
TARIMSAL KALKINMADA
ÖRNEK TİKA PROJELERİ



 “Devlet ve milletle ele ele verip, eğitimden sağlığa, tarımdan 

ulaştırmaya, güvenlikten idari yapıya kadar ülkeyi baştan sona ayağa 

kaldıracak çalışmalara başladık, biz yaptığımız işlere, Türk Tipi 

Kalkınma Yardımı Modeli diyoruz.”

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



TİKA, yoksulluğun azaltılması için temel sosyal hizmetlere erişimin artırılması, gıda güvenliğinin teminine 
destek olunması, yoksul kesimler için gelir artırıcı faaliyetlere katkı sağlanmasının öncelikli olarak gündeme 
alınması düşüncesinden hareketle tarım alanında yürüttüğü çalışmaları; 
 
Tarımsal üretim ve arz güvenliğini destekleyen politikalar ile çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği 
ilkesine bağlı kalarak ortak ülkelerdeki üretimin yönlendirilmesi,

Eğitimler, örgütlenme destekleri, altyapı iyileştirmeleri, ekipman teminleri gibi yöntemlerle yerel kaynakların 
kullanılmasının teşviki ve kırsal kalkınmaya ön ayak olunması,

Tarım-sanayi entegrasyonuyla kırsal alanda yaşayanların gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve refah düzeyinin 
yükseltilmesine yönelik faaliyetler yapılması 

stratejileri ekseninde sürdürüyor.

Gelir getirici projeler ile ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde bilhassa kırsal kalkınma alanında, Bölgenin yerel 
yapısıyla uyumlu, üretilen ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama imkânının bulunması veya daha ileri 
seviyede uluslararası ölçekte pazara ulaşabilmesinin sağlanması hedefiyle TİKA, 2015-2018 yılları arasında 
DAC sınıflandırması kapsamında “Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık“ başlığı altında tarım, gıda güvenliği ve 
hayvancılık alanlarında 5 kıta da toplam 278 proje uyguladı.



1.	 Bosna	Hersek	Balkanlar	ve	Doğu	Avrupa	Ülkeleri	Gıda	ve	Yaşam	Güvenliğini	
	 Destekleme	Programı	
 1.1 Örtüaltı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması ile Kadınların Kalkınmaya 
  Katılımının Desteklenmesi Projesi
 1.2 Aile Çiftçiliği ile Bosna Hersek’te Koyun ve Keçi Genotipin Oluşturulması 
  ve Popülasyonun Artırılması Yoluyla Kırsal Yoksulluğun Azaltılması Projesi
 1.3 Organik Ceviz Yetiştiriciliği ile Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal 
  Kesimdeki Kadının Güçlendirilmesi Projesi
 1.4 Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli ve Engelli 
  Nüfusun Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi
 1.5 Kırsal Alanda Güvenilir Arı Ürünleri Üretimi ve Pazarlanması Projesi
2.	 Kosova	Tarımsal	Kalkınma	Programı
 2.1 Ahududu Yetiştiricilerinin Desteklenmesi Projesi
 2.2 Kosova’da Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi
 2.3 Kosovalı Süt Üreticilerinin Desteklenmesi Projesi
 2.4 Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmelerin Desteklenmesi Projesi
 2.5 Kosova’da Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi
3.	 Sırbistan’da	Sürdürülebilir	Kırsal	Kalkınmanın	Desteklenmesi	Programı
 3.1 Tarımsal Üretim ve Mekanizasyonu Destekleme Projesi
 3.2 Sırbistan’da Az Gelişmiş Belediyelerde Örtü Altı Tarımsal 
  Üretimin Geliştirilmesi Projesi
 3.3 Sırbistan’da Meyveciliğin Geliştirilmesi için Teşvik Projesi
4.	 Somali	Tarım	Okulu	Projesi
5.	 Karadağ	Zeytinyağı	Üretim	Tesisi	Kurulması	Projesi
6.	 Azerbaycan	Kırsal	Kalkınma	Programı
 6.1 Azerbaycan’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi 
 6.2 Azerbaycan’da Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi ve Islahı Projesi
7.	 Makedonya	Tarımsal	Kalkınma	Programı
 7.1 Makedonya’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi
 7.2 Doğu Makedonya’da Sera Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi
 7.3 Makedonya Cumhuriyeti’nde Gıda ve Yaşam Güvenliğinin Sağlanmasına 
  Yönelik Pirinç Üretiminin Arttırılması Projesi
 7.4 Makedonya’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi
8.	 Sudan	Türk	Gen	Kaynakları	ve	Suni	Tohumlama	Merkezinin	Kurulması	Projesi
9.	 Moğolistan’da	Hayvan	Yemi	Yetiştiriciliğine	Yönelik	Pilot	Bölge	Uygulaması	Projesi
10.	 Burkina	Faso’da	Moringa	Oleifera	Ağacı	Yetiştirme	Projesi
11.	 Moldova	Gıda	ve	Yaşam	Güvenliğini	Destekleme	Programı
12.	 Afganistan	Tarım	Dairelerinde	Görevli	Teknik	Elemanlara	Yönelik	Kapasite	Geliştirme	Projesi
13.	 Namibya	Çita	Koruma	Merkezi’ne	Destek	Projesi
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278 PROJE
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Bosna	Hersek	Balkanlar	ve	Doğu	Avrupa	Ülkeleri	
Gıda	ve	Yaşam	Güvenliğini	Destekleme	Programı

