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Kurban; ‘’Yaklaşmak, Allah’a yakın olmaya
vesile olan’’ anlamını taşımaktadır. Kurban

inanların sahip oldukları varlıkları Allah yolunda
feda etmeye hazır olduklarının kanıtı ve gösterge-
sidir. Dini bir terim olarak kurban; ibadet maksadıyla
belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanların
usulünce kesilmesidir. Yaklaşan Kurban Bayramı
için hazırlıklar tüm hızıyla sürmektedir. Hem
kurban bayramı öncesi hem sonrası için hazırlıklar
tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bayram sü-
resince her hangi bir olumsuzluğa mahal vermemek
için gerekli tüm detaylar düşünülmektedir. 

Sayın Bakanımız yaptığı açıklamada ‘’Kendi

hayvan varlığımızı kendi coğrafyamızda
üretmemiz gerekmektedir. Biz damızlık
materyale destek verirken, üretime destek
verirken kurban bayramı geldiğinde
dişi hayvan keselim dediğiniz
an büyük bir çelişki meydana
geliyor işte bu çelişkinin ol-
mamasının yolu dişi hayvan-
lar kurban pazarlarına gir-
meyecek, bu kesin kararı-
mız’’ dedi. Bu bilinçle Sayın
Bakanımız üreticilerimize
kurban öncesinde gerekli

uyarıları yaptı. Sayın Bakan “ Artık bi-
reysellikten çıkmamız gerekiyor. Bu me-
sele memleket meselesidir, hayvancılık
meselesidir.” vurgusu yaptı. Bu kap-
samda dişi ve damızlık vasfı taşıyan

hayvanların kurban pazarlarına
girmemesi için gerekli ted-

birler alınmış olup sıkı de-
netimler bayram sonuna
kadar devam edecektir.

Bu vesile ile Bakanlı-
ğımız Gıda Kontrol Genel
Müdürlüğünce hazırlanan
Kurban Rehberi tarafla-
rın istifadesine sunul-
muştur.  Sayfa >> 5-8
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlanan “Koyun ve Keçilerin
Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve
Kaydı Projesi Teknik Yardım Bileşeni” kap-
samında tüm küçükbaş hayvanların ta-
nımlanması ve kaydı; hayvanların kulak-
larına takılan mikroçipli elektronik küpe
ile gerçekleştirilmektedir. Elektronik kü-

penin personelde bulunan el terminali
aracılığı ile kayıt altına alınması, kayıt-
lardaki hata payını en aza indirmektedir.
Ankara’da 16 Mayıs 2017 tarihinde Elek-
tronik Küpe Uygulamasında Erzurum bi-
rinci il seçilmiş ve Müsteşar Yardımcısı
Sayın Dr. Nihat PAKDİL’in katıldığı orga-
nizasyonda dereceye giren illere plaket
takdim edilmiştir. Sayfa >> 3

GELECEĞİMİZ İÇİN MERALARI ISLAH EDİYORUZ
İlimiz için her platforma dile ge-

tirdiğimiz “Hayvancılığın Başkenti
Erzurum” vurgusunu destekleyici ana
unsur meralarımızdır. Yaklaşık 1,6
milyon hektar mera varlığı Türkiye’nin
%11 gibi çok önemli bir potansiyeli

bünyesinde barındıran ilimiz, hay-
vancılığımıza değer katmaktadır.   Bu
bilinçle ilimizde meraların vasıflarını
yükseltici ıslah ve amenajman çalış-
maları dışında otlatma planlarına da
dikkat edilmektedir.  İlimizde son

13 yılda yaklaşık 252 bin dekarlık
alanda mera ıslah ve amenajman pro-
jesi uygulanarak meraların vasıfları
iyileştirilmiştir. Ayrıca yerel ve ulusal
kaynaklar kullanılarak son yıllarda
meralardaki verimliliği artırıcı sıvat
yapımı çoban evi ve gölgelik gibi
birçok çalışma yürütülmüştür. 

Temmuz ayı içerisinde de mera
ıslah ve amenajman projesi yürütülen
İlimiz Narman İlçesi           Camii-
kebir mahallesi merası yetkilelerin
ve halkın katılımı ile şenlik hava-
sında otlatmaya açıldı. Sayfa >> 9

BAKAN ÇELİK’TEN
‘KURBAN’ AÇIKLAMASI
“DİŞİ HAYVAN KURBAN PAZARLARINA GİRMEYECEK” 
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Kırsal Kalkınmayı destekle-
mek, tarımsal üretimde sür-

dürülebilirliği sağlamak adına Mayıs
ve Haziran ayları ilimiz için yeni
yatırımların başlangıcı oldu. 

Bakanlık olarak sürdürülebilir
bir tarımsal yapı içerisinde Kırsal
Kalkınmayı destekleyici politikaların
önem kazandığı son yıllarda ortaya
konulan Kırsal Kalkınma Yatırım-
larının Desteklenmesi Programı, Ahır
ve Ağıl yapımlarının desteklenmesi
ve Genç Çiftçi Projesi ile tarıma
yatırım yapmak isteyen yeni yatı-
rımcılar ile yeni süreçler başlatıldı.

Bu kapsamda; 
TARIMA DAYALI
YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ
PROGRAMI KAPSAMINDA
HİBE SÖZLEŞMELERİ
İMZALANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kap-
samında Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesi Programı; Doğal kay-
naklar ve çevrenin korunmasını dik-
kate alarak kırsal alanda gelir düze-
yinin yükseltilmesi, tarımsal üretim
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyo-

nunun sağlanması için küçük ve orta
ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
tarımsal pazarlama altyapısının ge-
liştirilmesi, gıda güvenliğinin güç-
lendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması,
kırsal ekonomik altyapının güçlen-
dirilmesi, tarımsal faaliyetler için ge-
liştirilen yeni teknolojilerin üreticiler
tarafından kullanımının yaygınlaştı-
rılması, yürütülmekte olan kırsal kal-
kınma çalışmalarının etkinliklerinin

artırılması, kırsal toplumda yerel kal-
kınma kapasitesinin oluşturulmasına
katkı sağlamak için yeni teknoloji
içeren yatırımların desteklenmesi
maksadıyla Bakanlığımızca yürütülen
destekleme programıdır. 

Bu kapsamda tabandan yukarıya
doğru yaklaşımla katılımcılığı sağ-
layan, yerel kapasiteyi ve örgütlen-
meyi geliştiren, istihdam yaratma po-
tansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran
ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük

ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini
ve yaygınlaştırılmasını esas alan pro-
jelerin yanı sıra kırsal altyapının re-
habilitasyonuna yönelik projeler ile
üretime yönelik makine-ekipman alı-
mı projeleri desteklenmektedir. İli-
mizde de bu program kapsamında
bugüne kadar 65 proje uygulanmış,
29,5 Milyon TL lik yatırım için
toplam 13,6 milyon TL. hibe ödemesi
yapılmıştır. 11. Etapta da ilimizde
başvuru yapan 7 proje Bakanlığımız
tarafından uygun görülmüş olup,
kabul edilen projelerin toplam tutarı
6.5 Milyon TL ve  bu projelerin Hibe
tutarı 3,7 Milyon liradır. Hibe desteği
almaya hak kazanmış yatırımcılar
yatırım öncesinde İl Müdürlüğümüz
ile hibe sözleşmesi imzaladılar. Konu
ile ilgili açıklamada bulunan İl Mü-
dürü AKAR: “Tarımsal Ürünlerin
değerlendirilmesi ve işlenmesi adına,
istihdama katkı adına çok güzel pro-
jeler ortaya çıkmış ve bir çok projemiz
kapasitelerini  büyük oranda artırarak
faaliyetlerine devam etmektedirler.
Kırsal kalkınma konusunda destek-
lemelerimiz inşallah katlanarak devam
edecektir. Tüm yatırımcılarımıza ko-
laylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.

