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MİLLİ TARIM PROJESİ İÇİN
BAŞKENTTE İDİK
EN GÜVENLİ GIDA, ANNEMİZİN
HAZIRLADIĞIDIR!...

AŞILI ARİLİK BÖLGESİ
GENİŞLETİLİYOR…

Şap Hastalığı, bilindiği gibi ol-
dukça bulaşıcı ve hızla yayılan,

ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal
ürün ticaretini olumsuz etkileyen
ve hayvancılık sektöründe büyük
ekonomik kayıplara neden olan en
önemli hastalıklardan biridir.

Hastalıkla mücadele oldukça zor-
dur. Hastalık etkeninin çok sayıda ve
zamanla değişebilen serotiplerinin var-
lığı, kolay ve hızlı bulaşma, uygun tip
aşı üretimi ve uygulama zorlukları,
ortak sürü-mera-su kullanımı kaynaklı
yapısal sorunlar, yoğun hayvan hare-
ketleri, komşu ülkelerde yetersiz müca-
dele ve uzun karasal sınırlarımız gibi
fazla sayıda bileşeni ile birlikte birçok
kurum, kuruluş ve sektörle doğrudan
veya dolaylı ilişkili olması gibi etmenler
mücadeleyi zorlu kılmaktadır.

Hastalıkla mücadele için Bakan-
lığımızca, “Milli Tarım Politikası”
kapsamında, “Bölgesel Risklerin Ka-
demeli Azaltılmasına Dayalı Şap
Hastalığının Kontrolü ve Eradikas-
yonu Eylem Planı” çerçevesinde

Trakya’da yürürlükte olan “Aşılı
Şap’tan Ari Bölge” statüsünü devam
ettirmek, Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Orta/İç
Anadolu bölgesinin 2020 yılında

“1.Aşılı Ari Bölge” durumuna geti-
rilmesi, diğer kalan bölgelerin ise
2023 yılına kadar şap hastalığından
“2.Aşılı Ari Bölge” statüsüne kavuş-
turulması hedeflenmiştir. Yoğun ça-

lışmalarla başlatılan bu süreçte, Er-
zurum ilinde sektörle doğrudan veya
dolaylı ilişkili tüm birimlere yönelik
bilgilendirme ve eğitim toplantıları
düzenlenmektedir. Sayfa >> 2-3

Ülkemiz tarım ve hayvancılığında önemli bir yer tutan Erzurum ilimizde
2016 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve 2017 yılı hedeflerini ortaya
koyabilmek adına Müdürlüğümüz il ve ilçe yöneticileri bir araya geldi.

17-18 Aralık 2016 tarihlerinde 2 gün süre ile bir araya gelen yöneticilere
yönelik, çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

Sayın Valimiz Seyfettin AZİZOĞLU’nun da açılışına katıldığı toplantıda,
“Erzurum tarımsız, ülke tarımı da Erzurumsuz olmaz, bu bilinçle görev so-
rumluluğumuzun farkında olmalıyız. Erzurum deyince insanların aklına tarihi,
coğrafyası iklimi yanında tarımsal ve hayvansal ürünleri akla geliyor. Tarihi,
coğrafyayı ve iklimi değiştiremeyeceğimize göre müdahale edebileceğimiz
tarımı, en ileri seviyeye götürmeliyiz… Büyük düşünüp büyük işler başarmalıyız.
Hizmette ufkunuzu her zaman geniş tutun” vurgusunu yaptı. Sayfa >> 4

“TARIM’IN” YILSONU DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI… HAYVANCILIĞIN
BAŞKENTİNİ 

BAŞKENTE TAŞIDIK
7-11 Aralık 2016 tarihleri

arasında Ankara’da düzen-
lenen Erzurum Günlerinde,
Erzurum tarım ve hayvancı-
lığının farkındalığını oluştur-
mak adına Müdürlük olarak
Ankara’daydık… Sayfa >> 10
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AŞILI ARİLİK BÖLGESİ
GENİŞLETİLİYOR

Bakanlığımız, “Bölgesel Risk-
lerin Kademeli Azaltılmasına

Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü
ve Eradikasyonu Eylem Planı” çer-
çevesinde yürüttüğü çalışmalarla,
ülkemizde şap hastalığı açısından
aşılı arilik statüsü kazandırmak ve
daha sonrasında ise hastalığın era-
dikasyonunu sağlayarak, ülkemiz
hayvancılığı açısından sorun olmak-
tan çıkarılmasını hedeflemiştir.

Bu kapsamda, Trakya bölge-
sinden sonra 1. aşamada, Orta/Batı
Karadeniz, Güney Marmara, Ege,

Batı Akdeniz ve Orta/İç Anadolu
bölgemizde bulunan 44 ilimizi şap
hastalığından ari bölge oluşturul-
ması çalışmaları başlatıldı.

Eylem planı kapsamında, Trakya
bölgesinin 2018 yılında “aşısız
hastalıktan ari bölge” statüsüne,

Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve
Orta/İç Anadolu bölgemizi 2019
yılında “aşılı hastalıktan ari böl-
ge” statüsüne,

2023 yılına kadar ise tüm böl-
gelerimizin “aşılı hastalıktan ari
bölge” statüsüne kavuşturulması
sağlanacaktır.

Ülkemiz besi materyali ihtiyacının
önemli bir kısmının karşılandığı
Erzurum ilinde sektörle doğrudan
veya dolaylı ilişkili çok sayıda paydaş
birim bulunmaktadır. Hastalıkla mü-
cadele de aşılama, biyogüvenlik, ha-
reket kısıtlaması vb. gibi tedbirler
tek başına yeterli olamamaktadır. 

Hastalığın, mihrak noktalarından
çıkarak hızla salgına dönüşmesinde,
hayvan hareketlerinin çok fazla
önemi vardır. İkinci etkili yayılma

noktası hayvan satış yerleridir. Bu
gerekçe ile hayvan hareketlerinin
azaltılarak ve kontrol altında yapıl-
masında, başta yetiştiriciler olmak
üzere, tüm paydaşların katkısı, mü-
cadelenin olmazsa olmazıdır. 

Yıllık ortalama 350 bin hayvanın
il dışına sevk edildiği Erzurum ili
başta olmak üzere kuzeydoğu böl-
gesinden diğer illerimize yoğun bir
canlı hayvan hareketi yaşanmaktadır.
Bu hareket en kısa sürede azaltılarak,

bunun yerine karkas et ve hayvansal
ürün şeklinde nakline dönüştürülmesi
gerekmektedir.

Canlı hayvan sevki yerine, karkas
veya et ürünlerinin sevki ile bölgeye
daha fazla katma değer sağlanacak,
hastalıkların bulaşması önlenecek,
maliyet azalacak, kırsalda kalkınmaya
katkı sağlanarak göçün azaltılmasına
önemli katkı sağlanacaktır.

Hayvan satış yerlerinin modernize
edilerek ruhsatlandırılması açısından

ise yoğun çalışma yapılmaktadır.
Erzurum ilinde çok kısa süre içeri-
sinde birisi borsa niteliğinde olmak
üzere birçok ilçemizde Büyükşehir
Belediyesi tarafından modern hay-
van satış yerleri ve yine Erzurum İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiricileri
Birliği tarafından da yine büyük kap-
asiteli bir hayvan satış yeri faaliyete
geçirilmektedir. Bu çalışmalar, şap
hastalığı ile mücadeleye yine önemli
katkı sağlayacaktır.

HASTALIKLA MÜCADELEDE 
SEKTÖRÜN İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR! 
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Hayvan sevkleri, belirlenecek yeni
kurallar çerçevesinde yapılacak…

Bakanlığımızca, Orta/Batı Karadeniz, Güney
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Orta/İç Anadolu
bölgesi “ŞAP HASTALIĞINDAN KORUNMUŞ
BÖLGE” olarak ilan edilecektir. Bu bölgelere, Ba-
kanlığımızın açıklayacağı tarihte başlamak üzere
ve belirleyeceği kurallar çerçevesinde hayvan
sevki yapılabilecektir. Bu kullara aykırı sevk yapılması
halinde, sevk edilen hayvanlar, tazminatsız olarak
doğrudan kesime sevk edilecektir. Korunmuş bölgeye,
bölge dışından sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen 8 kontrol noktasından
uygun olanında kontrol ettirilecektir.

HASTALIKLA MÜCADELE PROGRAMI

Aşılı arilik hedeflenen bölgeye, Erzurum ili ve diğer bölgelerden yapılacak hayvan hareketlerinde:
Besilik ve Damızlık Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanlar için:

4 Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.
4 Hayvanların sevkleri öncesinden, şap virüsünün varlığı yönünden teste tabi tutulacak (serolojik-NSP) ve sonuçları negatif bulunmuş olmalıdır.
4 Hayvanların sevk edildiği işletme, şap hastalığından dolayı karantinaya alınmış bölgede olmamalıdır.

Kasaplık Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanlar için:
4 Biyogüvenlik tedbirleri alınarak kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar doğrudan kesimhaneye sevk edilebilecektir.

Aşılı arilik hedeflenen bölgeye hayvan sevkleri, belirlenecek takvim dahilinde kademeli olarak, ilave kurallarla ve daha titizlikle kontrol altında yapılması planlanmaktadır.

2017 şap aşılama kampan-
yası, Erzurum ili ve bölgemizde
2 Ocak - 31 Mart 2017 tarihleri
arasında yapılacaktır. Kampan-
ya kapsamında büyükbaş hay-
vanlarımızın tamamı aşılana-
caktır. İlk defa aşılanacak bü-
yükbaş hayvanlar ile yeni doğan
tüm büyükbaş hayvanlar, aşı-
lama kampanyasında aşılan-
dıktan 1 ay sonra ikinci kez
aşılanacaktır. Aşılanan büyük-
baş hayvanların, aşılama tarihi

üzerinden 21 gün geçmeden
sevklerine izin verilmeyecektir.
Hayvanların mera ve yaylalara
çıkışından yine 21 gün önce
mutlaka aşılanması gerekir.
Aksi durumda bu hayvanların
da sevkine izin verilmeyecektir.
Şap hastalığı mihraklarındaki
koruma ve gözetim bölgele-
rinde ise kampanyaya bağlı
kalınmaksızın, buradaki bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan-
ların aşılanması sağlanacaktır.

2017 Yılı Şap Aşılama
Kampanyası 
2 Ocak’ta Başlıyor…
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı olarak merkez ve taşra birim-

leriyle; bitkisel ve hayvansal üretim ile su
ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sek-
törünün geliştirilmesine ve tarım politika-
larının oluşturulmasına yönelik araştırmalar
yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve gü-
venirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kay-
nakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli
kullanılmasının sağlanması, çiftçinin ör-
gütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal
desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi,
tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana
faaliyet konularının gerçekleştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve
hayvancılığa yönelik genel politikaları be-
lirlemek, uygulanmasını izlemek ve de-
netlemek gibi önemli ve geniş kapsamlı
bir kamu hizmeti yürütülmektedir.

Erzurum ili; yıllık ortalama 1,4 milyon
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, 1,5
milyon hektar mera varlığı, 780 bin dekarlık
yem bitkileri ekilişi, yıllık 350 bin canlı
hayvan sevkiyatı, %51,7 ile tarımsal istih-
damı ve 3,6 milyar TL tarımsal hasılası ile
sektörde konumunu ve bilinirliğini her
geçen gün pekiştirmektedir. 

Sayın Valimiz Seyfettin  AZİZOĞLU’nun
da açılışına katıldığı toplantıda, “Erzurum
tarımsız, ülke tarımı da Erzurumsuz olmaz,
bu bilinçle görev sorumluluğumuzun far-
kında olmalıyız. Gerek alan gerek hayvan
sayısı bakımından ilklerdeyiz. Erzurum
deyince insanların aklına tarihi, coğrafyası
iklimi yanında tarımsal ve hayvansal ürün-
leri akla geliyor. Tarihi, coğrafyayı ve
iklimi değiştiremeyeceğimize göre mü-
dahale edebileceğimiz tarımı en ileri se-
viyeye götürmeliyiz” dedi. Tarımın çalışma
alanı ve iş yükünün farkında olduğunu
belirten AZİZOĞLU;

“Bizler hizmet adına ufkumuzu geniş

tutmalıyız. Büyük düşünüp büyük işler
başarmalıyız. Fatih Sultan Mehmet 21 ya-
şında İstanbul’u fetih ettiği, İskender’in
33 yaşında vefat ettiğinde dünyaya hâkim
olduğu düşünülürlerse bu hâkimiyetlerini
kısa sürelerde gerçekleştirdikleri görül-
mektedir. Bizler neden birkaç yılda Erzurum
tarımını kalkındırmayalım, potansiyelimiz
var, bu potansiyeli icraata çevirmek bizim
elimizde. Kendimize hedefler koyalım;
arıcılıkta, Erzurum balının farklılığını ortaya
koyarak öncelikle, Coğrafi işaretini alalım,
ardından marka değerleri oluşturarak tarımın
tüm alanlarına doğrudan veya dolaylı katkısı
olan arıcılığı ilimizde daha çok geliştirelim.
Adını hep beraber karar verebiliriz “Dadaş

Balı” veya başka bir isim ama biz kaliteli
balın kaynağı olarak bilinmeliyiz. Büyükbaş
ve küçükbaşta da işletme kapasitelerimizi
büyüterek maliyetleri azaltmanın yollarını
destekleyici projeler üretmeliyiz. Karlılık
için başta verimliliğimizi artırmalıyız”
açıklamasında bulundu.

Açılış değerlendirmeleri ardından Va-
limiz Sayın Seyfettin AZİZOĞLU çalış-
malarda göstermiş oldukları başarılar ne-
deni ile kurumumuz idareci ve personel-
lerine Teşekkür Belgelerini verdi.

Toplantının ilk günündeki değer-
lendirmelere katılan Veteriner Kontrol
Enstitüsü Müdürü Dr. Biray OKUMUŞ,
kurumun mevcut çalışmaları, önümüz-

deki süreçte uygulanacak yeni çalış-
maları hakkında bilgilendirme yaptı.
Aynı konuya hizmet eden tarım teşki-
latının kuruluşları olduklarını belirten
OKUMUŞ, ilimiz için önem arz eden
hayvancılıktaki hastalık ve zararlılar
ile etkin mücadele edebilmek adına
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı ile ilgili genel değerlendir-
melerde bulunan İl Müdürü Osman AKAR
”Tarım teşkilatı olarak bizler büyük bir
aileyiz. Bizler bu aileyi sadece 700 çalı-
şanlarımızla değil, il özelinde düşünürsek
bile 92 bin tarımsal işletmemiz, 6 bin
gıda işletmemiz sağlıklı gıdaya ulaşan
başta 763 bin kişilik Erzurum’uz… Aslında
sağlıklı gıda arzı olarak düşünürsek biz
tüm insanlığı bir aile olarak görüyoruz.
Böylesine büyük bir aile içerisinde hizmet
etmenin gurur ve sorumluluğunun farkında
olmalıyız” vurgusunu yaptı. 

Toplantı sonrasında tüm katılımcı-
ların ortak hissiyatı ve bildirisi; ülke-
mizde son dönemlerde gerçekleştirilen
hain terör olaylarına karşı “İnadına
daha çok çalışma… İnadına birlik…
İnadına kardeşlik…” oldu. 

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü tarafından, Yakutiye ilçesi Mehmed
Zahid Kotku Camii önüne kurulan stantta,
Mevlit kandili özelinde vatandaşlara süt ikram
edildi. Süt dağıtım programına, kurum perso-
neliyle birlikte katılan Erzurum Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Osman AKAR, va-
tandaşlarla karşılıklı sohbete katılarak, “Âlem-
lere rahmet olarak gönderilen Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed aleyhi selamın
doğum gününü temsilen kutladığımız Mevlit
Kandili dolayısıyla, vatandaşlarımıza süt ikram
etmek istedik. Bakanlığımızı temsilen ülke
genelinde bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz.

Bilindiği üzere, toplumların süt tüketim
miktarı refah seviyeleri ile orantılıdır. Yaptığımız
organizasyonla, vatandaşlarımız için her yaşta
süt tüketiminin önemine vurgu yapmak, üreti-
mimizi desteklemek ve bu arada küçük bir kandil
ikramı ile gönülleri hoşnut etmeyi arzuladık.

Zor zamanlar geçirdiğimiz bugünlerde, her
birimizin, devletimiz ve milletimizin selameti
ve birlik beraberliğimiz için yapacağı dualara
çok ihtiyaç var” açıklamasıyla, karşılıklı dua
ve iyi dilek temennilerinde bulunuldu.

MEVLİT KANDİLİNDE SÜT DAĞITTIK



ARALIK 2016 5erzurum’da tarım

Türkiye genelindeki çiftçiler,
Milli Tarım Projesi kapsamında

"Cumhurbaşkanımız ile Milli Tarım
Buluşması" adlı programda, Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
ile Ankara'da bir araya geldiler.

Erzurum ilinden de İl Müdürlü-
ğümüz organizasyonunda “ Hay-
vancılığın Başkenti Erzurum’dan
Milli İradenin Başkenti Ankara’ya
Çiftçimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız
İle Buluşuyor” sloganı ile bir grup
çiftçi, 14 Kasım 2016 tarihinde An-
kara’daki büyük buluşmaya katıldı.

İlimizin tarımsal üretimde öne
çıkan ürünlerinin, ürün sepetin de
takdim edildiği toplantıda, tüm yurt
genelinden gelen çiftçilerimiz için
Milli Tarım Projesi en üst düzeyden
vurgulanmıştır. Havza Bazlı Üretimi
Destekleme ve Hayvancılıkta Yerli
Üretimi Destekleme adıyla iki başlık
altında hayata geçirilmekte olan bu
projeye ilimiz, gerek tarımı gerekse
topyekûn ekonomisi adına büyük
umutlar barındırmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN, Milli Tarım Projesi’nin
hayırlı olmasını dileyerek, “Sadık
yârimiz olan toprağa hak ettiği değeri
vermezsek sadece kendimizin, kendi

neslimizin değil, topyekûn insanlığın
geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz.
Toprağa sırtını dönen insan en büyük
ihaneti kendisine yapmış olur; çünkü
Rabbim bizlere topraktan yaratıldı-
ğımızı ve yine toprağa döneceğimizi
haber veriyor…” Türkiye'de tarım
ve hayvancılığın geliştirilmesi ko-
nusundaki projelerin önemine dikkati
çekmek olduğunu söyleyen Cum-
hurbaşkanımız ERDOĞAN, daha
önce Başbakan Binali YILDIRIM'ın
vatandaşlarla paylaştığı "Milli Tarım
Projesi"nin her türlü takdiri ve desteği

hak ettiğinin altını çizdi.
Heyette bulunan İl Müdür

Osman AKAR, “Her platformda
tarımın stratejisine vurgu yapmak-
tayız.  Bizler artık tarıma günü
birlik projelerle yaklaşmak yerine
misyonu ve vizyonu olan stratejik
bir sektör olarak yaklaşmaktayız.
Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız
ile yapılan bu buluşma, Devletin
en üst düzeyinden çiftçilere veril-
miş en güzel bir mesajdır.  Artık
projelerin sadece Ankara’dan yü-
rütülmediğinin topyekûn ülke ola-

rak geleceğe dair Milli İrade olarak
Güçlü ve Yeni Türkiye için hep
birlikte olduğumuzun vurgusudur”
değerlendirmesinde bulundu. Bü-
yük buluşmaya, üretimleri ilimizde
ön plana çıkan ürünlerden oluşan
bir sepet ile katıldıklarını belirten
AKAR, İlimizi, Coğrafi işaretli
olan İspir Fasulyesi, Karnavas
Pekmezi, Civil Peynir, Erzurum
Küflü Civil Peyniri, Oltu Cağ Ke-
babı, Erzurum Kadayıf Dolması
yanında tescil aşamasında olan
Hınıs Fasulyesi ile tescile değer
Erzurum Yayla Balı, Erzurum et
ve süt ürünleri gibi ilimizin gerek
florası, iklimi, üretim materyali
gibi birçok bölgeye has farklılığın
sonucunda oluşan değerlerimizi,
gerek ürünlerimiz ile gerekse afiş
ve diğer tanıtıcı materyallerle vur-
guladıklarını belirtti.

MİLLİ TARIM PROJESİ
İÇİN BAŞKENTEYDİK 

Yeterli ve dengeli beslenmeye
her yaşta dikkat edilmesi gerekmekle
birlikte, gelişme çağında olan ço-
cuklarımız için daha fazla önem arz
etmektedir. Özellikle hazır ve işlenmiş
gıdalar, başta obezite olmak üzere
beraberinde birçok sağlık sorununa
yol açabilmektedir. Bu nedenle, “EN
GÜVENLİ GIDA, ANNEMİZİN
HAZIRLADIĞIR” sloganımızla
kısaca vurguladığımız üzere; evde
beslenme çantası hazırlamak, çocuk-
larımız için birinci tercih olmalıdır. 

Okul döneminde günlük beslen-
menin en az bir öğünü okullardaki
kantinlerden alınmaktadır. Bu nedenle
okul çağındaki çocukların beslen-
mesinde, okul kantinleri çok önem-
lidir. Okullarda verilecek her türlü
hizmetin niteliğini arttırmak, çocuk-
ların ruhsal ve fiziksel gelişimine
doğrudan etki eder. Özellikle, be-
densel sağlığın gelişiminde sağlıklı
beslenme en önemli etmendir. 

Okul kantinlerinin kullanımı, hiz-
met kalitesinin arttırılması, kantinde
satılan yiyecek ve içeceklerin ço-
cukların gelişimine etkisi ve sağlığa
uygunluğu yönünden bazı hususlara

dikkat edilmesi gerekmektedir.
Besin güvenliği açısından

kantinlerde uyulması zorunlu
kurallar;

• Satın alma, depolama, hazırla-
ma-pişirme ve servis esnasında olmak
üzere, tüm aşamalarda hijyene ve
diğer kurallara uyulmalıdır.

• Satışa sunulan tüm gıda maddele-
rinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığından üretim izninin alınmış olması, 

• Gıdaların ambalajsız ve açıkta
satışının yapılmaması; satış ve servis
sırasında uygun gıda ambalajlarının
kullanılması,

• Son kullanım tarihi geçmiş, ba-
yat gıda maddelerinin tüketime su-

nulmaması; kirlenmiş, kokuşmuş kı-
saca nitelikleri bozulmuş ürünlerin
bulundurulmaması,

• Obeziteye neden olan yiyecek
ve içeceklerin (kola, enerji içecekleri,
fastfood vs.) satışının engellenmesi,

• İşletmelerde çalışan kişilerin
temizlik ve hijyen kurallarına uy-
malarının sağlanması,

•  Gıda hazırlık ve üretim alanında
çalışan personellerin, özel kıyafet
giymeleri,

• Gıdalara çeşitli kaynaklardan
gelecek bulaşmayı engellemek için,
gıdaların ambalajlı veya kapalı olarak
sergilenmesi ve bulaşma kaynakla-
rından korunması,

• Ambalajsız gıdaların doğru sı-

caklıkta ve uygun koşullarda muha-
faza edilmesi,

Ambalajlı ürünler satın alırken
etiket bilgilerine dikkat edilmelidir

EN GÜVENLİ GIDA, ANNEMİZİN HAZIRLADIĞIDIR!...

ALIŞVERİŞTE KARŞILAŞTIĞINIZ OLUM-
SUZLUK VE UYGUNSUZLUKLARI MUTLAKA
174 ALO GIDA HATTINA BİLDİRİNİZ

Ürünlerin etiketlerinde bulunması zorunlu bilgiler

- Ürün İsmi:
- İçindekiler:
- Net Miktar:
- Son Tüketim Tarihi veya Tavsiye Edilen 
Tüketim tarihi:

- Muhafaza Koşulları:
- Üretim Yeri ve Adresi:
- Kayıt veya Onay Numarası:
- Menşe Ülke:
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Bir işletmede, bir bölgede do-
layısıyla bir ülkede hayvan-

cılığı geliştirmek, sürdürebilir kılmak;
verimliliğin yanında ancak yavru
üretimi ile mümkündür. Gerek süt
işletmeciliğinde karlılığı artırmak
gerekse et üretiminin kaynağını oluş-
turan besi materyalini temin etmek
için yavru üretimi temel esastır. 

Ülkemiz genelinde 14 milyonun
üzerinde sığır cinsi hayvan var. Bu
popülasyondan yine yaklaşık 4 mil-
yonun üzerinde buzağı elde edil-
mektedir. Erzurum ili özelinde ise
ortalama 650 bin sığır varlığından
yıllık yaklaşık 215 bin ile 230 bin
arasında buzağı elde edilmektedir. 

Ancak bölgemizde daha yüksek
olmak üzere, ülke genelinde kayda
değer bir yavru kaybı yaşanmaktadır.
Bu yavru kayıpları, erken embriyo-
nik ölüm, abort (atık) ve ölüm gibi
gerekçelerden kaynaklanmaktadır.
Tüm bu yavru kayıplarının temel
sebepleri arasında en başta kötü ba-
rınak şartları, yetersiz bakım-bes-
lenme ve hastalıklar sayılabilir. Yavru
kayıpları ile birlikte bu sebeplerden
mütevellit bir kısmında ise verim
düşüklüğü ortaya çıkmakta olup, ne-
ticesinde gerek bölgesel bazda ge-
rekse ülke toplamında büyük eko-
nomik kayıplar oluşmaktadır.

Bu tespitler ışığında sorunun çö-

zümüne ilişkin olarak Bakanlığımızca
birçok tedbir alınmaktadır. En başta
ülke genelinde düzenlenen yoğun
çiftçi eğitimleri ve işletmelere reh-
berlikle; farkındalık artırılarak yavru
kayıpları her geçen gün azaltılmak-
tadır.  Son yıllarda geliştirilen des-
tekleme politikaları ile sorunun çö-
zümüne can alıcı bir yaklaşım sergi-
lenmiştir. Geçmiş yıllarda ağırlıklı
olarak anaç sığıra verilen destekle-

melerde esas merkeze, buzağı des-
teklemeleri yerleştirilmiştir. 

2016 yılında buzağı-malak başına
350-500 TL arasında destek veril-
mekte iken 2017 yılında uygulanmaya
başlanacak “Milli Tarım Politikaları”
çerçevesinde bölgesel farklılıklar
esas alınarak, koruyucu aşıları ya-
pılmış ve işletmede en az 4 ay canlı
kalmış buzağı başına 750 TL’ye
kadar hibe destek sağlanacaktır. 

Buzağı kayıpları, neticesi iti-
bariyle et ve süt kaybı demektir.
Bu da, gerek toplumun beslenme-
sinde gerekse Ülke ekonomisinde
büyük kayıp demektir. Bizlerde
“Erzurum’da Tarım” olarak bu sa-
yımızda, çiftçilerimiz için son derece
önemli bir konu olan “BUZAĞI-
LARDA BAKIM VE BESLEN-
ME” konusunu, sade şekliyle isti-
fadelerine sunmaya çalıştık. 

HAYVANCILIKTAKİ ASIL
GELİR VEYA KAYIP; YAVRU…

Bir işletmede %15-20 oranında
yavru kaybının (buzağı-malak-kuzu-
oğlak) olması, o işletmede %40-50
oranında gelir kaybı demektir. Bu
temel gerekçe ile hayvancılığımızı
sürdürebilir kılmak; yeterli yavru
üretimi, bu yavruların yaşatılması,
uygun bakım, beslenme ve barınma
koşulları sağlanarak verimli kılın-
masıyla mümkün olacaktır.

Buzağı kayıplarının asgariye in-
dirilmesi için önemli bakım ve bes-
lenme kriterleri;

Bakım
Güç doğumlarda, gereğinden

fazla güç kullanılmamalıdır. Doğum,
başta veteriner hekimler olmak üzere
ehil kişilerce yaptırılmalı ve çekme
hareketi yapılırken kalın örgü şeritler
kullanılmalıdır. İnce iplerin kulla-
nılması ayak kemiklerini kırabileceği
ve dokularda kesiklere neden olacağı
unutulmamalıdır. İnsan gücünden
farklı araçlarla yaptırılan doğum-
larda, buzağıda ve inekte kalıcı ha-

sarlara neden olunabilir. En doğrusu
doğumun Veteriner Hekim tarafın-
dan yaptırılmasıdır. Çünkü buzağı
çok iri veya uygun doğum pozis-
yonunda olmadığında sezaryen ope-
rasyonu gerektirebilir.

Buzağı kayıplarının %70-80 ora-
nında en önemli 2 nedeni; solunum
enfeksiyonları ve ishallerdir. Bunları
da ortaya çıkaran etmenler; ahır gaz-
ları ve kötü barınak şartlarıdır. Bu-
zağıların bulundukları yaşam ala-
nında, buzağıdan başka hayvan bu-
lunmamalıdır. At, koyun, keçi, tavuk,
hindi, kaz, ördek, tavşan gibi hay-
vanlarla aynı barınakta yaşayan bu-
zağıların mikrop kaparak hasta ol-
maları an meselesidir. 

Altları sürekli kuru tutulmalı ve
zemin temizlenebilir yüzeyden ya-
pılmalıdır. Günde en az 2 defa te-
mizlenmelidir. Kolay temizlenebilir
kauçuk mat yahut beton zemin üze-
rine talaş serpilmesiyle oluşturulan
altlıklar buzağı konforunu artıra-
caktır. Altlık olarak kurutulmuş hay-

van gübresi kullanılmamalıdır. Ye-
tişkin sığırların dışkılarında mik-
roplar yıllarca canlı kalarak buza-
ğıları hasta edebilir. Buzağıların
gıda olarak tükettikleri kaba yem
de altlık olarak kullanılmamalıdır.
Bu materyaller aç olan buzağılar
tarafından zaman zaman tüketil-
mektedir ve bu durum buzağıların
ağız yoluyla dışkı almasına ve hasta

olmalarına zemin hazırlamaktadır. 
Buzağılarda genel olarak gözlem

yapılmalı ve keyiflerinin yerinde
olduğu teyit edilmelidir. Hasta, küs-
kün, emmeyen, ağzı-burnu soğuk
olan buzağılar tespit edilerek bir
Veteriner Hekime danışılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, buzağıların
konforu arttıkça günlük canlı ağırlık
artışı da artacaktır.

BUZAĞI BAKIM VE BESLENMESİ
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Beslenme
Yeni Doğan Buzağılar (0-2 Aylık)
Buzağılar doğduklarında hasta-

lıklarla mücadele edecek pasif bağı-
şıklık maddelerine sahip değildir.
Bağışıklık maddelerini sadece yeni
doğum yapan ineklerden 2 ay süre-
since salgılanan ağız sütünden ala-
bilirler. Bu nedenle yeni doğan bu-
zağılara kendi annesinin sütü veril-
melidir. Eğer kendi annesinin sütü
verilemiyorsa, yeni doğum yapmış
bir ineğin ilk sütleri verilmelidir.

Buzağı doğar doğmaz ağız sütü
ne kadar erken verilirse o kadar fay-
dalıdır. İlk birkaç saat içerisinde ve-
rilmesi en doğrusudur. Bunun için
ineğin memesi sabunlu ılık suyla yı-
kanarak tüm dışkı ve kirler temiz-
lenmeli ve kurulanmalıdır. Daha
sonra el ile bir iki defa boşa sağım
yapılarak meme başında bekleyen
süt boşaltılır. Sonra buzağı ile meme
buluşturularak buzağının ağız sütünü
alması sağlanır. Buzağı, doğduğunda
ilk 24 saat içerisinde ağız sütünü
alması hayati öneme sahiptir. Buzağı
ölümlerinin en büyük sebeplerinin
başında erken dönemde ve yeterli
düzeyde ağız sütü almamalarıdır.

İri doğan buzağılar, genellikle
geç ayağa kalktığı için ağız sütünü
almakta gecikirler. Böyle durumlarda
biberona sağılan ağız sütü buzağıya
hemen içirilmelidir.  

Buzağının doğduktan hemen
sonra kendi istediği kadar ağız sü-
tünü almasına müsaade edilmelidir.
Buzağı annesini ilk emdiğinde ishal
benzeri dışkılama ile karşılaşılır.
Bu dışkı anne karnında buzağının
bağırsaklarının iç yüzeyini koruyan
maddedir. Bu madde sindirim sis-
temine ağız sütü gitmeye başlayınca
vücuttan atılır ve dışkıda görüldü-
ğünde buzağının ishale yakalandığı
düşünülmemelidir. 

Anne sütü sağıldığında içerisinde
renk değişiklikleri, kan, kötü koku,
peynirleşme benzeri yapılar varsa
yahut süt çok ince, su gibiyse bu-
zağıya verilmemelidir. Anne sütü,
normal süte göre daha kalın ve
pelte kıvamındadır.

Teknik anlamda ileri düzeyde ye-
tiştiricilik yapan çiftliklerin kolos-
trometre ile anne sütü kalitesini öl-
çerek ve sütte bulunan bağışıklık
maddelerini hesaplayarak yeni doğan
buzağı besleme programını yapması
tavsiye edilmektedir. 

Buzağı doğduktan sonra en geç
24 saat içerisinde annesinden ayrılarak
farklı bir bölmede, yetişkin sığırların
soluduğu havayı solumayacağı bir
ortamda barındırılmalı ve artık ağız
sütü buzağıya biberon ile verilmelidir.
Buradaki amaç, yetişkin sığırlarda
bulunan mikropların buzağılara geç-
mesini engellemektir.

Buzağılara biberon ile süt veri-
lecekse süt meme sıcaklığında ol-
malıdır. Buzağı kayıplarının en bü-
yük nedenlerinden birisi de soğuk

süt içirmektir. Sağılan süt buzağıya
götürülürken birkaç derecelik kay-
bettiği ısı dahi ishale neden olabilir.
Bu nedenle biberonla yapılacak
beslemede süt biberona doldurul-
duktan sonra biberon, içerisinde
38°C sıcak suyla dolu olan bir kap
içerisinde ısıtılmalıdır. Buzağıya
verilecek sütün ısısı 36°C altında
olmamalıdır. Fazla sayıda buzağı
besleyen yetiştiriciler için piyasada
bulunabilen otomatik biberon ısıtı-
cıların tercih edilmesi buzağının
sağlığını olumlu etkileyeceği gibi
işçiliği de azaltacaktır. 

Yeni doğan buzağılarda taze
ağız sütü buzağıya her 2-3 saatte
bir verilmelidir. Gün içerisinde ve-

rilecek toplam süt miktarı buzağının
canlı ağırlığının %10’u kadardır.
Örneğin 40 kilogramlık bir buzağıya
günlük toplam 4 kilogram süt veril-
melidir. Bu süt, her 2-3 saatte bir, 1
kilogram olarak verilebilir. Buzağı
büyüdükçe öğün sayısı sabah, öğlen
ve akşam olmak üzere 3 defaya dü-
şürülebilir. Zamanla ihtiyaç duyulan
süt miktarının artacağı da unutul-
mamalı ve buzağının günlük olarak
ölçülen canlı ağırlığının %10’u kadar
süt verilmeye devam edilmelidir.
Buzağı 1 aylık olduğunda öğün sayısı
günde 2 defaya düşürülür. 

Buzağılar 1 ayını doldurduktan
sonra önlerinde sürekli temiz su bu-
lundurulmalıdır. Su, buzağı midele-
rinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Su tüketmeyen buzağıların mideleri
yavaş gelişir. Su biberonla verilme-
meli, buzağının kendi iradesiyle tü-
ketimine sunulmalıdır. Su ve süt bir-

birinin yerini doldurmayacağı unu-
tulmamalıdır.

2-5 Aylık Buzağılar
1 Aylıktan sonra su verilmeye

başlanan buzağının işkembesi yavaş
yavaş gelişir. Su verilen buzağılarda
2. aydan itibaren buzağı başlangıç
yemi verilebilir. Yemle birlikte bir
miktar yonca ya da korunga verile-
bilir. Gün içerisinde buzağının önünde
sürekli yem ve kaba ot bulundurularak
kendi isteğine göre tüketmesi sağlanır.
2 aylık olan buzağıya süt, günde tek
öğün olarak verilir. Bu dönemde bir
yandan da süt verilmeye devam edilir.
İdeal süt kesme zamanı 4 veya 5.
aydır.

İlaç Kullanımı ve
Aşılamalar
Yeni doğan buzağılar için A, D,

E Vitaminleri ve Selenyum önemlidir.
Özellikle Selenyum fakiri topraklar-
dan alınan yem bitkileriyle beslenen
hayvanlarda Selenyum noksanlığı
çeşitli hasarlara neden olarak hasta-
lıklara alt yapı hazırlamaktadır. Ayrıca
vitamin ve mineral yoksunluğunda
duvar yalama veya altlıkların yenil-
mesiyle ishal ortaya çıkabilmektedir.
Vitamin ve minerallerin enjeksiyon
şeklinde kullanıma uygun olanlarının
yanında, toz, yalama taşı ve sıvı şek-
linde olanları da mevcuttur. Vitamin
ve mineraller kullanılacaksa enjek-
siyondan ziyade yeme katılarak gün-
lük tüketime uygun olanların tercih
edilmesi önemlidir. Buzağıların mi-
neral ve vitamin eksiklikleri bir Ve-
teriner Hekim tarafından tespit edil-
meli ve ihtiyaç duyulan takviye mik-

tarları için yine Veteriner Hekimden
destek alınmalıdır. Fazla ve gereksiz
kullanılmaları ekonomik zararın yanı
sıra böbrek ve karaciğeri yorarak
gelişme geriliğine neden olabilir. 

Buzağılar ishal, öksürük, eklem
şişkinlikleri yönünden sürekli göz-
lemlenmelidir. Yeni doğan buzağı-
ların göbek bakımı mutlaka yapıl-
malıdır. Veteriner Muayenehanele-
rinden temini mümkün olan ilaçlarla
doğumdan hemen sonra ilk dakika-
larda göbek bakımı gerçekleştiril-
melidir. Göbek bakımı yapılmayan
buzağılarda, göbek deliğinden vü-
cuda giren mikroplar, akciğer, ka-
raciğer gibi organlara yerleşerek
hastalık yaparlar. Erken yaşta gelişen
eklem şişkinliklerinin en büyük ne-
denlerinden biri buzağıların doğum
sonrası göbek bakımlarının yapıl-
mamasından kaynaklanmaktadır.

Genel gözlemde tüylerin arasında
bit, pire, kene gibi parazitler görül-
düğünde hemen bir Veteriner He-
kime danışılmalıdır. Bir hayvanda
parazit görüldüğünde tedavi sadece
o hayvan için olmamalı, paraziter
mücadele sürüdeki tüm hayvanlara
aynı anda yapılmalıdır.

Buzağıların ishallerini engellemek
için anne karnındayken anneye ya-
pılan aşılar tercih edilmeli, yeni
doğan buzağılar için ilk 2 saat içe-
risinde septisemi serumu verilmelidir.
Şap hastalığı için; aşısız annelerden
doğan yavrulara 2 haftalıkken, aşılı
annelerden doğan yavrulara 2 aylık-
ken 1.aşılaması yapılır. Bu hayvanlara
1. aşılamadan 1 ay sonra tekrar aşı-
lama yapılmalıdır. 4-8 aylık dişi bu-
zağılara Brusella aşısı uygulanma-
lıdır. Bakanlığımız tarafından Şap
ve Brusella hastalıklarına karşı aşı-
lama programı uygulanmaktadır. Bu-
nun için bulunduğunuz İl-İlçe Mü-
dürlüklerinden yardım alabilirsiniz.

Buzağı kayıplarının önüne ge-
çilmesi, ülkemiz hayvancılığı için
önem arz etmektedir. Buzağı ka-
yıpları, Bakanlığımız tarafından
yoğun bir takibe alınmış olup, bu
konuya özel eğitim programları dü-
zenlenmektedir. 

Buzağı kayıplarını asgariye in-
dirmek için, yetiştiricilerimizin mut-
laka İl-İlçe Müdürlüklerimizle ir-
tibata geçmesi gerekir. Buzağı ölüm-
leri veya koruyucu tedbirler için
Veteriner Hekimlere mutlaka da-
nışılmalıdır.  Ölen veya hasta bu-
zağılarda teşhis konulabilmesi için
muayene, otopsi veya gerektiğinde
numune alınması gerekebilir. Ölen
veya atık buzağılardan uygun nu-
mune alınabilmesi için Veteriner
Hekim gelene kadar kadavra, başka
canlılardan korunaklı ve soğuk bir
ortamda, dondurulmadan saklan-
ması önemlidir. 

Buzağılarımızı koruyarak hay-
vancılığımızı sürdürebilir kılalım;
istihdama, ekonomiye ve toplum
beslenmesine katkı sağlayalım…
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38. FAO Konferansı'nın 145. ve
146. Oturumlarında gelen öneriler
üzerine; gıda güvenliği, eko-sistem
fonksiyonları için toprağın önemi
hakkında farkındalık oluşturmak ama-
cıyla 5 Aralık tarihinin, Dünya Toprak
Günü olması ve 2015 Yılının ise
Uluslararası Topraklar Yılı olarak be-
lirlenmesi kararları alınmıştır. Bu yıl-
dan sonra her 5 Aralık günü, Dünya
Toprak Günü olarak kutlanmaktadır.

FAO’nun başlattığı bu farkındalık
hareketi ile gündeme gelen toprak,
insanoğlu için neden önemlidir? İn-
sanoğlu elindeki en önemli yaşam
kaynağının yeterince farkında mıdır?
Bu sorulara en anlamlı ve en
düşündürücü şekilde cevap vermek
gerekir; toprak sınırsız değildir.

Toprak, bitki örtüsünün beslen-
diği kaynakların ana deposudur.
Toprağın üst tabakası insanların ve
diğer canlıların beslenmesinde temel
kaynak teşkil etmektedir. Bir gram
toprağın içerisinde milyonlarca
canlı bulunmakta ve ekosistemin
devamı için bunların hepsinin ayrı
önemi bulunmaktadır. Bilimsel an-
lamda toprak bir karışımdır.

Dünyadaki toprakların ancak
1/10'inde üretim yapılabilmektedir. Ül-
kemizin arazi varlığının ise yaklaşık
%36’sı işlenmekte, %28'i çayır ve
mera, %30'u orman ve fundalık olup,
geriye kalan bölümü diğer araziler
içinde yer almaktadır. Ekilebilir arazinin
ancak %11'i sulanabilmektedir. Ülke-
mizin yüzölçümü bakımından 4. sıra-
sında yer alan Erzurum 25.330.000 da
( 25.330 km2 ) alana sahiptir. Bu alanın
% 63’lük kısmını çayır ve meralar
oluştururken, tarım alanı %18’ dir.

Dünyada, insanoğlu ilk yüzyıl-
lardan beri toprağı ana üretim ma-
teryali olarak kullanmıştır. Nüfus
arttıkça toprak üzerinde ki baskıda
artmaya başlamış, verimli topraklar
insanoğlunun müdahalesiyle verim-
sizleşmeye başlamıştır. Bunun ana
sebeplerinden biri yanlış ve bilinçsiz
kullanımdır. Bu günkü Mezopotamya

belki de Dünyada tarımın ilk yapıldığı
alanlardan birisidir. O yıllarda kıtaları
besleyen, yoğun ticari merkezlerden
biri olan bu verimli topraklar,
günümüzde yerini çöllere bırakmıştır.
Toprağı koruyamamanın getirdiği
sonuç toprağı kaybetmektir.

Ülkemiz, diğer ülkelere göre ken-
dini besleyebilen birkaç ülkeden bi-
ridir. Ancak hızlı nüfus artışına karşı
tarım ürünlerine olan ihtiyaçta giderek
artmaktadır. Bu ihtiyaca rağmen nüfu-
su besleyen ana kriter olan toprak
varlığında herhangi bir artış olma-
makta, insan ve doğa kaynaklı olarak
mevcut tarım arazileri de azalmak-
tadır. Erzurum’da %18’lik dilim ile
kültüre elverişli, tarım yapılabilen
arazi varlığı 460 bin hektardır. Bu
alanın %53’lük kısmı tarla iken, %23
nadas alanı ve %23 kullanılmayan
tarım arazisi olarak yer almaktadır.
Şehrin tarımsal üretim potansiyeli baz
alındığında çayır ve mera alanlarının
hayvancılıkta önemli bir yer teşkil
ettiği görülmektedir. İşlenebilen arazi

varlığında tarla oranı %53 ile azım-
sanmayacak bir noktada iken, %23
oranında kullanılmayan tarım arazisi
mutlaka kullanıma alınmalıdır.

Dünyadaki bu hızlı nüfus artışına
ve ihtiyaç olan beslenmeyi karşıla-
yabilmek yanında ilerleyen yıllarda
muhtemel bir açlık problemiyle kar-
şılaşmamak için, mevcut tarım top-
raklarının korunması, arazi kabili-
yetlerine uygun ve bilimsel esaslara
göre kullanarak, birim alandan sağ-
lanacak üretim artışı ile artan nüfu-
sun beslenme ihtiyacı arasında sağ-
lıklı bir dengenin kurulması kaçı-
nılmaz bir şart, bir zorunluluktur.
Bunu sağlamak, toprak varlığını ve
karakteristiğini iyi bilmekten, üretim
sırasında bilimsel esaslar kullanmak
ve bunlardan faydalanmaktan geçer.
Toprağın ana üretim kaynağı olarak
korunmasını gerektirir.

Yaşamın temel öğelerinden olan
toprak, ekonomisi büyük ölçüde ta-
rımsal üretime bağlı olan ülkemizde,
önemli bir üretim faktörüdür. Asır-
lardır birçok medeniyete beşiklik
yapmış olan Anadolu toprakları, in-
sanoğlunun faktörü olduğu çeşitli
nedenlerle doğal bitki örtüsü tahribata
uğrayarak, toprak kayıpları ve arazi
bozulmaları artmıştır. Kuşkusuz top-
raktan çeşitli amaçlar için yararla-
nılacaktır. Ancak günümüz teknolojik
koşullarında arzı artırılamayan, yerine
ikamesi olmayan, oluşumu asırlar
sürmesine rağmen kaybı dakikalar
içinde gerçekleşebilen ve kıt bir
kaynak olan topraktan elde edilen
fayda gittikçe azalmaktadır. Bundan
dolayı öncelikle üretken tarım top-
raklarının ve arazi bütünlüğünün
çok iyi korunması gerekmektedir.

Tarım topraklarının korunmasına
yönelik olarak; Tarım alanları üze-
rindeki baskıyı önlemek ve etkin ko-
ruma sağlamak için yasal düzenle-
meye ihtiyaç duyulmuştur. Bu alan-
lardaki çalışmaların başlangıcı 1990’lı
yılların başına kadar gitmektedir.
2000’li yıllara gelindiğinde toprak

koruma ile ilgili ortaya çıkan üç
kanun taslağı birleştirilerek tek metin
haline getirilmiştir. Bu metin, çeşitli
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının
katkıları ve çalışmaları sonucu
TBMM’ne sevk edilerek, 19/07/2005
tarihinde 5403 sayı numarası ile ya-
salaşarak yürürlüğe konulmuştur.
Bakanlığımız bu amaçla 2005 yılında
çıkarılan 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanım Kanununun uy-
gulayıcısı konumundadır.

5403 Sayılı Kanun; hem dünyada
hem de ülkemizde her geçen gün
önemi giderek artan; ülkemizin ye-
gâne üretim ortamı olan toprakların
korunmasını, geliştirilmesini ve plan-
lı arazi kullanımını amaçlayan yasal
düzenlemedir. Bu Kanun, arazi ve
toprak kaynaklarının; Bilimsel esas-
lara uygun olarak belirlenmesi, sı-
nıflandırılması, arazi kullanım plan-
larının hazırlanması, amaç dışı ve
yanlış kullanımların önlenmesi, ko-
rumayı sağlayacak yöntemlerin oluş-
turulmasına ilişkin sorumluluk, görev
ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili
usul ve esasları kapsar.

Bu Kanun’la; Tarım arazilerinin
izinsiz olarak amaç dışı kullanımını
önlemeye yönelik yasal boşluk ta-
mamlanmış olup, Ülkemizdeki plansız
yapılaşmaların tarım alanları üzerin-
deki tehdidi önlemeye çalışılmaktadır.
Bu çalışmaları güçlendirmek için,
izinsiz amaç dışı kullanım ile ilgili
cezai müeyyideler getirilmiştir.

Gelişmekte olan Ülkemizde sa-
nayi, turizm, yerleşim ve benzeri
amaçlar için çok yoğun bir şekilde
arazi kullanım talepleri ile karşıla-
şılmaktadır. Genellikle planlamaların
tarım arazileri üzerinde yapıldığı ger-
çeğinden hareketle ülkemiz tarım
arazileri üzerinde, yatırımcıdan bir
adım önde olmak amacıyla ülke ve
bölge planlarına uygun olarak, tarım,
orman, mera, turizm, yerleşim ve
diğer alanların planlanması gerek-
mektedir. Bu kapsamda planlayıcı
kuruluşlara büyük işler düşmektedir.
Sonuç olarak; Toprak, insanoğlunun
hayatta kalmasını sağlayan en büyük
nimetlerden biridir. Bu nimet dünya-
daki tüm canlılara hayat kaynağı ol-
makla beraber, sınırsız değildir. Sı-
nırsız olmayan bu kaynağın, gelecek
nesillere aktarılması ve hayatın de-
vamlılığını sağlamak, tüm insanlığın
görevidir. Bu cennet vatanın bir va-
tandaşı olarak, toprağımızı her manada
korumak gerçek vatanseverliktir.

Hakikat ararsan açık bir nokta
Allah kula yakın kul da Allah’ a
Hakkın hazinesi gizli toprakta
Benim sadık yârim kara topraktır.

Aşık VEYSEL

TARIM VE TOPRAKTARIM VE TOPRAKTARIM VE TOPRAKTARIM VE TOPRAK

Katkı sunan: Orhan KAYA KAYNAKLAR https://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak?oldid=17414475 & BAHTİYAR, Prof.Dr. Metin. “Toprak”. firat.edu.tr. & http://www.tarim.gov.tr/ & 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu & www2.unccd.int/
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DUYURU VE HATIRLATMALAR
VALİLİK GENEL EMRİ YAYIMLANDI
2017 yılı Meraların Kullanımı ve Gezginci Arıcılık Faaliyetlerine Dair Erzurum İli Valilik Genel Emri yayımlanmıştır. Detayı için, Erzurum İl Gıda

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü web sayfası (http://erzurum.tarim.gov.tr/) duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bireysel ve Grup Bazlı gelir getirici Projeler ile Kırsal Alanda Sosyal Destek

Projesi Kapsamında fayda sahiplerinin geri ödemeleri ile ilgili olarak Fon Kurulunun 01.09.2016/4 sayılı kararı ile yapılandırılacağı belirtilmektedir.
Söz konusu karar kapsamında yapılandırmadan faydalanmak isteyen (Borçları muaccel hale gelenlerin faydalanabileceği gibi ödeme güçlüğü içinde

bulunan 2015/2 sayılı yapılandırmadan yararlanan veya yararlanmayanların da faydalanabileceği) tüm fayda sahipleri ilk taksit tarihi 2019 Yılı Ocak
ayında olmak üzere 31/12/2017 tarihine kadar ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir ve detaylı bilgiye erişebilirler.

KKYDP HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU SÜRESİ 29.12.2016 TARİHİNE UZATILDI
Bakanlığımızca Uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hibe

Projelerine son başvuru tarihi uzatılmıştır.  Güncel Uygulama Rehberi ve Mevzuata, http://www.tarim.gov.tr/TRGM web sayfasından Duyurular bölümündeki
KKYDP 11. Etap Tebliğ-Uygulama Rehberi Yayımlandı (YENİ 08.12.2016) başlığından ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişiklik ile 29 Aralık 2016 tarihine kadar, proje müracaatları www.tarim.gov.tr adresinden kabul edilecektir.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARI 31 ARALIK'A KADAR UZATILDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 2016 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık'a kadar uzatıldı. 30 Haziran 2016'da sona eren

bu yıla ilişkin ÇKS başvuru süresi, 31.12.2016'ya kadar uzatıldı. Yıl içerisinde başvuru tarihini kaçıran çiftçilerin, belirtilen tarihe kadar İl/İlçe Müdürlüğümüze
başvurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

GIDA İŞLETMELERİNİN ONAY İŞLEMLERİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliği gereğince, işletmelerin 01/01/2017 tarihine kadar modernizasyon işlemlerini tamamlamaları

ve onay için gerekli belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Onay işlemlerini 01/01/2017 tarihine kadar tamamlamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecektir.

DEVİR İŞLEMLERİNDE HARÇ KOLAYLIĞI
6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince 15.05.2014 tarihinden önce vefat eden ve üzerinde

tarımsal nitelikte arazi bulunan ve henüz intikal işlemlerini yapmayan murisin mirasçılarının, 15.05.2018 tarihine kadar intikal işlemlerini yaptırmaları
durumunda yapılacak devir işlemleri harçlarından müstesnadır.

DESTEKLEMELERİ KAÇIRMAYIN
Destekleme Konusu Son başvuru tarihi
Buzağı Desteklemesi (2 dönem) 30.12.2016
Malak Desteklemesi 30.12.2016
Kırmızı Et Desteklemesi 31.01.2017
Sürü Yöneticisi Desteklemesi 30.12.2016

HAYVAN KÜPE SORGULAMA
TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket

ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.
Yetiştiriciler, işletme bilgilerini, işletmelerinde doğan- ölen, işletmelerine gelen- ayrılan hayvanları, İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri işletme

kayıt defteri/formuna veya bilgisayar ortamında hazırlayacakları forma kaydetmek ve İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.
Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde nakil belgesinin hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde hayvanların muayene kontrolünden sonra bu belgelere istinaden düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu gereklidir. 
Aldığınız veya işletmenizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bilgilerine https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ adresinden küpe numarası sorgulayarak ulaşabilirsiniz.
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TARIMA DEĞER KATANLAR
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bakanlığımız tarafından tarımsal yayımın
önemini vurgulamak, tarımsal yayıma
gönül veren kişileri motive etmek,

yayım çalışmasını yapan başarılı personellerin
çalışmalarından herkesin haberdar olmasını sağ-
lamak amacıyla, artık gelenekselleşen “Tarıma
Değer Katanlar” etkinliği düzenlenmektedir. Et-

kinlik, 2016 yılında Denizbank A.Ş finansal destek
ve sponsorluğu ile 2. gerçekleştirilmiştir. 

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Personelimizden Veteriner Hekim
Pelin Ayça DEMİR’in Bireysel Çalışmalar
Kadın Yayımcılar Kategorisinde Palandöken
ilçesinde ikamet eden 125 kadın çiftçilerimize

yönelik modern hayvancılık ve girişimcilikte
kadın çiftçi eğitimini içeren “Modern Hayvancılık
ve Girişimcilikte Kadın Çiftçi Eğitimi” projesi
ile mansiyon ödülüne layık görüldü.

14.12.2016 tarihinde Ankara’da düzen-
lenen törenle dereceye giren personelimiz
ödülünü aldı. 

İyi tarım uygulamaları kapsamında
yapılacak üretimle; çevre, insan ve hayvan
sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal
üretimin yapılması, doğal kaynakların
korunması, tarımda izlenebilirlik ve sür-
dürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının
sağlanması amaçlanmaktadır.

İyi tarım uygulamaları (İTU), ka-
liteli ve verimli bir tarımsal üretimin
yanında güvenli gıda tüketimini de
sağlaması açısından oldukça önemlidir.
Bu üretim modeli ile üreticilerimizin
kazancı ve rekabet gücü artacağı gibi
tüketicilerin sağlığı da korunmuş ola-
caktır. İyi Tarım Uygulamaları, top-
raktan sofraya kadar uzanan bütün üre-
tim ve pazarlama aşamalarını kapsa-
dığından; üretim, kayıt altında ve her
an izlenebilirliği sağlanabilmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları, 07.10.2010

tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğ-
rultusunda yürütülmektedir. 

Ülkemiz genelinde iyi tarım uy-
gulamaları, bitkisel üretim alanında
nispeten yaygınlaşmış olmasına karşılık
hayvansal üretim faaliyetlerinde ise
henüz ilkleri yaşamaktadır. 

Bu üretim modeli dâhilinde üretim
yapmak isteyen çiftçilerimiz için belir-
lenmiş ve uyulması zorunlu kriterler ve
kontrol noktaları bulunmaktadır.

İTU kapsamında hayvansal üretim
faaliyetinde bulunmak isteyen üreticiler,
“İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası”
almak için bu kriterleri uygulamalı ve
yetkilendirilmiş bir kuruluşla sözleşme
yaparak gerekli kontrol ve sertifikasyon
süreçlerini başlatmalıdır.

Erzurum ilinde iyi tarım uygula-
maları kapsamında, Uzundere İlçesine
bağlı 4 mahallede, 12 çiftçide, 18,706
dekar örtüaltı alanında ve 2,96 dekar
açık alanda sebze yetiştiriciliği, 156
da yonca, 93 da yulaf, 323 da silajlık
mısır, 320 da korunga, 319 da çayır
otu, 244 da fiğ, 176 da triticale, 193 da
çavdar bitkisi olmak üzere yem bitkileri
üretimi gerçekleştirilmiştir.

Hayvansal üretimde ise 2016 yılında
bir ilki gerçekleştirerek; 

Yakutiye İlçesi Değirmenler Mahal-

lesinde Bayramoğlu Yem ve Un Sanayi
Ticaret Anonim Şirketine ait 500 Baş
Sığır Besiciliği İşletmesinde, Palandöken
İlçesi Tuzluca Mahallesinde Gani
YAMANOĞLU’na ait 270 baş Besi Sı-
ğırcılığı İşletmesinde, Aziziye İlçesinde
Akyıl Hayvancılık Tarım Süt Ürünleri
Gıda Nakliyat Tic. San. Ltd. Şti.’e ait
175 baş Süt Sığırcılığı İşletmesinde ve
Aşkale İlçesi Ortabahçe Mahallesinden
Nail Cinisli Tarım Hayvancılık Gıda
San. Ve Tic. A.Ş.ne ait 220 baş Süt Sı-
ğırcılığı İşletmesinde İyi Tarım Uygula-
maları projesi hayata geçirilmiştir. Bu
amaçla öncelikle işletmelerin sertifikas-
yonu ve denetimi sağlandı.

Ayrıca su ürünleri üretiminde 2
üreticimiz, 51 ton kapasite ile iyi
tarım uygulamaları kapsamında üretim
gerçekleştirdi.

Proje kapsamında çiftçi eğitimi,
bu işlemlerin hayvan beslenmesinde
kullandıkları kaba yem bitkilerini
ekiliş alanlarında toprak numunesi
alınarak analizleri, analiz sonucuna

uygun gübre kullanımı, sulama ve
içme sularından su numuneleri alınarak
analizleri gerçekleştirildi.  Yine bu
çerçevede, İyi Tarım Uygulamaları
birimine alınan teknik personele eğitim
verildi. İşletmelere, uyarı ve ikaz lev-
haları yerleştirildi ve koruyucu kıya-
fetler alınarak kullanımı sağlandı. 

Süt sığırcılığı yapılan işletmelerden
alınan süt numunesi, besi sığırcığı ya-
pılan işletmelerdeki hayvan etlerinden
numune alınarak kalıntı analizleri ya-
pıldı. Hayvanlar için tedarik edilen
yem bitkilerinden (yonca, korunga, si-
lajlık mısır, çayırotu, yulaf, tritikale
ve çavdar) numuneler alınarak kalıntı
analizleri yaptırıldı. Analizler neticesinde
herhangi olumsuz bir durumla karşıla-
şılmadı ve böylece 2 adet süt sığırcılığı
işletmesinin üretmiş olduğu 850 ton
süte ve 2 adet besi sığırcılığı işletmesinin
üretmiş olduğu 220 ton ete, ayrıca
1.329 dekar alandan elde edilen 1.471
ton kaba yem ürününe, ilk kez iyi tarım
uygulamaları sertifikası verilmiştir.

Hayvansal Üretimde İlk
“İyi Tarım Uygulamaları”



    

Erzurum’un gerek kamu gerek sivil top-
lum örgütü ve işletmelerinin bir araya
geldiği Erzurum Günlerinde Erzurum

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
Valilik bünyesinde Erzurum tarımı ve hayvan-
cılığına yönelik farkındalık çalışması yürüttük.
Gerek afişlerle gerekse ürünler ile Erzurum’un
tescillenmiş ve tescile değer tarım ve hayvancı-
lığına dayalı ürünlerinin farkındalığı yaratıldı.
Stantta Coğrafi işaretli İspir Fasulyesi, Karnavas
Pekmezi, Erzurum Civil Peyniri, Erzurum Küflü
(Göyermiş) Civil Peyniri, Oltu Çağ Kebabı,
Erzurum Kadayıf Dolması ile tescil aşamasındaki
Hınıs Fasulyesi ve tescile değer olan Erzurum
Yayla Çiçek Balı, Erzurum Et ve Süt ürünleri,
Peynir helvası yanında Erzurum’un kültürüne
yer etmiş olan kartolu (patatesi) sergilendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 7-11
Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen et-
kinlikte Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir
Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve
ilçe Kaymakamlıklarının ve Belediyeleri faali-
yetlerini tanıtıcı etkinliklerde bulundu. Stantların
genel ağırlığının tarım ve hayvancılık ürünlerinin
olması il ekonomisinde tarım ve hayvancılığın
nedenli önemli olduğunu vurgular şekilde idi. 

Programa Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep
AKDAĞ, Erzurum Valisi Seyfettin AZİZOĞLU,
Erzurum Milletvekilleri Mustafa ILICALI, İbrahim
AYDEMİR, Zehra TAŞKESENLİOĞLU, Orhan
DELİGÖZ, Kamil AYDIN, Erzurum Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN  ve çok sa-
yıda gurbetteki Erzurumlu katıldı.

Erzurum tanıtım günleri programının açılış ko-
nuşmasını yapan Sağlık Bakan'ı Prof. Dr. Recep
AKDAĞ: "Erzurum için içinde bulunduğu bölgenin
lokomotifi diyebiliriz. Erzurum artık limanlara çok
yakın. Biz artık Erzurum olarak limanlara çok yak-
laşıyoruz. Erzurum'un ticari hayatını canlandırmak
için 100 yıllık bir rüya gerçekleşmiş oluyor. Büyük
bir proje önümüzdeki 2 yıl içinde hayata geçmiş
olacak ve sürdürülebilir bir istihdam oluşturacağız"
dedi. Bakan AKDAĞ, Erzurum'un Türkiye'deki
23 cazibe merkezinden biri olduğuna vurgu yaparak,
"Cazibe merkezi ile Erzurum, etrafındaki üç il ile
Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane ile beraber bir
cazibe merkezi oldu. Yatırımcıya arsa veriyoruz.
Yatırımcının binasını devlet olarak biz yapacağız.
Yatırımcının o binanın içine koyacağı üretim tesis-
lerine, ekipmana 7 yıl faizsiz kredi veriyoruz. Daha
sonra işletme dönemi için finansal destek veriyoruz.
Özellikle tıbbi cihaz ve malzeme açısından Erzurum'u
ve bu üç ili bir kümelenme merkezi yaparak uzun

süreli alımlarla sürdürülebilir bir istihdam oluştu-
racağız" açıklamasında bulundu.

Erzurum Valisi Seyfettin AZİZOĞLU da,
Erzurum'un Cazibe merkezleri programı ile Doğunun
Merkezi haline geldiğini söyledi. Hükümetin, Cazibe
Merkezleri programı ile Doğu Anadolu bölgesinde
çok önemli bir kalkınma seferberliği başlattığını,
iş dünyası için de Erzurum'un önemli bir yatırım
merkezi haline geldiğini ifade eden Vali
AZİZOĞLU; "Erzurum ve çevresindeki illere ya-
tırım yapacak kişilerin karlı bir yatırım yapacaklarına
yürekten inanmalarını istiyorum. Çünkü Erzurum
5 saatlik mesafede 100 milyonluk bir tasarım
merkezi olan büyük bir ticaret merkezidir. Erzurum
Valisi olarak Erzurum'un tüm bürokrat ve belediye
başkanları olarak yatırımcılarımıza her türlü desteği
vereceğimize de huzurlarınızda söz veriyorum.
Yatırımcılarımız için hazine arazilerinin, organize
sanayi bölgesinin hazır olduğunu ve her yatırımcıya
istediği oranda imarlı yatırım parselleri tahsis ede-
ceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Erzurum Günleri için Atatürk Kültür Merkezine
gelen siyasiler ve bürokratlar, stantları gezerek
sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldılar. 

HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİNİ…
BAŞKENTE TAŞIDIKErzurum Valiliği öncülüğünde

Erzurum Büyükşehir             
Belediyesi, Ankara Erzurum
Dernekler Federasyonu        
tarafından bu sene 4.’sü      
düzenlenen Erzurum Günlerine
Müdürlük olarak katıldık.
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