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YATIRIM PROJE VE HİZMETLERİ  İLE İLGİLİ  

GERÇEKLEŞEN İCRAAT RAPORU

1-BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ…..……31.000.-TL

Tarla Bitkileri, Bağ-Bahçe Bitkileri ile Toprak Analizi-Gübreleme

konularında 11.637 kişinin katıldığı 759 çiftçi toplantısı yapılmıştır.

Çeşitli konularda 47 kişinin katıldığı 7 adet demonstrasyon, 3

adet çiftçi kursuna (2 adet sürü yönetimi, 1 adet arıcılık) 52 kişi

katılmıştır.

2017 yılı sonunda 335 toprak analizi, 68 adet sulama suyu

analizi yapılmıştır.

Bitkisel Üretimi geliştirme kapsamında yem bitkileri üretimini

artırmak amacıyla ilkbahar döneminde ilçe müdürlüklerine

dağıtılmak üzere 63,5 ton adi fiğ tohumluğu alınmıştır.
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2017 yılında ilimizde gübre alanında faaliyet gösteren

toplam 211 gübre üreticisi ve gübre dağıtıcısı mevcut olup söz

konusu gübre üreticilerinin ve dağıtıcılarının denetimi; 4703

sayılı Kanun ve ‘’Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yönetmeliğine’’ göre yapılmaktadır. Nitratlı gübrelerin ( % 26

CAN, % 33 Amonyum Nitrat, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat)

El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanımını engellemek

amacıyla satış ve sevkiyatları Bakanlık Makamının 08.06.2016

tarih ve 12418 sayılı Olur’u ile durdurulmuştur.

Kalsiyum Amonyum Nitrat (% 21 CAN ve % 26 CAN)

gübrelerinin tarlaya uygulanması, Valilik makamından alınan

Olur ile tarım işletme danışmanları, Tarım Kredi Kooperatifi,

Pankobirlik, diğer kooperatif, birlik ve ziraat odasında görevli

personel, muhtar ve azaların nezaretinde yapılmaktadır.
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Piyasa denetimi” amacıyla 23 adet kimyevi ve organik gübre

numunesi alınarak analize gönderilmiş;

18 gübre numunesinin analiz sonucu olumlu, 5 adet gübre

numunesinin analiz sonucu ilgili yönetmeliğe göre olumsuz çıktığından

İl Müdürlüğümüzce 62,5 kg gübrenin satışı durdurularak bir gübre

üreticisine 3.671 TL ve 2 gübre üreticisinden her birine de 4000 TL,

tescil-etiket uyumsuzluğu nedeniyle 3 gübre üreticisinden her birine

9.186 TL piyasaya tescil belgesiz ürün arz eden bir gübre üreticisine

9.186 TL ve 2 gübre dağıtıcısına da 4.590 TL, Lisans Belgesinin ve

ürüne ait Tescil Belgesinin taklit olduğunun tespit edilmesi nedeniyle bir

gübre üreticisine 45.952 TL ve bir gübre dağıtıcısına da piyasaya sahte

ürün arz ettiğinden dolayı 19.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde 158 adet tohumluk satış bayi

bulunmaktadır. 90 adet denetim yapılmıştır.

◦ 2017 yılı sonu itibariyle 30.961-TL harcama yapılmıştır.

◦ Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.
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2- HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME  PROJESİ……….………:  120.000.TL

Bu proje kapsamında 29.445 işletmede 93.102 büyükbaş hayvan

kayıt altına alınmıştır.

 2017 yılında 89.099 inek suni tohumlanmıştır.

 Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projesi kapsamında 2017

yılı içerisinde Başmakçı ilçesinde 28 yetiştiriciye 126.300.-TL

(%75 devlet destekli, %25 çiftçi öz kaynaklı) tutarında damızlık

amaçlı Anadolu Merinosu ırkı 78 adet koç dağıtımı yapılmıştır.

 2017 yılı sonu itibariyle 119.765.-TL harcama yapılmıştır.

Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.
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2- HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ: 120.000.TL
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3-SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ:…………….. 4.000.-TL

İlimiz genelinde kuluçkahanesi bulunan 4 tesiste 8

denetim yapılmıştır.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan 10 tesiste 48 adet denetim

yapılmıştır.

