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Erzurum ili ekonomisinde hayvancı-
lık sektörü, ön planda yer almakta-

dır. Günümüz itibariyle yaklaşık 1,4 milyon
büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ile
ülke içinde önemli bir paya sahiptir.

Hayvancılık sektörü açısından
ise Kurban Bayramı çok

önemli bir zaman dilimidir. Bu sü-
reçte büyük bir ekonomik hareketli-

lik yaşanmaktadır. Ülke hayvan var-
lığının önemli bir yüzdesi bu süreçte
alım-satıma konu olmakta ve birkaç
gün içerisinde kesimi yapılmaktadır.

Erzurum çiftçisinin de büyük
emek ve maliyetlerle yetiştir-

diği hayvanlarını kazanca, nimete,
berekete dönüştüreceği ve umutla
beklediği bir andır. >> 2’de

21 Ağustos 2015 tarihinde Erzurum
Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen
TKDK 13. Çağrı Dönemi sözleşme törenine
Erzurum Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
kurum temsilcileri ve yatırımcılar katıldı. 

Törende konuşan, Erzurum Valisi Dr.
Ahmet ALTIPARMAK; tarım sektörünün sektörler
içerisinde en stratejik alan olduğunu belirterek,
bunun için emek ve çaba harcayan insanlar ol-
dukça geleceğin güvenilir olacağını kaydetti.

Bu nedenle sektörün geleceği açısından insan un-
surunun çok önemli olduğunu vurguladı.  Erzurum
denince sadece akla büyükbaş hayvancılığın gel-
memesi gerektiğini; bal üretimi ve seracılık dahil
çok önemli ve stratejik öneme sahip faaliyetlerinde
kayda değer derecede olduğunu belirtti. ALTIPARMAK,
Erzurum Tarım Konseyinde başta hayvan borsası
olmak üzere birçok alanın sorunlarına yer verdiklerini
kaydederek, konseyin tarım sektöründeki ciddi so-
runları çözdüğünün altını çizdi. >> 5’de

Bayramlar, dargınlıkların
unutulduğu, insanların barıştığı,
kardeşçe kucaklaştığı, insanlar
arasındaki karşılıklı sevgi, saygı
ve dayanışmanın yaşanarak pay-
laşıldığı, paylaşıldıkça arttığı ve
hayatımıza manevi bir haz kattığı
günlerdir. Ayrıca ilimiz çiftçisi için
de emeğinin karşılığını almayı
umut ettiği bir dönemdir.

Bu duygularla Kurban Bay-
ramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya

öncelikle barış, huzur ve istikrar
getirmesini temenni ediyorum.
Özellikle çiftçilerimize bol ve
hayırlı kazançlar dileyerek, tüm
tarım sektörü çalışanlarının ve
mesai arkadaşlarımın Kurban
Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık,
afiyet ve huzur içinde sevdikleri
ile beraber bir Bayram geçir-
melerini diler, selam ve saygı-
larımı sunuyorum.

29 Milyon TL Yatırım İçin
Sözleşmeler İmzalandı

Kurban Bayramı mesajı

Osman AKAR
İl Müdürü

Yetiştirici ve tüketici açısından, öncesi ve sonrasıyla;
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Özcan YILDIRIM / İl Müdür Yardımcısı

Kurban Bayramı nedeniyle ülkemiz ge-
nelinde hayvan hareketlerinde ve hayvan
kesimlerinde yoğun bir artış olmaktadır.

Erzurum ili ülkemizdeki önemli hayvan üretim
merkezlerinden biri olup, haliyle bu hareketliliğin
de en yoğun yansıdığı illerden biridir.

İlimizden il dışına, yıllık olarak sevk edilen
hayvan varlığının ortalama %30'u kurban bayramı
sürecinde yapılmaktadır.

2015 yılında Döküm Mevsimi (mera dönüşü)
ve Kurban Döneminin aynı zaman diliminde ke-
sişmesi nedeniyle daha yoğun bir hayvan hareket-
liliği yaşanacaktır.

Yine yıllık kesilen hayvan varlığının %20-25'i
kurban bayramında kesilmektedir. Bu kadar kısa
sürede ve bu yoğunlukta hayvan nakledilmesi ve
kesilmesi nedeniyle, şayet gerekli tedbirler alın-
mazsa, halk sağlığı, çevre sağlığı, hayvan sağlığı,
insan ve hayvan güvenliği açısından ciddi sorunlara
sebebiyet verilebilmektedir.

Bu nedenle, kurban hizmetlerine yönelik so-
rumlulukları bulunan ilgili kurumların koordinas-
yonu sağlanmak üzere il ve ilçelerde Kurban Hiz-
metleri Komisyonları kurulmaktadır. Bu komis-
yonlarca her yıl hayvan hareketleri ve hayvan ke-
simleri konusunda genel uygulamalara ilaveten,
illere özgü kuralları da belirlemektedirler.

Bu çerçevede, Erzurum ili Kurban Hizmetleri
Komisyonu da her yıl, kurbanlık hayvanların alımı,
satımı, sevki ve kesim yerleri ile ilgili bir takım ka-
rarlar almakta ve ilgili kurumlarca da bu kararlara
yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Kurbanlık Hayvan Sevkleri için
Belirlenmiş Kurallar Nelerdir?

Sağlık kontrolünden geçmemiş ve gerekli aşıları
yapılmamış hayvanların yurtiçinde nakledilmeleri
salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük
rol oynamaktadır. Bu nedenle il dışı hayvan sevk-
lerinde sığırlarda 15 gün öncersinden Şap Aşısı, 30
gün öncesinden Sığırların Noduler Ekzantemi
(LSD) Aşısı ve koyunlarda ise 15 gün öncesinden
Koyun Keçi Vebası (PPR) aşısı başta olmak üzere,
hayvanların belirlenen aşılarının yapılmış olması
ve Veteriner Sağlık Raporu alınması mecburidir.
Sevk edilecek hayvanların kulak küpesi ve hayvan
pasaportu/kimliğinin bulunması gerekmektedir.

Trakya Bölgesi Şap Hastalığı Aşılı Arilik Statüsüne
sahip olduğundan ve bu bölgeyi hastalıktan koruma
amacıyla, Trakya bölgesine hayvan nakillerinde Ba-
kanlığın aşağıda belirlediği bir kısım ilave şartlarında
yerine getirilmesi zorunluluğu vardır.

• Hayvanların sevk günü, klinik muayeneden
kesinlikle sağlıklı bulunmuş olmalıdır.

• Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme de-
ğiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulun-
dukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin
10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı gö-
rülmemiş olmalıdır.

• Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir
işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hay-
vanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı
ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır.

• Trakya bölgesine ve Avrupa yakası dâhil

İstanbul iline 9 Eylül 2015 tarihinden itibaren
kurbanlık hayvan sevki yapılabilecektir.