KIRSAL KALKINMAYA TAM DESTEK

GENÇLERİMİZ TARIMSAL ÜRETİMDE 
Kırsalda yaşayan 18-40 yaş aralığındaki

gençlerin tarımsal üretimde istihdamını sağ-
layarak, kırsalda tarımda sürdürülebilirliğin
sağlanması, çiftçilerimizde girişimcilik ruhunun
geliştirilmesi, gelir düzeyinin artırılması, al-
ternatif gelir imkanlarının sağlanarak kırsaldan
kente olan sağlıksız göçün önlenmesi amacı
ile başlatılan Genç Çiftçi Projesi sektörde 2
yıldır büyük heyecan yaratmaktadır.

2017 yılında İlimizde projeye 4.900 kişi müracaat
yapmış olup; bunlardan 3.816 kişinin projesi de-
ğerlendirmeye alınmıştır. İlimize ayrılan bütçe
doğrultusunda 258 proje onaylanmış olup; bunlardan
206 proje büyükbaş ve küçükbaş  hayvancılık (128
büyükbaş/ 59 küçükbaş , 12 büyükbaş tesis ve

hayvan alımı, 7 küçükbaş hayvan tesisi ve hayvan
alımı), 27 arıcılık, 14 kanatlı, 11 proje ise; bitkisel
üretim ve diğer (mantarcılık, coğrafi işaretli ürün)
projeler destek kapsamına alınmıştır.

Haziran ayının ilk haftalarında sözleşme
yapan hak sahipleri yatırımlarını uygulamaya
başlamışlardır.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan
İl Müdürü Osman AKAR " Bugün olduğu gibi
geleceğimiz içinde vazgeçilmez olan tarımı
sürdürülebilir kılmak adına uygulamaya konulan
Genç Çiftçi projesi son 2 yıldır başarılı bir
şekilde yürütülmektedir. Geçtiğimiz yıl ilimizde
243 genç girişimci çiftçimiz projelerini uygu-
layarak hibe desteği almış olup bu yılda 258
gencimiz desteklenecektir." dedi.

HAYVANCILIKTA YENİ
DÖNEM “MODERN 
HAYVAN BARINAKLARI”

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve
Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde yeni ahır/ağıl
yapımı inşaat yatırımlarına % 50 oranında hibe desteği uygu-
lanmaktadır. Ayrıca damızlık boğa ve damızlık koç/teke için
% 80 hibe desteği verilmektedir. Önceki yıllardan talepleri
alınmış damızlık boğa ve damızlık koç/teke taleplerinin fazla
olması ve dağıtımlarının devam etmesi nedeniyle 2017 yılı
başvuru döneminde yeni damızlık boğa ve damızlık koç/teke
talepleri ile ahır/ağıl tadilat başvuruları alınmamış, sadece
yeni ahır/ağıl yapımı inşaat yatırımı başvuruları alınmıştır.  

Program kapsamında 2014-2016 yılları arasında 315 başvuru
yatırıma alınmış olup bunlardan 51’i yatırımını tamamlamış ve
6,5 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.2017 yılı için ilimizde
başvuru yapan 676 başvurudan 185 adedi kabul edilmiştir. Yatı-
rımcılar sözleşme öncesi evraklarını tamamlamaktadırlar.
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ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRMEDE
FARKIMIZI HİSSETTİRDİK
Elektronik küpeleme ile aşı-

lama, destekleme, sevk, ke-
sim gibi tüm işlemlere ilişkin ka-
yıtlarda çok büyük kolaylık sağlayan
uygulama ile hayvancılık ve hay-
vansal üretim verilerimizin her an
güncel olması sağlanmaktadır. Elek-
tronik kimliklendirme projesi Avrupa
Birliğine uyumlu, sağlıklı ve güve-
nilir verilerin bulunduğu bir kayıt
sisteminin kaynağı konumundadır.

Ülke genelinde ilk defa uygu-
lanan "Koyun ve Keçilerin
Elektronik Kimliklendirilmesi Pro-
jesi"nin  tanıtım programı 2016
yılında Erzurum’da düzenlenmişti.
Projenin uygulamasına ait sonuç-
ların değerlendirildiği Kapanış Top-
lantısı 16 Mayıs 2017 tarihinde
Ankara’da Müsteşar Yardımcısı
Sayın Dr. Nihat PAKDİL’in katılımı
ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürleri ve Veteriner Sağlık

Personelleri katılmış olup, saha
çalışmalarında gösterilen başarıdan
ötürü, Erzurum İli, Uygulama Böl-
ge Birincisi seçilerek plaket takdim

edilmiştir. Ayrıca projenin uygu-
lanmasındaki gösterdikleri özve-
riden dolayı da Kurumumuz per-
sonellerinden İl Müdür Yardımcısı

Cengiz CEYLAN, Veteriner Sağlık
Teknikeri Turgut AYDIN ve Sağlık
Teknikeri Cesim ÖZDEMİR’ e
plaket taktim edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından ilimize
verilen plaket, İl Müdür Yardımcısı
Cengiz CEYLAN, Hayvan Sağlığı
ve Su Ürünleri Yetiştiricisi Şube
Müdürü Bülent Zafer TAŞ ve Sağ-
lık Teknikeri Cesim ÖZDEMİR
tarafından Erzurum Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Osman
AKAR’a sunuldu. Osman AKAR
konuyla ilgili yaptığı açıklamada:
“Bu plaketi il ve ilçe müdürlükle-
rimizde görevli Veteriner Sağlık
Personellerini temsilen almaktayım,
özellikle ilçe müdürlüklerimizde
mesai mefhumu gözetmeksizin
canla başla çalışan sağlık perso-
nellerimizi gönülden kutluyorum”
diyerek sahada çalışan personellerin
emeğine vurgu yaptı.

İlimiz tarımsal ürünlerinin farkın-
dalığını yaratmak amacı ile 2. Bursa
Erzurum günlerine Müdürlük olarak
katıldık. 17-21 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Bursa Merinos Atatürk Kültür
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen
2. Bursa Erzurum günleri, Palandö-
ken-Uludağ buluşması etkinliği,  Bursa
Millet Vekili Efkan ALA, Erzurum
Valisi Seyfettin AZİZOĞLU, Bursa
Valisi İzzettin KÜÇÜK, Erzurum Bü-
yük Şehir Belediye Başkanı Mehmet
SEKMEN, Bursa Büyük Şehir Bele-
diye Başkanı Recep ALTEPE, Erzurum

ve Bursa’nın İlçe Belediye Başkanları
ile Erzurum-Bursa Dernekleri ve bir
çok sivil toplum kuruluşu temsilcile-
rinin katılımıyla açıldı. Açılışın ar-
dından gerek Erzurum’un yerel yö-
netimleri gerekse Bursa’nın yerel yö-
netimleri tarafından birçok tanıtım ve
sergi düzenlenerek etkinlik gerçek-
leştirildi. 

Açılış konuşmalarında etkinliğin
önemine, etkinliğin iki şehir arasındaki
kültürel bağların güçlendirilmesine
ve Erzurum'un Bursa nezdinde kültürel
olarak tanınmasına değinildi, artan

rekabet ve sürdürülebilir kalkınma sa-
hasında bu etkinliklerin ne derecede
önem arz ettiğinin vurgusu yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Erzurum İl Müdürlüğü olarak
biz de tarım ve hayvancılık alanında
Erzurum'a özgü coğrafi işaret alarak
tescillenmiş ürünleri ve Erzurum'u
sembolize eden diğer kültürel ve yerel
önem arz eden ürünleri tanıttık. Örnek
olması açısından ürünlerimiz sergilendi,
ürünlerle ilgili bilgilendirmeler; tanıtım
kitapçık ve broşürleri ile personelimiz
tarafından birebir tanıtımlar yapıldı. 

