyi kavramış toplumların daima önde,
belirleyici ve tetikleyici olacağını belirterek, bu asrın artık “tarımın bilgiyi pratik etme asrı”
olduğunu söyledi. Bilgi ve teknoloji kullanımını tarımda ön sırada tuttuklarını ve bunun
için güçlü bir altyapının olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakan Pakdemirli: “IPARD II 10.
Çağrı İlanı’nda 1 milyar 250 milyon
liralık destek ile gençlerimize pozitif
ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye genelinde 60 araştırma enstitümüz, 210 bin dekar
arazimiz, 248 laboratuvarımız, yaklaşık 2.000’i akademik
seviyede olmak üzere toplam 6.336 personelimiz ile ihtiyaç
duyulan her alanda hizmet veriyoruz. Bakanlık olarak ArGe çalışmaları için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira
bütçe kullanıyoruz. Dünyanın 3’üncü büyük Tohum-Gen
Bankası’na sahibiz. Son iki buçuk yılda yüzlerce yeniliği,
çok sayıda teknolojiyi çiftçilerle buluşturduk ve ülke tarımına kazandırdık.”
Bakan Pakdemirli konuşmasında Bakanlık olarak gençlere
verdikleri önemin de altını çizerek, “IPARD II 10. Çağrı İlanı’nda 1 milyar 250 milyon liralık destek ile gençlerimize
pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 Yılında 24 Milyar Lira Tarımsal Destek Ödemesi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılında toplam 24 milyar lira tarımsal
destek ödemesi yapacaklarını söyledi.
5 Şubat 2021 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı’nda konuşan Bakan Pakdemirli, tarımda
elde edilen başarılara değindi. Türkiye’nin pandemi döneminde çok iyi bir sınav verdiğini ve geçen yılki meteorolojik kuraklığın tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladığını
belirten Bakan Pakdemirli, tarımda 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun

Bakan Pakdemirli, ormancılık,
sulama, tarım ve kırsal kalkınma ile
doğa koruma konularında üreticilere
çeşitli müjdeler verdi.

kırıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, son üç yılda tarımsal
desteklerin yüzde 65 arttığını ifade ederek, “2021 yılında
toplam 24 milyar tarımsal destek ödeyeceğiz. Bakanlığımızın 17,5 milyar lira yatırım bütçesi var. Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ile beraber hem üreticiye destek verirken
hem de müdahale alımları yapmaya başladık. Müdahale
alımlarını yaparken de artan maliyetler, yani mamuldeki
ani değişikliklerde üreticiyi ezdirmeyecek şekilde fiyat politikası yaptık. Bunu da hasat öncesi açıklayacağız dedik. Son
üç senedir bunu yapıyoruz” dedi.
Bakan Pakdemirli konuşmasında ormancılık, sulama, tarım
ve kırsal kalkınma ile doğa koruma konularında üreticilere
çeşitli müjdeler verdi.

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiricilerine
Yüzde 50 Hibe Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin
Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği”, 16 Şubat 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern
büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini ve kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Desteklemeden yararlanmak isteyen
yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve
internet sayfasında duyurulan süre içinde
yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne
müracaat edecek.
Tebliğe göre, yeni inşaat yapımı veya kapasite
artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50’si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem
karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı
alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde
50’si oranında destek sağlanacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan
süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecek.

Tarımın Başarılı Kadınlarından “Ben Yaptım,
Sen de Yaparsın” Çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ve ana teması “Tarımda 21 Özgün Kadın” olarak belirlenen toplantıya katıldı.
Bakan Pakdemirli, “Ben Yaptım Sen de Yaparsın!” sloganı ile tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş kadın çiftçilerin, ilham veren 21 hikayenin kahramanı
olduğunu ifade etti. Kadınların girişimci ruhlarını ön plana çıkarmak, onları üretime daha
çok katmak ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak adına birçok proje yürüttüklerini kaydeden Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, IPARD programlarında kadın girişimcilerin projelerine ilave puan vererek öne

