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Öngörülen faaliyetler: 
 
1-Yerli keçi koyun çoğaltma 
2-Fıstık Çamı sahası oluşturma/dönüştürme 
3-Ahlat(yabani armut)geri aşılama 
4-Orman içi tarım alanlarında ormanı koruyarak yapılabilecek tarım faaliyetine emsal 
oluşturma 
5-Örtü altında, başta fıstık çamı ve yabani armut olmak üzere, toprağa elverişli meyve ve 
sebze fidanı yetiştiriciliği  
6-Hayvancılık için ilaçlanmamış ata tohum temelli yem sağlanması 
7-Kurulması planlanan tarımsal kalkınma koopeartifi üzerinden çiftçilerin ortak faaliyetlerinin 
sağlanması 
 
 
Öngörülen faaliyetlerin ulusal tarımsal kalkınmaya yönelik amaçları: 
 
1-Yerli ırk keçi koyun çoğaltmadaki amaçlar  - orta vadede – ulusal hayvancılığımızı yeniden 
geliştirme, güçlendirme hedefiyle yerli ırkların artarak üretilmesini sağlayarak, küçükbaş 
hayvan ithalatının kademeli azaltılması, sıfırlanması; yerine, yerli ırkların ihracatının yolunun 
açılması 
 
2-fıstık çamına saha açılmasındaki amaçlar:  - çam fıstığı kozalağı büyüklüğüne göre 2-5TL 
arası; kabuklu fiyatı 55-60TL/kg; künar çıktığında 240-250TL/kg (2019 verileri) değişmekte 
olup, orman  köylüsüne muazzam gelir sağlayabilecek, bir ürün olarak ele alındı. 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli bölgelerde zaten bu ürüne saha açma ve dönüştürme 
projeleri yürümekte; bu hedefe emsal oluşturmak amaçlı, 7.6 dönüm orman içi tarlada ilk 
etapta 110 fıstık çamı ekimi yapıldı. 
 
3-ahlat geri aşılamadaki amaçlar: küresel olarak genetiğiyle oynanmış veya hibridleşmiş 
türlere örnek olarak ormanlarımızda hala bulunan yabani armut geri aşılayarak, orta uzun 
vadede ahlatların çoğaltılması, ormandan beslenen keçi koyun vd hayvan türlerinin besin 
kaynaklarının yeniden çoğaltılması. Bu konuda  Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 
Ensitüsünden Dr. Emin Akçay ile bazı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
 
4-orman içi dejenere  olmuş tarım alanlarımızın, orman ortamına zarar vermeden, elverişli 
olanların yeniden tarımsal üretime kazandırılması için dönüştürülerek, islahı 
 
5-elde edilen fıstık çamı ve meyve türünün çoğaltılarak fidan satışlarının öngörülen 
kooperatif üzerinden yapılması 



 
6-öngörülen yerli ırk keçi koyunlara yem üretmek amaçlı çiftçini elinde olan diğer tarım 
alanlarının devreye sokarak  dışardan girdinin azaltılması 
 
7-proje, küçük ölçekli çiftçiliği desteklemeye yönelik olduğundan, bölgede bulunan diğer 
çitçilerle tarımsal kalkınma kooperatifi kurarak her ürünü ortak işleme sistemleri, pazarlama, 
depolama imkanları yaratmak, dış girdi kullanımında maliyetleri azaltmak hedeflerdir. 
ortak çalışma anlayışının yeniden kazandırılması, yurdumuz tarımsal kalkınmasında elzem 
olarak tesbit edilmiş olup, ülke çapında tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yeniden ilgi 
görmesine katkı sağlamak, kooperatifleşmeyi teşvik etmek diğer bir hedeftir. 
Muğla İl Tarım Müdürlüğü Kooperatif Masasıyla yapılan görüşmede, 
genel olarak TKK ların şu an için hala kâr sağlamakta sorunlu oldukları vurgulanmıştır. 
Çalışmanın hedeflerinden bir diğeri de, kooperatiflerimizin isabetli çalışmayla kâr 
getirebilecek kurumlar haline dönüştürülebileceğini örneklemek. 
 
Yukarda önerilen öncü ve örnek çalışma için lazım olan sistem: 
-hayvanlar için, orman korma kanunlarına uyumlu barınaklar 
-çalışacak sınırlı sayıda personel için barınma 
-sulama tankı 
-iş idare yapısı 
-tarımsal elektrik 
-tarımsal su kaynağı 
-seralar icin malzeme 
Gerekli olacağı öngörülmektedir. 
(son 2sinin resmi proje çalışması gerekli kurumlarla yapılarak onaylanmış ve sağlanmıştır) 
Orman şartlarına elverişli malzeme olarak yerel taş ve ahşap önerilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