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların
toprakta kalan kök ve sap artıklarına ‘’Anız’’ adı veril-
mektedir. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu
artıklar tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırıl-
makta veya yasak olmasına rağmen yakılmaktadır. 

Bazı üreticiler kolay olduğu düşüncesi ile anızları
yakmaktadır. Ancak sonuçta meydana gelen zararları
toprağa tekrar kazandırmak çok uzun yıllar almakta
ve telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.
Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakıla-
rak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için ge-
rekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kayna-
ğını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus
oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini,
tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin
ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi ha-
valanmasını sağlayan yine organik maddedir. 

Anızların yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluş-
muş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozul-
makta ve takip eden yıllarda bazı hastalıklar artmaktadır.

Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyü-
mesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır. 

Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı
orman yangınlarına neden olmasıdır. Ayrıca anız duman-
larının çevreye ve tabiata verdiği zarar çok ciddidir.

Ülkemiz için gelecek adına kayıplara neden olan
anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte
yanmış tarlalar ve ormanlık alanların telafisinin olma-
dığının farkında olmalıyız.

Erzurum İli hudutları dahilinde 2017 Yılında Uygu-
lanacak Olan Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Va-
lilik Tebliği yayınlanmış olup Erzurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü web sayfası
(http://erzurum.tarim.gov.tr/) duyurular bölümünden
incelenebilir. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı resmi gazete
yayınlanan 2017/1 Tebliği'nin l bendinde anız yakanla-
ra her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilir. Anız
yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş
kat artırılır hükmünce cezai işlem uygulanacaktır.

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların
toprakta kalan kök ve sap artıklarına ‘’Anız’’ adı veril-
mektedir. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu
artıklar tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırıl-
makta veya yasak olmasına rağmen yakılmaktadır. 

Bazı üreticiler kolay olduğu düşüncesi ile anızları
yakmaktadır. Ancak sonuçta meydana gelen zararları
toprağa tekrar kazandırmak çok uzun yıllar almakta
ve telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.
Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakıla-
rak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için ge-
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ğını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus
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valanmasını sağlayan yine organik maddedir. 

Anızların yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluş-
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Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı
orman yangınlarına neden olmasıdır. Ayrıca anız duman-
larının çevreye ve tabiata verdiği zarar çok ciddidir.

Ülkemiz için gelecek adına kayıplara neden olan
anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte
yanmış tarlalar ve ormanlık alanların telafisinin olma-
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Erzurum İli hudutları dahilinde 2017 Yılında Uygu-
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ra her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilir. Anız
yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş
kat artırılır hükmünce cezai işlem uygulanacaktır.

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların
toprakta kalan kök ve sap artıklarına ‘’Anız’’ adı veril-
mektedir. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu
artıklar tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırıl-
makta veya yasak olmasına rağmen yakılmaktadır. 

Bazı üreticiler kolay olduğu düşüncesi ile anızları
yakmaktadır. Ancak sonuçta meydana gelen zararları
toprağa tekrar kazandırmak çok uzun yıllar almakta
ve telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.
Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakıla-
rak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için ge-
rekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kayna-
ğını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus
oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini,
tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin
ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi ha-
valanmasını sağlayan yine organik maddedir. 

Anızların yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluş-
muş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozul-
makta ve takip eden yıllarda bazı hastalıklar artmaktadır.

Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyü-
mesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır. 

Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı
orman yangınlarına neden olmasıdır. Ayrıca anız duman-
larının çevreye ve tabiata verdiği zarar çok ciddidir.

Ülkemiz için gelecek adına kayıplara neden olan
anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte
yanmış tarlalar ve ormanlık alanların telafisinin olma-
dığının farkında olmalıyız.

Erzurum İli hudutları dahilinde 2017 Yılında Uygu-
lanacak Olan Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Va-
lilik Tebliği yayınlanmış olup Erzurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü web sayfası
(http://erzurum.tarim.gov.tr/) duyurular bölümünden
incelenebilir. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-
nın 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı resmi gazete
yayınlanan 2017/1 Tebliği'nin l bendinde anız yakanla-
ra her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilir. Anız
yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile
meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş
kat artırılır hükmünce cezai işlem uygulanacaktır.

ANIZ YAKARAK
GELECEĞİNİDE

YAKMA

ANIZ YAKARAK
GELECEĞİNİDE

YAKMA

2. BURSA – ERZURUM GÜNLERİ 
( ULUDAĞ – PALANDÖKEN BULUŞMASI) GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yayın Kurulu
Engin SANCI / İl Müd. Yrd.
Ferhat HAN / İl Müd. Yrd.
Cengiz CEYLAN / İl Müd. Yrd.
İsmail H. OZAN / Şube Müdürü
Fethi AKMAN / Şube Müdürü
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Cumaali ÖZCAN / Şube Müdürü
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tARIm ve yARInlar için
arıcılığa tam destek

Tarımsal faaliyetlerde verimliliği artırmak sür-
dürülebilir bir doğal denge için arıcılık faali-

yetinin önemi herkesçe kabul görmüştür. Arıcılık faa-
liyetinin ilimizdeki verimliliğini artırmak yetiştiricilerin
olumsuz iklim şartlarından daha az etkilenmesini sağ-
lamak bitkisel üretimde ürün desenini yaygınlaştırmak
adına geçen yıl ekimi yaptırılan arı otu demostrasyon
çalışmaları bu yıl genişletilerek  yürütülmektedir.

Bu kapsamda “Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi”
kapsamında olan İspir, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum ve
Uzundere ilçelerimizde, Arı Otu’nun  tanıtımı yapıldı. 

Söz konusu demonstrasyon kapsamında; üreti-
cilerimize tohum, gübre  ve teknik destek sağlanarak
19 üreticimizle, ikişer dekardan, toplam 38 da arı

otu demonstrasyon tar-
lası oluşturuldu. Ekim-
den hasata kadar toprak
hazırlığı, ekim, sulama,
gübreleme, gibi bir dizi ta-
rımsal etkinlik İl ve İlçe Müdür-
lüklerimizce takip edilerek hasat yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüz tarafından 2016 tarımsal üre-
tim yılı içinde deneme amaçlı olmak üzere iki
ilçeyle başlatılan  “Arı Otu (Faselya) demonstras-
yonu” 2017 yılında da devam ettirilerek 6 ilçeye
çıkarılmış, olumlu sonuçlar alınması nedeniyle bir
sonraki yıllarda özellikle arıcılığın yoğun yapıldığı
ilçelerimizde de uygulanması planlanmaktadır. 

11 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Hayvancılık Yatı-
rımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
ve 15 Nisan 2017 tarihli “Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve
Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin,
Uygulama Esasları Tebliği” gereğince  Uygulama rehberi
yayınlanarak yatırımın, başvuru uygulama
ve izleme şartları belirlenmiştir. 

Buna göre ilimiz (Erzurum) Arıcılık ko-
nusunda yatırım yapabilecek iller arasındadır. 

a) Arıcılık Destekleme konuları ve Uy-
gulama İlleri;

Destekleme konuları; bal süzme ma-
kinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı,
sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan,
elektrik üreten güneş enerjisi sistemi,
seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı
malzemelerini kapsar.

Tebliğ kapsamında Adıyaman, Ada-
na, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars,
Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye,
Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde
kayıtlı üreticiler desteklenecektir.

b) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve
Uygulama İlleri;

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane
inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi

işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman
alımını kapsar.

Tebliğ kapsamında, Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli
damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500’er adet
kapasiteli ticari kaz ve Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli
ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir. 

c) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve
Uygulama İlleri;

Bursa ve Diyarbakır illerinde 10
kullanıcılı toplu besleme evi ve ka-

pama dut bahçesi tesisi yatırımları
için hibe desteği uygulanacaktır. 

