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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Bakanlığımıza gönderilen 160 proje 
onaylanmış olup 57.908.629 TL hibe tutarı ile Niğde en yüksek hibe almaya hak kazanan İl olmuştur. Ayrıca İlimiz proje sayısında da 
Türkiye’de 3. sırada yer aldı. >> devamı sayfa 8’de

Niğde’den 6 Ülkeye Kurutulmuş Domates İhraacatı

Niğde’nin 
Çukurkuyu 

Kasabası sınırları 
içinde üretilen 

domatesler 500 
dekar alanda 

kurutularak 
istihdama ve ülke 

ekonomisine 
katkı sağlıyor 

>>7’de

Kendine özgü araması, lezzeti 
ve kalitesi ile Niğde’de 
yetiştirilen kirazın 
yaklaşık yüzde 
80’i başta Rusya, 
İngiltere ve 
Almanya olmak 
üzere yurt dışına 
gönderi l iyor. 
Ayrıca bu yıl 
Çin, Güney 
Kore ve Tayland’a da 
kiraz satışının başlamasıyla 
ihracat yapılan ülke sayısı 
12’ye yükseldi.

KIRSAL KALKINMA HİBELERİNDE
TÜRKİYE’DE BİRİNCİYİZ

>>4’te

      Niğde Kirazı Dünyanın Gözdesi
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KOP DESTEĞİ İLE BOR 
İLÇESİNDE 5 ADET 

SERA KURULDU
İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tarımsal Eğitim ve Yayım 
Projesi (KOP TEYAP) kapsamında desteklenen Kop 
İle Bor’da Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 
5 adet sera kuruldu.İl Müdürlüğümüzün Bor İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü 
projenin amacı; Niğde’de, çiftçilere örtüaltı sebze 
tarımında modern yetiştiricilik tekniklerini öğreterek 
üreticilerin teknik kapasitelerinin artırılması ile 
yüksek verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi 
sonucunda gelirlerinin ve yaşam standartlarının 
yükseltilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla Bor 
İlçesi sınırları dahilinde 5 adet 525’şer m2 plastik 
örtülü sera kurularak, Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şubesinde görevli teknik personel tarafından 
üreticilere örtü altında sebze yetiştiriciliği hakkında 
teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Nisan 
ayında üretime başlanan seralarda ağırlıklı olarak 
biber olmak üzere domates ve hıyar yetiştiriciliği 
yapılmakta olup elde edilen ürün yerel market ve 
pazarların yanı sıra seralardan direkt tüketiciye 
sunulmaktadır. 225 Bin TL tutarındaki bütçenin %70’i 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 
desteklenirken %30’u projeden  yararlanan çiftçiler 
tarafından karşılanmıştır.