Belgesiz sevk durumlarında hayvan sahiplerine
ve nakil vasıtaları sahiplerine idari para cezası veril-
mektedir. Ayrıca kulak küpesi bulunmayan sığır cinsi
hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında ya-
kalanması hâlinde tüm masrafları sahibi tarafından
karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilmektedir.

İl/İlçe Müdürlüklerimizde kurban bayramı ön-
cesi sevkler için nöbetçi veteriner hekim ve
bayram süresince görevli veteriner hekimler uy-
gulaması yapılmaktadır.

Kurbanlık Hayvan Alırken Dikkat
Edilecek Hususlar Nelerdir?

• Dini ölçülere uygun olması,
• Hayvanların sağlıklı, besili olması,
• Hayvanların veteriner sağlık raporunun bu-

lunması,
• Hayvanların kulaklarında o hayvanı tanım-

layan küpelerinin bulunması,
• Büyükbaş hayvanların yanlarında pasaport-

larının bulunması,
• Küçükbaş hayvanların yanında nakil belge-

lerinin olması,
• Gebe olmaması, mümkünse kurbanlık hay-

vanların erkek olanlarının tercih edilmesi, damızlık
değeri yüksek dişi hayvan tercih edilmemesi.

Kurban Kesim Yerleri ve Kurban
Kesimi Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi
yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi
ve hayvana eziyet edilmemesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır.

• Kurbanlık hayvanlar şehirde mezbahalarda ve
Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerde
kesilecektir. Ancak isteyen vatandaşlar uygun olması
halinde kendi bahçelerinde ve çevreye zarar ver-
meyecek şekilde usulüne uygun bir şekilde kesebi-
lirler. Ayrıca köylerde ve önceden belirlenmiş kesim
yeri bulunmayan yerlerde yine kendi bahçelerinde
usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde kesebilirler. Ancak cadde, sokak, yol kenarı
ve park gibi toplumsal ve kamu alanlarında kurbanlık
hayvan kesimleri yasaktır.

• Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve
diğer organların herhangi bir kirliliğe neden olmasının
engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

• Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar,
kesim sırasında oluşan artıklar ile özellikle kist
hidatikli (parazit larvası içeren su kesecikleri)
karaciğer ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere
verilmeyecek, uygun şekilde hazırlanmış derin
çukurlara gömülerek imha edilecektir. Çünkü bu
parazitler direk veya kedi-köpek pislikleri ile in-
sanlara ve diğer hayvanlara bulaşarak hastalık
yapmaktadırlar. Belediye hizmetlerinin bulunduğu
yerlerde ise bu atıklar ve kurban kesim esnasında
çıkan diğer atık ve artıklar da mutlaka toplanıp,
dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içerisinde
belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

• Kurbanlık hayvanlar, kasaplar veya bu konuda
ehil kişilerce usulüne uygun olarak kesilmelidir.

Deri mutlaka usulüne uygun ve zarar verilmeyecek
şekilde yüzülerek tuzlanmalıdır. Her yıl bu yüzden
zayi edilen tonlarca deri, milli ekonomide önemli
kayıplar oluşturmaktadır.

Kesimden Sonra Etlerin
Muhafazasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kesimden sonra, ölüm sertliğinin giderilmesi
ve etin lezzetinin yerine gelmesi için kanın tam
akıtılması, etin dinlendirilmesi ve sonra tüketilmesi
tavsiye edilir. Kurban etleri, parçalar halinde temiz
kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin
bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek
etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buz-
dolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz
kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde
veya hava alamayacak şekilde büyük parçalar
halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç
kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin
hava almayan kısımları çok kısa sürede bozulur.
Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et
parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber
normal buzdolabı koşullarında 5-6 gün, kıymada
genellikle 3 gündür. Uzun süreli muhafaza isteniyorsa
derin dondurucuda -18 derecede yapılmadır. 

Kesilen Kurbanlık Hayvanların
Bildirimi Neden Önemli?

Sığır, manda, koyun ve keçi cinsi gibi hayvan-
lardaki kulak küpeleri hayvan kayıt sisteminin en
önemli parçasıdır. Bu kayıt sistemleri; insan ve
hayvan sağlığını korumak, üretimi kayıt altına
almak, hayvan kaçakçılığını ve hırsızlığı önlemek,
istatistikî veriler toplayarak, bu alanda plan, program
ve projeksiyonlar yapmak, üretimle ilgili devlet
politikası belirlemek gibi çok önemli iş ve işlemlerde
kullanılmaktadır. Bu sistemlere ilişkin bildirimler
sağlıklı yapılmadığı takdirde, süreçte önemli aksa-
malar yaşanmakta, kaynak ve zaman israfına sebep
olunmaktadır. Bu nedenle;

Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlara ait
kulak küpesi ve pasaportları, koyun ve keçi türü
hayvanlara ait kulak küpelerinin kayıt sisteminde
gerekli düşümlerinin yapılabilmesi için; kesilen
hayvana ait kulak küpelerinin kurban kesen Vatandaş
tarafından veya Üreticiler, Satıcılar, Kasaplar, Kasap
Yardımcıları, Veteriner Hekimler, Muhtarlar, Belediye
Zabıta Görevlileri, vekâletle kurban kesim organi-
zasyonu yapanlar, Din görevlileri ve diğer görevliler
vasıtasıyla İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kurban Bayramının bereketli olması dileğiyle…

Erzurum İlinde Kurban
Dönemi ve Önemi
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İlimiz Uzundere ilçesinde Tor-
tum Şelalesi merkezinde, Vali
Yardımcısı Fatih GÜL, Gıda

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Osman AKAR, Uzundere Kayma-
kamı Hacı Arslan UZAN, Uzundere
Belediye Başkanı M. Halis ÖZSOY,
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan
Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN,
Ziraat Odaları Birliği Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi M. Latif
MASKAN ve İlçe Ziraat Odaları
Başkanları ile Örtü Altı Sebze Üre-
ticileri Birliği Başkanı ve Üyelerinin
katılımı ile 27.08.2015 tarihinde bir
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda
başta Uzundere İlçesine yönelik pro-
jeler olmak üzere tarımsal projeler
değerlendirildi. 

Vali Yardımcısı Fatih GÜL, Er-
zurum ilinin tarım projelerini yerinde
tespit etmek ve incelemek üzere ilçe
ziyaretleri gerçekleştirdiğini, örtü al-
tındaki tarımsal üretimimizi artırmak
üzere DAP Bölge Kalkınma İdaresi,
Tarım Teşkilatlarımız ve Belediye-
mizle koordine olarak yine Belediye
Başkanlığımıza ait Altınçanak kö-
yünde bulunan yaklaşık 50 dekarlık
alanın örtüaltı tarımsal faaliyete ka-
zandırılması için yerinde gerekli ça-
lışmaların yapıldığını ifade etti.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Osman AKAR, KUDAKA ta-
rafından kabul edilerek destekleme
kapsamına alınan “Gökten Dört Elma
Düştü” adlı projemizle başta Uzundere
ilçemiz olmak üzere Oltu ve İspir il-
çelerimizde de tarımsal erken uyarı
sisteminin kurulacağı bilgisini verdi.

