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26 Kasım 2016 tarihinde yapılan Gaziantep Kent Konseyi 10. Olağan Genel 

Kurulu sonrasında hazırlanan Kent Konseyi Tarım Raporudur.  

Genel Kurul Toplantısından Çıkan Sonuçlar 

• Eğitim bölge çiftçilerinin Antepfıstığı ve zeytin yetiştirdiğinin sulu alanlarında 

yetiştirildiğinde daha karlı ve bol verim alacağı konusunda çiftçilerin 

bilinçlendirilmesi eğitim sayesinde olacaktır. Bölge çiftçilerini Antep ve zeytinin 

sulanmayacağı konusunda tabuların ancak eğitimle ortadan kalkar hatta bölgedeki 

önder çiftçiler gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sulu şartlarda yetiştiriciliği 

yapılan alanlara geziler düzenlenerek aradaki ürün miktarı ve kalite artışı gösterilmeli 

ve sulu tarıma geçmeleri sağlanmaktır. 

• Bu eğitimlerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, GAP TEYAP (Güneydoğu 

Anadolu Projesi tarafından yürütülen Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) ile sivil 

toplum kuruluşları koordinasyonu ile eğitim faaliyetlerin sağlanması hususundan 

gerekli desteklerin verilmesi gerekmektedir. 

• Çiftçiler sulu tarımın faydalarını anlayıncaya kadar başta Şanlıurfa ve diğer 

Güneydoğu  illerinde olduğu gibi %65-70 civarında elektrik  indirimi uygulanması, 

sulamanın yaygınlaştırılması yönünde önem arz etmektedir. 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmayı sağlamak amacı ile 

basınçlı sulama sistemine KDV hariç %50 oranında hibe verilmektedir. Hatta bu 

projelerin birlikleri, çiftçi örgütleri tarafından yapıldığında hibe oranı %70 'e 

çıkmaktadır.  

• Bölgedeki çiftçiler, birlikte veya çiftçi örgütleri tarafından projelendirecek cüzi bir 

çiftçi katkısı ile basınçlı sulama sistemlerine geçirilmelidir. 

• Sulama birliğinin teknik ve mali açıdan denetlenmesi sulama maliyetlerinin yüksek 

olması dolayısı ile çiftçiler sulu tarıma sıcak bakmıyor. Birlik bu yüzden mali açıdan 

zorluklar yaşamaktadır. Birliğin yeni kurulması ve ekonomik yönden, iş makinası afet 

ve ekipman yönünden de yeterli olmaması, hizmetin aksamasına ve sıkıntıların 

artmasına neden olmaktadır. Sulama Birliğin bu yönde desteklenmesi gerekir. 

• Enerji maliyetlerini en aza indirgemek; özellikle Birecik Barajından sulamaya açılan 

ve açılacak olan alanlarda enerji maliyeti hep sorun olacaktır. Bu sorunu kökten 

çözümlemek için 2017 yılında yapmış ihaleyi çıkacak olan P2-P3 projelerine ek olarak 

enerji maliyetini karşılayacak Güneş Enerjisi sistemini ile desteklemesi gerekir. Bunun 

içinde DSİ 'ye ait olan Hancağız Sulama Birliği ve Birecik Barajı yanındaki Göçmen 

Barınma Kampının üst kısmındaki alanlara Güneş panelleri kurularak enerji 

maliyetleri düşürülmelidir. 

• Bilimsel olarak işletmeler tarafından ıslah programları uygulanmalı, devletin bu 

konudaki halen devam eden destekleme teşvikleri artarak devam ettirilmelidir. 

İlimizde özellikle  

• Ceylanpınar Tarım İşletmesinden getirilip dağıtımı yapılan damızlık ivesi koçları 

projesi devam ettirilmelidir.  

• Bakanlıkça büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta bir işletme modeli sisteminin 

oluşturulması gerekmektedir. ( Örnek : Büyükbaşta en az 10..20  sağmal hayvan gibi ) 

• İlimizde devam eden sulama projelerinin bir an önce işletmeye alınması sağlanmalıdır. 

