
Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, 
insanların barıştığı, kardeşçe kucak-
laştığı, insanlar arasındaki karşılıklı 
sevgi, saygı ve dayanışmanın 
yaşanarak paylaşıldığı, paylaşıldıkça 
arttığı ve hayatımıza manevi bir haz 
kattığı günlerdir. 
Bu duygularla Kurban Bayramı’nın 

ülkemize ve tüm dünyaya öncelikle 
barış, huzur ve istikrar getirmesini te-
menni ediyorum. Tüm tarım sektörü 
çalışanlarının, çiftçilerimizin ve mesai 
arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı 
tebrik ediyor, sağlık, sıhhat, afiyet ve 
huzur içinde sevdikleri ile beraber bir 
Bayram geçirmelerini diler, selam ve 
saygılarımı sunuyorum. 

Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK 
himayesinde yürütülen ¨Kardeş Okul Projesi¨ 
kapsamında, kardeş okullarımız olarak be-
lirlenen, HORASAN MERKEZ ATATÜRK 
İLKÖĞRETİM OKULU ve KÖPRÜKÖY 
GÜZELHİSAR İLKÖĞRETİM OKULU’na 
tüm çalışanlarımız ve İl Müdürlüğü olarak, belir-
lenen ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli destekler 
sağladık. >> 4’te… Bugünkü teknolojik koşullarda toprağın 

arzı arttırılamayacağına ve topraktan yarar-
lanmada azalan verim kuralı geçerli olduğu-
na göre, özellikle geleceğin güvencesi olan 
üretken tarım topraklarının çok iyi değer-
lendirilmesi, niteliklerine uygun olarak kul-
lanılması ve tarımsal amaçlar dışında kesin-
likle kullanılmaması gerekir. >> 6’da…

TOPRAK VARSA HAYAT VAR!

Narman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce hazırlanan ve DAP Kalkın-
ma İdaresince desteklenen “Hayvancılık 
İşletmelerinde Yapılan Uygulamaları 
Yerinde Görme Amaçlı Teknik Gezi Projesi” 
kapsamında, çiftçilerimiz için teknik gezi 
düzenlendi. >> 3’te…

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Erzurum, Et Ürünlerinde 
Parlak Günlerine Dönüyor..

Osman AKAR
İl Müdürü

TOPRAKSIZ (HİDROPONİK) TARIMLA ÇİLEK ÜRETİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tortum ilçemizde bir Ar-Ge - Demonstrasyon Projesi kapsamında, topraksız tarımla 
çilek üretimi gerçekleştirildi. >> 3’te…

BESLENMEDE, 
TUZ VE 
KIZARTMALIK 
YAĞLARA DİKKAT! 

Sayfa 8’de…

Yeni eğitim-öğretim yılında 
öğrencilerimizin güvenilir gıda 

tüketmesini sağlamak için başta 
okul kantinleri olmak üzere, okul 
çevresindeki gıda satış yerlerine 

yönelik yoğun denetim programları 
başlatıldı. >> 4’te…

HAYVAN VE 
ÜRÜNLERİNİZİ 
SİGORTALATIN, 
EMEĞİNİZ HEBA 
OLMASIN! 

Sayfa 10 - 11’de

ERZURUM 
TARIMINDA, 
ARTIK 
SERACILIKTA VAR
          Sayfa 9’da…

Önemli bir hayvancılık merkezi olan Erzurum ili, 
sahip olduğu yüksek rakım ve mera besiciliği 

ile et ürünlerinde de önemli bir avantajını kullan-
maya başlamıştır.

Yüksek rakımlı meralarda 6-7 ay süreyle ye-
tiştirilen hayvanlardan elde edilen etlerin kendine 
has lezzet ve aromasının olması, yoğun ve kaba 
lifli oluşu birçok et ürününde, önemli bir tercih se-
bebi olmaktadır. Bu etlerden, artık katma değeri 
yüksek et ürünleri elde edilmeye başlanmıştır.

İl’de AB mevzuatına uygun, modernizasyonunu 
tamamlamış birçok kesimhane, et ve ürün işleme 
tesisi faaliyete geçmiştir. Kasaplık hayvanlar mo-
dern kesimhanelerde kesiliyor, karkaslar soğutu-
luyor, gerektiğinde 1 hafta 10 gün soğuk hava de-
polarında dinlendiriliyor, etler hijyenik ortamlarda 
kefenlenerek frigorifik (soğutuculu) araçlarla işyer-
lerine dağıtımı sağlanıyor.

Yıllarca süregelen uygulamanın aksine, bölgede 
kesimi sağlanarak batı illerine canlı hayvan sev-
kinin azalmasıyla, başta hayvan hastalıklarıyla 
mücadelede sağladığı destekle, birçok anlamda 
ülke ekonomisine de önemli katkı sağlanacaktır.                                                                 
Sayfa 2’de...    

KARDEŞ OKULLARIMIZA DESTEK SAĞLADIK

NARMANLI ÇİFTÇİLERİMİZ 
BAŞARMAK İÇİN, BAŞARILI 
ÖRNEKLERİ YERİNDE İNCELEDİ

OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ

Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Erzurum Valisi



Erzurum, et ve et ürünleri üretiminde 
parlak günlerine dönüyor

Erzurum önemli bir hayvancılık 
merkezidir

Erzurum, günümüz itibariyle yak-
laşık 700.000 büyükbaş ve 750.000 
küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. 
Bu popülasyona, yeni doğumlarla 
her yıl yaklaşık 200-220 bin buzağı 
ve 400-450 bin kuzu katılmaktadır.

İl, hayvancılık sektöründe yüksek 
üretim potansiyeline sahiptir. Ancak, 
geçen zaman diliminde bu sektörde 
istenilen düzeyde rasyonel gelişimi-
ni sağlanamamıştır.  Yetiştirilen besi 
materyali, büyük oranda batı illerine 
canlı hayvan olarak pazarlanmış ve 
il dışına sevki yapılmıştır. Kesimler-
in İl’de yapılarak burada son ürün-
lere dönüştürme ve ürün değerinde 
pazara sunma şansını uzun yıllar 
kullanamamıştır. 

Yüksek rakım ve mera besi-
ciliği, et ürünlerinde önemli bir 
avantajdır

Erzurum ili, hayvancılıkta sahip 
olduğu bu avantajını, yüksek rakım-
larda bulunan ve yaklaşık 1,6 milyon 
ha olan meralarından almaktadır. 
Meralarda 6-7 ay süreyle yetiştirilen 
hayvanlar, artık katma değeri yüksek 
et ürünlerine dönüştürülmektedir. 
Yüksek rakımda ve mera besiciliği 
ile büyütülen bu hayvanlardan elde 
edilen etlerin, kendine has lezzet ve 
aromasının olması, yoğun ve kaba 
lifli oluşu birçok et ürününde önemli 
bir tercih sebebi ve avantajdır.