Bununla birlikte, 2016 yılında
yerel kaynaklarca finansman sağla-
nabilecek projelerin İl Müdürlüğü-
müzce hazırlandığını, özellikle tıbbi
aromatik bitki yetiştiriciliği ve mey-
vecilik projelerinin ilimizde uygu-
lanması gerektiği, bunun ziraat oda-
larımız vasıtasıyla çiftçiye duyurul-
ması gerektiğini ifade etti. 2015 yı-
lında il genelinde dağıtılmak üzere
yaklaşık 5.000 adet sıvatın hayvan-
larımızın su ihtiyacını karşılamak
üzere dağıtılacağını ve bunların bir
kısmının dağıtımına başlandığı, özel-
likle sıvat projemize destek veren
Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza
ve DAP Bölge İdaresi Başkanlığımıza
teşekkürlerini ifade etmiştir. 

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kan Yardımcısı Mehmet ÖZDOĞAN
ise bölgede 14 ile hizmet verdiklerini,
bölgenin yapısı itibariyle temel sek-
törün tarım ve hayvancılık olduğunu,

2016 yılında yem bitkileri, meyvecilik,
tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği,
gölet yapımı ve sulama gibi tarıma
hizmet edecek projelere destek sağ-
lamayı planladıklarını belirtti.

Uzundere Belediye Başkanı M.
Halis ÖZSOY, temel ekonomik kay-

nağımız olan tarımsal faaliyetler için
finansman sağlayan kurum ve kuru-
luşlarımızın koordineli çalışması ge-
rektiğini belirterek ve bu çerçevede
yapılan çalışmalardan biri olan Sıvat
Projesi kapsamında ilçemize tahsis
edilen sıvatların alınıp dağıtıldığını,

Uzundere ilçemizde uygulanan ve
KUDAKA’nın finanse ettiği “Gökten
Dört Elma Düştü” projesinin uygu-
lanması için eş finansmanı belediye
olarak üstlendiğimizi yine buna ben-
zer projelerin ilçelerinde uygulanması
gerektiğini ifade etti.

Uzundere Kaymakamı Hacı Arslan
UZAN, ev sahibi olarak herkesi burada
ağırlamaktan memnun olduğunu,
kamu yatırımlarında artık projelerin
ön plana çıktığını, proje ile iş yapar
hale geldiklerini ve bunun toplumun
tüm kesimlerinin aynı duyarlılıkta ta-
kip etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı sonrasında Uzundere il-
çesinde uygulanması planlanan Bele-
diye Başkanlığına ait Altınçanak ma-
hallesinde bulunan taşınmaz gezilerek
incelendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve
Uzundere Belediye Başkanlığınca fi-
nansman kuruluşlarına sunulacak şe-
kilde planlanan sera projesi üzerinde
de görüş alışverişinde bulunuldu.

PAYDAŞLAR TARIMSAL
PROJELERİ KONUŞTU

KARAÇOBAN’DA ZOONOZ HASTALIKLAR HAKKINDA EĞİTİM
Kurban Bayramının

yaklaşmasıyla birlikte Ka-
raçoban İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ve Karaçoban Toplum
Sağlığı Merkezi Başkan-
lığının organizasyonu ile
hayvanlardan insanlara
bulaşan hastalıklar konulu
eğitim ve bilgilendirme
toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıya İlçe Müdürü
Semih AYDIN, muhtarlar
ve vatandaşlar katıldı. 

Veteriner Hekimler
Serhun Şirvan EREN ve

Sedat DİNÇ tarafından
Şarbon, Tüberküloz (Ve-
rem), Kuduz, Kist Hidatik
(Kedi köpeklerden sığır
ve koyunlara geçen ve bu-
radan da insana bulaşan
paraziter hastalık) gibi zoo-

noz hastalıklar konusunda
sunumlar yapıldı. Tüketi-
cilerin kurban kesimleri
esnasında şüpheli durum-
larla karşılaşmaları halinde
İlçe Müdürlüğümüze ihbar
etmeleri konusunda uya-

rılarak, özellikle Kuduz
ve Tüberküloz hastalıkla-
rının tazminat kapsamında
olduğu hatırlatıldı. Sunum-
ların bitiminde katılımcı-
lardan gelen sorular ce-
vaplandırıldı.
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Yayıncı
Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Adına
Osman AKAR / İl Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü
Özcan YILDIRIM / İl Müd. Yrd.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin DALDAL / KTV Şb. Müd.

Hukuk Danışmanı
Özlem Tuba BALKAN / Avukat

Yayın Kurulu
Engin SANCI / İl Müd. Yrd.
Ferhat HAN / İl Müd. Yrd.
Erdal ŞENGÜL / Şube Müdürü
Fethi AKMAN / Şube Müdürü
Cengiz CEYLAN / Şube Müdürü
Metin HANOĞLU / Şube Müdürü
Nihat YAZAR / Şube Müdürü
Ali SAĞ / Şube Müdürü
Taner KARŞI / Şube Müdürü

Yayın Türü
Aylık yerel süreli yayın

Yazı ve Fotoğraflar
Fahri ATICI
Ekrem TOPAÇ
Korkmaz SURAL

İletişim Adresi
Muratpaşa Mahallesi Ömer 
Nasuhi Bilmen Cad. No: 11

Yakutiye / ERZURUM

e-posta : erzurum@gthb.gov.tr
Web : http//erzurum.tarim.gov.tr
Tlf : 0442 235 22 71 (4 Hat)
Faks : 0442 235 10 54

Mizanpaj Tasarım - Baskı

TANER Form Ofset Matbaacılık
Tel: 0442 213 77 77
Cumhuriyet Cad. Memişağa
Sok. No. 5/A  ERZURUM

Basım Tarihi : 10.9.2015

Arıcılıkta Yeni Aktör;
Kadın Çiftçiler

Arıcılık sektörünün tarım ekonomisinde
önemli bir yeri vardır. Sektör, insanoğ-
lunun ehlileştirdiği arı ile binbir çiçekten

binbir zahmetle ürettiği yaşamsal gıda olan balı
yine insanoğluna sunmaktadır. Bu anlamda, bu
alandaki ihtisaslaşma büyük önem arz etmektedir.
Özellikle hayvansal gıdalar içinde önemini zirvede
tutan bu yaşamsal ürünün üretilmesinde, üretim
koşullarının ve veriminin yükseltilmesinde mesleğin
eğitimi önemlidir. Meslek tam anlamıyla usta çırak
ilişkisiyle ancak öğrenilebilmekte ve ailelerde ge-
leneksel tarzda sürdürülmektedir. Üretim aşama-
larında fazlaca fiziksel bir güç gerektirmeyen bu
sektörün, yeni aktörleri olma yolunda son dönem-
lerde kadın girişimciler ön plana çıkmaktadır.

