
3 Ağustos 2022 Çarşamba

1954 yılından
bu yana;

Göller Bölgesi ve 
Teke Yöresi’nin

merkezi Burdur’un
hizmetindeyiz...

BU
RD

UR
’D

A 6
8.

 YI
L

e-posta : info@burduryenigun.com 
internet adresi: www.burduryenigun.comARKA KAPAK Sayfa / 6

‘Tarım ve hayvancılık il’i Burdur’da, Burdur Beledi-
yesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği 
yaparak hayata geçirdiği üretim projesi, ata 
tohumu çalışması ilk sonuçlarını vermeye başladı. 

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercen-
giz’in yakından takip ettiği, bu örnek çalışma, 
doğru tarım modelini ortaya koymayı amaçlıyor. 
Çine ovası’nda buğday üretimine destek olan 
Burdur Belediyesi, üreticinin refahını artıran bir 
üretim modelinin peşinde...

ATA TOHUMU PROJESİNDE İLK HASAT
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 

karakılçık buğdayının hasadını yaptı. Başkan Ercen-
giz, “Buğdayın anavatanı olan Anadolu’da Buğdayı artık daha fazla 
ithal etmek istemiyoruz. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmak 
istediğimiz ülkü ile asıl amacımızın vatandaşımızın en kolay 
yöntemle ürettiğini en iyi para karşılığında satabildiği bir proje ile 
vatandaşımıza destek olmak istiyoruz.” dedi.

Burdur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 
başlatılan ‘Ata Tohumu Ata Toprağı ile buluşuyor’ projesinde hasat 
dönemi başladı.

Karakılçık Buğdayı’nın ekildiği bereketli topraklara giden 
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz incelemelerde buluna-
rak hasat yaptı.

“PROJENİN ASIL AMACI, İÇME SUYU 
HAVZAMIZI KORUMAK”

Bereketli topraklarda Belediye Basın Bürosu aracılığıyla 
açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 
“Ülkemizin ve Dünya’nın en büyük sorun olarak gördüğü 
gıda krizi kapımızda iken biz geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in Burdur ziyareti neticesin-
de bir projeyi başlatmıştık. 

Bu projenin asıl amacı İçme Suyu havzamızı korumak, 
bir taraftan vatandaşımızın sulu tarımdan kuru tarımı tercih 
etmesini sağlamak ve en başına tohumunu verip ürününü 
alma garantisi verip vatandaşımızın bir noktada üretimine 
katkı vermeyi planlamıştık. 

Önce buğdayımızı ektik aldığımız tohumlarla. Muhtarlarımız 
aracılığı ile içme suyu havzamızdan başlamak üzere tüm Bur- 
dur’da bizden talep eden kent merkezimize yakın muhtarlarımı-
zın aracılığı ile vatandaşlarımıza ulaştırdık.” bilgisini paylaştı.

“ANADOLU’DA BUĞDAYI, ARTIK DAHA 
FAZLA İTHAL ETMEK İSTEMİYORUZ”

Başkan Ercengiz, “Toplamda bin dönüm araziyi Karakıl-
çık buğdayı ile buluşturduk. “Ata Tohumu Ata Toprağı” ile 
buluştu. Muhtarlarımızın bu konuda bizlere gösterdiği yolla 
birlikte vatandaşımızla bugün hasat noktasına geldik. Sizler-
de çok iyi biliyorsunuz Buğdayın anavatanı olan Anadolu’da 
Buğdayı artık daha fazla ithal etmek istemiyoruz. Elbette ithal 
ettiğimiz buğdaydan ihraç ettiğimiz ürün olabilir ama kendi 
kendine yetebilen bir ülke olmak istediğimiz ülkü ile asıl 
amacımızın vatandaşımızın en kolay yöntemle ürettiğini en 
iyi para karşılığında satabildiği bir proje ile vatandaşımıza 
destek olmak istiyoruz. Vatandaşımıza emeği için teşekkür 
ediyoruz. Ürünü bol ve bereketli olsun. 