Modern kesimhaneler ve et 
entegre tesislerinin sayısı hızla 
artmaktadır

İlçelerde bulunan Belediye 
kesimhaneleri hariç, ESK Et 
Kombinası ve Özel Sektöre ait 
toplam 5 adet kesimhane, 6 adet 
kırmızı et işleme ve 2 adet bağırsak 

işleme tesisi bulunmaktadır. Bu tesis-
lerin büyük bir kısmı AB mevzuatına 
uygun bir şekilde modernizasyonunu 
tamamlamıştır.

Bu tesislerimizde, toplamda 
6.000 ton/yıl kapasite ile kavurma, 
pastırma, sucuk, sosis, salam, köfte, 
sucuk-kavurma kılıfı, kokoreç ve iç 
yağı işlenmektedir. Bölgenin, sek-
törde bilinirlik avantajıyla her geçen 
gün kapasite kullanımını artırdığı 
görülmektedir. 

Kasap Esnafı Modern Hizmet 
Alıyor

Kasaplık hayvanlar modern 
kesimhanelerde kesiliyor, karkaslar 
soğutuluyor, gerektiğinde 1 hafta 10 
gün soğuk hava depolarında din-
lendiriliyor, etler hijyenik ortamlarda 
kefenlenerek frigorifik (soğutuculu) 
araçlarla dağıtım sağlanıyor.

Ayda ortalama 3.000 Büyükbaş 
ve 1.500 küçükbaş hayvan kesimi-
nin yapıldığı kesimhanelerde, işletme 
Veteriner Hekimleri yanında aynı 
zamanda Resmi Veteriner Hekim-
ler de görev yapmaktadır. Kesimi 
yapılan hayvanlar kayıt altında, ke-
sim öncesi ve sonrası muayeneleri 
yapılmaktadır. Örneğin, Tüberküloz 
hastalığının tespiti halinde bahse 
konu etlere anında el konularak 
zararsızlık işlemlerine tabi tutul-
makta ve sahiplerine tazminatı 
ödenmektedir.

Et ve et ürünlerinin bölgede 
üretilmesi, ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayacaktır

Ülkemizde besi materyali hayvan 
yetiştiriciliği önemli oranda kuzey-
doğu bölgemizde yapıldığı, ancak 
kesimhane ve entegre tesislerin ise 
batı bölgelerinde yoğunlaştığı bilin-
mektedir. Bu nedenle, bölgede ye-

tiştirilen hayvanlar canlı olarak batı illerine pazarlanmaktadır.  
Canlı hayvan  nakli ise, sektörde önemli sorunlara neden ol-
duğu gibi büyük ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. 

Başlıca önemli kayıplar;
Canlı hayvan nakli önemli hayvan hastalıklarının yayıl-

masında büyük bir rol alması,  
Üreticinin, taşımadan kaynaklanan maliyetlerinin artması,
Hayvanların uzun mesafelere taşınması nedeniyle verim 

kayıpları ve et kalitesinin düşmesi,
Bölge üreticisinin yetersiz kazancı ve dolayısıyla sektöre 

yatırım yapmaması nedeniyle, bölge hayvancılığının rasyonel 
gelişimi sağlanamamıştır. 

Desteklemelerle verimlilik ve üretim artıyor

Bakanlığımızca, 
Anaç sığır, manda, koyun ve keçi desteklemeleri, 
Suni ve tabi tonumlama sonucu doğan buzağılara yapılan 

desteklemeleri, 
Sürü yöneticisi istihdamı Desteği, 
Besilik mateyal üretim desteği, 
Besi erkek sığır desteklemeleri, 
Hastalıktan ari işletme destekleri, 
Barınak inşaat/tadilat desteği, 
Yem bitkileri ekilişi desteklemeleri, 
Damızlık erkek materyal desteği vs. gibi çok sayıda başlık 

altında hayvancılık sektörüne destek sağlanmaktadır. 

Sağlanan bu desteklerle, besilik materyal sayısında 
önemli artış ve özellikle karkas verimliliğinde de her geçen 
gün önemli gelişme sağlanmaktadır.

Özcan YILDIRIM
İl Müdür Yardımcısı
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Topraksız tarım; toprak olmadan, bitkinin 
ihtiyaç duyduğu minarelleri içeren besinlerin 
bulundurulduğu durgun su kültüründe bitki 
yetiştiriciliği yapılan bir tarım çeşididir.  Hi-
droponik tarım genelde seracılıkta uygula-
nan bir tarım uygulamasıdır. Ürün yetiştiri-
ciliğinde topraklı tarıma göre birçok avantajı 
bulunmaktadır. 

 Birçok ülkede hızla yaygınlaşan bu 
sistemin, TORTUM ilçemizde de bir Ar-ge 
ve Demonstrasyon Projesi kapsamında ilk 
uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz öncülüğünde 
“Kırsal Alanda, Eğitimle Yükselen Yaşam 
Kalitesi ve Açılan Ufuklar Projesi” adı al-
tında topraksız tarımla katlı çilek üretimi 
gerçekleştirildi.

Bu proje ile Erzurum İlinde tarım sek-
töründe Ar-Ge, yenilikçilik, planlama ve 
pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve 
çiftçilerin eğitim düzeylerinin arttırılması, al-

ternatif tarım kollarının yaygınlaştırılmasıyla, 
bölgede tarımsal faaliyetlerle uğraşan in-
sanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve 
bölgesel ürün ve değerlerin ekonomiye ka-
zandırılması amaçlanmıştır. 

 Proje, Tortum İlçe, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü tarafında hazırlan-
mış olup, Tortum Kaymakamlığı, Tortum 
Belediyesi ve Erzurum Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdürlüğü, Tortum Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi 
Tortum Meslek Yüksek Okulunun değişik 
katkı ve destekleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUDAKA) tarafından %90’I karşılanan pro-
je, 186.298 TL bütçe ile gerçekleştirilmiştir.  

 Proje kapsamında, 20 kadın 
çiftçimize örtüaltı sebze yetiştiriciliği 
konusunda eğitim verildikten sonra üreticilik 
yapmak üzere, 5 adet serada topraksız katlı 

çilek yetiştiriciliği sistemi kurulmuştur. 
Uygulama neticesinde, tesisin ilk 

yatırım maliyeti daha yüksek olduğu an-
cak, topraksız tarımla katlı çilek üretimi 
sistemlerinin kullanıldığı seralarda ge-
leneksel topraklı seralara oranla; 4 kat 
daha fazla çilek fidesi ekildiği ve 4-6 kat 
daha fazla ürün elde edildiği görülmüştür. 
Üretim deneyiminin gelişmesi ile birlikte 
önümüzde yıllarda 6-8 kat daha fazla ürün 
alınabileceği öngörülmektedir. 

Topraksız (Hidroponik) tarımla çilek 
üretimi gerçekleştirildi 

Narmanlı çiftçilerimiz başarmak için 
başarılı örnekleri yerinde inceledi

Narman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce hazırlanan ve 
DAP Kalkınma İdaresince desteklenen “Hayvancılık İşletmelerinde Yapılan 
Uygulamaları Yerinde Görme Amaçlı Teknik Gezi Projesi” kapsamında, 
Narman ilçesinden çiftçilerimizin katılımı ile teknik gezi düzenlendi.

