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T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Adres : Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN
Telefon : +90 (482) 212 11 14 - (482) 212 11 19 - (482) 213 14 92 
Faks : +90 (482) 213 14 95 
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr 

Batman Yatırım Destek Ofisi

Adres : GAP Mah. 2509. Sk. 
Bina No : 2 Safir Plaza Kat : 5 
Daire : 505 BATMAN

Telefon : +90 (488) 212 65 24 
Faks : +90 (488) 212 65 24
e-mail : info@dika.org.tr 
web : batmandayatirim.com
          investinbatman.com

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Adres : Yenişehir Mah.
Kızıltepe Cad. No : 6/1 
Artuklu / MARDİN

Telefon : +90 (482) 212 17 25 
Faks : +90 (482) 213 14 95
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinmardin.com

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Adres : Bahçelievler Mah. 
Hükümet Bulv. Muhsin Özel Apt. 
No : 29 SİİRT

Telefon : +90 (484) 223 39 09 
Faks : +90 (484) 223 39 09
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinsiirt.com

Şırnak Yatırım Destek Ofisi

Adres : Vakıfkent Mah.
Uludere Cad. No : 16 
ŞIRNAK

Telefon : +90 (486) 216 24 68 
Faks : +90 (486) 216 24 68
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinsirnak.com



Vizyon 
Zengin tarihi ve kültürel mirasını, doğal sermayesini 
ve jeo-stratejik konumunu akılcı, yenilikçi ve 
katılımcı bir yaklaşımla etkin ve sürdürülebilir bir 
şekilde değerlendirerek; yeniden üretim, ticaret ve 
medeniyet merkezi olmayı başarmış, istikrar içinde 
gelişen, herkesin güven ve umutla yaşamak istediği 
bir bölge olmak.

Misyon 
Teknik ve uzmanlık kapasitesi ile mali kaynaklarını 
etkin ve uygun alanlara yönlendirerek ve paydaş 
tüm aktörlerin kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünü 
sağlayarak “kalkınmış ve müreffeh bir bölge”ye 
dönüşümde referans kurum olarak pro-aktif rol 
almak. 

Temel Değerler 

• Akılcılık
• Güvenilirlik
• Hesap Verebilirlik
• Şeffaflık
• Bölgesel Değerlere Saygı
• Sosyal Paydaşlık ve Sosyal İçerme

Politikalar
• İnsan Odaklılık
• Katılımcılık ve Yönetişim
• Yaratıcı ve Yenilikçi Fikirlerin Teşvik Edilmesi
• Rekabet İkliminin Geliştirilmesi 
• Uzman ve Nitelikli İnsan Kaynağı ile Çalışma
• Çalışan Memnuniyeti
• Bilimsel Bilgi ile Bilginin Yönetimi ve Paylaşılması
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Bu bültende yayımlanan tüm yazıların ve 
fotoğrafların her türlü kullanım hakkı Dicle 
Kalınma Ajansı’na aittir. Yazılar ve fotoğraf-
lar referans gösterilmeden kullanılamaz, 
basılamaz, kopyalanamaz ve paylaşılamaz. 
Yazılar, yazılarda yer alan düşünce ve öne-
rilerle kullanılan kaynakların doğruluğuna 
ilişkin her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
Bu kapsamda Dicle Kalınma Ajansı sorumlu 
tutulamaz. Dergide yer alan yazı ve makale-
ler Dicle Kalınma Ajansı ve/veya atıf yapılan 
diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini değil, 
sadece yazarın kendi kişisel düşüncesini 
yansıtmaktadır.

2

K
ur

um
sa

l



Yönetim Kurulu Başkanı Sunuş  ....................................................................................................................... 4

Genel Sekreter Sunuş  ......................................................................................................................................... 5

Siirtli Çiftçilere 30 Milyon TL Destek  ............................................................................................................... 6

Mardin’de Türk Mutfağı Haftası Kutlandı  ....................................................................................................... 8

Dicle Bölgesi Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu Online Toplandı  .............................................. 10

GAP ile Ajansımız Arasında Tarımsal Yerel Ürünlerde İş Birliği Protokolü  .......................................... 12

GAP Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Kaynak Verimliliği Proje Toplantısı  ........................................ 13

Mardin Bulgurunun Markalaştırılması Masaya Yatırıldı  ........................................................................... 14

Mardin Zeytin Çalıştayı Online Yapıldı  .......................................................................................................... 16

Mardin’de 2023 Hedefleri Doğrultusunda Tarım Sektörü Toplantısı  .................................................... 16

Gercüşlü Kadınlar Mezrone Üzümünü Markalaştırıyor  ........................................................................... 18

TRC3 Bölgesi Kooperatifçilik Toplantısı  ....................................................................................................... 19

Kentsel Tarım  ...................................................................................................................................................... 20

Kırsal Kalkınma Politika ve Destekleri  .......................................................................................................... 23

Arıcılık Özelinde Sürdürülebilir Gelir Modeli  ................................................................................................. 26

TRC3 Bölgesinde Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları  .............................................................. 31

Bir Kırsal Kalkınma Örneği: Sason Çileği  ..................................................................................................... 36

Endüstriyel Tarımın Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi  ............................................................................ 44

KOVİD-19 Salgını Sürecinin Gıda ve Tarım Sektörüne Etkisi  .................................................................. 48

Mardin’de Bağcılık Potansiyelinin Doğru Değerlendirilmesi  ................................................................... 54

Şırnak’ta Organik Bal Üretimine Destek  ....................................................................................................... 58

Susuz Tarımdan Sulu Tarıma Geçişe Destek  ............................................................................................. 59

Mardin’de Zeytincilik Ajansımız Desteğiyle Geliştirildi  .............................................................................. 60

Mardin Coğrafi İşaretli Tescilli Ürünler  ......................................................................................................... 62

Batman Coğrafi İşaretli Tescilli Ürün  ............................................................................................................ 64

Siirt Coğrafi İşaretli Tescilli Ürün  .................................................................................................................... 65

Coğrafi İşaretli Tescil Başvurusu Devam Eden Ürünler  ........................................................................... 66

TRC3 Bölgesinde Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği  ...................................................................................... 67

TRC3 Bölgesinde Yöresel Tarım ve Gıda Ürünleri  ..................................................................................... 72

Rapor ve Analiz Çalışmaları  ............................................................................................................................ 83
3

İç
in
de

ki
le
r



Dicle Kalkınma Ajansı, "Bölge planları ile uyumlu stratejik tercihlerini 
belirlemiş ve bu stratejileri destekleyecek Sonuç Odaklı Programlar 
oluşturmuştur. Bu kapsamda Ajansın, orta vadede odaklanacağı 
stratejik tercihler doğrultusunda; TRC3 Bölgesinin tarımsal yerel 
ürün potansiyelinin harekete geçirilerek değerlendirilmesi amacıyla 
"Yerel Tarım Ürünlerinde Verim ve Katma Değer Artışının Sağlanması" 
sonuç odaklı programı belirlenmiştir.

Bölgemize has yerel tarım ürünlerinin pek çoğu ekonomik anlamda 
katma değer kazanabilecek, ihracat potansiyeli yüksek ürünlerdir. 
Bu ürünlerimizin bir kısmı hali hazırda ihracata konu ürünler olup 
öncelikli ihtiyaç alanları içerisinde verim ve kalite artışının sağlanması 
yer almaktadır. Aynı zamanda bu ürünlerimizin katma değerli hale 
getirilerek elde edilen ekonomik gelirin artırılması öncelik verilmesi 
gereken bir diğer husustur. Diğer yandan bölgemizde bulunan çok 
çeşitli ve henüz ekonomik değer zinciri içerisinde yer almamış fakat 
yüksek potansiyele sahip ürünlerimiz söz konusudur. Mevcut ve 
potansiyel ürünlerimizin üretim, kalite, tanıtım, pazarlama ve ihracat 
konularında mali ve teknik destekler yolu ile değerlendirilmesi, üretici, 
tüketici ve yatırımcıların ilgisini cezbedecektir. 

Özellikle küresel düzeyde talep ve arz yönlü yaşanan gıda krizi ve 
fiyatlarda yaşanan sürekli artışlar, tarımın ve tarımsal üretimin ülkemiz 
için önemini ortaya koymaktadır. Bu anlamda yöresel ürünlerimizin 
ticarileştirilmesi ve ticaret hacminin geliştirilmesi de son derece önem 
arz etmektedir. Bölgemizdeki ve bölge dışındaki iyi uygulama örnekleri 
ile bilgi ve tecrübelerin bölgemize kazandırılması üreticilerimizin bilgi 
düzeyinde artış meydana getirecektir. Üreticilerde farkındalık arttıkça 
rekabet kalite üzerine yoğunlaşacaktır. Böylece bölge ekonomisi 
canlanırken kırsal kalkınmanın gelişim göstermesinde önemli bir rol 
sahibi olacaktır.

Modern tarımsal üretim tekniklerinin çiftçilerimize kazandırılması, 
stratejik bir yaklaşımla havzalarımızda planlama yapılması kritik 
önem arz etmektedir. Tarımsal yerel ürünlerde üretimin sürdürülebilir 
olması için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliği 
yöntemlerine başvurulması yerinde olacaktır. 

Bu bilgilerin ışığı altında tarım teması ile yayınladığımız bültenimizin 
bu sayısının bölgemizin tarımsal kalkınmasına katkılar sunacağı 
kanaatimi dile getiriyor, emeği geçen ve katkı sunan Genel Sekreterimiz 
ve ajans çalışanlarımız ile paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
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Osman HACIBEKTAŞOĞLU
Siirt Valisi

DİKA Yönetim Kurulu Başkanı

Kıymetli Okurlarımız



Ajansımız uzmanları tarafından hazırlanan bölgemize ait değerler 
ve faaliyetlerimizin işlendiği bülten çalışmasının dördüncü sayısında 
tarım teması ile siz kıymetli okurlarımızın karşısındayız. Bültenimizin 
bu sayısında bölgemiz için başat sektörlerden olan tarım çok boyutlu 
olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, kırsal kalkınma ve tarım ilişkisinin 
önemi irdelenirken bir kırsal kalkınma örneği olarak da Sason Çileği 
işlenmiştir. Ayrıca, arıcılık özelinde tarımda sürdürülebilirlik, coğrafi 
işaretli ürünler ve bölgemizdeki tüm illerde gelişim potansiyeline 
sahip olan bağcılık sektörüyle ilgili çalışmalara da bültenimizin bu 
sayısında yer verilmiştir.

2020 yılıyla birlikte hayatımıza giren Kovid-19 salgını birçok sektörü 
etkilemiştir. Ancak, gıda ve tarım sektörü en büyük sarsıntıyı 
yaşamıştır. Küresel salgınla birlikte ilk olarak üretimde aksamalar 
meydana gelmiş akabindeyse tedarik zincirlerinde kopukluklar 
yaşanmıştır. Sektörde yaşanan derin krizle birlikte gıdaya erişimin 
önemi ortaya çıkmıştır. Bu krizle birlikte dışa bağımlılığın yol 
açabileceği sorunlar tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Ajansımız 
uzmanları tarafından bu konu bültenimizin bu sayısında detaylı olarak 
ele alınmıştır. Bölgemizin enerji kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle 
tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarının tarım sektöründe kullanımını konusu da bültende 
ayrıca yer almıştır. 

Ajansımız 2022 yılında, yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, 
katma değerin artırılması, pazarlama imkânlarının geliştirilmesi 
ve kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın 
iyileşmesi amacıyla Yerel Tarım Ürünlerinde Verim ve Katma 
Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı’nı çalışma programına 
almıştır. Bu program kapsamında hayata geçirilecek projeler ile 
bölgemiz tarımının markalaşma sürecine, tarımsal ürünlerin kalite 
standartlarının sağlanmasına ve tarımsal işletmelerin kapasitelerinin 
artmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 

Ajans uzmanlarımız konunun farklı boyutlarına eğilerek ilgili konulara 
yönelik geniş araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların sentezi niteli-
ğindeki analiz ve makalelere bültenimizin bu sayısında erişebilirsiniz. 

Bu çalışmada emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
eder, tüm okurlarımız için faydalı olmasını dilerim.
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SİİRTLİ ÇİFTÇİLERE 30 MİLYON TL DESTEK
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı” kapsamında Siirt’te 515 çiftçiye 30 Milyon TL tarımsal alet, makine ve 
ekipman desteği verildi.

S
iirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde 
düzenlenen “Kırsal Kalkınma Yatırımları 
Kırsal ekonomik Altyapı Makine-Ekip-
man Dağıtım Töreni” Siirt Valisi ve Be-

lediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen törende 
Siirt’te faaliyet gösteren 515 çiftçiye 30 Milyon TL 
değerinde makine ekipman dağıtımı yapıldı.

Törende konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, bu 
yıl ülkemizde hububat üretiminin en iyi olduğu il-
lerden birinin Siirt olduğunu söyledi. Devletimiz 
tarafından üreticiye verilen desteklemelerle kentte 
tarım ve hayvancılığın geliştiğini ifade etti. Siirt'te, 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı kapsamında 515 çiftçiye 30 Milyon lira-
lık tarımsal alet ve ekipman verildiğini belirtti. Bu yıl 

kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 
projelerinin çok daha anlam ifade ettiğini dile 
getiren Hacıbektaşoğlu sözlerine şöyle de-
vam etti:

"2007-2021 yılları arasında 34 projeye 20 mil-
yon lira destek verilirken bu yıl ise kırsal kal-
kınma yatırımlarının desteklenmesinde 515 
projeye 30 milyon liralık destek verildi. Tarım-
sal üretimle kalkınmayı önceleyen ve bu des-
teği bütün ülkede olduğu gibi ilimizde de biraz 
da ayrı tutularak özel desteklerinden dolayı 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

6

H
ab

er
le

r



İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da son 
5 yılda 280 milyon lira genel destekleme ödemesi 
yapıldığını ifade etti. İnternet ortamında tamamen 
puanlama usulüne göre yapılan değerlendirme 
sonucunda 912 başvuru yapan üreticinin 515'inin 
yüzde 50 hibeyle desteklendiğini bu sayının rekor 
seviyede olduğunu dile getirdi. 2022 yılında kırsal 

kalkınma yatırımlarına rekor başvuru gerçekleşti-
ğini dile getiren Demirhan, kırsal kalkınma yatırım-
larından faydalanan tüm üreticilere, çiftçilere, yatı-
rımcılara bu desteklerin hayırlı olmasını diledi.

Törenin sonunda okunan duanın ardından çiftçilere 
ekipmanları dağıtıldı.
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MARDİN’DE 
TÜRK MUTFAĞI HAFTASI KUTLANDI
“Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri kapsamında, Mardin’de yöresel lezzetlerin 
tanıtıldığı program gerçekleştirildi. 

C
umhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Mar-
din Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile 
Ajansımız iş birliğiyle Mardin’de “Türk 

Mutfağı Haftası” etkinlikleri düzenlendi. 21-27 
Mayıs tarihleri arasında hem yurtiçi hem de yurt-
dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası birçok ilde 
olduğu gibi Mardin’de de kutlandı. Mardin’in tarihi 
ve turistik Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştiri-
len etkinlikte, Mardin’in yöresel yemekleri olan ka-
burga dolması, sembusek, ıkbebet, ırok, kibe ile yö-
resel lezzetlerden badem şekeri, reyhan ve meyan 
kökü şerbetleri tanıtıldı. Asırlık tariflerle hazırlanan 
geleneksel tatlar yerel müzik eşliğinde yerli ve ya-
bancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında konuşan Mardin Valisi ve 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut De-
mirtaş, Mardin’in birçok medeniyete ev sahipliği 
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yaptığını bu yüzden onların kültür mirasını da dev-
raldığını söyledi. Yemek kültürünün de bu sayede 
çok zengin olduğunu belirterek, Mardin’in yöresel 
lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ifa-
de etti.

Vali Demirtaş “Cumhurbaşkanımızın Eşi Emine 
Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri ara-
sında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 
birçok ilde etkinlik düzenlendiği gibi Mardin’de de 
program gerçekleştirdik. Etkinlik alanında kurulan 
stantlarda Mardin’e özgü lezzetleri yerli ve yaban-
cı turistlere tattırdık. Özellikle şunu da ifade etmek 
istiyorum. Buraya gelen turistlerle yapılan ankette 
katılımcılara “Sizi en çok etkileyen nedir? diye so-
rulmuş. Ankete katılanların %70'i lezzet demiş. Bu 
nedenle restoranlarımızın çok güzel ve çeşitli ye-
mekler yapması lazım. En büyük sorunumuz yeteri 
kadar otellerimizin, konaklama merkezlerimizin ve 
restoranlarımızın olmamasıdır. Geçen sene 500 bi-
nin üzerinde konaklama oldu. 3 milyona yakın tu-
ristte günübirlik ilimizi ziyaret ettiler. Bu sene Allah 
kısmet ederse 5 milyona yakın turist bekliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Mardin'de bir 
hafta boyunca çeşitli alanlarda tanıtım etkinlikleri 
düzenlendi.
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DİCLE BÖLGESİ ARICILIK VE YÖRESEL 
BALLAR ÇALIŞMA GRUBU ONLINE 
TOPLANDI

Ajansımız tarafından 
organize edilen, TRC3 
Bölgesi’nde arıcılık 
faaliyetlerinin 
masaya yatırıldığı 
“Arıcılık ve Yöresel 
Ballar Çalışma 
Grubu Toplantısı” 
online olarak 
gerçekleştirildi.

T
RC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Si-
irt ve Şırnak illerini kapsayan toplantıya 
video konferans yoluyla geniş çaplı katı-
lım sağlandı. Toplantıya ev sahibi olarak 

Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile Plan-
lama Uzmanı Fatih Akgül’ün yanı sıra Siirt Üniversi-
tesi’nden Doç. Dr. Ebru Akkemik ile Dr. Erkan Sırma, 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Semra 
Gürbüz, Şırnak Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Rüs-
temoğlu, Şırnak Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ha-
bip Aşan, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik 
Efe, Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket 
Bedirhanoğlu, Batman Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü’nden Barış Doyar, Siirt Tarım ve Orman İl Mü-
dürlüğü’nden Mehmet Şükrü Sümer ve GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi’nden Ahmet Menteşe katıldı.

Toplantı Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alan-
lı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Genel Sekreteri-
miz organize edilen bu toplantının Bölgemizdeki 
arıcılık faaliyetlerini masaya yatırarak sorunların 
tespit edilip çözüm yollarının ortaya konulmasını 
sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Arıcılık ve Yöre-
sel Ballar Çalışma Grubu’na katılarak katkı sağla-
yan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Ardından toplantının moderatörlüğünü yapan 
Ajansımızın Planlama Uzmanı Fatih Akgül tara-
fından konuyla ilgili geniş kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar tarafından 

10

H
ab

er
le

r



yapılan sunumlarda arıcılık konusunda çarpıcı 
bilgiler verildi. Dünyada bal kovanı sayısı bakı-
mından Ülkemizin Çin ve Hindistan’dan sonra 3. 
sırada, üretim miktarı açısından 2. sırada, ihra-
cat konusunda ise 22. sırada yer aldığı belirtildi.

Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölge-
si'nin tarımsal yerel ürün potansiyelinin doğ-
ru değerlendirilmesi amacıyla "Tarımsal Yerel 
Ürünlerde Katma Değer Artışının Sağlanması" 
orta vadeli Sonuç Odaklı Programı hazırlandı. 
Bu iş birliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi 
ve ortak faaliyetlerin birlikte planlanabilmesi ve 

yürütülebilmesi amacıyla TRC3 Bölgesi özelin-
de belirlenen sektör/ürün grupları için çalışma 
grupları oluşturuldu. Programın başarıya ula-
şabilmesi Ajans çalışmalarının yanı sıra TRC3 
Bölgesi'nde faaliyet yürüten ilgili paydaşların 
sürece dâhil olmaları ve faaliyetlerini iş birliği 
içerisinde gerçekleştirmeleri ile mümkün olabi-
leceği ifade edildi.

“Arıcılık ve Yöresel Ballar Çalışma Grubu Online 
Toplantısı” programın sonunda gerçekleştirilen 
öneri ve değerlendirme bölümünün ardından 
sona erdi.

11

H
ab

er
le

r



GAP İLE AJANSIMIZ ARASINDA 
TARIMSAL YEREL ÜRÜNLERDE 
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 
Ajansımız iş birliğiyle hayata geçirilecek “Tarımsal Yerel Ürünlerde Verim 
ve Katma Değer Artışının Sağlanması Mali Destek Programı” protokolü im-
zalandı.

A
jansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 
Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Şır-
nak ve Siirt illerinde 2021 Yılı so-
nunda uygulanmaya başlanacak 

olan mali destek programı aracılığıyla, GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi tarım ve tarıma da-
yalı sanayide daha verimli üretim sağlanması 
amacıyla üretici ve üretici birliklerinin destek-
lenmesi hedeflenmektedir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen 

törende mali destek programı protokolünü 
Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı ile 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili 
Mehmet Açıkgöz imzaladı. Törene GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Nusret Mutlu ile proje uzmanları katılım sağ-
ladı.

Protokol imza töreninin ardından, GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi ile Ajansımız arasında iş bir-
liği olanaklarının değerlendirildiği bir istişare 
toplantısı gerçekleştirildi.
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GAP TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE 
KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJE TOPLANTISI

G
AP Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi-
de Kaynak Verimliliği Projesi kap-
samında GAP Bölgesi’nde Tarım 
ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre 

Kaynak Verimliliği Projesi üretim süreçlerinde 
kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve 
sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkı su-
nulması amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı’nın (UNDP) teknik iş birliği ile 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda online video top-
lantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Har-
ran Üniversitesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle 
Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UN-
DP)’ndan yetkili ve uzmanlar, Dicle Kalkınma 
Ajansı uzmanlarımızdan Fatih Akgül (Mardin 
YDO-Koordinatör) ve Emine Tuğba Alpaslan 
(Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Bi-
rimi-Uzman) katıldı.

İnternet üzerinden video konferans yoluyla ya-
pılan toplantı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı Başkan V. Mehmet AÇIKGÖZ ve UNDP 

Temsilci Yardımcısı (Program) Seher Alacacı 
Arıner açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

2017 yılından başlanılan ve halen devam eden 
projeyi, proje kapsamında yürütülen ve plan-
lanan çalışmaları ile ilgili, Evrim Esen Uygun 
(Kaynak Verimlilik Uzmanı) ile Yılmaz Dağte-
kin/(GAP BKİ) tarafından sunum yapıldı.

Yapılan sunumda öncelikle projenin bileşen-
lerinden ve bu bileşenlerle ilgili aktivitelerden, 
iş birliği yapılan kurumlardan bahsedildi. Daha 
sonra proje kapsamında geliştirilen yaklaşım-
dan ve bu yaklaşım doğrultusunda proje için 
belirlenen ürünlerin seçim süreci anlatıldı.
Sunumun içerisinde ayrıca belirlenen ürünler 
doğrultusunda seçilen ürünlerden oluşturulan 
pilot projeler ve bu projelerle ilgili yapılan çalış-
malar anlatıldı. Pilot çalışmalar olan Pamuğun 
dijital serüveni ve GAP Bölgesi’ndeki İyi Pamuk 
Uygulamaları/Better Cotton Projesi ile ilgili bil-
gi verildi.

Online Toplantı Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi-
de Entegre Kaynak Verimliliği Projesi çalışma-
larına ilişkin katılımcılardan görüş ve öneriler 
alınarak tamamlanmıştır.
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MARDİN BULGURUNUN MARKALAŞTIRILMASI 
MASAYA YATIRILDI

T
oplantıya ev sahibi olarak Ajans Genel Sekreterimiz 
Dr. Ahmet Alanlı ile Ajansımız Planlama Uzmanı Fatih 
Akgül’ün yanı sıra Mardin Artuklu Üniversitesi Öğre-
tim Görevlisi Dr. Ahmet Kayaoğlu, Kızıltepe Hububat 

Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye İhracatçılar 
Birliği’nden Mustafa Karasu, Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği 
Başkanı Faysal Sun Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yar-
dımcısı Metin Sert ve konuyla ilgili pek çok paydaş katıldı.

Çalışma grubu toplantısının amacı, Bölgemizdeki tarımsal 
yerel ürün potansiyelinin doğru değerlendirilmesi için Mardin 
Bulgurunun üretim ve veriminin arttırılarak ticarileştirilmesidir. 
Ajansımızın orta vadeli "Tarımsal Yerel Ürünlerde Katma Değer 
Artışının Sağlanması" Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında 
iş birliği ile koordinasyonun sağlanabilmesi, ortak faaliyetlerin 
birlikte planlanabilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla “Mardin 
Bulguru Çalışma Grubu” oluşturuldu. Programın hedeflenen 
sonuçlara ulaşabilmesi, Ajans çalışmalarının yanı sıra bölgemizde 
faaliyet yürüten ilgili paydaşların sürece dâhil olmaları ve 
faaliyetlerini iş birliği içerisinde gerçekleştirmeleriyle mümkün 
olabilecektir.

Türkiye dünyanın en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı olup 
üretimin yüzde 80’lik kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde 

Ajansımız tarafından 
organize edilen 
“Mardin Bulgurunun 
Markalaştırılması 
Çalışma Grubu Toplantısı” 
internet üzerinden 
gerçekleştirildi. 
Mardin’de faaliyet 
gösteren konuyla 
ilgili paydaşlar 
bir araya gelerek 
Mardin Bulgurunun 
Markalaştırılmasını 
masaya yatırdı.
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yapılmaktadır. Ülkemizdeki 98 adet bulgur üretim 
tesisinden 15’i Mardin’de bulunmaktadır. Yukarı 
Mezopotamya’da yer alan Mardin ovalarının ve-
rimli topraklarında yetişen durum buğdayından 

üretilen bulgur, kalite bakımından en üst sırada 
olup 2019 yılında coğrafi işaret tescili almıştır. Tür-
kiye’de yıllık ortalama 1 milyon 250 bin ton bulgur 
üretimi gerçekleşmektedir. Bu üretimin 1 milyon 
tonu yurt içinde tüketilirken 250 bin tonu ihraç edil-
mektedir. Ülke içine yönelik üretimin %25’ini, 250 
bin tonluk ihracatın %35’ini Mardin sağlamaktadır.

Dünya üretim ve tüketiminde en büyük pazar konu-
munda olan ülkemiz açısından bulgur milli bir ürün 
niteliğindedir. Mardin Bulguru, Bölgenin önemli 
stratejik tarımsal ürünlerinden biridir. Bulgurun 
marka değeri kazanarak ihracatının arttırılması ile 
hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölgenin kal-
kınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Yüksek besin değeri ve uzun raf ömrü sayesinde 
gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan ve yeni üre-
tim teknikleri sayesinde kalitesi artan ürüne talep 
gün geçtikçe artmaktadır. Bununla beraber coğra-
fi işarete sahip Mardin Bulgurunun marka değeri 
kazanması, özellikle dış piyasada tanıtımı, ürünün 
hem pazar payının artmasını sağlayacak hem de 
ürüne itibar kazandıracaktır.

İnternet aracılığıyla Zoom uygulaması üzerinden 
yapılan toplantıda, katılımcılar tarafından konuyla 
ilgili mevcut durum, öncelikler, sorunlar ile çözüm 
önerileri istişare edilerek iş birliği ve tecrübe payla-
şımı gerçekleştirildi.
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MARDİN’DE 
2023 HEDEFLERİ 
DOĞRULTUSUNDA 
TARIM SEKTÖRÜ 
TOPLANTISI
Avrasya Sosyo-Ekonomik Araştırmalar 
Derneği (ASEAD) tarafından 
düzenlenen “4. Kahramanmaraş 
Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi” 
(KAYES) “2023 Hedefleri Doğrultusunda 
Tarım Sektörü” ana temasıyla 
gerçekleştirildi. Mardin Hilton Garden 
Inn Hotel’de yapılan toplantıya Ajans 
Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet Alanlı’da 
konuşmacı olarak katıldı.

MARDİN ZEYTİN ÇALIŞTAYI 
ONLINE YAPILDI
Mardin Artuklu Üniversitesi ile 
Derik Belediyesi ortaklığıyla 
yürütülen, Ajansımız tarafından 
desteklenen "Derik Zeytini 
Fizibilite Projesi" kapsamında 
“Mardin ve Yöresinde 
Zeytincilik Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” temalı “Mardin Zeytin 
Çalıştayı” çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

M
ardin Artuklu Üniversitesi tara-
fından düzenlenen, Tarım ve Or-
man Bakanlığı, Ajansımız, Derik 
Belediyesi ve Derik Tarım ve 

Orman İlçe Müdürlüğü’nün katkı sağladığı 
çalıştay COVID-19 Salgını tedbirleri kap-
samında video konferans yoluyla yapıldı. 
Çalıştayın amacı, zeytincilik faaliyetlerinin 
bölgede yayılmasına ilişkin strateji ve he-
deflerin belirlenmesidir. Bununla beraber 
zeytincilikle ilgili Mardin ve Yöresinde mev-
cut durumun analiz edilerek zeytin üretimi, 
işletilmesi ve ticaretine ilişkin sektörün yö-
rede geliştirilmesidir.

Çalıştayda konular dört ana başlıkta ele 
alınmıştır. Bunlar “Mardin ve Yöresinde 
Zeytin Üretiminin Artırılması” - “Mardin ve 
Çevre İllerde Sofralık Zeytin Üretme Ola-
nakları” - “Ulusal ve Yerel Düzeyde Yüksek 
Kalitede Zeytinyağı Üretim Kapasitesinin 
Artırılması” - “Zeytin ve Zeytinyağında Dev-
let Destekleri, Örgütlenme ve Markalaşma” 
şeklinde olmuştur.