Yatırım Konuları için;
Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği

(Yeni inşaat yapımı, makina, alet ve
ekipman alımı) %75, Arıcılık 

(Alet ve ekipman ve boş kovan alımı)
%60, İpekböcekçiliği  (Besleme evi yapımı,

makina-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi
tesisi) % 100 hibe verilmektedir.

Başvurular, rehberin yayımlandığı ta-
rihten on iş günü sonra başlayıp, başvuru süresi otuz
gündür.  Yeni inşaat yapımı, alet ekipman alımı için yatı-
rımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile ya-
tırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüklerine baş-
vururlar. Uygulama rehberine  Hayvancılık Genel Müdürlüğü
web sayfasındaki duyurular bölümünden

(http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM) ulaşabilirsiniz.

ARICILIK YATIRIMLARINA YENİ BİR DESTEK
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KURBAN REHBERİ
KURBANIN ANLAMI

Sözlükte yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya ve-
sile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî

bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun
rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları
taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve
bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bay-
ramında kesilen kurbana udhiye denir.

Mezheplerin çoğuna göre (Şafii/Maliki/Han-
beli) udhiye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî
mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın
vacip olduğudur. Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa
olsun Müslüman toplumların belirli simgesi ve
şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan
beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli
bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslümanın
gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda
etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan
maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır.
Akıllı, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal
varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman
kurban kesmekle yükümlüdür. Bu özelliklerin
hepsine sahip olan kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş
olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda
fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

İster artıcı olsun isterse olmasın temel ihti-
yaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın
veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip
olan kişi dinen zengindir.

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan
yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bay-
ram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden
(sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.
Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına
kadar devam eder. Şâfiîlere göre ise 4. günü de
kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ve
gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanın gün-
düz kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü
kesmek daha faziletlidir. Diğer kurban ve adaklar
için özel bir vakit söz konusu değildir.

KURBAN EDİLEBİLEN HAYVANLAR
Kurbanlık hayvan deve için beş; sığır ve

manda için iki; koyun ve keçi için bir yaşını
doldurması gerekir. Bunun yanında koyun se-
mizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı
olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban
edilebilir. Şafi mezhebine göre ise keçi de iki
yaşını doldurmalıdır.

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları
tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem
de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle,
kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir
veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi
kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve me-
melerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya
çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.

Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması,
şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya
yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olma-
ması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. Şafii
mezhebinde, hayvanın etini, yağını ve sakatatını
kusurlu hale getirecek derecedeki ayıplar kurbanın
sıhhatine engel teşkil etmektedir. Genel olarak
yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması
bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği
gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini en-
gelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş

olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir. 
Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri

vardır; Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun
görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş,
vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve
elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır.
Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında
anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık,
deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik,
renk değişimi ve yara bulunmaz.

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle
erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. 

Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hay-
vanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pa-
saportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/
veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu
belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hay-
vanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.

KURBANLIKLARIN YAŞLARI VE
YAŞ TAYİNİ
Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar

iki yaşını (24 ayını), deve beş yaşını, keçi ve
koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, ko-
yunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını

dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması
yeterli kabul edilmiştir.

Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik ka-
yıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler
ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tu-
tulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir.
Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine
bakarak tayin edilir.

Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet
ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla
Bakanlığımızca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/
web sayfası ile “HaySag” isimli mobil uygulama
hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

Söz konusu mobil uygulama cep telefonuna
yüklendikten sonra küpe üzerindeki barkod oku-
tularak ya da hayvanın küpe numarası girilerek
hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir.

Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici
diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane
kesici diş, olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin
bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici
dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir.
Dişler, önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra
bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar.

Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt diş-
lerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma sü-
releri dikkate alınarak yapılır. Kesici dişler, alt
çenenin önünde sağ ve solda dörder tane olmak
üzere toplam sekiz adettir. Ağız açıldığında süt
dişleri kalıcı dişlere oranla çok daha beyaz ol-
maları, çene kaidesine gevşek bir şekilde bağ-
lanmaları, çeneye bağlanan kısımlarının diş
gövdesine oranla daha ince görünmeleri ve
şekil itibariyle mantarı andırmaları ile kolaylıkla
ayırt edilebilirler. Kalıcı dişler sarımtırak renkli
olmaları, çene kaidesine sıkı sıkıya bağlı olmaları
ve şekil itibariyle daha sağlam görünümleriyle
süt dişlerinden farklılık gösterirler. Şekilleri
daha düzgün ve çeneye bağlanma noktaları
daha kalındır. İlk bakışta enleri boylarına yakın
olduğu için süt dişlerinden farklı oldukları ko-
laylıkla anlaşılır. Besleme ve ırk özelliklerine
bağlı olarak küçük sapmalar olabilir.

Manda ve sığırların iki yaşını tamamlayıp
tamamlamadığını ve üç yaşına girdiğini anlamak
için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı
dişlerin alması gerekir. Sağ ve sol yanda dört
süt dişinin ilk öndekiler yerinden çıkıp kalıcı
dişlerin onların yerini alması ve diğer dişlerle
aynı seviyeye gelmesi iki yaşında tamamlan-
maktadır. Dolayısı ile sığır veya mandanın alt
çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki
kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki
yaşını doldurduğunu göstermektedir.

Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı
aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun
kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli
sayılmıştır.

Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını
doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi
keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin
çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına da-
yanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin
değişimi 15 - 18 aylıkken gerçekleşmektedir.

Develerde ön süt dişlerinin değişimi dört ya-
şında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de beş
yaşında olmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi
için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin
çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması gerekir.
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Kurban Bayramı sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin
yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de

artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehdit
altına girmekte, dolaylı olarak ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden
olunmaktadır. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin
alınması; yetiştiricilerin, hayvan satıcılarının ve hayvan alıcılarının bu ted-
birlerin gereklerini yerine getirmeleri önemlidir. Kurbanlık olarak hayvanlarını
başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin İl veya İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlükleri’nden Veteriner Sevk Raporu almaları zorunludur. 

Sığır, manda gibi büyükb    aş hayvan satın alacakların, alacakları hayvanların
kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, başka ilden sevk edilen hayvanların
ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri
bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir.

Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise alacakları
hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını, başka ilden sevk
edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup olmadığını kontrol
etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. 

1-Hayvan Pasaportu: Büyükbaş hayvanların sevk işlemleri için, hayvana
ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum
veya kuruluş tarafından düzenlenen, imzalı belge olan ve hayvanın kimlik
bilgilerini içeren, sahibini gösteren Hayvan Pasaportunun hayvanların bera-
berinde bulundurulması gereklidir. Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde
hayvan pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu İl/ilçe
müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık
raporu düzenlenir. Kurbanlık hayvanınızı alırken Hayvan Pasaportunu
mutlaka isteyiniz ve doğum tarihini kontrol ediniz. 

Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek sığır cinsi hayvan satışlarında,
kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı, hayvan pasa-
portlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını
belirterek yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir. 

2-Nakil Belgesi: Resmi veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan satış
yeri yetkilisi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, kurum veya
kuruluş tarafından düzenlenen, imzalı belgeye denir. Koyun ve keçi türü
hayvanların il içi nakillerinde nakil belgesinin nakil esnasında hayvanların
beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde İl/İlçe mü-
dürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu
düzenlenir. 

3- Veteriner Sağlık Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesi: Hayvan
sevklerinde pasaport veya nakil belgeleriyle beraber İl/ İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine gidilerek; resmi veteriner hekim veya yetkilen-
dirilmiş veteriner hekim tarafından muayene ve kontrolden geçirilip nakli
uygun görülen hayvanlara, 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına
uygun olduğunu gösteren, Yurt İçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner
Sağlık Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesi düzenlenir.

