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Tarım:
İnsanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi

temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla

yapılan üretimleri kapsayan, gelişmişlik

düzeyine bakılmaksızın her ülke için olduğu

kadar, insanlık için de hayati öneme sahip,

vazgeçilemez ve stratejik bir sektördür.





• Besin solüsyonu yardımıyla bitkilerin gelişmesini

sağlayarak, besin maddesi ve su gereksinimlerini

stres oluşturmadan, ekonomik bir şekilde

gerçekleştirme yöntemidir.

• Bitkileri ve bitkilerin kök sistemlerini desteklemek

için genellikle; kum, turba, vermikülit, perlit,

hindistan cevizi, kaya yünü veya genleştirilmiş kil

agregası gibi yetiştirme ortamları kullanılır.

• Yetiştirme ortamının kendisi bir besin kaynağı

değildir.

Topraksız Tarım: 



Topraksız tarımı gerektiren nedenler:

• Toprak kaybı,

• Toprak yorgunluğu,

• Hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunu,

• Aşırı gübre tüketimi ve

• Aşırı su tüketimi 

olarak sıralanabilir.



Topraksız tarımın bazı yararları;

• Verimsiz topraklar da değerlendirilmiş olur. 

• Topraklı tarıma göre daha az alan ve su gerektirmektedir. 

• Tarımsal ilaçların kullanımı daha azdır.

• Çiçeklenme kontrol edilebilir.

• Önceki ürün hasadı ile sonraki ürün hasadı arasındaki süre kısalır.

• Ekim nöbetine gerek kalmaz.

• Kapalı sistem ile suyun tekrar kullanımı mümkün olabilmektedir.

• Daha az su ve gübre kullanımı nedeniyle çevre kirliliği önlenir.

• Bitkiler kontrollü bir şekilde beslenir.

• Birim alanda daha fazla bitki ve ürün yetiştirilebilir.



Topraksız tarımın bazı dezavantajları;

• İlk tesis, yoğun sermaye ve başlangıç

masraflarının (sera, sulama, bilgisayar işletimi

vb.) yüksekliği,

• Kalifiye eleman bulunamaması,

• Üreticiler için yeni bir teknoloji olması,

• Hassas ve zaman alıcı bir üretim sistem olması

nedeniyle sürekli izlenmesi gerekliliği,

• Bazı kimyasalların kullanımı nedeniyle

tüketicinin ürüne karşı yargılı bakması.



• Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı

Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon

kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak

yürütülmektedir.

• Kimyasal kullanılmadan yapılan üretimdir.

Organik Tarım: 



• Organik Tarım; hasat, kesim, işleme, tasnif,

ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama,

taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar

olan işlemlerde, yetkilendirilmiş Kontrol ve

Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına

alınarak izlenmekte ve denetlenmektedir.

• Tüketici aldığı ürüne ait sertifika ile ürünün; kim

tarafından, nerede ve nasıl üretildiğini

sorgulayabilmektedir.



• Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik

tarımın benimsenmesinde ve üreticilerin organik

tarıma yönlendirilmesinde üreticilere sağlanan

destekler büyük önem arz etmektedir.

• Organik tarıma yönelik destekler 2005 yılında

bitkisel üretim için doğrudan gelir desteğine ilave

destekleme ödemesi olarak başlamış olup,

ilerleyen yıllarda hayvancılık, su ürünleri ve

arıcılığı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.





Tarımsal Kalkınma;

• Tarım sektörünün yapısal sorunları çözülerek, tarımsal
girdi yükünün azaltılması ve tarım sektörünü yeniden
ayağa kaldıracak tedbirlerin alınmasıyla mümkün
olabilecektir.

Üreticilerimizin;

• Üretim, girdi temini, finansa erişim, tedarik zinciri ve
pazarlama kanallarında; etkin, sosyal, kültürel ve
ekonomik refah düzeylerini arttırmak,

• Kaliteli ve yeterli üretimi sürdürülebilir kılmak,

• Karşılaştıkları sorunları, güçlerini birleştirerek, ortak
hareketle çözmeleri için kooperatifleşmelerini
sağlamak kaçınılmazdır.



• Gönüllük esasına dayanan,

• Üretmede ve güç birliğinde bir araya getirici,

• Topluma karşı sorumluluk bilincinin üst
seviyelere taşındığı,

• Kooperatifler arası teknik, pratik ve sosyal iş
birliğinin arttığı,

• Demokratik katılım ve denetim kültürünün
yaygınlaştığı,

• Sektörde güçlü, etkin ve aktif kooperatifçilik
bilincinin oluşturulması gerekmektedir.