2017 yılı sonu itibariyle 3.995-TL harcama yapılmıştır.

Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.
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4-HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ :  75.000.-
TL

Programlı aşılama kapsamında;

 653.739 adet büyük baş hayvana Şap aşısı,

 414.551 adet küçük baş hayvana PPR Koyun-Keçi Vebası Genç aşısı,

 305.813 adet Sığırların Nodüler Ekzantemi aşısı,

 11.163 adet kedi ve köpek kuduz aşısı,

 Brusellosis-S-19 aşısı aşısı 53.089 adet,

 Küçük Baş Rev-1 aşısı 83.328 adet,

 Anthrax aşısı büyük baş 6. 999 adet , küçükbaş 8.320 adet aşı
yapılmıştır.

 20.570.663 adet muhtelif hayvan Sağlık Taramasından geçirilmiştir.

2017 yılı sonu itibariyle 108.404-TL harcama yapılmıştır.

Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 145’dür.
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5-BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONT.ROJESİ:……. 170.000.- TL

 İlimizde aktif 15 adet ISPM-16 (Isıl İşlem) işletmesi mevcuttur.

 İlimizde meyvecilik üretiminde (hastalık, zararlı, don uyarısı vb.)
kullanılan tahmin ve erken uyarı sisteminde 8 adet cihaz mevcuttur.
Bunların 4 adedi Çay İlçemizde, 3 adeti Sultandağı ilçemizde, 1 adedi
de Dinar ilçemizdedir.

 İlimizde 6 adet belgeli fidan üreticisi mevcuttur. Fidan üretimleri ve
kontrolleri yapılmaktadır.

 İlimizde özel teşebbüse ait 46 adet ve tüzel kuruluşlara ait 51 adet
olmak üzere toplam 97 adet Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayisi,
özel teşebbüse ait 60 adet ve tüzel kuruluşa ait 39 adet olmak üzere
toplam 99 adet Bitki Koruma Ürünü Bayisi ve özel teşebbüse ait 3 adet
Bitki Koruma Ürünleri Toptancısı mevcuttur.

 Patateste Karantina Etmenleri Takip projesi kapsamında 73 adet
numune alınarak Antalya Zirai Mücadele Karantina Müdürlüğüne
gönderilmiş olup 39 tanesinin sonuçları Müdürlüğümüze bildirilmiş olup
olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

◦ 2017 yılı sonu itibariyle 176.910.-TL harcama yapılmıştır.

◦ Projenin Nakdi gerçekleşme oranı:% 104’ dür.
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 İlimizde alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmaları kapsamında Eber,
Karamık, Selevir, Seyitler, Merkez Akarçay gibi istihsal
sahalarında 24 adet kontrol yapılmıştır ve 24 adet numune analize
gönderilmiştir.

 Ayrıca göl ve göletlerde 692 adet denetim yapılıp 18.700 metre
ağ ve 54 pintere el konulmuş ve 25 adet İdari para cezası
uygulanmıştır.

 Su ürünleri işleme tesislerinden 40 adet denetim, su ürünleri
perakende satış yerlerinde 45 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

 2017 yılı sonu itibariyle 3.488.TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı:% 100’ dür.

6-KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ: 3.500.-TL
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7-GIDA  HİZMETLERİ: ……………………….. 50.000-TL

 951 adet gıda ve gıda ambalajı üreten işyerleri toplam 1.658
kez,

 5.125 adet satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 7.335 kez
resmi kontrol yapılmıştır.

 459 adet yem işletmesi 357 kez,

 Ayrıca gıda dışı faaliyet alanında 172 denetim yapılmıştır.

 Resmi kontroller sırasında 1.838 adet gıda/yem numunesi
alınmıştır.

 Ayrıca yapılan resmi kontrollerde 5996 sayılı “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun ilgili
maddelerine göre 206 işletmeye İdari Para Cezası
uygulanmıştır.
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Alo Gıda 174 hattına 601 adet başvuruda
bulunulmuştur.

Yapılan başvurular sonucu resmi kontroller yapılmış
olup 59 işletmeye idari para cezası kararı uygulanmıştır.
Ayrıca 2 işletme hakkında Savcılığa suç duyurusunda
bulunulmuş ve 1 işletme faaliyetten men edilmiştir.