Bu konular için oluşturulmuş dört farklı 
grup çalışması yürütülerek her grup çalış-
ması 8-10 kişilik ekiple yapılmıştır. Grup ça-
lışmasında konunun uzmanı 2-3 katılımcı-
nın sunumlarının ardından grup çalışması 
sırasında gelişen görüş ve fikirler tartışıla-
rak somut öneriler haline getirilmesi sağ-
lanmıştır.

İki gün süren çalıştayın ardından, dört farklı otu-
rumla ilgili Mardin ve yöresinde zeytincilik sorun-
ları ve çözüm önerilerini içeren bir çalıştay rapo-
ru hazırlanacaktır.
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İ
ki gün süren kongrenin son gününde 
“Mardin’in Kırsal Kalkınmasında Ku-
rumsal İş Birlikleri” konulu özel oturum 
düzenlendi. Kongre Düzenleme Kurulu 

Başkanı ve ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Örnek, tarım sektörünün ele alındığı 
kongrede akademik oturumlara ilaveten, tarım 
sektöründeki güncel konular olan kuraklık, ata to-
humunun geleceği, Mardin ilimizin tarımsal sorun-
larıyla yurt dışına tarım ürünleri ihracat potansiyeli 
ve tarım alanında yurt dışı ile iş birliği fırsatlarının 
değerlendirildiğini belirtti.

Programın amacı, kamu kurum ve kuruluşları, 
STK’lar, akademisyenler ve tarım sektörü temsilci-
leri bir araya getirilerek, konuyla ilgili mevcut du-
rum analizi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile 
bu sorunların giderilmesine yönelik atılması gere-
ken adımların ortaya konulmasıdır.

Toplantıya Ajans Genel Sekreterimiz Dr. Ahmet 
Alanlı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, 
Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, 
Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği Baş-
kanı Faysal Sun, Kızıltepe Zahireciler Derneği ve 
Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif 
Öter ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Yusuf Doğan konuşmacı olarak katıldı.
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B
atman'ın Gercüş ilçesinde yoğun olarak 
yetişen ve sonbaharda hasadı yapılan, 
yoğun aroması ve ince kabuğuyla ağız-
larda tat bırakan "mezrone" üzümü, 

ajans desteğiyle marka yolculuğuna başlayacak.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 
başarılı bulunan "Gercüş Üzümü İşleme, Paket-
leme ve Depolama Tesisi" projesinin sözleşmesi 
ajans merkezinde imzalandı. DİKA Genel Sekreteri 
Dr. Ahmet ALANLI sözleşme imzasında projeyi yü-
rütecek olan Gercüş Ziraat Odası'nın Başkanı Şefik 
ÖNER'e başarılar dileyerek projeden Gercüş ve böl-
ge için önemli çıktılar beklediklerini ifade etti.

Fizibilte projesi kapsamında Mezrone cinsi yanı 
sıra, Gercüş'te ve bölgede yetiştirilen tayfi ve diğer 
14 çeşit üzüm de ekonomiye kazandırılacak. Böl-
gemizin endemik türleri olan bu üzümler su verme-
den, ilaç kullanmadan organik şekilde yetiştiriliyor.

Mezrone üzümü; Mardin Batman hattındaki böl-
gede dağlık kesimdeki üzüm bağlarında yetiştiril-
mektedir. Büyük yuvarlak tanecikli olup yeşilimsi 
ve sarımsı bir renge, ince bir kabuğa sahiptir. Çok 
tatlı olup ağızda kolay erimektedir. Çoğunlukla üç-
dört çekirdekli olup çekirdekleri taneden kolayca 
ayrılmaktadır. Yetiştirilen üzümler taze hâliyle sof-
ralarda yer aldığı gibi daha sonra geleneksel yön-
temlerle pekmez, sucuk ve pestil hâline de getirilip 
tüketime sunulmaktadır. Burada yetiştirilen üzüm-

GERCÜŞLÜ KADINLAR 
MEZRONE ÜZÜMÜNÜ MARKALAŞTIRIYOR
Batman ve Mardin yöresinde kendine has tadıyla bilinen "mezrone" üzümü, 
Gercüş'lü kadınlar eliyle ekonomiye kazandırılıyor.

ler tamamen organik olduğundan üretilen pekme-
zin, sucuğun ve pestilin tadı hazır olanlardan çok 
daha farklıdır.

Batman’ın Gercüş ilçesinde yetiştirilen Tayfi üzümü, 
kütüklerde ve asmalarda yetişen bir üzüm çeşididir. 
Taze olarak sofralarda tüketilmesinin yanında kuru-
tularak yemiş hâline de getirilmektedir. Aynı zaman-
da pestili ve sucuğu da yapılmaktadır. Gercüş Tayfi 
üzümü, tamamen organik metotlarla yetiştirilmek-
tedir. Midede şişkinliğe yol açmamaktadır.

Gercüş ilçesinin gelir kaynaklarının çeşitlendirilme-
si ve kadın istihdamının artırılması amacıyla yürü-
tülen projede, üzümün işlenerek pazara arz edil-
mesi katma değerin ilçede kalmasını sağlayarak, 
ilçenin ekonomik ve sosyal yönden canlanmasını 
sağlanması hedeflenmektedir.

Gercüş ilçesinde üzüm üretimi yapılan ilçe merke-
zi dahil 60 yerleşim yerindeki yaklaşık 3.000 üzüm 
üreticisinin ürünlerinin çeşitlendirilerek hijyenik bir 
ortamda, daha organize bir biçimde üretilmesini 
sağlayarak, ilçeye daha fazla katma değer kazan-
dırmak amacıyla yaş üzüm işleme ve ayrıca üzüm 
ürünleri (kuru üzüm, üzüm suyu, pekmez, cevizli 
sucuk, pestil, sirke, üzüm çekirdeği yağı, salamura 
yaprak vb.) üretiminin yapılacağı bir tesis yapılma-
sı, üzüm posasından enerji üretimi gibi alternatif 
üretim kanalları oluşturulması ve üzüm ürünlerinin 
markalaştırılması amaçlanmaktadır.18
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TRC3 BÖLGESİ 
KOOPERATİFÇİLİK 
TOPLANTISI

TRC3 Bölgesinde faaliyet gösteren 
veya yeni kurulacak olan kooperatif-
lerin geliştirilmesi için aktif koope-
ratiflerin bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanarak bölgedeki kooperatif-
lerin güçlenmesi veya yeni bir iyi 
örnek oluşturulması amacıyla bölge-
de faaliyet gösteren kooperatiflerin 
temsilcileri ile online video toplantı 
gerçekleştirildi.

T
oplantıya Dicle Kalkınma Ajansı 
uzmanlarımızdan Erdal Özçelik 
ve Suat Uçar, Artuklu İlçesi ve 
Mahalleleri Topraktan Tabağa 

TKK’den Ebru Baybara Demir, Kadın Eme-
ğinin Kalkınma ve İyileştirilmesi TKK-KE-
KİK'den Rukiye Dağhan Çetin, İpekyolu Ka-
dın TKK-KEDV'den Berna Yağcı Erdoğan 
ve Hayata Destek Derneği’nden Bilgen 
Kurt ve Mustafa Bayar, Kızıltepe Üreten 
Kadınlar TKK'den Ahmet Adıyaman ve 
Gökdoğan TKK'den Adil Ceylan katıldı.

İnternet üzerinden video konferans yoluyla 
online olarak yapılan toplantı Araştırma, 
Strateji Geliştirme ve Planlama uzmanı 
Erdal Özçelik’in açılış konuşmaları ile 
başladı. 

Özçelik, Bölgemizin yaklaşık %40’ının kır-
salda yaşadığını, kalan kısmının ise kırsal 
irtibatının çok güçlü olmasına rağmen 
tarımsal üretimde ülke ortalamasının çok 
altında yer alındığını, birkaç istisnai ürün 
dışında tarımsal üretimde ülke illeri arasın-
da ilk 50 sıralamasına giremediğini, mey-
veciliğin kısmi gelişme göstermek ile bir-
likte sebzeciliğin gelişme göstermediğini 
ifade etmiştir. Özçelik daha sonra sunum 
eşliğinde kırsal kalkınmanın önemli araç-
larından kooperatifleri, kooperatiflerin fay-
dalarını, kooperatif çalışmasının amacını 
açıklayarak Ajansın Sonuç Odaklı Prog-
ramları ve faaliyetleri hakkında bilgilendir-
mede bulundu.

Ajansımız yakın dönemde planlanan faa-
liyet ve desteklerine altlık sağlamak ama-
cıyla katılımcıların kendi faaliyetlerini tanıt-
ması, ajans ile birlikte çalışma alanlarına 
yönelik taleplerine yönelik katılımcılara 
sırayla söz hakkı verildi. 

Toplantının bu aşaması katılımcılarının 
açıklamaları, soru ve cevapları ile interaktif 
olarak gerçekleştirildi.

Online toplantı karşılıklı soruların, cevap-
lanmasının ardından sona erdi.

Proje kapsamında Gercüş Ziraat Odası tarafından 
15 yıllığına kiralan hali hazırda faal olan Çiftçi Eği-
tim ve Uygulama Merkezi arazisi üzerinde ilçede 
üretilen üzüm ve üzüm ürünlerinin işleneceği 300 
m2lik bir prefabrik işleme tesisi kurulacaktır. Kuru-
lacak olan işletmede üzümün presleme, işleme, pa-
ketleme gibi proseslerden geçirilerek katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmesinin yanında, üzüm 
yaprağının salamura hale getirilip vakumlanarak 
paketlenmesi ve pazarlanması ve kurulacak soğuk 
hava deposunda bu ürünlerin muhafaza edilmesi 
planlanmaktadır.
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KENTSEL TARIM

K
ent; nüfus yoğunluğu, yapısı ve geçim 
kaynakları bakımından nüfusun geliş-
miş ve değişmiş mekânsal organizas-
yonunu ifade eder. Kent çalışmalarında 

genel bakış, kent tarihinin medeniyet tarihi ile ilişki-
lendirilebileceği yönündedir. Bu yaklaşım temelini, 
kentlileşmenin yerleşik düzenle başladığı ve yerle-
şik düzenin de tarımla başladığı görüşüne dayan-
dırır. Tarım devrimi ile temelleri atılan kentleşme, 
bugün de hala hızla devam etmektedir. Dünyanın 

hızla kentleştiği bilinmektedir. Günümüzde küresel 
nüfusun yarısından fazlası artık kentlerde yaşa-
maktadır. 1950’lerde kentte yaşayan nüfus 1/3 ora-
nındayken 2050’ye kadar bu oranın 2/3’ü bulması 
beklenmektedir. 1950’lerde 751 milyon olan kent 
nüfusu, 2018’de 4.2 milyar olarak ölçülmüştür. Bu 
artış bize gelecekte kentlerle alakalı çalışmalarda 
fikir verebilmektedir (UN, 2018). 

Tarım sektörü kentleşmeyi başlatan ve ilerleten bir 
ekonomik kol olsa da sanayi devrimi sonrasında 
kentlerde sanayi sektörünün hız kazanmasıyla ta-
rımsal aktivitelerin çoğunlukla kırsala itildiği bilinen 
bir gerçektir. Kentleşen bölgelerde zaman içinde ta-
rımsal alanlar azalmış ve gıdaya erişim gıda üretim 
ve tedarik zinciri vasıtasıyla kentlilere ulaştırılmaya 

Melike Sıla ACAR
Mardin Yatırım Destek Ofisi

Uzman
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Fotoğraf 1: Amazon Kuleleri Dış Mekan  
(Aihart, 2019)

Fotoğraf 2: Amazon Kuleleri İç Mekan (Iseet, 2019)

başlamıştır. Bu durum, kentlilerin gıdaya erişiminde 
kolaylık sağlasa da maliyetleri yükseltmekte, orga-
nik tarımın azalmasına yol açmakta, kent - kır arası 
eşitsizlikleri artırmaktadır. Pandemi krizi, ekonomik 
kriz ve iklim krizi ise kentlerde gıda krizinin yaşan-
masına peyderpey kapı aralamıştır. 

Kentsel tarım olarak bilinen yaklaşım bahsi geçen 
sorunlara çözüm olabilecek potansiyeldedir. Kent-
sel tarım, tarımsal üretim faaliyetlerinin kentlere 
taşınmasını savunan bir peyzaj yaklaşımıdır. Bu 
yaklaşım ekolojiyi koruyan çevre dostu bir uygu-
lamadır ve kent ekonomisine önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. Kentsel tarım, kentlerde tarıma 
uygun alanların oluşturulması ile kentlilerin doğru-
dan daha sağlıklı ve daha doğal gıdaya daha ucuz 
fiyatta erişimini sağlamaktadır. Kentsel tarım bu 
yönüyle dünyada önemli bir trend haline gelmekte-
dir. Önde gelen güncel örnekleri arasında ABD Se-
attle’da inşa edilen Amazon Küreleri zikredilebilir. 
Bu kulelerin tasarımında konsept olarak Amazon 
ormanlarından esinlenmeler olduğu için bu isim 
verilmiştir. 

Kentsel tarımın Asya’daki örnekleri arasında Mos-
kova Kentsel Tarım Tema Parkı (Moscow Urban 
Farm Theme Park), Sunqiao Kentsel Tarım Bölgesi 
(inşa halinde), Seul Dikey bahçesi (Seoul Skygar-
den) sayılabilir. Avrupa’da COST: Urban Agricultu-
re in Europe projesi kapsamında pek çok kentsel 
tarım uygulaması teşvik edilerek sayısı artırılmış-
tır Hollanda’nın Almere kentinde Oosterworld ve 
Floriada isimlerinde iki kent bahçesi daha bulun-
maktadır. Paris’te La Caverne; Edinburgh’ta Gorgie, 
Kentucky’de Lex çiftliği isimli bir kent bostanı bu-
lunmaktadır. Bu uygulamalara Avrupa’da çatı bah-

çesi formunda da rastlanmaktadır. Paris’te Agripo-
lis, Brüksel’de Peas and Love bunlar arasındadır.

Kentsel tarım, kent ölçeğinde topluluk bahçeleri 
(community gardens), tahsisli bahçeler/hobi bah-
çeleri (allotment gardens veya allotments), kent 
çiftlikleri (city farms), çocuk kent çiftlikleri (child-
ren’s city farms) v.b. olarak sıralanabilir fakat kent-
sel tarım bunlarla sınırlı değildir. Mimari ölçekte iç 
mekan, balkon, teras çatı üretimleri, dikey bahçeler 
kullanılabilir; ya da mahalle ölçeğinde konut bah-
çeciliği, bostancılık, sokak kenarı üretim (saksıda 
üretim), park uygulamaları bu kapsamda sayılabilir 
(ANKARAKA, 2020).

Bugünkü anlamda kentsel tarım uygulamaları-
nın ilk örneklerine 19.yy’da Avrupa’da rastlamak 
mümkündür. Pingree Patates Tarlaları ilk ve en er-
ken örneklerden biridir. Söz konusu mekan, 19.yy 
sonunda Detroit’de yaşanan kriz sonrası kentte 
yaşayanların gıda erişimi ve ekonomik refahı için 
Pingree’deki boş alanlarda patatesler yetiştirilmeye 
başlanmasıyla oluşturulmuştur. 20.yy başında gü-
zel şehir hareketi ismiyle Avrupa’da başlayan şehir-
cilik akımını da kentsel tarımı hızlandırıcı bir hareket 
olarak zikretmek gerekir. Bu dönemde pek çok kent 
merkezi ve çeperleri tarımsal üretim alanlarına ay-
rılmıştır. Kimi yazarlar 1. ve 2. Dünya savaşı sonrası 
inşa edilen bağımsızlık ve zafer bahçelerini de kent-
sel tarım uygulamaları kapsamında kabul etmek-
tedir. 20.yy’da Avrupa’da hız kazanan uygulamalar 
21.yy’da global ölçekte yaygınlaşmıştır. 

Kentsel tarım uygulamaları Türkiye’de ve özellikle 
büyükşehirlerde de giderek hız kazanmaktadır. Bu 
durumu Türkiye’de 80’lerde yaşanan kentli nüfusun 
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Fotoğraf 3: Seul Üst Bahçesi (Duivenbode, 2017) Fotoğraf 4: Seul Üst Bahçesi Genel Görünüm  
(Duivenbode, 2017)
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kırsal nüfusun önüne geçmesi durumuyla da ilişkili 
görmek gerekir. Zira Türkiye son 30 yılda oldukça 
hızlı bir dönüşüm gerçekleştirerek kentleşmiştir. 
Son 10 yılda kentleşme istatistikleri Türkiye’nin 
Yüzde 90’dan fazla oranda kentleştiğini göster-
mektedir. Bu oranın ortaya çıkmasında büyükşehir 
yasasıyla birlikte kent kır tanımlarının yeni anlamlar 
kazanmasının da etkisi vardır. Kentler ve kamusal 
alanlar artan sermaye talepleri nedeniyle birer rant 
alanı olarak ön plana çıkmakta ve tarımsal üretim-
lerle ilişkilendirilememektedir. Kentsel tarımı bir 
bağımsız ve komünal tarım uygulaması olarak de-
ğerlendirirsek endüstriyelleşmiş gıda tedarik zinci-
rinin olumsuz yanlarına sahip olmadığını görürüz. 
Endüstriyel gıda zincirinin sahip olduğu fosil yakıt 
kullanımı, tekelleşme eğilimi, toprak kullanımının 
sürdürülemezliği gibi dezavantajlara çözüm yara-
tabilir (ANKARAKA, 2020).

Türkiye’nin hızlı kentleşme sürecinde önemli bir 
sektör olan tarım yerini ancak kırsalda kısıtlı bir 
sahada bulabilmiştir. Buna yönelik bir çözüm ola-
rak gelişen ve kırsaldaki tarım etkinliklerini doğru-
dan tüketiciye ulaştıran böylece girdi maliyetlerini 
azaltan kentsel tarım uygulamaları önem taşımak-
tadır. Türkiye’deki ilk örnekler arasında Atatürk Or-
man Çiftliği, Yedikule Bostanları, Langa Bostanları 
ve Çengelköy, Kasımpaşa ve Kuzguncuk Bostanı 
sayılabilir. Fakat bugünkü anlamda kentsel tarım 
örnekleri esasında 2000 sonrasında hız kazan-
mıştır. Bazı kaynaklarda bu süreç 2005 yılında 
Yeryüzü Derneği ve Ulaşılabilir Yaşam Derneği’nin 
İstanbul’da uyguladığı kentsel tarım projesi ile baş-
latılır (ANKARAKA, 2020). Sonrasında Buğday Eko-
lojik Yaşam Derneği’nin dört devlet üniversitesiyle 
(Mersin, Çukurova, Orta Doğu Teknik ve İstanbul 

Teknik Üniversiteleri) 2015 yılında uyguladığı kent 
bostanları çalışması dikkat çeker. Son 10 yılda 
trend haline gelmesiyle birlikte Türkiye’de Bursa, 
Gaziantep, Diyarbakır, Konya gibi pek çok ilde hobi 
bahçesi uygulamaları başlamıştır. 

Kentsel tarım yaşanmakta olan gıda krizinin aşıl-
masında önemli bir potansiyel çözüm olarak orta-
ya çıkmaktadır. Kentsel tarımın kentlerde yer bul-
ması için gerek mevzuatsal gerek sosyo-ekonomik 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Mevzuatsal sıkıntıla-
rın başlıcası kentsel tarım alanlarının bir tarım alanı 
olarak kabul edilememesidir. Bu alanlar üst ölçek 
planlarda belirtilmeli ve oluşturularak korunması 
için gerekli sosyo-ekonomik stratejiler gündeme 
getirilmelidir. 
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KIRSAL KALKINMA
POLİTİKA VE 
DESTEKLERİ

K
ırsal kesimde yaşayan nüfusun eko-
nomiye katkısının artırılması ve sosyal 
hayatın geliştirilmesi için geçmişten gü-
nümüze çeşitli politikalar uygulanmıştır. 

Bu politikalar kırsal kesimde uygulanan tarım tek-
niklerinin modernleştirilmesinden sürdürülebilir ta-
rım ve sosyal koruma anlayışlarına kadar pek çok 
amaç ve öncelik dikkate alınarak hazırlanmıştır 
(Giray, Akın, & Gün, 2004). Sanayinin gelişmesi ile 
artan işgücü ihtiyacını karşılamak için kırdan kente 
göçler yaşanmış, bu göçler sonrasında kentlerde-
ki sorunların azaltılmasına katkı sağlayacak kırsal 
politikalar yürürlüğe konulmuş sonraki dönemler-
de ise kırsaldaki yoksullaşmanın durdurulması için 
sürdürülebilir kalkınma perspektifi geliştirilmiştir 
(Yenigül, 2017). 

11. Kalkınma Planında kırsalda aile işletmelerinin 
ve üreticilerin verimliliğinin artırılması, kırda yaşa-
yanların becerilerinin geliştirilmesi, kırsal nüfusun 
düzenli ve yeterli gelir elde edebilmesi, yaşam kali-

tesinin yükseltilmesi ve kırdan kente göçün önlen-
mesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 
aşağıdaki politika tedbirlerinin uygulanması karar-
laştırılmıştır. 

1. Kırsal yerleşimlerde sosyal ve fiziki altyapı ih-
tiyaçlarının karşılanması ve yeniden yerleşim 
yapılacak yerlerde yatırımların gerçekleştirile-
cektir. Köylerin ve beldelerin yol ağı, içme suyu, 
atık su, sulama tesisi gibi alt ve üst yapı ihtiyaç-
larının karşılanması için büyük şehir olmayan 
kentlerde Köy Altyapısı Projesi (KÖYDES), bü-
yükşehir olan illerde ise Büyükşehirlerin Kırsal 
Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında finan-
sal destek sağlanacaktır. İklim ve topografik 
nedenlerle bozulan yollarda bakım ve onarım 
yapılacaktır. Kamulaştırmalar veya risklerden 
dolayı yeni yerlere taşınacak birimler için veya 
yeniden yapılacak binalar için yerleşim alanları 
tahsis edilerek binalar yapılacaktır. 

Baki ATEŞ
Kurumsal Koordinasyon Birimi

Uzman
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2. Kırsal kalkınma desteklerinin belirlenen hedef-
lere yönelik birlik içinde yürütülmesi için Kırsal 
Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 
(KKYDP), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD), Kal-
kınma Ajansları kırsal destekleri ve diğer kırsal 
destekler arasında uygulamayı bütünleştirici 
genel usul ve esaslar hazırlanacaktır. IPARD ve 
KKYDP programları ile kırsalda tarım, altyapı, 
turizm, çiftlik, el sanatları ve bilişim uygulama-
ları desteklenecektir. 

3. Kırsal kesimde yerel kapasitenin artırılması ile 
yaşam standartları geliştirilmesi için kadınlar, 
gençler gibi gruplara pozitif ayrımcılıkla des-
tekler verilecektir. Ayrıca üretici örgütlerinin ye-
relde işbirliği, dayanışma ve eğitim temin eden 
öncü kuruluşlar olması hedeflenmiştir. Aile iş-
letmeleri ile küçük ve orta ölçekli üreticilerin ör-
gütlenmesi teşvik edilerek finansal kaynaklara 
erişimleri ve ölçek ekonomilerinden faydalan-
maları desteklenecektir. Üretim, lojistik, marka-
laşma ve pazarlama yetenekleri artırılacaktır. 
Bunların yanında kırsal alanların korunması ve 
yaşanılır özelliklerinin sürdürülmesi için çevre-
sel destekler uygulanacaktır. 

4. Kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla kır-
da yaşayan nüfusun beşeri sermayesinin ge-
liştirilmesi suretiyle üretimin sağlanması ve 
istihdam oluşturulması öngörülmüştür. Beşeri 
sermayenin güçlendirilmesi için aile işletme-
lerine çiftçi eğitimi verilmesi, tarımla ilgili da-
nışmanlık hizmeti verilmesi, yetişkin nüfusun 
yaygın eğitim olanaklarından yararlandırılması, 
katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesine 
yönelik mesleki eğitim programlarının düzen-
lenmesi sağlanacaktır. Tarımsal eğitim ve da-
nışmanlık hizmetlerinden, tarımsal iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinden kırsala yönelik proje 
desteklerinden kadın ve genç çiftçilerin önce-
likli olarak yararlandırılması hedeflenmiştir. En-
gelli, fakir ve yaşlıların, mevsimlik tarım işçili-
ğiyle geçinenlerin yoksulluktan kurtulmalarına 
yönelik mücadele edilecektir.

5. Kırsal yaşam biçimlerinin sürdürülmesi için 
kırsal miras, tabiat ve kültür varlıkları koruna-
caktır. Bu amaçla köylerde mevcut zanaat, el 
sanatları, agro - turizm, coğrafi ürünler, bağ-
cılık, arıcılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı gibi 
alanlara ilişkin geleneksel bilgilerin gelecek ne-
sillere aktarım mekanizması desteklenecektir. 

6. Kırsal ekonominin veri temelinde yönetilebil-
mesi için kırsal alan tanımı yapılarak temel 
nitelikteki kırsal veriler belirlenecek ve idari 
değişikliklerden etkilenmeksizin kırsal veriler 
derlenip yayınlanacaktır. Temel veriler kır, kent, 
il, ilçe bazında toplanacak ve kırsal istatistikler 
üretilecektir. Yoksulluk, üretim, istihdam, sos-
yoekonomik düzey gibi konularda istatistikler 
yayımlanacaktır. Köy envanteri ülke genelinde 
güncellenerek buna ilişkin bir bilgi sistemi ku-
rulacaktır.

Fotoğraf 1: Bulgur Fabrikası
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Kırsalda ekonomik altyapının desteklenmesi için 
uygulanacak teşvikler 27.7.2020 tarihli ve 2800 sa-
yılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuş-
tur. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik 
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Ka-
rar’da kırsal kesimde tarım ve tarım dışı istihdamın 
artırılması, kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin 
yükseltilmesi ve çeşitlendirilmesi, kadın ve gençler 
öncelikli olmak üzere kişilerin birincil ve ikincil kırsal 
ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının destek-
lenmesi için hibe verilmesi amaçlanmıştır. Kararın 
uygulanmasına ilişkin yayımlanan tebliğde 300 bin 
TL bütçeye kadar olan projeler A İş Planı, 20 bin 
TL’den 600 bin TL’ye kadar olan proje bütçeleri B İş 
Planı olarak gruplandırılmıştır. 

A İş Planı kapsamında ekim, dikim, söküm maki-
neleri, meyve budama ekipmanları, pulluk, ilaçlama 
makinesi, silaj makinesi, taş kırma makinesi, yem 
dağıtma makinesi, gübre karıştırma makinesi gibi 
tarımsal araç, gereç ve makinelerin alınmasına 
hibe verilmesi öngörülmüştür. B İş Planı kapsamın-
da ise aşağıda yazılan yatırımlar için destek sağ-
lanmaktadır.

• Aile işletmesi faaliyetlerinde kullanılan altyapı 
sistemleri

• Arıcılık ve arı ürünlerine ilişkin yatırımlar

• Akıllı tarım sistemleri/bilişim sistemleri yatı-
rımları ve eğitimleri

• El sanatlarına yönelik yatırımlar

• Katma değerli ürünlerin üretimlerine ilişkin ya-
tırımlar

• İpekböceği yetiştiriciliği

• Su ürünleri yetiştiriciliği

• Tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği

• Tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin maki-
ne parkları (elektrikli olmayan traktör ve biçer-
döverler hariç)

Yukarıda belirtilen alanlarda yeni tesislerin yapıl-
ması, daha önceden kısmen yapılmış tesislerin 
tamamlanması, kapasitelerinin artırılması veya 
bunların teknolojik imkânlarının yenilenmesi ya da 
modernizasyonu desteklerden faydalanabilecek-
tir. Söz konusu destekler 81 ilde kırsal kesim ola-
rak tanımlanan nüfusu 20 binden az olan yerleşim 
birimlerinde uygulanacaktır. Ancak çay, fındık gibi 
alanlarda yapılacak yatırımlar yalnızca bu ürünlerin 
üretimlerinin gerçekleştirildiği illerde desteklene-
cektir. Yatırımcılar, ülke genelinde yalnızca bir adet 
proje için başvuru yapabilecekleridir. Diğer taraftan 
tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve üst kuru-
luşlarının proje başvurusu yapmış olması bunların 
üyelerinin veya ortaklarının farklı yatırım konuların-
da başvuru yapmasına engel olmamaktadır. Yatı-
rım projelerinin hibe sözleşmelerinin imzalandığı 
takvim yılı içinde yer alan Kasım ayında tamamlan-
ması beklenmektedir.