TİKA tarafından hazırlanan, Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkelerinde kırsal bölgelerde yaşayan halkın refah 
seviyesini yükseltecek gelir getirici faaliyetler için çeşitli tarım ve hayvancılık projelerinin hazırlanıp 
uygulanmasını içeren “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme 
Programı”, ilk aşamada Moldova ve Arnavutluk’ta uygulanmış ve bu kapsamda ISO 22000 HACCP, HACCP 
Yönetim Maddeleri, HACCP Gıda Güvenliği, Kırmızı ve Beyaz Et Hijyeni, Süt ve Yumurta Hijyeni, ISO 17020 
Muayene Kuruluşlarının Akreditasyonu gibi konuların yanı sıra; tarımsal ürünlerin üretilmesi, tarımsal 
mekanizasyon, balıkçılık, tarımsal birliklerin kurulması, mevcut birliklerin alt yapılarının güçlendirilmesi 
alanlarında hedef gruplara yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Programın 2.aşaması Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde, Bosna Hersek’te, 1992-1995 
yılları arasında yaşanan savaştan dolayı ekonomik anlamda geri kalmış bir yöre olan Doğu Bosna’da, 
başta yaşanan savaşın sonuçlarını en ağır biçimde hisseden mültecilerin geri dönüş sürecine destek 
olmayı hedefleyerek, Bosna Hersek’te geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan ailelere destek olmak ve 
yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik kalkınma projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması şeklinde yürütülüyor.

Örtüaltı Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması ile Kadınların Kalkınmaya Katılımının 
Desteklenmesi Projesi

Proje ile Srebrenica ve yakındaki belediyelerde bölgeye geri dönen proje için seçilen 
ailelerin (özellikle kadınların) yenilikçi üretim çeşitleri ile (örtüaltı üreticiliği)  ticari 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sosyo-ekonomik anlamda güçlendirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında 80 aileye sera temini sağlandı. Projede ilk üretim sezonunda, sera 
başına bölgelere göre değişmekle birlikte 350-630 kg arasında üretim gerçekleşti ve 
doğrudan satış yapan ailelerde 1700 KM kar elde edildi.
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Aile Çiftçiliği ile Bosna Hersek’te Koyun ve Keçi Genotipin Oluşturulması ve 
Popülasyonun Artırılması Yoluyla Kırsal Yoksulluğun Azaltılması Projesi

Proje ile damızlık koyun/keçi yetiştirilmesi yoluyla temel ihtiyaçların karşılanması 
bakımından kadınların sosyo ekonomik yaşama katkıda bulunması ve agrega 
genotipinin oluşturulması amaçlandı.

Proje kapsamında Hersek Bölgesi’nde yoksulluk ve işsizliğin yaygın olduğu kırsal 
kesimde yaşayan kadınlardan oluşturulan 40 aile işletmesine 420 damızlık koyun, 
420 damızlık keçi dağıtımı yapılarak akademisyen danışmanların uzmanlığı ve 
organizasyonunda koyun/keçi yetiştiriciliğinin öğrenilmesi sağlandı. 

Projede her yılın sonunda yeni yetiştiriciler sisteme dahil edilerek her bir aile 
işletmesinin altında sorumlu olacağı yeni aile işletmeleri kuruluyor böylece 5 yılın 
sonunda 800 aile işletmesinin projeye doğrudan katılması hedefleniyor.

Organik Ceviz Yetiştiriciliği ile Yoksulluğun Azaltılması ve Kırsal Kesimdeki 
Kadının Güçlendirilmesi Projesi

Proje ile üretimin talebi karşılamaması dolayısıyla ülke piyasasında büyük bir kısmı 
ithalata dayanan ceviz talebinin iç piyasadan karşılanarak ithalatın azaltılmasına 
yardımcı olunması amaçlandı. Proje ile yeni evlenen genç çiftlere ve kadınlara destek 
olunması ve ekonomik bağımsızlığın desteklenmesi, yerli hammaddenin üretimdeki 
payının arttırılması yoluyla (özellikle pasta ve unlu mamuller endüstrisi için) kaliteli 
hammadde üretiminin sağlanması da hedefleniyor.