35 çiftçi ve rehber personel eşliğinde düzenlenen teknik gezi kapsamın-
da, 18. Ankara AGROTEC Tarım Fuarı, İzmir Tire Süt Kooperatifi, Torbalı 
ilçesinde Biyogaz Ünitesi, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ödemiş 
düve toplama merkezi, Dumanlı Tarım Makineleri Fabrikası, Egevet Boğa 
Sperması üretim istasyonu ve Atafen Aşı Üretim istasyonu ziyaret edilmiştir. 

Eğitim gezisi sürecinde, kooperatifleşmenin önemi, alternatif enerji üre-
timi, damızlık yetiştirmede kayıt sistemlerinin önemi, sperma üretim tekno-
lojisi, aşı üretim süreçleri, besi materyali üretim teknikleri ve açıkta serbest 
sistem besilik konularında bilgiler verilerek, bizzat uygulama alanlarında 
inceleme ve gözlemler yapılmıştır. 

Çiftçilerimizle yapılan değerlendirmede, sektörde başarılı olmuş 
örneklerin yerinde incelenmesi ile örgütlü ve bilimsel yetiştiricilik metot-
ları ile çalışmanın artık bir zorunluluk olduğu vb. gibi çok önemli çıkarımlar 
sağladıklarını ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
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KADIN ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN 
EĞİTİM PROGRAMLARI 
DÜZENLENİYOR

Sayın Valimiz Dr. Ahmet ALTIPARMAK 
himayesinde yürütülen “Kardeş Okul Proje-
si” kapsamında, kardeş okullarımız olarak 
belirlenen, HORASAN MERKEZ ATATÜRK 
İLKÖĞRETİM OKULU ve KÖPRÜKÖY 
GÜZELHİSAR İLKÖĞRETİM OKULU’na 
tüm çalışanlarımız ve İl Müdürlüğü olarak, 
belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli 
destekler sağladık. Bu çerçevede;

Sınıf kütüphaneleri, lavabolar, ödül 
dolapları, öğretmen dolapları, okuma ki-

tapları, kırtasiye ve temizlik malzemeleri 
gibi okul araç-gereçleri temin edilerek 
okullarımıza teslim edilmiştir. 

Okul idarecileri, öğretmenler ve per-
sonellerimiz tarafından, “Kardeş Okul 
Projesi” için yerindelik vurgusu yapılarak 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu süreçte, 
idareci ve personellerimizce karşılıklı zi-
yaretler gerçekleştirilmiştir. 

Kardeş okullarımıza 
destek sağladık

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü tarafından 2014 üre-
tim sezonun verimliliğini artırmak amacıyla 
kadın çiftçilere yönelik eğitim programları 
düzenlenmiştir. Kırsal alanda kalkınmanın 
temel eşiğini oluşturan kadının her konuda 
olduğu gibi eğitim alanında da ciddi yardı-
ma ihtiyacı olduğu gözlenmektedir. Gerek 
dünyada, gerekse ülkemizde tarımsal üretim 
ve beslenmede en büyük rolü kadınlar oyna-
maktadır. Ülkemiz tarım sektöründeki nü-
fusun çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. 
Kadınlar tarlada çalışmalarının yanı sıra ev 
işlerini yapmakta, ailenin beslenme, sağlık 
ve çocuk bakımı konularında da en büyük 
görevi üstlenmektedir. 

Bu kapsamda İlçemizin Güzelyurt köyünde 
sadece bayanlardan oluşan konusunda uz-
man Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim per-
sonel ekibiyle bir eğitim programı düzenlen-
miştir. Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda 
yetiştiricilikte kullanılabilecek alternatif ürün-
ler, meyvelerin şeker ile muhafazası, iyotlu tuz 
kullanımın önemi, süt sağım teknik ve hijyeni 
gibi önemli konular işlenmiştir. Eğitim sonunda 
çiftçi kadınlar birebir soru ve sorunlarını ilete-
rek çözüm aramışlardır. Faaliyet, çiftçi kadın-
lar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 
İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim 
çalışmaları belirli aralıklarla devam edecektir. 
Bunun yanı sıra birçok konuda çiftçiyi yön-
lendirmek ve sorularına doğru yanıtlar sun-
mak adına toplantılar düzenlenmiş, köylerine 
gidilerek çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Yayıncı
Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Adına

Osman AKAR / İl Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü
Özcan YILDIRIM / İl Müdür Yard.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin DALDAL/KTV Şb.Müd.
Hukuk Danışmanı
Özlem Tuba BALKAN/Avukat
Yayın Kurulu
Erdal ŞENGÜL
Tar. Alt. ve Arazi Değ. Şb. Müd.
Mehmet KANTARKAYA
Bit. Üret. Ve Bit.Sağ. Şb. Müd.
Cengiz CEYLAN
Hay. Sağ. Yet. ve Su Ür. Şb. Müd.
Şenol TASLAK
Kırsal Kal. ve Örg. Şube Müd.
Abdülhamit KAPLAN
Gıda ve Yem Şube Müd.
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Okul kantinleri denetlendi

        Yeni eğitim-öğretim yılında 
öğrencilerimizin güvenilir gıda tüketme-
sini sağlamak için başta okul kantinleri 
olmak üzere, okul çevresindeki gıda 
satış yerlerine yönelik yoğun denetim 
programları başlatıldı. 

İl genelinde, İl ve İlçe Müdürlüğü Gıda 
Kontrol Ekipleri tarafından okul kantinleri 
ziyaret edilerek öncelikle işletme sahipleri 
ve çalışanları, güvenilir gıda ve işyerlerinin 
hijyeni açısından ve işyerlerinin-çalışan-
larının sahip olması gereken belgeler 
hakkında bilgilendirilmeler yapılmıştır.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmesini 
sağlamak amacıyla “Okul Kantinlerine 
Dair Özel Hijyen Kuralları Yönet-
meliği” çerçevesinde okul kantinlerini 
denetleyen ekipler, denetim sırasında 
kantin sahiplerine gıdaların muhafazası 
ve satışı konusunda uyulması gereken 
kurallar, ambalajı hasar görmüş veya son 
tüketim tarihi geçmiş ürünlerin bulundu-
rulmaması, hijyen kurallarına uyulması ve 
kantinlerin teknik hijyenik şartlarının uy-
gun olması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından onaylı gıda maddelerinin 
kullanılması ve satışının yapılması gerek-
tiği konuları hakkında bilgiler verilmiş olup, 
kantinlerin işletme kayıt belgeleri ve kantin 
sahip-çalışanlarının hijyen eğitim belgeleri 
kontrol edilmiştir. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı boyun-
ca, İl/İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince okul 
kantinlerine yönelik bilgilendirme ve dene-
timleri etkin bir şekilde devam edecektir.
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Hayvancılıkta en önemli gider besleme giderleridir. Meralar hay-
vancılığın en ucuz kaba yem kaynağıdır. Ülkemiz ve ilimiz meraların-
daki en temel sorun meraların zamansız otlatılmasıdır. Zamanında 
ve doğru sayıda hayvan ile otlatırsanız meradan elde et-
tiğimiz kazancı en az iki katına çıkarabiliriz.