 2017 yılı sonu itibariyle 50.000.-TL harcama

yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.
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8-MERA HİZMETLERİ:…………….…………………..…..…125.000.-TL

 İlimiz mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları Merkez İlçe ile birlikte

toplam 8 ilçedeki teknik ekiple yürütülmektedir. Teknik ekibi

bulunmayan ilçelerimizdeki çalışmalar, teknik ekipleri bulunan

ilçelerin desteği ile koordineli olarak yapılmaktadır.

 Teknik ekibi bulunan ilçelerimiz Merkez, Bolvadin, Çay, Emirdağ,

Dinar, Sandıklı, Sultandağı ve Dazkırı‘dır. Bu İlçelerimizde tespit-

tahdit ve tahsise yönelik işlemler yürütülmektedir.

 2017 yılı sonu itibariyle 207 yerleşim biriminde 105.902 hektar

alanda tespit çalışması, 284 yerleşim biriminde 124.009 hektar

alanda tahdit çalışması yapılmıştır. 4 yerleşim yerinde ise

çalışmalara devam edilmektedir. 84 yerleşim yerinde de tahsis

çalışmaları tamamlanmıştır.
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 1)MERBİS-GEP (Mera Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi) kapsamında

63 yerleşim birimi sisteme aktarılmıştır.

 2)4342 Sayılı Mera Kanununun 5178 Sayılı Kanun ile değişik 14.

maddesi kapsamında 2017 yılı sonu itibarı ile 45 adet yeni başvuru

yapılmış olup; toplam 167 adet müracaatın dönem içerisinde 31 adet

yatırım için tahsis amacı değişikliği işlemi tamamlanmıştır. Geri kalan

136 adet yatırımın ise tahsis amacı değişikliği çalışmaları devam

etmektedir.

 3)Ayrıca 4342 Sayılı Mera Kanununun 5/b maddesi kapsamında

görüş isteyen pek çok kişi ve kurum için teknik ekiplerce incelemeler

yapılmış ve etüt raporları düzenlenerek görüş verilmiştir.

 2017 yılı ayı sonu itibariyle 89.878.-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 72’dir.
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9-TARIMSAL YAYIN HİZMETLERİ PROJESİ ..…………..: 29.500.-TL

 Bu proje ile ülkemizde araştırma-yayım-çiftçi bağının
güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek tarımsal
yeniliklerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla
yeni geliştirilen buğday, nohut ve haşhaş çeşitlerinin ve
yetiştirme tekniklerinin tanıtılması için İlimiz Şuhut
ilçesinde 4 ayrı köyde buğday ve nohut demonstrasyonu,
Çay ilçesinde 1 köyde haşhaş demonstrasyonu
kurdurularak takipleri yapılıp elde edilen başarılı sonuçlar
düzenlenen tarla günleri ile çiftçilerimize gösterilmiştir.

 2017 yılı sonu itibariyle 29.122.-TL harcama
yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 99’dur.
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10-ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE 
KONTROLÜ PROJESİ:………………………22.650.-TL

a)5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 2011/04 sayılı genelge

kapsamında oluşturulan ve “Afyonkarahisar İli Organik Tarım

Birimi”nde görevlendirilen İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personellere

yönelik olarak gerekli yazışmalar yapılmıştır.

b)2016 yılı ürünü Organik Tarım desteklemesi ödemesi için

müracaatta bulunan üreticilere ait işlemler tamamlanarak Bakanlığa

bildirilmiş ve ödemeleri yapılmıştır.
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c)Organik Tarım kanunu ve ilgili mevzuatlar (2016/09 sayılı genelge)

çerçevesinde; 4 (dört) ayrı şirketin ilimizdeki satış yerleri dörder defa

olmak üzere toplam 17 adet “satış yeri denetimi” , İlimiz Başmakçı

İlçesinde bulunan 1 (bir) adet “işletme denetimi” , İl genelinde 9 ilçede 23

adet yerleşim biriminde ve 23 üreticide olmak üzere toplam 3.641 dekar

alanda “arazi denetimi” yapılmıştır.

d)Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında

İlimiz Emirdağ İlçesi Eşrefli köyünde 35 dekar alanda yürütülen

“organik buğday yetiştiriciliği projesi” çerçevesinde temmuz ayı içerisinde

buğday hasadı yapılarak yeşil gübreleme amacıyla sonbahar

döneminde macar fiği ekilişi yapılmış ve sertifikasyon süreci

tamamlanmıştır.

e)Organik Tarım konusunda 2017 yılında 18 adet yerleşim biriminde 18

adet toplantı düzenlenerek toplam 114 kişiye eğitim verilmiştir.