Bu yıl biraz soğuk geçmesi sebebiyle bazı bölgelerde 
istediğimiz noktaya ulaşamadık ürün anlamında ama sapı, samanı ve buğda-
yı ile yine de açıkladığımız fiyatla vatandaşımızı tatmin edecek bir rakam 
olduğunu düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli ve bol olsun. İnşallah 
bir sonraki yıl daha büyük alanda bu projeyi daha çok muhtarımızla gerçek-
leştirebilmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Hasat yapan üretici çiftçiler Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercen-
giz’e ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e proje için teşekkür 
etti. Çiftçiler memnuniyetlerini dile getirirken gelecek seneye de ekim yapa-
caklarını ifade ettiler.

Burdur Belediyesi’nin
 ‘ata tohumu projesi’ 
çalışmasını yakından 
takip eden Yeni Gün,
hazırladığı özel ek’te 

proje ile ilgili gelişmeleri
kamuoyu ile paylaşmıştı...■ HABER MERKEZİ

İLK HASATİLK HASAT
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ATA TOHUMU PROJESİ

“TARIM- TARIMSAL ÜRETİM” son 
zamanların en çok konuşulan konuların-
dan biri olma özelliğini sürdürüyor. 
Özellikle şu son iki yıldır başta pandemi, 
küresel salgın süreci olmak üzere, 
küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve 
kuraklık tehlikesi tartışmaları ve şimdi  de 
savaş ortamı,  Rusya’nın Ukrayna sal- 
dırısı...  Tüm bu gelişmeler, yaşananlar, 
şu gerçeği net bir şekilde ortaya koydu; 
“Gıda, vazgaçilemez bir değer... Tarım, 
tarımsal üretim insanlık için, ülkelerin 
geleceği için çok önemli, hayati bir role 
sahip...”

Türkiye’de de tarım odaklı tartış-
malar uzun bir süredir gerek ekonomi 
çevreleri gerek siyaset kurumunun 
konuştuğu konu başlıklarından biri... 

Üreticinin, çiftçinin sorunları, 
Türkiye’deki tarım politikaları, temel 
yapısal problemler, başta sürekli artan 
girdi maliyetleri olmak üzere üreticinin 
yaşadığı derin sıkıntılar, küresel sorun- 
larla, şu anda dünyanın içinde bulundu-
ğu konjonktürü de dikkate aldığımızda 
daha önemli bir hal aldı.

“Pandemi, salgın, iklim değişikliği, 
savaş” gibi küresel boyut kazanan mese- 
leleri de eklediğimizde gıda, tarım ve 
hayvancılık meseleleri daha da önem 
kazanıp, stratejik değerini artırırken, 
Türkiye’de de tarım sektörünün yapısal 
sorunları, kamuoyunun gündeminde 
olmaya devam ediyor.
          Batı Akdeniz bölgesinde bir tarım 
ve hayvancılık il’i olan Burdur’da da 
‘tarım ve hayvancılık bahsi’ en önemli 
konu başlığı olma özelliğini koruyor. 
Burdur ekonomisinin temel lokomotifinin

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden 
oluşması, geçim kaynağının ‘süt inek- 
çiliği’ne dayanması, Burdur özelinde 
tarım ve hayvancılık konularını, tar- 
tışmalarını daha özel bir hale getiriyor. 

Girdi maliyetleri darboğazı içinde, 
sürekli artan yem, gübre, mazot fi- 
yatları kıskacında, üretim mücadelesi 
veren çiftçi, üretici, sorunların kalıcı bir 
şekilde çözümü beklentisi taşımaya  da 
devam ediyor.

İşte; böyle bir ortamda, tarım ve 
hayvancılıkta çözüm modelleri, çıkış 
yolları noktasında mevcut iş başındaki 
iktidar, ilgili kurumlar, sektördeki sivil 
toplum kuruluşları ve meslek örgütleri-
nin yanı sıra yerel yönetimler, belediye-
ler de örnek tarım projeleri, hayata 
geçirdikleri tarım modelleri ile günde-
me geliyor.  Burdur Belediyesi de 
geçtiğimiz yıldan bu yana gündeme 
taşıdığı, kurguladığı, şekillendirdiği 
‘tarım, ata tohumu projesi’nde, bu 
sezon ilk sonuçları almaya başladı.