Niğde’de İhracata Yönelik 
İlk Zirai Fümigasyon Ruhsatı 
Verildi
Altunhisar İlçesinde Temizdoğa İthalat İhracat Sanayi 
ve Ticaret Limited Şİrketi tarafından kurulan Zirai 
Fümigasyon Ünitesinin ruhsatı İl Müdürümüz Asım 
BAŞ tarafından Şirket sahibi Emirhan ORHAN’a verildi. 
Son yıllarda Niğde’den Çin, Güney Kore ve Tayvan 
gibi ülkelere ihracatı yapılan kiraz gibi ürünlerin 
fümigasyon işlemleri konusunda çok önemli bir 
yatırım olduğunu belirten İl Müdürü BAŞ, tesisin İlimize 
ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE EKİPMAN 
DESTEĞİ
Bor İlçe Tarım Müdürlüğümüzün hazırladığı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın Covid 19 ile Mücadele destek programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazanan “Bor’daki Misafirlerimiz Mevsimlik Tarım 
İşçilerimiz” projesinin ekipman teslimini gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti 
Milletvekili Sayın Yavuz ERGUN ,Bor Belediye Başkanı Serkan BARAN, 
İl Müdürümüz Asım BAŞ, Bor İlçe Müdürü Rıza ÖZKAN Proje dahilinde 
işçilerimize 3 adet mobil sınıf, 3 adet 5 tonluk içme suyu tankı, 3 adet 
sıcak su ünitesi, maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımını yapıldı.
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Koronavirüs (COVID-19) Tedbirleri Kapsamında Gıda Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 
Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatları üzerine İl 
Müdürlüğümüz personellerince gıda üreten ve satışını 
yapan işletmelere yönelik denetimler artırılmıştır. Gıda 
işletmelerinde gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede 
olması için özellikle ekmek, pide, unlu mamuller üretimi 
yapan işletmeler, kurum hastane yemekhaneleri, 
kantinler, toplu tüketim yerleri ve marketler denetleniyor.
Yapılan bu denetimlerde özellikle hijyen kuralları maske 
eldiven kullanımı konusunda işletmecilerin ve çalışanlar 
uyarılmakta. Açıkta ürün satışı yapılmaması, ürünlere 
insanların dokunmasını engelleyecek şekilde önlem 
alınması, hasta personelin çalıştırılmaması ,çalışan ve 
müşterilerin kullanımı için dezenfektan bulundurulması, 
kullanılan malzemelerin hijyeninin sağlanması, 
işletmelerin düzenli havalandırılması ayrıca lokantalarda 
yemeklerin iyi pişirilmesi ve kişisel hijyene önem 
verilmesi konularında uyarılar yapılmaktadır. Uymayan 
işletmelere ise gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. 
İl Müdürlüğümüz tarafından Gıda işletmelerinin 
Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı alması gereken 
tedbirlerle ilgili afiş ve broşürlerde dağıtılmaktadır. 
Bu süreçte en önemli denetçinin tüketici olduğu 
unutulmadan tüketicilerimizin gördükleri olumsuzlukları 
Alo Gıda 174 hattına bildirmelerinin denetim açısından 
çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