Tarım Turizmi (Kırsal Turizm);

• Tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal

yörelerin dinlendirici etkisini ön plana alan,

• Gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan

tarım kesimindeki üreticilere ek gelir olanakları

sağlayan,

• Yöre ve ülke ekonomisinin, sosyal ve kültürel

yapısını olumlu yönde etkileyen bir faaliyet

alanıdır.



Tarım turizminin yararları;

• Tarımsal ürün talebi artmakta, üretim ve üretici
olumlu yönde etkilenmektedir.

• Turistik mal ve hizmet sektörü ve bunların yan
sektörleri de gelişmektedir.

• İstihdam, ek gelir, kişisel gelir, yaşam düzeyi,
kırsal göç ve kamu gelirleri olumlu yönde
etkilenmektedir.

• Kentsel ve kırsal kesimlerde yaşayanların yaşam
düzeyleri ve davranışları arasındaki fark önemli
ölçüde azaltılmaktadır.





Kütahya İlimizde;

• Kalkınma hedefli ve proje odaklı hibe kuruluşlarından

Zafer Kalkınma Ajansının varlığı,

• Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumunun ilimizde

kurulmuş olması,

• İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi

tarafından verilen hibe desteklemelerinin yatırımları

teşvik etmesi,

Kütahya’da tarıma yapılacak yatırımlar için önemli
nedenlerin başında gelmektedir.







• 04 Aralık 2019 Çarşamba günü, ilimizde bir ilk olacak; İstihdam

Şurası ve Yıllık Eylem Planları ile Yatırımcı ve Genç Girişimci

Destek Paneli gerçekleştirilecektir.

• “Kütahya İli Devlet Destekleri Rehberi” isimli çalışmamızda,

geçmişten günümüze; çini, seramik, eğitim, turizm, termal sağlık

kenti olan Kütahya’ya KOSGEB, Türkiye İş Kurumu, TÜBİTAK,

Sosyal Güvenlik Kurumu, Zafer Kalkınma Ajansı, Ticaret Bakanlığı,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve

Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve

Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan; destek, teşvik, hibe, indirim ve

istisnalar bu rehberde toplanarak ilimizde yatırım yapmak isteyen

vatandaşlarımızın istifadesine sunulacaktır.



T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ 

HEKİM SİNAN TIBBİ BİTKİLER ARAŞTIRMA 

MERKEZİ



• 2010 yılında 11000 m²’lik alan kamulaştırılarak, merkezimizin

inşaatı başlamış olup 2011 yılında faaliyete geçmiştir.

• Kütahya Belediyesi’ne bağlı bir kuruluştur.

• Adını XV. Yüzyılda yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin ilk Hekim

Başı (Reis’ül-Etibba) olan ve edebiyatımızda Şairler Şeyhi

unvanını alan Kütahyalı Şeyhi Hekim Yusuf Sinan’dan

almıştır.

• Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi’nde, organik tarıma en 

uygun illerden birisi olan Kütahya iline uygun, çok sayıda tıbbi 

ve aromatik bitkinin yetiştiriciliği yapılmakta ve uygun şartlarda 

kurutulup paketlenerek veya sabun, kolonya vb. üretimiyle  

piyasaya arza hazır hale getirilmektedir.



Anılan Merkez’de, yurt dışından ve ülkemizin

birçok ilinden gelen, tıbbi bitkilerle ilgilenen

ziyaretçiler ağırlanmaktadır.

• Merkezi, 2018 yılında 7135 kişi ziyaret

etmiştir. Çeşitli Bakanlıklara bağlı il

müdürlükleri ve üniversitelerin ilgili

bölümlerinden gelen öğrenciler ağırlanmıştır.

• Ayrıca Kütahya merkeze bağlı kreş, anaokulu,

ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri

de merkezimizi ziyaret etmektedir.



Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi

ve Aromatik Bitkiler Merkezi

Bahçesinde; çocuklarımızın toprak ve

bitkilerle iç içe olması amacıyla

kurulmuş olan ‘‘Minik Bahçıvanlar

Uygulama Alanında’’ kreş, anaokulu,

ilkokul ve ortaokul bünyesindeki

öğrencilerimize tıbbi bitki dikimleri

yaptırılmaktadır.



• Kütahya ili, dünyanın hiçbir coğrafyasında

bulunmayan yaklaşık 1000 adet endemik

bitki türü barındırmaktadır. Ekolojik

özellikleri ve coğrafi yapısı nedeniyle pek

çok tıbbi ve aromatik bitkinin doğal olarak

yetiştiği ilimizin, organik/iyi tarım

tekniklerine göre ciddi bir üretim

potansiyeli bulunmaktadır.



• Kütahya ili kırsal alanlarında, kekik, adaçayı,

nane, melisa ve benzeri alternatif olabilecek bazı

tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi çiftlik

faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi bakımından önem

taşımaktadır.

• Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sonucu

yapılacak yeni bitkisel üretimin artışı ise

beraberinde bu bitkileri işlemeye yönelik

endüstriyel yapılanmayı da doğuracaktır.



• Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin başta

ilaç sanayi olmak üzere kozmetik, gıda, yem sanayinde

artan oranda kullanım alanı bulmaktadır.

• Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda endüstrisinde en fazla

baharat olarak tüketilmektedir. Son yıllarda artan

beslenme duyarlılığıyla birlikte bitkisel sıcak ve soğuk

içecekler, sebze, tatlı, meyve vb. gibi farklı kullanım

alanları da giderek yaygınlaşmaktadır.

• Bitkisel ilaç olarak ekstraktlar, uçucu yağ ve sabit yağ

gibi endüstriyel işlemlerden geçirilerek nitelikli ilaç ve

kozmetik hammaddelerine dönüştürülmektedir.





• Tablodaki verilere göre, tıbbi bitkiler ile geleneksel tarım

ürünleri karşılaştırıldığında; örneğin, kekik ürününün;

buğdaya oranla yaklaşık 9 kat, arpaya oranla 18 kat ve

şeker pancarına oranla 4 kat daha fazla gelir sağladığı

görülmektedir.

• Adaçayı ürünü; buğdaya oranla yaklaşık 6 kat, arpaya

oranla 12 kat, Şeker pancarına oranla 3 kat daha fazla

gelir getirmektedir.

• Haşhaş ürünü ise buğdaya oranla yaklaşık 4 kat, arpaya

oranla 9 kat ve şekerpancarına oranla 2 kat daha fazla

gelir elde etmektedir.



2020-2024 Yılları Tarımsal Kalkınmaya Yönelik 

Projelerimiz:

• Tarımsal Organize Sanayileri Projesi 

• Hayvan Borsası Projesi

• Et ve Süt Üretimine Yönelik Hayvancılık OSB‘leri 

• Jeotermal Sera İhtisas ve İşleme Tesisleri Projesi 

(Fizibilite Çalışması Halinde)

• Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştirme Projesi 

• Fidan Yetiştirme ve Meyve Bahçeleri Projesi 

– Kütahya vişnesi, Hüsnüyusuf armudu ve cücem 

eriği için coğrafi işaret tesciline ilişkin 

çalışmalar yürütülmektedir. 



• Entegre Meyve Suyu Üretim Tesisi Projesi

• İlikli Kemik Suyu Üretim Projesi

• Meyve Kurusu Üretim Tesisi Projesi

• Süs Bitkileri Fide Yetiştiriciliği Projesi

• Tarımsal Sulama Destek Projesi

• Yöresel Ürünler Pazarı Projesi

• Yenilenebilir Enerji Destek Projesi

• Kadın Dayanışma Kooperatifi Projesi 





KÜTAHYA
• 7000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış,

kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tarihi zenginliği ile bir açık hava
müzesi gibi TARİH ve KÜLTÜR kentidir.



KÜTAHYA
• Türkiye’deki 65 termal bölgeden 9’una sahip olan, her ilçesinde veya

yakınında değişik sıcaklıkta, değişik özelliklerde termal kaynaklara
sahip TERMAL İL’dir.



KÜTAHYA
• Ormanlarla kaplı, Gediz ve Porsuk nehrinin çıktığı, yeraltı, yerüstü suları,

pınarları ile ünlü yaylaları ile DOĞAL cazibe merkezidir.



KÜTAHYA
• Kültür Turizm Bakanlığımızın 2023 Vizyonu içinde ilan etmiş olduğu 15

MARKA KENT’ten biridir.

VAZO ÇİNİLİ CAMİİ



KÜTAHYA
• Bordan, kömüre; seramik hammaddelerinden gümüşe;

refrakter hammaddesi manyezitten, yarı kıymetli süs
taşlarına kadar, 35 çeşit yeraltı zenginliğine
sahip MADENCİLİK cennetidir.

• İklimi, sulanabilir tarım arazileri, yıllık yağış miktarı,
güneşlenme değerleri ile TARIM kentidir.

• Jeopolitik konumu itibariyle İç Batı Anadolu’nun Lojistik 
Merkezidir.



KÜTAHYA

• Son olarak 31 Ekim 2017 tarihinde ilân edilen
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının yeni üyeleri
arasında yer alarak “Zanaat ve Halk Sanatları
(Crafts and Folk Art)” alanında “Yaratıcı
Şehir” unvanını almıştır. Bu alanda 37 Dünya
şehrinden biridir.

• Kütahya, UNESCO tarafından yaratıcı şehir olarak
kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri
olmuştur.





TEŞEKKÜRLER


