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Arı Dostu İl Edirne
Proje Konusu: Edirne’yi doğaya ve doğal yaşama
saygılı Arı Dostu İl markasına dönüştürerek
çevreci İl olma gücünü desteklemektir.
Arı dostu İl olabilmek için; İlimizde biyolojik
çeşitlilik, halk sağlığı, su ve toprak sağlığının
korunması için ‘Arı Dostu’ uygulamalar teşvik
edilecek. Tarım alanlarında, park ve bahçelerde
haşere yönetimi entegre edilecek. Okullarda
mutfak, bahçe programları oluşturulacak ve
‘Arıları Sevin’ konseptiyle arılar ve arı ürünleri
tanıtılacak.
Tarım
alanlarında
ve
şehir
peyzajlarında böcek ilacı kullanılmayan ve arı
dostu uygulamaları teşvik eden bitkiler tercih
edilecek. İl genelinde bahçelerde arılar için
tozlayıcı koridorları ve güvenli yaşam alanları
yaratılacak. Halk pestisit / herbisit kullanımını en
aza indirmek için eğitilecek.

Edirne Balı

Proje Konusu: Edirne’de arıcılık ve arı
ürünlerinin standartları oluşturularak, arz
zincirindeki güveni tesis edecek Edirne Balı
markası oluşturulacaktır. İlimizde üretimi
yapılan arı ürünlerinden laboratuvar
testlerini
geçenler
ve
standartları
karşılayanlar Edirne Balı markasını almaya
hak kazanacaktır. Ürünler lisanslı depolarda
muhafaza altına alınacaktır. Ambalajlar için
logo ve karekod kullanılacak, dolumlar
kontrollü şartlarda yapılacaktır.

Arıcı Rezervasyon ve Bilgi Sistemi

Proje konusu: Yerel ve gezgin arıcılar için
yıllık arılık alanlarını koordine eden,
ihtiyaçları belirleyen ve çözüm üreten Arıcı
Rezervasyon Bilgi Sistemi kurulacaktır.
Sistem ile yıllık bitkisel üretim desenine göre
arı ihtiyacı belirlenerek, arılık alanları
oluşturulacaktır. Gezgin arıcılar sistemden
arılık
yeri
rezervasyonu
ve
kayıt
yaptırabilecektir. Arılıkların ve arıcıların
ihtiyaçlarının tespiti, geliş dönüşleri,
ürünlerin
hasadı,
taşınması
ve
pazarlanmasına yönelik çözümler sistem
üzerinde planlanacaktır.

ETASK - Edirne Tarımda Akıllı Su Kullanımı

Proje Konusu: Edirne tarımsal üretiminde
verim ve kalite artışının, sulama suyu
tüketiminde tasarrufun, doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi ve
işgücü ihtiyacının azaltılabilmesi için modern
basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı
yaygınlaştırılacaktır. İlimiz tarım alanlarında
toprak yapısı, üretim deseni,
bitki su
ihtiyacı, enerji ihtiyacı ve üreticilerin
ihtiyaçları dikkate alınarak sulamaya yön
verecek bir tarımsal sulama koordinasyon
merkezi hayata geçirilecektir.

DODOBİÇ - Doğa Dostu Biçerdöverler
Proje konusu: Çeltik anızları üretim
sahalarından yakılarak temizlenmektedir.
Çevre kirliliği yaratan ve insan sağlığına
olumsuz etkileri olan bu uygulamanın son
bulması
için
çeltik
hasadı
yapan
biçerdöverlerde sap kıyıcıların kullanılması
teşvik edilecektir.

TARGEM – Edirne Tarım Ar-Ge Merkezi
Proje Konusu: İlimizde tarım sektöründe genel
anlamıyla rasyonel düşünen, bilimi ve teknolojiyi
önemseyip inovatif ürün ve hizmetler geliştiren
bir merkez olarak TARGEM kurulacaktır. Edirne
tarımını dönüştürmek için geleceğe odaklı, ileriye
dönük, aldıkları kararları ve hedefleri programlı
biçimde uygulayan dinamik bir yapı olarak
TARGEM
tarımsal
üretim
zincirlerinin
yenilenmesine çalışacaktır. Yenilikçi, sosyal olarak
sorumlu ve sürdürülebilir yöntemleri kullanarak
optimum fiyat ve kalite performansıyla gıda
üretimine katkı sunacaktır. Tarım, Endüstri,
Ekonomi, Sosyoloji gibi birçok uzmanlık alanı bir
arada çalışma fırsatı bulacaktır. Çiftçilere yatırım
konularıyla ilgili eğitim verme, danışmanlık
yapma, yönlendirme ve fizibilite hazırlama
hizmetleri verilecektir.