Tanımlanmamış (Küpesiz) sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların nakil
sırasında yakalanması hâlinde yakalandığı il veya ilçe sınırları içindeki
İl/İlçe Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine, hayvan sevklerinde Bakanlıkça
belirlenen belgeleri bulundurmaması nedeniyle hayvan başına idari para
cezası uygulanır. Hayvan sahibine verilen idari para cezasının onaylanmasını
takiben hayvanlar tanımlanarak kayıt altına alınır ve en yakın kesimhanede
kestirilir ve karkası hayvan sahibine teslim edilir. 

Hayvan hastalıkları için karantina uygulanan bölgelerden hayvan çıkışı
ve bu bölgelere hayvan girişi yapılamaz. 

İSTANBUL İÇİN SEVK KOŞULLARI 
Kurbanlık hayvanların izin verilen tarihten önce İstanbul iline girmeleri

yasaktır. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ve Belediyelerin
belirlediği yerler dışında hayvan satışı ve kesimi yapılamaz. Trakya bölgesi
şaptan ari bölge olduğu için Anadolu’dan Trakya bölgesine geçiş şartlarını
sağlayamayan hayvanların bu bölgeye geçişleri kesinlikle yasaktır. 

Trakya’ya Canlı Hayvan Nakli Yapacak Kişilerin
Dikkatine !!! 
1) Trakya’ya hayvan sevki sadece yetkilendirilmiş resmi veteriner

hekimler tarafından yapılacaktır. 

2) Trakya’ya canlı hayvan sevki için yetiştiriciler, 30 günlük karantina
süresi ile yapılacak testlerin sonuçlanma süresi dikkate alınarak Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaatta bulunacaktır. 

3) Trakya’ya sevk edilecek hayvanlar doğumlarından itibaren işletme
değiştirmemiş veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış
olacaktır. İşletmenin 10 km çevresinde en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş
olacaktır. 

4) Sevk edilecek hayvanlar, sevk öncesinde 30 gün süre ile karantina
altında tutulacaktır. 

5) İzolasyon süresince tüm hayvanlar şap virüsü varlığı yö-
nünden teste tabi tutulacak ve virüs tespit edilmemesi du-
rumunda sevklerine izin ve-
rilecektir. Ayrıca bu süre
zarfında bu işletmenin
10 km çevresinde
şap hastalığı çık-
mamış olmalıdır. 

Trakya bölgesinde, geçiş şartlarını sağla-
madan sevk edilen hayvanların yakalanması du-
rumunda Hayvan sahibine 8.027 TL para cezası uygulanır ve
tüm masrafları hayvan sahiplerine ait olmak üzere hayvanlar
kesime sevk edilir. 

Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında, Trakya Bölgesine
Geçiş Şartlarını Sağlamayan Hayvan Tespit Edilmesi
Durumunda Hayvan sahibine; Büyükbaş hayvan başına
479 TL İdari Para Cezası uygulanır. Küçükbaş hayvan
başına 75 TL İdari Para Cezası uygulanır. Araç sahibine;
1.603 TL İdari Para Cezası uygulanır. * (2017 yılı için
belirlenmiş yeniden değerleme oranına göre güncellenmiş
idari para cezası miktarlarıdır.)
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KURBANLIKLARIN BAKIM VE BESLENMESİ
Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara

yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun
şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır.
Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında; ıslak, nemli, havasız,
karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Hayvanlara yeterince
kaba yem verilmelidir. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle
bulaşık olmamalıdır. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidil-
memelidir. Aşırı karbonhidratlı (nişasta ve şeker içerikli patates, un, ekmek,

şeker pancarı, melas, vb.), kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir.
Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve

beslenme sorunları ortaya çıkar.
Canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık

nedeni ile kurbanlık hayvanlara rasgele
ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon
benzeri maddeler uygulanmamalıdır.
Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri

dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan
sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu

olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık
hayvanlar, atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir.

KURBANLIK HAYVANLARIN BESİ
DURUMLARININ TESPİTİ

Hayvanların etlenme ve yağlanma durumu genel vücut yapılarına
bakılarak ve özel bir takım vücut bölümlerinin el ile muayenesi son-
rasında tespit edilir. Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görü-
nümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri
yumuşak ve elastiki, kıllar ince ve parlaktır.

Sığırlarda; kuyruk sokumu, bel, leğen çıkıntısı, diz kapağı
önündeki, kavram, son kaburga, omuz başı, döş, boş böğür besi

derecesi ile ilgili muayene edilmesi gerekli noktalardır.

Besili koyunlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, vücut
çıkıntıları belirsiz, göğüs derin ve geniş, kaburgalar yuvarlak, deri yumuşak ve elastiki,
kıllar ince ve parlaktır. Koyunlarda; sırt, but, kuyruk, kaburga bölgesi besi derecesi ile
ilgili muayene edilmesi gerekli noktalardır.

Besili koyunlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, vücut
çıkıntıları belirsiz, göğüs derin ve geniş, kaburgalar yuvarlak, deri yumuşak ve elastiki,
kıllar ince ve parlaktır. Koyunlarda; sırt, but, kuyruk, kaburga bölgesi besi derecesi ile
ilgili muayene edilmesi gerekli noktalardır.

NAKLİYE VE DİNLENDİRME
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; İl

Müdürlükleri tarafından Nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile hayvan
nakil aracı sürücülerinin “Sürücü ve Bakıcı Yeterlilik Belgesi”, gerekli ön şartları taşıyan
ve hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilerin yetki belgesi alması mecburidir. 31 Aralık
2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 saati aşan uzun yolculuklarda kullanılacak
nakil araçları için araç onay belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Hayvanlar uygun
araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar
bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların
zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla
yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak
ani dur- kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa,
ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse
arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer sekiz saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su
tedarik edilmelidir. Sekiz saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir.
Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgâra maruz kalan hayvanların daha kolay
hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9-24 saat
dinlendirilmelidir. Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan
elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir.

KESİM
Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve

kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst
yapıları bulunan kesim yerlerinde ve Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden
belirlediği yerlerde yapılmalıdır. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri; sıcak ve soğuk su;
tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkânlar ile usta kesici, muayene
ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur.

Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak,
çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu
alanlarında kesim yapmak yasaktır.

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla,

iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında,
hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim
arasında bir fark yoktur.

b. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar

ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
ç. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
d. Aynı şekilde, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulun-

durulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Kurbanlık

hayvanlar, eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş
kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde, usulüne uygun olarak yatırılıp kesilmelidir. Ayrıca,
kesim öncesi hayvanlara yapılan kötü muamele hayvanları strese sokar. Bu durum kesim
sırasında hayvanların kanlarının yeterince akıtılamamasına neden olur. Kanların yeterince
akıtılamaması et kalitesini olumsuz yönde etkiler ve etlerin dayanma süresini kısaltır.

Gerekli dini merasim olarak vekâlet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapıl-
malıdır. Kesim, ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir.

Çenenin hemen arkasından gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarı ke-
sildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli,
imkân varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı kanın iyice akması sağlanmalıdır. Ya-
pılabilirse, etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır.

Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde
teslim edilmelidir. 

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik
riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli,
hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir.
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YÜZME, PARÇALAMA,
MUAYENE ve KONTROL
Önce baş ve ayaklar ayrılmalıdır. Büyük-

başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek
kesilmeli, bacakların iç tarafında ve daha sonra
da karnın orta hattından bu kesik hatları birleşti-
rilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine
dikkat edilmeli, yüzme işlemine önce bacaklardan
başlanmalı, sonra varsa yüzme  makinesi ile,
yoksa bıçakla sürdürülmelidir.

Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve
kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı,
kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli
ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları
kalmamasına özen gösterilmelidir.

Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır.
Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava
verilerek hayvan şişirilmelidir.

İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz
etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve geliş-
mesini önlemek için yarım saatten fazla bekletil-
meden çıkarılmalıdır.

Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinme-
mesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gös-
terilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen
temiz su ile yıkanmalıdır.

İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet,
çöp bidonu, konteynır veya çukurlara boşaltılmalı,
çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir
şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup ol-
madıklarına dikkat edilmelidir.

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar,
kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine
karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil
ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların
çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek
bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi
farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su
keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağı çamur
gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir.
Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim
yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkânları
bulunur. Buralarda daha kolay, temiz kesim ve
parçalama yapılır. Kesilen hayvanların etleri ve-
teriner hekimler tarafından  muayene edilir. İnsan
sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık
ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağır-
sakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçek-
leştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

ETLERİN DİNLENDİRİLMESİ
Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak

ve taze olduğu için 14-20 0C de 5-6 saat dinlendi-
rilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıf-
landırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık
etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre am-
balajlanmalı ve +4 0C de soğutulmalıdır. Sıcak
etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya
konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince
düşmez ve et sıcak kalır; birkaç gün sonra kaba
etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde ye-
şillenip kokuşan etler tüketilmemelidir.

Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye
başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi
pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha

kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir.
ETLERİN SAKLANMASI
Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan

tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde
ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra
-18 0C de 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura
edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre
bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama
şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan
etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin
daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici
değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına
neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi te-
mizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik
için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kulla-
nılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için
kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj
malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır.
Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı,
zararlı kimyasal maddeler içermemeli, bu kaplarla
zararlı maddelerin koku ve kalıntısı etlere geç-
memelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler
ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle
sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya
gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin
et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için
büyük tehlike oluşturmaktadır. 

DERİNİN TUZLANMASI
Kesim sonrası elde edilen deri 1-2 saat dinlen-

dirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esna-
sında derideki fazla su ve kan sızar. Böylece
bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin
yarısı veya üçte biri kadar ağırlıkta, tercihen taneleri
mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ
Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği

sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu ke-
narlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi
rahatsız  etmemelidir. Kurbanların kombina,
mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden
belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir.
Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar
ortalık yerde bırakılmamalı, rasgele etrafa atıl-
mamalı göl ve akarsulara, kanalizasyonlara ka-
rıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye
yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına
atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir,
derin çukurlar açılarak gömülmelidir.

Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara
geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni,
bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmak-
tadır. Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atık ve ar-
tıklar, hem çevreyi kirletmekte, insanları rahatsız
etmekte, hem de müslümanlar ve kurban hakkında
olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır. Bu ne-
denle kurban alırken, nakil esnasında, kesimde
ve kesim sonrasında atıkların bertaraf edilmesinde
çok hassas davranılmalıdır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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Mera Islah ve Amenajman Projeleri kap-
samında ıslah edilen Narman İlçesi Ca-

miikebir Mahallesi Merası otlatmaya açıldı. 
Açılışa Erzurum Milletvekili Orhan DELİGÖZ,

Vali Yardımcısı Hamza ÖZER, İl Müdürümüz
Osman AKAR, Narman Kaymakamı Mustafa
ÇİFTÇİLER, Tortum Kaymakamı Mehmet
BALIKÇILAR, Narman Belediye Başkanı Yücel
Ahmet İŞLEYEN, proje danışmanları Prof. Dr.
Binali ÇOMAKLI ve Prof. Dr. Mustafa TAN ile
kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum ilimiz yaklaşık 1,6 milyon hektar
mera varlığı ile Türkiye’nin %11 gibi çok önemli
bir potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Bu
büyük bir zenginliktir ve bu bilinçle 2004 yılından
beri ilimizde 18 köyde toplam 251.986 dekar
alanda mera ıslah projesi uygulanmış ve tamam-
lanmıştır. Proje uygulaması biten bu köy meralarına
hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 428
adet hayvan suluğu yaptırılarak meralara yerleşti-
rilmiştir. Bununla beraber  2015 yılında İl Müdür-
lüğümüzce yapılan projelerle DAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı desteği ile 2.180 adet sıvat yap-
tırılarak ilçelerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca şimdiye kadar 6 teknik ekibimizle 975
mahallede 809 bin hektarda tespit, 752 mahallede
742 bin hektarda tahdit ve 754 mahallede 633 bin
hektarda tahsis çalışması yürütülmüştür.

2017 yılında 5 ilçemizde 6 mahallede
(Aziziye-Sorkunlu,  Narman- Camiikebir ve
Köprüköy-Eğirmez, Aşkale-Ballıtaş, Aşka-
le-Taşağıl ve Horasan-Kırkgözeler  olmak
üzere altı köyde) 43.913 dekar alanda Mera
Islah çalışmalarımız devam etmektedir. 

Camiikebir mahallesinde uygulanan proje 2016
Ocak ayında başlamış olup, 2018 Aralık ayında
tamamlanması planlanmaktadır. Projeye Bakanlı-
ğımızca bütçe imkanları doğrultusunda toplamda
434.250 TL lik kaynak aktarılacaktır. 159.830 TL
ise çiftçi tarafından karşılanacaktır. 

Proje uygulanan toplam mera alanı 17.161 de-
kardır. Bu alanda toplam 2016 ve 2017 yıllarında
4.000 dekar alanda ıslah amaçlı gübreleme çalışması
yapılmıştır.  Yapılan gübrelemede 80 ton kompoze
gübre kullanılmıştır.

Proje de hayvanların su ihtiyacını karşı-
lamak üzere;

45 adet hayvan suluğu, 1 adet gölgelik, 2
adet hayvan yatak yeri, 1 adet çoban kulubesi

ve 10 adet tuzluk yaptırılmıştır. 
Proje süresince her yıl  100’er dekar yonca,

korunga, fiğ, silajlık mısır, macar fiği 250 dekar
tritikale tohumluk bedelinin %40 'ı projeden kar-
şılanmaktadır. Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında
150 da yonca, 100 da korunga, 100 da macar fiği,
80 da silajlık mısır ekimi yaptırılmıştır.

Proje uygulanan tüm köylerimizde meralar
parsellere ayrılmakta ve dinlendirilerek münavebeli
otlama sistemi uygulanmaktadır.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü
Osman AKAR; “İlimiz 360.000 hektar işlemeli

tarım arazisi 1,6 milyon hektar mera alanı 650 bin
büyükbaş, 800 bin civarında küçükbaş hayvan ve
yaklaşık 132 bin arılı kovan varlığı ile önemli bir
potansiyele sahiptir. Görüldüğü üzere Tarımsal po-
tansiyelimiz ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetidir.
Hayvancılıkta ise en büyük girdi kaba yem teminidir.
Bölgede kaba yem teminin en ucuz ve mümkün
yolu ise sahip olduğumuz meralardır. Erzurum
ilimiz de yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığı
Türkiye’nin %11 gibi çok önemli bir potansiyeli
bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zen-
ginliktir. Ancak bizler bu zenginliği gözümüz gibi
korumalıyız ve verimini artırmanın yollarını ara-
malıyız. Bunun yolu da meraların planlı bir şekilde
yönetilmesinden geçiyor. Eğer bunları yapamazsak
bu zenginliğimizin kısa süre içerisinde elden çık-
masını da engelleyemeyiz. 