Fotoğraf 2: Tarım
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ARICILIK ÖZELİNDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GELİR MODELİ

A
rıcılık dünyanın her yerinde tüketiciler ta-
rafından tercih edilen ürünlerin olduğu, 
küçük sermaye ile yatırım yapılabilen ve 
potansiyel olarak oldukça iyi gelir elde 

edilmesine olanak tanıyan bir sektör olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Arıcılığı bir gelir kapısı olarak 
görmek isteyen çiftçiler veya başlangıç düzeyinde-
ki girişimciler diğer tarımsal uğraşlarda olduğunun 
aksine büyük ölçekli tarım arazilerine ihtiyaç duy-
mazlar. Üstelik iş gücünün büyük bölümünü arılar 
oluşturduğundan yüksek işgücü maliyetleri ile kar-
şılaşmazlar. Arıcıların, ihtiyaç duydukları ekipman 
ve teçhizatları yerelden kolaylıkla ve düşük mali-
yetlerle elde edebilmeleri de muhtemeldir. Böylece 
diğer yatırımların aksine yüksek bir sermaye olma-
dan girişimde bulunulması kolay hale gelmektedir. 

Arıcılık, düşük maliyetli fakat yüksek gelir olanağı 
sunmasının yanı sıra yan ürünlerin üretimi de dik-
kate alındığında gelir getirici bir mesleki girişim po-
tansiyeli sunmaktadır. Dünya Gıda Örgütüne (FAO) 
göre arıcılık bir hobi veya yan faaliyet olmanın öte-
sinde ticari veya mesleki bir girişim olarak yapıldı-
ğında, fakirliği ortadan kaldırabilen ve kendini rahat 
bir şekilde çevirebilen ve aynı zamanda yatırımcı ve 

girişimciler için çok fazla seçenek ortaya koyarak 
tercih sebebi meydana getiren bir faaliyet olma po-
tansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra arıcılığın nite-
likli hale gelerek arı ürünlerinin çeşitlenmesi, reka-
betin ve gelirin yükselmesi ve üretime olan ilgilinin 
artarak kaliteli bal üretiminin sağlanması anlamına 
gelmektedir. 

Şu halde arıcılık ve arı ürünleri ticaretiyle kırsal ke-
simdeki hane halklarının ciddi bir geçim kaynağı ve 
gelir elde edebileceğini söylemek mümkündür. Bu 
yolla kırsal kalkınma açısından önemli bir model 
ortaya konması muhtemeldir. Özellikle ulaşım ve 
ekili tarımsal olanakların zorlu olduğu, gelir olanak-
larının kısıtlı olduğu kırsal alanlarda arıcılık önemli 
bir gelir ve geçim kaynağı haline gelebilir. Arıcılık ile 
gelirini mevsimselliğe bağlayan çiftçiler için sabit 
ve düzenli bir gelir imkânı oluşabilir. Üstelik arıcılık 
ürünleri diğer bazı tarım ürünleri ile bir araya geti-
rilerek ufak çaplı işlemler ile katma değeri yüksek 
ürünler haline getirilebilmektedir. Örneğin üreticiler, 
bal ile çeşitli marmelatlar, tatlılar, içecekler ve hat-
ta bal özlü sabun üretebilir, balmumundan çeşitli 
mumlar üretebilir, boya veya cila üretebilir ve bunla-
rı satarak sürdürülebilir bir gelir elde edebilir.

Halis TUNCEL
Kurumsal Koordinasyon Birimi

Başkan Vekili
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Fotoğraf 1: Polen Propolis

Arıcılık, tarımsal faaliyetler ile oldukça uyumlu bir 
faaliyettir. Buna karşın diğer tarımsal faaliyetlerde 
olduğu gibi geniş tarım arazilerine ihtiyaç duyul-
maz. Arılar temel iş gücünü oluşturmaktadır ve arı-
lar nektar ve polenlerle ürettikleri bal ile beslendik-
lerinden besicilik gibi ek maliyetler de söz konusu 
değildir. Arıcılığın bu gibi karşılaştırmalı üstünlükleri 
ile diğer faaliyetleri ötelemeyen esnek yapısı, daha 
da önemlisi arıların polenleme fonksiyonu dolayı-
sıyla diğer zirai faaliyetlerden elde edilen ürünlerin 
veriminin artırılması gibi hususlar dikkate alındığın-
da tamamlayıcı bir yönü söz konusudur. Burada 
ana sermaye doğa ve üretimde doğal yollar söz 
konusu olduğundan düşük maliyetli, ancak yüksek 
faydası olan bir yatırımdan söz edebilmekteyiz. 
Üstelik kısa dönemde verim alınabilen bir üretim 
yapısı söz konusudur. Ayrıca doğal, çevre dostu ve 
tehlikesiz bir iştir.

Burada kritik olan husus, arıcılığın sıradan bir aile 
işletme yapısı yerine mevcut emeğe nitelik kazan-
dırılarak ticari faaliyetlerin işlerlik kazandırılması ve 
böylece elde edilen gelirin yeni yatırımlara yönlen-
dirilerek ürünlerin ihracata hazır hale getirilmesinin 
sağlanmasıdır. Arıcılık esnek zamanlı bir faaliyet 
olduğundan kırsal kesimde yaşayan hane halkla-
rının diğer faaliyetlerine engel teşkil etmeyecektir. 
Bu yolla hane halkları diğer faaliyetlerinden elde 
ettikleri gelirin yanı sıra arıcılıktan elde edecekleri 
gelir sayesinde ekonomik refah düzeylerini artıra-
bileceklerdir.

Pek çok arı ürünü kolayca ticarete konu edilebildi-
ğinden arıcılıktan elde edilen gelirlerin artırılması da 
görece kolay olmaktadır. Söz gelimi balın üretimi 
için girdi maliyetleri çok düşük seviyededir. Fakat 
kütle - değer ölçeğinde iyi bir getirisi söz konusudur. 
Taşınması kolay, uygun koşullarda saklandığında 
ömrü uzundur. İhracat potansiyeli çok yüksek-
tir. Bal eğer uygun şekilde işlenebilirse uzun süre 
bozulmadan satış yapılmaya çok elverişli bir ürün 
olması sebebiyle gelirleri genellikle mevsimselliğe 
bağlı olan çiftçi ve köylüler için düzenli ve sabit bir 
gelir kapısı oluşturacaktır. Ayrıca bal mumu, polen, 
propolis, arı zehri, arı sütü gibi ürünlerin yanı sıra 
balın ilgili tarım ürünleri ile işlenebilmesi durumun-
da katma değeri yüksek ürünler üretilebilmesi söz 
konusudur. 

Örneğin vücut kürlerinden sabuna, ayakkabı 
cilasından parke cilasına, pamukla karıştırıldığında 
organik torbadan pastel boya kalemine kadar 
bal mumundan üretilebilecek 42 farklı ürün 
sıralanmıştır. (https://joybileefarm.com/things-to-
make-with-beeswax/)

Burada değindiğimiz konular genel olarak küçük 
çaplı işletmeler ve çiftçiler için arıcılık ürünlerinin 
gelir modeli oluşturmada ve hatta mevcut gelirin 
artırılmasında ne kadar önemli bir fırsat olduğu ile 
ilgilidir. Bahsi geçen küçük çaplı girişimler üzerinde 
farkındalık oluşturmak ve karar vermede etkili yön-
temlerin kullanılması ile oluşması kolay ve muh-
temel görülen destek mekanizmalarının harekete 
geçirilmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. 
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Fotoğraf 2: İşçi ArılarBöylece akademisyenler ve kamu veya özel sektör-
de yer alan müşevviklerin dikkatlerinin, çiftçilerin ve 
çiftçilik dışı teşebbüslerin gelirlerini artıracak ve ya-
şam koşullarını geliştirecek modeller hakkında çalı-
şılmasına çekilmesi hedeflenmektedir. Çünkü gelir 
modeli oluşturacak yapılar için ciddi planlamalar ve 
analizler yapılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte küçük ölçekli teşebbüsler arıcılıkta 
çok fazla olmasa da üretim faktörlerinin bir araya 
getirilebilmesi için kaynak ihtiyacı, ek olağan ve ola-
ğandışı maliyetler, risk ve daha büyük ölçekli giri-
şimler için kompleks maliyetler söz konusudur. İh-
racat ve ithalat için teknik ve finansal açıdan destek 
ihtiyaçlarının ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

Arıcılıkta teknolojik gelişmenin takip edilmesinin 
yanı sıra gıda güvenliği stratejileri ve ürün kalitesinin 
geliştirilmesini sağlayacak standartların belirlen-
mesi gerekmektedir. Dünya Gıda örgütü tarafından 
veya önemli kuruluşlar tarafından ortaya konulan 
standartlar esas alınmalı ve bu standartlara uyul-
malıdır. Çünkü ürünler uluslararası standartlara 
eriştiğinde ihracat sürdürülebilir bir hal alacaktır. 
Böylece gelirin hem iç piyasada hem de ihracat sa-
yesinde sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır. Kali-
te gelişimi ve standartların oluşumu için politika ve 
düzenlemelerin yanı sıra sektör dinamiklerinin aktif 
bir şekilde sürece dahil olmaları elzemdir. 

Bu minvalden değerlendirildiğinde arıcılıkla ilgili 
planlama, düzenleme ve destek mekanizmalarının 
kırsal kalkınma odaklı oluşturularak, arıcılık ve yan 
ürünlerinin çeşitlenmesi, sektörün genişlemesi ve 
büyümesi ve böylece bölgesel kalkınma unsuru 
haline getirilmesine yönelik belirlenmesi yerinde 
olacaktır.

Üretim, Kalite, Düzenlemeler ve Destekler

Girişimlerin risklerinin azaltılması için 
piyasa ve talep analizlerinin nitelikli 
bir biçimde yapılması gerekmekte-
dir. Arıcılık sektöründeki temel ürün 
olan balın yanı sıra bal mumu, polen, 
propolis, arı sütü, arı zehri ile kovan, 
petek, süzme ekipmanları, kıyafetler 

gibi arıcılık ekipman ve malzemeleri için AR-GE 
çalışmaları yapılmalı ve sektörün bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. Bunun için üniversiteler, arıcılar, ko-
ordinasyon ve destek kurumları, üretici örgütleri 
ve diğer kurum ve kuruluşlar bir araya gelmelidir. 
Bunların yanı sıra üreticilerin gerekliliklerinin neler 
olduğu, sektördeki fırsat ve kısıtların ve kritik başa-
rı unsurlarının neler olduğu gibi konular ile etkili ve 
verimli üretim teknikleri, bakım, satış ve pazarlama 
gibi konularda sürekli olarak teknik destekler sunul-
malıdır. 

Arı ürünlerinde arzı belirleyen temel unsurlardan 
biri fiyat ve işletmelerde sürekliliği sağlayan unsur 
yüksek karlılıktır. Talep için ise fiyatın yanı sıra re-
kabette de karşılaştırmalı üstünlük sağlayan un-
surların başında kalite gelmektedir. Kaliteli ürün 
üretiminde standartların belirlenmesi için gerekli 
düzenleme ve prosedürlerin ortaya konularak üre-
ticiler tarafından uygulanmasına yönelik tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. Ürünün sağlıklı, organik ve 
besin değerleri bakımından kaliteli olmasının ko-
runması ve kaliteli ürün üretiminin teşvik edilmesi 
ve desteklenmesi, standartların belirlenmesi açı-
sından kritik öneme sahiptir. 
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Elde edilen standartların arıcılıkla uğraşanlara et-
kili bir şekilde iletilmesi için gereken tedbirler alın-
malıdır. Böylece arı ürünlerinin kalitesi hususunda 
tüketici güveninin olumlu bir biçimde etkilenmesi 
mümkün olacaktır. Düzenleme ve prosedürlerle 
oluşturulan kalite standartlarına bağlı kalarak üret-
tiği ürünleri piyasaya arz etmek ve böylece ticari 
bir işletme modeline sahip olmak isteyen üreti-
cinin de eli güçlenmiş olur. Üretimin ve ürünlerin 
standartlarının belirlenmesiyle birlikte üreticinin ih-
racat sırasında sıkıntı yaşamadan pazarlara girişi 
ile ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikasyonla-
rın alınması kolaylaşır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına bu hususta önemli 
görevler düşmektedir. Kurumlar, üreticilerin kaliteli 
ürün üretimi ve kalite ile ilgili standartlar hakkında 
eğitilmesini sağlamalı, üreticileri teknik desteklerle 
beslemelidir. Aynı zamanda kalite ve standartlara 
yönelik denetimlerin kamu eliyle yürütülmesi ve 
bir plan dahilinde aksaksız olarak işleyen bir yapı 
meydana getirilmesine yönelik mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. Kamu tarafından yapılan düzen-
leme ve denetlemeye ilişkin faaliyetler ile yukarıda 
bahsi geçen hizmetler, daha sonra kooperatifleş-
me ve örgütlenmeler veya özel teşebbüsler tarafın-
dan yerine getirilmelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, arıcılıkla 
uğraşan müteşebbisleri yanlılayan ve destekleyen, 
arı ürünleri arz zincirinin 'tüm yan ve alt sektörler 
dahil olmak üzere' işleyişini kolaylaştıran kanun ve 
yönetmeliklerin hazırlanmasıdır. Bunun yanı sıra 
destek mekanizmalarının aktif hale getirilerek üre-
timde sürekliliğin sağlanması ve yeni girişimlerin 
kurulmasına olanak hazırlanması gerekmektedir. 
Son yıllarda benzer türde desteklemeler özel sek-
tördeki büyük firmalar tarafından da yapılmaktadır. 
Firmalar ihtiyaç duydukları hammadde tedarikini 
kırsalda yer alan üreticilerle kalite standartları üze-
rinde anlaşarak direkt olarak yapabilmektedir. Şu 
halde arıcılığın sürdürülebilir bir gelir modeli ola-
rak nitelendirilebilmesi için büyük ve uluslararası 
düzeyde arı ürünleri ticareti yapan firmaların ya-
tırımlarına yönelik altyapı oluşturulmasının teşvik 
edilmesi ve mevcut yatırımların da desteklenmesi 
uygun olacaktır. Zira bu firmalar üreticilerden sü-
rekli olarak ürün tedarik ederek sürdürülebilir bir 
ürün arzını sağlayabilmektedir. Nihai alıcılara sa-
tılan ürünlerde talebin veya rekabet temelli gelirin 

azaldığı dönemlerde üreticilerin 
çoğu zaman üretimden vazgeç-
tikleri gözlemlenmektedir. Teda-
rik zincirindeki bu dalgalanma 
büyük ölçekli firmaların destek-
lenmesiyle ortadan kalkacaktır. 

Üreticilere danışmanlık hizmetleri yürütebilecek 
mekanizmaların da oluşturulması gerekmektedir. 
Bu tür yapıların görev ve sorumluluklarının belir-
lenerek sürekliliklerinin teşvik edilmesi önem arz 
etmektedir. Danışmanlık hizmeti yürütecek me-
kanizmalar üreticilere mevcut durum ve yeni ge-
lişmeler hakkında sürekli olarak farkındalık sağla-
mak, destek ve teşviklerle sektörün büyümesine, 
gelişmesine ve ürünlerin çeşitlendirilmesine katkı 
sunacak hizmetlerde baş rolü üstlenmelidir. Kü-
çük ölçekli bir arıcılık yapılarının yukarıda belirtilen 
standartların belirlenmesi ve kümelenme yolu ile 
daha büyük ölçekli üretim yapan organizasyonlar 
meydana getirilmesine ön ayak olunmalıdır. Özel 
sektörün de arıcılık ürünlerine yönelik yatırım ve 
destekleri ile birlikte karlı bir ticaret döngüsü olu-
şacaktır. Ticaret hacminin gelişmesi yeni ticaret 
fırsatlarının oluşmasını tetikleyecektir. 

Bunun yanı sıra kırsalda yaşayan kadınların arıcılık 
sektöründe yer almaları sağlanabilmelidir. Buna 
yönelik ek finansal destek ve teşvik mekanizma-
larının oluşturulması, kırsalda gelişme hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir girişim ola-

Fotoğraf 3: Arı Kovanları
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caktır. Finansal desteklerin yapısı üretim hacmini 
artırmaya, girdi ihtiyaçlarını karşılamaya ve girdi 
maliyetlerini azaltmaya yönelik altyapı oluşturul-
ması hedeflerine yönelik olmalıdır. Teknik anlam-
da verilecek destekler eğitim ve faaliyet destekleri 
olacak şekilde yapılanmalıdır. Eğitim konuları ge-
nellikle pazarlama, temel işletmecilik bilgileri, ana 
arı bakımı ve koloni bölünmesi, kovan yapımı, arı 
kolonisi yönetimi gibi konuları içermelidir. Faaliyet 
destekleri ise üniversiteler, zirai kurum ve kuruluş-
lar gibi yapıların gerek saha ziyaretleri ile gerekse 
eğitim faaliyetleri ile arıcılıkla uğraşanlara hastalık 
ve zararlılarla mücadele, etkin koloni bakımı, verim-
lilik gibi yetiştiricilikle ilgili konularda sunacakları 
eğitim ve destek konuları ile analizleri içermelidir.

Arıcılığa yönelik sadece mevzuat ile ilgili düzenle-
meler veya mali ve teknik destekler yapılmamalı-
dır. Söz konusu mali ve teknik desteklerin yanı sıra 
arıcılığın bölgesel düzeyde bir sektör haline getiri-
lebilmesi için sektörün mevcut durumuyla ilgili ve-
riler, analizler sürekli olarak güncellenerek sektör 
dinamiklerinin bilgilerinin tazelenmesi sağlanma-
lıdır. Fiyatlar, piyasa ve Pazar olanakları hakkında 
sürekli olarak bilgi beslemesi yapılmalıdır. Ürün ar-
tışı, verimlilik, pazarlama gibi AR-GE ve ÜR-GE ça-
lışmalarına öncelik verilmelidir. Üretici organizas-
yonlarının kuruluşu ve ilerlemesi teşvik edilmelidir. 
Tüm bunların yanı sıra arı ürünlerinin katma değerli 
ürünler haline getirilerek gelir artışının sağlanması 
için gerekli desteklemeler yapılmalıdır. 

Arıcılığın çiftçiler ve küçük ölçekli firmalar için bir 
geçim kaynağı olabilmesi ve aynı zamanda söz 
konusu desteklerden yararlanılabilmesi için şu hu-
suslara dikkat edilmelidir: 

• İşe başlarken bölgede arıcılığın hali hazırda 
yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. Arıcılık ya-
panların arıcılığı bir meslek veya gelir kaynağı 
olarak yapıp yapmadıklarının tespiti edilmesi 
gerekmektedir.

• Bölgede arıcılıkla ilgili bir fizibilite veya ön fizi-
bilite çalışmasının yapılıp yapılmadığı araştırı-
larak incelenmelidir. 

• Arıcılık yapmak isteyenler talebin ne düzeyde 
ve hangi ürünlere yönelik olduğunu anlayabil-
mek için kapsamlı bir piyasa araştırması yap-
malıdırlar. 

• Bu şekilde hangi üründen ne kadar üretileceği, 
piyasadaki kısıtların neler olduğu, satış fiyatla-
rının nasıl bir seyir izlediği gibi konularda bilgi-
ye sahip olmaları mümkün olabilecektir. Üreti-
ci bu yolla arz edeceği miktarı belirleyecek bir 
iş planı hazırlamalıdır.

• Piyasa ve talep analizi sonrasında arz edece-
ği miktarı belirleyen üretici, bu miktarda ürün 
üretmek için gerekli olan ekipman ve işgücünü 
yeterli kapasitede temin etmelidir.

• Pazarlama olanakları araştırılarak satış için 
alıcılarla görüşmeler sağlanmalıdır. Gerekirse 
sosyal medya gibi araçlar kullanılarak reklam 
avantajlarından istifade edilmelidir.

• Üretim için gerekli sermaye ve dış finansman 
kaynakları hesaplanmalıdır. 

• Maliyetler ve kar önceden hesaplanarak işe 
başlanmalıdır. Ürünün üretilmesine yönelik 
tüm girdiler ve işgücü gibi maliyetler ile yatırım 
süreci, üretim süreci, paketleme ve ambalajla-
ma, kargolama, pazarlama satış giderleri gibi 
tüm süreçler önceden hesaplanmalıdır.

• Yatırım sürecindeki tüm faaliyetler basit bir 
usulle de olsa kayıt altına alınarak sürecin mu-
hasebeleştirilmesi sağlanmalıdır.

• Faaliyet döneminde üretilen ürünlerin sadece 
baldan ibaret olmadığı dikkate alınarak ikincil 
ürünlerin üretilmesi sağlanmalıdır.

Fotoğraf 4: Doğal Balmumu
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TRC3 BÖLGESİNDE
COĞRAFİ İŞARETLER 
VE GELENEKSEL 
ÜRÜN ADLARI

1. Kavramlar 

C
oğrafi İşaret 
 
Coğrafi işaret, yöresel bir ürünün temel 
olarak benzerlerinden farklılaşmasını ve 

bu farklılığın bulunduğu yöreye ait olmasını ifade 
eder. Bu doğrultuda, coğrafi işaret yöresel bir ürü-
nün sahip olduğu özellikler açısından bulunduğu 
yöre, alan, bölge veya ülke ile bütünleşmiş bir ürünü 
anlatmaktadır. 

Coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti ola-
rak ikiye ayrılır.

• Menşe Adı

Menşe adı, ürünün tüm özelliklerinin bulunduğu 
yöre ait olmasını ve üretim süreçlerinin tamamının 
belirlenen coğrafi alan sınırları içerisinde gerçek-
leşmesini ifade etmektedir. Menşe adı alan ürünler 
sadece ait oldukları coğrafi sınırlar içerisinde üreti-
lebilirler. Bunun sebebi, ürünün özelliklerini belirle-
yen nitelikler sadece o yörede üretildiği zaman ka-
zanılabilir. Örnek olarak Malatya Kayısısı, Diyarbakır 
karpuzu verilebilir. 

• Mahreç İşareti

Mahreç işareti, ürünün özellikleri bakımından coğ-
rafi sınırları belirlenmiş bir alanla özdeşleşmiş ve 
bununla birlikte üretim süreçlerinden (üretimi, iş-
lenmesi vb.) en az bir tanesinin yine belirlenmiş 
coğrafi sınırlar içerisinden gerçekleşen ürünler için 
kullanılmaktadır. Mahreç işareti alan ürünler bölge 
dışında da üretilebilmektedir. Örnek olarak, Gazian-
tep baklavası verilebilir. 

• Geleneksel Ürün Adı

Menşe ya da mahreç işareti kapsamında yer alma-
yan ve bir ürünü tanımlamak için geleneksel olarak 
en az otuz yıldır kullanıldığı kanıtlanan adlar gele-
neksel ürün adı olarak tanımlanmaktadır. Bununla 
birlikte, geleneksel ürün adı olarak tanımlanmak 
için geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut 
geleneksel bileşimden kaynaklanması ya da gele-
neksel hammadde veya malzemeden üretilmiş ol-
ması gerekmektedir. Geleneksel ürün adına örnek 
olarak, baklava ve lokum verilebilir (TPE, 2017). 

• Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı 
Tescilinin Önemi

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tesciliy-
le birlikte sadece bir üreticiyi değil, ürünün tescil 
belgesinde belirtilen şartlara uygun üretim yapan 
tüm üreticilerin ve aynı zamanda ürünü pazarlayan 
herkesin hakları korunmaktadır. Tescil edilen ürün 
yöresel, bölgesel ve ülkesel bir genelliğe sahip ol-
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masından dolayı, sağlanan haklar tek bir kişiye ya 
da belirli bir zümreye bağlanmamaktadır. 

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescilinin 
amacı, ürünün üretimini ve kaynağını korumaktır. 
Böylelikle tüketici ürünlerin hangi şartlar altında 
üretildiğini ve özelliklerinin korunduğunu bildiği için 
tescilli ürünü daha fazla tercih etmektedir. Bunun 
yanı sıra tescil almak ürünün pazarlanmasına bü-
yük katkı sağlar. Ürünün üreticilerini de koruduğu 
için kırsal kalkınmayı kolaylaştırır. Böylelikle orta ve 
uzun vadede önce bölge sonrasında ülke ekono-
misine katkı sağlar. Diğer taraftan tescil ile birlikte, 

sahte ve kötü üretiminde önüne geçmiş olunur. 

Coğrafi işaretler kırsal toplum ve tarım işletmeleri 
için önemli bir kalkınma politikası aracıdır. Coğrafi 
işaretler, özellikle yerel üreticilerin pazara yönelik 
üretim yapmaları konusunda cesaretlendirilmesi, 
daha kaliteli üretimde bulunmaları için teşvik aracı 
olarak kullanılması ve yerel dinamiklerin canlan-
dırılması bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 
Coğrafi işaret ile birlikte ürünün kaynaklandığı coğ-
rafi yerin kırsal ve kültürel turizmi de değer kazan-
maktadır. 

2. TRC3 Bölgesinde Coğrafi İşaretli 
Ürünler

2022 yılı itibariyle TRC3 Bölgesi’nde 23 ürün tescil 
edilmiştir. Bu ürünlerden 14 tanesi Mardin, 2 tanesi 
Batman, 4 tanesi Siirt ve 3 tanesi Şırnak iline aittir. 
Bununla birlikte, başvurusu yapılan 13 adet ürün 
bulunmaktadır.

Tablo 1: TRC3 Bölgesi Coğrafi İşaret Tescilli Ürünler 

Kaynak: TPE, 2022.

Coğrafi İşaretin Adı Türü Durumu Tescil Ettiren / Başvuru Yapan Tescil Tarihi

Mardin İmlebbes Mahreç İşareti Tescilli Mardin Valiliği 23.12.2009

Mardin Kaburga Dolması Mahreç İşareti Tescilli Mardin Valiliği 23.12.2009

Mardin Kibe Mahreç İşareti Tescilli Mardin Valiliği 23.12.2009

Mardin Sembusek Mahreç İşareti Tescilli Mardin Valiliği 23.12.2009

Mardin İkbebet Mahreç İşareti Tescilli Mardin Valiliği 23.12.2009

Mardin Taşı Menşe Adı Tescilli Mardin Valiliği 15.04.2011

Mardin Bulguru Menşe Adı Tescilli Kızıltepe TSO 16.10.2019

Ömerli Karfoki Üzümü Menşe Adı Tescilli Ömerli Kaymakamlığı 08.02.2021

Midyat İnciri Menşe Adı Tescilli Midyat Belediyesi 10.03.2021

Mardin Kiliçesi Mahreç İşareti Tescilli 
S. S. İpekyolu Kadın Çevre Kültür ve 

İşletme Kooperatifi
28.05.2021

Midyat Telkarisi Mahreç İşareti Tescilli Midyat Kaymakamlığı 09.08.2021

Midyat Acuru Mahreç İşareti Tescilli Midyat Belediyesi 11.08.2021

Midyat Kavunu Mahreç İşareti Tescilli Midyat Belediyesi 23.11.2021

Midyat Zeynebi Üzümü Menşe Adı Tescilli Midyat Belediyesi 08.02.2022

Batman Şam Böreği Mahreç İşareti Tescilli Batman İl Kültür ve Turizm Müd. 27.12.2017

Sason Çileği Mahreç İşareti Tescilli Batman TSO 10.02.2021

Siirt Perde Pilavı Mahreç İşareti Tescilli Siirt İl Özel İdaresi 15.07.2004

Siirt Battaniyesi Mahreç İşareti Tescilli Siirt İl Özel İdaresi 15.07.2004

Pervari Balı Menşe Adı Tescilli Pervari Bal Üreticileri Birliği 19.08.2004

Siirt Büryan Kebabı Mahreç İşareti Tescilli Siirt İl Özel İdaresi 14.06.2005

Şımşıpe Mahreç İşareti Tescilli Şırnak Sanayi ve Teknoloji İl Müd. 22.12.2017

Cizre Memilheva Kurabiyesi Mahreç İşareti Tescilli Cizre Kaymakamlığı 03.02.2021

Cizre Luzine Tatlısı Mahreç İşareti Tescilli Cizre Kaymakamlığı 27.10.2021
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Tablo 2: TRC3 Bölgesi Coğrafi İşaret Başvurusu Yapılan Ürünler

Şekil 1: Tescilli Coğrafi İşaretlerin Ürün Gruplarına Dağılımı

Kaynak: TPE verilerinden oluşturulmuştur. 

Diğer Ürünler

14%

Fırıncılık ve
pastacılık mamulleri,
hamur işleri, tatlılar

21%

Halılar, kilimler ve
dokumalar dışında kalan

el sanatı ürünleri

8%

Çikolata, şekerleme
ve türevi ürünler

4%

Yemekler ve çorbalar

25%

Bal 4%

İşlenmiş ve işlenmemiş
meyve ve sebzeler ile

mantarlar

25%

TRC3 Bölgesindeki Coğrafi İşaret tescilli ürün dağılımına bakıldığında en fazla ‘yemekler ve çorbalar’ ve 
‘işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar’ grubundan ürün tescili alındığı görülmektedir. 
%4 dilimine gelen ‘bal’ ürün grubu Bölgedeki tek tescilli bal ürünü olan Pervari Balıdır. Diğer %4’lük değere 
sahip olan ‘çikolata, şekerleme ve türevi ürünler’ grubunun tek ürünü ise Mardin İmlebbes’tir. 

Kaynak: TPE, 2022.

Coğrafi İşaretin Adı Türü Durumu Başvuru Yapan

Derik Halhalı Zeytini Mahreç İşareti Başvuru Kızıltepe Ticaret Borsası

Mardin Damla Motifli Kolye Mahreç İşareti Başvuru Mardin Olgunlaşma Enstitüsü

Midyat Tandır Ekmeği Mahreç İşareti Başvuru Midyat Belediyesi

Midyat Taşı Mahreç İşareti Başvuru Midyat Belediyesi

Midyat Acur Turşusu Mahreç İşareti Başvuru Midyat Belediyesi

Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Menşe Adı Başvuru Kızıltepe Ticaret Borsası

Mezrune Üzümü Menşe Adı Başvuru Batman Ticaret Borsası

Siirt Kuru Ekmeği (İgbeys Keek) Mahreç İşareti Başvuru Siirt İl Tarım ve Orman Müd.