2017 yılı sonu itibariyle 22.591.-TL harcama yapılmıştır.

Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.



11-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ 
(TİGH) PROJESİ………..77.000 TL 

 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım

Reformu Kanunu kapsamında, İlimizde 3 ilçede 16 yerleşim yerinde

(A.Yenice, Y.Yenice, Sarıkavak, Yüreğil, Evciler Merkez, Baraklı,

Akyarma, Altınova, Bostancı, Madenler, Gökçek, Emirhisar, Hırka,

Kızılca, Saltık, Sorkun) Bakanlar Kurulu Kararı ile Tarım Reformu

Uygulama Bölgesi ilan edilmiştir.

 İlimizde 3 ilçede 16 yerleşim biriminde Arazi Toplulaştırma ihalesi Tarım

Reformu Genel Müdürlüğü’nce yapılmış olup, ihale sonuçlanmıştır.

İhaleyi alan yükleniciye yer teslimi yapılmış olup arazi toplulaştırma ve

tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmaları devam etmektedir.

 2017 yılında çiftçi mülakatları ve parselasyon planlaması çalışmaları

yapılmaktadır. Sandıklı ilçesinin Hırka, Kızılca, Emirhisar, Saltık, Sorkun

ve Akyarma köylerinde 3.askı ilanlarına çıkılmıştır. Evciler ve Dazkırı

ilçelerindeki toplulaştırma bölgelerinde blok planlaması çalışmaları

tamamlanmış olup onay için Bakanlığımıza sunulmuştur.
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11-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ 
(TİGH) PROJESİ………..77.000 TL 

 Sandıklı ilçesi Hırka ve Kızılca, Evciler ilçesi Gökçek ve Altınova

köylerinde yol yapımı çalışmalarına başlanılmıştır.

 Ayrıca Dinar ilçesine ait 8 yerleşim yerinde (Yüksel, Kabaklı,

Belenpınar, Yeşilhüyük, Duman,Sütlaç,Yaka Kızıllı köylerinde),

Merkez ilçeye ait 4 yerleşim biriminde (Sülümenli, Nuribey, Salar,

Karaaslan köyü),Çay ilçesine ait 5 yerleşim biriminde (Bulanık,

Devederesi, Çayıryazı, Kılıçkaya ve Göcen köylerinde), Bolvadin

ilçesine ait 6 yerleşim biriminde (Dişli, Özburun, Nusratlı,

Yörükkaracaören, Taşağıl, Kutlu) etüt çalışması tamamlanmış

olup, uygulama bölgesi ilanı için Bakanlığa gönderilmiştir.

 2017 yılı sonu itibariyle 77.000.-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: %100’dür.
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİ
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİ



12-ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL  ALANLARIN KORUNMASI   PROJESİ:…….8.000.-TL

 ÇATAK Programında, toprak ve su kalitesinin korunması, doğal

kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın

olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması

amaçlanmaktadır.

 Üç ayrı kategoride belirlenen; 1.inci kategori: Minimum toprak

işlemeli tarım uygulamalarına, 2.nci kategori: Toprak ve su

yapısının korunması ve erozyonun engellenmesine yönelik

uygulamalar ile arazinin boş bırakılması uygulamalarına ve 3. ncü

kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarına 3

yıl süre ile destekleme ödemesi yapılması planlanmaktadır.
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12-ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ



2016 yılında üç yıllık olan proje kapsamında devam eden yerlerle ilgili

yeni müracaatlar ile dilekçe vererek projenin uygulanması istenen yerleşim

birimlerinin teknik incelemesi tamamlanarak 2017 yılı programının

belirlenmesi amacıyla Komisyonda görüşülerek 2017 yılında uygulanacak

yerleşim birimleri tespit edilmiş, Bakanlık oluru alınmıştır. İlimizde

uygulanmak üzere 1.100 ha. alan tahsis edilmiş olup mevcut 2014 yılında

başlayan ve halen devam eden üreticilerimize ilave olarak yeni yerleşim

birimleri tespit edilmiştir. 2017 yılında toplam beş ilçemizde (Emirdağ,

Sandıklı, Dinar, İhsaniye, Bolvadin ) uygulama başlamıştır.