İL MÜDÜRÜMÜZ ASIM BAŞ BİÇERDÖVER KONTROLÜNE KATILDI
Üreticilerimizin büyük emekler sarf ederek ektiği hububat, temmuz ayı itibari ile hasada gelmiş bulunmaktadır. İlimizde hububat hasadı, 
Altunhisar, Ulukışla ve Bor ilçemizden sonra İl merkezimizde de 15 Temmuz tarihi itibari ile başladı.Biçerdöverle hasatta dane kayıplarını 
en aza indirebilmek için, Valilik Olur’u ile Kontrolör – Denetçi yetkisi verilmiş ve gerekli eğitimleri gerçekleştirilmiş toplam 21 teknik per-
sonel, 7 ekip halinde İl genelinde kontrollerini düzenli şekilde devam ettirmektedir. Oluşturulan Biçerdöver Kontrol ekipleri 2020 yılı hu-
bubat hasat mevsiminde biçerdöverle yapılacak hasatta dane kayıp oranının % 2’nin altında kalması için yoğun kontroller yapmaktadırlar.
İl Müdürümüz Sayın Asım BAŞ, 20 Temmuz 2020 tarihinde Merkez İlçe Konaklı Kasabası hububat alanlarında biçerdöver kontrolü yapan 
ekibin çalışmalarını sahada denetlemiş, çalışmalar hakkında ekipten bilgi almıştır. Kontrol çalışmalarına fiilen iştirak eden İl Müdürümüz, 
biçerdöverde ve tarlada bizzat gerçekleştirdiği kontrol ve denetimler sonrasında biçerdöver operatörleri ve ürün sahipleri ile görüşerek 
değerlendirmelerde bulunmuştur. Hasat çalışmalarının başarıyla yürütülmesi ve hasadın ülkemize, milletimize hayırlı olması temenni ve 
dileklerinde bulunan İl Müdürümüze, gerçekleştirmiş olduğu kontrol ve denetimler esnasında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Ali SOLAK ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner KAHRAMAN' da eşlik etmişlerdir.
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İL MÜDÜRÜMÜZ ASIM BAŞ   
KURBAN SATIŞ YERLERİNDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Niğde Belediyesi 
Hayvan Pazarını ziyaret eden İl Müdürümüz Asım 
BAŞ, burada incelemelerde bulundu. Kurbanlık 
hayvan satışı yapan yetiştiricilerimiz ve kurban 
almaya gelen vatandaşlarımızla sohbet eden 
İl Müdürümüz Asım BAŞ’a Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk AKBULUT, Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner 
KAHRAMAN ile görevli veteriner hekimler eşlik 
etti.Kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve 
yaşı gibi bilgilere, https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr 
adresinden veya "HaySag" mobil uygulamasından, 
küpe sorgulayarak erişilebileceğini belirten  
İl Müdürü BAŞ, Haysag uygulamasının cep telefonuna 
indirildikten sonra ücretsiz olarak kullanıldığını ve 
Bakanlığımızın bu uygulamasıyla vatandaşlarımızın 
kurbanlık hayvanlarının durumlarını kolayca 
öğrenebileceklerini ifade etti.İl Müdürümüz ayrıca, 
“Kurban bayramı süresince İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içerisinde 
bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin 
gerekli denetim ve kontrollerini ve geri dönecek 
hayvanlarla ilgili olarak gereken işlemleri yapmak 
üzere yeterli sayıda araç ve nöbetçi veteriner 
hekim görevlendirildiğini belirtti. Bayram boyunca 
veterinerlerimiz sahada olacaklar. Vatandaşlarımız 
herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sahadaki 
veteriner arkadaşlarımıza başvurabilirler. Şimdiden 
tüm halkımıza hayırlı ve güzel bir bayram 
geçirmelerini temenni ediyorum.’’ dedi.

Niğde'de yetiştirilen kirazın yaklaşık yüzde 80'i başta Rusya, 
İngiltere ve Almanya olmak üzere yurt dışına gönderiliyor. 
Ayrıca bu yıl Çin, Güney Kore ve Tayland'a da kiraz satışının 
başlamasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.
Geçmişte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e de gönderilen, 
Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere pek 
çok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazlar, kendine özgü 
rengi, lezzeti ve kalibresiyle Uzak Doğu ülkelerinin de 
dikkatini çekti.Bu yıl ilk defa Çin, Güney Kore ve Tayland’a 
da kiraz ihraç edildi. Yaklaşık 26 bin dekarlık sahada 33 bin 
ton kiraz rekoltesi elde edilirken bu kirazların yaklaşık 25 
bin tonu yurt dışına gönderiliyor. İl Müdürümüz Asım Baş, 
Darboğaz’ın kaliteli kirazları nedeniyle Türkiye’nin kiraz 
merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Kirazda 
marka olma yolunda ilerleyen bir iliz. Köyümüz de kiraz 
üretiminin merkezi sayılır. Kirazın pazarlaması ile ilgili bir 
sıkıntımız yok çok şükür. Üretimimizde belli bir kalibrenin 
üzerinde olanlar özellikle direkt yurt dışına gidiyor. Son 
turfanda diye adlandırabileceğimiz üretim periyodumuz 
var. Bundan dolayı hasat bereketli olsun, hayırlı olsun."

Niğde Kirazı Dünyanın Gözdesi
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NİĞDE’NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDE 
60 ÇİFTÇİYE 3.5 TON FASULYE 
TOHUMU DAĞITILDI
 Ulukışla İlçesinde Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü tarafından kuru fasulye üretiminin 
geliştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere 3.5 
ton Arslan cinsi kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen dağıtım 
törenine Ulukışla Kaymakamı Osman ŞAHİN , 
Belediye Başkanı Ali UĞURLU ,İl Müdürümüz 
Asım BAŞ ,İlçe Müdürü Ahmet Sezgin 
PAMUK ve Koordinasyon Tarımsal Veriler 
Şube Müdürü Mustafa Gökhan ZOR katıldı.