Tayfi üzümü Menşe Adı Başvuru Siirt İl Tarım ve Orman Müd.

Tillo Herire Üzüm Pestili Mahreç İşareti Başvuru Siirt İl Tarım ve Orman Müd.

Şal Şepik Kumaş Mahreç İşareti Başvuru Eruh Belediyesi

Cizre Nergisi Menşe Adı Başvuru

Şırnak Şal Şepik Kumaşı Menşe Adı Başvuru
Şırnak Merkez Nazmiye Demirel Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi
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Tablo 3: TRC3 Bölgesi Yöresel Ürünler Listesi

Sıra Mardin Batman Şırnak Siirt

1 Mardin Durum Buğdayı Batman Kırmızı Mercimek Siirt Fıstığı
Beytüşşebap 

Faraşin Yaylası Balı

2 Mardin Bulguru Batman Karpuz Çekirdeği Siirt Bıttımı Idil Mezrone Üzümü

3 Mardin Yöresel Pekmez
Batman Beşiri 
Cefan Kavunu

Siirt Menengiç Kahvesi Kumçatı Tahin ve Susam

4 Mardin Mezrone Üzümü Sason Cevizi Siirt Salebi Tayfi Üzümü

5 Mardin Acı Kahve (Mırra) Sason Tütünü
Siirt Saliho 

Kavunu (Şimmem)
Idil Kavunu

6 Mardin Bıttım Sason Balı Siirt Sumağı
Beytüşşebap Uludere 

Ters Lale

7 Mardin Ikliçe Gercüş Pekmezi Siirt Kuru Ekmek Şırnak Otlu Peyniri

8
Mardin Peksimet 

(Bakısma)
Sason Çileği Siirt Şavandar Pancarı

9 Mardin Badem Şekeri Sason Domatesi Siirt Tayfi Üzümü

10 Mardin Sumağı Gercüş Salebi Siirt Tahini

11 Mardin Üzüm Pestili Gercüş Tayfi Üzümü Siirt Ters Lale

12 Midyat Kuru Üzüm Gercüş Üzüm Pestili Pervari Karakovan Balı

3. TRC3 Bölgesinin Coğrafi İşaret Alma-
ya Aday Ürünler Değerlendirilmesi

TRC3 Bölgesi bulunduğu coğrafi konum ve iklim 
şartları doğrultusunda kendine özgü ürüne sahip 
olabilecek bir konumda bulunmaktadır. Bölge içe-
risindeki iklimsel ve coğrafi koşullardaki farklılık 

bölgede birçok farklı ürün üretilmesine olanak sağ-
lamakta, bu özellikle bölgenin kendine has kültür ve 
gelenekleriyle birleştiğinde ise farklı yöresel yemek 
kültürünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böl-
genin sahip olduğu bu özellikler sayesinde coğrafi 
işaret alabilecek birçok ürüne sahiptir. 

Gıda ve yöresel ürünler dışında yine bölgede el sa-
natları ön plana çıkmaktadır. Bölgenin birden fazla 
dine ev sahipliği yapması ve çok kültürlü bir yapıya 
sahip olması el sanatlarına da yansımış olup ah-
şaptan, bakır ve gümüş işlemeciliğinden kumaş, 
halı ve kilim dokumacılığına kadar birçok farklı 
alanda yöresel ürün bulunmaktadır. 

2017 yılında TRC3 Bölgesinde kırsal kalkınmayı 
harekete geçirmek amacıyla TRC3 Bölgesinde bu-
lunan ürünlerin ortaya çıkarılması, tanıtımının yapıl-
ması ve pazarlanması amacıyla Coğrafi İşaretler 
Projesi hayata geçirilmiş olup ve projeyle birlikte 
farkındalık oluşturulması amacıyla sempozyum 
gerçekleştirilmiştir. Projeyle birlikte bölgede marka 
değeri olabilecek birçok tescilli ürün ile birlikte tes-
cil edilebilecek ürünlerin tanıtımı amacıyla katalog 
çalışması yapılmıştır. Bölgedeki coğrafi ürün po-
tansiyeli taşıyan ürünleri ulaşılabildiği ölçüde tespit 
etmek ve değer zinciri yaratabilmek hedeflenmiştir. 

Şekil 2: Coğrafi İşaret Tescillerinin Türü

Kaynak: TPE verilerinden oluşturulmuştur. 

Mahreç İşareti

75,0%

Menşe Adı

25,0%
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Tablo 3: TRC3 Bölgesi Yöresel Ürünler Listesi Devamı

Sıra Mardin Batman Şırnak Siirt

13 Midyat Ekşi Kavunu Gercüş Cevizli Sucuğu Siirt Gelin Yanağı Armudu

14
Midyat Kabuklu - Kabuksuz 

Kavun Çekirdeği
Gercüş Sumağı Siirt Cefan Kavunu

15
Midyat Kurutulmuş Kavun Üzerine 

Pekmez
Gercüş Yolağzı Acuru Siirt Acuru (Kıff)

16 Midyat Pekmezi Gercüş Mezrone Üzümü Siirt Iskombol Pekmezi

17 Midyat Kırmızı Mercimek Hasankeyf Bademi Siirt Alıcı (Izran)

18 Midyat Mezrone Üzümü Hasankeyf Inciri

19 Midyat Zeyti Üzümü

20 Midyat Karfoki Üzümü

21 Midyat Süryani Şarabı

22 Midyat Tandır Ekmeği

23 Midyat Acuru

24 Midyat Acur Turşusu

25 Midyat Meşe Palamudu

26 Yeşilli Kirazı

27 Nusaybin Terraki (Nektarin)

28 Nusaybin Şapırze (Üzümü)

29 Kızıltepe Ğurs (Xurs) Tütünü

30 Kızıltepe Ğurs (Xurs) Inciri

31 Kızıltepe Kırmızı Mercimek

32 Kızıltepe Tandır Ekmeği

33 Derik Mezrone Üzümü

34 Derik Zeytini (Halhalı)

35 Derik Inciri

36 Derik Peyniri

37 Ömerli Sumağı

38 Ömerli Mezrone Üzümü

39 Ömerli Ekşi Kavun

40 Ömerli Karpuz Çekirdeği

41 Savur Domatesi

Kaynak: TRC3 Bölgesi Yöresel Ürünler Kataloğu, DİKA, 2017.

KAYNAKÇA

• Türk Patent Enstitüsü, 2017, Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı Kitapçığı. https://www.turkpatent.gov.tr/
TURKPATENT/resources/temp/6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23.pdf#:~:text=Co%C4%9Frafi%20
i%C5%9Faret%2C%20temel%20olarak%20benzerlerinden,%C3%B6zde%C5%9Fle%C5%9Fmi%C5%9F%20bir%20
%C3%BCr%C3%BCn%C3%BC%20g%C3%B6steren%20i%C5%9Farettir
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BİR KIRSAL 
KALKINMA ÖRNEĞİ:
SASON ÇİLEĞİ

S
ason Çileği her şeyden önce bölgesel 
kalkınma hikâyesidir. Bölgenin sos-
yo-ekonomik yapısını güçlendirdiği için 
kilit rol taşımaktadır. Köylerin tekrardan 

yaşam alanları cazibe merkezleri olmasına güzel 
bir örnek teşkil etmektedir. Köylere dönüşü teşvik 
eden, tarımda organik tarıma geçiş koşullarını ba-
rındıran, doğa değerlerini öne çıkaran önemdedir. 
Çileğin ilk doğduğu köy bugün Yeniköy olarak değil, 
Çilekli Köy olarak kabul görmektedir.

Çilek, Batman’da tarımsal alanda katma değeri en 
yüksek olan üründür. Çilek üretimi, Sason’da alter-
natif üretim değeri taşımaktadır. Kırsal alanda ya-
şayan insanlarımızın bir yenilik karşısında, o yeniliği 
kabul etmede zamana ihtiyacı olabilmekte hatta o 
yeniliğe karşı ilk başta; çiftçi nezdinde direnç bile 
olabilmektedir. Alternatif üretim, çiftçi koşullarında 

İbrahim ERİN
Batman Yatırım Destek Ofisi

Uzman

Fotoğraf 1: Sason Çayı ve Mereto Dağı

başarılı olmuş ve yaygınlaşmıştır. Böylelikle insan-
lar; başka yerleri kendilerine yaşam alanı seçmek 
için köylerini bırakmamışlardır. 

Alternatif ürünün kısa sürede yaygınlaşması, ku-
rumların bölgede geniş çaplı bahçe kurulumları-
nı desteklemesinin sonucudur. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Batman İl Özel İdaresi, GAP İdaresi, Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından çilek ye-
tiştiricilerine üretim desteği verilmiştir. Sason Çileği 
Coğrafi işaretinin alınması ile ilgili destek ajansımız 
tarafından karşılanmıştır. Bu durum projenin başa-
rılı olmasını direkt etkilemiştir. Projenin alternatif 
üretimi yaygınlaştırıcı desteği, bir süre sonra Sason 
çiftçisinin kaderini değiştirir bir aşamaya gelmiştir.
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Mereto Dağı’nın Eteklerinde Çilek, Ce-
viz ve Balıyla Ünlü Yeşil Cennet: Sason

1945 tarihinde Belediye teşkilatına kavuşan Sa-
son, 1990 yılına kadar Siirt iline bağlı ilçe olarak 
kalmıştır. Bu tarihte Batman’ın il statüsüne kavuş-
masıyla Batman’a bağlanmıştır. Sason, “Bereketli 
Topraklar” olarak anılan Mezopotamya’nın en ku-
zeyindedir. Sulu, yeşil ve dağlık bir coğrafyası var-
dır. Mereto Dağı, 3.000 metreye yakın yükseltisiyle 
Diyarbakır havzasından net bir şekilde görülmekte 
olup, trekking, doğa yürüyüşleri, kampçılık, yayla 
turizmi için büyük potansiyele sahiptir. Sason, Dic-
le Nehri’nin bir kolu olan Sason Çayı ile rafting ve 
sportif balıkçılık için de oldukça uygun bir yerdir. 
Sason, yeryüzünde Arapça dilinin yayıldığı en ku-
zey nokta olma özelliğini taşıyor. Sason, 368.600 
dekar ile Batman’ın orman varlığı bakımından en 
zengin ilçesidir. Sason ilçesinde meşe başta ol-
mak üzere menengiç ağacı, ceviz, çınar, kavak ve 
çeşitli meyve ağaçlarından oluşan orman örtüsü 
bütün ilçe alanının %57’sini kaplar. Arazi aşırı en-
gebeli olduğundan makineli tarıma elverişli arazi 
kısıtlıdır. Bir zamanlar tütünü ile meşhur olan, tüm 
gelirini tütünden karşılayan Sason, şimdilerde ise 
çilek başta olmak üzere bal, ceviz, böğürtlen, ipek 
böcekçiliği ile ön plana çıkmaktadır. 2017 yılında 

yapılan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sı-
ralamasına göre 970 ilçe arasında 939. sırada yer 
almıştır. İlçe nüfusu 30.182 olup nüfusun %58’i 
kırsal alanda yaşamaktadır. Sason’un yüzölçümü 
706 km2 ve rakımı 908 metredir. Batman şehir 
merkezine 65 km uzaklıktaki Sason ilçesine bağlı 
1 belde, 36 mahalle ve 54 köy bulunmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Çilek Üretimi

Dünya Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2020 yı-
lında dünyadaki çilek üretim alanı 385 bin ha olup, 
127 bin ha ile Çin ilk sırada yer almaktadır. Çin’i sıra-
sıyla Polonya ve Rusya izlemektedir. Türkiye, 18 bin 
ha alanla ülkeler arasında 4. sıradadır. 

2020 yılı dünya çilek üretim miktarı ise 8,86 milyon 
ton olup, 3,3 milyon ton ile Çin başı çekmektedir. 
Çin’i sırasıyla ABD ve Mısır izlemektedir. Türkiye, 
546 bin ton üretimle ülkeler arasında 5. sıradadır. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC-TradeMap) verile-
rine göre; 2020 yılı dünya taze çilek ihracat miktarı 
890 bin ton olup, 287 bin ton ile İspanya ilk sırada 
yer almaktadır. İspanya’yı sırasıyla ABD ve Meksika 
izlemektedir. Türkiye, 25,3 bin ton ihracatla ülkeler 
arasında 7. sıradadır. 

2020 yılı dünya taze çilek ithalat miktarı ise 951,8 
bin ton olup, 197 bin ton ile ABD başı çekmektedir. 
ABD’yi sırasıyla Almanya ve Kanada takip etmek-
tedir. Türkiye, 25 ton ithalatla ülkeler arasında 102. 
sıradadır.

TÜİK verilerine göre 2021 yılında Türkiye’nin çilek 
üretim alanı 186 bin dekar olup, 44 bin dekar ile 
Mersin ilk sırada yer almaktadır. Mersin’i sırasıyla 
Bursa ve Konya izlemektedir. Batman, 1.500 da 
alanla iller arasında 16. sıradadır. 

Tablo 1: Yıllar İtibariyle Dünyada Çilek Verileri

Yıl Üretim Alanı
(Bin ha)

Üretim Miktarı
(Bin Ton)

Verim
(Ton/ha)

İthalat
(Bin Ton)

İhracat
(Bin Ton)

2016 366 8.039 22,0 1.529 1.579

2017 371 8.247 22,2 1.576 1.556

2018 395 8.534 21,6 1.593 1.577

2019 400 9.010 22,5 1.683 1.680

2020 385 8.861 23,0 1.688 1.574

2021 / 2020 
Değişim (%) -3,8 -1,7 2,2 0,3 -6,3

Kaynak: FAO, TradeMap
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Tablo 2: Türkiye’de En Fazla Çilek Üretilen İller 

Sıra İl Üretim Miktarı
(Ton)

Üretim Alanı
(Dekar)

1 Mersin 259.958 44.475

2 Aydın 66.237 16.377

3 Antalya 62.488 14.832

4 Konya 51.062 20.334

5 Bursa 48.136 28.239

6 Çanakkale 39.199 10.898

7 Manisa 32.111 9.655

8 Balıkesir 17.323 2.965

9 Hatay 16.652 5.139

10 Elazığ 9.925 3.975

11 Sakarya 7.285 2.998

12 Kahramanmaraş 6.673 2.975

13 İzmir 5.281 1.524

14 Batman 4.800 1.500

Türkiye 669.195 186.761

Kaynak: TÜİK, 2021.

Tablo 3: Yıllar İtibariyle Batman’da Çilek Üretimi

Yıl Üretim Miktarı
(Ton)

Üretim Alanı
(Dekar)

2010 90 110

2011 98 210

2012 1.020 300

2013 1.094 355

2014 1.265 410

2015 3.100 1.200

2016 2.520 1.200

2017 3.619 1.200

2018 3.619 1.200

2019 3.619 1.200

2020 3.840 1.200

2021 4.800 1.500

Kaynak: TÜİK, 2021.

2021 yılı Türkiye çilek üretim miktarı ise 669 bin 
ton olup, 260 bin ton ile Mersin yine başı çekmek-
tedir. Mersin’i sırasıyla Aydın ve Antalya izlemekte-
dir. Batman, 4.800 ton üretimle iller arasında 14. 
sıradadır.

Sason Çileği

Sason, eskiden tütünü ile meşhur bir ilçe iken tü-
tüne kota sistemi getirilmesiyle üretim durma nok-
tasına gelmiştir. Alternatif ürün arayışına başlayan 
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yetkililer bölge çiftçisini çilek ile tanıştırmıştır. İlk 
olarak, 2006-2007 yılında Batman Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdare Müdürlüğü 
bütçesi ile Yeniköy köyünde çilek üretimi yapılmış, 
daha sonra diğer köylere yayılmıştır. Çilek üreti-
minin bölge için yeni bir üretim olmasına rağmen 
ekonomik getirisinin yüksek olması, yetiştiricilik 
açısından yöreye uygun bir ürün olması ve istikrarlı 
projeye dayalı yayım çalışmaları ile çiftçiler tarafın-
dan benimsenmesi sağlanmıştır. GAP Bölge Kal-
kınma İdaresi tarafından 2008-2009 yıllarında çilek 
bahçesi kurulumu konusunda; proje desteği sunul-
muştur. Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi 
(DBSKP) kapsamında 2011-2015 yılları arasında 
935 dekarlık alanda çilek bahçe kurulumu desteği 
sunulmuştur. Her yıl çilek ekiliş alanları devlet des-
tekleri ile artmaktadır.

Sason ilçesinde çilek yetiştiriciliği 15 dekarlık alan-
da 5 çiftçi ile başlanmış olup, şu an 1.500 dekarlık 
alanda 400 ailenin geçim kaynağına dönüşmüştür. 
Sason ilçesinde Cevizli, Köprübaşı, Yeniköy, Umur-
lu, Kelhasan, Karameşe Demetevler. Dereköy ve 
ilçe merkezinde çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Genellikle San Andreas, Kabarla ve Albion çeşitle-
rinden üretilir. Sason ilçemizde Nisan ayından Ka-
sım ayına kadar çilek mevcuttur.

Batman yıllara göre çilek üretimi incelendiğinde; 
2021 yılında rekor seviyeye ulaştığı görülmektedir. 
Batman’ın önemli tarım ürünlerinin başında gelen 
çileğin 2010-2021 yılları arasında göre Batman’da-
ki toplam üretimi 53 kat, üretim alanı ise 13 kat 
artmıştır.

Sason Çayı etrafındaki çilek bahçelerinin süzek ve 
hafif toprak olması sebebiyle Sason ilçesi çilek üre-
timine elverişlidir. Ürünün hafif ekşimtrak aroması, 

Fotoğraf 2: Sason Çileği rengi ve boyutu öne çıkan özellikleridir. Sason Çile-
ği’nin fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde 
çeşidine göre boyunun 3,2-5,1 cm; ağırlığının 9-23 
g; pH değerinin 3,59-3,69 ve suda çözünür kuru 
madde değerinin 7,75-8,350 arasında olduğu sap-
tanmıştır. Düşük pH değeri sayesinde işlenmeye uy-
gun olup uzun raf ömrüne sahiptir. Briks değerinin 
yüksek olması ise endüstriyel işlemeyi kolaylaştırır. 

Sason Çileği’nin fideleri, açıkta ve örtü altında olmak 
üzere iki türlü yetiştirilir. Örtü altı yetiştiriciliğinde, er-
kencilik ve olası dolu ve yağmurlarda meyveler za-
rar görmez. Örtü altı yetiştiriciliği cam veya plastik 
seralarda, alçak ve yüksek tünellerde yapılır. Sason 
Çileği fidesinin dikimi örtü altı yetiştiriciliğinde ekim 
ayında taze fide dikimi yapılır. Açık çilek yetiştirici-
liğinde ise 15 Temmuz-15 Ağustos arası taze fide 
dikimi yapılır. Yaz ve sonbahar aylarında büyüme-
lerine devam eden fideler büyür ve nisan ayında bol 
çiçek açıp mayıs ayında meyve vermeye başlar.

Sason Çileği’nin geleneksel satış ortamları olan ye-
rel pazarlar ve yol kenarlarının yanı sıra, yeni pera-
kende ve toptan satış ortamları da gelişmektedir. 
Ulusal ve yerel çapta düzenlenen fuarlarda tanıtımı 
yapılarak ünü ve bilinirliği artan çileğin, büyükşehir-
lerde de talep edilmesi sağlanmış, böylece ulusal 
zincir marketlere yönelik toptan satışlar yapılmaya 
başlanmıştır. E-ticaret olanakları ile soğuk zincir ko-
runarak tüm Türkiye’ye ve dünyaya satış yapılabil-
mektedir. Sason Çileği’nin ilçeye ekonomik getirisi-
nin yıllık 50 milyon TL olduğu tahmin edilmektedir.

Coğrafi İşaret Tescili

TRC3 Bölgesi illerinde (Mardin, Batman, Siirt ve 
Şırnak) coğrafi işaret adayı olabilecek tarımsal ve 
gıda ürünlerinin belirlenmesi ve bu ürünlere coğra-
fi işaret alınması hedefiyle, Dicle Kalkınma Ajansı 
tarafından bölgedeki paydaşların iş birliğiyle "TRC3 

Fotoğraf 3: Sason Çileği Logosu
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Fotoğraf 4: Sason Çileği Coğrafi İşaret Tescil BelgesiBölgesi Coğrafi İşaretler Projesi” geliştirilmiştir. 
Proje kapsamında Mardin ve Batman’da paydaş 
toplantıları ile Mardin’de “Türkiye'nin Coğrafi İşa-
retler Beşiği: Yukarı Mezopotamya Sempozyumu” 
düzenlenmiştir. Harran Üniversitesi ile imzalanan 
protokol çerçevesinde tescile yönelik başvurular 
için gerekli olacak laboratuvar analiz çalışmaları ve 
raporlama işlemleri yürütülmüştür.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na 03.12.2018 tarihinde 
sunulan Sason Çileği başvuru dosyası; 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 10.02.2021 ta-
rihinde 667 sayı ile tescil onayı almıştır.

Sason Çileği’nin tüketicilere sağlıklı, kaliteli ve gü-
venli bir şekilde ulaşması açısından çileğin dikimi, 
yetiştirilmesi, sulama yöntemi, hasat ve muhafaza 
koşulları, fiziksel ve kimyasal değerlerin uygunluğu-
nu kontrol amaçlı yapılan denetimler; Batman Tica-
ret ve Sanayi Odasının koordinatörlüğünde ve Bat-
man Üniversitesi, Batman Ticaret Borsası, Batman 
Belediyesi ile Batman İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’nden konuda uzman birer personelin katılımıyla 
oluşturulan toplam dört kişilik denetim merci tara-
fından yapılır. Denetimler üretim ve hasat dönemin-
de olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak, ihtiyaç 
duyulduğunda ve şikâyet halinde her zaman yapılır.

Sason Çilek Üreticileri Birliği (SAÇÜB)

GAP Bölgesi’nde tarımsal kalkınmayı hızlandırma 
hedefiyle GAP İdaresi tarafından 2011 yılında Ta-
rımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) başlatıl-
mıştır. Proje 3 aşamalı olarak planlanmış ve uygu-
lanmaktadır. Birinci aşamada, kurum ve kuruluşlar 
ile çiftçi ve çiftçi örgütlerinin kapasitelerinin arttırıl-
masına katkı sağlamak, koordinasyon ve farkında-
lık sağlamak ve bölgemize uygun bir yayım modeli 
geliştirilmek amacı ile faaliyetler planlanmış ve uy-
gulanmıştır. Projenin bu aşamasında Çiftçi Örgüt-
leri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli geliştirilmiştir. 
Ayrıca konu bazlı çalışma grupları (sulama, örgüt-
leyici, iyi-organik tarım, arıcılık ve bitki besleme) 
oluşturulmuştur. 

İkinci aşamada, Bölge’de tarımsal potansiyelle-
ri değerlendirmek üzere yeni üretici örgütlerinin 
oluşturulması ve çiftçi örgütlerinin idari ve teknik 
açıdan geliştirilip güçlendirilerek eğitim, yayım ve 
danışmanlık hizmetlerini verme işlevini üstlenme-

lerini sağlamaya yönelik faaliyetler uygulanmıştır. 
Bu dönemde GAP TEYAP katkı ve destekleri ile 4 
yeni çiftçi örgütü kurulmuş ve toplamda 33 çiftçi 
örgütü ile çalışmalar yürütülmüştür. Yeni kurulan 
örgütlerden biri de Sason Çilek Üreticileri Birliği’dir. 
Ayrıca, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 11 
adet model proje ve faaliyet programı hazırlanmış-
tır. Bu projelerden biri olan Sason Çilek Kompleksi 
desteklenmiştir. 

Üçüncü aşamada ise, mevcut ve yeni kurulan çiftçi 
örgütlerinde eğitim-yayım ve danışmanlık hizmetle-
rinin kendine yardım prensibi ile nasıl ve ne şekilde 
uygulanabileceğinin gösterilmesi ve örnek model 
uygulama merkezlerinin oluşturulması hedeflen-
miştir. Çiftçi örgütlerinin tarımsal eğitim ve yayım 
hizmetlerinin aktif ve sürdürülebilir olmasını sağla-
mak amacıyla 2016-2020 yılları arasında 4’ü Bat-
man’da olmak üzere toplam 51 proje desteklenmiş 
ve 13.077.919 TL destek sağlanmıştır. Bu 51 pro-
jenin 43 tanesi kapasite geliştirme, 8 tanesi sürdü-
rülebilirlik başlıkları altında desteklenmiş ve 24.344 
kişi proje faaliyetlerinden yararlanmıştır. 2011-2020 
yılları arasında TEYAP faaliyetleri ve desteklenen 
projeler dahil toplam 40.445.219 TL bütçe har-
canmıştır. GAP TEYAP çerçevesinde 2021 yılında 
5.179.843 TL bütçe ile 11 proje desteklenmiştir.40
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Tarım ve Orman Bakanlığı Mart 2021 verilerine 
göre ülkemizde 869 tarımsal üretici birliğinin top-
lam 345.652 üyesi bulunmaktadır. Bunların 3 ta-
nesi çilek üretici birliği olup toplam üye sayısı 133 
kişidir. 70 ilde çilek üretimi yapılmış olsa da 3 yerde 
çilek üreticileri kendi birliklerini kurup örgütlenmiş-
lerdir. Sason’da çilek üreticileri kendi çiftçi örgütleri-
ni üretime başladıktan 7 yıl sonra kurmuşlardır. Bu 
kadar kısa sürede gelinen nokta ciddiye alınması 
gereken bir başarıdır. SAÇÜB kendi öz gücü ile ta-
bandan gelen örgütlenme isteği ile kurulmuş olsa 
da GAP TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu 
Yayım Modeli’nin tam da bu dönemde uygulanıyor 
olması, SAÇÜB için bir şans değeri taşımaktadır. 
Model, örgütlenmede potansiyel değer taşıyan yer-
lerde çiftçi örgütlerin destekleyici programının ol-
ması, bunun da aynı döneme denk gelmesi, olumlu 
bir fırsat yaratmıştır.

Daha önceki süreçlerde çilek üreticilerinin bir araya 
gelerek kendi çiftçi örgütlerini kurmada kimi giri-
şimleri olsa da bu konuda somut bir adım atama-
dıkları görülmüştür. GAP TEYAP kapsamında çilek 
üreticileri ile yapılan toplantılarda üreticilerin sorun-
ları ortaya çıkarılmış ve en önemli sorunları olan 
pazarlama konusu ön plana çıkartılarak grupta bir-
lik oluşturma konusunda farkındalık yaratılmıştır. 
Çilek köy grubu, kurumlaşmada deneyimsizlik ve 
daha önce yörede kurulan çiftçi örgütlerinin başarı-
lı olmaması nedeniyle oluşan ön yargılar nedeniyle 
bir süre dirençle karşılaşmıştır.

GAP TEYAP kapsamında, 2014 yılında çilek üreti-
min yapıldığı Sason’da 9 köye ziyaretler yapılmış 
gerek saha gerekse de çilek çiftçileri ile yapılan bir 
dizi toplantılar sonucunda Eylül 2014 tarihinde bir-
liğin tüzüğü oluşturulmuştur. SAÇÜB, Batman il sı-
nırları içinde kurulan bitkisel üretim konulu ilk çiftçi 
örgütüdür.

Sason yerelinde çilek üreticilerinin yaşadıkları so-
runları dinlemek, taleplerini almak ve SAÇÜB’ün 
geldiği düzeyi, çilek üreticilerinden geri bildirimlerini 
almak için 2015 yılında sahaya inilmiş ve anket gö-
rüşmeleri yapılmıştır. Çalışmanın temel sonuçları 
aşağıda sıralanmıştır:

1. Üyelerin %17’si okur yazar değil, %7’si okur ya-
zar, %8’i ortaokul, %20’si lise, %2’si üniversite 
mezunudur. 

2. Arazi kullanım durumu incelendiğinde, üretici-
lerin %86’sı gibi büyük bir çoğunluğunun aile 
işletmesi olarak kendi mülkünde, %14’ünün ise 
arazi kiralamak suretiyle üretim yaptığı görül-
müştür.

3. Mevsimlik işçilik durumu incelendiğinde, mev-
simlik işçi olarak giden aile sayısının sadece 2 
olduğu görülmüştür. Önceki yıllarda bu oranın 
çok olduğu köylülerle yapılan görüşmelerde 
beyan edilmiştir.

4. Çilekte işçilik durumu incelendiğinde, çilek 
üretimi genel olarak aile işgücü kullanılmakla 
birlikte özellikle hasat dönemlerinde dışarıdan 
işçi temin edilmektedir. 50 aileden 42’si aile 
işgücünün dışında ayrıca dışarıdan da işçi tut-
maktadır. 8 aile dışarıdan işçi tutmadan kendi 
aile işgücü ile çilek üretimini yapmaktadır.

5. Çilek üretiminden elde edilen gelir durumunun 
1 dekarda ortalama 2-2,5 ton olduğu dile geti-
rilmiştir. 