Bilindiği gibi; buğday üretimi, 
buğday yetiştirmek bu toprakların 
insanlığa armağanı... İlk buğday 
üretiminin Anadolu coğrafyasında 
başlaması, buğdayı günümüzde de en 
doğru şekilde yetiştirme misyonunu 
bizlere yüklüyor, aynı zamanda...

Günümüzün gelişen 21. yüzyıl, 
modern yerel yönetimler, belediyecilik 
anlayışı salt belediye hizmetlerine, yani 
sadece altyapı, yol, park ve benzeri hiz- 
metler üretmeye değil, başta sosyal ve 
kültürel içerikler olmak üzere,belediye-
leri  insan odaklı, üretim merkezli ara- 
yışlara, anlayışlara itiyor...

İşte; bu noktada İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ile iş birliği yaparak, ‘ata 
tohumu’ çalışmasını Burdur şehir mer- 
kezinde uygulamaya koyan Burdur Be- 
lediyesi, Başkan Ali Orkun Ercengiz, 
örnek bir çalışmaya imza atıyor.

Günümüz yerel yönetimler anlayışı, 
kentteki bütün değerleri sahiplenme, 
geliştirme, değer katma fonksiyonu 
yüklüyorsa belediyelere, Burdur’da da,
 il belediyesinin bu noktada sorumluluk 
üstlenerek, inisiyatif alarak, tarımsal 
üretim çalışmasına öncü olması, hem 
Burdur dinamikleri açısından hem de 
tarımın, tarımsal üretimin, gıdanın bu 
kadar çok konuşulduğu bir ortamda çok da 
isabetli bir yaklaşım olduğunu  doğrula-
makta...

Başkan Ercengiz’in yakından takip 
ettiği, liderilik ettiği, ata tohumu pro- 
jesinin, örnek olması, kamuoyunda 
farkındalık oluşturması, Burdur’da daha 
geniş kitlelere yayılması, sektörde bir 
model ortaya koyması, referans içerme-
si, iletişim anlamında da, bu projenin 
anlatılmasını, bu tür arayışların, çaba- 
ların çoğalması için, bu tür özel projele-
rin enformasyonunun da etkili bir bi- 
çimde yapılmasını gerekli kılmakta...

‘Özel ekler, özel yayınlar ve tematik 
sayfalar atağını sürdüren, yayın politi- 
kasında gıda, tarım ve hayvancılık ko- 
nularına her zaman ayrı bir önem veren” 
Yeni Gün gazetesi, Burdur Belediyesi’nin 
Başkan Ercengiz’in girişimleriyle baş- 
lattığı ata tohumu projesini, ayrı bir 
ekle, sayfa ve sütunlarına, kamuoyunun 
dikkatine taşıyor...

Burdur Belediyesi’nin
ata tohumu projesi’nden
ilk görüntü

-

-

FARKLI,
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Burdur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını yeniden 
Burdur’un bereketli topraklarıyla buluşturdu.

Burdur Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
işbirliği ile başlatılan “Ata Tohumu Ata Toprağı ile Buluşu-
yor” Projesi kapsamında karakılçık buğdayı hasat programı 
düzenlendi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonunda dün 
düzenlenen hasat programına İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Burdur Belediye Başkanı Ali 
Orkun Ercengiz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 
Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 
Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay, CHP Burdur İl Başkanı 
İzzet Akbulut, İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Demir, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, İl Genel ve Belediye 
Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. 