 Hayvanlarımızın yem ihtiyaçlarının 
önemli kısmını karşılayan bu doğal kay-
naklarımız, yıllardır süregelen aşırı 
otlatmalar sonucu bozulmuş ve 
verimleri çok düşmüş durum-
dadır. Konunun önemine binaen 
bültenimizin bu sayısında, 
meralar için 2 kritik dönemden 
biri olan geç sonbaharda ot-
latmanın, meralara vermiş 
olduğu zarara değinmek isti-
yorum.

 Otlatmaya son 
verme zamanı özellikle son-
baharda yeniden sürümün 
görüldüğü serin mevsim buğ-
daygillerinin baskın olduğu 
meralar için önemlidir. Çünkü 
genellikle bu bitkiler bu dönemde 
bir kısım yedek besin maddesi birikimi 
sağlar ve daha fazla ot üreten generatif 
sürgünlerini sonbaharda meydana getirirler. 
Otlatmanın devam ettirilmesi durumunda hem 
sürgünler zarar görür hem de yeterli yedek besin maddesi 
depolayamayacakları için kışa fizyolojik olarak zayıf girerler ve ertesi 
yıl zayıf büyüme göstererek ciddi verim düşüşü ortaya çıkar. Yine 
bu dönemde düşen yağışlara bağlı olarak ıslanan toprakta çiğneme 

zararı oluşu ve çiğnemeye bağlı olarak ertesi yıl meydana gelecek 
sürgünleri oluşturan dokular zarar görür. 

Mera bitkileri ertesi yıl verecekleri sürgün için ihtiyaç 
duydukları enerjiyi bir önceki yılın sonbaharında 

depolarlar. Bitkiler depoladıkları enerjinin 
yarısını kullanarak o yıl üretecekleri otun 

%10’unu üretirler. Dolayısıyla sonba-
harda yeterli besin depolayamayan 

bitkiler ertesi yıl cılız sürgün verir 
ve az ot üretirler. Meralarımızda 
böyle bir durum ile karşılaşma-
mak için otlatmayı zamanın-
da sona erdirmeliyiz. Bunun 
doğru tarihi bitkilerde son-
bahar büyümesinin durduğu 
tarihten 1 ay öncesidir. Bunu 
belirlemenin en kolay yolu ise 
toprak yüzeyinde ilk donların 

görüldüğü tarihtir. Burada bit-
kilerin soğuktan zarar gördüğü 

tarih ile toprak yüzeyindeki ilk 
donların görüldüğü tarihi birbirin-

den ayırmak gerekir. İlk soğuk zararı 
ilimizde eylül ayında gözlenirken, toprak 

yüzeyindeki ilk donlar ekim ayınının ikin-
ci yarısından sonra gözlenir. Buna göre ekim 

ayının ikinci yarısında merada otlatmayı son-
landırmak gerekir.

Sonbaharda otlatmaya zamanında son vermek, mera bitkilerinin 
kışı zarar görmeden atlatması ve ertesi yıl bol ot üretmeleri açısın-
dan önemlidir.

MERALAR İÇİN KRİTİK DÖNEM; 

GEÇ SONBAHAR’DA OTLATMA

Anaç koyun-keçi destekleme müracaatları
28 Kasım 2014 tarihinde sona erecektir.

Hülya ÖZER
Ziraat Yüksek Mühendisi

2014 yılı anaç koyun ve keçi desteklemeleri; 12 Nisan 
2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 
Karar (2014 /6091) ile 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvancılık Destekle-
meleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2014/22) 
kapsamında yürütülmektedir.

Destekleme   müracaatları,   01 Eylül 2014 tarihinde 
başlamış olup, 28 Kasım 2014 tarihinde sona erecektir. 
Yetiştiricilerin en geç 28 Kasım 2014 tarihine kadar üye 
oldukları il birliklerine başvuru dilekçeleri ile müracaat et-
meleri gerekmektedir.  Yetiştirici Birlikleri ise üyeleri adı-
na   en geç 16.01.2015 tarihine kadar İl/İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru dilekçeleri ile 
müracaat edeceklerdir.

Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 28.11.2014 
tarihinde KKKS-Turkvet ve KKBS’de aynı işletmede 
kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvan-
ların 28.11.2014 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün 
yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre 
içerisinde aynı işletmede olması zorunludur. 

Desteklemeye esas bilgilerde KKKS-Turkvet kayıtları 
esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin 
güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıt-
larının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur.
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Geleceğimizin güvencesi olan tarım 
toprakları, yerleşim (kentleşme) ve 

endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. 
Çok geç olmadan bu kirlilik ve amaç dışı kul-
lanımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. 

Dünyada mevcut doğal kaynak alanlarını 
istenildiği gibi genişletme imkânının bulun-
madığı bilindiğine göre, bugünkü ve ge-
lecekteki ihtiyaçların karşılanabilmesi için, 
yeryüzündeki yenilemeyen ya da üretilme-
sinde güçlük çekilen kaynakların korunması, 
dengeli ve idareli kullanılması gerekmektedir. 

İnsan yaşamı için gerekli olan besin 
maddeleri geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de tarımsal uğraşılar sonucunda elde edile-
bilmektedir. Bu maddelerin üretiminde yarar-
lanılan temel kaynaklardan biri ve kuşkusuz 
en önemlisi topraktır. Toprak; İnsan, hayvan 
ve bitkiler için bir besin kaynağıdır. Tarımsal 
anlamıyla toprak, üzerinde ve içersinde geniş 
bir canlılar topluluğu barındıran, bitkiler için 
besin kaynağı ve durak yeri olan doğal bir 
varlıktır. Yine toprak, çok uzun sürede oluşan 
ama yanlış kullanılma sonucu kolayca bozula-
bilen ve bozulduktan sonra da geriye kazanıl-
ması ya da eski durumuna getirilmesi binlerce 
yıl süren değerli bir varlıktır. 

Özetle toprak, insan yasamı için gerekli 
fakat kısıtlı bir kaynaktır. Hâlbuki doğal kay-
nakların ve özellikle de toprak materyalinin 
planlı ve uyumlu kullanılması, yatırımların 
öncelikle toplum yararı ve insan öncelikleri 
dikkate alınarak planlayıp uygulanması, 
ekonomik büyüme gözetilirken doğanın ile-
ride bir daha geri getirilemeyecek şekilde 
tahrip ve kirletilmesinin önlenmesi, gelecek 
nesillere yaşanabilir bir yeryüzü bırakılması 
açılarından kaçınılmaz bir realitedir.

Dünya nüfusunun gittikçe hızla artması, 
yetersiz ve dengesiz beslenenlerin sayısının 
yükselmesine de neden olmaktadır. Şim-
diden dünyada açlıkla yaşama savaşı içine 
giren millet ve toplumlarla karşı karşıya kal-
maktayız. Bu durum bize gelecekte çok cid-
di bulanımlar yaratacak bir açlık probleminin 
doğabileceği haberini vermektedir. Tarım sek-

törünün ve bu sektörün temel üretim faktörü 
olan verimli tarım topraklarının önemini gün-
deme getirmektedir.