6. Çilek bahçesi kurulumu incelendiğinde; üreti-
cilerin %14’ünün kendi imkânlarıyla, %2’sinin 
GAP TEYAP proje desteği ile %84’ünün ise DB-
SKP desteği ile bahçe kurulumunu gerçekleşti-
rildiği görülmüştür.
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7. Çilek üreticileri tarafından %24 oranla soğuk 
hava deposu eksikliği, %15 oranla satış pazar-
lama ve arazilerin küçük olması, %12 oranla 
kalite ve verim sorunu, %11 oranla alçak tünel 
sisteminin olmaması, %9 oranla doğal afetler, 
%7 oranla hastalık zararlılar ve kayıtlı olmama 
sorunları dile getirilmiştir.

GAP TEYAP kapsamında, 2014 yılından itibaren 
tarımsal yayım ve danışmanlık, verim ve kalitenin 
artırılması, satış pazarlama alanında stratejinin 
oluşturulması, gelir getirici projelerin hazırlanması 
gibi konularda birliğe destek verilmiştir. Yine proje 
kapsamında 2016 yılında 6 çiftçiye 1’er dekardan 
toplamda 6 dekarda alçak tünel kurulumu, çilek 
bahçelerinde bakım demonstrasyonları ve üyelere 
%70 destekle ile ilaç ve gübre desteği sağlanmıştır.

Kurumsal yapı açısından; birliğe katılımcılığın sağ-
lanması için düzenli toplantılar yapılmıştır. Üyele-
rinin tamamı, çilek üreticisidir. 53 üyenin tamamı 
erkek çiftçilerden oluşmaktadır. Kadınların çilek 
üretiminde aktif rol oynamasına rağmen, arazilerin 
erkek çiftçilere kayıtlı olması nedeniyle Çiftçi Kayıt 
Sistemi belgesi alamayan kadınlar Birliğe üye ola-
mamaktadır. Türkiye’deki diğer çilek üretici birlikleri 
ile görüşmeler yapılmıştır.

Görünürlük faaliyetleri açısından; SAÇÜB’ün tanıtıl-
ması kapsamında Sason ve Batman’da, ulusal ve 
yerel basın kurumları ile haber ve röportaj çalış-
maları yürütülmüş, web sayfası ve sosyal ağlarda 
iletişim adresleri açılmıştır. Ekim 2014 tarihinde Sa-
son Belediyesi tarafından düzenlenen Ceviz, Bal ve 
Çilek Festivali’ne katılım sağlanmıştır. GAP TEYAP 
kapsamında İtalya’ya düzenlenen teknik geziye ka-
tılım sağlanmıştır.

Satış pazarlama durumu açısından; örgütlenme 
öncesi yörede bireysel pazarlama nedeniyle, ye-
rel komisyoncuların belirlediği fiyatlar üreticilerin 
önemli gelir kayıplar yaşamasına neden olmuştur. 
SAÇÜB’ün kurulmasıyla birlikte çilek üreticilerinin 
yaklaşık %90’ı çileğini SAÇÜB kanalı ile satarak güç 
kazanmıştır. Böylece fiyat belirlemede yerel komis-
yoncuların elindeki inisiyatif SAÇÜB nezdinde üre-
ticilere geçmiştir. Ayrıca Bölge dışındaki tedarikçi 
firmalara önceden yapılmış taahhütler doğrultu-
sunda ürün verilmekte, birçok ülkeye ihracat yapıl-

maktadır. Yine Bölge dışındaki reçel fabrikalarına 
ürün verilmektedir. 

Organik tarım kapsamında; ürün sertifikasyonu 
kapsamında Türkiye’de bulunan Kontrol ve Ser-
tifikasyon Kuruluşları (KSK) ile görüşmeler yapıl-
mıştır. Mart 2016 itibari ile 76 çilek üreticisi geçiş 
süreci kapsamında organik tarım sürecine dâhil 
olmuştur.

Sason Çileği Proje Grubu çalışması kapsamında; 
Dicle Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, GAP TEYAP 
Projesi, SAÇÜB, Sason İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğü’nden oluşan yetkililerle, birliğin ihtiyaç duydu-
ğu konularda proje hazırlama çalışmaları yürütül-
müştür.

Sason Çileği İle İlgili Yürütülen Proje ve 
Faaliyetler

• Sason Belediyesi tarafından 2014 yılında dü-
zenlenen “Bal, Ceviz ve Çilek Festivali” ile bal, 
ceviz ve çilek yarışmalarının yanı sıra halk 
oyunları, bal ile ilgili paneller ve yöresel yemek 
tanıtımları yapılmıştır.

• Bingöl Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı iş-
birliğinde 2015 yılında Bingöl’de “Demokratik-
leşme ve Sürdürülebilir Kalkınma” ana tema-
sı ile gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bölgesel 
Kalkınma Konferansı'na sunulmak üzere "Kır-
sal Yoksulluğun Azaltılmasında Sason Çilek 
Üreticileri Birlik Modeli" konulu bildiri hazırlan-
mış ve Konferansta sunum yapılmıştır.

• Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılı Tek-
nik Destek Programı kapsamında “Örgütlen-
me Kültürü ve Liderlik Projesi” desteklenmiştir. 
Proje sayesinde, yönetim ve denetim kurulları, 
üyeler ve diğer çilek üreticileri 3 günlük eğiti-
me katılmış; örgüt kültürünün sağlamlaşması, 
sivil toplum bilincinin gelişmesi, üyelerin hak 
ve ödevleri gibi bir dizi konular ele alınmıştır. 
Eğitime katılan 118 çiftçinin 30’u birlik üyesi 
olmakla birlikte, 12 kadın katılımcı da eğitime 
iştirak etmiştir. Eğitimin hemen akabinde 21 
çilek üreticisi, birliğe üyelik başvurusunda bu-
lunmuştur.
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• Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı 
Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsa-
mında "Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği Projesi" 
desteklenmiştir. Proje ile 5 dekarlık sera alanı 
kurularak deneme üretimi yapılmıştır.

• Batman'ın Sason ilçesinin Kavaklı köyünde 
yaşayan 30 yaşındaki Lale Basut, Tarım ve 
Orman Bakanlığınca 2018 yılında hayata ge-
çirilen "Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güç-
leniyor Projesi" kapsamında hazırladığı "Çıtır 
Çileğim Projesi" ile yarışmaya katılmıştır. Ba-
sut, Türkiye'de ikinci olarak ödülünü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan’ın elinden almıştır. Aldığı 30 bin TL 
destekle, çilekleri güneş enerjisiyle kurutarak 
ürünlerini iç piyasaya sunan girişimci kadının 
hedefi ihracat yapmak.

• Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışma 
programı olan ve TV8 kanalında yayınlanan 
Masterchef programının 2021 yılındaki Ha-
sankeyf özel bölümünde Sason Çilek Üretici-
leri Birliği Başkanı tarafından Sason Çileği ya-
rışmacılara ikram edilerek tanıtımı yapılmıştır. 

• Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılı Fi-
zibilite Desteği Programı kapsamında “Sason 
Çileği İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi 
Fizibilite Raporu Projesi” desteklenmiştir. Pro-
je ile Sason’da kurulması planlanan tesisin fi-
nansal, ekonomik, sosyal, bölgesel, mekânsal 
ve teknik analizleri yapılarak raporlanacaktır.

KAYNAKÇA

• Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

• Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO)

• Batman Valiliği

• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

• Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)

• Dünya Tarım Örgütü (FAO)

• Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (GAP BKİ)

• Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

• Sason Çilek Üreticileri Birliği (SAÇÜB)

• Tarım ve Orman Bakanlığı

• Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

• Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)

• Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC-TradeMap)

• Sason Kaymakamlığı tarafından 2022 yılı 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kap-
samında “Hayallerini Çilek Kokusuna Sığdır 
Projesi” hazırlanmıştır. Proje ile Sason’da çilek 
reçeli, kurusu ve pestili üretilmesi ve tesiste 
genç ve kadınların istihdam edilmesi hedef-
lenmiştir.
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ENDÜSTRİYEL TARIMIN
GELİŞTİRİLMESİ VE 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

Giriş 

E
ndüstriyel tarım; üreticilerin kendi ihti-
yaçlarından ziyade pazara yönelik ve 
kar elde etmek amaçlı sürdürdüğü, üre-
tim aşamasında zirai ilaçların, kimyasal 

gübrelerin, genetiği değiştirilmiş tohumların, ma-
kinelerin, fosil yakıtların, sulama sistemlerinin ve 
kredi gibi dışarıdan temin edilen tarımsal girdilerin 
yoğun olarak, insan emeğinin ve hayvan gücünün 
ise daha az kullanıldığı (…), tek çeşit ürün yetiştiril-
mesine (monokültür) dayanan bir tarımsal üretim 
şeklidir (Yılmaz, 2015: 21). Bu çalışmada endüst-
riyel tarımın tanımı, kısa tarihi ve TRC3 Bölgesinde 
stratejik tarım ürünleri mevcut durumu ve sonuç 
olarak TRC3 Bölgesinde endüstriyel tarımın geliş-
tirmesine yönelik öneriler sunulacaktır.

Endüstriyel Tarım

Endüstriyel tarım, Sanayi Devrimi sonrasında geli-
şen süreçle doğrudan bağlantılıdır. Tarımsal üreti-
min büyük miktarlarda yapılması ile birlikte üretim 
endüstriyel bir şekil almış, gıda üretimi beslenme 
ihtiyacının karşılanmasından ziyade kar edilen bir 
sektör haline gelmiştir (Atalık, 2013: 369). Sana-
yi Devrimi’nin 18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de 
başlaması ve İngiltere’nin ilk sanayileşen ülkeler 
içinde yer alması, İngiltere’nin 1929 yılına kadar ta-
rımda lider bir ülke olmasını sağlamıştır (Köymen, 
2012: 42). Ayrıca, İngiltere’nin endüstriyel tarımda 
öncülük etmesinin temelinde aynı zamanda 1870 
yılından 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’na kadar 
İngiltere’nin uluslararası ilişkilerde başat bir aktör 
oluşunun büyük payı vardır. Genel olarak ise Avru-

Ahmet Kaan KETBOĞA
Şırnak Yatırım Destek Ofisi
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pa, ihtiyacı olan gıda ve hammaddeyi Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD) ve Avustralya’dan kıtalardan 
temin etmiştir. Avrupa merkezli, özellikle İngiltere 
öncülünde sürdürülen bu endüstriyel tarım siste-
minde Avrupa’dan diğer kıtalara giden çiftçiler, göç 
ettikleri yerlerde monokültür üretim yapıp yetiştir-
dikleri ürünleri Avrupa’ya ihraç etmişlerdir. 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı özellikle Ameri-
ka ve Avrupa’yı derinden etkilemiş, küçük çiftçiler 
yoksullaşmış, iflas etme noktasına gelmişlerdir. 
Bu durumun sonucunda küçük çiftçiler toprakları-
nın çoğu büyük çiftçiler tarafından satın alınmıştır. 
Büyük çiftçiler bu şekilde zenginleşirken, küçük 
çiftçiler şehirlere göç etmek zorunda kalmışlardır. 
Şehirlerde yaşayan küçük çiftçiler zamanla tarım-
sal bilgilerini unutmuşlar ve beslenme biçimleri de 
dönüşüme uğramıştır (Aysu, 2015: 28-29). Bununla 
birlikte, sanayileşmenin 19 yüzyılın son çeyreğine 
doğru günümüzün gelişmiş ülkelerine sıçraması, 
tarımda makineleşmenin 2. Dünya Savaşı’nın sonu 
itibariyle yaygınlaşmasına rağmen ABD’nin diğer 
ülkelerden önce 1930 yılında tarımda makine kul-
lanımına geçmesi ve tarımsal üretimini artırmaya 
başlaması ABD’nin tarımda liderliği İngiltere’den al-
masına neden olmuştur.

Özellikle 2. Dünya Savaşı ile Avrupa’da yaşanan kıt-
lık, birim alandan daha fazla verim elde etmek, kıtlı-
ğa çare olmak, petrol, tarım ilacı, gübre gibi tarımsal 
girdileri artırmak ilkelerine dayanan “Yeşil Devrim” 
denilen bir sürecin başlamasına neden olmuştur 
(Yılmaz, 2015: 20). “Yeşil Devrim”le birlikte tarımsal 
üretimde verim artırılmıştır. Bununla birlikte, geliş-
mekte olan ülkeler gıda sektöründe dışa bağımlı 

hale gelmeye başlamış ve üretici olmaktan ziyade 
çoğunlukla tüketici olmuşlardır. 1970’li yılların orta-
larında ise bilindiği üzere bir petrol krizi yaşanmış, 
bununla ilişkili olarak da enerji fiyatları artmıştır. 
Bu sürecin beraberinde tarımsal üretimde azalma 
bir gıda krizine sebep olmuştur. 1970’lerden itiba-
ren ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi 
kuruluşların öncülüğünde tarımda serbest piyasa 
dönemi başlamıştır.

Türkiye’de Tarım

Türkiye iklimi ve coğrafi konumu sayesinde çok 
çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için gereken 
doğal ortama sahiptir. Bunun sonucu olarak Tür-
kiye’de tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisinde 
önemli bir konumda bulunmakta ve toplam nüfus 
içerisinde tarımsal nüfus önemli bir paya ihtiva et-
mektedir. Dolayısıyla tarım sektörünün hammadde 
bakımından hem sanayiye destek olması hem de 
ihracat gelirlerini artırması Türkiye’yi tarımsal po-
tansiyeli yüksek ülkelerden biri yapmaktadır (Gay-
tancıoğlu, 2009: 83).

Esasen Türkiye’de tarımın Gayri Safi Milli Hasıla 
(GSMH) içindeki payı 1980’li yıllara kadar sana-
yiye nazaran daha yüksek olmuştur. 1923-1950 
yılları arası süreçte ise GSMH içerisinde tarımın 
payı yaklaşık olarak %40 seviyelerindeyken, 1960’lı 
yıllarda %38’e, 2006’da ise %9’a kadar düşmüş-
tür. Buna karşılık sanayinin GSMH içindeki payı 
1960’da yaklaşık olarak %17 iken, 2006’da %25 
seviyelerine yaklaşmıştır (Aydın, 2012: 76). Türki-
ye’de tarım 1980’e kadar genellikle devlet koruması 
altında olan bir sektördür. 2. Dünya Savaşı yılların-
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da tarım sektöründe durağanlaşma yaşanmış olsa 
dahi, 1980’li yıllara kadar tarım sektörü büyümüş, 
tarımsal ürün çeşidi giderek artmıştır. Özellikle ta-
rımda makineleşmenin yaygınlaşması ve tarımda 
uygulanan devletçilik politikaları tarım sektörünün 
büyümesinde büyük ektendir. Buna karşın, 2000’li 
yıllardan itibaren ise tarımda uluslararası kuruluş-
lar aracılığıyla politikalar yürütülmüş, tarımın yapısı 
değiştirilmiş ve tarım sektörü gittikçe küçülmeye 
başlamıştır (Kazgan, 2003: 363).

TRC3 Bölgesi İlleri Stratejik Tarım 
Ürünleri Mevcut Durumu

TRC3 Bölgesi toplam tarımsal üretim değeri, ülke 
tarımsal üretim değerinin %2,17’sini oluşturmak-
tadır. Ülke genelinde bakılacak olursa TRC3 Böl-
gesinin en yüksek payı %2,66 oranı ile canlı hay-
vanlar değeridir ve bunu %2,31’lik payı ile bitkisel 
ürünler izlemektedir. TRC3 Bölgesine kendi içinden 
bakılacak olursa, toplam tarımsal ürün değerinin 
%51’ini bitkisel ürünlerin oluşturduğu görülmekte-
dir. Bununla birlikte Bitkisel üretim değeri (1000 TL) 
6.468.977.000 TL, Canlı hayvanlar değeri (1000 TL) 
6.440.071.000 TL Hayvansal ürünler değeri (1000 
TL) 2.179.504.000 TL Kişi başına bitkisel üretim 
değeri (TL) ise 2.760.000 TL’dir (TÜİK, 2020).

Mardin

Mardin ili 3.281.970 da tarım arazisi ile Türkiye’de-
ki toplam tarım arazilerinin %1.62’sine sahiptir. İlin 
toplam yüzölçümünün %37’si tarımsal faaliyetler-
de kullanılmaktadır. İldeki sulu tarım arazisi oranı 
%23’tür. Mardin ili tarım arazilerinin %82’sini tarla 
bitkileri oluşmaktadır. Tarla bitkilerinden sonra en 

fazla alanı %13’lük oran ile meyvelikler kaplamak-
tadır. İl genelinde sebze alanı oranı %3 iken nadasa 
ayrılan tarım arazisi oranı ise sadece %2 düzeyin-
dedir. Mardin ili tarla bitkileri içerisinde tahıl üreti-
minin %48’ini buğday, %44’ünü mısır, %5’ini arpa 
ve %3’ünü ise kırmızı mercimek oluşturmaktadır. 
Verimliliği en fazla olan ürün ise mısırdır. TRC3 Böl-
gesi genelinin aksine Mardin ilinde durum buğdayı 
daha fazla üretilmektedir.

Batman

Batman ilinde 156.980,10 ha (%34) tarım arazisi, 
71.464,70 ha (%15) mera arazisi, 81.454 ha (%17) 
orman arazisi, 156.022,20 ha (%34) tarıma elve-
rişsiz arazi bulunmaktadır. Batman ili tarım arazi-
lerinin %88’ini tarla bitkileri oluşturmaktadır. Tarla 
bitkilerini %8 ile meyve alanları takip etmektedir. 
Sebze alanlarının payı %3, nadas alanlarının payı 
ise sadece %1’dir. Batman ilinde en fazla üretilen 
tarla bitkisi, buğday olup, üretim miktarı içerisindeki 
payı %62’dir. Üretim miktarı içerisindeki paya bakıl-
dığında ikinci sırada %12’lik oranla mısır yer almak-
tadır. Arpanın tarla bitkileri üretimi içerisindeki payı 
%6 iken tarla bitkileri üretimi içerisinde son sırada 
ise %5’lik oranla buğday (durum) yer almaktadır.

Şırnak

Şırnak ilinde toplam 944.625 da tarım arazisi bu-
lunmaktadır. İlin toplam yüzölçümünün %13’ü 
tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Şırnak ili 
tarıma elverişli alanların kullanım şekline göre da-
ğılımı Grafik 7’de gösterilmiştir. Şırnak ili TRC3 illeri 
arasında tarla bitkileri ekilişinin en yüksek oranda 
olduğu ildir. Şırnak ili tarım arazilerinin %92’sini tar-
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la bitkileri oluşturmaktadır. Tarla bitkilerini %5 ile 
nadas alanları takip etmektedir. Meyve alanlarının 
payı %2, sebze alanlarının payı ise sadece %1’dir. 
Şırnak ilinde en fazla üretilen tarla bitkisi, buğday 
olup, üretim miktarı içerisindeki payı %87’dir. Üre-
tim miktarı içerisindeki paya bakıldığında ikinci 
sırada %9’luk oranla mısır yer almaktadır. Arpanın 
tarla bitkileri üretimi içerisindeki payı %2 iken tar-
la bitkileri üretimi içerisinde son sırada ise %1’lik 
oranla kırmızı mercimek yer almaktadır.

Siirt

Siirt ilinde 102.894 ha tarım arazisi, 124.441 ha 
çayır ve mer’a arazisi, 214.394 ha orman arazisi, 
120.938 ha tarıma elverişsiz arazi bulunmaktadır. 
Siirt İli tarım arazilerinin kullanım şekline göre da-
ğılımı Grafik 9’da gösterilmiştir. Siirt ili tarım ara-
zilerinin %41’ini hububat alanı oluşturmaktadır. 
Hububat alanlarını %23 ile meyve alanları takip et-
mektedir. Sebze alanlarının payı %2, nadas alanları-
nın payı ise %17’dir. Siirt ili TRC3 Bölgesinde tarım 
arazilerinin ürün kategorilerine göre dağılımı bakı-
mından diğer illerden daha farklı bir karakter gös-
termektedir. Arazinin ürün grupları arasında dağılı-
mı daha dengeli durumdadır. Ancak, ciddi anlamda 
bir nadas alanı bulunmaktadır. Siirt ili TRC3 Bölgesi 
içerisinde hububatın oransal olarak en az ekildiği 
ve en fazla meyvelik alana sahip il konumundadır. 
Siirt ilinde en fazla üretilen tarla bitkisi, buğday (di-
ğer) olup, üretim miktarı içerisindeki payı %42’dir. 
Üretim miktarı içerisindeki paya bakıldığında ikinci 
sırada %34’lük oranla buğday (durum) yer almakta-
dır. Dane mısırın payı %12 iken, kırmızı Mercimeğin 
tarla bitkileri üretimi içerisindeki payı %6’dır. Arpa 
(diğer)’in payı %3 olup, tarla bitkileri üretimi içeri-
sinde son sırada ise %2’lik oranla silajlık mısır yer 
almaktadır.

Sonuç: TRC3 Bölgesinde Endüstriyel Ta-
rımın Çeşitlendirilmesi

Endüstriyel tarım özellikle verimlilik bağlamında 
büyük önem arz etmektedir. TRC3 Bölgesinin ta-
rımsal verileri çalışmanın önceki kısımlarında ve-
rilmiştir. Ülkemiz ve bölgemiz bağlamında tarımsal 
üretim hem günümüz ihtiyaçlarının karşılanması 
hem de gelecek kuşaklara sürdürülebilir tarımsal 
uygulamaların bırakılması hususlarında büyük 
önem arz etmektedir. TRC3 Bölgesinde endüstri-
yel tarımın çeşitlendirilmesi için her şeyden önce 

tarıma uygun arazilerin yerleşime açılmaması, ta-
rım arazilerinin bölünmemesi ve mevcut tarımsal 
üretimin olumsuz etkilenebileceği her türlü vahşi 
uygulamadan kaçınmayı gerektirir. Ayrıca, TRC3 
Bölgesinin tarımsal potansiyelinin etraflıca tespi-
ti gerekmektedir. Bölgemizde halihazırda üretilen 
tarımsal ürünlerin yanı sıra katma değeri yüksek 
ürünlerin araştırılması yapılmalıdır. Mardin, Bat-
man, Siirt ve Şırnak illerinde farklı iklim koşulları 
bulunmaktadır. Dolayısıyla dört bir ili kapsayacak 
şekilde ilgili ilin iklim koşullarına uygun ürünlerin 
tespiti gerekmektedir. Bölgemizin jeolojik özellikleri 
ve halihazırda kullanılan tarım arazilerinin durumu 
göz önünde bulundurularak, alternatif ürünlerin 
özellikle dağlık bölgelerde yetiştirilebilecek türden 
olmasında dikkat edilmelidir. Ayrıca, yetiştirilme-
si planlanan ürünlerin özellikle kırsal nüfusa gelir 
sağlaması gelir seviyesinin artırılması bağlamında 
büyük önem arz etmektedir. Tespit edilen katma 
değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi yalnızca böl-
ge insanının geçimine katkı sağlamayacak, aynı 
zamanda ülkemizin dış ticaret açığının kapanması 
noktasında da olumlu bir etki yaratacaktır. Endüst-
riyel tarımın çeşitlendirilmesi ile birlikte tarımsal 
teknolojiler, özellikle biyoteknoloji alanında yeni 
teknik ve teknolojiler bölgemizde daha sık kullanıl-
maya başlanacak, bu da teknoloji pratiklerinin yay-
gınlaşmasına yardımcı olarak tarımsal verimliliği 
uzun vadede artıracaktır.
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KOVİD-19 SALGINI 
SÜRECİNİN
GIDA VE TARIM 
SEKTÖRÜNE ETKİSİ

G
ünümüzde yaşanan COVID-19 salgını 
nedeniyle her alanda olduğu gibi tarım-
sal alanda ve dolayısıyla gıda alanında 
da önemli bazı değişimler olacaktır. Ta-

rım, insanların zorunlu ihtiyaçlarının ham maddesi, 
ana kaynağı olması sebebiyle bu alanda meydana 
gelecek değişimler oldukça önem arz etmektedir. 
Tarım, gıda ve gıda güvenliğinin önemi küresel 
boyutta bir kez daha anlaşılmıştır. Tüm dünyada 
Aralık 2019 döneminde ortaya çıkan COVID-19 sal-
gınından, başta sağlık sektörü olmak üzere tarım, 
sanayi, ulaştırma, turizm, eğitim gibi birçok sektör 
de önemli ölçüde etkilemiştir. Virüsün bulaş etkisi, 
vaka ve ölüm sayısının giderek artması, insanlarda 
korku ve paniğe yol açmıştır. Uygulanan karantina 
ve tedbirlere bağlı olarak insanlar gereksinim duy-

duğu gıda maddelerini stoklama yoluna gitmiş-
lerdir. Zincirdeki aksamalara bağlı olarak halkının 
beslenmesini ve gıda güvenliğini ön planda tutan 
ülkeler tarım ve gıda ürünlerinin ticaretinde geçici 
tedbirler alarak bazı ürünlerin ihracatında kısıtla-
malara gitmişlerdir. Bu durum da gıda arzı ile ta-
lebi arasında dengesizliklerin oluşmasına neden 
olmuştur. 

Salgının Gıda Üzerine Etkileri 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), CO-
VID-19 genel salgınının tarım sektörünü, gıda arzı 
ve gıda talebi olmak üzere iki yönden etkilediğini 
ileri sürmektedir (FAO, 2020). Bu durum doğrudan 
gıda güvenliğiyle ilgili olup, gıda güvenliğinin risk al-
tında olduğunu göstermektedir. 

Gıda Arzı: Gıda arz zinciri, tarımsal ürünlerin üreti-
minden, paketleme, dağıtım ve depolama süreci de 
dâhil tüketiciye kadar giden ağdır (Chen vd., 2020: 
517). Genel salgın sürecinin başlangıcındaki sosyal 
izolasyon duyuruları, tüketicileri, tarım ürünleri te-

darik etmek amacıyla alışveriş noktalarına 
gitmeye yönlendirmiştir. Tarımsal ürünlere 

yönelik aşırı talep, bazı ürünlerde kıtlık ya-
ratmasına yol açmıştır. Ancak gıda gü-
venliğinin sağlanması ve sürdürülmesi 
oldukça önemlidir. FAO’nun görevlerin-

den biri de gıda akışını kesintiye uğra-
madan çalışmaya devam etmesini sağ-

lamaktır (FAO, 2020). Yaşanan genel 
salgın nedeniyle hükûmetlerin tarım 
sektöründeki işgücünün hareketliliği-

ne getirdiği kısıtlamalara karşın, 
temel ihtiyaçların temini güven-
ce altına alınmıştır. Ancak ithal 
ve ihraç edilen mallarda durum 
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farklılık göstermektedir. Sınır kapıları-
nın kapatılması nedeniyle başlangıçta 
COVID-19 Genel Salgın Sürecininde 
kesintiye uğrayan uluslararası ticaret, 
güvenlikle ilgili protokoller tamam-
landıktan sonra daha istikrarlı hâle 
dönüşmüştür. Dış ticaret virüsün yayı-
lımını durdurmak için ülkelerin izleye-
cekleri politikalara bağlı olacağından, 
bu durum geçici olabilmektedir. Gıda 
arzıyla ilgili başta Latin Amerika ülke-
leri olmak üzere bazı ülkelerin, milyon-
larca aileyi sınırlı ekonomik kaynaklar-
la beslemek zorunda olduğu, sosyal 
programları bulunmaktadır.

Her bir ülkenin aldığı önlemler farklı 
da olsa tarımsal ürünlerin fiyatları kü-
resel düzeyde genel salgın sürecinin 
başladığı dönemlerden itibaren biraz 
düşmüş, Mayıs 2020 döneminden 
sonra artmaya başlamıştır. Bu artış 
özellikle yağlarda, tahılda ve süt ürün-
lerinde daha fazla olmuştur. 

