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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba, Niğde'de çeşitli
programlara katıldı. Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat
mensuplarıyla biraraya geldi. Teşkilat çalışmaları ve Niğde'deki programları hakkında
bilgi veren Fakıbaba'dan İl Başkanı Mahmut Peşin'in talepleri oldu.
Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Bakan Fakıbaba’dan Niğde için 13 istekte bulundu.
Bakan Fakıbaba ise Niğde’ye her türlü desteği vereceğini belirtti.
PEŞİN’İN BAKANDAN NİĞDE İÇİN TALEP ETTİĞİ 13 İSTEK ŞE ŞEKİLDE
OZELLESTIRILECEK OLAN BOR SEKER FABRIKASI
Ozellestirme ihalesine alınan Bor Serker Fabrikasının Tarım Kredi Kooperatifi veya
Pancar Uruteciler Birligi Kooperafi tarafından alınmasının saglanmasını talep
etmekteyiz.
PATATES ARASTIRMA ENSTITUSU AR-GE, LABORATUVAR VE SERA
BINALARI ICIN MALI DESTEK TALEBIMIZ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı’na baglı olarak arastırma faaliyetlerini surduren
Enstitumuz 1938 yılında kurulmus olması nedeniyle yurutulen tum faaliyetleri icin
kullanılan alt ve ust yapısı gunumuz sartlarında yetersiz kalmakta ve artan is yukune
cevap verememektedir.
Ayrıca patates ile ilgili tek konu arastırma enstitusu olması; ulkemize yatırım yapması
icin CIP (Uluslararası Patates Merkezi) ile yurutulen gorusmelerde enstitumuzun
uluslararası calısmalarda merkez olmasının arzu edilmesi; enstitunun hem bolge, hem
ulke, hem de bolgemizdeki ulkelerin gereksinimlerine cevap verebilecek arastırma
calısmaları yapabilmesi icin modernizasyon kapsamında yeni bina ve yapılara ihtiyac
duyulmaktadır.
Enstitu Mudurlugumuz icin tarımsal amaclı AR-GE binası, modern laboratuvarlar, tam
kontrollu seralar, soguk hava deposu ve diger insaatların yapımında kullanılmak uzere
5.600.000,00 TL odenek Bakan Olurları ile Nigde Il Ozel Idaresine aktarılmıstır.
Enstitu Mudurlugumuzun modernizasyonu kapsamında ihtiyac duyulan tum bina ve

yapıların insaatına baslanabilmesi icin gerekli olan tum projeler tamamlanmıstır.
Ancak Patates Arastırma Enstitusu Mudurlugu’nun modernizasyonu kapsamındaki soz
konusu binaların yapılması icin 5.000.000,00 TL’ye daha ihtiyac duyulmaktadır.
IPARD KAPSAMINDA OLMAYAN NIGDE’NIN YUZU KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI ILE GULSUN
Ilimizin komsu illeri olan ve ilimizden daha fazla alanda ve miktarda ekonomik girdileri
olan, tarım ve turzim alanında ilimizden gelismis olan Konya, Aksaray ve Nevsehir
Illerinde IPARD programı uygulanırken ilimizde uygulanmaması ilimize tarım
yatırımlarının gelmemesine ve ciftcilerimizin daha az destek ve tesviklerden
yararlanmasına neden olmaktadır.
Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında ilimizden 122 Milyon TL tutarlı 89 adet
Ekonomik Yatırım Projesi Bakanlıgımıza gonderilmistir. Illere ayrılan butce kısıtı
nedeniyle bu projelerden 20 Milyon TL’nin elenecegi bilgisi bulunmaktadır.
Ilimiz IPARD kapsamında olmadıgı icin tum projelerin onaylanması talep edilmektedir.
Kırsal alanda uygulanacak olan projeler icin hibe yuzdesinin arttırılması ayrıca tum
projeler icin IPARD yatırım destegine uygulanan KDV muafiyetinin uygulanması talep
edilmektedir. (KDV muafiyeti Kırsal Kalkınma Yatırımları icinde duzenlenebilir)
KOPAHIR-AHILDESTEGITALEBIMIZ
KOP kapsamındaki illerde, mevcut buyukbas-kucukbas hayvancılık isletmelerinin
modernizasyonu, buyukbas ve kucukbas hayvancılık isletmelerine yeni ahır ve agıl
yapımına, mevcut agıl ve ahırların tadilatına %50 hibe destegi verilecektir.
Bu destek programı icin ilimizden 43 proje basvurusu yapılmıstır. Toplam 2.862 baslık
yeni ahıl-ahır yapılacaktır.
KOP ahır-ahıl destekleri kapsamında taleplerimizin karsılanması
81 ILDE 81 ORNEK KOY PROJESI
Bakanlıgımızdan 3 proje istenmesine ragmen Nigde’nin pilot Il olması talep edilmis ve

Bakanlıgımıza 5 adet yeni proje gonderilmistir.
Bu 5 Projenin Bakanlıgımızdan onaylanması talep edilmektedir. - Camardı Ilcesi
(meyvecilik)
- Konaklı Kasabası (hayvancılık)
- Edikli kasabası (hayvancılık)
- Cukurkuyu Kasabası (hayvancılık) - Tepekoy (kucukbas hayvancılık)
MERA HAYVANCILIGI PROJESI’NE NIGDE’NIN DAHIL EDILMESI
Ilimizin yuzolcumunun %33 u meradır. Ilimizde 252.000 hektar mera bulunmaktadır.
Canlı hayvan alımına %30 Bakanlık destegi olan mera hayvancılıgı projesine Nigde’nin
dahil edilmesi
500 BAS DAMIZLIK
KOLAYLASTIRILMASI