Törenin ilk konuşmasını yapan CHP Burdur Milletvekili 
Mehmet Göker, “Özellikle bu dönem tarımsal üretimin ne 
kadar önemli ve gerekli olduğunu çok iyi bir şekilde bize 
anlattı. Geçen sene ve bu sene yapılan ekim ve dikimde de 
yaklaşık yüzde18’lik bir rekolte kaybı beklendiğinde ortaya 
tarımsal ürünlerin maliyetinin çok daha yaşamımıza etki 
edecek seviyeye geldiğini görmek mümkündür. O anlamda 
Sayın Burdur Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’le, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ortakla-
şa Ata Tohumu, Ata Toprağı ile Buluşuyor Projesini az önce 
başkanım da ifade etti, verdiği rakamlar hem çiftçinin 
yüzünü güldürecek hem de üretim maliyeti ve miktarı 
açısından tüketiciyi güldürecek seviyededir. Bu anlamda 
başarılı proje için kendilerine teşekkür ediyorum, katılımla-
rınız için de size saygılarımı sunuyorum” dedi.

Akyaka Köyü Muhtarı Bekir Yıldız, “Öncelikle bu proje 
için sayın belediye başkanıma çok teşekkür et- mek istiyo-
rum. Biz bu tohumu ektik, çok memnunuz. Şunu açıklamak 
istiyoruz, bize bu tohumu ekiyor diye köylerde tohumu 
olmayan, ekemeyen çiftçileri Ziraat Odalarına bekliyorum. 
Bu konu ile ilgili de milletin memnun olduğunu, olmadığını 
görmelerini istiyorum. Bize bu projede tohumu veren, tüm 
emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” 
diye konuştu.

“BİZ BU PROJEYİ BÜYÜTECEĞİZ
DAHA DA BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Benden 
önceki konuşmalarda aslında altı çizilmesi gereken en 
önemli şey üretim, üretim, üretimdir. Borsa başkanımız 
bunun duyurusunu yaptı, biz de üretimin ne kadar 
kıymetli olduğunun farkına varıp, göreve geldiğimiz 
günden itibaren üretime dayalı bir strateji belirlemeye 
çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bir haftadır 
Burdur’da en önemli sorunumuzun içme suyu sorunu 
olduğunu görüyoruz. Mücadele ediyoruz, içme suyunu 
çözebilmek için, birçok nedeni var. Şu anda sadece 
Burdur merkezde değil tüm ülkede belki de yakın 
sürede yüzde 70’i suyla kaplı olan yerkürenin sadece 
yüzde 3-4’ü içilebilir ya da temiz su kaynağı olarak 
baktığımızda hızla tükettiğimiz su kaynakları ile ilgili 
çok önemli bir sorun yaşayacağız. Ucundayız hemen 
kenarındayız. Biz bunun farkındayız ki kıymetli İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ile 
geçtiğimiz yıl, İzmir’de su ile ilgili bir çalıştay düzenle-
dik. Yaptığımız çalıştayda aka- demisyenlerin, bilim 
adamlarının, işin ehli olan alan çalışanlarının ve bizim 
görüşlerimizin neticesinde bir manifesto yayınladık. Bu 
çalıştayın manifestosunun sonunda, çıkan sonuçların 
içinde biz Burdur Gölü’nün ve Salda Gölü’nün sulak 
alanlar içinde hızla kaybedildiğinin altını çizmeye 
çalıştık. Başkanımı ben Burdur’a davet ettim. Hem 
Salda’yı hem de Burdur Gölü’nü yerinde görebilmesi 
için sağ olsun beni kırmadı geçen yıl 5 Temmuz’da 
Burdur’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ertesi gün de bir 

canlı yayına katılarak Burdur izlenimlerini aktarmaya çalıştı. 
Aslında işin özünde ve temelinde su yoksa tarım da yok 

ama başka bir tarımın mümkün olduğunu gittiği her nokta-
da söylemeye çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımı-
za ben Burdur’umuzun içme suyu havzasını nasıl koruyabi-
leceğimizi, neler yapabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Sağ 
olsun İnsuyu’nu da ziyaret etmiştik, geçtiğimiz yıllarda 
içinde dilek havuzu, büyük gölü olan İnsuyu Mağarasının 
içinde su kalmadığını görünce nedenini sordu, yanıtını 
kısmen biliyor olsa da ben dilim döndüğünce anlatmaya 
çalıştım.