Proje kapsamında üç ayrı belediyede 105 çiftçiye 7 ha alanda organik kapama ceviz 
bahçesi kurulmuştur. 
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Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli ve Engelli Nüfusun Yaşam 
Kalitesinin Artırılması Projesi 

Proje ile kentsel ve kırsal yoksulluğun azaltılması amacıyla sosyal durumu en kötü olan 
grupların yaşam kalitesi ve sağlığını arttıracak sürdürülebilir ilkelerin geliştirilmesi 
amaçlandı. Bosna-Hersek’te ilk defa uygulanıyor olmasından dolayı ilk etapta 50 kişi 
ile başlanan proje, pilot uygulama sonrasında yaygınlaştırılarak 5 ayrı belediyede 500 
kişi ile sürdürülecek. Pilot projede faydalanıcı olarak şehir merkezlerinde yaşayan ve 
emeklilik sisteminden mağdur olan emekliler, engelliler ve kadınlar seçildi. Danışman 
kontrolünde eğitim, izleme ve destek olarak üç aşamada uygulanan projede, ailelere 
topraksız dikey tarım sistemleri kuruldu ve ilk sezonda çilek, renkli yapraklı marul, 
ıspanak, fesleğen, domates, kereviz gibi 10 çeşit meyve ve sebze yetiştirilmesi süreci 
devam ediyor. 

Sosyal bakımdan mağdur olan gruplara uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği 
sağlayabilecek projenin,  yalnızca ekonomik açıdan değil, üretilen ürünlerin taze 
olmasının yanı sıra tarım ilaçları ve bitki koruyucu kullanımının bertaraf edilmesi 
dolayısıyla sağlık açısından, tarımsal faaliyetlerin ev işleri ile birleştirilerek 
yapılabilmesine imkan tanımasından ayrıca, dikey sistemlerinin engelli veya az 
hareketli olan kişiler için uygun olması dolayısıyla sosyal açıdan, şehir ortamlarında 
ve apartmanlarda kurulacak bir nevi şehir bahçelerinin çevre kirliliğini azaltma, çeşitli 
biyolojik habibatlar oluşturma, doğal izolasyon görevi görme bu sayede de kış ve yaz 
döneminde ısıtma ve soğutma masraflarını azaltmaya yardımcı olması gibi imkanlar 
sağlaması açısından çevresel avantajları bulunmaktadır.

Kırsal Alanda Güvenilir Arı Ürünleri Üretimi ve Pazarlanması Projesi

Proje ile kırsal alanda yaşayan küçük aile işletmelerinin gelir seviyelerinin 
iyileştirilmesi ve istihdamına katkı sağlanması için arıcı birliklerinin mevcut ekipman 
kapasitelerinin geliştirilmesi ile hijyenik üretim sağlayarak güvenilir gıda ve 
sürdürülebilir gıda güvencesinin sağlanmasının yanı sıra bal kalitesinin artırılması 
amaçlandı.

Proje kapsamında, bal dolum ve paketleme, temel petek ve arı keki üretimi yapılacak 
bir tesisin kurulum çalışmaları yürütülmekte olup, yıllık 150 tondan fazla balın 
hijyenik olarak katma değeri yüksek olan kavanoz ve termoform paketlenmesi HACCP 
ve HELAL sertifikaları ile sertifikalandırılarak marka değerinin artırılması ile ürün 
pazarının gelişmesine katkı sağlanacaktır.
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Kosova	Tarımsal	Kalkınma	Programı

Program ile girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının 

oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanılması ve  tarımsal üretime yönelik projelerin 

desteklenmesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 5 adet proje uygulamaya koyuldu. Ahududu Yetiştiricilerinin Desteklenmesi Projesi

Proje ile dış ticaret açısından sürekli talep gören ve yüksek fiyatla satılabilen ahududu 
ve böğürtlen benzeri meyvelerin yetiştirilmesine destek sağlanması ile gelişmekte 
olan Jupa bölgesinin ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.