VALİMİZ SAYIN YILMAZ ŞİMŞEK' TEN İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
PERSONELİNE BAŞARI BELGESİ
Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK,İl Müdürümüz Asım BAŞ ve İl Müdürlüğümüz bünyesinde görevli 10 personeli, başarılı 
ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Müdürlüğümüz bina girişinde İl Müdürlüğümüz yönetici 
kadrosu tarafından karşılanan Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK, İl Müdürlük makamında düzenlenen ödül töreninde, görevlerini 
ifa ederken göstermiş oldukları gayretleri ve özverili çalışmaları nedeniyle personellerimize başarı belgesi takdim etti.
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 Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan 6.8 
büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine İl 
Müdürlüğümüzün koordinesinde Bor Pancar Ekicileri 
Kooperatifi, Niğde Elma Üreticileri Birliği ve Edikli Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi destekleri ile 1 ton süt ve 5 ton elma 
yüklü kamyon gönderildi.
 İl Müdürlüğümüz bahçesinden yola çıkan yardım 
kamyonu Vali Yardımcısı Cemil KILINÇ, İl Müdürümüz 
Asım BAŞ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 
Soner KAHRAMAN Bor Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü 
Abdurrahman KARAHAN ve Elma Üreticileri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla KAPLAN tarafından uğurlandı.

İl Müdürümüz Asım BAŞ Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli 
Takımına çağrılan personelimiz Esra BOZDEMİR’i makamında 
kabul ederek tebrik etti.
İl Müdürlüğümüzde Ziraat Teknikeri olarak görev yapan ve 
Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımında forma giyen 
Esra BOZDEMİR 23-28 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım kampına çağrıldı. 
İl Müdürümüz Asım BAŞ genç sporcumuzu tebrik ederek 
başarılar diledi.

İl Müdürlüğümüzden Elazığ’a 
Deprem Yardımı

Başarılı Sporcumuz Milli Takımda

150 Çiftçiye Sertifikalı Budama Kursu Veridi 
Niğde İl Müdürlüğümüz ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Sertifikalı Meyve Ağaçlarında Budama Kursu açılarak toplam 
150 çiftçimize budama sertifikası verildi. Niğde ilinde yöreye uygun çeşitlerle oluşturulan bodur ve yarı bodur meyve bahçeleri  meyve 
ihracatçısına ve meyve suyu sektörüne önemli üretim potansiyeli ve hammadde kaynağı oluşturmaya başlamıştır. Bu amaçla Niğde 
Merkezde 1, Gümüşler Kasabasında 1 ve Sazlıca Kasabasında 2 adet olmak üzere toplam 4 adet açılan kursta teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilmiştir. İl Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa ÇINAR tarafından verilen eğitimlerde elma, ceviz, kiraz, 
nektarin, şeftali ve kayısı gibi meyve ağacı türlerinin budamasında dikkat dikkat edilecek hususlar, budama tekniği, budama aletlerinin 
dezenfeksiyonu gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgiler verilerek  meyve bahçelerinde uygulama yapıldı.
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Niğde’nin Çukurkuyu Kasabası sınırları içinde domates 
üretiliyor, üretilen domatesler 500 dekar alanda kurutuluyor. 
Bu tesiste 500 kişi istihdam ediliyor.domates üretim ve kurutma 
tesisi hakkında konuşan İl Müdürümüz Asım Baş, ülkemizde 
kurutulmuş domates için 600 bin ton üretim yapıldığını, %90’ın 
üzerinden bu ürünlerin ihraç edildiğini söyledi. Kurutulmuş 
domatesin ülkemize 100 milyon dolar gelir getirdiğinin söyleyen 
Müdürümüz Asım Baş konuşmasının devamında, “İlimizde 
250 bin ton domates üretimimiz var. 25 ila 30 bin dekar üretim 
alanımız bulunuyor, ilimiz açısından kurutulmuş domates gelişen 
bir ürün kalemimizdir. Çiftçilerimizin hiç ot bitmez denilen 
alanlarda üretim yaptıklarını ve başarılı olduklarını gördük. 
Bundan sonra domatesi ilimizde ön sıralarda olan bir ürün olarak 
değerlendireceğiz. Birlikte üretmenin çok avantajları bulunuyor, 
bizler istişare ettik, yaş sebze ve meyve üreticileri birliği kurmayı 
hedefliyoruz. Düzgün bir yönetimle birlik bu alanda inşallah 
başarılı işlere imza atacaktır. Burada yaklaşık 500 dekar alan 
üzerinde kurutma yapılıyor, bu ilimiz açısından büyük öneme 
sahip ve büyük istihdam sağlanıyor. Üniversite yıllarımızda hayal 
ettiklerimiz bugün gerçekleşiyor. Bizim bundan sonraki amacımız 
Niğde’nin bir ihracat merkezi haline gelmesidir. Ayrıca içinde 
bulunduğumuz üretim tesisine bakanlığımızın da destekleri ile 
kurutma tesisi de kuracağız. ” dedi.