Bugünkü teknolojik koşullarda toprağın arzı 
arttırılamayacağına ve topraktan yararlanma-
da azalan verim kuralı geçerli olduğuna göre, 
özellikle geleceğin güvencesi olan üretken 
tarım topraklarının çok iyi değerlendirilmesi, ni-
teliklerine uygun olarak kullanılması ve tarım-
sal amaçlar dışında kesinlikle kullanılmaması 
gerekir.

Toprağın bu özellikleri nedeniyle, tüken-
mesi ya da insanlar için gerekli olan ihtiyaçları 
karşılayabilmesi gereklidir. Bunun için toprağın 
yetenek sınıflarına uygun şekilde kullanılması 
kaçınılmazdır. Fakat sadece kârlılık kriteri 
gözetilerek, diğer sektörlerin (sanayi, konut, 
altyapı, enerji, turizm) ihtiyaç duyduğu yer-
leşim yeri ya da toprak kullanımlarında, toprak 
yetenek sınıfları gözetilmeden hareket edildiği 
gözlenmektedir. Bu da özellikle ülkemizin verimli 
tarım topraklarının amaç dışı kullanım sorununu 
ortaya çıkarmaktadır.

Tarım dışı arazi kullanımlarında kısa 
vadede rant veya kazanç oranı yüksek ola-
bilmektedir. Böylece büyük yerleşim yerleri 
(şehirler) ve kıyılarda, yetenek sınıfları önce-
likle tarımsal faaliyetlere daha uygun verim-
li topraklar, yeni sanayi ve yeni konut alan-
ları kurma, kamu alt yapı tesisleri ve turizm 
yatırımları yapma ve diğer çeşitli amaçlarla 
gelecekteki ihtiyaçlar gözetilmeden tarım 
dışına çıkarılmaktadır. 

Verimli tarım topraklarının amaç dışı kul-
lanımı, çok yönlü bir etkide bulunarak önemli 

sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bunlara ilişkin 
birkaç örnek verecek olursak; 

- Çiftçilerce tarımsal faaliyetlerin terki, 
- Çiftçilerin arazilerini satmaları,
-Toprak bütünlüğünün bozulması ve 

işleme zorlukları, 
- Çiftçilerin tarım arazilerine yatırım yapmak-

tan kaçınarak ekstansif tarıma yönelmeleri,
- Daha da önemlisi, tarım topraklarının 

amaç dışı kullanımı, tarım toprakları ve üze-
rinde yetişen bitkileri ile canlılar üzerinde, 
hava, su, toprak kirlenmesi yolları ile çevre 
kirliğine de sebep olunmaktadır. 

Sonuç olarak,
Ülkemizde ulusal ekonominin temelini 

tarımsal üretim oluşturmaktadır. Bu bakım-
dan endüstri ve tarımın bir arada birbirini 
destekleyerek çağın öngördüğü biçimde 
gelişmesi gerekir. Kuskusuz endüstri kuruluş 
yeri olarak ve tarımda üretim alanı olarak toprak-
tan yararlanacaktır. 

Ancak, bir endüstrileşme süreci içerisinde 
olan ülkemizde gerek endüstriyel kuruluşların 
ve gerekse yerleşim yerlerinin seçimini 
düzenleyen yasaların yeterince uygulanma-
ması sonucu, kısıtlı olan toprak varlığımız gi-
derek azalmaktadır. Bu durum sürüp giderse, 
dileyen dilediği toprağı istediği gibi kullanırsa 
ve gereken önlemler geciktirilmeden alınmaz-
sa, yakın gelecekte çözümlenmesi çok daha 
güç bir takım sorunlarla karşılaşılacaktır.

Bugün ülkede, birbirinden farklı endüstri-
yel gelişmeler doğayı bozucu ve kirletici bir 
nitelik kazanınca, çözülmesi çok güç sorun-
ların ortaya çıkması da kaçınılmaz olacaktır. 
Çeşitli endüstriyel atıklarla kirlenen su, toprak 
ve zehirli gazlarla dolan hava, artık yer yer in-
san yasamı için gerekli olan doğal işlevlerini 
yapamaz duruma gelecektir. 

Bakanlığımız, yukarıda kısaca arz edilen 
büyük tehlikenin farkına vararak, 2005 yılında 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununu çıkararak, yasal altyapıyı oluştur-
muş ve geçen süre zarfında çok önemli mik-
tarda tarım alanının amaç dışı kullanılmasını 
önlemiştir. 

‟Toprak varsa hayat var”

Erdal ŞENGÜL
TAAD Şb. Md. V.

Bizim görmek istediğimiz ‟Bağ Evi”

Vatandaşın istediği ‟Bağ Evi”
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Kışlatma arıların nektar ve polen kaynak-
larından yeterli düzeyde yararlanamadığı, 
kuluçka üretiminin olmadığı veya minimum 
düzeyde olduğu, çevre sıcaklığının arıların 
ideal çalışma çevre sıcaklığı olan 25-26 0C nin 
altında seyrettiği dönemdir. Arıcılık işletmeleri 
farklı kışlatma teknikleri uygulayabilmekte-
dir. Ancak kışlatmada hangi yöntem seçilirse 
seçilsin kışlatmanın başarısı arılarda bal hasa-
dı sonrası yapılacak sonbahar bakım işlem-
leri, arı kolonilerinin gelecek bahara sağlıklı bir 
şekilde çıkmasını etkileyen ana unsurlardandır. 

Arılar poikilothermic (soğukkanlı) can-
lılardır.  Arıların ideal çalışma sıcaklığı 25-
260 C olup, -40 ve +40 0 C sınır dereceleridir. 
Bu derecelerin üzerinde verimleri tamamen 
durur ve ölüm görülmeye başlar. Arı kolonile-
rinde ısı üretimi salkım sistemi ile yapılmakta 
olup, salkım sistemi sayesinde – 800 C de ısı 
üreterek yaşamını sürdürdükleri görülmüştür.  
Arılar kovan içi sıcaklığı 14 0C altına düştüğü 
zaman kas aktiviteleri azalarak salkım haline 
geçerler, 10 0C nin altına düştüğünde arılar 
ısı üretmeye başlarlar, 7 0C altında felç olarak 
durdukları yerde salkımda ısı üretmeye başlar-
lar. Isı üretim kaynağı bal olup, disakkarit 
şekerlerden arılar yeterince yararlanamaz.  Bu 
nedenle salgı balları arı kışlatmada tercih edil-
mez. Ayrıca yaşlı arılar inverte nitelikteki enzim-
leri yeterince üretemediklerinden kışlatmada 
yeterli ısı üretememektedir.  Koloni mevcudu 
düştükçe birey başına bal tüketimi artmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre 25.000 arısı olan 
kolonide günde ortalama 2 mg bal tüketilirken 
8.000 arısı olan bir koloni ise 4 mg bal tüketir.

Arıcıların en çok yaptığı hatalardan biriside 
arının salkım yaptığı alana yeterli bal stoku 
yaptıramadan kenarlara ballı çerçeveler bıra-
karak arının gıda ihtiyacını karşıladıkları san-
malarıdır.