Proje kapsamında, Prizren Belediyesi’ne bağlı Jupa bölgesinde, Jupa “Agro Red Gold” 
Meyve ve Ahududu Üreticileri Derneği’ne 400 m3 hacminde toplam 11 adet soğuk 
hava deposu ile hızlı dondurma tüneli, kontrol bandı ve meyve seperasyon cihazından 
oluşan üretim hattı kuruldu. Kurulan sistem ile uygun piyasa koşullarında toplanan 
ahududularının hızla işlenip soğutulması ve depolanması ile pazarlanıncaya kadar 
geçen sürede kalitesinin korunması sağlandı. Birincil üretim değerlerine bakıldığında, 
2014 yılında 96 dönüm olan ahududu ekili arazi miktarı 2017 yılında 650 dönüme; 2014 
yılında 90 ton olan üretim kapasitesi 2017 yılında 240 tona ulaştı.
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Kosova’da Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi

Proje ile Kosova’da tarımın geliştirilmesi, istihdam sağlanması, kadın girişimcilerin 
ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesi ve aile ekonomilerinin desteklenmesi 
amaçlandı.

Proje kapsamında, öncelikle Dardanya Kartalları Derneği’ne organik bitki kurutma 
için üretim kapasitesinin artırılması amacıyla kurutma fırını, bitki ve meyve öğütme 
makinaları temini ile destek sağlandı; devamında Başkent Priştine’nin en işlek 
caddelerinden olan Nena Teresa Caddesi’nde satış standı kurularak pazarlama 
sürecine katkı sağladı. Proje ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile uğraşan 15 
kadın ile doğal ortamdan toplamayı gerçekleştiren 100’e yakın kadın üyenin aile 
ekonomilerine destek sağlama imkanı sunuldu. Ayrıca proje öncesi, 2 hektar alanda 
üretimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin toplam ekili dikili alanı 4 hektara ulaştı.

Kosova’lı Süt Üreticilerinin Desteklenmesi Projesi

Proje ile işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Mitroviça, Viçıtırın ve Priştine bölgelerinde 
hijyenik koşullar altında sütün sağılarak, soğuk zincirde süt toplama merkezlerine 
nakledilmesi için kapasitenin geliştirilmesi amaçlandı.

Proje çerçevesinde, 275 süt üreticisi aileye modern ekipman desteği verilerek süt 
kalitesinin artırılması ile Kosova Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından her yıl süt 
kalitesine göre çiftçilere sunulan destekten ve sübvansiyonlardan proje gruplarının 
faydalanması sağlandı.
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Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmelerin Desteklenmesi Projesi

Proje ile savaş mağduru kadınların yaşadıkları Kruşa Köyü’nde kurdukları, Küçük 
Kruşa Kadın Çiftçiler Derneği’nin kapasite arttırımının sağlanması ile kadınların aile 
ekonomilerine destek olunması ve kadınların ekonomiye kazandırılmaları amaçlandı.

Proje kapsamında, kış aylarında günde 1,5 ton yaz aylarında ise 2-3 ton sütün hijyenik 
olarak işlenmesi için peynir üretim ve paketleme hattı kuruldu. Bu sayede üretilen 
300 kg peynir anlaşmalı alışveriş merkezlerine satılıyor.

Kosova’da  Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi

Proje ile Prizren Belediyesine bağlı Reçana bölgesinde son 18 yıldır hayvan 
yetiştiriciliğinde yaşanan büyük düşüşler dolayısıyla geçimini hayvancılıktan sağlayan 
ailelere hayvan potansiyelinin artırılması ile ekonomik açıdan destek sağlanması 
amaçlandı.

Proje kapsamında 16 köyde yaşayan yüz aileye 200 adet Simental ırkı gebe düve temin 
edildi. Böylece tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda uygun şartlara sahip 
olan bölgede hayvancılık sektörünün yeniden canlandırılması teşvik edildi. Bölgede 
dağıtılan hayvan sayısının artmasıyla birlikte özel işletmeler tarafından sütün toplama 
ve işlenmesine yönelik bir merkezin kurulması için çalışmalar yürütülüyor. 
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Sırbistan’da	Sürdürülebilir	Kırsal	Kalkınmanın	
Desteklenmesi	Programı

Ekonomik faaliyetlerin tarıma dayalı olduğu, özellikle Sırbistan’ın güneyindeki dağlık coğrafyada bulunan, 
az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanan program ile bölgede yetiştirilen ürün yelpazesinin genişletilerek 
üretim kapasitesinin artırılması, ailelerin istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve bölge ekonomisinin 
canlılık kazanmasına destek olundu. 

Tarımsal Üretim ve Mekanizasyonu Destekleme Projesi

Proje ile Sırbistan’da modern ekipmanlarla tarımsal üretimin teşvik edilmesi ile 
çiftliklerde sağlıklı et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üretim potansiyelinin 
arttırılması amaçlandı.