Ayrıca kırsaldan kentlere göçü önlemenin
yolu da meraları ıslah etmekten geçiyor.  Çünkü
karlı ve verimli bir hayvancılık yapılamadığı
anda genç nüfus için kırsal alanda yaşamak

cazip hale gelmediğinden, bir süre sonra köyden
göç ettiğini görüyoruz. Gençlerimizin göç et-
memesi ve hayvancılığın cazip hale gelmesi
için mevcut mera alanlarını koruyarak ve ıslah
ederek çiftçinin hizmetine sunmak istiyoruz.

İşte bu kapsamda otlatma kapasitelerinin arttı-
rılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak mu-
hafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi
amacıyla Mera Islah Projeleri uygulamaktayız.

Bakanlık olarak ıslah ve amenajman projesi
uyguladığımız meralarda; sıvat, ağıl, gölgelik,
çoban evi, tuzluk, kaşınma yerleri vb. gibi bir

kısım düzenleyici yapılar kurmaktayız, ihtiyaç du-
yulan bölgelerde gübreleme yapılmakta, münavebeli
otlatma sağlanmakta, yine ilkbahar erken ve
sonbahar geç otlatmayı önlemek için çiftçilerimize
kaba yem ihtiyacını karşılamak maksadıyla yem
bitkileri tohum desteği sağlamaktayız.

Islah çalışması yaptığımız bu meranın ve
diğer tüm meraların bizim geleceğimiz olduğu
bilinciyle korunması, muhafaza edilmesi, doğru
bir şekilde kullanılması hususunda herkesin
üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu
meralar bize miras değil Çocuklarımızın ema-
netidir bu gözle bakmamız gerekir.” dedi 

Ayrıca AKAR konu ile ilgili olarak “Başta
Sayın Valimize,  Vali Yardımcımıza ve Kay-
makamımıza teşekkür ediyorum. Mera ile ilgili
çok yoğun bir şekilde mesai harcayan Mera
Komisyon Üyelerimize, değerli hocalarımıza,
mesai arkadaşlarıma ve burada bizleri yalnız
bırakmayan herkese katılım ve katkılarından
dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.” dedi.

GELECEĞİMİZ
İÇİN MERALARI

ISLAH EDİYORUZ
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GELECEK İÇİN YENİ
UMUT MEYVECİLİK
İl Müdürlüğümüz ve Doğu Ana-

dolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan
protokol gereği Müdürlüğümüz ta-
rafından yürütülen “Meyveciliği Ge-
liştirme ve Yayma Projesi” kapsa-
mında; biri Tekman, ikisi Karaçoban
ilçemizde olmak üzere üç adet meyve
bahçesi ( elma, vişne ) tesis edildi.

İl Müdürlüğümüz tarafından
meyveciliğin yaygın olmadığı il-
çelerimizde ilk defa oluşturulan
meyve bahçelerinin tesis edilme-
sindeki amaç; İlimizde hayvancılık
ve tarla ziraatının yanında, mey-
vecilik faaliyetlerini de geliştirmek,
bitki desenini çeşitlendirmek su-
retiyle çiftçi ailelerinin yaşam stan-
dartlarını yükseltmektir.

Söz konusu proje kapsamında;
üreticilerimize fidan, gübre, çevre
ihata malzemeleri, damla sulama sis-
temi kurulumu ve teknik destek sağ-
lanarak üç üreticimizle, 10’ar dekardan,
toplam 30 da, meyve bahçesi kuruldu.
Projenin uygulama aşamasında ise;
üreticilerin ve bahçe kurulacak arazi-
lerin tespiti, çiftçi eğitim seminerleri,
teknik personel eğitimi, bahçe ihata-
larının yapılması, fidan dikimi ve
damla sulama sistemlerinin kurulumu
gibi bir dizi etkinlik planlanan prog-
ramlar dahilinde tamamlandı. 

Proje süresince tesis edilen meyve
bahçelerinin gelişim seyri İl, İlçe
müdürlüğümüz ve Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-

kanlığı uzman teknik elemanları eş-
liğinde takip edilerek projenin sür-
dürülebilirliği değerlendirilecektir. 

İl Müdürlüğümüz tarafından
2017 tarımsal üretim yılı içinde
başlatılan profesyonel meyve bah-
çesi oluşturma çalışmaları taleplerin
değerlendirilmesi durumunda son-
raki yıllarda özellikle meyveciliğin
yoğun yapıldığı ilçelerimizde de
uygulanması planlanmaktadır. 

İlimiz hayvansal üretimdeki değerini ko-
rumak üreticilerimizin verimliliğini artırmak
adına uygulamaya konulan projelere bir ye-
nisini daha ekledik.

İlimiz ekonomisi içerisinde önemli bir yer
teşkil eden hayvancılığın geliştirilmesi adına
uygulamaya konulan birçok ulusal ve bölgesel
projeler dışında yerel kaynaklar kullanılarak
hayvansal üretimi destekleyici projeler ortaya
konulmaktadır. Aşkale İlçe Gıda  Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce hazırlanan “Tritikale
Silajı” Projesi DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığınca desteklenmiş ve bu kapsamda
traktör, silaj makinası, sıkmalı diskli çayır
biçme makinası ve ataşman teslim alınarak
bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır.   Ma-
kine ekipman tesliminde bir araya gelen DAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR

Aşkale Belediye Başkanı Şenol POLAT,
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür
Yardımcısı Cengiz CEYLAN ve Aşkale İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü  Mustafa
EVRAN  Bölgeye hizmet etmek adına ortak
iş yürütme kültürlerinin artarak devam ede-
ceğini belirterek bölgede birkaç yıl önce
hububat silajı tarla günleri etkinliği ile baş-
layan çalışmanın  tohum desteği  ve bugünde
320 bin TL lik makine desteği şeklinde kat-
lanarak sürdüğünü vurguladılar.

VERİMLİLİK ADINA MAKİNELEŞME
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FESTİVAL TADINDA YARIŞMA
Olur Belediyesi ve Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 11. Geleneksel olur Akdağ Festivali tamamlandı. Festivale Milletvekilimiz Sayın Prof.

Dr. Mustafa ILICALI ve Vali Yardımcımız Sayın Hamza ÖZER iştirak etti. Festivalde ilimiz için önem teşkil eden Çografi tescilli Karnavas Pekmezi, Civil
Peyniri ile gerek doğallığı gerekse aroma ve lezzeti ile tescile değer balların yarışması yapıldı.  Çiftçilerin ürettikleri bal, pekmez ve civil peynir
kategorilerinde düzenlenen en güzel ürün yarışmasında İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisleri jüri olarak görev aldı.  

Olur Belediyesi ve Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 11. Geleneksel olur Akdağ Festivali tamamlandı. Festivale Milletvekilimiz Sayın Prof.
Dr. Mustafa ILICALI ve Vali Yardımcımız Sayın Hamza ÖZER iştirak etti. Festivalde ilimiz için önem teşkil eden Çografi tescilli Karnavas Pekmezi, Civil
Peyniri ile gerek doğallığı gerekse aroma ve lezzeti ile tescile değer balların yarışması yapıldı.  Çiftçilerin ürettikleri bal, pekmez ve civil peynir
kategorilerinde düzenlenen en güzel ürün yarışmasında İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisleri jüri olarak görev aldı.  

Olur Belediyesi ve Olur Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 11. Geleneksel olur Akdağ Festivali tamamlandı. Festivale Milletvekilimiz Sayın Prof.
Dr. Mustafa ILICALI ve Vali Yardımcımız Sayın Hamza ÖZER iştirak etti. Festivalde ilimiz için önem teşkil eden Çografi tescilli Karnavas Pekmezi, Civil
Peyniri ile gerek doğallığı gerekse aroma ve lezzeti ile tescile değer balların yarışması yapıldı.  Çiftçilerin ürettikleri bal, pekmez ve civil peynir
kategorilerinde düzenlenen en güzel ürün yarışmasında İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim ve Gıda Mühendisleri jüri olarak görev aldı.  