Sağlıklı bir kışlatma sağlanabilmesi için 
sonbahar bakımında;

Zayıf koloniler birleştirilerek güçlendirilmelidir;  
Zayıf kolonilerde yeterli genç işçi arı olmaya-
cağı, sağlıklı bir salkımın oluşamayacağı ve 
salkımda ısı üretimi yeterli düzeyde olmaya-
cağı için bal tüketimi fazla olacaktır.  Bu neden-
le yaşlı ana arılı koloniler veya anasız koloniler 
birleştirilmelidir.

Her kolonide genç ve verimli ana arı bu-
lundurulmalıdır; Arıların kışlatmadan sağlıklı 
çıkabilmesi için koloniyi bir arada tutan ve yu-
murta atma yeteneği yüksek genç ana arıların 
kolonide bulunması önemlidir.  Şu unutul-
mamalıdır ki ana arının sadece genç olması 
değil verimli olması da önemlidir. 

Kolonilerdeki fazla çerçeveler alınmalıdır; 
Kolonilerin sağlıklı bir şekilde kışlaması ve 
faaliyetlerini sürdürebilmesi için kovandaki 
petek sayısı fazla tutulmamalıdır. Kovanda 
bırakılacak çerçeve sayısı en dışta bulunan 
çerçevenin dışında arı yoğunluğu olacak şekil-
de olmalıdır.  Ancak yavrulu çerçeve asla dışta 
bırakılmamalıdır.

Kolonilerde yeterince bal bırakılmalıdır, 
eğer bal yeterli düzeyde değil ise koyu şurup 
ile arılar beslenmelidir; Arıların sağlıklı bir şekil-
de kışlayabilmesi kış dönemindeki ihtiyacını 
karşılaya bilmesi için yeterli düzeyde kolonide 
bal bırakılmadır. Ancak kolonide tamamen sırlı 
ballı çerçeveler yerine yarım ballı çerçeveler 
bırakılarak koyu şurup ile besleme yapılması 
hem ana arıyı yumurtlamaya teşvik edecek 
hem de arının yavrulu alan üzerine daha yoğun 
bal stoku yapmasını sağlayacaktır. Ancak bu 
beslemede dikkat edilmesi gereken husus 

arıların aktif olarak uçuş yapabildikleri sıcak-
lık olmalı ve arılar şurubun suyunu uçurarak 
yoğunlaştırabilmelidir. Aksi takdirde gözlere 
depolanmış sulu şurup kışın neme bağlı olarak 
bozulacak ve ilkbahar döneminde arılarda 
beslenme bozukluğu yapacaktır.  Ayrıca ko-
vanda mutlaka polenli petek bırakılmalıdır.

Kolonilerde hastalık, parazitler ve diğer 
zararlılar ile bilinçli bir şekilde mücadele 
yapılmalıdır; Arıcıların sonbahar döneminde 
mücadele etmesi gereken en önemli parazit 
arıların larva pupa ve erginleri üzerinde 
zarar veren dış parazit olan varroa paraziti-
dir. Varroa parazitine karşı ilaçlamada arıcılar 
önemli bazı hususları göz ardı etmektedir. 
Varroa mücadelesinde İlaçlama bal hasadı 
sonrasında petek gözlerindeki pupaların en 
az olduğu dönemde yapılmalıdır.  Bazı ilaçlar 
kapalı gözler içerisindeki varroa parazitine 
etki etmediği için işçi arının 12 günlük kapalı 
göz devresi (pupa) olan dönemi kapsayacak 
şekilde belirli aralıklar ile yapılmalıdır. Kul-
lanılan ilacın ticari isminden çok etkin madde-
si önemli olup parazitin etkin maddeye direnç 
sağlamaması için yıllar itibari ile etkin madde 
değiştirilmelidir.  Körükle veya farklı aparatlar 
ile duman halinde verilen ilaçların etkin ola-
bilmesi için kovan uçuş deliklerinin propolis 
ile kapalı olmamasına dikkat edilmelidir. Etkin 
maddeye göre değişmekle birlikte genel olarak 
koloni mevcudunun genelinin kovan içerisinde 
olduğu dönemde yapılmalı ve sıcaklığa dikkat 
edilmelidir.  Varroa parazitinin bizzat arılara 
verdiği zarar yanında arılar üzerinde bırak-
tığı açık yaralar nedeni ile diğer hastalıkların 
oluşmasına zemin hazırladığı unutulmamalıdır. 
Bazı dönemlerde arıların varroa paraziti nede-

ni ile kovanı terk ettikleri bile görülmektedir.
Yaban arısına karşı kovan uçuş delikleri 

daraltılmalı ve koloniler güçlü tutulmalıdır.  
Yöresel olarak değişmekle birlikte arı kuşları 
da sonbahar dönemlerinde büyük zararlar 
verebilmektedir. Arazideki uçuş halindeki arıları 
yemesi dışında bal arılarının arı kuşlarının 
saldırısına karşı uçuş yapmamaları kovan 
aktivitelerini olumsuz etkilemektedir. Gezgin-
ci arıcılık faaliyeti yapacak arıcıların arı kuşu 
zararına karşın arı kuşunun olmadığı alanlara 
daha erken arıları nakletmeleri kovandaki 
popülasyonun azalmaması için alınabilecek 
önlemlerdendir. 

Kovana fiziki düzen verilmesi;  Kovanlar-
da rutubet oluşmaması için kovanda yeterli 
havalandırma sağlanmalıdır. Kovan uçuş 
deliklerindeki labirent şeklinde oluşturul-
muş propolisler temizlenerek uçuk delikleri 
kontrolümüzde daraltılmalıdır. Kovan içi sı-
caklığını muhafaza edebilmek için kovan içine 
daraltma tahtası konmalıdır. Arı kolonileri kış 
döneminde sıcak tutmak için hava delikleri-
ni kapatmak kovanlarda havasızlık ve neme 
bağlı olarak ölümleri artırmaktadır.

Mum güvesine karşı mücadele; mum 
güvesi bal mumu, bal ve depolanmış polenler 
üzerinde beslenerek ağır ekonomik kayıplara 
neden olur.   Mum güvesi ile mücadele için 
kovandaki çatlaklar ve yarıklar kapatılmalı, 
pürümüzle kovan içleri temizlenmeli, koloniler 
güçlü tutulması ana önlemlerdir. Mum güvesine 
karşı ruhsatsız ilaç kullanılmamalıdır. Özellikle 
naftalin uygulamaları balda ve mumda kalıntı 
bırakarak insan sağlığını etkilemektedir. 

Mum güvesinin yaşam döngüsü 
bilindiğinde ilimizin mum güvesine karşı mü-
cadelede şanslı olduğu düşünülebilir.  10 0C 
altında güvenin embriyo gelişimi durur 4-5 0C 
altında kurtçuklar beslenip gelişemez,  -15 
0C 2 saat, -12 0C 3 saat -7 0C 4,5 saat tutu-
lan peteklerde bulunan güve yumurtasından 
ergin kelebeğe kadar mum güvesinin öldüğü 
bilinmektedir.