Proje kapsamında, toprağın ekimi için hazırlanmasından gübrelenmesine, 
sulanmasından ürünün toplanmasına kadar geçen safhalarda kullanılmak üzere 
ekipman desteği ile yem üretimi için makine temini sağlandı. Tarımsal üretimin 
arttırılması için verilen ekipman desteği sayesinde ailelerin işgücü temini açısından 
yaşadığı sorunlar azaltılırken, çalışma olanakları iyileştirildi, böylece hem üretim 
kalitesi ve rekoltesinin artırılmasına hem de mikro düzeyde ürünlerin pazar paylarının 
artırılmasına katkı sağlandı.
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Sırbistan’da Az Gelişmiş Belediyelerde Örtü Altı Tarımsal Üretimin 
Geliştirilmesi Projesi

Proje ile tarımsal ve kırsal alanlarda yaşayan düşük gelirli bölge halkına doğrudan 
tarım desteği ulaştırılması ile tüm yıl boyunca ürün yetiştirilebilmesinin önünün 
açılması ve böylece küçük hanelerin üretimine katkı sağlanarak, bölge ekonomisinin 
canlılık kazanmasına destek olunması ile ilgili belediyeler bünyesinde kırsal alanda 
hayat koşullarının ve iş imkânlarının iyileştirilmesi amaçlandı. 

3 yıllık bir periyotta uygulanan projede dağıtılan 300 sera ile yaklaşık 1200 kişinin 
gelir elde etmesine imkan sağlandı. Proje ile ayrıca bölgede yetiştirilen ürün deseni 
genişletildi ve bu durum üretim kapasitesinin artmasını sağladı.

Sırbistan’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi 

Proje ile meyvecilik alanında faaliyet gösteren tarımcıları güçlendirerek, bölgedeki 
yaşam kalitesinin arttırılması bu yolla da tarımın geliştirilmesi ve istihdamın teşvik 
edilmesi amaçlandı. 

Proje kapsamında, ahududu üretiminin geliştirilmesini teminen 100 aileye 166.000 
fidan; Meroşina Belediyesine 5000 adet vişne fidanı; Arilye Belediyesi’ne 40.000 adet 
Tulameen tipi ahududu fidanı temin edildi. 
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Karadağ’da Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurulması Projesi

Karadağ’da, Arnavut ve Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Ulçin ve Bar şehirleri, 
tarımsal açıdan verimli zeytin ağaçlarıyla biliniyor. Bölgede, kırsal nüfusun tamamına 
yakını zeytin yetiştiriciliği ile uğraşmakta ve zeytin, özellikle zeytinyağı bölgenin en 
önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Zeytinyağı üretim teknolojilerinin günümüz 
standartlarının çok gerisinde olması, bölgede modern bir tesisin bulunmaması, 
mevcut üretimin eski usul yöntemlerle yapılması ve zeytinin işlemeye kadar geçen 
sürede çok beklemesi kalitenin düşük olmasına neden oluyor. 

Mevcut sorunlara çözüm getirmek adına TİKA, Karadağ’ın Ulçin şehrinde bulunan  
Zeytin Üreticileri Birliği’ne 10 ton/gün kapasitede bir zeytin işleme tesisi kurdu. 
Tesiste, üç vardiyada günlük 10 ton zeytin soğuk sıkım tekniği ile işleniyor. Bölgede, 
sezonda ortalama 200 ton zeytinyağı üretimi yapılıyor ve yağın kilosu 10-12 Avro’dan 
satışa sunuluyor.
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Somali Tarım Okulu Projesi

Afrika kıtasındaki kuraklığa önlem almak, Afrika insanlarının sahip olduğu 
zenginliklerin farkına varmasını sağlamak, muhtaçlıktan kurtarılarak kendi 
kendilerine yetebilir duruma gelmelerini ve sürdürülebilir bir tarımsal faaliyetle 
yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje 2013 yılından 
beri devam ediyor. 

Bu projeyle Somali’de ilk kez sera kuruldu, kavun, patlıcan gibi ürünler ilk kez 
yetiştirilmeye başlandı. Damlama sulama sitemlerinin kullanımı ve teknik arıcılık da 
ilk kez öğretilmeye başlandı. Ayrıca eğitim gören öğrencilere Somali şartlarında çok iyi 
yetişen fakat Somali halkının tüketmediği patlıcan, kavun, semizotu gibi sebzelerden 
yemek yapması öğretildi ve öğrencilere bu ürünleri tüketme alışkanlığı kazandırılması 
amaçlandı. Proje kapsamında, 420 yetişkin eğitimi, 3 Ziraat Meslek Lisesi öğrencisine 
staj eğitimi, sektörde faaliyet gösteren büyük çiftçilere danışmanlık imkanı sağlandı.
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Azerbaycan’da Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi ve Islahı Projesi

Azerbaycan’da süt sığırcılığının geliştirilmesinin desteklenmesi amacıyla başlatılan 
projede, Sabirabad ve Saatlı bölgelerinde yaşayan ve içinde Ahıskalıların da bulunduğu 
40 aileye 80 adet Holstein cinsi damızlık düve temin edildi. Projenin devamlılığının 
sağlanması amacıyla, üreticilere hayvanların teslim edildiği 3., 4. ve 5. yılın sonunda, 
her üreticiden 1 adet gebe düvenin teslim alınarak ihtiyaç sahibi başka üreticilere 
dağıtılması planlandı. 