DUVE

DESTEGININ

SARTLARININ

Nigde’ nin damızlık duve uretimi yapılan iller arasında olmasına ragmen sartların
yeniden duzenlenmesi gerekmektedir.
- 500 bas olan sınır 250 bas olabilir.
- Kredi kullanım sartı kolaylastırılabilir.
- Yeni kurulan isletmenin 1 yıllık olma sartı duzenlenebilir.
PATATES URETIM VE PAZARLAMA SORUNU Var
Ilimiz ulkemizin patates uretiminde en onde gelen ili olmasına ragmen, ciftcilerimizin
uretim maliyetlerinin yuksek olması, buyuk bir alanda patates sigili nedeniyle yasaklı
alan ilan edilmesi ciftcilerimizin sorunlarla mucadele etmesine neden olmaktadır.
Yemeklik patates uretiminde ulke genelinde munavebe sisteminin kararlılıkla

uygulanması saglanmalıdır. Aksi durum (Odemis u) ozellikle Nigde ve Nevsehir
uretiminin fiyat dengesini bozmaktadır.
Patates sigili nedeniyle patates tarımına yasaklanan karantina alanlarında ( yaklasık
40.000 dekar) alternatif urun uretiminin tesvik edilmesi. Arazi toplulastırma sistemi
sırasında sınırların degismesi nedeniyle koruma bandı uygulaması yasaklı alanlar
dahada buyumektedir. Ilimizin yasaklı alanlarının incelenerek gercekten hastalık olan
alanların yasaklanmasını diger alanların ekime serbest hale gelmesini talep etmekteyiz.
Bolgemizde uretilen alt kademe patateslerin nisasta, patates ununda
degerlendirilmesinin tesvik edilmesi. ( ekmek ve diger gıda urunlerine katılması)
Patates tohumunun Tarım Kredi Kooperatifi aracılıgı ile direk ciftcimize verilmesi.
Ayrıca alternatif uretim kapsamında yemeklik dane baklagil uretiminin Tarım Kredi
kooperatifleri vasıtasıyla sozlesmeli ve satıs serbesti bir sekilde desteklenmesi
DESTEKLENMESINI ISTEDIGIMIZ DIGER TARIM URUNLERI
-Turkiye’ de Amasya (misket) elmasının en cok yetistigi yerin Camardı Ilcemiz olması
nedeniyle Camardı Amasya Elması olarak tescili talep edilmektedir. Cesit muhafazası
acısından Camardı Amasya Elması havza bazlı destek kapsamına alınması
istenmektedir.
-Ilimizde yogun olarak uretimi yapılan Barbunyanın prim destegine dahil edilmesi talep
edilmektedir.
- Nigde kiraz uretimi ve kalitesinde oncu bir ildir. Ulukısla Ilcemizde yogun bir sekilde
uretimi yapılan kirazın ‘Darbogaz Kirazı’ olarak tescil edilmesi.
ZAYIF KARAKTERLI MERA ARAZILERININ ISLAH AMACLI TAHSISI
Osmanlı doneminde uygulana osur nedeniyle ekimi yapılan bir cok arazinin tapu
kaydından kacınılması nedeniyle atalarımızın ekim yaptıgı bir cok arazi mera olarak
ilan edilmistir. Tapulu tarım arazilerinin ortasında meralar kalmıstır. Bu alanlara
hayvanların ulasması mumkun degildir.
Illimizde 252.000 hektar mera bulunmaktadır. Bu mera arazilerinin buyuk bir kısmı
zayıf karakterli mera arazileridir.

Islah amaclı mera kiralamalarının kolaylastırılması belirli bir kapasitenin ustunde
hayvancılık yapacak insanlar icin buyuk fayda saglayacaktır.
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITESINDE HASAT SONRASI
TEKNOLOJILERI BOLUMU KURULMASI
Uretimimizin %40’ını hasatta ve hasat sonrasında kaybediyoruz. Tarım urunlerinde
verimi artırmak icin hasat sonrası teknolojileri bolumunun kurulmasını talep etmekteyiz
ki bu alanda cok eleman ihtiyacı bulunmaktadır.
CIFTCILERIMIZIN SU KUYULARININ RUHSATLANDIRILMASI SORUNU
Konya Kapalı Havzası icerisinde yer alan ilimizde son yıllarda hayvancılık hızla
artmaktadır. Ciftcilerimiz kaba yemini kendisi uretmek istediginde kapalı havza olması
nedeniyle su kuyusu acamamaktadır. Bu da yemini dısarıdan temin etmesine neden
olmaktadır.
Ayrıca ciftcilerimiz yıllardır kullandıkları fakat ruhsatsız olan su kuyuları nedeniyle
Bakanlıgınız desteklerinden yararlanamaktadır.
KOYUN – KECI ISLAH PROJESI
Nigde Damızlık Koyun Ve Keci Yetistiricileri Birligi tarafından Bakanlıga
sunulan 2 adet ıslah projesinin onaylanmasını talep ediyoruz.
- Bunlar Ulukısla Akkaraman koyun Islahı projesi
- Cukurkuyu Akkaraman koyun ıslah projesi

Bu projelerin onaylanması hem hayvanların daha kaliteli olmasını, et ve sut degerlerinin
artmasını hem de Nigde ekonomisine katkı saglaması acısından onemlidir. Ayrıca
ilimizde her projede 6.000 koyun ve 300 koc mevcudu olan projelerin uretimi arttırmak
icin anac koyun sayısının 10.000 disi ve erkek materyal sayısının 500 olması halinde
ilimizdeki hayvan mevcudunun uretimi ileri seviyeye ulasmıs olacaktır.

