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YEREL TOHUMUN ÖNEMİ 

 İklim değişikliğinin tarım sektöründeki etkilerini azaltmak,

 Gıda güvenliğini sağlamak,

 Sağlıklı nesiller yetiştirmek,

 Çok uluslu tohum şirketlerinin tahakkümünden kurtulmak, 

 Topraklarımızın ölmemesi 

için yerel tohumlara sahip çıkmak ve yaşatmak zorundayız….



PROJEMİZİN  AMACI

Projenin genel amacı; Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz ekonomik koşulların

hafifletilmesi amacı ile yerel üretimin desteklenmesi: çiftçilerin ve ekonomik

yönden dezavantajlı kesimlerin, bu süreçte çift taraflı fayda sağlamalarıdır.

Projenin özel amaçları;

 Tarımsal üretim, dağıtım ve paylaşım belirli şirketlere bırakılamayarak yerel

(ata) tohumlar kullanılarak yerel çiftçiliğinin, yerel tarımın desteklenmesi,

 Belediye ye ait arazilerin ekim için değerlendirilerek tarım alanlarındaki

üretimin azalmasının önlenmesi,

 İşsiz vatandaşların tarım işçisi personeli kapsamında istihdam edilmesi,

 Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sağlamak amacı ile aş

evlerinde kullanılması,



 Süreçten etkilenen, işlerini kaybeden ihtiyaç sahibi hanelerin belirlenerek acil

gıda ihtiyaçlarının karşılanması,

 Gıda tedarik zincirlerinin akışını sağlayarak, üretim ve ticaret maliyetlerinin

azaltılması,

 Online seminer ve eğitimler ile çiftçilere teknik desteğin sağlanması,

karşılaştıkları problemlere çözüm üretilmesi, eğitim sağlanmasıdır.



PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

 Muğla Yerel Tohum Derneği, 

 Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

 Menteşe Ziraat Odası



PROJE SÜRECİ

 Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Covid -19 Mücadele ve Dayanıklılık

Programı Kapsamındaki 2020 yılı mali destek programı için başvuru yapmış

olduğumuz, ''Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla

Desteklenmesi'' başlıklı projemiz başarılı bulunmuştur.

 Projemizin 3 aylık süresi 23 Mayıs 2020 tarihinde GEKA ile imzalanan sözleşme

ile başlamıştır.



PROJE BÜTÇESİ VE FİNANSMANI

 Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Covid -19 Mücadele ve Dayanıklılık

Programı Kapsamındaki 2020 yılı mali destek programı kapsamında,

352.163,00-TL %100 hibe desteği finanse edilmiştir.



 Proje tanıtım ve görünürlük faaliyetleri gerçekleşmiştir.

PROJE FALİYETLERİ



 Mevsimlik 5 tarım işçisi proje kapsamında çalışmak üzere istihdam 

edilmiş ve işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda hijyen 

kurallarını sağlanmıştır.



 Proje kapsamında traktör, rotovatör, pulluk, römork gibi makineler ve teçhizatların alımı

yapılmıştır. Belediyeye ait 72 dönümlük arazilerimiz dikime uygun hale getirilerek, damlama

sulama sistemlerinin kurulumu ve fidelerin dikimi sağlanmıştır.





 Dikilen fidelerden 2 ton patlıcan, 

 1,5 ton biber ,

 5 ton domates 

 6 ton nohut üretimi yapılmıştır.









 Proje kapsamında kurumuş olan 300 m2 ‘lik seramızda , her yıl yerel (ata) 

tohumlarından fideler yetiştirilecek ve projemizin devamlılığı sağlanacaktır.



 Online eğitim ve seminerler ise proje süresince devam etmiş ve önümüzdeki

yıllarda da devam edecektir. Covid-19 salgın süresince tarım sektöründe alınacak

önlemler ve yerel tohum kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve Muğla

halkı bilinçlendirilmektedir.

 Böylelikle düzenlenen seminerler ve eğitim faaliyetleriyle üretim yapan kişilerin

(ilgili dernek üyeleri, dernek başkanları tarım ile uğraşan kişiler ve çiftçiler)

yerel(ata )tohumları kullanımı arttırılmış olacaktır.



PROJEMİZİN SAĞLIK ÜZERİNE 

ETKİLERİ

 Yerel (Ata) tohumları, atalarımızdan bugüne kadar

gelen, herhangi bir işleme tabi tutulmamış, yerli

ve doğal tohumlardır. Hibrit, GDO veya benzeri

ıslah çalışmalarına tabi tutulmadığı için doğal ve

sağlıklı kabul edilmekte ve toplumda güvenilir bir

bitkisel ürün hammaddesi olarak görülmektedir.

 Ancak günümüzde az sayıda olduğu, ihmaller

sonucu birçoğunun yok olduğu da bilinmektedir.

Korumaya alınmakta geç kalındığı için şu anda

elde olan az sayıda tohumların çoğaltılması

yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.

 Projemiz, yerel (ata) tohumlarının kullanımı ve

ata tohumlarının önemi konusunda toplum

bilincinin arttırılması açısından oldukça önem

taşımaktadır.



Dinlediğiniz için teşekkürler ….

Ayşegül KIYAK 

Proje Koordinatörü 

aysegulkiyak@hotmail.com
05327027434

‘YEREL TOHUM’ ÜLKENİN HAZİNESİDİR

GELECEĞİMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ….
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