Ayrıca yetiştiricilere yerel yönetimler tarafından devlet destekli tohumluk dağıtımları 

yapılmalıdır. 



• Islah edilebilecek özellikteki mera alanları hızlı bir şekilde ıslah edilerek otlatmaya 

açılmalı ve korunmalıdır. Devletin yem bitkileri konusundaki desteklemelerinin 

artırılması için siyasi politikalar oluşturulmalıdır. Büyükbaş hayvancılıkta hayvan 

başına en az 2,5 dekar alanda kaliteli kaba yem üretilmesi temel hedef olarak 

belirlenmelidir.   

• Kolluk kuvvetleri hayvan kaçakçılığının önlenmesi konusunda daha etkin hale 

getirilmelidir.  

• Büyük işletmelerde oluşan hayvan gübreleri de çevre sorunlarına neden olmaktadır. 

• Et ve süt fiyatlarındaki dalgalanmalar, yem fiyatlarının yüksekliği, enerji fiyatlarındaki 

artışlar, örgütlenme yetersizliği, pazarlama, işletmelerin yapısal özellikleri, finansman 

sorunları, tarımsal kuraklık, tarım arazilerinin küçük ölçekli ve dağınık yapısı, sulama 

altyapılarının yetersiz olması, brucella, şap v.b sorunlar hayvancığımızın gelişmesine 

engel teşkil eden sorunlar olarak belirtilmiştir.  

• Hayvan kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmeli, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü teşkilatı özellikle arazi taşıtları ve diğer donanımlar yönünden 

güçlendirilmelidir. Ayrıca, yetiştirici birliklerinde teknik elaman sayısının artırılarak 

gerektiğinde bu konuda Bakanlığın İl/İlçe teşkilatına yardımcı olması yönünde yasal 

düzenleme yapılmalıdır. 

• İlimizde süt işleyen büyük entegre tesislerinin kurulması Bakanlıkça teşvik 

edilmelidir. 

• Organik madde yönünden zengin olan ve toprağın fiziksel yapısını en iyi şekilde 

düzenleyen hayvansal gübrelerin bir sorun kaynağı olmaktan çıkarıp ekonomik 

kazanca çevrilmesi  gerekmektedir. Devlet bu konuda kırsal kalkınma yatırımları 

kapsamında teşvik vermekte olup, ilimizde yerel yönetimlerin ilk adımı atması 

gerekmektedir. Hayvansal atıkları işleyen bir tesisin kurulması sağlanmalıdır. 

• Yerel yönetimler tarafından öncelikle kırsaldaki işletmelere yapı ruhsatı ve iskan 

konularında bilgi aktarımı sağlanmalıdır. Ayrıca, Bakanlıkça tip projeler 

geliştirilmelidir. 

• Yetiştiricilere yem desteği sağlanmalıdır. 

• Tarımsal işletmelere uygulanan enerji maliyetleri desteği artırılmalıdır. 

• 2014 ve 2016 yıllarında bölgemizde yaşanan kuraklıkların milli ekonomimize verdiği 

zararlar ile sulama projelerin büyük bir kısmı bitirilirdi. 

• GAP’ın Sağ sahilinde bulunan Adıyaman,Gaziantep ve Kilis te sulama projeleri 

bitirme oranı % 12 dir.Bir an önce bu projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

• Hancağız barajına akan Nizip Çayının üzerine arıtma tesisi yapılması gerekmektedir. 

• Toplulaştırma ve arazi sınır kaymalarının düzeltilmesi gerekmektedi. 

• Arıtma suyunun standartları tekrar gözden geçirilmedir. 

• Yerel ve yerli ürünlerin desteklenmesi konusunda devletin ürün ve pazarlama desteği 

arttırılmalıdır. 

• Tarımda inovasyon noktasına gitmeliyiz.Tarımda kalkınmanın en önemli yolu kent ile 

köyü birleştirmek. 

 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 
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