Edirne Beyaz Peyniri Her Zaman Usta İşi
Fonda bir Rumeli türküsü dol kara bakır dol dol.. Peynir
mandırasında başlar sahne; ‘ Hasan neredesin bre sütler
geldi çabuk bakraçları getir’ diye bağırır peynir ustası.
Yerel kıyafetleriyle 20 li yaşlarında hasan kazanlar elinde
koşarken seslenir ‘Gelirim usta hemencik gelirim’ Kapı
açılır süt kamyonu görünür kapıda, modern peynir
mandırasının paslanmaz çelikten tanklarına süt aktarılır.
Tesisin tüm modern yüzü, modern ahırlarda sütün
sağımı ve mandıraya getirilişi, sütün büyük depolardan
mayalanma kazanlarına el değmeden aktarılışı
gösterilir... Kapı kapanır. Hasan elinde bakraçla
mayalanma teknesinin önünde ustasının sütü
mayalamasını izler. Usta mayalama işlemini anlatır
çırağına ‘ iyi bakasın iyi belleyesin a Hasanım, hiç
unutmayasın Beyaz Peyniri hep büle yapçan ’ der. Hasan
‘ Unuturmuyum be ustam hiç unutmam’ der.
Mandıranın bütün modern yüzü gösterilir beyaz peynir
yapımı, muhafaza ve paketleme aşamaları…Son olarak
Edirne Beyaz Peyniri Her Zaman Usta İşi sloganı
görünür.

Tükettin Bizi Hüsmen Agaaa
Elektroşok cihazı ile kaçak balık avlayan Hüsmen
aga ve arkadaşlarının teknesi alabora olur.
Elektrik akımına kapılan balıkçılar suda bir süre
çırpınırlar sonunda zar zor kıyıya çıkarlar. Asker
postalının ucunda gözlerini açan Hüsmen aga
demir parmaklıklar ardında bulur kendini.
Arkadaşları birer balığa dönüşmüş, Hüsmen agaya
isyan etmektedir ‘Tükettin bizi Hüsssmeeenn
agaaaaa, avlaya avlaya bitirdin bizi ’ diye yakasına
yapışırlar hırpaladıkça hırpalarlar. Kan ter içinde
yataktan fırlar Hüsmen aga kahvede alır soluğu.
Bundan sonra herkes bu kurallara uyacak
karışmam yoksa der ve Tarım ve Orman
Bakanlığının balık av boyutları ile avlanma
kurallarını gösteren broşürünü kahvehane ilan
panosuna asar. Balıklar hiç tükenmesin hep olsun
beyaa der..

Budama! Bilmiyorsan…
Kötü budama nedeniyle şehir içinde ve
bahçelerde kurumuş ağaçların, verimsizleşmiş
bahçelerin görüntüleri ile başlar sahne..
Elinde makasıyla budama yapan Fatma
teyze görünür, harika bir bahçede budama
yapmaktadır. ‘Diplomam var benim budamacı
eğitimimi tamamladım. Benim bahçemde asla
böyle görüntülere yer yok’ der.
Çok güzel budanmış şekil verilmiş peyzaj
ağaçları, meyve bahçeleri ve bol bol ürün alındığını
gösteren görüntüler eşliğinde budamanın önemi
vurgulanır.
Budama! Bilmiyorsan…
Kurslarımızda Budama Yöntemlerini Öğrenebilirsin
Yaşayan Ağaçlar Bol Kazançlar

Toprak Ölmeden..
Arazide ilaç, gübre uygulama görüntüleriyle
başlar sahne.. Yüzünde maskesi elinde eldivenler
ilaç atma elbisesiyle tam donanımlı modern
cihazıyla çiftçi kahvenin önünde traktöründen
iner.. Kahvenin önünde koşturan çocuklar dikkat
kesilirler çiftçiyi görünce, yanına gelirler. Çiftçi ‘
Aman çocuklar fazla yaklaşmayın üstüm başım
zehir’ der.. Küçük kız ‘ Ahmet amca seni uzaylı
zannettim’ der. Gülüşmeler olur. ‘Kimyasal ilaçları
kullanırken
giyerim
bunları
kimyasalların
zararından korunmak gerekli Yağmur’ diye karşılık
verir çiftçi Ahmet. Yağmur üzgün başını önüne
eğer ‘solucanların, kuşların, arıların da maskeleri
olsa keşke’ der. Arkasını döner ve avucunda
tuttuğu uğur böceğine gülümser.
Toprak Ölmeden Tedbir Al..
Yaşamazsa Yaşatamaz..
Üretirken Tükenmeyelim..
Yarınlar İçin Bilinçli Kimyasal Kullanımı..

Sular Çöl Olmasın!

Farkında mısınız!
Bitkilerinizi Beslemek için Harcadığınız Paranın
Yarısıyla Çevreyi Kirletiyorsunuz.

Kullandığınız Kimyasal Gübrelerin % 50’si Yeraltı
ve Yerüstü Sularına Karışıyor.
Bitkilerinize Yediremediğiniz Gübreler Sucul
Yaşamı Yok Ediyor.
Bitkilerinizi Doğru Besleyin. Balıklar Boğulmasın.