Dünya genelinde gıda ürünleri fiyatlarının aylık de-
ğişimini ölçen endekslerden biri, FAO Gıda Fiyat En-
deksi’dir (FFPI). FAO’ya göre, genel salgının görül-
meye başladığı Aralık 2019 döneminde 101,0 puan 
olan FFPI, 2020 yılının ikinci ayından itibaren düş-
meye başlamış, Haziran 2020 döneminden sonra 
artmış, 

Gıda talebi: Talep, tüketicilerin belirli bir dönemde 
belirli mal ve hizmetler için yeterince satın alma 
gücü ile desteklenmiş istek, niyet ve davranışları 
olarak tanımlanır. Genel salgın sürecinde yaşanan 
belirsizlik, tüketicilerin harcama gücünün azalma-
sı gibi nedenlerle gıda talebi azalmıştır. Tarımsal 
ürünler, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
mutlaka tüketmek zorunda oldukları mallar olma-
ları nedeniyle bu talepteki azalma oldukça düşük 
düzeyde kalmıştır. Genel salgın sürecinin daha 
uzun süre devam etmesi durumunda, iş kayıplarına 
bağlı azalan gelir, beraberinde talebi de azaltmaya 
devam edebilecektir (FAO, 2020b). Ancak CO-
VID-19 genel salgınının başladığı Çin’de, karantina 
politikaları nedeniyle özellikle tarımsal ürünleri de 
kapsayan yiyeceklerde çevrim içi talebin arttığı gö-
rülmüştür (FAO, 2020). İnsanların birbirine temas 
etmesiyle virüsün yayıldığı gözlendikten sonra, tü-

Kaynak: FAO. 27.06.2021 Anadolu Ajansı

keticiler temassız dağıtım hizmetlerini tercih eder 
hâle gelmiştir. Örneğin bazı ülkelerde ürün teslimi 
için drone kullanılmakta, bazı ülkelerde ürün kapı-
ya asılmaktadır. COVID-19 Genel Salgın Sürecinin 
Sosyoekonomik Etkileri 56 Gıda Güvenliği: Birleş-
miş Milletler Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) 
gıda güvenliğini, herkesin temel ihtiyaçlarını karşıla-
yan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, sos-
yal ve ekonomik olarak erişebilme olarak tanımla-
maktadır (IFPRI, 2021). Genel salgın sürecinde hızlı 
önlem alınmadığı takdirde bir gıda krizinin oluşa-
cağı, bu gıda krizinin de daha çok en savunmasız 
nüfusu etkileyeceği öngörülmüştür. Bu nedenle 
alınan ve alınacak tedbirlerin gıda güvenliğini sağ-
layacak şekilde olması gerekmektedir. Bir şemsiye 
görevini gören sosyal programlar, kısa vadeli krizin 
etkisini en aza indirebilmektedir (Siche, 2020: 4-6). 
FAO, COVID-19 genel salgınının ve bu salgınla mü-
cadele etmede alınan tedbirlerin, tarımsal ürünlerin 
üretiminde, gıda üretim ve imalatında, tedarik zinci-
rinde kısa vadeli arz ve talebinde sorunlar yaşana-
bileceğini belirtmiştir. Ayrıca bu sorunlar, ilerleyen 
dönemlerde gıda krizine dönüşebilecektir. FAO bu 
sürecin oluşturduğu mevcut açlık sorununun, daha 
önce yaşanan gıda krizlerinden değişik olduğunu, 
bu nedenle farklı bir şekilde değerlendirilmesi ge- 49
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rektiğini ifade etmiştir (FAO, 2020; Doğan, 2020). 
Genel salgın sürecinde tüketicilerin ve üreticilerin 
tercihleri değişmiştir ve ilerleyen dönemlerde de 
tercihlerin değişmeye devam edeceği öngörül-
mektedir. Bu süreçte açlık ve yetersiz beslenmede 
de artış görülecektir. Zamanının büyük bölümünü 
evde geçiren tüketicilerin, tüketim alışkanlıkları 
önemli ölçüde değişmiştir. Evden sipariş ve online 
alışveriş, donmuş gıda ve konserve ürünlerine talep 
artışı, ev yapımı ürünler ve bazı yemeklerin yeniden 
keşfedilmesi, dökme ürünlerden paketli ürünlere 
geçiş yapılması, bakliyat ürünlerine yönelme, mey-
ve ve sebze tüketimindeki artış, tarım ve gıda üre-
timini sorgulama, aile çiftliği kapsamında küçük 
üreticiliğin önemindeki artış, toprağa sahip olma 
isteği, tarımda dijitalleşme bunlara örnek olarak 
verilebilir (Yıldırım, 2020). Genel salgına bağlı ola-
rak sınırların kapatılması, çabuk bozulabilen tarım 
ürünlerinin tüketicilere ulaştırılmasında güçlükler 
yaşanmasına yol açmıştır. Bu durum kendi kendine 
yeterli olmayan ülkelerde önemli gıda sorunlarına 
neden olmuştur. Bazı ülkeler kendi gıda stoklarını 
korumak amacıyla ihracatta kısıtlamaya gitmiştir. 
Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya, 
stoklarını korumak için buğday ihracatını azaltma-
ya yönelmiştir. Benzer şekilde Kazakistan, Sırbis-
tan ve Vietnam da patates, ayçiçeği, şeker ve un 
ihracatını sınırlandırmıştır (DW, 2020; Bloomberg, 
2020; Yıldırım, 2020; Akın vd., 2020: 908). Kazakis-
tan, Tayland, Kamboçya ve Vietnam da Rusya’ya 
benzer ihracatı kısmaya yönelik önlemler alınmıştır. 
Örneğin Vietnam, pirinç ihracatına sınırlama getir-
miştir (Hendrix, 2020). Öte yandan toplam ihracatı 
içerisinde tarım ürünlerinin payının yüksek olduğu 
ülkelerde, tarımsal ürünlerin arzı ile ilgili beklen-

medik başka sorunlar da oluşmuştur. Hindistan’ın 
taze sebze ve meyve ihracatında azalma görül-
müş, Çin’in COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Tarım 
Sektörü Üzerine Etkileri 57 Şili’den ithal ettiği kiraz-
lar Çin limanlarında uzun süre beklemek zorunda 
kalmıştır. Bu gelişmeler, tarımsal üretimde kendine 
yeten ülkelerin daha avantajlı, ithalatçı ülkelerin ise 
büyük bir risk altında olduğunu göstermiştir (Key-
der vd., 2020).

COVID-19 Genel Salgınının Türkiye’de 
Tarımsal Üretime Etkisi 

Türkiye sahip olduğu coğrafi yapısı ve iklim ko-
şulları gereği tarımsal ürün çeşitliliği açısından 
önemli bir tarım ülkesidir. 2020 yılı verilerine göre 
tarım sektörünün GSYH içindeki payı %6,5, toplam 
istihdam içindeki payı ise yaklaşık %17,6 civarın-
dadır (TÜİK, 2021). Her ne kadar GSYHM içindeki 
payı düşük olsa da tarım sektörü istihdamın büyük 
bir kısmını bünyesinde barındırmaktadır. Tarım 
sektörü bu önemini genel salgın döneminde de 
hissettirmiştir. Genel salgın, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de tarım sektörünün önemini bir 
kez daha vurgulamıştır. COVID-19’un ortaya çıktığı 
Mart 2020 dönemi, Türkiye’de sebze tohumu ve fi-
desi, mısır, pamuk, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin 
ekim, fideler için dikim zamanına denk gelmiştir. 
Ayrıca bu dönemden itibaren sebze ve meyvelerin 
ilaçlama ve bakım zamanı gelmiştir. Dolayısıyla bu 
dönemde ortaya çıkacak bir olağanüstü durum, 
bitkisel ürünlerin ekim, dikim, bakım gibi yönler-
den üretim sürecinin aksamasına yol açar. Üretim 
sürecindeki aksama ise bir yandan ürün kaybına, 
öte yandan tüketicinin yeterli miktarda gıda ürün-
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lerine ulaşamamasına neden olur. Ayrıca tarımsal 
üretimde istihdam edilen mevsimlik işçiler de bazı 
sorunlarla karşılaşabilirler. İşçilerin taşınması ve 
barınması virüs riskini artıracağı için gerekli ön-
lemlerin alınması kaçınılmaz olacaktır. İşgücünün 
istihdamında bir sorunun ortaya çıkması demek, 
tarımsal üretimde bakım işlerinin, ürünlerin toplan-
masının ve hasat edilmesinin aksaması anlamına 
gelmektedir (Doğan ve Doğan, 2020: 49). Genel 
salgın yüzünden toplumsal hareketliliğin azalması, 
sağlık endişesiyle kapanmaların yaşanması, bazı 
tarımsal ürünlerin ihracatının sınırlandırılması gibi 
nedenlerle birçok tarım ürününün pazarlamasında 
sorunlar yaşanacaktır. Sınır kapılarının kapalı ya 
da sınırlı olması yüzünden üretilen ürünlerin ihra-
catı istenilen miktarda olmayacaktır. Öte yandan 
gıda güvenliği kapsamında virüsün yaygın olarak 
bulaştığı bir ülkeden ürün talebi ya azalacak ya da 
hiç ithalat olmayacaktır. Ancak Türkiye’de hububat, 
bakliyat, yağlı tohumlar gibi bazı ürünlerde üretim 
artarken, bazı ürünlerde azalmıştır. Beklentilerin 
aksine Eylül 2020 döneminde ithalat hızla artma-
ya devam etmiştir. Hatta birçok üründe ithalat bir 
önceki döneme göre daha fazla olmuştur (Yıldırım, 
2020). Sokağa çıkma yasakları, sosyal mesafenin 
korunması gibi nedenlerle iç piyasada da tarımsal 
ürünlerin pazarlanmasında sorunlar oluşacaktır. 
Genel salgının başladığı dönemden günümüze ka-
dar zaman zaman uygulanan kapanmalar yüzün-
den semt pazarları istenilen düzeyde çalışamamış-
tır. Dolayısıyla üretici tarladan ürünlerini tüketicilere 
gönderememiş, kabak, biber, domates, salatalık 
gibi birçok çabuk bozulabilen tarımsal ürün heba 
olmuştur. Bu sorunlar yüzünden tarımsal ürünler 
ya düşük fiyattan satılacak ya da hallerde çürüme-
ye terk edilecektir. T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 
27 Nisan 2021 tarihinde 81 il valiliğine tam kapan-
ma tedbirleri genelgesi gönderilmiştir. Bu genelge-

de alınan birçok tedbirin COVID-19 Genel Salgın 
Sürecinin Sosyoekonomik Etkileri 60 yanı sıra mev-
simlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyet-
lerinde bulunanlar için iller arası hareketliliği sağla-
yacak imkânlar sunulmuştur (T.C. İçişleri Bakanlığı, 
2021). Türkiye’de 29.04.2021 tarihinde uygulanma-
ya başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde, 
semt pazarlarının kurulamaması yüzünden Adana, 
Mersin, Antalya gibi illerde tonlarca sebze ve mey-
ve üreticinin ya da hal esnafının elinde kalmıştır. 
Alıcı bulamayan tarımsal ürünler ya yollara dökül-
müş ya da toplanmadan tarlada bırakılmıştır. Bu 
süreçten tarımsal ürünlerin üreticisinin yanı sıra tü-
keticileri de olumsuz etkilenmiştir. Hal esnafı satış 
yapamadığı ürünleri kasalarla çöpe dökerken ya da 
hayvanlara yem olarak gönderirken, tüketiciler bu 
ürünleri oldukça yüksek fiyattan tüketmek zorunda 
kalmıştır (Donat, 2021).

COVID-19 Genel Salgın Sürecinde Türki-
ye’de Tarım Sektörüne Yönelik Alınan 
Tedbirler

Genel salgının Türkiye’de görüldüğü Mart 2020 dö-
neminden itibaren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
COVID-19 tedbirleri başlığı altında birçok tedbir 
almıştır. Çiftçiler için koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında çiftçiler için, tarlalarda, hayvancılık ve gıda 
işletmelerinde, kümeslerde, seralarda, mezbaha ve 
kesim yerlerinde, fırın ve unlu mamul üretim tesis-
lerinde, veteriner hekimler için, evcil hayvan sahip-
leri ve sokak hayvanlarının bakımını üstlenen kişiler 
için, kurban satış ve kesim yerlerinde alınması ge-
reken tedbirler Bakanlığın sayfasında yer almakta-
dır. Bu tedbirleri içeren broşürler hazırlanmış ve bu 
broşürler 81 ile dağıtılmıştır. Hazırlanan bu broşür-
ler yardımıyla bakanlığa bağlı il, ilçe müdürlükleri, 
tarımsal üretimle ilgili odalar ve birliklerin bilgilen- 51
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dirilmesi amaçlanmıştır. Bakanlık tarafından alı-
nan tedbirler aşağıda özetlenmiştir (T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, 2021): Bakanlık tarafından alınan 
tedbirler kapsamında çiftçilerin koronavirüsten ko-
runmaları için hijyen ve sosyal mesafe kurallarına 
uyulması, öksürük, yüksek ateş ve kas ağrısı şika-
yetleri olanlardan kaçınmaları, bu kişileri çalıştırma-
maları ve en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmala-
rını sağlamaları belirtilmektedir. 

Tarlalarda çalışanlara yönelik olarak, çiftçilerin te-
mel uyması gereken tedbirlerin yanı sıra yabancı 
kişilerin tarlaya girmesine izin verilmemesi, tarlada 
ortak kullanılan alet ve ekipmanların iyice temizlen-
dikten ve gerekli dezenfeksiyon yapıldıktan sonra 
kullanılması önerilmektedir. Hayvancılık işletmele-
rinde ahır ve ağıl gibi kapalı alanların sık sık hava-
landırılmaları, hayvanların temizliğine özen göster-
meleri belirtilmektedir. Bakanlık hayvan sağlığının 
korunması ve COVID-19 genel salgınının veteriner 
hekimler aracılığıyla yayılmasını önlemek için ve-
teriner hekimlerin çalışma COVID-19 Genel Salgın 
Sürecinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri 61 esna-
sında uymaları gereken tedbirleri de belirtmiştir. Bu 
tedbirler kapsamında veteriner hekimlerin genel 
tedbirlerle birlikte saha görevinde iken büyük araç 
kullanmaları ve araçlara en fazla 3 kişinin binmesi, 
araçtaki gereksiz malzemelerin çıkarılması, yete-
cek kadar malzeme bulundurmaları, aracı kirli ve 
temiz olmak üzere iki bölgeye ayırmaları, işletme-
lere giriş ve çıkışta ayak banyosu yapmaları gibi 
kurallar bulunmaktadır. 

COVID-19 genel salgınının bulaş riskinin yüksek 
olduğu yerlerden biri de fırın ve unlu mamullerin 
üretim tesisleridir. Bu tesislere yönelik olarak da 
tedbirler alınmıştır. Genel tedbirlerin yanı sıra ek 
tedbirler, işletmelere ürünlerin satışı sırasında kişi 
sayısını sınırlandırmaları, unlu mamullerin ambalaj-
lı olarak tüketiciye sunulması, ürünü veren kişi ile 
para alışverişini yapan kişinin farklı olması, dağıtım 
araçlarının ve işletmelerin sık sık dezenfekte edil-
mesi gerektiği belirtilmiştir. Bakanlık 2020 yılında 
Kurban Bayramı’na yönelik olarak COVID-19 bilgi-
lendirme broşürü hazırlamıştır. Bu broşürde genel 
tedbirlerle birlikte kesilen hayvanlara ait hastalıklı 
organların ve kesim sırasında oluşan atıkların evcil 
ve yabani hayvanlara verilmemesi gerektiği belirtil-
miştir. Bakanlık tarafından seralarda ve kümesler-
de çalışanlar ile evcil hayvanlar ve sokak hayvan-
larının bakımını üstlenen kişiler için de broşürler 

hazırlanmıştır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, CO-
VID-19 genel salgın kapsamında alınan tedbirlerin 
uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek amacıy-
la 81 ilde denetimler gerçekleştirmiştir. Bakanlığın 
oluşturduğu Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp İhbar 
Hattı’ndan, vatandaşların her türlü ihbar, şikâyet, 
soru ve sorunlarına hizmet verileceği açıklanmıştır. 

Çin’den ithal edilen su ve hayvansal ürünlerin ülke-
ye girişleri Ocak 2020’de alınan kararlar doğrultu-
sunda durdurulmuştur. Ayrıca bu süreçte egzotik 
ve pet hayvanlarının da ülkeye girişlerine izin ve-
rilmemiştir (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020). 
COVID-19 genel salgınının önlenmesi amacıyla alı-
nan tedbirler kapsamında çiftçilerin kredi borçları-
nın ödenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu 
kapsamda tarım sektörüne yönelik düzenlemeler, 
16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs 
(COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Haya-
ta Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
(Resmî Gazete, 2020) ile belirtilmiştir. Bu Kanun’un 
birinci maddesi h bendine göre Tarım Satış Koope-
ratif ve Birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda 
bir taksit olmak üzere ödenen “Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının “2020 
yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yı-
lına ertelenmiş, 2021 yılı dâhil daha sonraki yıllarda 
ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl 
ertelenmiştir.” Bu düzenlemeyle T.C. Ticaret Bakan-
lığı, COVID-19 Genel Salgın Sürecinin Sosyoekono-
mik Etkileri Çukobirlik, Trakyabirlik, Marmarabirlik, 
Karadenizbirlik, Antbirlik, Tariş gibi tarım satış ko-
operatiflerinin 2000 yılına kadar ödemeleri gereken 
DFİF taksitlerinin ödenmeyeceği, 2021 yılından 
itibaren de faizsiz olarak ödemelerinin devam ede-
ceği bildirilmiştir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020). Aynı 

Kaynak: slideplayer.biz.tr
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Kanun’un ikinci maddesi a bendinde “10.02.2005 
tarihli 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde 
geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik 
süresi bir yıl uzatılmıştır.” denilmektedir. Bu kap-
samda T.C. Ticaret Bakanlığı, belirtilen sürenin bir 
yıl uzatılmasına karar vermiştir (T.C. Ticaret Bakan-
lığı, 2020).

Sonuç Olarak, COVID-19 genel salgın süreci, tüm 
dünyada insan hayatının devamlılığını sağlamak 
için tarım sektörünün çok önemli bir sektör olduğu-
nu ortaya koymuştur. Bu süreçte tarım sektöründe, 
özellikle gıda sektöründe üreticiden tüketiciye ka-
dar herkes etkilenmiştir. 

COVID-19 genel salgın sürecinin görüldüğü 2020 
yılının başlarında öncelikli olarak insanların gıda 
stoku yapması, ülkelerin dış ticarette korumacı 
politikalarla üretimlerini ve stoklarını artırmaya ça-
lışması, gıda ve tarım sektörünün önemini bir kez 
daha ortaya koymuştur. Salgın sürecinin belirsizliği 
ve Türkiye’de yaşanan kuraklık yüzünden 2021 yı-
lında tarım sektöründe krizin devam edeceği öngö-
rülmektedir. Çünkü bu salgın, bitkisel ve hayvansal 
üretimi oluşturan tarım sektöründe dünya genelin-
de kamunun rolünün, serbest piyasa ekonomisinin, 
dünya ticaret koşullarının ve uluslararası ilişkilerin 
yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır (Göksu 
vd., 2021). 

Salgın sürecine karşı birçok ülkede tarım sektörüne 
yönelik ek ekonomik önlemler alınırken, Türkiye’de 
18.03.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” (AA, 2020) ve daha sonra açıklanan ek 
ekonomik destek paketlerinde tarım sektörüne yer 
verilmemiştir. Öte yandan 2021 yılında verilecek 
desteklerin de azalacağı tahmin edilmektedir. Bu 
durumda bir yandan destekler azaltılmakta diğer 
yandan verilen destekler zamanında ödenmemek-
tedir. Destekleme ödemelerini alamayan çiftçiler, 
mevcut kredi borçlarını ödeyemez hâle gelmişlerdir. 

Tarım sektöründe yaşanan sorunların çözümünde 
kısa ve orta vadeli ekonomik ve teknik çözümler 
dışında daha kalıcı tarım politikası oluşturulması 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle her ülkenin, dola-
yısıyla Türkiye’nin özellikle salgın, doğal afet, savaş 
gibi durumlarda tarımsal ürünlerin devamlılığını 
sağlayabilmek için mevcut tarım politikalarını yeni-
den gözden geçirmesi yararlı olacaktır. 
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MARDİN’DE BAĞCILIK 
POTANSİYELİNİN DOĞRU 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye ve Dünyadaki Durum 

D
ünya’da üzüm üretilen alanlar ve üzüm 
üretim miktarının güncel durumu ince-
lendiğinde, yaklaşık 7,7 milyon ha alanda 
77 milyon tonun üzerinde üzüm üretimi 

yapıldığı görülmektedir. Türkiye bu ülkeler arasında 
üzüm üretilen alan bakımından 5. sırada, toplam 
üzüm üretimi bakımından ise 6. sırada yer almak-
tadır (FAO, 2021). Türkiye’nin toplam üzüm üretimi 
dünya üzüm üretiminin yaklaşık %5 ‘ini oluşturmak-
tadır. Toplam üzüm üretim alanının %22,7’si İspan-
ya’da bulunmakta olup, bu ülkeyi sırasıyla Fransa, 
Çin, İtalya ve Türkiye takip etmektedir.

Dünya toplam kuru üzüm ithalatında Almanya ilk 
sırada (%24) yer alırken, kuru üzüm ihracat paza-
rında ise Türkiye %73 gibi ciddi bir paya sahip olup 
dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi 
ve ihracatçısı konumundadır. Ancak diğer üzüm 
ürünleri açısından mevcut potansiyelini tam olarak 
değerlendirdiği söylenemez. 2020’de kuru üzüm 
ihracatının %64’ünü Birleşik Krallık, Almanya, Hol-
landa, İtalya ve Fransa’nın yer aldığı beş ülkeye yap-
mış olup, yaş üzüm ihracatının ise %79’unu Rusya, 
Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Suriye’ye yap-
mıştır.

Türkiye’de yıllık üzüm üretimi ortalama 4 milyon ton 
olarak gerçekleşmektedir. Üzüm üretimi bölgelere 
göre incelendiğinde ise Ege Bölgesi’nin 2.071.696 
ton üretim ile ilk sırada yer aldığı, bu bölgeyi Akde-
niz Bölgesinin 686.059 ton üretim ile izlediği, Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise 636.390 ton 
üretim ile 3. sırada yer aldığı görülmektedir 
(TÜİK, 2020). TRC3 Bölgesi’nde Bağ-

cılığın Geliştirilmesi Raporu’nda (DİKA, 2021) üzüm 
üretimi yapılan Düzey 2 bölgeleri arasında birim 
bağ alanından elde edilen üzüm verimi incelenmiş 
ve ülke genelinde en düşük değere (401 kg/da) 
sahip bölgenin TRC3 bölgesi olduğu belirtilmiştir. 
Bölge 477.408 da alanda bağcılığın halen sürdürül-
mesi sayesinde, alan bakımından TR33 bölgesin-
den sonra 2. sırada yer almaktaysa da verimliliğin 
düşük olması nedeniyle üretim bakımından 5. sıra-
da yer almaktadır.

Mardin’de Bağcılık

Bağcılık açısından son derece elverişli bir iklim ku-
şağında bulunan Anadolu coğrafyası asmanın gen 
merkezi konumunda olup ilk defa yetiştiriciliğinin 
yapıldığı bölgelerdendir. Mardin ili de oldukça ka-
dim ve köklü bir bağcılık kültürüne sahip bölgelerin 
başında gelmektedir. Binlerce yıl öncesine dayanan 
bu kültür bölgede halen varlığını sürdürmektedir. 
İlin sahip olduğu 314 bin hektar tarım arazisinin 
yaklaşık %11’ini (36 bin hektar) bağ alanları oluştur-
maktadır. Bağ alanı itibariyle TÜİK (2020) verilerine 
göre Manisa’nın ardından Türkiye’de 2. sıradadır.

Fatih AKGÜL
Araştırma Strateji Geliştirme ve

Planlama Birimi
Uzman

54

M
ak

al
el

er



Tablo 1: En geniş bağ alanına sahip illerdeki üzüm üretimi (ton) ve verim değerleri (kg/da)

Kaynak: TÜİK, 2020.

 Sıralama Şehir Bağ Alanı (da) Üzüm Üretimi (ton) Verim (kg/da)

1 Manisa 833.853 1.498.287 1.797

2 Mardin 363.672 161.930 445

3 Denizli 356.770 371.603 1.042

4 Mersin 191.458 382.857 2.000

5 Nevşehir 189.790 101.024 532

6 Diyarbakır 171.855 120.772 703

7 Gaziantep 163.911 138.963 848

…

10 İzmir 116.771 155.073 1.328

Tablo 2: Mardin ili ilçelerindeki bağ alanları (da) ve üzüm üretimi (ton)

Kaynak: TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu, 2021.

İlçe Adı
Bağ Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Sofralık Şıralık /
Şaraplık Kurutmalık Toplam Sofralık Şıralık Kurutmalık Toplam

Midyat 39 110 51 850 31 250 122 210 15 644 23 333 12 500 51 477

Ömerli 35 000 - 30 000 65 000 16 800 - 13 800 30 600

Savur 19 000 - 18 500 37 500 9 025 - 8 325 17 350

Artuklu 31 088 585 2 304 33 977 13 368 252 922 14 542

Dargeçit 11 200 - 22 500 33 700 5 040 - 9 000 14 040

Nusaybin 2 100 - 19 872 21 972 840 - 7 949 8 789

Mazıdağı 13 300 - 3 455 16 755 8 645 - 2 246 10 891

Yeşilli 10 978 - 2 280 13 258 4 391 - 855 5 246

Derik 9 100 - 2 100 11 200 5 005 - 1 155 6 160

Kızıltepe 7 100 - 1 000 8 100 2 485 - 350 2 835

Tabloda üretim alanı büyüklüklerine göre sıralanan 
iller irdelendiğinde bunlar arasında en düşük verime 
sahip ilin Mardin olduğu anlaşılmaktadır. Bağcılık 
geçmişi ve toplam bağ alanı itibariyle güçlü bir 
potansiyel barındıran bu ilde, bağların yaşlanması, 
üretim alanlarının miras yoluyla parçalı hale 
gelmesi, kırsalda genç nüfusun azalmasına paralel 
olarak bağların âtıl ve bakımsız kalması, halen 
susuz tarım ve geleneksel yöntemlerle üretimin 
sürdürülüyor olması, kültürel uygulamaların 
yetersizliği gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak 
üzüm verimi ülke ortalamasının çok gerisindedir. 
Verim düşüklüğü ve katma değer üretilememesi 
bu ürünün ticari değer kazanamamasına neden 
olmakta ve bölge bağcılığı il ve ülke ekonomisine 
beklenen katkıyı sağlayamamaktadır. 

Mardin ilinin bağcılık verileri, Türkiye verileri ile 
karşılaştırıldığında, ilin bağ alanlarının tamamında 
üzüm verimliliğinin ülke ortalamasının oldukça al-
tında kaldığı görülmektedir. Mardin ili bağ alanları, 
ilçe ölçeğinde incelendiğinde; en geniş bağ alanına 
sahip ilçenin Midyat olduğu (122.210 da), bu ilçeyi 
sırasıyla Ömerli, Savur, Artuklu, Dargeçit, Nusaybin 
ve Mazıdağı ilçelerinin takip ettiği görülmektedir. 
İlde üretilen üzümlerin değerlendirme şekilleri dik-
kate alındığında, üzüm üretiminin yapıldığı bütün 
ilçelerde sofralık ve kurutmalık çeşitlerinin yetiştiril-
diği görülmektedir. Ayrıca Midyat ilçesinde toplam 
bağ alanlarının önemli bir bölümü şıralık/şaraplık 
çeşitlerin yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Buna karşın 
Dargeçit ve Nusaybin ilçelerinde toplam bağların 
büyük bir bölümünde kurutmalık üzüm çeşitlerinin 
yetiştiriciliği yapılmaktadır (Binici vd., 2021). 
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2021 yılında Ömerli Karfoki Üzümü ve 2022 yılında 
da Midyat Zeynebi Üzümü coğrafi işaret tescili al-
mıştır. Mazruna Üzümü ise başvuru aşamasında-
dır. Kendine has aroması ve lezzeti ile bölgede en 
çok tercih edilen sofralık ve şıralık bir üzüm çeşidi 
olan Mazruna, ilde yetiştiriciliği yapılan üzümler 
içerisinde en geniş bağ alanına sahip çeşittir. Yerel 
üzüm çeşitlerinin coğrafi işaret tescili alması, bu 
çeşitlerin kısa vadede iç pazarda ve uzun vadede 
dış pazarda tanınırlıklarını artıracağı değerlendiril-
mektedir.

Mardin ili ilçelerinde üzüm verimliliği bakımından 
tabloda görülen farklılıkların nedeni öncelikle ik-
limsel (yağış farklılığı) kaynaklıdır. Ayrıca bağlarda 
sulama yapılmaması da yağış farklılığı kaynak-
lı verimlilikte görülen değişimlerin azaltılmasını 
mümkün kılmamaktadır (Binici vd., 2021). Kültürel 
işlemlerin yeteriz ve tekniğine uygun yapılmıyor 
olması, bağların yaşı ve kullanılan terbiye sistem-
lerinin de bu verim düşüklüğünde etkili olduğu dü-
şünülmektedir.

Yöreye özgü çok sayıda sofralık ve şıralık üzüm 
çeşidi bulunuyor. Mardin ili bağlarında 37 
üzüm çeşidinin yetiştirildiğini aktaran Gürsöz 
(1993); bu çeşitlerin 10’unun erkenci, 16’sının 
orta mevsimde olgunlaşan ve 11’inin ise geççi 
olduğunu bildirmiştir. 2021 yılında Mardin ilinde 
üzüm yetiştiriciliği bakımından öne çıkan ilk 5 
ilçede Yalçın (2021)’ın yürütmüş olduğu bir başka 
çalışmada ise 26 farklı üzüm çeşidi tespit edilmiştir. 
Ünal ve ark. (2020), 2019-2020 yıllarında yalnızca 
Midyat ilçesinde 14’ü sofralık, 2’si kurutmalık 
olmak üzere toplam 22 farklı üzüm çeşidine 
ulaşmışlardır. Yakın dönemde yörede bulunan 
çeşitlerin genetik haritalandırılması çalışmasına 

başlanmış olup Aslan (2018)’ın, aralarında Mardin 
ilinin de yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 
bazı illerinde SSR (Basit Dizi Tekrarları)'a dayalı 
genetik karakterizasyon çalışması devam 
etmektedir. Araştırmacı; Mardin ilinde incelediği 
21 üzüm çeşidinden bazılarının genetik olarak çok 
yakın akraba olduklarını bununla birlikte incelediği 
bölgedeki çeşitlerin tamamının ortak bir gen 
kaynağından (ortak atadan) geldiğini saptamıştır 
(Binici vd., 2021).