NİĞDE’DEN 6 ÜLKEYE KURUTULMUŞ DOMATES İHRACATI

500 Dekar Alanda 30 Bin Ton Domates Kurutulacak
Domates Üretim ve Kurutma işini ilimize kazandıran ve tesis kuran 
Ahmet Bulşan, “Yaptığımız bu domates kurutma işinin merkez üssü 
Ege bölgesidir. Biz buradan yıllarca ege bölgesine mal gönderdik, 
yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucu Niğde bölgesinin 
kurutmak için çok daha avantajlı olduğunu gördük. Bu yıl buradaki 
kurutma tesisini kurduk, yaklaşık bu alan 500 dekar büyüklüğünde 
olacak. 30 bin ton yaş domatesi burada işleyeceğiz ve yurt dışına 
başta İngiltere ve İtalya olmak üzere ürünlerimizi göndereceğiz” diye 
konuştu.

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ İLE 
NİĞDE’DE İLK “DOLU SAVAR” 
KURULDU
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme programı  13.Etap 
Projelerimizden olan “Dolu Önleme Makinesi“ Niğde Merkeze 
bağlı Elmalı Köyünde bir ilke imza atılarak Elma bahçesinde 
ilimizde ilk kez kurulumu sağlanmıştır. İl Müdürlüğü, Kırsal 
Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü , KKYDP proje 
yürütme birimi ile yapılan çalışmada Dolu Önleme Makinesi 
kontrolleri yapılmıştır. İlimizde ilk defa kullanılan “Dolu savar” 
sistemi, meyve bahçelerine yaklaşan dolu bulutlarını önceden 
haber verirken yukarı püskürttüğü gaz, yaklaşık 12 kilometrelik 
mesafe gidiyor. Bu gaz, suyun kristalleşmesini engelleyerek, 
yere yağmur olarak düşmesini sağlıyor . Dolu Savar ’ın etkisi 
yaklaşık 1000 dekar alanı kapsamaktadır. İlimizde dolu 
geçişleri olan bölgeler bulunduğu Dolu Savar’ın son derece 
etkili olduğu tespit edilmiştir.
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Kırsal Kalkınma Hibelerinde Türkiye Birincisiyiz
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında Bakanlığımıza gönderilen 160 proje 
onaylanmış olup 57.908.629 TL hibe tutarı ile Niğde en yüksek hibe almaya hak kazanan İl olmuştur. Ayrıca İlimiz proje sayısında da Türkiye’de 
3. sırada yer aldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin 
korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 
için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal 
alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal 
toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.
Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap için İlimizden Bakanlığımıza 161 proje gönderilmiş bununda 
160’ı Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Bakanlığımızca kabul edilen 160 projenin toplam tutarı 122.017.888 TL olup 114 adet Çiftlik 
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, 25 adet Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırım, 8 adet Bitkisel Ürün İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi, 
7 adet Soğuk Hava Deposu, 2 adet Çelik Silo, 2 adet Hayvansal ve Bitkisel Orjinli Gübre İşleme Tesisi ve 2 adet Hayvansal Ürün İşleme, 
Paketleme ve Depolama Tesisi İlimize kazandırılacaktır.İl Müdürümüz Asım BAŞ konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu projelerin onaylanarak 
İlimize 57.908.629 TL hibe ve 122.017.888 TL tutarında yatırım kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Pandemi süreci 
yaşamamıza rağmen sorumlu teknik personellerimiz bu projelerin hayata geçirilmesi ve kontrolü noktasında herhangi bir aksamaya mahal 
vermeden  olağanüstü gayret gösterdi. Hedefimiz Niğde’ye Niğde tarımına katkı sağlamaktır. Tarımsal alanda yatırım yapmak isteyen tüm 
girişimcilerin İl Müdürlüğü olarak destekçisi olacağımızı belirterek Niğdemize hayırlı olsun dileklerimi sunarım” dedi .
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ÇAMARDI İLÇEMİZ'DE BAL ÜRETİCİSİNE  GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ

Çiftçimiz Bakanlığımız Desteğiyle Süt Hayvancılığı Çiftliği Kurdu
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu’da emekli öğretmen Mahmut Şahin, 500 bin TL hibe desteğiyle 1 Milyon TL'ye 2 bin 200 metrekare 
alan üzerine 150 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurdu. Devlet desteği olmadan çiftçilik yapılmaz" dedi. İl Müdürümüz Asım Baş; " 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle kurulan bir çiftlik burası. Bakanlığımızın destekleriyle süt hayvancılığı yapılan bir işletme. 
burası 150 büyükbaş hayvan kapasiteli bir çiftlik ama şuan itibariyle tam kapasitede değil. Tarım ve Orman bakanlığımızın KOP bölgesi 
desteklerinden 200 bin TL, 13'üncü etap Kırsal kalkınma ve ekonomik destekler yatırımlar alet ekipman desteğinden yaklaşık 200 bin 
TL desteği yapıldı. Toplam 1 milyon TL'ye yapılan bir işetme olmakla birlikte bunun 500 bin TL'si hibe desteğidir. bu tesis gelişmeye 
yönelik planlamış bir tesistir. Şuan bu tesiste 80 civarında büyükbaş hayvan bulunmakta olup 150 büyükbaş hayvan kapasitesine kadar 
çıkartılabilir" dedi. Devletten aldığı 500 bin TL hibe 1 milyon TL'ye 150 büyükbaş hayvan kapasiteli süt hayvan çiftliği kuran Emekli 
Öğretmen Mahmut Şahin; " bu hayvan çiftliği için müracaat edeli yaklaşık 2 yıl oldu. Projemiz onaylanmasıyla birlikte önce besi damımız 
sonra makine ve ekipmanlar olmak üzere 2 parça hibe desteği aldık. özellikle bu araziyi seçtik. Kıraç bir arazi olması ve yüksek olması 
nedeniyle burayı seçtik. Kasım 2019 tarihinde inşaata başladık ve Haziran 2020 tarihi itibariyle hayvanlarımızı getirdik ve süt hayvancılığı 
işine başladık. bu çiftliğimiz 150 büyükbaş hayvan kapasitesinde olup şuan itibariyle yaklaşık 80 hayvanımız bulunuyor. Bu işi herkesin 
yapması lazım, bu ülke için yapılması gerekir" diye konuştu.