Çiftçilik İçin Akıllı Tarım Girişimci Genç
Girişimcileri ve gençleri akıllı tarım teknolojileri
(Dronlar, tarım robotları, insansız traktörler,
yazılımlar, uzaktan algılama vs.) ve akıllı tarım
uygulamalarındaki fırsatlara yönlendirmek için
teknopark bünyesinde bir eğitim laboratuvarı
oluşturmak hedeflenmektedir.
Dünyada artık tarım teknolojileri ile istihdamda
yeni bir grup çalışan modeli oluşuyor, tarım bir
kariyer alanı olarak görülüyor. Yakın gelecekte
ülkemizde
çiftçiler
de
çiftlikler
de
profesyonelleşecek. Proje ile İlimizde akıllı tarım
teknolojilerinde geleceğin fırsatlarını şimdiden
yakalamak için, tarıma ve teknolojiye ilgi duyan
girişimcilerin ve gençlerin bu pazarda yer almaları
sağlanacaktır.
Girişimcilik Ruhunda Var..
Akıllı Çalış Çok Kazan..

Doğa Bilimleri Bahçemiz
Çocukların doğaya yönelik farkındalıklarını
artırmayı, doğa ve doğayı oluşturan tüm
öğeler üzerinde bilimsel bakış açısıyla
düşünebilmelerini, olguların fark edilmesini
sağlayarak merak ve motivasyonlarını
artırmayı amaçlayan en iyi uygulama için
Okul Aile Birlikleri yarışıyor.
Desteklenecek etkinliklerin seçilmesinde
öğrencilerin etkileşimli öğrenme ortamlarına
girmelerinin sağlanması, yaparak-yaşayarak
öğrenmesini
sağlayacak
görevlerin
bulunması, etkinlik sonunda girişimcilik ve
bireysel yaratıcılıklarını kullanma konusunda
özgüveninin artırılması önemli unsurlardır.
Okul aile işbirliğini en yüksek düzeyde
sağlayan projeler desteklenecektir.

Geçmişten Geldiler…Edirne’den
Ortaokul ve Lise Okul Aile Birlikleri arasında
Edirneli tarihi karakterler yarışması düzenlenerek;
Edirne’nin değerleri olan şahsiyetler kimlikler,
karakterler (Padişahlar, Sultanlar, Pehlivanlar,
Lalalar, Paşalar, vs.) ve eserler ( Camiler, köprüler,
hanlar, çarşılar, tabyalar vs.) oyun ve oyuncak
karakterlerine dönüştürülecektir.
Karakterlerle uyumlu hikaye, oyun ve yardımcı
figürler hazırlanarak tarihi zenginliklerimiz güncel
teknolojiyle gençlere ulaştırılacaktır. (Lalanın
adamları, akıncılar vs.. Fatihin atı, ordusu, topları,
dökümcü vs.. Pehlivanlar, güreş sahası, sepet,
kispet vs.. Paşalar, Şükrü Paşa, Osman Paşa,
Kurmayları, kılıçları vs..)
Yaratılan karakterler ve hikayelerden dereceye
girenler mobil oyun ve oyuncak olarak
üretilecektir.

Senin İçin Adil Olacağız…
Sengi Arz Taşının Üzerine kurulacak sistemden
dilekçeler Divanı Hümayuna iletilecektir.
Yargılama tez zamanda yapılarak karar Sengi İbret
taşının üzerinde hologram görüntüsü olarak
yansıtılacaktır.
Rutin gezilerde katılımcıların istedikleri kişiye ait
fotoğraf holgram olarak yansıtılırken, Kırkpınar ve
kakava gibi etkinliklerde yargılamalar tiyatro
sahneleri ile canlandırılacaktır.
Sengi Arz ve Sengi İbret taşları

TARIMSAL TURİZM ATÖLYESİ
Turizmi çeşitlendirmek, il düzeyinde turizm
gelirini arttırmak amacıyla kırsalda tarımsal
üretim ve doğal gıda işleme süreçlerine
katılımın sağlanması için çiftlik atölyelerinin
kurulmasıdır. Yıl boyunca erişilebilir tarımsal
turizm
destinasyonları
oluşturularak
turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlanmış
olacaktır. Böylelikle "Ekolojik Çiftliklerde
Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe
Takası" da yapılmış olacaktır. Ayrıca yöresel
ürünlerin ve kültürel deneyimlerin yerli ve
yabancı turistlere tanıtımı da yapılmış
olacaktır.

Tüketici Pazarı
Tüketici Pazarı: Nihai tüketicilerin (Kişisel
veya ailevi ihtiyaçları için satın alanlar)
güvenli gıda ihtiyaçlarının talep ettikleri
üretim yöntemiyle üretildiği bir pazardır.
Tüketici müşteri değil iş verendir. Güvenli
gıda talebinin karşılanması adına kuralları
kendisi belirler. Pazarın yönetim ve idaresi
tamamen
tüketicidedir,
örgütlenme
biçimini, talep ve arz dengesini kendisi
kurar.
Üreticileri belirlenen ürünlerin
belirlenen üretim yöntemiyle üretim
yapmaları konusunda yönlendirir ve
destekler. Tüketiciler ürünlere nasıl ulaşmak
istediklerine dair yapıları kendileri kurarlar.

Teşekkür ederiz…