Oluşturulan aile işletmeleri sayesinde 2017 yılı verilerine göre, çiftliklerde günlük 
30 litreye kadar süt verimi mümkün olmakla birlikte, projeyle hane bütçesine yıllık 
3.000-4.000 Azerbaycan Manatı (1.800-2.400 ABD Doları) destek sağlanıyor. 
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Azerbaycan’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi

Azerbaycan’da arıcılığın geliştirilmesi, kırsal nüfusun gelir, istihdam ve yaşam 
düzeylerinin iyileştirilmesi, gıda güvenliğine katkı sağlanması ve yerli arı gen 
kaynaklarının korunması amaçlarıyla 5 yıl boyunca uygulanan projede, 558 kişiye 
arıcılık eğitimleri verildi ve 5000 arı kovanı dağıtıldı ayrıca 500 aile için arı çiftlikleri 
kuruldu.

Proje kapsamında, yıllık 100 ila 150 kg arası bal üretimi gerçekleştiriliyor, arı 
işletmelerinin kurulduğu her bir ailenin bütçelerine yıllık 2.500-3.750 Azerbaycan 
Manatı (1.500-2.300 ABD Doları) destek sağlanıyor. 

Azerbaycan	Kırsal	Kalkınma	Programı
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Makedonya	Tarımsal	Kalkınma	Programı

Program ile ekonomik açıdan ağır şartların hakim olduğu Makedonya’nın kırsal bölgelerinde, ekonominin 
canlanmasına vesile olacak projeler geliştirilerek bölgede kalkınmanın sağlanması hedefleniyor. Bu 
çerçevede TİKA, bölge çiftçilerini bir araya getirerek, iletişimin sağlanabilmesi, çiftçilerin konusunda 
uzman ekipler tarafından eğitilebilmeleri, rekabet güçlerinin artırılabilmesi ve bu potansiyelin ekonomiye 
kazandırılabilmesi ile sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminin sağlanabilmesi için bölgesel projeler geliştiriyor 
ve uyguluyor.

Makedonya’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi

Proje ile kırsal alanlarda yaşayan dar gelirli aileler için alternatif geçim kaynağı 
oluşturularak yaygın olan geleneksel tütün yetiştiriciliği yerine istikrar ve ekonomik 
refah getirebilecek bilimsel ve modern tekniklere dayanan kaliteli ve verimli meyve 
üretimine geçişin sağlanması amaçlandı.

Proje kapsamında, toplam 300 aileye çevre ve iklim koşullarına uygun, verimi yüksek 
400 adet elma, 1.800 adet erik, 3.200 adet vişne, 2.000 adet armut, 5.600 adet kiraz, 
7.500 adet ceviz, 600 adet badem ve 6000 adet hicaz narı fidan desteği sağlandı. 
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Doğu Makedonya’da Sera Sebzeciliğinin Geliştirilmesi Projesi

Kırsal kesimde kısıtlı şartlarda yaşayan dar gelirli çiftçi ailelere yönelik başlatılan 
projede, sera sebzeciliğinin geliştirilmesi ile sadece mevsimlik değil aile ekonomisine 
katkı sağlayacak şekilde yıl boyunca üretim yapılarak daha yüksek gelir sağlanması 
amaçlandı. 

Proje kapsamında toplam 560 aileye 100-200 m2 sera temin edildi; verimi yüksek 
sebze (biber ve domates) tohum ve fide desteği sağlandı. Son üretim sezonunda 6 
aylık süreçte sera başına 1.500 Avro gelir elde edildi.

Makedonya Cumhuriyeti’nde Gıda ve Yaşam Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik 
Pirinç Üretiminin Artırılması Projesi

Makedonya genelinde azalan pirinç randımanı, kırık çeltik oranının artması, 
pazarlama gücünün düşmesi, pirinçlerin depolanması sırasında kalitenin azalması ve 
yeni çeşitlerin yetersizliği sonucunda, üreticilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi 
ile yeni üretim teknolojisi ve çeşitlerinin geliştirilmesi ihtiyaçlarından yola çıkılarak 
uygulanan projede, 9 çeşit Türk pirinç çeşidinin bölgede deneme ekimleri yapıldı 
ve deneme ekimlerinde kullanılan tüm Türk çeltik çeşitlerinden, Makedonya’da 
geleneksel ekilen çeşitlere kıyasla daha yüksek çeltik verimi elde edildi. Deneme 
ekimleri sonunda, tohumluk üretimi yapılan türler pirinç üreticilerine dağıtılarak ülke 
genelinde ekimler yapıldı. 