Sonbahar bakımları; bal hasadından sonra 
arıların aktif olarak uçuş yaptıkları, 14 0C üze-
rinde sıcaklığın olduğu, arıların dışardan polen 
ve nektar bulabildiği ve kış salkımı oluşturma-
dan önce yapılmalıdır.

Bal arılarında kışlatma ve sonbahar bakımı
Fahri ATICI Ziraat Mühendisi
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Birçoğumuzun sevdiği kızartmalar 
kadar önemli olan, kızartma yaparken 
kullandığımız yağların kullanım ve 
yağın yanma süresidir. Kızartmalar 
sırasında yağların yapısında bir takım 
değişiklikler oluşur. Kızartma yağlarının 
tekrar tekrar kullanılması ya da uzun 
süre yüksek ısıya maruz kalması so-
nucu yağda kanserojen maddeler oluş-
maktadır.

Tüketici sağlığını tehdit eden bu 
duruma karşı, İl Müdürlüğümüzce titiz 
çalışma yapılmaktadır. Gıda kontrol ve 
denetimlerimizde; lokanta, kafeterya, 
öğrenci yurtları ve yemek servis hizmeti 
verilen toplu tüketim ve üretim nokta-
larında kullanılan kızartma yağlarının 
denetiminde kızartma yağı test cihazları 
kullanılmaktadır. Kullanılan kızartma 
yağı testi cihazlarımız ile kızartma yağı 
içindeki polar madde miktarı ölçülerek 
yağın kalitesi ve sağlık koşullarına uy-

gunluğu ölçülmektedir.
Konu hakkında iş yeri sahip ve 

çalışanları bilgilendirilmekte ve dene-
timlerimizde kızartma yağlarını uzun 
süre kullanan iş yerlerine yasal işlem 
uygulanmaktadır.

Kullanılmış Bitkisel Atık Yağlar 
Bir Çevre Düşmanıdır!

Mutfaklarımızda kullanılan kızart-
malık yağları kanalizasyon, toprak, 
deniz, nehir gibi alıcı ortamlara dök-
mekle tam bir çevre felaketine sebep 
olunmaktadır. Örneğin; 1 litre atık yağ 
tam 1 milyon litre suyu kirleterek kul-
lanılamaz hale getirmektedir.  Aynı za-
manda suda ve toprakta yaşayan can-
lıları tehlikeye sokmaktadır. 

Çevreye ve insanlara zarar 
vermeme adına, kullanılmış kızartmalık 
yağların uygun kaplarda biriktirilerek 
geri dönüşüm için yağ toplayıcı yetkili 
kuruluş ve firmalara verilmesi gerekir. 

Kızartma yağları tadımızı 
kaçırmasın!

Tuz; azı karar çoğu zarar!
Besinlerin pek çoğunun içinde bulu-

nan ve tuzun ana maddesi olan sodyum, 
vücutta sıvı dengesinin sağlanması ve kan 
basıncının  düzenlenmesinde rol oynayan 
önemli bir mineraldir. Ancak fazla tuz tüke-
timi bazı hastalıklar için büyük risk faktörü 
oluşturur. 

Fazla tuz tüketimi yüksek tansiyo-
na ve buna bağlı olarak kalp ve damar 
hastalıklarına yol açar. Aşırı tuz tüketimi, 
idrarda kalsiyum atılımını artırır. Bu ise 
kemiklerde kalsiyum kaybına neden olur. 
Fazla tuz, vücutta su tutulmasına yol açar 
ve bu durum kişide şişkinlik hissine neden 
olabilir. Yine hamilelerde sağlık sorunları 
yaratabilir.

Dünya Sağlık Örgütü; hipertansiyon, 
kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları baş-
ta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı 
kanser türlerinden korunmak ve kemik 
sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla 
günlük olarak tüketilmesi gereken tuz mik-

tarını günde en fazla 5 gram olarak öner-
mektedir.

Sağlıklı yaşam kurallarından biri de 
günlük sodyum ihtiyacını karşılayacak 
şekilde tuz tüketmektir. Sağlıklı yetişkinler 
için önerilen ortalama günlük tuz miktarı 
yaklaşık 5 gram iken Türkiye’deki günlük 
tuz alımı ortalaması kişi başı yaklaşık 15 
gramdır. 

Sofra tuzları iyotla zenginleştirilmiştir. 
Çok az miktarda (1/4 çay kaşığı) iyotlu tuz, 
günlük iyot gereksinimini karşılamak için 
yeterlidir (İyot çabuk kayba uğradığından, 
iyotlu tuzlar ışık geçirmeyen kapalı kaplar-
da saklanmalıdır).

Çeşitli gıdalarda tuz oranı; 
Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et 

ürünlerinden hazırlanan özellikle döner, cağ 
kebap gibi et yemeklerinde, kütlece en çok 
%2 olmak zorundadır. Yine pide, lahmacun 
gibi ürünlerde kütlece %1,5’in altında ve 
diğer yemek çeşitlerinde de en fazla %1 

oranından tuz kullanılması önerilmektedir.

Bakanlığımızca yapılan yeni düzenle-
melerle, ekmekteki tuz miktarı kuru mad-
dede  % 1,5’ a düşürülmüştür. Bunun gibi 
bir kısım hazır ve ambalajlı gıdalarda da 
(Pul Biber, Salça, Zeytin, Peynir vs.) tuz 
oranına yönelik düzenlemeler yapılmış 
veya taslak çalışmaları devam etmektedir. 

Toplum sağlığını koruma adına, İl 
Müdürlüğümüzce de gıda üretim ve toplu 
satış yerlerinde bu yönlü yoğun bilgilendirme 
ve denetimler yapılmaktadır. Bu çerçevede 
2014 yılında, ilimiz genelinde başta kırmızı 
et ve kanatlı et karışımlarından kontrol 
amaçlı çok sayıda numune alınmıştır. De-
netim neticeleri hakkında ve tuzun aşırı 
tüketimi ve sağlığa olumsuz etkileri konu-
larında farkındalık oluşturmak amacıy-
la  iş yeri sahip ve çalışanları sözlü ve 
yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Bu konuda 
çalışma ve denetimlerimiz etkin bir şekilde 
devam etmektedir.
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Uzundere ilçemizde, örtü altı sebze yetiş-
tiriciliği her geçen gün gelişiyor. Bir kısım yeni 
kurulan modern seralarda, iyi tarım uygulama-
ları kapsamında da üretim hızla artmaktadır. 

Erzurum ili genelinde, örtü altı kayıt 
sistemine kayıtlı 303 serada, 77 dönümlük 
alanda üretim yapılmakta olup, bu seraların 
271 tanesi Uzundere ilçemiz sınırlarında bu-
lunmaktadır. Örtü altı kayıt sistemine kaydedile-
meyen 500 m2 altındaki seralar ile birlikte yaklaşık 
400 adet sera, 100 dönüm alanla örtü altında üre-
tim yapmaktadır. 

Seralarımızda, İl ve İlçe Müdürlüğümüz 
desteğiyle iyi tarım uygulamaları projesi de 
başlatılarak, 2013 yılında 3 çiftçimiz ve 2014 
yılında da 5 çiftçimizle örtü altında iyi tarım 
uygulaması ile üretilen sertifikalı ürün sat-
maları sağlanmış olup, her yıl bu uygulama 
genişletilerek devam edecektir. 