Çamardı İlçe Müdürlüğümüzce 
hazırlanan ve 2020 Yılı KOP Kırsal 
Dezavantajlı Alanlar Kalkınma 
Programı kapsamında desteklenen 
“Bal Üreticisine KOP Enerji Projesi” 
ile 15 arıcımıza Güneş Enerji Paneli 
verilecektir. Çamardı İlçesine 
bağlı köylerde arıcılık ile geçimini 
sağlayan 15 gezici arıcımızın güneş 
enerjisi kullanarak elektrik ihtiyacını 
sağlamak ; böylelikle  yaşadıkları 
coğrafyaya bağlı olumsuz koşulları 
iyileştirmek , teknoloji kullanımını 
yaygınlaştırmak ve yaşam şartlarını 
kolaylaştırmasına bağlı olarak 
üretilen balın verim ve kalitesinde 
artış sağlanması ile arıcılık 
faaliyetinin devamlılığını sağlanması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 
üreticilere temin edilecek olan 
15 adet Güneş Enerji Panellerinin 
toplam maliyeti 199.975 TL olup, 
%70’ i Konya Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı İdaresi tarafından 
%30’ u ise projeden yararlanacak 
üreticilerden karşılanacaktır. 
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ÇİLEK  NİĞDE’DE  GÖZDE ÜRÜN
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP 
Kırsal) kapsamında uygulamakta olduğumuz “Niğde İlinde Çilek Üretiminin 
Yaygınlaştırılması ve Yayımı” projesi 2017-2018 ve 2019 yıllarında başarı ile 
uygulandı.İl Müdürü Asım BAŞ “İlimiz de çilek üretimine katkıda bulunan 
çiftçilerimize, uyguladığımız ve uygulayacağımız projelerde bizlere maddi 
ve manevi desteklerini esirgemeyen KOP İdaresine ve proje hazırlayan mesai 
arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.2017 yılında 13, 2018 yılında 7 ve 2019 
yılında 16 farklı yerde 5’er dekarlık olmak üzere toplam 36 farklı lokasyonda 180 
dekar çilek bahçeleri tesis edildi. KOP İdaresi bu projelerde % 80 destek sağladı. 
Sadece % 20’si çiftçi katkısı olarak alındı.  Yine 2019 yılı içerisinde hazırlanan 
“KOP İle Birlikte Çilek Niğde’nin Gözdesi Projesi” KOP İdaresince desteklendi. Bu 
projemiz ile ilimiz de 22 farklı lokasyon da 110 dekar çilek bahçesi tesis edildi. 
2016 yılı sonunda Niğde İlimiz için farklı bir ürün olan çilek yetiştiriciliğini 
yaygınlaştırmak için bu proje hazırlanırken Çilek Niğde’de Gözde ürün olacak 
diyerek yola çıkılmıştı. 2020 yılı sonunda Niğde’de üretilen çileğimiz Yayla Çileği 
olarak Niğde’nin gözdesi bir ürün halini aldı.

İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğünce Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Yönetmeliği kapsamında 2020 yılında 98 gübre dağıtıcısının 
denetimi ve kimyevi ve organik olmak üzere 14 gübrenin 
teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimi amacıyla 
numune alma çalışmaları başladı. Bu denetim ve gübre 
numune alma çalışmaları başladı. Denetim ve numune alma 
çalışmalarımızın startı Altunhisar İlçemizde verilmiş olup 2 
gübre bayisinin denetimi yapılarak granül ve sıvı gübrelerden 
numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir. 
Ayrıca bu güne kadar 22 gübre bayinin denetimi yapılarak 
Gübre Takip Sistemine (GTS) girişi yapılmıştır. Denetimlerde 
Bakanlığımızca tescil belgesi düzenlenmemiş, etiketsiz 
ve kullanım süresi geçmiş ürünler ile taklit ve tağşiş 
ürünlerin satışının engellenmesi amaçlanmaktadır.