 2017 yılında toplam beş ilçemizde (Emirdağ, Sandıklı, Dinar, İhsaniye,

Bolvadin ) uygulama yapılmış, arazi kontrolleri ve icmal askı işlemleri

sonucu Bakanlığımıza gönderilen komisyon kararları sonucunda 2017 yılı

ÇATAK Projesi kapsamında Afyonkarahisar İlinde 198 çiftçi 7.591 da.

alanda toplam 455.468,94 TL desteklemeden yararlandırılmıştır.

 2017 yılı sonu itibariyle 7.597.-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: %95’dir.



13-KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ     

6.000 TL

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesinde 11. Etap

kapsamında Bakanlığımız tarafından değerlendirilip uygun görülen 67

adet proje ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.. Proje yatırım toplam

tutarı 32.601.288,58 TL olup ödenecek hibe miktarı 15.140.723,69

TL’dir. Proje uygulamaları devam etmektedir.



 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama

Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/13)

29.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sözleşme

imzalayan 53 yatırımcıya 583.635,30 TL’ hibe ödemesi yapılmıştır.

 Bakanlığımızca uygulanmaya konulan “Kırsal Kalkınma

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’’ kapsamında 308 adet Genç

Çiftçi Projesine 30.000,00 TL hibe desteği ile toplamda 9.240.000,00

TL hibe ödemesi yapılacaktır. Çalışmalar devam etmektedir.

 500 Başlık Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Afbir

Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Sti’ ye ait proje yatırım

kapsamına alınmış olup hibe tutarı 1.187.500.-TL’dir. 500 Başlık

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Projesinin inşaat ve makine ekipman

alımı bölümü bitirilmiş olup %50 hibe olarak 942.690,83 TL

ödenmiştir. Projenin 500 baş hayvan alımı işlemleri ise devam

etmektedir.

 2017 yılı sonu itibariyle 6.000.-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.



KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 



14) SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN 

KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ PRJ.  …………..4.500

◦ İlimizde bu proje kapsamında yeraltı su

kaynaklarından her 3 ayda 20 noktadan, yer üstü

sularından ise her ay 19 noktadan su örnekleri alınıp

nitrat düzeyi ölçülerek sonuçlar Tarım Reformu Genel

Müdürlüğüne gönderilmektedir.

◦ 2017 yılı sonu itibariyle 4.493.-TL harcama

yapılmıştır.

◦ Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’dür.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü





15) ITRİ ve TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİYETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ ………………..: 27.000.-TL 

 Itri ve tıbbi bitkiler ile boya yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesiyle
ilaç, gıda ve kozmetik gibi farklı sektörlerde hammadde alarak
kullanılan ve doğada kendiliğinden yetişen ıtri ve tıbbi bitkilerin
bilinçli tarımla üretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje ile amaç
çiftçiye alternatif ürün sunmak ve gelir düzeyini yükseltmektir.

 2017 yılında proje kapsamında “Çörekotu, Kimyon, ve
Karabuğday” yetiştiriciliği teşvik edilecektir. Bu kapsamda
Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerinden temin edilen
Kimyon tohumu Sultandağı İlçesi Üçkuyu Köyünde, Çörekotu
tohumu Çobanlar İlçesinde ve Karabuğday tohumu da Bolvadin-
Dişli kasabasında uygulanmıştır. Gerekli arazi kontrolleri ve ürün
gelişimleri takipleri yapılmış, hasat ve harman işlemleri
tamamlanmıştır.

 Ayrıca Bayat Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa 13 üreticimize
“Tıbbi Aromatik Bitkiler” Yetiştiriciliği kursu verilerek Sertifika
Düzenlenmiştir.