Hayvansal üretimde verimlilik
ve kaliteyi artırabilmek adına uygu-
lamaya konulan KOP, DAP, GAP
ve DOKAP Kapsamındaki İllerde
Hayvancılık Yatırımlarının Destek-
lenmesi Projesi ile 18 boğa daha
üreticilerimizle buluşturuldu. 2015
yılında hak sahiplerine dağıtımın
gerçekleştirilmesiyle başlayan çalış-
mada % 80 hibe destekli olarak da-
ğıtılan boğalar üreticilerimizde büyük
sevinç yarattı. Bu güne kadar ilimizde
231 baş damızlık koç ve 1221 adet
damızlık boğa üreticilerimizle bu-
luşturulmuş olup  sahada güzel yan-

sımaları görülmeye başlamıştır. 
Müdürlük olarak konuya verdi-

ğimiz önem nedeni ile yapılan araş-
tırmalar ve takipler sonucunda hemen
hemen her ay dağıtımı gerçekleştirilen
damızlık materyallerin 18 adedi daha
yetiştiricilerimize teslim edildi. 

Konuyla ilgili olarak açıklamada
bulunan Erzurum Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı
Ferhat HAN; “İlimiz hayvancılık
açısından marka illerden birisidir.
Biz her platformda “Hayvancılığın
Başkenti Erzurum” ili vurgusu yap-
maktayız. Bu vurguyu güçlendirmek

adına ilimizde hayvancılıkta sürekli
bir değişim ve dönüşüm içerisin-
deyiz. Bir yandan işletmelerimizin
barınaklarını modernize ederken
bir taraftan da damızlık materyaller
ile verimliliği artırma yollarına git-
mekteyiz. 2015 yılında dağıtıma
başladığımız bu damızlık mater-
yallerin yavrularını sahada görmekte
ve yetiştiricilerimizin memnuni-

yetlerine şahit olmaktayız. Önü-
müzdeki yıllarda dağıtılan bu da-
mızlıkların karşılıklarını katlanarak
göreceğiz.”  dedi. 

Ayrıca projeden en fazla fayda-
lanan illerden olan Erzurum, dağıtım
bakımından da ilk sıralarda olduğunu
vurgulayarak. “Buradan özverili ça-
lışmaları nedeni ile emeği geçen ar-
kadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

DAMIZLIK ERKEK MATERYAL
DAĞITIMLARIMIZ TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Meyve Sinekleri  (Drosophila suziki )’nin
ilimizde bulunup bulunmadığını, yayılıp ya-
yılmadığını ve mücadeleye gerek olup ol-
madığını saptamak üzere ilimize  bağlı 8
ilçede (Pazaryolu ,İspir, Tortum, Uzundere,
Oltu, Olur, Şenkaya ve  Narman) kendi im-
kanlarımızla 40 adet sirke tuzağı hazırlanarak

bulaşma ihtimali olan 120 dekar alana (40
ayrı bahçeye) asıldı. 

Sirke tuzaklarına gelen sineklerin meyve
sinekleri olup olmadığını belirlemek üzere
alınan numuneler Ankara Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü La-
boratuvarına gönderildi.

SİRKE 
TUZAKLARI 

ASILDI
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BORÇLARI MUACCEL OLAN KOOPERATİFLERİN BORÇ YAPILANDIRMASI
Bakanlığımız Yatırım programı kapsamında proje uygulayan kooperatiflerden borçları muaccel olan kooperatif üyeleri 31/07/2017 tarihine kadar yazılı dilekçeleri ile bizzat
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre muaccel
haldeki borçlarını 10 eşit taksit halinde yapılandırabileceklerdir. Ayrıca 2016 yılında yapılan yeniden yapılandırmadan istifade eden proje uygulayıcılarıda istedikleri takdirde
mevcut borçlarını ilgili ziraat bankası şubelerine başvurmak suretiyle ilk taksit vadesi Kasım 2016 olan 5 yıllık taksit sürelerini 10 yıl olarak yapılandırabilecekleri bildirilmiştir.

DUYURU VE HATIRLATMALAR

ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ (ÜDTS)
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 49. maddesinde yer alan "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı
gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce 30.06.2017 olarak belirlenen
uygulamaya son başlama tarihi 02.10.2017 olarak değiştirilmiştir.
02.10.2017 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü boyunca piyasada kalabilecektir.

E-reçete
Resmi ve serbest veteriner hekimlerin yapmış oldukları muayeneler teşhisler ve tedaviler Bakanlığımız tarafından açılmış olan Elektronik reçete sistemine kaydedilecektir.
Sistemin test uygulaması 15 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu süre zarfında kullanıcılardan gelecek talepler ve değişiklik istekleri Bakanlığımız
tarafından değerlendirilecektir.  
İlerleyen süreçte yapılması planlanan ilaç takip sistemi ile koordineli hale getirilecek olan E-reçete sistemi istatistiki bilgi elde edilmesi gıda güvenliğinin sağlanması hayvan ve
halk sağlığının korunması adına fayda sağlayacaktır.   Ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.

DESTEKLEME SÜRELERİ(BİTKİSEL)
*2017 Yem Bitkisi destekleme dosyası başvurusu, İl Tahkim Komisyonunun 07.07.2017 tarih ve 2017/2 sayılı kararı ile son başvuru tarihi 21.07.2017 olarak kararlaştırılmıştır.
*4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in 16 ncı maddesinin (Yurt içi
sertifikalı tohum/fidan üretim desteği) dördüncü fıkrasında yer alan “30/06/2017” ibaresi “31/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

IPARD II - İKİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12.06.2017 tarihinde IPARD II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvurular 06.09.2017 tarihi saat
09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2017 tarihi saat
21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2017, saat 18:00’dir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.
2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurum internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir.

ETKİNLİKLER İLE BİR ARADA İDİK
Müdürlük olarak görev tanımımız içerisinde hizmetleri yürütmenin yanında çalışanlarımız ve toplumla
sosyal ve beşeri ilişkileri geliştirmek adına etkinlikler düzenlemekteyiz.  Bu kapsamda;

İFTARDA VE BAYRAM SONRASI PERSONELLEYİZ
Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından iftar programları düzenlendi.

İlçe Müdürlerimiz ve personellerimiz ile farklı tarihlerde düzenlenen iftar programları ile bir
araya geldik. İl Müdürü Osman AKAR: "Çalışma arkadaşlarımız ve çok kıymetli aileleriyle aynı
sofrada iftar yapmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz, Rahmet, bereket, af, mağfiret, yardımlaşma
ve paylaşma ayı, on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz " dedi.  Ayrıca Bayram sonrası Müdürlük çalışanlarımız bir araya gelerek bayramlaştı. 

BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİNDE VATANDAŞLARLAYIZ
Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde ba-

rındıran Ramazan ayında yer alan, Yüce Yaratan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan
Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema ka-
pılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece… Leyle-i Kadir…Kadrü
kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı…
olan Kadir Gecesinde vatandaşlarla beraberdik. 

TARIMSAL FARKINDALIK İÇİN ÇOCUKLAR İLE BİR ARADAYIZ 
İlkokul çağındaki çocuklara tarımsal konularda farkındalık oluşturmak için “Lider Çocuk

Tarım Kampı”  Çocuklara; doğa bilinci, çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan sofraya gıda
üretim teknolojileri ve gıda güvenirliği vb. konularda bilgi vermek amacıyla çocuklar ile birlikte
ilimiz tarihi ve kültürel yerleri dışında  Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tarım Kredi
Kooperatifleri Bölge Birliği, Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüklerine geziler düzenlendi. Ayrıca başta süt olmak üzere diğer tarımsal
konularda farkındalık oluşturmak adına kurum ve kuruluşlar ile ortak faaliyetlerde bulunuldu.