Bu çerçevede, Erzurum'da çeşitli ilçelerde baş-
layan arıcılık eğitimi ve eğitimin akabinde yapılan
sertifika törenleri bu alana teşvik açısından önemli
organizasyonlardır. Bu faaliyetler zincirinin bir
halkası da Yakutiye ilçemizde tamamlandı. Yakutiye
İlçe Müdürlüğümüz, Çalışma ve İş Kurumu İl Mü-
dürlüğü ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
tarafından bir protokol dâhilinde kadın çiftçilere
yönelik düzenlenen "Arıcılık Meslek Edindirme"
başlığı altında arı yetiştiriciliği kurslarında toplam
120 bayan kursiyere eğitim verilmiştir. Belirli bir
takvim eşliğinde dönemler halinde düzenlen eğitim
programını başarıyla bitiren kadın çiftçilerimiz için
sertifika dağıtım törenleri düzenlendi.

İlk olarak, katıldığı kursu başarıyla tamamlayan
43 kursiyere, Yakutiye İlçesine bağlı Gürpınar ve
Kırmızıtaş Mahallerinde 23.07.2015 tarihinde dü-
zenlenen törenle sertifikaları verildi. Törene Palan-
döken Kaymakamı (Yakutiye Kaymakam Vekili)
Gürbüz KARAKUŞ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman AKAR, Yakutiye İlçe Müdürü
Mehmet KANTARKAYA, kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile kadın çiftçiler katıldı.

Kurs hakkında açıklamada bulanan İlçe Mü-
dürü KANTARKAYA; "Arıcılık meslek edindirme
kursuna bu dönemde toplam 50 bayan çiftçimizin
katıldığını belirterek, 43 kursiyerin sertifika
almaya hak kazandığını söyledi.  Kursiyerlere
bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mev-
simsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı
ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı
bitkiler, gezginci arıcılık ve arı sağlığı konularında
teorik ve pratik bilgiler verildiğini ifade etti."

İl Müdürü Osman AKAR konuşmasında, "Kır-
salda yaşayan kadın ve genç kızlara yönelik
pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getirdi. Kırsaldaki
vatandaşlarımıza daha fazla hizmet götürmeye
yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hâli-
hazırda ilimizde 119 bin arılı kovan bulunuyor.
Yaklaşık bal üretimi il genelinde bin 300 ton
olup, normalde bunun 3 bin tonun üzerinde olması
gerekir. 2014 yılında 890 bin TL arıcılık destek
verdik. Yine aynı şekilde arıcılık yapanlara kovan
başına 10 TL, organik arıcılık yapanlara ise 15
TL desteğimiz devam etmekte." diye konuştu.

İkinci sertifika dağıtım töreni ise 20 Ağustos
2015 tarihinde Köşk mahallesinde düzenlendi.
Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Erzurum İl
Müdür Yardımcısı Engin SANCI, Ferhat HAN,
Yakutiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mehmet KANTARKAYA, Yakutiye İlçe Milli
Eğitim Müdürü Zinnur ŞİMŞEK ve çok sayıda
kursiyer katıldı.

İl Müdür Yardımcısı Engin SANCI konuşma-
sında, bu program dâhilinde 5 köyde 7 adet arıcılık
yetiştiriciliği kursu açıldığını, toplam 120 bayana
sertifika verildiğini belirterek; "Yakutiye İlçe Mü-
dürlüğümüz, Çalışma İş ve Kurumu İl Müdürlüğü
ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce
ortaklaşa olarak düzenlemiş olduğu kadın çiftçile-
rimize yönelik arı yetiştiriciliği kurslarımız
1 Haziran - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir. Bu kurslarımızda başarılı olan toplam
120  bayana arıcılık sertifikası verildi. Kursiyerlere
bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel
bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin
üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler, gezginci
arıcılık ve arı sağlığı konularında teorik ve pratik
anlamda bilgiler paylaşıldı.  Bu kurslar neticesinde
arıcılığın daha verimli yapılması hedeflenmektedir.
Bu faaliyetleriyle, kadın çiftçilerimiz hem aile eko-
nomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bu-
lunmuş olacaklar. İlimizde arıcılığı yaygınlaştırmak
adına bu tür kurslarımız devam edecek" dedi.
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29 Milyon TL Yatırım İçin
Sözleşmeler İmzalandı
Bölgesel anlamda tarım sek-

törü için önemli bir destek
kuruluşu olan, Bakanlığı-

mız Tarımsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK), tarımsal faaliyet
ve kırsal alan yatırımlarına çok önemli
katkılar sağlamaya devam etmektedir.
TKDK'nın destekleme başlıklarının,
Erzurum Tarım Konseyi'nde Erzurum
İli için önceliklendirilen tarımsal faa-
liyet alanlarıyla örtüşmesi çok önemli
bir avantaj olarak değerlendirilmek-
tedir. Bu açıdan İl ve İlçe Müdürlük-
lerimizce yayım  faaliyetlerinde, Ba-
kanlığımız Tarımsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu tarafından sağlanan
bu destekleri öncelikli gündem olarak
değerlendirmektedir. Yatırımcılarımı-
zın ve tüm çiftlilerimizin bu hibe ve
desteklemelerden azami derecede fay-
dalanması için her türlü bilgilendirme
ve rehberlik yapılmaktadır.

Bugüne kadar 62 adet yatırım
sözleşmesini hayata geçiren TKDK
Erzurum İl Koordinatörlüğü, 13.
Başvuru Çağrı Dönemindeki 45 pro-
je ile sözleşme imzalanan proje sa-
yısını 107'ye çıkardı. Son 45 adet
sözleşme ile TKDK'nın Erzurum'da
desteklediği projelerde yatırım tutarı
84,8 Milyon TL'ye ulaşacaktır. Er-
zurum İl Koordinatörlüğü, sözleş-
mesi imzalanan yatırımların tama-
mına yaklaşık 39,2 milyon TL hibe
ödeyecektir. Erzurum'da şu ana kadar
hayat bulan projeler sayesinde 468
kişiye istihdam sağlanırken gerçek-
leşecek bu yatırımlar sonucunda,
toplamda 1.149 kişiye istihdam sağ-
lanmış olacaktır. (Kaynak; Erzurum
TKDK İl Koordinatörlüğü, 2015) 

13. BAŞVURU ÇAĞRI
DÖNEMİ SÖZLEŞMELERİ
İMZALANDI

21 Ağustos 2015 tarihinde Erzu-
rum Valiliği Toplantı Salonunda dü-
zenlenen sözleşme törenine Erzurum
Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
kurum temsilcileri ve yatırımcılar ka-
tıldı. 13. Başvuru Çağrı Döneminde,
sözleşme imzalanan işletmelerin top-
lam yatırım tutarı yaklaşık 29 Milyon
TL'dir. Bu projelere ödenmesi plan-
lanan hibe tutarı ise yaklaşık 11,7
Milyon TL olacaktır. Yatırımlar süt
işleme, et işleme, arıcılık, el sanatları,
otel gibi kırsal alanda yaşayan çiftçi-
lerimizin sunmuş olduğu diğer yatı-
rımlardan oluşmaktadır.

