Ceviz bölgenin geleceği
olacak

Doğu ve Güneydoğu
Anadolu kaliteli ceviz
üretimi ile ihracat yapacak.
Üstelik kırsalda en az bir
milyon kişi iş sahibi olur.
Nasıl mı?
..

izleyin

Umut Ağacı Projesi
Mevcut Durum:
•

•

•

•

•

•

Hakkari, Şırnak, Siirt, Van ve Bitlis illeri, coğrafi
yapısı gereği ceviz yetiştiriciliğine son derece
uygundur. Bölgede doğal halde yetişen asırlık ceviz
ağaçları mevcuttur.
Cevizcilik için yeterli boş alan ve su kaynağı
mevcuttur.
Ceviz yetiştirilmesi kolay, meyvesinin raf ömrü
uzun ve piyasadaki fiyatı yüksektir.
Bölge iklim koşullarına uygun Kaman, Şebin,
Gültekin vb. türü yüksek verimli, aşılı ceviz
fidanlarından oluşan bahçeler kurulması halinde,
birçok aileye uzun vadeli bir gelir kaynağı
sağlanabilir.
Sözü edilen türler 5. yıldan itibaren ürün vermeye
başlamakta, 10-15 yıl içinde verimli hale gelmekte
ve 100-120 yıl civarında devam etmektedir.
Cevizin pazarı mevcuttur ve ceviz içinin
marketlerde kilosu 20 YTL’nin üstündedir. Kabuklu
cevizin kg fiyatı 10-15 YTL arasıdır. Her ağaçtan
yıllık yaklaşık 70-80 kg. ürün alınabilmektedir.

Masrafsız, Az emek,
İyi gelir..
Yüz ağaçlık bir ceviz bahçesi bir aileyi
dört nesil boyunca besler.

Çözüm:
•
•

•

100’er fidanlık 10.000 ceviz bahçesi,
Fidanlar ve çevre koruması için Tarım Bakanlığının mevcut aşılı meyvecilik
teşvikinden faydalanılarak, bunun için formalitelerin kolaylaştırılması ve destekleme
ödemelerinin zamanında yapılması, Bakanlık personelinin köylerde toplantı ve
sunumlar yaparak köylüyü bu konuda bilinçlendirmesi ve özendirmesi, gerekirse
örnek uygulamaların olduğu illere gezilerin düzenlenmesi.
Yada; girişimimizin kamuoyuna tanıtımı için yeterli imkan bulunması halinde, ulusal
bir televizyon kanalı vasıtasıyla bir kampanya başlatılması, kampanya vasıtasıyla
duyarlı kişi ve kurumlardan bahçe kuruluş giderlerinin temin edilmesi, köylere iletilip
kurulmasının örgütlenmesi.

KAZANÇLAR:
Her bahçenin ortalama yıllık geliri 80.000 YTL civarında olacaktır.
(kabuklu cevizin kilosunun 10 YTL’den satılacağı varsayılmıştır.)
10.000 ailenin yıllık toplam geliri 800.000.000 YTL civarında
gerçekleşecektir. Bu tutar birkaç yıl içinde bahçe sahiplerinin yaşam
standardını değiştireceği gibi bölge ekonomisini güçlendirecek ve
cevizciliğin bölgede yaygınlaşmasına neden olacaktır.
Pilot il Hakkari’de bu yıl başlamak için, ihtiyacımız olan tek şey
tanıtım desteği ve devlet bürokrasisinin kolaylaştırılmasıdır.
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Olmaz diyen var mı?
Denedik, başardık: Model Kooperatifimiz ile (S.S. Bağışlı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hakkari) alanında 2007 yılı
içerisinde 100’er aşılı ceviz fidanından oluşan 50 kapama
bahçe kurduk. Çiftçileri cevizcilik konusunda teorik ve
uygulamalı eğitimlerden geçirdik. Şimdiden 5000 fidanlık
küçük bir ceviz ormanı oluşturmuş olduk. Neden her köyde
olmasın?

Bu model uygulanırsa;
•
bölge kalkınır,
•
İşsizlik azalır,
•
Yoksulluk azalır,
•
Üretim artar,
•
Boş yamaçlar gelir kaynağı olur,
•
Bölgedeki aileler çocuklarını iyi
okullarda okutabilir,
•
… gerisini siz tamamlayın.

Hizmet Gönüllüleri Derneği bölgenin kalkınması için projeler
üreten ve uygulamaya çalışan gönüllü bir sosyal girişimdir.
Sizler de bu alanda ortak aklın gelişmesi için destekleyin.
Sizden paranızı istemiyoruz, bu fikri yeterince yayarsak
uygulanması için kamuoyu oluşur.
Www.hizmetgonulluleri.com www.zumruduanka.org

