
AGROPARK

Tarım ve gıda alanında faaliyet gösteren şirket ve KOBİ'leri aynı çatı altında toplayacak bir 

tarım teknoparkın (agropark) Malatya'da kurulması amaçlanmaktadır.

Bölgede  yenileşim  (inovasyon)  kültürünün  geliştirilerek  firmaların  ulusal  ve  uluslararası 

alanda  rekabetini  artırması  hedefleniyor.  ODTÜ-Teknokent  koordinatörlüğünde,  Malatya 

İnönü üniversitesi işbirliği ile yürütülmesi beklenen projede, tarım ve lojistik sektörleri için 

yenileşim (inovasyon) stratejileri hazırlanacaktır.

Projede, bölgenin belkemiğini oluşturan tarımın bilimsel boyutuyla ilgilenen firma sayısının 

azlığı  dikkate  alınarak,  Malatya'da  bir  tarım  teknoparkı  kurulması  ön  görülmüştür, 

hazırlanacak  yenileşim  (inovasyon)  stratejisi  doğrultusunda  DPT ve  Tarım  ve  Köy  işleri 

Bakanlığı'nın  agropark  için  Malatya'da  fizibilite  çalışmalarına  başlaması  için  çalışmalar 

yürütülecektir.

Tarımda  AR-GE merkezi  olarak  üretici-sanayi-araştırma  merkezleri  arasındaki  işbirliğinin 

geliştirilmesi, Malatya ya özgü marka ürünlerin gelişmesini de kolaylaştıracaktır.

Projemiz; bölgemizde öne çıkan sektörlerden biri olan Tarım-Gıda konusunda araştırma, proje 

geliştirme,  yenilikçi  model  uygulamalar  yapmak  ve  Malatya  da  tarım-gıda  sektörünün 

gelişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirilecektir. 

Süreç içerisinde yapılması gerekenler;

 Bölgemizin  tarımsal  kapasitesinin  (mekânsal,  teknolojik  ve  çeşitlilik  yönlerinden) 

ölçülebilir şekilde ortaya çıkartılması.

 Ekonomik  değeri  olan  Ar-Ge  çalışmaları  ile  bitki  çeşitliliğinde  ve  tarım 

teknolojilerinde öncü uygulama bölgesi olmak. 
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 Ar-Ge  çalışmaları  ve  üretici  birlikleri  ile  tarımsal  kapasitemizi  geliştirip  marka 

ürünlerimizle Malatya isminin tanınmasına katkıda bulunmak. 

Vizyonumuz;     

 Tarımda üretici-tedarikçi-tüccar-sanayici ve araştırmacı arasında iletişim ve etkileşimi 

güçlendirmek, sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak. 

 Yeni ürün ve tekniklere açık üreticilerle birlikte başarı hikayeleri yaratmak. 

Hedefler  imiz;  

 Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması 

 Malatya’ nın  tarım kümelenmesinde öncü bölge olmasını sağlamak. 

 Sanayiye  girdi  oluşturacak  üretimi  (endüstriyel  tarımı)  destekleyecek  eğitimler 

verilmesi ve yeni uygulamaları teşvik etmek. 

 Sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak. 

 Malatya’ nın “Tarımda Yenilikler Merkezi” olmasını sağlamak. 

İş birliği ağlarımızı güçlendirmek ve oluşturulacak olan platforma 

maddi  destek  sağlamak  amacıyla  TÜBİTAK'ın  İŞBAP  desteğine 

başvurulması düşünülmektedir. 

Yapılması düşünülen eğitim programları;

 İyi tarım uygulamaları 

 Organik tarım 

 Yenilenebilir enerji kaynakları 

 İşletmelerde gıda güvenliği 

 Koruma, teşhis ve tedavi 

teknolojileri 

 Teşvik ve destekler 

 Düşük maliyetli örtü altı sebzecilik 

 İşletmecilik 

 Bitkisel üretim teknolojileri 

 Muhafaza ve ambalaj teknolojileri 

 Biyoteknoloji 

 Gıda işletme teknolojileri 

 Sertifikalı ürün kullanımı 

 Teknolojik seracılık 

 Sulama teknolojileri 
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 Sürdürülebilir tarım 

 Tarım sigorta eğitimi 

 Silaj 

 Hayvan besleme 

 Hayvan sağlığı ve hijyeni 

 Koruyucu hekimlik 

 Hayvan sigortası 

 İzlenebilirlik 

 Çiftçilere pazarlama eğitimi 

 Bölgemizin tanıtımını sağlamak için:     

⇒ Proje ile ilgili web sitesinin yapılması 

⇒ **Ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım

⇒ Hedef ülke ve hedef yatırımcıların belirlenmesi 

⇒ İlgili uluslararası organizasyonlara üye olmak

⇒ Tarım Bakanlığına ziyaret düzenlenmesi ve sunulmak üzere bir dosya 

hazırlanması. 

⇒ Proje hakkında bilgilendirici broşür hazırlanması 

 Tarıma dayalı sanayi başlıkları: 

Gıda sanayi, Ürün İşleme, Paketleme, Soğuk Hava Depoları, Ürün Çeşitlendirme 

Tarıma Girdi Sağlayan Sanayi: 

Gübre, Tohum, İlaç, Organik Mücadele, Tarımsal Mekanizasyon, Diğer hammadde 

Organize Tarım Bölgesi ve Tarım Teknoparkı (Agropark) kurulması     ;  

• Altyapının tamamlanması 

• 10 büyük firma ve 100 küçük orta ölçekli firmanın bölgeye çekilmesi 

• Sözleşmeli tarım modelini oluşturmak ve uygulamak 

• Tarımsal Akreditasyon Laboratuarı kurmak 

• Soğuk zincir oluşturulması 
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