Proje kapsamında pirinç üreticileri ve araştırmacıların eğitimi, tohumluk üretimi, AR-
GE faaliyetlerinin desteklenmesi ile çeltik tarımına yönelik yeni Teknoloji ekipmanların 
temini sağlandı.  2015 yılında Türk iş adamları tarafından Koçana’da Balkanlarda en 
modern teknolojiye sahip pirinç üretimi ve paketleme tesisleri kuruldu.
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Makedonya’da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi

Proje, Doğu Makedonya’ya yönelik TİKA tarafından gelir artırımına yönelik 
gerçekleştirilen ilk projeler arasında yer alıyor. İki aşamada uygulanan projede, ilk 
aşamada bölgedeki çiftçilere arı yetiştiriciliği, bakımı ve arıcılık teknikleri eğitimi 
verildi, akabinde ilkel sepet kovanında bulunan arıların modern kovanlara taşınması 
sağlanarak buna ilişkin arıcılık araç ve gereçlerin dağıtımı yapıldı. 

İkinci aşamada ise arılı kovan dağıtımı yapılarak ana arı üretimi, oğul yetiştirilmesi, arı 
sütü ve polen üretimi, bal hasadı ve pazarlama teknikleri öğretildi, üretimlere ilişkin 
malzemelerin dağıtımı yapıldı. Böylece, üretim döngüsünün devamlılığı sağlanarak 
arıcılığın modern koşullarda gelir getiren bir meslek haline gelmesi, akabinde de arı 
işletmelerinin oluşturulmasının amaçlandı. Daha önce küçük çapta (aile içi kullanım 
için) ve bilinçsiz yapılan arıcılık, verilen arıcılık ekipman ve uzman desteği ile daha 
profesyonel şekilde icra edilmeye başladı ve aileler arıcılıktan ek gelir kazanmaya 
başladı. Yıllık tek bal hasadından aile başı ortalama 3.000 Avro’ya yakın ek gelir 
sağladı.

Toplumsal, ekonomik ve ekojolik açıdan bölgeye çok önemli katkıları bulunan proje, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Güney-Güney işbirliği 
programı çerçevesinde, 16-19 Aralık 2008 tarihleri arasında New York’da düzenlenen 
“Global South Development Expo 2008” organizasyonununda temsil edilmek ve 
tanıtılmak üzere en iyi uygulamalardan biri olarak değerlendirildi ve örnek projeler 
arasında seçildi. 
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Moğolistan’da Hayvan Yemi Yetiştiriciliğine Yönelik Pilot Bölge Uygulaması Projesi

Proje ile başta hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacı olmak üzere Moğol 
çiftçilerin en düşük maliyetle kaba yem ihtiyacının karşılayabilmesine katkıda 
bulunulması amaçlandı.

Proje kapsamında, bölgedeki hayvanların sağlığını olumsuz etkileyen çetin kış 
şartlarında arazi donması dolayısıyla hayvan yeminin az olması tehdidine yönelik 
Moğolistan iklim şartlarına uygun yem bitkilerinin yetiştirilmesi için farklı illerde ve 
farklı toprak türlerinde sulu ve susuz olarak tarımı yapılacak olan Türk korunga ve 
yonca tohumları ile belirlenen bölgelerde deneme ekimleri yapıldı. Yapılan deneme 
ekimlerinin akabinde elde edilecek verim sonuçlarına göre geniş alanlara ekimin 
başlanması planlanıyor.
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Sudan Türk Gen Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezinin Kurulması  Projesi

Proje ile Sudan’da büyükbaş hayvancılıkta kapasite geliştirmeye yönelik eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulanmakta olan “Büyük Başa 
Yönelik Suni Tohumlama” sisteminin entegrasyonu amaçlandı.

Proje kapsamında Sudan’ın Elcezire Eyaleti,  Managil ilçesinde “Sudan Türk Gen 
Kaynakları ve Suni Tohumlama Merkezi” kurularak Sudan Federal Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından resmi satış izninin verilmesi üzerine de 26 Mart 2017 tarihinde 
sperm satış ve suni tohumlama uygulamalarına resmen başlandı.