Yerel çeşitlerin yine bu yörede koruma altına alındı-
ğı ve kıyaslandığı, bağcılığın bölgede ekonomik de-
ğerini arttırmaya dönük araştırma çalışmalarının 
yürütüldüğü bir arazi gen bankası/koleksiyon bağ 
alanı bulunmaması önemli bir eksikliktir. 

Bağcılık Potansiyelinin Değerlendiril-
mesine Yönelik Değerlendirme ve Öne-
riler

Kadim bir bağcılık kültürüne sahip ve zengin bir 
asma gen kaynağı barındırmakta olan Mardin’de 
ağırlıklı olarak yerel üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği 
yapılmakta ve üretim eski yöntemlerle sürdürül-
mektedir. İlin bağcılık verileri değerlendirildiğinde; 
ülke geneli bağ alanlarının %8,7’sine sahip ve Tür-
kiye üzüm üretiminin %3’ünü gerçekleştirmektedir. 
Bağ alanı itibariyle Türkiye’de 2. sırada yer alan 
Mardin, verimde ise 52. sıraya gerilemiştir. 

Üretime yönelik geçmiş bilgi birikimi, bölge iklim ve 
toprak yapısının uygunluğu, yerel çeşitlerin yetişti-
rildikleri yörede tam adaptasyon sağlamış olma-
sı, organik üzüm üretimi ve ilin turizm potansiyeli 
bağcılığın gelişimi açısından ili güçlü kılan yönler 
olarak değerlendirilmektedir. 
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Yerel çeşitlerin yine bu yörede koruma altına alın-
dığı ve kıyaslandığı bir arazi gen bankası/koleksi-
yon bağ alanı bulunmaması, kurak iklim şartlarına 
sahip ilde susuz bağcılığın sürdürülmesi, yöreye 
özgü bir bağ sulama programına yönelik çalışma-
ların olmayışı, asmaları beslemeye yönelik gübre-
leme yapılmaması, tarımsal eğitim ve yayım faa-
liyetlerinin eksikliği, birim alandan daha fazla ürün 
/ verim almaya yönelik telli terbiye sistemlerinin 
yaygınlaşmamış olması, depolama, katma değeri 
yüksek ürünlere işleme, pazarlama imkânlarının 
yetersizliği ve örgütlenme eksikliği bölge bağcılığı-
nın geliştirilmesi gereken yönlerdir.

Bu tespitler ışığında bağcılık potansiyelinin doğru 
değerlendirilmesine yönelik öneriler şu şekilde sı-
ralanabilir. 

• Tarım Bakanlığına bağlı TAGEM bünyesinde 
ilde bir “Bağcılık Araştırma Enstitüsü” kurul-
ması,

• Artuklu Üniversitesi bünyesinde lisans ve ön 
lisans düzeyinde bağcılık programı açılması,

• Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde 
“Bağcılık Birimi” kurulması ve sürekli arazide 
hizmet verecek teknik personelin bu alanda 
uzmanlaşmasının sağlanması,

• Akademi ve tarımsal araştırma enstitüleri ara-
cılığıyla yerel çeşitleri piyasada rekabet edebi-
lir düzeye taşımak adına çeşit ıslahı ve sulama 
programına yönelik araştırmalar yapılması,

• Modern bağcılık teknikleri, akıllı tarım, orga-
nik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik 
tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının artırıl-
ması, 

• Verimin arttırılması açısından pilot projelerle 
pazarda talep potansiyeli ve pazar değeri yük-
sek olan çeşitlerin belirlenerek bu çeşitlere yö-
nelik telli terbiye sistemleri ve damla sulama 
uygulanan örnek bağların yaygınlaştırılması, 

• İlde bir üzüm üreticileri birliği ve pazarlama 
alanında kooperatifler kurulması, kamu kay-
nakları aracılığıyla bu oluşumlara teknik ve 
mali destekler sağlanması,

• Kamu desteği ile arazi gen bahçesi/koleksi-
yon bağı tesisi, katma değerli üretime yönelik 
depolama ve işleme tesisleri kurulması,

• Yerel üzüm çeşitleri ve üzümden elde edilmiş 
ürünler (sirke, pekmez, pestil, cevizli sucuk, 
şarap, kuru üzüm vb.) için coğrafi işaret tes-
cili alınması ve bunların ulusal/uluslararası 
platformlarda düzenlenecek etkinliklerle tanı-
tılması, 

Türkiye’de en geniş bağ alanına sahip 2. il konu-
munda olan Mardin’de, bağcılığın kırsal yerleşim-
lerdeki ekonomik refahın iyileşmesine somut kat-
kı sunabilmesi adına, mevcut üretimin arttırılması 
ve sürdürülebilir kılınması açısından bağcılığın 
güncel ve modern tekniklerle geliştirilmesine yö-
nelik çalışmalara hızla başlanması zorunlu bir hal 
almıştır. Verim sorunun çözülerek katma değerli 
üretimin ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesi-
ne yönelik çabaların kısa vadede olumlu sonuçlar 
vereceği değerlendirilmektedir. Aksi takdirde kır-
salda küçük aile işletmeleri eliyle sürdürülmekte 
olan ve kadim bir geçmişe sahip bağcılık terke-
dilecek, üreticiler bağları sökerek yeterince bilgi/
tecrübe sahibi olmadıkları ancak daha fazla gelir 
getirici tarımsal ürünlere (fıstık, ceviz vb.) yönele-
bilecektir. Bu anlamda tarım alanında çalışmalar 
yürüten ulusal ve bölgesel kurum/kuruluşlarca 
(Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları, TAGEM’e 
bağlı araştırma enstitüleri, Dicle Kalkınma Ajansı, 
GAP BKİ, Artuklu Üniversitesi, STK’lar gibi) bölge 
bağcılığının geliştirilmesine yönelik iş birlikleri ve 
ortak çalışmalar yürütmesi önemli ve değerli gö-
rülmektedir.
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ŞIRNAK’TA 
ORGANİK BAL ÜRETİMİNE DESTEK

P
rojenin 2016 yılı itibariyle toplam büt-
çesi 620 Bin TL olup Ajansımız tarafın-
dan %50 oranında desteklenerek 310 
Bin TL hibe desteği sağlandı. Projenin 

öncelikleri Bölgede üretilen veya işlenen organik 
tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin 
yükseltilmesidir. Projenin amaçları Şırnak Yöre-
sinde kırsal kalkınmaya, ekonomik kazanımlara, 
ticari faaliyetlere katkıda bulunarak Bölgenin ta-
nınırlığını ve rekabet gücünü arttırmaktır. Bunun-
la beraber Bölgede istihdam olanakları meydana 
getirmektir. Projenin özel amacı ise Şirkette yeni 
bir iş kolu oluşturarak organik bal üretimine başla-
mak, cirosunu, karlılığını, verimliliğini ve etkinliğini 
arttırmaktır. Böylece Bölgeye özgü organik baldan 
ekonomik kazanım elde etmektir.

Projenin uygulanarak hayata geçirilmesi sonu-
cunda Şırnak Şehri Nuh Firması tarafından yeni 
ekipmanlar alınarak organik bal üretimine başlan-
dı. Kurulan bal işleme tesisi kendi hammaddesini 
temin etmiş oldu. Yeni pazarlara girilerek daha 

Ajansımızın “2016 Yılı GAP 
Organik Tarım Değer Zinciri 
Pilot Uygulamaları Mali Destek 
Programı” kapsamında Şırnak’ta 
faaliyet gösteren Şehri Nuh Şirketi 
tarafından Ajansımıza sunulan 
“Organik Aşım Ağrısız Başım” 
başlıklı proje desteklenerek hayata 
geçirildi.
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SUSUZ TARIMDAN 
SULU TARIMA 
GEÇİŞE DESTEK
Şırnak İl Özel İdaresi tarafından 
Ajansımızın “2013 Yılı Tarımsal 
Üretimde Su Kaynaklarının Etkili 
Kullanımı Mali Destek Programı” 
kapsamında Ajansımıza sunulan 
Şırnak’ın “Kumçatı Beldesi Kapalı 
Sistem Sulama Kanalı Yapım İşi” 
projesi desteklenerek uygulandı. 
Toplam bütçesi 2013 yılı itibariyle 
566 Bin TL olan projeye Ajansımız 
tarafından %75 oranında destek 
verilerek 425 Bin TL hibe desteği 
sağlandı.

P
rojenin genel amacı Şırnak'ta kırsal alan-
da kapalı sistem borulu basınçlı sulama 
sistemi geliştirerek Ajansımızın faaliyet 
gösterdiği TRC3 Bölgesi’nde kırsal alan-

da çeşitlendirme ve etkinleştirme faaliyetlerinin alt 
yapısının kurulmasına katkı sağlamaktır. Projenin 
özel amacı ise Şırnak Kumçatı, Çavuşhan ve Çeş-
meli tarım arazilerinde tarıma elverişli olan susuz 
arazilerde kapalı sulama sistemi yaparak tarıma 
açmaktır. Bununla beraber tarım ürünlerindeki tek 
çeşitliliği ve iklime bağlılığı değiştirecek organik 
tarım bilinci oluşturmak ve ürün çeşitliliğini arttır-
maktır.

Projenin hayata geçirilmesi sonucunda 15 Bin 680 
metre kapalı sistem sulama kanalı döşendi. 

fazla müşteriye organik bal satışına başlan-
dı. Ticari faaliyetlerin artmasıyla hem şirketin 
hem de Bölgede organik bal üretimi yapan 
çiftçilerin ekonomik kazanımları arttı. Bu sek-
törde çalışan personel sayısının artmasıyla 
istihdama katkı sağlanarak Bölgedeki en bü-
yük sorunlardan biri olan işsizlik azalmasına 
da katkı sağlandı.

Böylece Bölgeye özgü bir üründen ekonomik 
kazanım elde edilmesiyle Bölgenin tanınırlığı 
ve rekabet gücü arttırılmış oldu.
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MARDİN’DE 
ZEYTİNCİLİK 
AJANSIMIZ
DESTEĞİYLE 
GELİŞTİRİLDİ
Derik Kalkınma Derneği 
tarafından Ajansımızın “2016 
Yılı GAP Organik Tarım Değer 
Zinciri Pilot Uygulamaları Mali 
Destek Programı” kapsamında 
Ajansımıza sunulan “Zeytin 
Anavatanında Şahlanıyor” 
adlı proje başarılı bulunarak 
desteklendi. Projenin 2016 yılı 
itibariyle toplam bütçesi 400 Bin 
TL olup Ajansımız tarafından %75 
oranında 300 Bin TL hibe desteği 
sağlandı.

2 Milyon 392 Bin 203 dekar arazi sulu tarıma ka-
vuşturularak susuz tarımdan sulu tarıma geçildi. 
Tarım ürünlerinin mevsime bağlılığı ortadan kaldı-
rılarak tarım ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliği art-
tırıldı. Daha önce üretilemeyen mısır, yem bitkisi, 
pamuk ve benzeri tarım ürünlerinin üretilmeye baş-
lanmasıyla tarımsal üretim kapasitesi geliştirildi.

Proje kapsamında Şırnak Kumçatı bölgesinde 
yasayan çiftçilerde, başta kapalı sulama sistemi 
olmak üzere tüm modern tarım teknikleriyle ilgili 
bilinç oluşturularak organik tarım bilinci geliştirildi. 
Marjinal tarım alanlarının kullanılabilirlik oranı yük-
seltildi. Tarım arazilerinin çoğalmasına bağlı olarak 
istihdam arttırıldı. Böylece bütün bunlara paralel 
olarak hayvancılık ve besicilikte ilerleme kaydedildi.60
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K
âr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşla-
ra yönelik olarak hazırlanan mali destek 
programının başvuru sahibi Derik Kal-
kınma Derneği, proje iştirakçileri Harran 

Üniversitesi, Derik Kaymakamlığı, Derik Tarım ve 
Orman İlçe Müdürlüğü ile Ebrulim Zeytincilik Danış-
manlık Şirketi’dir. Projenin uygulama yeri Mardin’in 
Derik, Kızıltepe, Nusaybin ve Dargeçit ilçeleridir.

Projenin öncelikleri, organik tarımsal üretimde ör-
gütlenmenin teşvik edilmesi, kurulması ve kurum-
sallaşmanın desteklenmesidir. Bölge de üretilen 
veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma de-
ğerinin ve kalitesinin arttırılmasıdır. Bölgesel, ulusal 
ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, üretilen 
ve işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara 
erişiminin sağlanmasıdır.

Projenin amacı zeytinin anavatanı olan Mezopo-
tamya topraklarındaki Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
illerinden Mardin’de meyve veren zeytin ağacı ka-
dar yeni dikilen zeytin fidanlarının oranı ölçüsünde 
zeytinyağı fabrikaları kurulmamıştır. Bu nedenle 
bazı üreticiler Gaziantep ve Hatay illerindeki zey-
tinyağı sıkım tesislerine kadar ürünlerini taşıyarak 
işlemeye götürmektedir. Ancak yüksek taşıma ma-
liyetlerinin yanı sıra zeytinin doğası gereği hasat 
edilmesinin ardından hızla bozulması nedeniyle 
bu taşıma sırasında büyük ürün kaybı yaşanmakta 
olup buda bölgedeki zeytin üreticiliğine ciddi darbe 
vurmaktadır. Bunun önüne geçmek amacıyla Derik 
ilçesinde modern teknoloji makineleriyle organik 
zeytinyağı işleme tesisi kurulması hedeflendi.

Projenin uygulanması sonucunda zeytinin yoğun 
olarak yetiştirildiği Derik’te kurulan modern zey-
tinyağı tesisinde ürün işlemenin yanı sıra bu işi 
yapmak isteyenlere kurs, eğitim ve seminer verme 
imkânı da sağlanmış oldu. Proje ile bölgenin sahip 
olduğu organik zeytin yetiştirme potansiyelinin na-
sıl karlı bir üretim şekline dönüştürülebileceği ve 
modern teknikler kullanılarak organik zeytin yetiş-
tirme ve zeytinyağı elde etme yöntemleri çiftçilere 
uygulamalı olarak gösterilmiş oldu. Organik tarımın 
üreticiden tüketiciye kadar tüm kesimler tarafın-
dan daha iyi anlaşılması ve bölgemiz için ne kadar 
önemli bir üretim şekli olduğu konusunda ilgili kişi-
ler bilinçlendirildi.

Böylece başta Derik başta olmak üzere Kızıl-
tepe, Dargeçit, Nusaybin ilçelerinde projenin 
yürütüleceği organik zeytin bahçeleri ile üre-
ticilerimiz referans üretici olarak sertifikalan-
dırıldı. Bundan sonra uygulanacak organik 
tarım projeleri için tecrübe kazandırıldı. Üre-
tilecek zeytin ve zeytinyağının markalaşması-
na katkıda bulunuldu. Sonuç olarak bölgedeki 
üreticiler ile dernekler arasında gerçekleştiri-
len örnek bir iş birliği projesi oldu.
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MARDİN BULGURU
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2017/013
Başvuru Tarihi

16.02.2017
Tescil Numarası

463
Tescil Tarihi
16.10.2019
Ürün Grubu

Diğer ürünler
İl

Mardin
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası
Durum
Tescilli
Adres

Yeni Mah. 529 Sok. Dündarlar İş Merkezi 
Toprak B. Kat:2 No:2 Kızıltepe/MARDİN

MİDYAT İNCİRİ
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2019/161
Başvuru Tarihi

04.11.2019
Tescil Numarası

688
Tescil Tarihi
10.03.2021
Ürün Grubu

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar

İl
Mardin

Başvuru Yapan/Tescil Ettiren
Midyat Belediyesi

Durum
Tescilli
Adres

Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:21 
Midyat/MARDİN
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MİDYAT ZEYNEBİ ÜZÜMÜ
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2019/158
Başvuru Tarihi

04.11.2019
Tescil Numarası

1023
Tescil Tarihi
08.02.2022
Ürün Grubu

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
İl

Mardin
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren

Midyat Belediyesi
Durum
Tescilli
Adres

Yeni Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:21 Midyat/MARDİN

ÖMERLİ KARFOKİ ÜZÜMÜ
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2017/024
Başvuru Tarihi

10.04.2017
Tescil Numarası

663
Tescil Tarihi
08.02.2021
Ürün Grubu

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
İl

Mardin
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren

Ömerli Kaymakamlığı
Durum
Tescilli
Adres

Cumhuriyet Mah. 1.Cadde No:100 Ömerli/MARDİN
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SASON ÇİLEĞİ
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2018/224
Başvuru Tarihi

03.12.2018
Tescil Numarası

667
Tescil Tarihi
10.02.2021
Ürün Grubu

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar
İl

Batman
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren

Batman Ticaret ve Sanayi Odası
Durum
Tescilli
Adres

GAP Mahallesi İnsan Hakları Bulvarı No:3 BATMAN

D
o

sy
a

64



PERVARİ BALI
Coğrafi işaretin türü

Menşe Adı
Dosya Numarası

C2003/017
Başvuru Tarihi

27.05.2003
Tescil Numarası

59
Tescil Tarihi
19.08.2004
Ürün Grubu

Bal
İl

Siirt
Başvuru Yapan/Tescil Ettiren

Pervari Bal Üreticileri Birliği
Durum
Tescilli
Adres

Aydın Mah. Çınar Cad. No:1 Pervari/SİİRT
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Coğrafi İşaretin Adı Tescil Numarası Başvuru Numarası Durumu

Derik Halhalı Zeytinyağı - C2019/193 Devam ediyor

Kızıltepe Kırmızı Mercimeği - C2019/194 Devam ediyor

Bıttım Sabunu - C2021/000105 Devam ediyor

Şırnak Otlu Peyniri - C2021/000152 Devam ediyor

Mazruna Üzümü - C2021/000100 Devam ediyor

Zivzik Narı - C2019/011 Devam ediyor

Faraşin Balı - C2020/002 Devam ediyor
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BAĞCILIK 
VE ÜZÜM 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

TRC3
Bölgesi’nde yer alan iller kendi aralarında karşılaştırıldıklarında; üzüm üretimi bakımın-
dan ilk sırayı Mardin ilinin aldığı görülmektedir. Mardin ilinde toplam 363 672 dekar 
bağ alanından yıllık toplam 161 930 ton üzüm üretilmektedir (Tablo 1). Toplam üzüm 
üretimi bakımından Mardin ilini sırasıyla Batman, Şırnak ve Siirt illeri takip etmektedir. 

Bölgede birim alandan elde edilen üzüm verimi bakımından ise Şırnak ve Siirt illeri öne çıkmaktadır. Buna 
karşın üretim bakımından öne çıkan Mardin ve Batman illeri, oldukça düşük verimliliğe sahiptir. Diğer illere 
nazaran daha geniş bağ alanına sahip olan bu illerde verimliliğin düşük olmasının nedenlerinden biri bağ-
ların daha yaşlı ve geleneksel usullerle tesis edilmiş olması olabilir.

Düzey 2 Bölgeleri Arasında TRC3 Bölgesi yaklaşık 47 bin hektar bağ alanı ile Türkiye' de 2. sırada 
yer almaktadır. Mardin ili Türkiye' de en geniş bağ alanına sahip ilk 3 il arasındadır. Yörede ki asma/
üzüm çeşitleri incelendiğinde bölgenin zengin bir gen kaynagına sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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İller Bağ Alanı (da) Üretim (Ton) Verim (kg/da)

Mardin 363 672 161 930 445

Batman 59 766 28 494 423

Şırnak 31 039 15 750 550

Siirt 22 931 11 877 518

Tablo 1. TRC3 Bölgesi’nde Yer Alan İllerin 2020 İtibariyle Üzüm Üretimi (TÜİK, 2021).

İlçe Adı
Bağ Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam

Midyat 39 110 51 850 31 250 122 210 15 644 23 333 12 500 51 477

Ömerli 35 000 - 30 000 65 000 16 800 - 13 800 30 600

Savur 19 000 - 18 500 37 500 9 025 - 8 325 17 350

Artuklu 31 088 585 2 304 33 977 13 368 252 922 14 542

Dargeçit 11 200 - 22 500 33 700 5 040 - 9 000 14 040

Nusaybin 2 100 - 19 872 21 972 840 - 7 949 8 789

Mazıdağı 13 300 - 3 455 16 755 8 645 - 2 246 10 891

Yeşilli 10 978 - 2 280 13 258 4 391 - 855 5 246

Derik 9 100 - 2 100 11 200 5 005 - 1 155 6 160

Kızıltepe 7 100 - 1 000 8 100 2 485 - 350 2 835

Tablo 2. Mardin İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Üzüm Üretimi (TÜİK, 2021).

Değ. Şekli
Verim (kg/da)

Artuklu Dargeçit Derik Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin Ömerli Savur Yeşilli

Sofralık 430 450 550 350 650 400 400 480 475 400

Şaraplık 431 - - - - 450 - - - -

Kurutmalık 400 400 550 350 650 400 400 460 450 375

Ortalama 420 425 550 350 650 417 400 470 463 388

Tablo 3. Mardin İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Bağ Alanlarının Üzüm Verimliliği (TÜİK, 2021).

Mardin İli ve İlçelerinde Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği

Mardin ilinin bağ alanları, ilçe ölçeğinde incelendi-
ğinde; en geniş bağ alanına sahip ilçenin Midyat ol-
duğu (122 210 da), bu ilçeyi sırasıyla Ömerli, Savur, 
Artuklu, Dargeçit, Nusaybin, Mazıdağı, Yeşilli, Derik 
ve Kızıltepe ilçelerinin takip ettiği görülmektedir 
(Tablo 2).

Üzüm üretim miktarı bakımından ilçeler incelendi-
ğinde ise; bağ alanı sıralamasına benzer bir sırala-
manın olduğunu görmekteyiz.

Üzüm üretim miktarı bakımından ilçeler incelendi-
ğinde ise; bağ alanı sıralamasına benzer bir sıra-
lama oluşmaktadır. Ancak, Nusaybin ilçesi her ne 
kadar bağ alanı bakımından Mazıdağı ilçesinden 
öne çıkmaktaysa da üzüm üretimi bakımından bu 
ilçenin gerisinde kalmıştır. Bu durumun nedeni; Ma-
zıdağı ilçesinde yer alan bağların üzüm veriminin, 
Nusaybin ilçesindekilere oranla yüksek olmasıdır 
(Tablo 3).
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İlçe Adı
Bağ Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam

Kurtalan 7 500 - - 7 500 5 250 - - 5 250

Baykan 7 254 - - 7 254 2 343 - - 2 343

Eruh 2 435 - - 2 435 1 218 - - 1 218

Merkez 2 350 - - 2 350 970 - - 970

Şirvan 2 000 - - 2 000 1 388 - - 1 388

Tillo 710 - - 710 427 - - 427

Pervari 682 - - 682 281 - - 281

Tablo 4. Siirt İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Üzüm Üretimi (TÜİK, 2021).

Değ. Şekli
Verim (kg/da)

Baykan Eruh Kurtalan Merkez Pervari Tillo Şirvan

Sofralık 323 500 700 413 412 601 694

Şaraplık - - - - - - -

Kurutmalık - - - - - - -

Ortalama 323 500 700 413 412 601 694

Tablo 5. Siirt İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Bağ Alanlarının Üzüm Verimliliği (TÜİK, 2021).

Siirt İli ve İlçelerinde Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği

TRC3 Bölgesi’nde yer alan Siirt ilinde; TÜİK verile-
rine göre en fazla üzüm üretimi yapılan ilçe Kurta-
lan’dır (Tablo 4).

Siirt ilinin ilçelerinde birim alandan elde edilen üzüm 
verimi incelendiğinde; TRC3 Bölgesi’nde yer alan 
ilçeler arasında en yüksek değerlere sahip ilçeler-

den bazılarının Siirt ilinde yer aldığı görülmektedir. 
Mardin ilinin Mazıdağı ilçesi ve Şırnak ilinin Merkez 
ilçesi dışında; diğer illerde 1 dekar alandan 600 kg 
‘ın üzerinde üzüm verimi alınan ilçe bulunmamak-
tadır. Buna karşın Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde 700 
kg/da, Şirvan ilçesinde 694 kg/da ve Tillo ilçesinde 
601 kg/da üzüm verimi alınmaktadır (Tablo 5).
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Şırnak İli ve İlçelerinde Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği

Şırnak ilinde, TÜİK verilerine göre 2020 yılında en 
fazla üzüm üretilen ilçe İdil’dir (Tablo 6).

Şırnak ili ilçeleri, birim alandan elde edilen yaş 
üzüm verimi bakımından incelendiğinde; yukarıda 
da değinildiği üzere en yüksek verimliliğin Merkez 

ilçede yer alan bağlardan alındığı görülmektedir. 
Ayrıca, Merkez ilçesinde yetiştiriciliği yapılan ku-
rutmalık üzüm çeşitlerinin birim alandaki verimliliği 
dikkate alındığında; Türkiye ortalamasının üzerinde 
bir verimliliğin olduğu görülmektedir (Tablo 7).

İlçe Adı
Bağ Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam

İdil 19 350 - - 19 350 9 211 - - 9 211

Merkez 5 803 - 1 420 7 223 3 274 - 1 658 4 932

Güçlükonak 3 450 - - 3 450 1 380 - 1 380

Uludere 385 - 278 663 50 - 47 97

Cizre 200 - - 200 60 - - 60

Silopi 80 - - 80 32 - - 32

Beytüşşebap 73 - - 73 38 - - 38

Tablo 6. Şırnak İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Üzüm Üretimi (TÜİK, 2021).

Değ. Şekli
Verim (kg/da)

Beytüşşebap Cizre Güçlükonak İdil Merkez Silopi Uludere

Sofralık 521 300 400 476 564 400 130

Şaraplık - - - - - - -

Kurutmalık - - - - 1168 - 165

Ortalama 521 300 400 476 866 400 153

Tablo 7. Şırnak İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Bağ Alanlarının Üzüm Verimliliği (TÜİK, 2021).
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Batman İli ve İlçelerinde Bağcılık ve Üzüm Yetiştiriciliği

Batman ilinin ilçeleri, bağ alanı varlığı bakımından 
incelendiğinde; en geniş bağ alanına sahip ilçe-
nin 47 250 dekar ile Gercüş olduğu görülmektedir 
(Tablo 8).

İlde yer alan bağ alanlarının hemen hepsinde ve-
rimlilik Türkiye ortalamasının altındadır. Birim alan-

dan elde edilen üzüm verimi bakımından Batman 
ilinin ilçeleri incelendiğinde; en yüksek verimin Ger-
cüş ilçesindeki bağlardan elde edildiği görülmekte-
dir. Ayrıca bu ilçede; Batman ilinde sofralık üzüm 
çeşitlerinin yetiştirildiği bölgeler kıyaslandığında da 
en yüksek verimliliğe (500 kg/da) ulaşıldığı görül-
mektedir (Tablo 9).

İlçe Adı
Bağ Alanı (da) Üretim Miktarı (ton)

Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam Sofralık Şaraplık Kurutmalık Toplam

Gercüş 33 115 - 14 135 47 250 16 558 - 6 361 22 919

Hasankeyf 580 - 5 200 5 780 232 - 2 600 2 832

Kozluk 4 038 - 280 4 318 1 612 - 105 1 717

Beşiri 1 200 - - 1 200 540 - - 540

Merkez 780 - - 780 312 - - 312

Sason 380 - 58 438 160 - 14 174

Tablo 8. Batman İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Üzüm Üretimi (TÜİK, 2021).

Değ. Şekli
Verim (kg/da)

Beşiri Gercüş Hasankeyf Kozluk Merkez Sason

Sofralık 450 500 400 385 400 421

Şaraplık - - - - - -

Kurutmalık - 450 500 386 - 241

Ortalama 450 475 450 386 400 331

Tablo 9. Batman İli İlçelerinde 2020 Yılı İtibariyle Bağ Alanlarının Üzüm Verimliliği (TÜİK, 2021).
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YÖRESEL TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ

TRC3
Bölgesi’nde üretim miktarı 
göreceli olarak yüksek olan 
ürünlerden tahıllar kategori-
sinde buğday ve mısır; bak-

lagillerden kırmızı mercimek; meyveler içinde sert 
kabuklu meyvelerden fıstık, kurutmalık ve sofralık 
çekirdekli ve şaraplık üzüm, nar, kiraz ve zeytin; 
sebzelerden ise acur, kavun ve karpuz öne çık-
maktadır. Hayvancılık faaliyetleri bakımından ise 
bal üretiminin yanında peynir üretimi öne çıkmak-
tadır. Özellikle Mardin ili baklagillerden protein ora-
nı yüksek kırmızı mercimek üretimi bakımından 

önemli bir yere sahiptir. Şırnak ilinde bal, Siirt ilinde 
bal, fıstık ve nar, Mardin ilinde ise şaraplık üzüm 
üretimi markalaşma potansiyeli yüksek ürünlerdir.

Bu bağlamda, Yöresel ürünlerin katma değerli hale 
dönüştürülerek, tanıtım ve markalaşma çalışmala-
rının koordineli ve tüm paydaşları kapsayıcı şekilde 
yürütülmesi önemlidir. Yöresel ürün ve değerlerin 
coğrafi işaret kavramı ile hem yurt içi hem de yurt 
dışı piyasalara ihraç edilmesi ülke ekonomisine 
makro ve mikro düzeylerde önemli katkılar sağla-
yacaktır.

“Yöresel Ürünler 
Kataloğu” ulaşmak için 

QR kodunu okutunuz.

