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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Erzincan dan müracaatta
bulunan 561 çiftçi arasından şartları tutan 218 çiftçi ile sözleşme imzalandı.

KKYDP Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Kapsamında 2012 yılı
içerisinde 218 çiftçi desteklemeden yararlanma hakkı kazandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve ekipman alımlarından 2012 yılında Erzincan
genelinde yapılan makine hak edişi kazanan 218 çiftçi ile hibe sözleşmeleri imzalandı.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen törenle projesi onaylanan
çiftçiler sözleşme imzaladılar. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ ve
çiftçiler katıldı. İmza töreni öncesi konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem
Karadağ, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Erzincan da göreve başladım. Çok güzel ve potansiyeli
yüksek bir iliniz var. Birlikte bu potansiyeli en yüksek şekilde kullanmaya, en yüksek şekilde
verim elde etmeye çalışacağız. Çiftçilik artık eskisi gibi geleneksel olarak yapılmıyor. İnsanlar o
kadar küçük alanlardan, çok çok küçük yerlerden inanılmaz kaliteli ürünler üretiyorlar.
Dolayısıyla bizde bu yelpazenin bir yerinde olmamız gerekiyor. Bu nedenle bakanlığımız da son
yıllarda çiftçilerimizin en iyi şekilde bazı şeyleri görebilmesi, faydalanabilmesi, teknik ve
teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmesi için son birkaç yıldır makine ekipman alımını
desteklemekte. Makine ekipman için müracaat eden çiftçilerimizden uygun görülen üreticilerimi

1/2

Erzincan'da çiftçiye makine desteği
Administrator tarafından yazıldı.
Cuma, 31 Ağustos 2012 17:20 - Son Güncelleme Cuma, 31 Ağustos 2012 17:31

ile hibe sözleşmelerini imzalayacağız. Daha sonrada bunların alımlarını yapıp teslim edeceğiz.
Erzincan da potansiyel var. 2 milyon dekar tarım arazimiz var. Ancak bunun 3/1 atıl vaziyette ve
kullanılmıyor. Buda hem ülke hemde, ilimizin ekonomisi hemse çiftçilerimiz için dezavantaj. Biz
bu atıl arazileri yapacağımız bir proje ile hayata geçireceğiz. Arazilerimi çok küçük ve parçalı.
Ama bunları bir çatı altında birleştirip daha verimli daha kazançlı bir hale getireceğiz. Bizim
amaçlarımızdan bir tanesi bu. Erzincan bölgede bir lokomotif gibi görünüyor. Sebzecilik ve
meyvecilik alanında mesafe kat etmemiz gerekiyor. Seracılığı, meyve bahçelerini geliştirmemiz
gerekiyor. Erzincan ve çevresini gezdiğimde meyvecilik yapmaya uygun yerler olduğunu
gördüm. Ama hiçbir tanesi kullanılmıyor. Buda büyük bir acı veriyor. Bunları inşallah faaliyete
geçireceğiz. Bu bir tek il müdürlüğünün istemesi ile olmuyor. Burada bu işi başarabilmemiz için
çiftçilerimizin mutlaka katkısı gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından çiftçilerle sözleşme imzalanırken, Destekleme Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından çiftçilere satın almada uyacakları kurallar ve izleyecekleri yol doğrultusunda bilgiler
verildi.
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