Törende konuşan, Erzurum Valisi
Dr. Ahmet ALTIPARMAK; tarım
sektörünün sektörler içerisinde en
stratejik alan olduğunu belirterek,

bunun için emek ve çaba harcayan
insanlar oldukça geleceğin güvenilir
olacağını kaydetti. Bu ve gelecek
açısından insan unsurunun çok önemli
olduğunu kaydetti. Erzurum denince
sadece akla büyükbaş hayvancılığın
gelmemesi gerektiğini; bal üretimi
ve seracılık dahil çok önemli ve stra-
tejik öneme sahip faaliyetlerinde
kayda değer derecede olduğunu be-
lirtti. ALTIPARMAK, Erzurum Tarım
Konseyinde başta hayvan borsası ol-
mak üzere birçok alanın sorunlarına
yer verdiklerini kaydederek, konseyin
tarım sektöründeki ciddi sorunları
çözdüğünün altını çizdi.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü
Dr. Atilla ÖZLÜ; "İmzalanan sözleş-
meler ile 5 farklı sektörde destek sağ-
ladık. Süt ve süt ürünlerini, et ve et
ürünlerini işleyen işletmeler, Çiftlik
faaliyetlerine yönelik yatırımlar, kırsal
turizm yatırımları, el sanatları kapsa-
mında toplam 45 proje desteklenecek.
Yatırım tutarı 22.000 TL den 8.000.000
TL'ye kadar olan projeler için finans-
man sağlayacağız. İl ekonomisine, is-
tihdama, göçü engellemeye ve uzun
dönemli kalkınmaya öncülük etmekten
memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte
ilgi gösteren yatırımcılarımıza ve des-
teğini esirgemeyen Sayın Valimize
teşekkür ediyorum" dedi.

IPARD II PROGRAMI İLE DESTEKLENEN SEKTÖRLER ÇEŞİTLENECEK
IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım

ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetleri-
nin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edecektir. Bu mevcut sek-
törlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma
stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Prog-
ramı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş
geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “man-
tar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir.

IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur.
IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü
üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir. Ayrıca hibe

oranları IPARD I kapsamında %50-65 oranında desteklenmekteyken IPARD II
ile destekler %60-80 oranlarında sağlanacaktır.

TKDK’nın Desteklediği Yatırımlar KDV ve Gelir Vergisinden muaf tu-
tuluyor.

TKDK, bahsi geçen yatırım alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara
%50-65 arasında hibe desteği veriyor. Yapılan harcamalar KDV’den ve alı-
nan hibeler ise gelir vergisinden muaf tutuluyor. Yatırımcılar hazırladıkları
projeler ile Kurum tarafından ilan edilen tarihlerde başvuruda bulunuyor.
Ardından Kurum tarafından yapılan incelemeler neticesinde uygun bulu-
nan başvuru şartlarını taşıyan projelerle yatırım sözleşmeleri imzalanıyor.
Tamamlanan yatırımların ardından hibe ödemeleri gerçekleştiriliyor.
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Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak
tarımsal faaliyetleri yapmaya im-
kân vermeyecek biçimde parça-

lanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin
modern tarım işletmeciliği esaslarına göre
ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için
en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendi-
rilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine
“arazi toplulaştırması” denilmektedir.

Arazi Toplulaştırmasının
Amacı
Tarım işletmelerinin sahip oldukları

küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern
tarım işletmeciliğine göre yeniden dü-
zenleyerek, daha az zaman, işgücü ve
sermaye kullanımını sağlamak, üretim
faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak
tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin
verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki
nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. 

Arazi Parçalanmasının
Nedenleri
Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip ol-

dukları araziler miras ve diğer nedenlerle
her geçen gün daha da küçülmektedir. 1950
yılında işletme sayısı 2.2 milyon, ortalama
işletme büyüklüğü de 100 dekar iken, 2000
yılında işletme sayısı 3,02 milyona çıkarken
ortalama işletme büyüklüğü 61 dekara düşm-
üştür. İşletme ölçeği küçülürken parça sayısı
da artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça
arazi düşmektedir. 

Tarım işletmelerinde verimliliği
büyük ölçüde düşüren arazi parça-
lanmasının nedenleri;

* Miras ve intikal yoluyla parçalanma,
* Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar,
* Sulama, karayolları ve demiryolları

gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatı-
rımları,

* Sermaye ve işgücü yetersizliğinden
dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık,

* Sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler, 
* Tarım kesimindeki yüksek nüfus yo-

ğunluğu baskısı arazilerin parçalanmasına
yol açmaktadır. 

Toplulaştırmanın
Faydaları
Arazi toplulaştırma; hem çiftçiler açı-

sından hem de kamu yatırımları açısından
çok önemli faydalar içermektedir.

Toplulaştırmanın Çiftçiler
Açısından Faydaları

Parçalı ve dağınık araziler birleştiril-
mektedir: Bir kişinin köy sınırı içerisinde
birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek
mümkün olduğunca tek parça haline getiril-
mesi sağlanıyor.

Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere
dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan
(üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün
şekillere (dikdörtgen, kare) getirilerek hem
işlenmesi kolaylaşmaktadır hem de işletme
ve bakım masrafları azalmaktadır.

Her tarla sulama kanalına kavuşturul-
maktadır: Toplulaştırma ile birlikte sulama
projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın
yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına
cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebeke-

sinden doğrudan suyunu alabilecektir.
Her tarla yola kavuşturulmaktadır:

Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan
birçok tarla varken, toplulaştırma son-
rasında tarım arazilerinde yolu bulun-
mayan tarla kalmayacaktır.

Ulaşım daha kolay ve ekonomik
hale gelmektedir: 

Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan
arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve
mali kayıplara neden olurken; Toplulaştırma
sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı
olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

Tarım makinalarının kullanımı daha eko-
nomik olmaktadır: Parçalı, küçük ve şekilleri
düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver,
gibi tarım makinalarının çalışması, üretici
ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı
iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli
tarlalarda bu makinaların kullanılması üretici
ve iş makinası sahibi açısından daha ekonomik
olmakta, zaman ve işgücü açısından da
tasarruf sağlanmaktadır.

Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır:
Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım ara-
zilerinde, tarlaların sayısı fazla olduğundan
tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla
olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların eki-
lemeyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma
sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda
tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi
miktarları artmaktadır.

Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaş-
maktadır: Toplulaştırma öncesi küçük ve şe-
killeri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve
gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem
zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik
olmamaktadır. Toplulaştırma sonrası araziler
düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha
kolay ve ekonomik olacaktır.

Kullanılmayan küçük araziler değerlen-
dirilmektedir: Toplulaştırma öncesi karayolu,
demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bö-
lünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı
kullanılamaz hale gelen özel mülkiyetteki
araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere
yatakları gibi alanlar da toplulaştırma ile
tarıma kazandırılacaktır

Tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar
ortadan kalkmaktadır: Toplulaştırma öncesi
çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım
yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden
dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek ni-
zalar, toplulaştırma sonrası her parselin su
ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış
olmaktadır.

Tarım için en ideal parsel ebatları oluş-
turulmaktadır: Toplulaştırma öncesi arazilerin
ebat ve alanları, hiçbir bilimselliğe dayan-
madan miras yoluyla bölünerek gelişigüzel
oluşmaktadır. Toplulaştırma sonrası dağıtılacak
parsellerin ebatları; toprağın bünyesi, arazinin

meyili, ekilecek ürünler, sulama yönü vb.
kriterler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

Kadastro yenilenmiş olmaktadır: Kadastro
çalışmaları eski tarihlerde yapıldığı için, sınır
ve alan uyuşmazlıkları gibi birçok sorunlar
yaşanmaktadır. Toplulaştırma çalışması ile
kanal, yol gibi tesisler ile yeni dağıtılan tarım
arazileri en son ölçme teknikleri ile ölçülerek
kadastro paftaları hazırlandığından, o bölgenin
kadastrosu da yenilenmiş olacağı gibi o güne
kadar var olan birçok sorunların önüne ge-
çilmiş olacaktır. 

Köy yerleşim yerleri iyileştirilmekte ve
geliştirilmektedir.

Kamu Yatırımları Açısından
Toplulaştırmanın Faydaları

Bir ülkenin kalkınmasında karayolları,
otoyollar, demiryolları, çok amaçlı barajlar
(içme-kullanma, sulama, taşkın, enerji),
sulama ve drenaj kanalları, hava alanları,
maden sahaları, entegre sanayi bölgeleri,
okul ve güvenlik inşa alanları gibi kamu ya-
tırımları büyük önem taşımaktadır.

Büyük çoğunluğu kırsal alanda arazi
talep eden yatırımlar kamu kaynakları
ile yapılmakta olup söz konusu araziler
için her yıl büyük meblağlarda kamu-
laştırma bedelleri ödenmektedir. Yine
toplulaştırma yapılmadan yapılan yatı-
rımlar sonucu tarım arazileri parçalan-
makta, şekilleri bozulmakta ve kullanı-
lamaz hale gelebilmektedir.

Kamu yatırımlarında gerekli olan
arazilerin karşılanmasında ve yatırım
maliyetlerinin azaltılmasında arazi top-
lulaştırması önemli bir araçtır. Arazi top-
lulaştırması uygulanacak alanlarda tüm
parsel sınırları kaldırılmakta, çiftçilere
ait küçük, parçalı ve dağınık parseller
daha az sayıdaki parselde birleştirilerek
yeniden düzenlenmektedir. Bu işlemler
yapılırken yol ve kanal gibi kamu ortak
kullanım alanları için % 10’lara varan
oranlarda kesinti yapılmakta ve hazine
arazileri de kullanılarak kamulaştırma
ihtiyacı olan yerlerde kullanılabilmektedir. 

Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan
sulama projelerinde; kamulaştırma ve ara-
zilerin parçalanmasının en az gerçekleşmesi
için, kanalların ve yolların planlaması,
parsel sınırlarına bağlı kalınarak yapıl-
maktadır. Mevcut parsellerin küçük ve şe-
killerinin de düzensiz olması nedeniyle,
kanal uzunlukları gereksiz yere uzamakta
ve tesis maliyetlerini yükseltmektedir. 

Arazi toplulaştırması ile birlikte yü-
rütülecek sulama projeleri bütün bu sa-
kıncaları ortadan kaldırmakta ve yatırım
maliyetlerinde % 40’lara varan oranlarda
tasarruf sağlanabilmektedir. 

Sosyal Faydalar
Hisselilik, sulama ve ulaşımdan kay-

naklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte,
yargı yükü azaltılmaktadır.

Diğer Faydalar 
1. Tapu ve Kadastro kayıtları yenilen-

mektedir.
2. Düzenleme sonrası araziler kıymet-

lenmektedir.
3. Parçalılık veya hisselilik nedeni ile

değerlendirilemeyen hazine arazileri satılabilir
duruma gelmektedir.

4. Mera arazileri de toplulaştırılarak hay-
vancılığa uygun hale getirilmektedir.

5. Sulama tesislerinde sulama oranı ve
randımanı artmaktadır.

6. Tarımda kullanılan girdi kullanımında
önemli oranlarda tasarruf sağlanmaktadır.

Toplulaştırma Çalışmala-
rının Aşamaları

1. Toplulaştırma Alanının Tespiti
2. Sabit Tesislerin Tespiti
3. Mülkiyet Bilgilerinin Oluşturulması
4. Harita Veri Tabanının Oluşturulması
5. Arazi Derecelendirilmesi
6. Yeni Parselasyon İçin Blokların Oluş-

turulması
7. Çiftçi Tercihlerinin Alınması
8. Toplulaştırma Projelerinin Yapılması

ve İtirazların İncelenmesi
9. Yeni Parselasyon Planlarının Araziye

Aplikasyonu
10. Tescil ve Yer Teslimi aşamalarından

oluşmaktadır.

İLİMİZDEKİ ARAZİ                 
TOPLULAŞTIRMA                      
ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Bu kapsamda, İlimizde, 3083 sayılı ka-

nuna göre 6 ilçede 72 yerleşim biriminde
yaklaşık 62.500 ha alanda Bakanlar Kurulu
Kararı ile uygulama alanı ilan edilmiştir.

Daphan Sulaması; Yakutiye ilçesinde 9,
Aziziye ilçesinde 4 yerleşim biriminde 9.363,4
ha’lık alanda çalışmaları tamamlanmıştır. 

Sakalıkesik Projesi; Palandöken İlçesinde
8, Aziziye ilçesinde 8 yerleşim biriminde
toplam 16 mahallede 11.738,017 ha’lık alanda
çalışmalar devam  etmektedir.

