KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Kırsal Kalkınma Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyon Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 151 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen; İlimizde organik tarım faaliyetlerinin araştırılarak öneri ve çözüm yöntemleri
ile ilgili bir çalışma yapılması hususundaki çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Organik Tarım; doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı
sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak canlılığın sürekliliğini oluşturan, doğal
kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verimlilik alınan bir sistemdir.
Sistemin amacı, doğal kaynakları sürdürülebilir olarak kullanmak ve korumak, zararlı ve
hastalıklardan arınmış insan ve hayvan gıdası üretmektir. Bu üretim sisteminde gübre ve
pestisit kullanımına büyük sınırlama getirilmektedir.
Yaptığımız araştırmalar sonucunda ilimizde toplam 297.148 hektarlık tarım arazisinin
28.793 hektarlık kısmında sulu tarım yapılmaktadır ki bu da tarım arazilerinin %9.69’unu
oluşturmaktadır. Ayrıca ilimiz iklimi ve toprak karakteri itibariyle çeşitli bitkisel ürünlerin
yetiştirilmesine uygundur. Bölgeye has özellik gösteren Hasandede Karası ve Hasandede
Beyazı üzüm, çerezlik ayçiçeği ile kavun önemli bitkisel ürünlerdir. Bakliyat ürünlerinden
olan kuru fasulye üretimi ilimiz Keskin ilçesine ait Kaçakköy’de Kaçağan yerel çeşidi de
tespit edilmiştir. Bu ürün yerel çeşit olmasıyla diğer yerel olmayan üretilen fasulyelere göre
iklim şartlarına, hastalıklar ve zararlılara daha dayanıklı ve doğal seleksiyonla günümüze
geldiği incelemelerde tespit edilmiştir. Ayrıca ilimizde özellikle kendine has çeşidi olan
Hasandede Karası ve Hasandede Beyazı üzüm çeşidi bölgenin marka ürünüdür. Bağ üretim
alanı olarak ilimizde hemen hemen her bölgede bağ üretimi yapılmaktadır ama alınan toprak
ve su analizlerinde ve verim bakımından incelendiğinde en iyi verimin Balışeyh-DeliceKılevli arasında olduğu tespit edilmiştir.
Yahşihan ilçemizde Hisar Köyü çevresi organik tarım üretimine çok müsait olup
halen birçok çiftçimiz domates, biber, soğan, kavun, taze, fasulye, marul ve maydanoz gibi
sebze ve ayrıca nohut üretimi yapmaktadır. Bu ürünlerin bu bölgede yaygınlaştırılması,
ilimiz için önemli bir gelir kaynağı olacaktır.
Organik Tarımla İlgili Yaşanan Sorunlar
- Organik tarımın dünya pazarında yeni olması,
- Tüketicin bilinçsiz olması,
- Tanıtım eksikliği,
- Ürünlerin pahalılığı
- Pazarlama eksiklikleri
- Organik ürünlerin geliştirilmesine yönelik çiftçilere yeterli mali desteğin olmayışı
- Organik ürünlere karşı güvensizliğin olması
- Organik tarım konusunda kamu veya özel kuruluşlarca yürütülen AR-GE çalışmalarının
yetersiz oluşudur.

Çözüm önerileri
Ülkemizde üreticiler arasında organik tarımın yaygınlaştırılması için mali teşviklere
de ihtiyaç vardır. Bunlar; pazar desteği, destekleme alımı, gelir desteği, kredi kolaylıkları
vb. olabilir. Organik tarımla birlikte çevreyi kirletmeden üretilen gıda dışı organik ürünlerin
(kozmetik, tekstil, ahşap, kâğıt, boya, yöresel sanat ürünleri gibi) üretim ve ticaretini teşvik
edilmesi ve üreticilere yapılacak olan organik tarım destekleri ile üretimin artması, ilimizin
organik gıda ihtiyacının sağlanabileceği komisyonumuzca tavsiye edilen konular
arasındadır.
Meclisimizin bilgisine arz olunur. 30.12.2021
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KIRIKKALE BELEDİYESİ MECLİS DİVAN BAŞKANLIĞINA
(Tüketici Esnaf ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyonu Komisyon Raporu)
Belediyemiz Meclisinin 02.12.2021 tarih ve 152 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen; İlimizdeki tüketici ve esnafımızı bir araya getirecek fuar veya şehrimizde
zaman zaman yapılacak halk günleriyle ilgili bir araştırma yapılması hususundaki
çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Fuarlar, mal ve hizmet üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren organizasyonlardır.
Bu nedenle ürün tanıtımı ve pazarlamasında önemli roller üstlenmişlerdir. Düzenlenen bu
pazarlar, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir alışveriş potansiyeli
yaratmaktadır. Bu boyutuyla fuarlar aynı zamanda fuar hizmetleri endüstrisinin de doğuşuna
neden olmuş, fuarların düzenlendiği şehirlerde dekorasyon, konaklama hizmetleri, yiyecek
içecek servisi gibi birçok alanda hareket yaratmıştır.
Ayrıca, ziyaretçiler fuar alanında katılımcı firmaları karşılaştırma şansına sahip
olduklarından ürünlerin performans fiyat kalite, hizmet açısından üstünlüklerini ortaya
koymak için önemli bir fırsat yakalanmaktadır. Günümüzde de fuar organizasyonları
düzenlendikleri illerde ciddi anlamda bir canlılık getirmektedir. Fuar dönemi boyunca, fuarı
ziyaret etmek için başka şehirlerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de
olsa ticari bir hareketlilik yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar sağlamaktadır.
Yaptığımız araştırmalara göre ilimizde Belediyemizce Şehir Parkı’nda düzenlenen,
kadınların emeklerinin sergilenip satıldığı halk pazarı takdire şayandır. Bu pazarın daha da
genişletilerek üretilen ürünlerin pazarının artırılmasında ve tanıtılmasında sivil toplum
kuruluşlarının da katkısı olacaktır. Önceki yıllarda ilimizde yapılmış olan çekirdek festivali,
tarım fuarı ve yöresel gıda fuarları büyük bir ilgi görmüştür.
Üretici Kooperatiflerin de katılacağı bu ve benzeri etkinliklerin ilimizde sık sık
tekrarlanması komisyonumuzca tavsiye edilen konular arasındadır.
Meclisimizin bilgisine arz olunur. 31.12.2021
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