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Ayşe Ayşin Işıkgece, “Güçlü kadın güçlü
aile, güçlü toplum güçlü ülke demek.
Kırsal kalkınmada ise en önemli unsur
yine kadınlarımızdır” dedi.
çıkmasını sağlıyoruz. IPARD hibeleri kapsamında 3 bin 119
kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar TL hibe sağladık. Bu
hibelerle kadınlarımızın kırsalda 4 milyar yatırım yapmasının önünü açtık. Yine, yereldeki kalkınma projelerini desteklediğimiz IPARD-LEADER programında, destek başvurusu yapacak Yerel Eylem Gruplarının yönetim kurulunda en
az bir kadın üye şartı arıyoruz.”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ise
“Güçlü kadın güçlü aile, güçlü toplum güçlü ülke demek.
Kırsal kalkınmada ise en önemli unsur yine kadınlarımızdır.
Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan kadınlar sektöre
kattıkları değer ve üretimin her aşamasında aldıkları aktif
rollerle tarımın kilit parçası, toprağın esas sahibidir” dedi.
Toplantıda kadın girişimciler ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı kadınları desteklemek amacıyla ABC Deterjan
ve Coca-Cola Türkiye ile iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlık Çalışanlarıyla 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlığın kadın çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakanlığa kattıkları değer ve güç için kadın
çalışanlara teşekkür eden Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde toplam istihdamın yaklaşık yüzde
30’u, tarımsal istihdamın ise yüzde 41’i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar, tarımsal üretimin
ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Tarladan sofraya kadar üretimin bütün
süreçlerinde kadınlarımızın hakkı, ödenmez emeği var” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, kadınların sadece
tarımsal üretimde değil, tarımın
yönetiminde, politikaların belirlenmesi
ve uygulanmasında da ön planda
olduğunu ifade etti.
Bakan Pakdemirli, kadınların sadece tarımsal
üretimde değil, tarımın yönetiminde, politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında da ön
planda olduğunu ifade ederek, “Son 3 yılda
merkez ve taşra teşkilatımızdaki kadın yönetici
sayımızı yüzde 41 artırarak 321’e çıkardık. Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın taşra
teşkilatlarında görev yapan personelimizin 30
bine yakını kadınlardan oluşmaktadır” dedi.
Tarımda kadının daha çok ve daha etkin yer
alması için uyguladıkları projelerde kadınlara
pozitif ayrımcılık yaptıklarını kaydeden Bakan
Pakdemirli, son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyette 3 milyondan fazla kadın çiftçiye eğitim
verdiklerini de sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli: IPARD Programını En Başarılı
Uygulayan Ülke Türkiye
“2021 Yılı IPARD Yatırımcı Buluşması”, 23 Mart 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle gerçekleştirildi.
Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma programları içinde IPARD’ın ayrı ve önemli bir yeri olduğunu belirterek şunları söyledi: “IPARD kapsamında 42 ilimizde 16 sektördeki yatırımlara
yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe veriyoruz. Hayvancılıktan kırsal turizme, gıda ürünlerinin işlenmesinden tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine, arıcılıktan seracılığa, el sanatlarından yenilenebilir enerjiye kadar geniş yelpazede kırsaldaki yatırımlara destek sağlıyoruz.
AB Komisyonu tarafından akreditasyonun alındığı 2011’den bugüne IPARD programı kapsamında toplam 19 bin 319 proje sahibiyle sözleşme imzaladık. Söz konusu yatırımlar için
girişimcilere 5,4 milyar lira hibe verdik. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 11 milyar
liralık yatırımın önünü açtık, 74 bin yeni istihdam sağladık.”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, kırsal kalkınma programları
içinde IPARD’ın ayrı ve önemli bir yeri
olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, son üç yılda IPARD hibelerinin daha hızlı ve daha etkin uygulanması için
çalışmalara hız verdiklerini kaydederek, “Toplam 5.047 projeye yaklaşık 2 milyar lira destek
verdik ve kırsalda 13 bin vatandaşımıza istihdam sağladık” dedi. Son üç yılda IPARD kapsamında yeni kırsal kalkınma tedbirlerini de
uygulamaya aldıklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Tarım-Çevre Tedbiri AB’ye aday ülkeler
içinde ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başladı.
Yine Avrupa Birliği’nin büyük önem verdiği
IPARD-LEADER tedbiri de aday ülkeler içinde
ilk kez Türkiye’de uygulanmaya başladı” diye
konuştu. Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında
kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını
ifade ederek, “Kadın girişimcilerin projelerine
ilave puan vererek proje seçim aşamasında
öne çıkmasını sağlıyoruz. Yine 40 yaşın altındaki genç yatırımcılara hayvancılık tedbirinde
ilave puan vererek daha fazla hibe almasını
sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklediğimiz

projelerden 4 bini kadın yatırımcılara, 10 bini
ise 18-40 yaş arasındaki genç girişimcilere aittir” dedi.
Bakan Pakdemirli, Avrupa Komisyonu raporlarına göre IPARD programını en başarılı uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak,
“İnşallah bu başarıları daha yukarıya çıkarmaya, üreticimizi ve yatırımcımızı desteklemeye,
kırsaldaki yatırımları artırmaya bundan sonra
da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kırsal Kalkınmada 2030 Yılı Hedefleri
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından
24-25 Mart 2021 tarihlerinde “Yeni Dünyaya Hazır mıyız?” temasıyla düzenlenen Uludağ
Ekonomi Zirvesi’ne çevrim içi konuşmacı olarak katıldı.
Tarım-sanayi entegrasyonunu hedefleyen kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe
programı uyguladıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bugüne kadar toplam 480 bin
projeye reel rakamlarla 27 milyar lira hibe ödedik. Bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştu, kırsalda 50 milyar liralık yatırım yapıldı. Ayrıca, tarımsal üretimde kümeleşmeyi ve daha etkin üretimi hedef alan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin sayılarını da giderek
artırıyoruz. OSB proje sayımızı son 3 yılda 24’ten 49’a çıkardık. Bunlar içerisinden birkaç
örnek vermek gerekirse, İzmir-Dikili’deki Sera OSB Avrupa’nın en büyüğü. Yine AdanaKarataş’taki Su Ürünleri İhtisas OSB’nin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ilk ve tek olduğunu özellikle söylemek istiyorum” dedi.

Kırsal kalkınma desteklerinin devam
edeceğini kaydeden Bakan Pakdemirli,
“Ulusal kaynaklarla 10 bin projeye
7 milyar lira hibe sağlayacağız” dedi.

Konuşmasında Bakanlığının 2030 yılı hedeflerini de açıklayan Bakan Pakdemirli, “126 milyon ton olan bitkisel üretim
miktarımızı 24 milyon ton artırarak 150 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayvancılıkta yerli ve yeterli üretim
anlayışımız çerçevesinde 18,2 milyon baş olan büyükbaş
varlığını 21 milyon başa çıkaracağız. Küçükbaş sayımızı
ise 54,1 milyondan yaklaşık 36 milyon baş ilave ederek 90
milyona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan Pakdemirli,
tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirmek için kırsal kalkınma desteklerinin devam edeceğini kaydederek, “Ulusal
kaynaklarla 10 bin projeye 7 milyar lira hibe sağlayacağız.
Bu hibeler ile kırsalda yaklaşık 15 milyarlık yatırım ve 20 bin
istihdam oluşturacağız. IPARD programını da etkin şekilde
uygulamaya devam edeceğiz. ORKÖY kapsamında 200 bin
orman köylüsüne 3 milyar lira destek vereceğiz. Tarıma dayalı OSB sayısını 47’den 120’ye çıkaracağız. Bu OSB’lerde 10
bin işletmenin faaliyete geçmesini, bu işletmelerde 200 bin
istihdamın oluşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD kapsamındaki 15 ile yönelik “LEADER
Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı”na katıldı. Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı,
Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat
olmak üzere ikinci aşama illerinde kurulacak YEG’lerle ilgili toplantı, 25 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak kırsal kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için birçok millî program geliştirdiklerini ve başta IPARD olmak üzere uluslararası programlarla iş
birliği içerisinde nice başarılı projeye imza attıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli konuşmasında Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı’nın önemine işaret ederek bu yapı ile kırsal nüfusun kendi
birikim ve kaynaklarının farkına varmasını ve bunları harekete geçirmesini hedefledikleri-