Zübeyde MARELER
Kurumsal İletişim ve

Sosyal Medya Sorumlusu
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Öyleyse Buyrun hep birlikte Ajansımızın hazırlamış olduğu TRC3 Bölgesi’nin Yöresel Tarım ve Gıda Ürünleri 
kataloğunda yer alan tarım ürünlerimizi inceleyelim:

BATMAN

Karpuz Çekirdeği

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde 
karpuzun yetiştiği her yerde çekirdek üretimi de ya-
pılmaktadır. Batman karpuz çekirdeği, Batman’ın 
Kozluk ilçesine bağlı Zilan (Zîlîya) köyündeki üre-
ticiler tarafından üretilen karpuzlardan çıkarılmak-
tadır. Daha evvel elle çıkarılan karpuz çekirdekleri, 
hâlihazırda teknoloji kullanılarak elde edilmektedir.

Beşiri Cefan Kavunu

Siirt’in Cefan köyünden Batman’a geldiğinden bu 
ismi almıştır. Yamuk şekilli, keskin kokulu ve sa-
rımtırak bir rengi vardır. Bu kavunun kendine has 
ekşimsi bir tadı var olup kiviye benzetilir. Yöre halkı 
tarafından çokça tercih edilmektedir.

Sason Cevizi

Batman’ın Sason ilçesinde yetiştirilmektedir. Eski 
Sason, “kâbilcevz” diye adlandırılmaktadır. Tür ola-
rak çok dayanıklı bir yapıya sahiptir. Sason cevizi 
daha ziyade kış mevsiminde yemiş olarak tüketil-
mektedir.

Kırmızı Mercimek

Çoğunlukla Batman Ovası’nda yetiştirilen kırmızı 
mercimek çok mik- tarda protein ve nişasta içerir. 
Rengi turuncumsu ve kırmızıdır. Bu mercimekler 
20-70 santime kadar uzayabilir. Yumuşak ve ince 
bir gövdeye sahip olan Batman kırmızı mercime-
ğinin gövdesi dik ve tüylü bir yapıdadır. Daha çok 
çorba olarak tüketilmektedir.
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Sason Balı

Batman’ın Sason (Sasun) ilçesinin Mereto Dağla-
rı’nda nadir yetişen bitkilerden toplanan polenler-
den üretilmektedir. Glikoz kullanılmaksızın tabiî yol-
larla imâl edilmektedir. Hem süzme hem de petek 
şeklinde satılmaktadır. Vücudun bağışıklık sis- te-
mini güçlendirdiği ifade edilmektedir. Çok tatlı olup 
aromasını ağızda bırakmaktadır.

Sason Çileği

Batman’ın Sason (Sasun) ilçesinin Mereto Dağla-
rı’nda nadir yetişen bitkilerden toplanan polenler-
den üretilmektedir. Glikoz kullanılmaksızın tabiî yol-
larla imâl edilmektedir. Hem süzme hem de petek 
şeklinde satılmaktadır. Vücudun bağışıklık sis- te-
mini güçlendirdiği ifade edilmektedir. Çok tatlı olup 
aromasını ağızda bırakmaktadır.

Gercüş Salebi

Sahlep toprak altında yumru şeklinde bulunur. Göv-
desi dik bir yapıya sahiptir. Salep çiçeği ise salkım 
ve başak şeklinde mor renklidir. Çoğunlukla don-
durma ve salep yapımında kullanılmaktadır.

Gercüş Tayfi Üzümü

Batman’ın Gercüş ilçesinde yetiştirilen Tayfi üzü-
mü, kütüklerde ve asmalarda yetişen bir üzüm çe-
şididir. Taze olarak sofralarda tüketilmesinin yanın-
da kurutularak yemiş hâline de getirilmektedir. Aynı 
zamanda pestili ve sucuğu da yapılmaktadır.

Sason Domatesi

Batman’ın Sason ilçesinde yetiştirilmekte olup ta-
mamen yerli bir üründür. Organik biçimde yetiştiril-
mektedir. Rengi pembemsi olup kendine has bas-
kın bir kokusu vardır.
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Gercüş Yolağzı Acuru

Adını Gercüş’ün Yolağzı köyünden alan Yolağzı 
acuru halk dilinde “teruzi” olarak da bilinmektedir. 
Genellikle turşu yapımında kullanılır ve ayrıca sa-
latalık gibi de tüketilmektedir. Yaz mevsiminin ba-
şında olgunlaşan ve susuz olarak yetişen tüylü bir 
sebzedir. Mide ve böbrek rahatsızlığına iyi geldiği 
ifade edilmektedir.

Gercüş Sumağı

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Çiçekli (Şifêrê), Seki 
(Xerabêbena) ve civar köylerde yetiştirilmektedir. 
Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki türdedir. Ekşi bir 
tadı olup yemeklerde ve salatalarda kullanılmak-
tadır. Kurutularak toz hâline getirilmek suretiyle de 
tüketilmektedir.

Hasankeyf İnciri

Batman’ın Hasankeyf (Heskifê) ilçesi Dicle Havza-
sı’ndaki Şikeftan (Suçeken) köyünde yetiştirilmek-
tedir. Siyah ve beyaz renkli olmak üzere iki farklı 
türdedir.

Hasankeyf Bademi

Adını aldığı Batman’ın Hasankeyf ilçesinin Akalin, 
Saklı ve Üçyol köylerinde yetiştirilmektedir. Bu- ra-
daki badem ağaçları, dikensiz ve sık dallı olup sekiz 
metreye kadar boylanabilmektedir. 

Gercüş Mazruna Üzümü

Batman’ın Gercüş (Kercosê) ilçesinin dağlık kesi-
mindeki üzüm bağlarında yetiştirilmektedir. Büyük 
yuvarlak tanecikli olup yeşilimsi ve sarımsı bir ren-
ge, ince bir kabuğa sahiptir. 
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MARDİN

Durum Buğdayı

Çok kıymetli bir tür olan “Mardin Durum Buğdayı” 
diğer buğday çeşitlerinden farklıdır. Protein oranı 
daha yüksek, nişasta oranı ise daha düşük olan bir 
buğ- day türüdür. Sert ve yumuşak yapılara sahip 
buğdaylar Mardin Ovası’ında boy vermektedir.

Mardin Bulguru

Çok kıymetli bir tür olan “Mardin Durum Buğdayı” 
diğer çeşitlerden farklıdır. Mardin Ovası’nda yetişen 
bu buğdayların protein oranı daha yüksek, nişasta 
oranı ise daha düşüktür. 

Mardin Yöresel Pekmez

Mardin yöresel pekmezi, birçok hastalığa iyi gelen 
ve tamamen doğal bir üründür. Özünde üzüm şi-
resi ve pekmez toprağı vardır. Pekmez toprağının 
kullanılmasının sebebi, üzüm şiresinin durulması 
ve ekşi tadın giderilmesidir.

Mardin Mazruna Üzümü

"Şire üzümü" olarak da bilinen bu tür, yerliler tarafın-
dan ‘Mezrone, Mazruna, İn’ib Mazron’ diye de isim-
lendirilmektedir. Mardin’in Artuklu (Zinnar), Midyat, 
Ömerli, Savur, Mazıdağı ve Derik başta olmak üzere 
hemen her ilçesinde yetiştirilmektedir. İnce kabuk-
lu, sarı renkli ve çok tatlıdır. Taze biçimde sofralarda 
tüketildiği gibi şirelik ve pekmezlik olarak da çokça 
tercih edilmektedir.
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Mardin Bıttım

Bıttım ağacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Si-
irt’ten Mardin’e, Mardin’den Şırnak’a uzanan bir ha-
bitata sahiptir. Boyu 8-9 metreyi bulan bıttım ağacı, 
yaprakçıklara sahiptir.

Mardin Sumağı

Birçok yemeğe lezzet katan ve aynı zamanda şifa 
kaynağı olan bir bitkidir. Tane tane olmasından 
ötürü mercimeğe benzetilmektedir. Çok ekşidir ve 
kendiliğinden yetişen bir bitkidir. Suma  ktan sos 
da yapılmaktadır. Sumak sosu, çok ekşidir. Yapım 
aşamasında herhangi bir katkı maddesi kullanılma-
maktadır. Ömerli ilçesinde de yetişmektedir.

Midyat Ekşi Kavun

Mardin’in ilçesi Midyat’ın sembollerinden biri olan 
Midyat kavunu yaz aylarında susuz, güneş ısısıyla 
olgunlaşan bir türdür. Mart ayında ekilip temmuz 
ve ağustos aylarında olgunlaşan bu kavun, sulan-
madan ve ilaçlanmadan doğal olarak yetiştirilmek-
tedir. Diğer kavunlardan farkı, şeklinden ve mayhoş 
tadından kaynaklanmaktadır.

Midyat Zeyti Üzümü

Yerli ismiyle “tirîyê zeytî” olarak da adlandırılmak-
tadır. Şekil itibariyle yuvarlak ve sarımsı olan bu 
üzüm, Mezrone üzümüne oranla daha kalın kabuk-
ludur. Hem taze olarak sofralık hem de kurutularak 
tüketilmektedir.

Midyat Kırmızı Mercimek

Midyat mercimeği Mardin’in Midyat ilçesinde yetiş-
tirilen bir türdür. Kuru alanlarda yetiştirilebilmekte ve 
fazla sulamak mercimeğin yapısını bozabilmektedir.
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Midyat Karfoki Üzümü

"Tirîye Karfokî, Karfonek, İn’ib Karfonek" diye de ad-
landırılan bu üzüm ince uzun şekilli ve çok tatlıdır. 
Taze olarak sofralarda yer aldığı gibi, kurutmalık 
üzüm (mewij) olarak da tüketilmektedir.

Nusaybin Şapırze Üzümü

Nusaybin’de ŞAPIRZE olarak adlandırılan üzüm 
çeşidi yöre insanı tarafından çok sevilmektedir. Bu 
üzüm çeşidi tane yapısı olarak hafif iri uzundur. Renk 
olarak sarı olup hafif pembe yanak oluşturmaktadır. 
Tadı mayhoş olup genelde sofralık olarak tüketil-
mektedir. Bölge halkı tarafından çok sevilmektedir. 

Nusaybin Terraki (Nektarin)

Nusaybin’de başta BUNISRA (Kalecik, Gürün ve Be-
yazsu) olarak adlandırılan bölge olmak üzere Nu-
saybin’in her bölgesinde yetiştirilmektedir. Nusay-
bin Nektarini, şeftaliye benzetilmekte olup tüysüz 
bir yapıya sahiptir. 

Midyat Acuru

Salatalık tadını andıran bir sebze olduğu için “Mid-
yat salatalığı” da denilmektedir. Yaz mevsiminin 
başında olgunlaşan ve susuz olarak yetişen tüylü 
bir sebzedir. Taze tüketimi tercih edilmekle beraber 
turşusu da yapılabilmektedir. Mide ve böbrek rahat-
sızlığına iyi geldiği ifade edilmektedir.

Midyat Meşe Palamudu

Mardin’in Midyat ilçesinde ve civarında yetişen 
meşe ağacı meyvesidir. Esasında Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’nin birçok yöresinde yetişmektedir. 

Yeşilli Kirazı

Kürtçede ve Arapçada “qeresî” olarak adlandırıl-
makta olan bu kiraz, Mardin’in Yeşilli ilçesinde ye-
tişmektedir. Yeşilli kirazı diğer kirazlara göre biraz 
daha küçüktür. Bunun sebebi, doğrudan kiraz fi-
danları dikimi yerine mahlep (Kennêr: İdris Ağacı) 
ağaçlarına kiraz aşısı yapılarak üretim yapılmasıdır. 
Böylece mahlep ağaçları kiraz ağaçlarına çevrilir. 
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Savur Domatesi

Mardin’in Savur ilçesinde yetiştirilen bir türdür. Hay-
van gübresi dışında olgunlaşması için başka bir 
şeyin kullanılmadığı doğal bir sebzedir. Ne çok tatlı 
ne çok ekşi bir tadı vardır. Kendine has bir aroması 
mevcuttur.

Kızıltepe Kırmızı Mercimek

Dünyanın en iyi kırmızı mercimeklerinden biri ola-
rak belirtilen Kızıltepe mercimeği (Kürtçede nisk, 
Arapçada ad’as), Mardin’in Kızıltepe Ovası’nda ye-
tişmektedir. Yazlık ve kışlık mercimek olarak üretil-
mektedir.

Kızıltepe Ğurs İnciri

Mardin’in Kızıltepe İlçesinin Ğurs (Xurs) Vadisi’nde 
yetişen bir meyvedir. Su kenarlarında herhangi bir 
ilaçlama yapıl- madan yetişmektedir. Tamamen 
doğal bir üründür. Kırmızı, siyah ve sarı renklerdedir.

Derik Zeytini (Halhalı)

Halhalî (Xalxali, Xilxali) zeytininin orijini Mardin’in 
Derik ilçesi olup, burada yetişen zeytin çeşitleri ara-
sında üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. 
Hiçbir kimyasal madde kullanılmaksızın tamamen 
organik tarzda yetiştirilmektedir. 

Derik İnciri

Mardin’in Derik ilçesinde üretilmektedir. Taze hâlde 
sofralık olarak tüketildiği gibi kurutularak da değer-
lendirilmektedir. Başta ilçe merkezindeki bahçeler 
olmak üzere Ofi, Kataro, Telbisim ve Zarova köy-
lerinde üretilmektedir. Pazarlarda ısrarla aranan 
incirler arasında yer almakta olup çevre illerden ve 
ilçelerden de talep görmektedir.

Ömerli Kavunu

Mardin’in ilçesi Ömerli’nin sembollerinden biri olan 
Ömerli kavunu yaz aylarında susuz, güneş ısısıyla 
olgunlaşan bir türdür. Mart ayında ekilip temmuz 
ve ağustos aylarında olgunlaşan bu kavun, sulan-
madan ve ilaçlanmadan doğal olarak yetiştirilmek-
tedir. Diğer kavunlardan farkı, şeklinden ve mayhoş 
tadından kaynaklanmaktadır.
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SİİRT

Siirt Fıstığı

Siirt’in bağlarında ve bahçelerinde üretilen bir mey-
vedir. Şekli tombul ve çıtlak, tadı ekşimsi, rengi açık 
yeşil ve kabuklu bir yemiştir. Kuru biçimde tüketilen 
bir üründür.

Siirt Şavandar Pancarı

Siirt il merkezinde ve köylerinde yetişen ve halk 
arasında Arapça “şavandar”, Kürtçe “silk” olarak 
da bilinen ve Türkçe ismi “Kırmızı Pancar” olan bir 
sebzedir. Yuvarlak biçimli, tatlı, kırmızı renkli ve sert 
dokuludur.

Siirt Kavunu (şimmem)

Saliho kavunu, Siirt il merkezinde yetiştirilmektedir. 
“Şimmem kavunu” olarak da bilinmektedir. Yuvarlak 
şekilli, tadı mayhoş ve sarımsı renkte bir meyvedir.

Siirt Tayfi Üzümü

Tayfi üzümü; Siirt’te bağlarda yetişen, yuvarlak ta-
nelerden oluşan, çok tatlı, rengi bordo veya sarımsı 
olan bir meyvedir.

Siirt Sumağı

Özellikle bağlarda kendi kendine yetişen bir ürün-
dür. Tadı ekşi, keskin kokulu, bordo renkli, merci-
mek büyüklüğünde bir üründür.

Siirt Pervari Karakovan Balı

Siirt’in Pervari ilçesinde üretilen bir baldır. Pervari 
balını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, gele-
neksel usûllerle karakovanlarda ve örme sepetler-
de üretilmesidir.
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Siirt Yayladağ Muzu

Yörede içkın olarak da bilinen yayladağ muzu karla-
rın erimesiyle yayla ve yüksek rakımlı kesimlerden 
toplanan bu bitki ekşimsi bir tada sahiptir.

Siirt Gelin Yanağı Armudu

Arapça ismi “hattıl arus” olan Gelin Yanağı Armudu; 
Siirt’te yetişme- kte olan bir meyvedir. Yamuk şekil-
li, tatlı, sarı ve pembe renklidir.

Siirt Zivzik Narı

Zivrik narı, Siirt’in Zivzik (Dişlinar) ilçesinde yetişen 
yuvarlak şekilli, mayhoş tatlı, sarımsı renkli, sert do-
kulu bir meyvedir.

Siirt Cefan Kavunu

Siirt’in Cefan köyünden ismini almıştır. Yamuk şe-
killi, keskin kokulu ve sarımtırak bir rengi vardır. Bu 
kavunun kendine has ekşimsi bir tadı var olup ki-
viye benzetilir. Yöre halkı tarafından çokça tüketil-
mektedir.

Siirt Alıcı (Izran)

Yabani bir sonbahar meyvesi olan alıç; 10 metreye 
kadar yükselebilen dikenli dallara sahip bu ağaç ge-
nellikle dağlık alanlarda yetişir. Kiraz büyüklüğünde 
yuvarlak bir görünümü olan alıç, Siirt ve civarında 
“ızran” olarakta bilinmektedir. Kırmızı, beyaz, sarı, 
yeşil, pembe tonlara sahip değişik türde meyveleri 
rengine göre değişik tatlar içermektedir.

Siirt Acuru (Kıffe)

Siirt kırsalında ve bağ-bahçelerinde yetişen bir 
meyvedir. Şekli bazen düz bazen de yay gibi bü-
külebilen bir yapıda olup açık yeşil renklidir. Susuz 
olarak yetişen acur, yaz mevsiminin başında olgun-
laşmaktadır.

D
o

sy
a

81



ŞIRNAK

Beytüşşebap Faraşin Yaylası Balı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesinde üretilen bir baldır. 
2.500-3.000 metre yükseklikteki yaylalarda organik 
tarzda imâl edilmektedir.

İdil Kavunu

Şırnak’ın İdil ilçesinde yetiştirilen bir meyvedir. 
‘petêxê Hezexê’ adıyla da bilinir. Uzun ve oval bir 
şekle sahip olup hafif tüylüdür. Sarı renkli olup tatlı 
bir aroması vardır. Geleneksel usûlle üretildiği gibi 
seralarda da yetiştirilmektedir.

İdil Mazruna Üzümü

"Şire üzümü" olarak da bilinen bu tür, yerliler tarafın-
dan ‘Mezrone, Mazruna, İn’ib Mazron’ diye de isim-
lendirilmektedir.

Tayfi Üzümü

Şırnak’ın İdil ilçesinde üretilen bir üzüm türüdür. İri 
ve uzun tanelidir. Hafif ekşi bir tada sahiptir. Alaca 
ve kırmızımsı renklidir. Hem taze hem de kuru 
biçimde tüketilmektedir.
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RAPOR VE ANALİZ ÇALIŞMALARI
Bölgemize ait  
Yöresel Gıda Ürünleri ve 
Tarım Sektörü ile ilgili  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda  
DİKA tarafından hazırlanan 
rapor ve analiz  
çalışmaları
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TRC3 BÖLGESİ’NDE 
BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ RAPORU
Bölge bağcılığının geliştirilmesine yö-
nelik bir rapor niteliğindedir. Mevcut 
durumun daha önce yapılmış çalış-
malar, saha araştırması ve paydaş 
görüşmeleri doğrultusunda tespiti ya-
pılmış ve sektörün sorun ve ihtiyaçla-
rına çözüm önerileri getirilmiştir. Belirlenen aksiyon planının 
kurum/kuruluşların işbirlikleriyle hayata geçirilmesi hedef-
lenmektedir. Bölge meyveciliği açısından büyük bir potan-
siyel barındıran bağcılıkta verim ve katma değer artışı kırsal 
sağlanması kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede 
ekonomik refahın iyileşmesine ve kırsal kalkınmaya olumlu 
etki edecektir.

TRC3 BÖLGESİ GIDA SEKTÖRÜ 
ANALİZ RAPORU VE KLAVUZU (COVİD-19 
KRİZİNE YANIT VE DAYANIKLILIK PROJESİ)

TRC3 Bölgesi’nde Gıda Sektörü için 
hazırlanmıştır. Masa başı (araştırma 
raporları, istatistiksel veri tabanları 
vb. kaynakların değerlendirilmesi) ve 
saha çalışmaları (anket, odak grup 
görüşmeleri, çalışma grup toplantıları, 
sektör uzmanları ile görüşmeler) yapılmıştır. Analizler sonu-
cunda COVID-19 öncesi ve sonrasında tüm dünya, Türkiye 
ve ilgili bölgelerdeki değişimler, eğilimler irdelenmiş, değişen 
koşulların şirketlere dayattığı güçlükler, tehditler ve fırsatlar 
ele alınarak değerlendirilmiştir. Söz konusu eğilim ve deği-
şimler dikkate alınarak çözüm önerileri sunulmuş, stratejiler 
ve eylem planları geliştirilmiştir.

TRC3 BÖLGESİ YÖRESEL ARI ÜRÜNLERİ 
ARAŞTIRMA RAPORU
TRC3 Bölgesinde arıcılığın genel ya-
pısının ve potansiyelinin incelenmesi, 
bölgedeki bal üretiminin standartlaş-
ması ve artırılması yoluyla ekonomik 
katma değer sağlanmasıdır. Ayrıca 
bu çalışma, TRC3 Bölgesindeki arıcı-
lık ürünlerinin markalaşma ile yerel ve bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlaması açısından bir yol haritası olacaktır. Çalışma 
kapsamında TRC3 Bölgesel yöresel arı ürünleri, ürünlerin 
genel özellikleri ve üretici düzeyinde pazarlama yapısı or-
taya konulmuştur. Ürün üretiminde ve pazarlamasında kar-
şılaşılan sorunlar belirlenerek bu sorunların giderilmesine 
yönelik öneriler sunulmuştur.
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MARDİN BULGURURNUN 
MARKALAŞTIRILMASI FİZİBİLİTE RAPORU
Mardin Bulgurunun markalaşmasını ger-
çekleştirmek için gerekli çalışmaların 
yapılması ile Mardin Bulgurunu uluslara-
rası standartlara çıkarıp, pazarlama ens-
trümanları ile ulusal ve uluslararası erişim 
sürecini sağlamaktır. Mardin Organize 
Sanayi Bölgesi arazisinde yaklaşık 1500 m²’lik alan üzerine yapıl-
ması planlanan Mardin Bulgurunun Markalaştırılması Projesi yer-
leşkesi ile nihai olarak ildeki bulgurdan elde edilen katma değerin 
bütün değer zinciri boyunca artmasını sağlamak, ürün verimliliği 
ve kalitesinin arttırılmasını sağlamak, ilin ve bölgenin öne çıkan 
sektörlerden biri olan Mardin bulguru konusunda araştırma, ürün 
geliştirme, proje geliştirme, yenilikçi model uygulamaları yapmak 
ve Mardin’de bulgurunun uluslararası standartlarda geliştirilmesi 
ve markalaşması hedeflenmektedir.

SİİRT İLİ MEYAN KÖKÜ İŞLEME TESİSİ 
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
Bölgede doğal olarak yetişen ve çeşitli 
türleri bulunan meyan kökü bitkileri-
nin ekonomiye kazandırılması ve gelir 
alanlarının çeşitlenmesi amacıyla Siirt 
ilinde meyan kökü fabrikası kurulması-
nın uygunluğunu tespit etmek, yatırım-
cılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışma-
larına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanmıştır.

MARDİN 
SERACILIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU
Mardin Seracılık Sektörü Analizi Ra-
poru’nun hazırlanmasında en önemli 
gerekçe; Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri başta olmak üzere tüm Türki-
ye’de yaşanan kırsal alandan kentlere 
göç sorununa çözüm oluşturabilecek 
verimliliği ve dolayısı ile tarımsal gelirleri artırıcı bir araç 
olarak kullanılabilecek seracılık sektörünün bölgedeki duru-
munun analizi ve sektörün daha iyi hale gelmesi için olası 
tedbirler ve tedbirlere bağlı eylemlerin yer aldığı bir eylem 
planının ortaya konması çabasıdır.
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SİİRT İLİ FISTIK VE CEVİZ KABUĞUNDAN 
DOĞAL GIDA BOYASI ÜRETİMİ 
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
Siirt ilinde yüksek miktarlarda yetiş-
tirilen fıstık ve ceviz meyvelerinin ka-
buklarının ekonomiye kazandırılması 
ve gelir alanlarının çeşitlendirilmesi 
amaçlarıyla; Siirt ilinde doğal gıda bo-
yası üretim tesisi kurulmasının uygun-
luğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak 
ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gös-
teren Dicle Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

ZİVZİK VE GÖRÜMLÜ NARLILARIN 
ÖZELLİKLERİNİN VE KATMA DEĞERLİ 
ÜRÜNLERE İŞLENEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Siirt'in Pervari İçesinde, özellikle Zivzik (Dişlinar) 
köyü ve çevresinde her yıl binlerce ton üretimi 
yapılan zivzik narı kendisine özgü tadı, aroması 
ve bol suyu ile bölgede ve zivzik narını bilenler 
için tüm Türkiye’de genel olarak sofralık olarak 
tüketilmektedir. Aynı şekilde Şırnak’ın görümlü 
beldesinde küçük bahçelerde sınırlı olarak yetiştirilen narlar yine böl-
gede tüketiciler tarafından tercih edilmekte, sofralık olarak değerlen-
dirilmektedir. Şirvan Silopi ilçelerinde yetiştirilen bu narların ulusal ve 
uluslar arası pazarlarda görünürlülüğünün sağlanması, diğer ülkelerde 
ve bölgelerde yetiştirilen narlar karşısında tanıtımının yapılarak rekabet 
edebilirliğinin sağlanması için meyve bileşimleri ve kalite özelliklerinin 
belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Zivzik ve Görümlü 
Narlarının Özelliklerinin ve Katma Değerli Ürünlere İşlenebilirliğinin Be-
lirlenmesi adı altında bu proje çalışması gerçekleştirilmiştir.

TRC3 BÖLGESİ İLLERİ STRATEJİK TARIM 
ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK RAPORU
Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerindeki tarımsal 
faaliyetlerin çok büyük bir kısmını, uzun süre depo-
lanabilen ve standardize edilebilen ürünler oluştur-
maktadır. Bu avantajın ülke ve dünya pazarlarında 
bölgemizin rekabet gücünü arttıracak şekilde kulla-
nılması gerekmektedir. Ancak uygun olmayan depo-
lama koşulları ve bölgemizde lisanslı deponun olmaması ürünlerde kalite 
kayıplarına ve saklama sürelerinin kısalmasına, ürünlerin ülke içi satışı ve 
ihracatında sorunlar yaşanmasına, üreticinin ürününün sigortalı olmadığı 
için riske girmesine neden olmaktadır. Bu proje ile mevcut sorunların halle-
dilmesi ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlanabilmesi için TRC3 bölge-
sinde hububat lisanslı depolarına olan ihtiyaç tespitinin yapılması, ihtiyacın 
belirlenmesi halinde fizibilite çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.
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DERİK HALHALI ZEYTİNİ İŞLEME VE 
PAKETLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU
Derik Zeytininin işlenmesi, paketlen-
mesi ve daha yüksek bir katma değer-
le pazarlanmasını olanaklı kılabilecek 
bir tesisin kurulumuna ilişkin yatırımın 
yapılabilirliğini detaylı olarak araştır-
mayı ve elde edilen sonuçların, ilgili 
makamların yatırıma ilişkin rasyonel karar almalarına katkı 
sunacak bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamıştır.

PERVARİ BÖLGESİ BALININ 
KARAKTERİZASYONU
Siirt, zengin bitki çeşitliliğine sahip ol-
masının yanı sıra şifa kaynağı Pervari 
balından Zivzik narına ve Siirt fıstığına 
kadar pek çok kıymetli ürünü bünye-
sinde barındırmaktadır. Kalitesi tüm 
ülke tarafından bilinen Pervari balı ken-
dine özgü kokusu, tadı ve rengi ile Siirt’e has ekonomik bir 
değerdir. Bu alanda yapılacak çalışmaların kamuoyu ile pay-
laşılmasının sahip olduğumuz değerlerin farkına varılması-
na katkıda bulunacağı inancındayız. Bu bağlamda Pervari 
bölgesi ballarının araştırılması projesi gerçekleştirilmiştir.
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T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

Adres : Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN
Telefon : +90 (482) 212 11 14 - (482) 212 11 19 - (482) 213 14 92 
Faks : +90 (482) 213 14 95 
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr 

Batman Yatırım Destek Ofisi

Adres : GAP Mah. 2509. Sk. 
Bina No : 2 Safir Plaza Kat : 5 
Daire : 505 BATMAN

Telefon : +90 (488) 212 65 24 
Faks : +90 (488) 212 65 24
e-mail : info@dika.org.tr 
web : batmandayatirim.com
          investinbatman.com

Mardin Yatırım Destek Ofisi

Adres : Yenişehir Mah.
Kızıltepe Cad. No : 6/1 
Artuklu / MARDİN

Telefon : +90 (482) 212 17 25 
Faks : +90 (482) 213 14 95
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinmardin.com

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Adres : Bahçelievler Mah. 
Hükümet Bulv. Muhsin Özel Apt. 
No : 29 SİİRT

Telefon : +90 (484) 223 39 09 
Faks : +90 (484) 223 39 09
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinsiirt.com

Şırnak Yatırım Destek Ofisi

Adres : Vakıfkent Mah.
Uludere Cad. No : 16 
ŞIRNAK

Telefon : +90 (486) 216 24 68 
Faks : +90 (486) 216 24 68
e-mail : info@dika.org.tr 
web : www.dika.org.tr
          investinsirnak.com


