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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : E-143 12462-622.03-223899I

Konu :Kışlık Yem Bitkileri Ekilişlerinin
Arttırılması Projesi

ESETÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İl4 : Edirne İ1 Tarım ve Orman Müdiirlüğü (Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdiirlüğü)'nün
28,07 .202I tarihli ve E- 1 1 6 1 0895- 1 1 5.04[ 1 I 5.04J-2l30 1 28 sayılı y a^g.

202| yılı Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında, Edirne İ1 Tarım ve Orman
Müdürlüğü'nce teklif edilen "Kışlık Yem Bitkileri Ekilişlerinin Arttırılması ve Mekanizasyonunun
Yaygınlaştırılması Proj esi ", B akanlığım ızca değer\endirilerek kabul edilmiştir.

Proje kapsamında o/o75'i Bakanlığımız ve Yo25'i çiftçi katkılı olmak izere, proje bütçesi
doğrultusunda Fiğ, Yem Bezelyesi, Tek yıllık çim (İtalyan çimi) ve Yulaf tohumu temin edilmesi ve
ilimizin ttim ilçerinde uygulanmasl amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

Proje faaliyetlerinde; boş bırakılan, atıl durumda bulunan, nadasa bırakılan veya mevcut durumda
iŞlemeli tarımauygun olmayan arazi|er öncelikli olarak değerlendirmeye alınacakfir.

Proje kapsamında o/o75'i Bakanlığımrzca desteklenen Fiğ, Yem Bezelyesi, Tek yıllık çim
(İtalyan çimi) ve Yulaf tohumu temini başvurusunda bulunmak isteyen üreticilerimizin, ya^mv
ekinde yer alan Ön Başvuru Formulnu doldurarak 19.08.2021 gününe kadar Müdürlüğümüze teslim
etmeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili gerekli duyuruların yapılması ve Başvuru Formunun proje kapsamında başvuruda
bulunmak isteyen üreticilerimize ulaştırılması noktasında,

Gereğini rica ederim.

Olcay KARBUZ
İlçe Müdürü

Ek:

l - Proje Uygulaır,ıa Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar (l Sayfa)

2 - Ön Başvuıu Foı-mu (1 Sayfa)
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Üretici Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Proje faaliyetlerine dahil edilecek üreticilerin önceliklendirilmesinde;

. Bakaırlığımızca uygulanan tarımsal desteklemelerden yararlanamayan üreticiler ile
çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıt yaptıramayan üreticiler,

ı DüŞük gelirli, küçiik ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle arazisini ekip/dikemeyen
üreticiler,

ı Kendine ait ekmediği atıl, boş arazisi bulunan ya da kiralama yoluyla arazi edinerek
üretimde bulunacak yeni üreticiler,

o Arazisini ÇKS'de nadas arazisi olarak beyan etmiş, nadasa bırakmak yerine münavebe
bitkisi ekmek suretiyle üretime katılacak üreticiler,

. Sermayesi olmayaır üretime devam etınekte zorluk çeken, üretimden çekildiği,
muhtarlıklarca tespit edilen üreticiler,

. Kadın veya genç çiftçiler ile organik tarım ve iyi tarım tıygulamaları yapan üreticiler

dikkate alınmalıdır.

b. Arazi Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

o Proje faaliyetlerine dahil edilecek arazi|erin önceliklendirilmesinde; boş bırakılan, atıl
durumda bulunan ve nadasa bırakılan araziler dikkate alınmalıdır.

c. Tohum Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

. Proje kapsamında kullanılacak tür ve çeşitlerin tohum ekim dönemlerinin tarım
takvimine uygunluğu (baharlgijz) ile birlikte bölgeniır iklim ve ekolojik koşullarına
uygun olması büyük önem arz etmektedir. Bu koıruda bölgede çalışma yürüten Tarımsal
AraŞtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)'ne bağlı Araştırma
Enstitüleriyle veya Üniversitelerle iıtibata geçilmelidir.
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Aşağıda bilgilerini vermiş olduğum arazilerimde proje kapsamında 7o ....... hibe
ile ayni olarak tarafıma verilmiş olan tohumu usulüne uygun şekilde ekeceğimi, tesis
ettiğim arazinin her türlü teknik bakım işlemlerini zamanrnda yapacağrmr, mücbir
sebepler haricinde arazi bütünlüğünün bozulmasr halinde aldığım desteği geri
ödeyeceğimi taahhüt ederim.

l ......... l202|
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