Bakan Pakdemirli, LEADER tedbirinin
içinde bulunulan pandemi koşullarında
Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesine
destek vereceğini ifade etti.

ni belirtti. Yerel paydaşların kendi bölgelerinde
kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejileri hazırlamaları ve uygulamalarını teşvik
etmek amacıyla geliştirilen LEADER yaklaşımına toplam 24 milyon 400 bin avro bütçe ayrıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli sözlerini
şöyle sürdürdü: “LEADER tedbiriyle yerelin ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanması ile tüm tarafların katılım sağlaması teşvik
edilmektedir. Projenin ikinci aşama illerinden

Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya,
Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat’tan oluşan 15 ilimizde yeni Yerel Eylem Gruplarına yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve Yerel
Kalkınma Stratejilerinin hazırlanması amacıyla
uzmanlarımız saha çalışmalarını yerel temsilcilerle beraber sürdürmektedir. Daha önce
12 ilimizde olduğu gibi 15 ilimizde yeni Yerel
Eylem Gruplarını kurmayı, Yerel Kalkınma Stratejilerini hazırlatmayı, kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmeyi
ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak
girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri
sürdürülebilir üretime yönlendirmeyi sağlıyor
ve hedefliyoruz.”
Bakan Pakdemirli, LEADER tedbirinin içinde
bulunulan pandemi koşullarında Türkiye’nin
kalkınması ve gelişmesine destek vereceğini
sözlerine ekledi.

Diyarbakır’da Tarım Fuarı
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 30 Mart 2021 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Tarım Fuarı’nın açılışına katıldı.
Türkiye’nin tarımsal alan bakımından dünyada on yedinci sırada olduğunu, buna rağmen
tarımsal hasılada Avrupa’da birinci sırada yer aldığını, dünyada ise ilk on içinde bulunduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20
artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda
ürünleri ihracatımız 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara
ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Bakan Pakdemirli: “Çok sayıda
sektöre yönelik projeleri destekliyor,
insanımıza aş ve iş olanakları
sağlamaya devam ediyoruz.”

Bakan Pakdemirli konuşmasında Diyarbakır’a
yönelik desteklere de değinerek, “Diyarbakırlı
çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal
kalkınma desteklerimiz kapsamında Diyarbakırımıza 164 milyon lira hibe desteği ödedik.
Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza
Diyarbakır’da özel hassasiyet gösterdik. 180
bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık”
dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu’nun da Diyarbakır’da güzel işler yaptığını belirten Bakan Pakdemirli, “Yeni kırsal
kalkınma yaklaşımı projelerimizle çok sayıda
sektöre yönelik projeleri destekliyor, insanımıza aş ve iş olanakları sağlamaya devam ediyoruz. Diyarbakır’da toplam yatırımı 568 milyon
TL, hibe tutarı 260,8 milyon TL olan 391 projeyi

destekledik. Bu arada TKDK 10. Başvuru Çağrı
İlanı’na yatırımcılardan çok rağbet görmekteyiz. Bu çağrı kapsamında Diyarbakır için hibe
tutarı 100 milyon lira olacak” diye konuştu. Bakan Pakdemirli, bitkisel üretim ve hayvancılık
alanlarında Diyarbakır’a yönelik yeni proje ve
desteklerin müjdesini de verdi.