 Bugün sulu tarıma mahkûm edilen İnsuyu Havzası 
geçtiğimiz yıllarda çok değil 10-15 yıl önce 7-8 metreden su 
çıkartabiliyorken, şu anda içme suyu derin su sondajlarımız 
200 metrede su arıyor. Bugün su bulmakta zorlanıyoruz. 
Suyu kaybettiğimiz anda, tarımı da kaybedeceğiz. 

İşte o gün başkanımızla ne yapabiliriz diye konuşurken 
bize karakılçık tohumu verip, bu tohumu ektirip, bu tohumu 
da alabileceğini bana ifade etmişti. Buğday değersiz olduğu 
için üretmedi bizim çiftçimiz, buğdayı ürettiği fiyata satama-
dığı için üretmekten vazgeçti, bu nedenle Türkiye Cumhuri-
yeti geçtiğimiz yıl 10 milyon tonun üzerinde buğday ithal 
etmek zorunda kaldı. Bakın geçtiğimiz günlerde sayın 
cumhurbaşkanımız savaş halindeki iki ülkeyi Türkiye’de 
gıda koridoru açabilmesi için ülkeye davet etti ve bugün 
savaş halindeki iki ülkeden buğday almak zorundayız. Bu 
ülkenin mümbit toprakları maalesef yanlış tarım ve hayvan-
cılık politikaları nedeniyle bugün değersizleşti. 

Bugün organik madde miktarı çoğu noktada yüzde 1’in 
altına ulaştı. Artık köylümüz köyünden vazgeçiyor, biz 
zannettik ki, köylerimize yollarına asfalt döker, parke taşı 
döşer, köylerimizin binalarının camlarını değiştirirsek, 
köylümüz köyünde kalacağını zannettik. Halbuki köylümüzü 
köyünde bırakacak bir tek argüman var, o da üretiminin 
değerli olmasıdır. Biz bu projeyi başlatırken köylümüzü 
inandıramadık, 2 bin 160 liraya buğdayın en fazla kilosu 
alınırken, burada ziraat odası başkanımızda yemin billah 
ede ede inandırmaya çalışırken muhtarlarımızı, muhtarları-
mızın öncülüğünde köylümüzü inandırmaya çalışırken 3 bin 
500 liraya fiyat çıkarsa biz 7 bin liraya alacağız taahhüdün-
de bulunurken, köylülerimiz bize inanmadı. 

Geçtiğimiz yıllarda köylerimize gittik bir fasulye birliği 
oluşturalım dedik. Maalesef köylümüzü inandıramadık 
çünkü öyle bir hale geldi ki baştakinin alttakinin ne söyledi-
ğinin kıymeti kalmadı. Bizler, bu ülkeyi yönetenler verdiği-

miz sözleri tutamadık. Çiftçimizi koruyamadık. Bugün 
üretimden vazgeçiyorlar. Yanlış politikaların neticesinde şu 
anda içme suyu havzamızın yanı sıra birçok yaptığımız baraj 
da boşaldı çünkü teke yöresinin başkentinde biz büyükbaş 
hayvancılığa vatandaşımızı zorladık. Büyükbaş hayvancılık 
yapmasının daha karlı olduğunu onlara anlattık. Bugün yem 
süt paritesinin 1’in altına düştüğü noktada vatandaşın sütü- 
nü satarak, yem almak zorunda kaldığı bir sistem içinde ve 
ırkın değiştiği bir noktada ne kadar yem, o kadar süt gibi bir 
döngüye üreticimizi soktuk. İzmir Tarım Dairesi Başkanlığı-
mızın ve kendi mesai arkadaşlarımızın özverileri ile bu 
projeyi başlattık. 