GÜBREBAYİLERİ DENETLENİYOR

İl Müdürlüğümüz ve Ulukışla Kaymakamlığı ile ortaklaşa 
yürütülen Akdeniz Meyve Sineği İle Mücadele Projesi 
kapsamında Ulukışla İlçesinde 10 köyde 1250 adet tuzak 
dağıtımı yapıldı.Ulukışla Kaymakamı Osman ŞAHİN 
ve İl Müdürümüz Asım BAŞ Darboğaz Köyünde kiraz 
bahçelerini ziyaret ederek asılan tuzaklarla ilgili proje 
yürütücüsü personellerden bilgi aldı. Son yıllarda değişim 
gösteren iklim koşulları sebebiyle zararlı organizmaların 
beslenme ve çoğalma gibi yaşamsal faaliyetlerini kolayca 
sürdürebildiği, daha kısa sürede bitkisel ürünlerde zararlı 
hale gelebildiği görülmektedir. Bunlardan Akdeniz meyve 
sineği ile mücadele ülkemiz ekonomisi bakımından oldukça 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda Niğde Merkez ve 
5 ilçemizde kış sezonu boyunca teknik personellerimizce 
Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi ile ilgili eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. İlimiz genelinde 2018 
ve 2019 yıllarında yapılan mücadelelerde büyük başarılar 
sağlanmıştır.

Ulukışla İlçesinde 1250 Adet Akdeniz 
Meyve Sineği Tuzağı Dağıtıldı
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DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) Bilgilendirme Toplantısı 
Yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan çiftçilerimizin 
alın teri ile ürettiği ürünlerini değer fiyattan satabileceği; tüm 
alıcıların üreticiler ile buluşabilmesini sağlayarak tüketicilerimizin 
kaliteli ürünü uygun fiyatlara almasına olanak sağlayacak olan 
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya 
İl Müdürümüz Asım BAŞ, İl Müdür Yardımcısı Haci Yusuf 
PARLAK, Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim UYGUN, İlçe ve 
Şube Müdürleri ile birlikte konu sorumlusu personeller katıldı.
İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Turhan DEMİR tarafından DİTAP 
konusunda sunu yapıldıktan sonra bu platformun üretici ve alıcılara 
ulaştırılması ve tanıtımı hususunda yapılacaklar değerlendirildi.

Yıl : 2020    Sayı : 1 NİĞDE İL TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YAYINIDIR

Sahibi  
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Asım BAŞ
İl Müdürü
Genel Yayın Koordinatörü 
Soner KAHRAMAN
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü
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Türkiye genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi 
yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat 
yapıldı.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Mehmet İnal, Bor ilçesine bağlı Bereke köyünde yetiştirdiği lavantalarla hem bölge 
ekonomisine katkı sağlamayı, hem de lavantadan ürettiği balı, yağı ve suyu yurt 
dışına ihraç etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar üretim aşamasından memnun olduklarını 
belirten Prof. Dr. İnal, bitkiyi bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. 
Bölge çiftçilerine öncülük ettiklerini dile getiren İnal, devlet desteğiyle lavantayı 
bölgede geliştirmenin yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlamak istediklerini 
kaydetti.İl Müdürümüz Asım Baş ise lavantanın birkaç köyde kümelenmesini 
istediklerine dikkat çekerek, "Burada lavanta balı, lavanta yağı ve turizm olmak üzeri 
üç maksatlı üretim amaçlıyoruz. Tıbbi/aromatik bitkiler ülkemizde Bakanlığımızca 
destekleniyor ve üretimi teşvik ediliyor. Biz de ilimize bağlı Bor ilçesi Bereke, 
Karacören ve Kavuklu arasındaki arazilerde yetiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Ayrıca birkaç noktamızda denemelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Niğde Lavanta Üretiminde Söz Sahibi Olmak İstiyor