Söz konusu proje kapsamında, yapılan suni tohumlama çalışmalarıyla 15 litre olan süt 
veriminin yaklaşık 25 litreye, 20 kg olan et veriminin de yaklaşık 35 kg’a çıkarılması, 
devamında da civardaki Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak örnek bir 
merkezin oluşturulması hedefleniyor. Uzun vadede ise Sudan’da saf bir büyük hayvan 
ırkı oluşturulması için uygun ortamın sağlanması, ülke içi ve ülke dışı ürün satışları 
ile Sudan ekonomisinin kalkındırılması planlanıyor.
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Burkina Faso’da Moringa Oelifera Ağacı Yetiştirme Projesi

Proje ile bölge için özel bir önemi olan Moringa Oleifera ağacının yetiştirilmesi ve elde 
edilen ürünlerin işlenerek, özellikle okul çağındaki iyi beslenemeyen çocuklara gıda 
takviyesi olarak dağıtılması ile yetersiz beslenme ile mücadeleye destek olunması 
amaçlandı. 

Proje kapsamında Moringa Oleifera ağacı tohumundan fidan elde dilmesi için fidanlık 
kuruldu ve yetiştirilen fidanlar 300 hektar alana ve 75 okul bahçesine dikildi. Ayrıca 
Moringa Oelifera yapraklarının kurutulması ve öğütülmesi ile yaprağı, meyvesi ve 
kabuklarından yağ elde edilmesi için ekstraksiyon ünitesi kuruldu. Moringa Oleifera 
yaprakları kurutma ünitelerinde kurutularak ve değirmenlerde toz haline getirilerek 
küçük ambalajlarda, hastanelerin pediatri kliniklerinde tedavi gören bebek ve 
çocuklara, ilköğretim öğrencilerine, yetimhanelerdeki çocuklara dağıtıldı. Söz konusu 
projeden yaklaşık 3000 kişi faydalandı.

Moldova Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programı

Program, Moldova Cumhuriyeti Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı ile işbirliğinde gıda 
güvenliği ve yönetimi, süt hijyeni, yumurta hijyeni, kanatlı eti hijyeni, kırmızı et hijyeni 
ve kesimhane uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir eğitim 
programı olarak uygulandı.

Avrupa standartlarında üretim şartlarının tanıtılması ve farkındalık yaratılmasını 
amaçlayan eğitim programı ile Moldovalı üreticilerin hem iç pazarda hem de 
uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunuldu.
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Afganistan Tarım Dairelerinde Görevli Teknik Elemanlara Yönelik Kapasite 
Geliştirme Projesi

Afganistan’da hizmet içi eğitimlerin kaynak yetersizliği nedeniyle sağlanamaması 
yüzünden tarım personeline yönelik kapasite geliştirme projeleri önem arz ediyor.

Bu kapsamda TİKA tarafından Cevizcan ve Ser-ı Pul Vilayetlerine bağlı Tarım 
Müdürlüklerinde görevli teknik eleman ve yöre üreticilerinden oluşan 205 kursiyere 
ev ekonomisi uzmanları tarafından gıdaların üretimi ve muhafaza edilmesi, 
akademisyenler tarafından tarla ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği,  üzüm bağcılık 
uzmanları tarafından üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık konularında eğitim projeleri 
uygulandı. 

Namibya Çita Koruma Merkezi’ne Destek Projesi

Proje ile tarım arazilerine ve küçük/büyük baş hayvanlara sahip çiftçilere, toplum 
tabanlı koruma programlarını öğreterek çitalar ile yaşamalarını öğretmek amaçlandı. 

Proje kapsamında Anadolu’dan getirilen Anadolu çoban köpeği ile Sivas Kangalı’nın 
yetiştirilerek çiftçilere verilmesiyle hem  köpekler aracılığı ile yaban av hayvanlarının 
(çitalar gibi) evcil hayvanları öldürmelerini engellendi hem de çiftçilerin korumasız 
hayvanlara saldırmak isteyen çitaları öldürmesi engellendi.
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2015-2018 yılları arasında tarım, hayvancılık ve ormancılık alanında toplam 278 proje ve 
faaliyet yürütüldü. Proje yararlanıcısı ülkelerde tarım ürünlerinin çeşitliliğini ve tarımsal 
verimliliği artıracak konularda altyapı ve kapasiteyi geliştirmeye yönelik 124 proje (% 
44,6), eğitim, danışmanlık ve yayım konularında 94 proje (% 33,8) ve temel gıdaya erişim 
başta olmak üzere tarımsal üretim ve arz güvenliğini sağlamaya yönelik 60 proje (% 21,6) 
uygulandı. Uygulanan projelerde toplam 11.540,059 ABD doları harcandı.

Toplam Proje

278

%33,8

%21,6

%44,6 Altyapı ve Kapasite 

Geliştirme

6.629.456,78 USD

Tarımsal Üretim ve 

Arz Güvenliği

3.980.667,33 USD

Eğitim, Yayım ve 

Danışmanlık

929.935,03 USD