 2017 yılı itibariyle 25.985-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 96’dür.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü



ITRİ ve TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ…...: 27.000.- TL 



16)TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ:

35.000.-TL

 15.05.2014 tarih ve 6537 Sayılı Tarım Arazilerinin
Mülkiyetinin Devrine İlişkin Kanun kapsamında toprağın
korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması,
asgari ve yeter gelirli tarım arazi büyüklüklerinin
belirlenmesi, hem satış hem de miras yoluyla bölünmelerin
önlenmesi planlanmış ve bu çerçevede Şube
Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;

 2017 yılı sonu itibarıyla satış yoluyla devir kapsamında İl
genelinde toplam 7.920 adet parsel, 62.270 da. taşınmaz
için müracaatta bulunulmuş olup, bunlardan 7.350 adet
parsel, 53.870 da. taşınmazın satışı gerçekleştirilmiş, 570
adet parsel, 8.400 da. taşınmazın ise satışı uygun
bulunmamıştır.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü



16) TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ PROJESİ:

35.000.-TL

 Miras yolu ile devir kapsamında ise İl genelinde gerçek kişi
bazında 1.055 adet, 24.820 da. taşınmaz için müracaatta
bulunulmuş olup, bunlardan 850 müracaatçıya ait 18.200 da
taşınmazın mirasçılara taksim işlemleri gerçekleştirilmiş, 205
müracaatçıya ait 6.620 da. taşınmazın ise taksim işlemi uygun
bulunmamıştır.

 Tarım Bilgi Sisteminden elde edilen verilere göre; Kanunun
yürürlüğe girdiği 15.05.2014 tarihinden bu yana İl genelinde
üzerinde tarımsal nitelikli taşınmazı bulunan 11.050 kişinin
öldüğü, bunlardan yıl sonu itibariyle Kanunun cevaz verdiği bir
senelik anlaşma süresini dolduran 4.101 kişinin varislerine
tebligatları gönderilmiştir. Bir senelik yasal süresini dolduran
kişilere günlük olarak tebligat gönderme işlemleri devam
etmektedir.

 2017 yılı sonu itibariyle 35.000-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100 ’dür.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü



17-KADIN ÇİFÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ:  70.000.-TL

 Bu proje kapsamında tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem

vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak

tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır.

Bu amaçla ilimizde 18-40 yaş arası çiftçilikle uğraşan proje fikri olan
kadınlara yönelik 5 gün süreli 75 kadın çiftçiye uygulamalı girişimcilik

eğitimi verilmiştir.

 Temmuz ayında düzenlenen törenle uygulamalı girişimcilik eğitimi
sertifikası verilmiştir.

 Ayrıca ‘’Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’’ projesi

kapsamında ilimizde kuru fasulye çeşitlerinin ve yetiştirme tekniklerinin

kadın çiftçilere yayımı konusunda Sinanpaşa ilçesinde (Ahmetpaşa

kasabası, Tınaztepe Kasabası, Tokuşlar köyü) 3 ayrı çeşit olarak

demonstrasyon kurdurulmuş ve demonstrasyon takipleri yapılıp elde

edilen sonuçlar tarla günü düzenlenerek çiftçilerimize gösterilmiştir.

 2017 yılı sonu itibariyle 70.000.-TL harcama yapılmıştır.

Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 100’ dür.



İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN TEMİN EDİLEN ÖDENEKLER

 2017 yılında İl Müdürlüğümüz projeleri için 130.000 TL ödenek tahsis

edilmiş olup; tahsisi edilen ödenek ile gerçekleştirilecek projeler:

 Frigofrik Araç Alımı…......……….........................................:100.000 TL

 Zirai Gereç Alımları…………………………..………………...:30.000 TL

 GERÇEKLEŞME:

 2017 Yılı içerisinde: 9.500 doz kuduz aşısı alınarak 28.258,20 .-TL ,

donanımsız panelvan araç alınarak 77.054,66 .-TL harcanmış olup

toplam 105.312,86.-TL harcama yapılmıştır.

 Projenin Nakdi gerçekleşme oranı: % 81’dir.

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü




