
Erzurum Valisi Sayın  Dr.
Ahmet ALTIPARMAK'ın

direktifleriyle, Erzurum İlinde tarım
sektöründe faaliyet gösteren kamu
ve özel kuruluşlar arasında koordi-
nasyonu sağlamak, sektörün sür-
dürülebilir büyüme stratejilerinin
belirlenmesinde kamu-özel sektör
bütünleşikliğini ve güç birliğini ha-
yata geçirmek amacıyla, tarımla
doğrudan ve dolaylı ilişkili sektör-
lerden müteşekkil "ERZURUM
TARIM KONSEYİ" kuruldu. Erzurum ili genelinde, sektörle

doğrudan veya dolaylı ilişkili
olan yaklaşık 50 Kurum ve Kuru-
luş’tan müteşekkil Tarım Konseyi,
bünyesinde İcra Kurulu, Danışma
Kurulu, Denetleme Kurulu, İş Ge-
liştirme ve Çalışma Grupları gibi
kuruluş organları bulunmaktadır. Konseyin çalışma usul ve

esasları bir yönerge ile be-
lirlenmiş olup, Vali Yardımcısı
Abdurrahman İÇYER'in Koordinas-
yonunda ve Sekretaryası ise İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından yürütülecektir. >> 2’de

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı "Organik Tarımı Yaygın-
laştırma ve Kontrolü Projesi"
kapsamında yürütülen "Ulusal
Organik Tarım Eylem Planı" ge-
reğince, organik ürün konusunda
tüketici bilincini geliştirerek organik

ürüne olan talebi artırmak amacıyla,
11.12.2014 tarihinde Renaissance
Polat Erzurum Hotel'de, Erzu-
rum ilindeki kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilci ve per-

soneline yönelik bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiştir. >> 5’de
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Erzurum Valisi Sayın Dr.
Ahmet ALTIPARMAK, başta
okullarımızdaki kantin ve ye-
mekhaneler olmak üzere, ilimiz
genelinde gıda üreten, satışı ya-

pılan ve toplu tüketim yerlerine
yönelik olarak bilgilendirme ve
denetim faaliyetlerinin, mesaiye
bağlı kalınmaksızın devam et-
tiğine dikkat çekti. >> 3’te
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Erzurum Valisi Sayın Dr.
Ahmet ALTIPARMAK'ın
direktifleriyle, Erzurum

İlinde tarım sektöründe faaliyet gös-
teren kamu ve özel kuruluşlar ara-
sında koordinasyonu sağlamak, sek-
törün sürdürülebilir büyüme strate-
jilerinin belirlenmesinde kamu-özel
sektör bütünleşikliğini ve güç birli-
ğini hayata geçirmek amacıyla, ta-
rımla doğrudan ve dolaylı ilişkili
sektörlerden müteşekkil "ERZU-
RUM TARIM KONSEYİ" kuruldu. 

Konseyin kuruluşu ve çalışma
yönergesinin hazırlanması için
19.12.2014 tarihinde Vali Dr. Ahmet
ALTIPARMAK başkanlığında,
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitü Müdürlüğü Toprak Su Yer-
leşkesinde ilk inceleme ve değer-
lendirme toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda, Konseyin amacı,
görevi, kuruluşu, çalışma usul ve
esaslarının bir yönerge ile belirlen-
mesi kararlaştırılmıştır. 

İlk Çalıştaya, Tarım Konsey'inde
Konsey Üyesi, İcra Kurulu, Da-
nışma Kurulu, Denetleme Kurulu,
İş Geliştirme ve Çalışma Grupları
gibi birimlerde görev alması plan-
lanan yaklaşık 50 kurum ve kuruluş
temsilcisi katılmıştır.

Çalıştay, İl Müdürü Osman AKAR
tarafından, Erzurum ilinde tarım ve
hayvancılığın mevcut durumu, po-
tansiyeli, karşılaşılan sorunlar, yapılan
çalışma ve uygulanan projelerden
örneklerin yer aldığı bir sunumla
başladı. Daha sonra yönerge taslağına
ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Tarım sektörünün stratejik özel-
liğine dikkat çeken Vali Dr. Ahmet
ALTIPARMAK, tarımın bir boyutuyla

ele alınamayacağını ve çok yönlü de-
ğerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ALTIPARMAK; "Her sektörde
belirli dönemlerde değer kaybı olabilir
ama tarım asla değer kaybetmeye-
cektir.  Her geçen gün daha kıymetli

hale gelecektir. İşin akademik ve sa-
hada çiftçi boyutunu bir araya geti-
rerek, Erzurum tarımını belirli bir
rotaya yerleştirme çabasındayız. Bu
nedenle, Tarım Konseyini kurmak
için bir çalışma başlattık." dedi.

Daha sonra ilgili kurum ve kuru-
luşlar, Erzurum Tarım Konseyi ile
ilgili öneri ve görüşlerini dile getirdiler. 

Takip eden süreçte, Vali Yardımcısı
Abdurrahman İÇYER'in koordinas-
yonunda ve Sekretaryası İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen 'Erzurum Tarım
Konseyi', ilgili komisyonların yaptığı
toplantı ve çalışmalarla son şekli ve-
rilen Yönergenin yürürlüğe girmesiyle,
faaliyetlerine başlamış olacaktır.

Erzurum ilinde gıda, tarım ve
hayvancılık özelinde ön plana çıkan
tüm alanlarda çalışma yapmak üzere,
Konsey bünyesinde “İş Geliştirme
ve Çalışma Grupları” kurulmuştur.
Bu Grupların yaptığı çalışmalar,
raporlamalar ve çözüm önerileri
İcra Kurulu’na, Konsey’e veya ge-
rektiğinde diğer yatırımcı kurum,
kuruluş ve özel sektöre sunulacaktır.

“ERZURUM TARIM KONSEYİ” KURULDU
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Erzurum Valisi Sayın Dr. Ah-
met ALTIPARMAK, başta
okullarımızdaki kantin ve

yemekhaneler olmak üzere, ilimiz
genelinde gıda üreten, satışı yapılan
ve toplu tüketim yerlerine yönelik
olarak bilgilendirme ve denetim faa-
liyetlerinin, mesaiye bağlı kalınmak-
sızın devam ettiğine dikkat çekti.

İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü gıda denetim
ekipleri tarafından 2014 yılı içeri-
sinde toplamda, 418 yemekhane ve
kantinde 523 kez denetim ve bilgi-
lendirme yapıldığını belirten Vali
ALTIPARMAK, özellikle okul kan-
tin ve yemekhanelerin denetimle-
rinde taviz vermeden, öğrencileri-
mizin ve halkımızın sağlığını koruma
adına bu faaliyetlerimizin arttırılarak
devam edeceğini vurguladı.

Vali ALTIPARMAK, 2014 yılı
içerisinde 5.596 adet gıda satış, toplu
tüketim ve üretim yerlerinde 7.749
kez denetim yapıldığı, gerekli görülen
yerlerden 544 adet numune alındığı,
denetim ve analiz sonuçları olumsuz
çıkan 93 işletmeye idari para cezası

işlemi uygulandığını belirterek, artık
gıda konusunda tüketici bilincinin
çok daha arttığını, özellikle 'Alo 174
Gıda Hattı'na olan yoğun ilgiden an-
laşıldığını, bu çerçevede 2014 yılı
içerisinde 381 şikâyetin geldiği, bun-
lardan 354'ünün sonuçlandırıldığı ve
yine denetim ve analiz sonuçları olum-
suz çıkan 44 işletmeye idari para

cezası işlemi uygulandığını belirtti.
Vali ALTIPARMAK gıda satış,

toplu tüketim ve üretim yerlerinin
asgari teknik ve hijyenik şartları
taşımalarını sağlamak ve insan sağ-
lığını korumak adına mesaiye bağlı
kalınmaksızın denetimlerin devam
edeceğini söyleyerek; vatandaşlar-
dan da hijyen ve sağlık açısından

eksik olarak gözlemledikleri işlet-
meleri "Alo 174 Gıda Hattı'na" bil-
dirmelerini isteyerek, İl ve İlçe Mü-
dürlüğümüz tüm çalışanlarının, top-
lumun tamamını ilgilendiren başta
gıda faaliyetlerinde olmak üzere ta-
rım ve hayvancılık alanında yaptığı
özverili çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederek başarılar diledi.

VALİ ALTIPARMAK: 
“HALKIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMA
ADINA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Aziziye İlçesinde okul kantin ve
yemekhaneleri denetlendi. Yapılan ça-
lışmaların daha etkin olması adına,
Aziziye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Ümit KOÇ ve İlçe Milli Eğitim
Müdürü Nurullah YAVİLİOĞLU Gıda
Kontrol Ekiplerine eşlik etti.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü KOÇ, “Ülkemizin geleceği olan
genç nesillerimizin sağlıklı beslenmesi
için denetimlerimizde, kantin ve yemek-
hanelerde hijyen koşullarına, kullanılan
besinlerin saklama koşullarının ve soğuk
zincir şartlarına uygunluğu, besinlerin
konulduğu soğuk hava depoların düzenli
aralıklarla bakım ve kontrollerinin yapı-
lıp-yapılmadığı, öğrencilere ikram edilen
yemeklerden numune alınıp-alınmadığı,
alınan bu numunelerin uygun koşullarda
72 saat süre ile saklı tutulup-tutulmadığı,
öğrencilerin alışveriş yapmış oldukları
kantinlerin genel hijyen koşullarına sahip
olup-olmadıkları gibi bir çok kriteri esas
alarak kontroller yaptık. Buralardaki tüm
gıdaların üretimden tüketim aşamasına
kadar birçok safhayı belirli periyotlarda
denetledik ve bu yönlü denetimlerimiz
sürekli devam edecektir.” dedi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzce yemekhanelerde dik-
kat edilmesi gereken hijyen kurallarının
aynı zamanda yerinde ve sürekli izle-
nebilirliğinin sağlanabilmesi için, Okul
İdarecilerine konu ile ilgili hazırladıkları
takip çizelgelerini de teslim ettiler.

AZİZİYE’DE OKUL KANTİN VE 
YEMEKHANELERİ DENETLENDİ

Dünya ile birlikte ülkemizde
de özelikle çocukluk dönemi
obezitesi, önemli bir problem
haline dönüşmektedir. Araştır-
malar gösteriyor ki şişmanlık,
istemek ya da kendine hâkim
olamamak kadar basit bir sorun
değildir. Nedeni tam olarak ke-
sinleşmese de genetik, metabolik,
biyokimyasal, kültürel ve psi-
kososyal faktörlerin sebep olduğu
bir hastalıktır. Bazı kişiler kilolu
ya da şişman olmaya herkesten
biraz daha fazla eğilimlidir. 

Çünkü hemen kilo almaya
genetik ve biyolojik olarak yat-
kınlıkları vardır. Ancak ülke-
mizde ve dünyada obezitenin
son 20-30 yılda hızla artmasının
sebebi, genetikten çok yaşam
tarzı değişikliği ve beslenme
alışkanlıklarımızla ilişkili ol-
duğu görülmektedir. Bunu ön-

lemek için en önemli adım,
çocuklarımızı sağlıklı beslenme
ve obezite ile mücadele konu-
larında bilinçlendirmektir.

İl Müdürlüğümüzce sağlıklı
beslenme, gıda güvenilirliği ve
obezite ile mücadele konularında,
başta öğrencilerimize yönelik
olmak üzere yoğun eğitim prog-
ramları düzenlenmektedir. Son
olarak 03.12.2014 tarihinde Pa-
landöken Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğümüz
Gıda Birimleri tarafından Pa-
landöken İlçesinde, Özel Final
Eğitim Kurumları'nda sağlıklı
beslenme, gıda güvenirliği, obe-
zite ve nedenleri, obezite ile mü-
cadele yöntemleri konularında
ilköğretim öğrencilerimize yö-
nelik, yoğun katılımlı bir eğitim
programı gerçekleştirilmiştir.

SAĞLIKLI BESLENME VE OBEZİTE İLE 
MÜCADELE EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR be-
raberinde, Hayvan Sağlığı

Şube Müdürü Cengiz CEYLAN, Ya-
kutiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet KANTARKAYA,
Gıda Şube Müdür Vekili Hakan KI-
ZILÇIM ve bir kısım personelle bir-
likte, kısa adı MAGESDER olan
MAHALLEBAŞI ve GÜLAHMET
ESNAF VE SANATKÂRLARI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DA-
YANIŞMA DERNEĞİ ile bir araya
gelindi. Bilgi-alışverişi ve sohbet
birlikteliğine Dernek Yönetim Kurulu
Üyeleri, bir kısım Bölgenin Esnafı,

Üreticisi ve Çiftçileri ile katıldı. 
Gıda, tarım ve hayvancılık sek-

törlerinde yaşanılan bölge sorunlarının
konuşulduğu toplantıda, MAGESDER
Başkanı Abdurrahman OĞUZ: böl-
genin en eski yerleşim yerlerinden

biri olmasına rağmen şehrin merkezinin
diğer bölgelere kaymasıyla, eski ticari
canlılığını kaybettiğini belirterek; Ma-
hallebaşı’nın Erzurum'un doğuya açılan
kapısı olduğu özellikle güney ilçele-
rimizin buluşma yeri olması hasebiyle

de aynı zamanda hayvancılık merkezi
olduğunu belirtti. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı'nın desteklerinden
faydalanmak istediklerini, bu konuda
teknik destek olunmasını istedi.

Dernek üyeleri ile sohbet eden ve
sorunlarını dinleyen İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Osman AKAR'
da bölgenin hayvancılık merkezi ol-
duğunu bildiklerini belirterek, Bakan-
lığımızın vermiş olduğu desteklerden
bölgenin yeterince faydalanamadığını,
bu konuda İl ve İlçe Müdürlüğünde
bulunan arkadaşlardan bilgi ve teknik
destek almalarını ve daha fazla iletişim
içinde olmaları gerektiğini belirtti.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, MAGESDER YÖNETİM
KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğümüzce, 02.12.2014
tarihinde toplantı salonunda, 2014 yılı
içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve et-
kinliklerinin sinevizyonla sunulduğu
analiz ve değerlendirme toplantısı dü-
zenlendi. Toplantı Palandöken İlçe Kay-
makamı Gürbüz KARAKUŞ, Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR, İl Müdürlüğü idarecileri
ve personelin katılımıyla gerçekleşti.

İlçe Müdürü Metin YİĞİT yaptığı
açılış konuşmasında bölge tarımının
ihtiyaçlarına değinerek, ülke ve bölge
ziraatına katkı sağlamak için kolektif
beyinlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
İlçe Müdürlüğünün 2014 faaliyetlerine
atıfta bulunan Metin
YİĞİT gelecek yıllar
için daha fazla emeğe
ihtiyaç olduğunu ve
İlçe Müdürlüğü olarak
taşın altına daha fazla
el uzatmaya gayret gös-
terdiklerini belirtti.

Toplantı sonunda
değerlendirme konuş-
ması yapan Erzurum İl
Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Os-
man AKAR, Palandö-
ken ilçesi İlin en büyük
ilçelerinden biri olduğu,
başta gıda denetimleri
olmak üzere kurumsal
çok önemli görevleri-
miz olduğunu, ülke ve
bölge tarımının kalkın-
ma noktasında daha
fazla projeye ve emeğe
ihtiyaç duyduğunu be-

lirterek, Palandöken İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü personel-
lerine çalışmalarından dolayı teşek-
kürlerini iletti ve süreçte daha fazla
çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti. 

PALANDÖKEN İLÇE GIDA TARIM
ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
2014 YILI FAALİYETLERİ ANALİZ
ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönet-
meliği’nde yeni kayıtlar ve kayıt
güncellemelerinde başvuru dö-
nemleri için aşağıda belirtilen
önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Üretim yılına ilişkin çiftçi
başvuruları üretim yılının 30 Ha-
ziran tarihinde sona erecek olup,
çiftçilerin bu tarihten sonra sahip
oldukları veya kiraladıkları tarım
arazileri hariç olmak üzere
ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi
kaydı yapılamayacaktır. Ancak
çiftçiler, içinde bulunulan üretim
yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım ara-
zileri üzerindeki üretim bilgilerinin
güncellenmesini, üretim yılının
15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri
arasında yapabileceklerdir. Mücbir
sebeplerden kaynaklanan üretim
bilgisi değişiklikleri üretim yılı
içerisinde yapılabilecektir.

ÇİFTÇİ KAYIT 
SİSTEMİ’NE 
BAŞVURU 
DÖNEMLERİ 
YENİDEN 
DÜZENLENDİ

HINIS İLÇEMİZDEN ÇKS
BAŞVURULARI İÇİN 
ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

2014 ve 2015 yılı üretim sezonu
Çiftçi Kayıt Sistemine başvurular
için çiftçilerimiz hazırlamış olduk-
ları dosyaları ile birlikte İlçe Mü-
dürlüğümüze müracaatları yoğun
bir şekilde devam etmektedir. 

Başvuru dosyalarını İlçe Mü-
dürlüğümüze getiremeyecek ka-
dar yaşlı ve hasta olan çiftçile-
rimiz için Hınıs İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdür Vekili
Mehmet Emin KURT önderli-
ğinde ilgili birimler, evlerine
kadar gidip dosyaları teslim alı-
narak, Bakanlığımızın vermiş
olduğu tarımsal desteklemeler-
den faydalanmaları sağlanmıştır. 

Yakutiye İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünce
Mahalle Muhtarlarına yönelik
tarımsal desteklemeler ve bu
konuda yapılan uygulamalar
hakkında bilgilendirme toplantısı
yapıldı. 15.12.2014 tarihinde
Gençlik Merkezi toplantı salo-
nunda düzenlenen toplantıya 40
mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda İlçe Müdürü Meh-

met KANTARKAYA, Ziraat Mü-
hendisleri Yavuz POLAT ve Emir-
han CENGİZ tarafından 2015 Üre-
tim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
başvuruları şartları ve dönemleri
hakkında ayrıntılı bilgilendirme
yapıldı. Çiftçilerimiz bu süre içe-
risinde yapacakları başvurularında
2015 üretim yılı için planladıkları
tarımsal faaliyet bilgilerinin ta-
mamını beyan edeceklerdir. 

YAKUTİYE’DE MUHTARLARA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı "Organik Tarımı
Yaygınlaştırma ve Kont-

rolü Projesi" kapsamında yürütülen
"Ulusal Organik Tarım Eylem Planı"
gereğince, organik ürün konusunda
tüketici bilincini geliştirerek organik
ürüne olan talebi artırmak amacıyla,
11.12.2014 tarihinde Renaissance
Polat Erzurum Hotel'de, Erzurum
ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilci ve personeline yönelik bil-
gilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Program açılış konuşmasında İl

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR: "Artan nüfusun bes-
lenme ihtiyacının karşılanması zorun-
luluğu, insanoğlu için tarımı vazgeçi-
lemez bir uğraş haline getirmiş ve
birim alandan daha fazla ürün almaya
yöneltmiştir.  Bu da sentetik kimyasal
gübrelerin, ilaçların ve suyun bilinç-
sizce ve aşırı kullanılmasına, böylelikle
ekolojik dengenin bozulması, gıdaların
doğal aromalarının değişmesi ve has-
talıklar gibi önemli sorunların doğ-
masına neden olmuştur. 2013-2016
yıllarını kapsayan Organik Tarım Ulusal
Eylem Planı çerçevesinde; organik
ürün bilincinin geliştirilmesi, organik
ürüne olan talebi artırmak, kontrol ve
denetime yönelik hizmetleri etkinleş-
tirmek, toplumsal duyarlılık ve far-
kındalık oluşturmak için sektöre katkı
sağlayan paydaşları bilgilendirmek
amacı ile bir dizi eğitim ve bilgilen-
dirme programları yürütülüyor.

İlimizde organik tarıma 2003 yı-
lında elma üretimiyle başlanmıştır.
İl Müdürlüğü olarak sertifikalı ve
güvenli gıda temini olan organik ta-
rımı her geçen gün yaygınlaştırmak,
tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir
gıda sunmak amacıyla çalışmalarımızı
yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.
Bakanlığımız her yıl organik tarım
yapan üreticilerimize organik tarım

destekleme ödemesi yapmaktadır.
Bu destek kapsamında, Erzurum ilin-
de 2013 yılında 3.267.707 TL des-
tekleme ödemesi yapılmıştır.

Amacımız ilimiz genelindeki tüm
tüketicilere, sağlıklı ve güvenilir ürünün
teminatı olan Organik Ürünleri tattırmak
ve tüketimini artırmaktır. Bu nedenle
üreticilerimizi organik tarım yapmaya,
tüm tüketicilerimizi de organik ürünleri
tercih etmeye davet ediyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Abdurrahman
İÇYER konuşmasında, organik ta-
rımın Erzurum İli ve Türkiye eko-
nomisi açısından önemi, gelişmiş
ülkelerde güvenilir gıda üretimi,

sağlıklı beslenme ve sağlıklı toplum
açısından karşılaştırmalı örneklerle
konunun önemini vurgulamıştır.

Programın devamında, Bakanlı-
ğımız Bitkisel Üretim Genel Müdür-
lüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Or-
ganik Tarım Daire Başkanlığı'nda
görevli Ziraat Mühendisi Fatma MA-
MAK ve İl Müdürlüğü Organik Tarım
Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi
Cevdet SUNAY tarafından, organik
tarımın tarihi gelişim süreci, önemi,
organik tarım metotları, mevzuatı ve
Erzurum ilinde bugüne kadar yapılan
çalışmalar hakkında sunum yapılarak
katılımcılar bilgilendirilmiştir.

ORGANİK YETİŞTİRİYORUM,
ORGANİK TÜKETİYORUM

Bakanlığımız Tarımsal Ekonomi
ve Politika Geliştirme Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından yürütülen
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Bü-
yükbaş Hayvancılığına Dayalı
Süt/Süt Ürünleri Kümelenme Po-
tansiyeli Araştırması, Erzurum ve
Kars İli Örneği Projesi Paydaş De-
ğerlendirme Toplantısı 29.12.2014
tarihinde Erzurum Ticaret ve Sanayi
Odasında gerçekleştirildi. 

Proje ile hayvancılık sektöründe
faal olan firmaların ve işletmelere
girdi sağlayan üreticilerin sorunları
belirlenerek, hangi alanlarda iyi-
leştirmelere gidilmesi gerektiği, bu
sektörde daha yüksek başarının
önündeki engelleri ortadan kaldır-
mak için ne tür önlemler alınabile-
ceği konusunda yol gösterici ola-
bilmek amaçlanmaktadır. Çalışma
sonucunda elde edilen veriler ışı-
ğında, bölgesel ve yerel kalkınma
çabalarında yol gösterici olması
adına hazırlanan raporlar ilgili birim

ve makamlara sunulacaktır.
Erzurum ve Kars illerinde Süt

ve Süt Ürünleri Alt Sektöründe
Kümelenme ve Değer Zinciri Ana-
lizi ile aynı bölgede ve aynı iş ko-
lunda, aynı değer zincirinde faaliyet
gösteren, birbiriyle işbirliğinde bu-
lunan, aynı zamanda birbirine rakip
olan, aralarında ticari ilişki bulunan
işletmelerin ve onları destekleyici
kurumları bir araya getirerek bölge
ürünlerini marka yapmak, ulusal
ve uluslararası pazarlarda ön plana
çıkarmak amaçlanmıştır.

Toplantıya, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdür V. Özcan YIL-
DIRIM, Atatürk Üniversitesi Öğ-
retim Üyeleri, Erzurum Ticaret ve
Sanayi Odası Başkan V. Şevket
DEMİR, Sivil Toplum Kuruluşları
ile Özel Sektör Temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını
yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdür V. YILDIRIM;  “Bu proje
Erzurum’un ekonomik değerini

öne çıkarma açısından oldukça
önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü
Erzurum ili ekonomisi için süt, hiç
şüphesizdir ki en önemli ürünlerden
biridir. Sayın Valimizin önerileriyle
56 kurumun katılımıyla kuruluşu
tamamlanmak üzere olan Erzurum
Tarım Konseyi çalışmaları içersinde
de süt ve süt ürünleri önemli bir

yere sahip olacaktır.” dedi.
Projenin Bilim Danışmanı An-

kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümünden
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
“Neden Kalkınma Neden Küme-
lenme Yaklaşımı” konusunda ve
Ziraat Yüksek Mühendisi İlkay
UÇUM ise Saha Araştırma Bulguları
ile ilgili sunumlarını yaptılar.

Sunumların ardından katılım-
cıların süt ve süt ürünleri küme-
lenme potansiyeli hakkındaki gö-
rüş ve önerileri alındı.

SÜT-SÜT ÜRÜNLERİ KÜMELENME 
POTANSİYELİ PAYDAŞ DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Abdurrahman İÇYER
Erzurum Vali Yardımcısı
Abdurrahman İÇYER
Erzurum Vali Yardımcısı

Osman AKAR
Erzurum İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 

Osman AKAR
Erzurum İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUKProf. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
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ERZURUM’UN EN ÖNEMLİ BİTKİSEL
ÜRETİM DEĞERİ: YEM BİTKİLERİ
Yem bitkisi, hayvan yemi

olarak yetiştirilen, ancak
bunun yanında toprak ve

suyu muhafaza etme, ekim nöbeti içe-
risinde kendinden sonra gelen ürünlerin
verimini artırma özellikleri taşıyan,
doğrudan doğruya veya sonradan ye-
dirilmek üzere hasat edilerek kurutulan
veya silajı yapılan bitkilerdir.

Türkiye’de gerek çayır ve meraların
aşırı ve erken otlatılması, bakımlarının
yapılmaması sonucu tahrip olması, ge-
rekse yurtdışından getirilen ya da ıslah
çalışmaları ile elde edilen hayvanların
entansif ve yarı entansif yetiştiriciliğe
daha uygun olması, yüksek miktarda

kaba yem ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Çünkü entansif hayvancılık sisteminde
hayvanlar yoğun bir şekilde barınaklarda
beslendiğinden dolayı işletmelerin yem
bitkilerine olan ihtiyacı çok önemli
miktarda artış göstermektedir.          

Tarla arazisi içerisinde yem bitkileri
ekim alanlarının genişletilmesi amacı
ile Bakanlığımız yem bitkileri yetişti-
riciliğini 2000 yılından itibaren destek-
lemeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda
görülen yem bitkileri üretim artışında
hayvancılığın desteklenmesi kararı uya-
rınca gerçekleştirilen, yem bitkileri eki-
mini destekleme programının önemli
bir katkısı olduğu düşünülmektedir.

Yem Bitkilerinin Diğer Fay-
dalı Özellikleri

• Mineral ve vitamin kaynağı
olmaları nedeniyle hayvanların ve-
rim ve üreme performanslarını et-
kiler.

• Toprak ve su erozyonlarının
önlenmesinde en etkili silahtır.

• Yem bitkileri, barındırdıkları
bakteriler vasıtasıyla, havanın ser-
best azotunu toprağa aktararak tabii

bir gübreleme yaparlar.
• Başka yabancı otların geliş-

mesine müsaade etmezler. 
• Toprak verimliliğini artırarak

kendinden sonra gelen ürünün hem
veriminin fazla miktarda artmasına
hem de kaliteli ve lezzetli ürünlerin
üretilmesine imkân sağlarlar.

İlimizde 84 bin hektar alanda
1.700.000 ton yem bitkileri üretimi

yapılmakta ve bununda %47’sini
yonca, %33’ünü korunga oluştur-
maktadır.

Son yıllarda dünyada daha az
kimyasal girdi kullanılarak verimli
ve kaliteli ürün elde etme yoluna
gidilmektedir. Bu da tarla tarımı
içerisinde yem bitkileri ekiliş ora-
nının arttırılması ile mümkündür.
Bölgede yem bitkileri üretimini
arttırmaya yönelik önerileri üç ana

başlık altında toplamak olasıdır.
(a) Yem bitkileri ekim alanla-

rının arttırılması, bunun için özel-
likle marjinal alanların düşünül-
mesi, 

(b) Nadas alanlarında yem bit-
kileri yetiştirilmesi, ot amaçlı üre-
time ağırlık verilmesi, 

(c) Yem bitkilerine ekim nöbeti
içerisinde daha fazla yer verilmesi.

Aycan KAYA Ziraat Mühendisi
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Yem bitkilerinin karışık ekimi
Yem bitkilerinde, verimi daha

da yukarılara çıkarmak karışık
ekim usulü ile mümkün olmaktadır.
Bir yetiştirme dönemi içerisinde
aynı tarlada, aynı anda iki ya da
daha fazla bitki türünün birlikte
yetiştirilmesi karışık ekim olarak
adlandırılmaktadır.

Yem bitkileri karışık ekimi ko-
nusunda İlimizde araştırma yapan
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Binali ÇO-
MAKLI ile söyleşi gerçekleştirdik.

SORU: Yem bitkilerinin
Erzurum’daki durumu nedir?

ÇOMAKLI: Yem bitkileri,
Türkiye’de toplam ekili alanın %
12 sini oluştururken, bu sayı Er-
zurum’da % 32 lere kadar çık-
maktadır. Çünkü topografik yapısı
bakımından Erzurum hayvancılığa
elverişli bir bölgedir. Bölgemizin
% 63’ü meralarla kaplı olduğundan
dolayı hayvanları 6 ay meralarda
otlatarak, geri kalan 6 ay ise kaliteli
kaba yem vererek besin ihtiyaçla-
rını karşılıyoruz. Bu da yem bit-
kileri ile mümkün olmaktadır.

Yem bitkilerini Türkiye’de iste-
nilen seviyelere getiremememizin
en büyük nedeni tür çeşitliliğimizin
az olması, yem bitkileri türünün ye-
terince bilinememesidir. Birim alan-
daki verimi artırmanın en önemli
yollardan biride tür çeşitliliği, yem
bitkilerinin karışık ekimidir. Bölge-
mizde iklim şartlarına en fazla uyum
gösteren karışım kılçıksız bromla
yonca karışımıdır. Yonca sulu şart-
larda saf ekildiğinde dekara yaklaşık
1000 ton verim elde edilirken, karı-
şımda ise yani 1 sıra yonca, 1 sıra

kılçıksız brom ektiğimizde verim
dekara 1600-1700 kg.lara kadar çık-
maktadır. Yani %60’lık bir verim
artışı görülmektedir.

SORU: Karışık ekimin fayda-
ları nelerdir?

ÇOMAKLI: Birkaç madde ile
özetleyecek olursak,

• Karışım otu, türlerin saf eki-
minden daha kalitelidir. Çünkü ka-
rışım, besin kaynağı açısından daha
zengindir.

• Karışım türleri topraktaki besin
maddelerini dengeli kullandıkların-
dan bunu verime dönüştürürler.

• Karışımlarda daha kaliteli ot
ürünü alınır. Üretilen otun protein
ve beslenme değeri yüksektir. 

• Karışımların yabancı otlara karşı
rekabet güçleri daha yüksektir.

SORU: Karışık ekimde tür se-
çiminde dikkat etmemiz gereken
hususlar nelerdir?

ÇOMAKLI: Yem bitkileri ka-
rışımından bahsedebilmek için,

• En az bir baklagil ile en az bir
buğdaygili karıştırmamız gerekir.
Yem bitkilerini karışım olarak ekti-
ğimizde % 40 - % 50 daha fazla
verim elde ederiz.

• Karışım türlerinin bölgenin eko-
lojik şartlarına uygun olması gerekir. 

• Türlerinin birbiriyle uyumu
son derece önemlidir. Rekabet güçleri
mümkün mertebe birbirine yakın
türler seçilmelidir. 

• Türlerin boy uzunluklarının da
birbirine yakın olması gerekmektedir.
Aksi takdirde uzun boylu bitki kısa
boylu bitkiye gölge yapar, onu boğar.

•  Türlerin olgunlaşma zamanlarının
uyuşmasına dikkat edilmelidir.

Prof.Dr.Binali ÇOMAKLI
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Erzurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve
Erzurum Bölgesi Veteriner

Hekimler Odası tarafından 26.12.2014
tarihinde Polat Renaissance Erzurum
Hotel'de Erzurum ili genelinde Serbest
Çalışan Veteriner Hekimler ile de-
ğerlendirme toplantısı düzenlendi.

Değerlendirme toplantısına İl
Müdürü Osman AKAR, Erzurum
Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Başkanı Doç. Dr. Bülent POLAT
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Müdür
Yardımcısı Özcan YILDIRIM, Hay-
van Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürün-
leri Şb. Md. Cengiz CEYLAN, konu
uzmanı personeller ve il genelinde
faaliyet gösteren Serbest Veteriner
Hekimler katılım sağlamıştır. 

Serbest Veteriner Hekimlerin faa-
liyetlerine yönelik olmak üzere, hay-
van hastalıkları ile mücadele, suni
tohumlama faaliyetleri, hayvan ha-
reketleri ve hayvan kayıt sistemlerinde
görevleri ve sorumlu oldukları mev-
zuat hükümleri açısından bilgilendirme
sunusu yapıldı. Sorunlara ilişkin kar-
şılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantıda, İl Müdürü Osman
AKAR: Serbest Veteriner Hekimliğin

önemine vurgu yaparak, yapılacak ça-
lışmaların İl Müdürlüğümüz ile işbirliği
içinde yürütülmesini, yapılan çalışma-
lara ilişkin kayıtların düzenli tutulması
ve saha çalışmalarında daha aktif olun-
ması gerektiğini ifade etmiştir.

Erzurum Bölgesi Veteriner He-
kimler Odası Başkanı Doç. Dr. Bülent
POLAT tarafından ise hayvan kayıt
sistemine yönelik çalışmalara daha
aktif olarak katılmak istediklerini,
bu konuda üyeleriyle değerlendirme

ve hazırlıklarının devam ettiğini, ya-
pılan çalışmalarda İl Müdürlüğü ile
her zaman işbirliği içerisinde ola-
caklarını ve Oda Yönetimi olarak
Serbest Veteriner Hekimlere her türlü
desteğin verileceğini ifade etmiştir.

SERBEST ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERLE
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Erzurum Bölgesi Veteriner He-
kimler Odası, 60. Kuruluş Yılı Etkin-
likleri kapsamında 26.12.2014 tari-
hinde Polat Renaissance Erzurum Ho-
tel'de Bilimsel Toplantı düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, 2014 yı-
lında Erzurum ilinde de ortaya çıkan
Lumpy Skin Disease (LSD) hastalığı
hakkında bilimsel bilgi paylaşımı
toplantısı organize edildi. Toplantıya
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Derviş ÖZDEMİR, İl Müdürü Os-
man AKAR, Erzurum Bölgesi Ve-
teriner Hekimler Odası Başkanı Doç.
Dr. Bülent POLAT, Veteriner Kontrol
Enstitü Müdürü Dr. Biray OKU-
MUŞ, Veteriner Fakültesi Öğretim
Üyeleri, Resmi Kurum ve Kuruluş-
lardan Veteriner Hekimler,  Erzurum
ve Ağrı illerinde Serbest Çalışan
Veteriner Hekimler katılım sağladı.

Bilimsel toplantıda, Lumpy Skin
Disease (LSD) hastalığı hakkında
konu uzmanları tarafından katılım-
cılara bilimsel sunumlar yapıldı. Bu
çerçevede, Atatürk Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. M. Sinan AKTAŞ tarafından
“Hastalıktan Korunma Yolları ve
Yayılımı”, Yrd. Doç. Dr M. Özkan

TİMURKAN tarafından “Hastalığın
Etiyolojisi”, Erzurum Veteriner Kont-
rol Enstitüsü Müdürü Dr. Biray OKU-
MUŞ tarafından da “Laboratuvara
Marazi Madde Gönderme ve Teşhis

Yöntemleri” konularında sunular ya-
pıldı. Toplantıda LSD Hastalığı ile
mücadelede sahada karşılaşılan so-
runlar tartışılarak, mücadelede ortak
metotların belirlenmesi ve uygula-

mada ortaya çıkan farklılıkların gi-
derilmesi konularında çözümler or-
taya konulmuştur. Bilimsel toplantı
soru ve önerilerle sonlandırılmıştır.

Toplantıyı takiben yine Erzurum
Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
tarafından yine 60. Kuruluş Yılı et-
kinlikleri kapsamında Polat Rena-
issance Erzurum Hotel'de Gala ye-
meği programı düzenlenmiştir.

İl genelinde tüm kurum, kuru-
luşlar ve serbest çalışan Veteriner
Hekimlerin mesleki kaynaşmanın
arttırılması ve yoğun çalışma haya-
tının ortaya çıkardığı stresin azaltıl-
ması hedeflenen yemek programı
öncesinde Erzurum Bölgesi Veteriner
Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr.
Bülent POLAT, İl Müdürü Osman
AKAR ve Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR tarafın-
dan yapılan konuşmalarda: veteriner
hekimlik mesleğinin tarım ve hay-
vancılıktaki önemi, toplum içindeki
saygınlığının artırılması ve mesleki
dayanışma hususlarında görüş ve te-
mennilerde bulunulmuştur. Yoğun
katılımın gerçekleştiği yemek prog-
ramı, katılımcılar tarafından büyük
bir memnuniyetle karşılanmıştır.

ERZURUM BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER 
ODASI BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEDİ
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AŞKALE’DE TARIM
Aşkale ilçesi, Ülkemiz Kara-

su-Aras Havzası’nda yer alan ve
genel anlamda ekonomisi tarım ve
hayvancılık faaliyetlerine dayan-
maktadır. İlçe nüfusu 24.270 olup,
nüfus büyüklüğüne göre Erzurum
ili ilçe sıralamasında 11. sırada yer
almaktadır.  İstihdamın %65’i tarım
sektöründe olup, ikinci sırada hiz-
metler sektörü gelmektedir. 



Ocak 2015 10erzurum’da tarım

Aşkale Balı Markalaştı
Aşkale Balı, İlçe Kaymakamı M.

Fırat TAŞOLAR öncülüğünde, Aşkale
ilçesi Bal üreticileri Birliği ve İlçe
Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü-
nün ortak çalışmasıyla
markalaşma süreci
tamamlanmıştır. Sü-
reçte, Atatürk
Üniversitesi öğ-
retim üyeleri ta-
rafından bal
üreticilerine eği-
timler düzenlendi.
Etiket ve logo ça-
lışmaları yapıldı.
Patent firması ara-
cılığıyla Türk Pa-
tent Enstitüsüne
müracaat edilerek
“Aşkale Balı” tescillen-
me süreci tamamlanmış oldu. 

410 gram olarak ambalajlanan tescilli
“Aşkale Balı”, ülke genelinde tanıtım
amaçlı dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Aşkale İlçesine Sağlanan
Tarımsal Desteklemeler

Bakanlığımızca, mazot-
gübre-toprak analizi, yem bitkileri,
organik tarım, sertifikalı tohum

kullanımı, yağlık ayçi-
çeği, hububat fark
ödemeleri, anaç sığır,

buzağı, anaç man-
da, anaç-ko-

yun keçi,
besi-kesim,

su ürünleri,
çiğ süt ve arılı

kovan destek-
lemeleri başlık-

ları altında 2002-
2012 yılları arasın-
da 37.168.467 TL,
2013 yılında toplam

2.473.829 TL tarımsal des-
tekleme ödemesi yapılmıştır. 2014
yılı desteklemeleri ise uygulama
takvimleri gereği süreçleri devam
etmektedir.
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Tarım ve hayvancılık bölgemizin sosyo-

ekonomik yapısında önemli bir yer tutmak-

tadır. Bu etkiyi ilçemizde de yoğun bir bi-

çimde görmekteyiz. İlçe halkımız için önemli

bir gelir kaynağı olan tarım ve hayvancılığı

daha ileriye taşımak için iklimsel ve bölgesel

farklılıklar gözetilmek suretiyle sektörlerin

oluşturulması ve bu sektörlerin modernize

yöntemlerle desteklenmesi doğrultusunda

verimin ve tarımsal üretimin kalitesinin arta-

cağı inancındayım. İlçemizde tarımsal an-

lamda yürütülmekte olan projelerin olumlu

sonuçları bizleri heyecanlandırmakta ve yeni

projelere ışık tutmakta. Bu projelerden biride

yerli arıcılarımızın örgütlenerek Aşkale Arıcılar

Birliği çatısı altında üretmiş oldukları,  Aşka-

le’nin zengin ve endemik bitki florasından

elde edilmiş olan nitelikli Aşkale Balı için

Kaymakamlığımız öncülüğünde yürütülen

Aşkale Balının markalaştırılması çalışmalarıdır.

İlçemizde tarım ve hayvancılık alanında ya-

pılmış olan büyük yatırımların çiftçimizin

modern tarımla tanışmasının kapsını arala-

yarak bölge ekonomisine önemli katkılar

sağlayacağı inancındayım. ‘’Erzurum’da Tarım

‘’ bültenin hazırlanmasında emeği geçenlere

teşekkür eder ve çiftçilerimize olumlu katkılar

sağlamasını temenni ederim.

M. Fırat TAŞOLAR  / Aşkale Kaymakamı

Aşkale ilçemiz tarım açısından orta verimli

topraklara sahiptir. Bir çok tarım ürünü il-

çemizde yetişmesine rağmen rekolte orta

ölçeklidir. DAPHAN ovası, tarımın ilçemizde

en iyi yapıldığı yerdir. Diğer köylerimiz

genel olarak 1800-2100 rakımlı aynı za-

manda dağlık arazi olduğundan arazi daha

çok otlak olarak kullanılmakta kısmen buğ-

day arpa çavdar yulaf korunga ve yonca

ekilir. Aşkale ilçemiz hayvancılık olarak

tarıma göre daha verimlidir. Aşkale havza-

sında daha çok büyükbaş hayvan yetiştiri-

ciliği yapılırken köylerde hem küçükbaş

hemde büyükbaş hayvan yetiştirilmektedir.

Kümes hayvanı daha çok bölgede kesim-

haneler varken yaygındı. Arıcılık, Aşkale’nin

bölgede en etkili alanıdır. 300 civarında

yerli arıcı ve bunun yanı sıra gezginci arıcılar

bulunmaktadır. Aşkale ilçesi bölgenin en

iyi balını üretmektedir. Üretim izni alınan

Aşkale Balı yakında endüstriyel ürün haline

gelecektir. Tarım ülkemizin olmazsa olmazıdır.

Kendi topraklarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri

tüketmeliyiz aynı zamanda dışarıya satarak

ülkemize döviz kazandırmaktayız. Sağlıklı

ve güvenli gıda insanoğlunun olmazsa ol-

mazıdır. Bu hususa bütün paydaşların azami

özen göstermesi gerekir.

Enver BAŞARAN / Aşkale Belediye Başkanı

Aşkale İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Mü-

dürlüğü olarak kısıtlı personelimize rağmen

önemli hizmetler ürettiğimize inanıyoruz.

Şöyle ki; hayvan sağlığı yönünden son 2 yıldır

hayvancılık için önemli olan Şap Hastalığı;

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki

defa aşılama yapılması neticesinde (her dönem

için yaklaşık 30 bin adet büyükbaş hayvan

aşılaması) risk olmaktan çıkmış durumdadır.

Bu yıl ülkemizde görülen LSD (Sığır Nodüler

Ekzantemi) Hastalığı, yaptığımız başarılı aşılama

sonucu salgın epidemi yapması engellenmiş

olup çiftçinin korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır.

İlçemizde genellikle yem bitkisi ekimi yapıl-

maktadır. İlçemiz mera yönünden zengin olup

kombine verimli ırkların ıslahı yönünde çalış-

malar yapılması durumunda ülkemizin et ih-

tiyacına önemli katkıda bulunacağını düşün-

mekteyim. Bu kapsamda Bakanlığımızın Da-

mızlık Boğa Desteği Projesinin çok isabetli

olduğu kanaatindeyim. Ayrıca Aşkale,  Ballı

Bitkiler Florası yönünden oldukça zengin olup

arıcılık için önemli bir potansiyele sahip ol-

duğunu belirtmek isterim. Her yıl meraları-

mızda yaklaşık 30 bin kovan bal üretimi için

konaklama izni almaktadır. Toplam arıcı po-

tansiyelinin yaklaşık %30’u yerli, %70 i gezgin

arıcıdan oluşmaktadır. Yerli arıcılarımız Aşkale

Arıcılar Birliği adı altında örgütlenmiş olup

ürettikleri bal için Aşkale Kaymakamlığı’nın

öncülüğünde Türkiye Patent Enstitüsünden

“AŞKALE BALI” adı ile tescillenmiş pazara

sunulmak üzere ambalajlama aşamasına gel-

miştir. Ayrıca DAP BÖLGE KALKINMA AJAN-

SI vesilesiyle 2 köyümüz için HİS projesi

(Hayvan İçme Suyu Projesi) kapsamında gölet

yapımı ve meralara hayvan içme suyu taşın-

ması projesi yürütülmektedir. Faaliyetlerimizin

sunulması ile aynı zamanda eğitim-yayım

amacına da hizmet etmesine vesile olduğu

için, “Erzurum’da Tarım” bültenimizin çok

gerekli olduğuna inanıyor ve emeği geçenlere

teşekkür eder saygılar sunarım.

Metin ARİFOĞULLARI / Aşkale İlçe Müdürü

“Tarım, Yeni Projelerle İlçe Ekonomisinde Daha da Önemli Hale Gelecektir”

“Aşkale Balı, Yakında Endüstriyel Ürün Haline Gelecektir”

“İlçe Müdürlüğü Olarak Önemli Hizmetler Üretiyoruz”
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2010 yılında yıllardır atıl olarak duran, ailemize
ait arazilerimiz için ne yapılabilir diye araştırmaya
başlayınca gördüm ve anladım ki bu araziler
üzerinde en doğru yol hayvan besleyecek yem
bitkilerini üretmek ve bu üretime katma değer
ilave etmek için hayvancılık yaparak ikinci bir
ürün grubu oluşturmak. İşte, süt maceramız bu
şekilde şekillendi ve 2011 senesinde 300 baş
süt inekçiliği işletmesi kurmaya karar verdim.

Bu karardan sonra bir yıl araştırma yaptım. Ba-
şarılı olmuş çalışan yerli yabancı üreticilerle görü-
şerek işletmelerini ziyaret ettim, tecrübelerini din-
ledim ve kendi projemi adım adım oluşturdum.

Projem iki aşamadan oluşuyordu yem bitkileri
üreterek ziraat, süt üreterek hayvancılık yapacaktım.
İlk aşamada ziraat konusunda çalışmaya başladım.

Bu amaçla makine ve zirai ekipman eksiklerimizi
tamamladık ve ilk hasadımızı 2011 senesinde
gerçekleştirdik. Zirai çalışmalarımız devam ederken
hayvancılık projemizin inşaatları da başlamıştı.

Bölgemizde kombine ırklar ile daha verimli
bir çalışma yapabileceğimiz düşüncesi ile Avus-
turya’dan Simental ırkı hayvan getirdim. Haziran
2013 tarihinde bu hayvanları alarak faaliyete baş-
lamış olduk. Geçen 18 aylık sürede işletmemiz,
“Hastalıktan Ari ve Onaylı Süt Çiftliği” sertifikalarına
sahip oldu. İşletmemize her gün yeni bir şeyler
ilave edilerek, gelişmesine devam etmektedir.

Mete ERTÜRK

Çiftliğimiz 2000 da. arazi üzerinde 300 başlık
süt inekçiliği üzerine Bakanlık DAP projesinden
yararlanılarak kurulmuştur. İthal ettiğimiz 300
baş simental ırkı hayvanlarla başladık. Belli bir
geçiş döneminden sonra işletmemiz “Organik
Hayvancılık Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.
Daha sonra ise çiftliğimiz, “Hastalıklardan Ari İş-
letme Belgesi” ve AB Standartlarında “Onaylı
Süt Çiftliği Sertifikası” almış bulunmaktadır. 

İşletmemizde organik hayvancılık yaptığımızdan,
doğal olarak hayvanlara yedirdiğimiz kaba yemle-
rinde organik olması gerekiyor. Bu nedenle organik
sertifikalı kaba yem ihtiyacımızı yonca, korunga,
arpa ve silaj gibi ürünleri bölgemizdeki çiftçilerden
temin etmekteyiz.  Ayrıca çiftliğimizde yetiştirdiğimiz
yıllık 1500 adet gebe düve ve 150 adet damızlık
boğa bölge çiftçisine satılmaktadır. Et ve süt üretimi

yüksek olan besilik ve damızlık materyal hayvanla-
rımızla bölge çiftçisine önemli katkıda bulunmaktayız.
İşletmemiz, 2013 yılında 250 başlık besi tesisini
IPARD projesinden yararlanarak 250 başlık ahır,
silaj çukurları, gübre çukurları, karantina ahırı, kesif
yem ve kaba yem depolarını da yaparak hedefleri-

mizin bir kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
2015 yılı planlarımızda yapımı devam eden fabri-
kamızı bitirerek, çiftliğimizde ürettiğimiz süt ve çev-
remizde üretilen sütleri de alarak günlük 30 ton
kapasiteli kutu süt, pastörize süt, beyaz peynir,
yoğurt, kaşar gibi süt mamullerinin üretimi gerçek-
leştirmek ve hayvan sayımızı 1000 başa çıkarmayı
planlıyoruz. Ayrıca bölgenin önemli birkaç soru-
nundan bahsedecek olursak, bunlar: kaliteli süt
üretimi, sütün mevsimsel arzı ve kaliteli üretilen
sütün düşük fiyat sorunudur. Biz işletmemizde, do-
ğumları tüm mevsimlere yayarak her mevsim süt
üretimi yapmaya çalışıyoruz, sütte somatik hücre
sayımı yaparak ve yine sütü kısa sürede soğutarak
kaliteli süt üretimi yapmaktayız. Bizlere birçok an-
lamda destek sağlayan Aşkale Kaymakamımıza, İl
ve İlçe Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.

Abdullah BÜÇGE

OCAK AYI TARIM TAKVİMİ (*)
Bitkisel Üretim

• İlimizde karla örtülü gün sayısının yüksek ve donların süreklilik göstermesi nedeniyle ocak ayı içerisinde tarla bitkileri, sebzecilik ve 
meyvecilik konusunda tarla şartlarında yapılacak herhangi bir iş bulunmamaktadır. Ancak kaliteli tohumluk temini gibi konularda
gerekli hazırlıklar yapılabilir.

• Havalar soğuk ve toprak karla kaplı olması nedeniyle meralara asla hayvan sokulmamalıdır.  

Hayvansal Üretim

• Hayvanlar verimlerine göre gruplara ayrılarak bakım ve yemleme programı hazırlanır.
• Ahır içi havası kontrol altında tutulur. Ahır içi sıcaklığı sığırların bulunduğu bölmede uygun değer değer olan 13-18 0C’ler arasında tutulmaya çalışılır.
• Barınaklarda soğuk hava cereyanın olmamasına çalışılır. 
• Damızlık hayvanlarda Brusella (Yavru Atma) kontrolleri yapılır.
• Rasyonlar-uygun yem karışımları- havanın soğukluğu dikkate alınarak hazırlanır. 
• Donmuş yemlerin ve çürümüş silajların hayvanlara verilmemesine dikkat edilir. 
• Doğum bölmesi hazırlanır.
• Doğumu yaklaşan sığırlar doğum bölmesine alınır.
• Doğan buzağıları kontrol altına almak, hastalıklardan ve yaralanmalardan korumak için doğumdan hemen sonra her biri için hazırlanmış

buzağı kulübelerine veya bölmelerine alınır.
• Uygun hava koşullarında, hayvanlar ahır dışına çıkarılır. Ahır içi temizlenip,  uygun dezenfeksiyon-mikrop öldürücü- solüsyonlar ile yıkanır. 
• Arılar kovanda soğuktan korunmak için kış salkımı oluşturduğundan rahatsız edilmemeli

(*) Tarım Takviminde, yöre çiftçilerimizin bu dönemde, çoğunlukla yapacağı işler kısaca belirtilmiş olup,  konular hakkında
ayrıntılı bilgi için İl/İlçe Müdürlüklerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.

ÖNDER ÇİFTÇİLERİMİZ 

Mete ERTÜRK (Nail CİNİSLİ Tarım Hayvancılık Gıda San ve Tic. A.Ş.)

Abdullah BÜÇGE (ER-PALAN A.Ş. )