Bize geçen sene inanmadılar hatta biz o alandan 
geçtikten sonra bunu yapamazlar dediler. 3 bin 500 lira 
verilmesi halinde 7 bin lira vereceğimizi söylemiştik. Bu yıl 
açıklanan 7 bin lira fiyatın karşılığında 14 bin lira çiftçimizin 
ürettiği ton başına fiyat verilecek. Bugün en az hasat eden 
çiftçi kardeşimizin dönüm başına 250-300 kilo buğday aldı. 
Kaba bir hesap yaparsa 100 gün boyunca tarlasında yatacak 
fasulye üreticisinden belki 4-5 kat daha fazla para kazana-
cak hem de tarlasına senede en fazla 5 kere uğrayarak 
önemli bir kazanç elde etmiş olacak. Biz birlikte kazanmayı 
teklif ettik, Burdur Belediyesi olarak biz bu işi sadece 
büyükşehir belediye başkanımızın katkılarını çiftçilerimize 
anlatmak ve baş- latmakla mükellefiyetimiz oldu. 

Bugün bin dönüm arazide belki çok büyük bir anlam 
ifade etmez ama yerel yönetimlerin zorunluluğu olmayan bir 
projeyi aslında bir laboratuvar deneyi olarak bizi yönetenlere 
sunmaya çalıştık. Önemli bir örnektir, bence faydalanılmalı-
dır. Suyu kaybetmemek ve ülkenin dışa bağımlılığını azalt-
mak adına atılacak en önemli adımdır. Biz bu projeyi büyüte-
ceğiz daha da büyümesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Hasat programında son konuşmayı ise İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu yaptı. 

BİZ VATANDAŞIMIZDAN ALIM
GARANTİSİ İLE ALIYORUZ

Başkanvekili Özuslu; “Öncelikle “Başka Bir Tarım 
Mümkün diyerek” büyük bir vizyon açıp değil sadece İzmir 
değil, Türkiye için hatta Dünya için çevremizdeki diğer 
ülkeler için Karakılçık Buğdayının tüm yurda yayılmasında 
takipçisi ve o projenin yaratıcısı olan sayın Tunç Soyer’in 
sevgilerini ve mu- habbetlerini getirdim. Sizleri çok seviyor. 
Hasatı yapmanızdan dolayı sizlere çok teşek- kür ediyor. 
Bundan sonrada bu birlikteliğimizin devam edeceğini 

benden bu mesajı vermemi rica etti. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olarak Karakılçık Buğdayı için Vatandaşımız-
dan, Çiftçimizden ve Belediye Başkanımızdan gelen 
talebi ileteceğim. Emininki başkanımız bunu memnuni-
yetle karşılayacak. 

Çünkü biz Türkiye’de karakılçık buğdayını ürete-
rek çoğaltmak istiyoruz. Sizin talebiniz bizim vizyonu-
muza çok uygun düşüyor. Böyle bir talep gelmiş olması 
onu çok mutlu edecektir. Bu sayede vatandaşımızda 
daha atalık tohumu üretilmiş sağlıklı bir gıdaya da 
kavuşmuş ve yaklaşmış olacaktır. Biz vatandaşımızdan 
alım garantisi ile alıyo- ruz. İzmir’de de Burdur’da da 
biz 14 TL’den alıyoruz. Sizler üreticisiniz yani bu 
ülkenin doymasını sağlayan insanlarsınız. Bizim ortaya 
koyduğumuz büyük vizyon derki “Doy- duğu yerde 
doymalı insanlar.” 

Biz köylümüzü kırsal kesimde yaşayanları kendi 
yerlerinde tutabilirsek onların daha çok üret- mesini 
daha konforlu bir hayat sürebilirsek Başka Bir Tarım 
Mümkünde esas amacı budur. Gerçekten yaşanabilir 
bir Türkiye daha kısa zamanda ve hep birlikte ulaşmış 
olacağız. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum" 
dedi. 

Program Ata Tohumu, Ata Toprağı ile Buluşuyor 
Projesinin hasat filminin izlenmesi ile sona erdi.

■ HABER MERKEZİ

Karakılçık buğdayında; şimdi hasat zamanı ata tohumu hasat oldu

“Su yoksa tarım da yok, ama başka bir tarım mümkün” 

Burdur’da Belediye’den
 buğday üretimine;

DOKUNUŞ