Bu ilçemizde aynı zamanda 3 kadın 
çiftçimizin birlikte çalışması ile yıllık olarak 
toplamda 400.000 adet süs bitkisi ve sebze 
fidesi üretimi de yapılmaktadır.

Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın 
öneri ve himayesinde, başta Uzundere ilçesi 
olmak üzere birçok ilçemizde Çin Tipi Sera 
kurulmasına başlanmıştır.  Bu tip seralar, 
güneş enerjisi temelli ısıtmaya ve ısı hapsine 
dayalı yerel bir bitişik sera tipidir. 

Çin tipi seralar, 3 tarafı tuğla veya benze-
ri malzeme ile ısı yalıtımlı duvardan, üstü ise 
ısı yalıtımlı çeşitli malzemelerden oluşmak-
tadır. Güneşli havalarda ısı yalıtım malzemesi 
açılarak bitkilerin güneş alması sağlanırken 
güneş kaybolduğu zaman ve geceleri bu 
malzeme kapatılarak içerideki ısı muhafaza 
edilmektedir. Örneğin Uzundere ilçemizdeki 
normal sera tiplerinde 15 Haziran - 15 Ekim 
arasında ürün alınabilirken,   yaptırılan bu 
sera ile 2 ay öncesinden ürün alınabilmiştir. 
Hatta çok küçük bir ısı desteği ile birlikte süs 
bitkilerinin çimlendirilmesinde bile kullanılmış 

ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu tip seralar-
la hem yazın hem de kışın ürün alınabilecek 
olup, çiftçilerimize de alternatif olarak ekono-
mik katkı sağlayacaktır.

İyi tarım uygulamaları; Çevre, insan ve 
hayvan sağlığına zarar vermeyen, tarımda 
izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güven-
liğini sağlayan bir tarımsal üretim metodudur. 
Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, 
uluslararası ticarete konu olan yaş meyve 
sebzede tüketici talepleri doğrultusunda, iyi 
tarım sertifikalı ürünler tercih edilmektedir. 

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması 
sonucunda, tüketicilere güvenilir ürün arzının 
sağlanması yanında ülkemizin yaş meyve 
sebze ihracatının artırılması da amaçlanmak-
tadır.

Bu çerçevede, İlimize bağlı Uzundere 
ilçesinde “Örtü Altında İyi Tarım Uygulama-

larının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 
uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamın-
da yetiştirilen ürünlerin hasat zamanında pro-
je tanırım ve sertifika dağıtım töreni düzenlen-
di. Uzundere ilçesi Altınçanak Mahallesinde 
09.09.2014 tarihinde düzenlenen programa 
Vali Yardımcısı Abdurrahman İÇYER, Uzun-
dere Kaymakamı Mehmet Levent KEPÇELİ, 
İl Müdürü Osman AKAR, kamu kurum ve ku-
ruluş müdürleri, yerel sivil toplum kuruluşları 
ve üreticiler katıldı.

İyi Tarım Uygulamaları Projesi, Uzundere 
ilçemiz başta olmak üzere Şenkaya, Olur ve 
Tortum ilçelerimizde de uygulanarak yaygın-
laştırılması hedeflenmektedir.

İyi tarım da hasat zamanı

Erzurum tarımında, artık seracılıkta var

Seracılarımız Birlik Kurdu

İlçe Müdürlüğümüz teknik desteğiyle 
her geçen gün gelişen seracılık, Altınçanak 
köyü çiftçilerinden Sinan AYDIN’ın başkan-
lığında ‘Örtü Altı Sebze Üreticileri Birliği’ni 
kurmuştur. Bu çerçevede yapılan genel 
kurul toplantısında, İlçe Müdürü Kürşad 
YILDIZ tarafından Birliğin kuruluş amaç ve 
önemine ilişkin bilgilendirme yapılarak, bu 
konuda her zaman üreticilerin destekçisi 
olacaklarını vurgulamıştır. 
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Hayvanlarınızı ve ürünlerinizi
sigortalatın, emeğiniz heba olmasın!
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VE ARICILIK (ARILI KOVAN) HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı olan süt ve erkek 
besi sığırları ile mandalar, koyun ve keçi ile koç ve tekeler yapıla-
cak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş – küçükbaş hayvanlarda;

Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen 
hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve 
gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, 
tüm hastalıklar teminat dışıdır.)

Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mec-
buri kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları 
için yavru atma riski sigorta kapsamındadır.

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, 
modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. 

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

Fırtına,
Hortum,
Yangın,
Heyelan,
Deprem,
Taşıt çarpması,
Sel ve Su Baskını,
Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, 

yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.) nedenler so-
nucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar 
çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin 

%50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek 
olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle 
tahsil edilir.( Dar Kapsamlı Tarifede, prim peşin tahsil edilir.)

Hasar İhbarları
Hayvan ve Arılı Kovan Hayat Sigortasında; en geç 24 saat içinde 

doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE 
(444 82 77) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı 
hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-
SİM’e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk in-
celeme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Arılı Kovan için AKS kayıtlarını güncellemiş olan sigorta et-
tiren/sigortalı, ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları 
Havuzu (TARSİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine baş-
vurur. Acente Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)’in sistemine 
girerek üretici bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bil-
gilere ait poliçeyi düzenleyerek sigorta ettirene/sigortalıya verilir.

Eksper hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde 
görüp, gerekli incelemesini yaparak “Çiftlik Hayvanları Sigorta-
ları Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu’nu düzenler. Arılı 
Kovan için, TÜRKVET ve Arıcılık    Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, 
aktif (İçinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovan-
larda meydana gelen hasarın; nedeni, niteliği ve miktarı Tarım 
Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilecek Tarım 
Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır. Hasar dosyası 
tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları, en geç 30 
gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 
sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı  (Büyükbaş-Küçükbaş-Arılı Kovan)
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BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heye-

lan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar 
kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynak-
lanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır. Ayrıca meyvelerde don 
riskinin neden olduğu miktar kaybı teminatı isteğe bağlı olarak, 
Dolu Paket teminatlarına ek olarak sigorta kapsamına alınabilir.

Primlerin Ödenmesi
Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si 

Devlet tarafından karşılanacaktır. Meyve ürünlerinde, Dolu pa-
ket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece Don 
teminatında primin 2/3’ü Devlet tarafından karşılanır. Sigortalı 
tarafından ödenecek olan primin % 25’i peşin alınır; kalan prim 
tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

Hasar İhbarları
Sigortalı/Sigorta ettiren; hasar ihbarını, sigortacı ya da acentesi 

aracılığıyla, sistem üzerinden, rizikonun gerçekleştiği tarihten iti-
baren, en kısa sürede Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’e) yapar.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu
Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle 

o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 
kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan 
çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-
SİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şir-
keti veya acente Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’in) sistemine 
girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere 
ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

 
Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafın-

dan görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Hasar dosyasının 
tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en 
geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafın-
dan sigortalıya, banka kanalıyla ödenir.
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