Aşkale ve Aziziye ilçelerinin bazı ma-
hallelerinde 6.400 ha’lık alan DSİ 8. Bölge
Müdürlüğü’nce 5403 sayılı kanunun 17.
Maddesine göre Arazi Toplulaştırması yapmak
amacıyla uygulama alanı ilan edilmiştir. Bu
sahada Sulama ve Toplulaştırma projelerinin
ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

Erzurum Merkez ve Hınıs Ovası Arazi
Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsa-
mında, Hınıs ilçesinde 27, Karaçoban il-
çesinde 6, Aşkale ilçesinde 3 ve Aziziye
ilçesinde 7 mahalle 35.000 ha’lık saha
uygulama alanı ilan edilmiş olup, söz
konusu alanda toplulaştırma çalışmalarına
başlanmıştır. Proje dâhilinde, AKK arazi
çalışmaları tamamlanmış, toprak harita-
larının oluşturulması beklenmektedir. Aş-
kale ve Aziziye’de Sabit Tesis çalışma-
larına başlanmış olup, çalışmalarda sona
gelinmiştir. Ayrıca, yüklenici firma tara-
fından tüm sahanın sayısallaştırılma ça-
lışmaları devam etmektedir.  

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Önce Sonra
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2015 yılı yaz kararnamesi ile Erzurum Vali Yardımcılığı görevine
atanan Fatih GÜL, Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Tarımdan sorumlu Vali
Yardımcısı GÜL, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman AKAR,
İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Müdür
Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de katıldığı toplantıda İl Müdürü
AKAR, kurum hakkında GÜL’e brifing sundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AKAR, “Özellikle tarım
ve hayvancılığın gelişmesinde çok önemli gelişmeler ve ilerlemeler sağ-
layacak projeler üreterek, ilimizde tarım ve hayvancılığı üst seviyelere
getirmek için gayret ettiklerini belirtti. Bu kapsamda çiftçilerin ve hay-
vancılıkla uğraşanların eğitim ve bilgi düzeylerinin arttırılması, yeni
üretim tekniklerinin devreye sokulması ve en iyi şekilde yürütülmesi ko-
nularında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı GÜL, daha sonra İl Mera Komisyon üyeleri ile
birlikte düzenlenen Mera Komisyon Toplantısına başkanlık etti.

Vali Yardımcısı GÜL’den
Müdürlüğümüze Ziyaret

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve Marmara Tohum
Geliştirme A.Ş ortaklığıyla 2014 yılında im-
zalanan ve 2016 yılında tamamlanacak
olan proje kapsamında kurulan demons-
trasyonlarda 2015 yılı verim kontrolleri ya-
pıldı. 2014 yılında yapılan proje
kapsamında ilgili alanların etüt ve incele-
meleri yapılarak  proje üreticileri ve de-
mostrasyon alanları  belirlendi ve güz
sezonunda ekilişleri gerçekleştirildi. Tek-
nik ekipman varlığı, genç ve yeniliklere
açık olma referansı, tarla varlığı ve tohum
çeşitlerine uygun arazi envanterine sahip
olma durumu gibi bir çok kıstas rasat edi-
lerek ilgili mahallelerden dokuz üretici ve
Aziziye İlçesine bağlı mahallelerden bir
üretici projeye dahil edildi. Syrena ODESKA
(Ukrayna Çeşidi) ve NOTA (Rusya Çeşidi)
isimli  buğday çeşitleri ile 10’ar da’lık  de-
mostrasyon alanları kuruldu.

Demonstrasyon tarlası sahibi Güllü

Mahallesi örnek çiftçisi Eta DİZİKARA ve be-
raberinde İlçe Müdürlüğü  teknik personeli
ile birlikte tarlada inceleme gezisi yapıldı.

İlçe Müdürü Metin YİĞİT; ''Erzurum İli
2013 verilerine göre sertifikalı buğday çe-
şitlerinden alınan verim sulu da 250 kg/da
ile 350 kg/da olarak kayıtlara geçerken,
kuru da 240 kg/da ile 150 kg/da seviye-
sinde kalmıştır. Söz konusu projede de-
monstrasyona tabii buğday çeşitlerinden
ise sulu da 550 kg/da ile 600 kg/da ara-
sında değişebilir verim eldesi sağlanarak
hedeflenen başarıya ulaştık. Bu başarı, ve-
rimi etkileyen en önemli faktörlerden top-
rağın bitki besin element içeriğinin
belirlenmesi, Proje Koordinasyon ekiple-
rince ilgili alanlardan toprak örneklerinin
ekim öncesi alınması, gübrelemenin ye-
rinde ve zamanında yapılabilmesi gibi bir-
çok faaliyet dizesinin itinalı takibiyle elde
edilmiştir. 2016 yılında çalışmalara devam
edilecektir'' dedi.

BUĞDAY DEMONSTRASYONLARINDAKİ
YÜKSEK KALİTE VE VERİM BEĞENİ TOPLADI

BÖLGE İLLERİ ERZURUM’DA
HAYVANCILIĞI KONUŞTU

28.08.2015 tarihinde İlimizde,
15 Bölge İlinin katılımı ile bir
değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Bakanlığımızdan
Hayvancılık Genel Müdür Yar-
dımcısı Burhan DEMİROK ve
beraberinde 5 Konu Uzmanı, Er-
zurum İl Gıda Tarım Müdürü
Osman AKAR, illerden Hayvan
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürün-
leri Şube Müdürleri, Küçükbaş
Hayvan Kayıt Sistemi Sorum-
luları, Damızlık Koyun Keçi  Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanları ve
Birlik Müdürleri katıldı. 

Bir günlük çalışma toplan-
tısında, Bakanlığımız hayvan-
cılık genel politikaları, özellikle
küçükbaş hayvancılığın gelişti-
rilmesi ve buna yönelik hedef-
lenen destekleme politikaları,
küçükbaş hayvan kayıt sistemi
ve bölgede karşılaşılan sorunlar
değerlendirildi. Toplantı biti-
minde Bakanlığımız heyeti, yine
Bakanlığımız DAP programı
kapsamında sağlanan desteklerle
kurulan modern işletmeleri ma-
hallinde ziyaret etti.

PALANDÖKEN’DE TAYİNİÇIKAN PERSONELE VEDA
Palandöken İlçe Gıda Tarımve Hayvancılık Müdürlüğü per-sonellerimizden 2015 Haziranatama döneminde tayinleri çıkanGıda Müh. Nevra BİLDİRİCİ,Ziraat Mühendisi Bülent GÜNİN-Dİ, Vet. Sağ.Tek. A. Emir ŞAHİN,Vet. Sağ. Tek. Hüseyin KES-KİN’nin İlçe Müdürlüğümüzdenayrılmaları nedeniyle, müdürlü-ğümüz personellerince düzenlenenyemeğe Palandöken KaymakamıGürbüz KARAKUŞ ve İlçe Mü-dürü Metin YİĞİT katıldı.Yemekte konuşan İlçe MüdürüYİĞİT; Gıda, Ziraat ve HayvanSağlığı bölümlerinden ayrılan de-ğerli arkadaşlarımızın ekipleri-mizde uzun zamandan beri ver-dikleri yoğun emek ve katkıla-

rından dolayı kendilerine teşekkürederek bundan sonraki yaşamla-rında sağlıklı mutlu ve başarılıolmaları temennisinde bulundu.  İlçe Kaymakamı Sayın GürbüzKARAKUŞ; Tayin ve atama işininmemurluğun doğasında var oldu-ğuna, bazen isteyerek bazı du-rumlarda da istemeyerek tayinlerinolabileceğine, her iki durumda dagörevin en güzel şekilde sonuç-landırılması gerekliliğine dikkatçekti. Farklı yerlerde çalışmanınkültürel zenginliğe kapı açacağını,kurumdan ayrılacak olan arkadaş-ların bundan sonraki memuriyethayatlarının kendilerine huzur vebaşarı getirmesi ümidi taşıdığınıbelirterek, tayini çıkan personelehediye ve plaket verdi.
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İdari Yapı ve Nüfus
Erzurum İlinin batısında bulunan

Aziziye’nin kuzeyi İspir  İlçesi, gü-
neyi Erzurum, doğusu  Erzurum, ku-
zey doğusu Tortum İlçesi ve kuzey
batısı Bayburt ili ile sınırdır. 

Erzurum ovası üzerinde kurulu
bulunan Aziziye’nin batısında Dap-
han ovası bulunmaktadır. Aziziye’nin
kuzeyi 3.288 m yükseklikteki Kar-
gapazar dağları ile çevrilidir. Aziziye
ve Merkez Köyleri Erzurum ovası
ve Daphan ovası üzerinde bulun-
makla birlikte, kuzey tarafta bulunan
Ovacık bucağı dağlık ve engebelidir.
İlçenin toplam yüzölçümü 1.813
km2 olup, rakımı 1.812 m’dir.

İlçeye bağlı 3’ü merkez olmak
üzere toplam 72 mahalle bulunmak-
tadır. İlçemizde nüfusu 51.605’dir.

Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Faaliyetleri

İlçeye bağlı mahallerin ekono-
misi temelde bitkisel ve hayvansal
üretim faaliyetlerine dayanmaktadır.
İlçede hayvansal üretim merkezli
bitkisel üretimin yanı sıra sebzecilik
ve şeker pancarı üretimi de yapıl-
maktadır. Zirai faaliyet olarak sı-
rasıyla buğday, yonca, korunga, ça-
yırotu, fiğ, arpa, çavdar, yulaf, si-
lajlık mısır, tritikale, ayçiçeği, pa-
tates, şekerpancarı ve karışık sebze
ekimi yapılmaktadır. 

Hayvansal üretimde başta bü-
yükbaş hayvancılık olmak üzere
sırasıyla, küçükbaş hayvancılık ve
arıcılık yapılmaktadır.

Gıda ve Yem İşletmeleri
İlçede gıda satışı ve toplu tü-

ketimi yapılan işyerleri riske dayalı
denetim programına göre düzenli
olarak denetlenmektedir. Ayrıca
vatandaşlarımız tarafından bildi-
rilen Alo 174 Gıda Hattı şikâyet-
leri, BİMER hattına gelen şikâ-
yetler, diğer kamu kurumları ile
yapılan ortak denetimler ile ilçe-

mizde gıda kontrol faaliyetleri sıkı
bir şekilde devam etmektedir.
Alo174 ve BİMER şikâyetleri ile
rutin denetimler kapsamında çeşitli
ürünlerden numuneler alınarak la-

boratuvarda analiz ettirilmektedir.
İlçede gıda satış ve toplu tüketim
faaliyeti gösteren 313 işletme bu-
lunmaktadır. 2015 yılı içerisinde
bu işletmelerde 412 denetim ya-
pılmıştır. Denetimler sırasında olum-
suzluk tespit edilen işletmelere idari
yaptırımlar uygulanmıştır. 

Aziziye İlçesine Sağlanan
Tarımsal Desteklemeler

Bakanlığımızca, mazot-gübre-
toprak analizi, yem bitkileri, organik
tarım, sertifikalı fidan-tohum kulla-
nımı, makine-ekipman, hububat fark
ödemeleri, hayvan hastalıkları tazmi-
natları, anaç sığır, buzağı, anaç manda,
anaç-koyun keçi, besi-kesim, çiğ süt
ve arılı kovan desteklemeleri başlıkları
altında 2002-2014 yılları arasında
yaklaşık 81 milyon Türk Lirası des-
tekleme ödemesi yapılmıştır.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
İlçenin Sırlı Çayı üzerinde, su-

lama ve enerji üretmek amacıyla
1985-1996 yılları arasında inşa edi-
len Kuzgun Göleti Alabalık yetiş-
tiriciliğine su koşulları açısından
uygun olması avantajıyla gölette
alabalık üretiminde 3 işletme faa-
liyette bulunmaktadır.  Bu işletmeler
yıllık 1390 ton kapasite ile il geneli
kültür alabalıkçılığının yaklaşık
%71’ini olusturmaktadır.2014 yı-
lında 332.572,50 TL su ürünleri
destekleme ödemesi yapılmıştır.

Örgütlenme Faaliyetleri
İlçeye bağlı mahallelerde faaliyet

gösteren, 1 adet ziraat odası, 13
adet tarımsal kalkınma kooperatifi,
2 adet sulama kooperatifi, 2 adet
sulama birliği ve 1 adet süt üretici-
leri birliği bulunmaktadır. 

AZİZİYE’DE 
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Aziziye İlçesinde Sertifikalı
Patates Tohumu Üretimi

İlçede özel bir tohumculuk firması
sertifikalı patates tohumluğu üretimine
başlamıştır.  2015 yılında yaklaşık
olarak 120 dekarlık alanda patates
tohumu yetiştiriciliğine başlayan
firma İngiltere, Hollanda, İsviçre,
Almanya'dan getirilen 4 çeşit (Melodi,
Bamba, Everest ve Orkestra) anaç
ile üretilen 1.  nesil tohumlukla üre-
ticiyi buluşturmayı hedeflemektedir.

Bu durum Erzurum’da patates
üretimine verimlilik açısından önemli
katkı sağlayacaktır.  Ayarıca tohum-
ların hem Erzurum hem de diğer şe-
hirlerde üretim yapan çiftçilere satı-
larak İlimize katma değer sağlana-
caktır. İlerleyen dönemlerde sözleş-
meli üretim yapılarak Erzurum’un
sertifikalı tohum yetiştiriciliğinin
merkezi olması noktasında önemli
adımlar atılacaktır.  

Biçerdöver Kontrol
Hizmetleri
Erzurum İli Mülki Hudutları

Dâhilinde 2015 Yılı Biçerdöver
Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi
İle İlgili Valilik Tebliği gereği ilçe
müdürlüğünde görevli Biçerdöver
Yetki Kontrol Belgesine sahip Ziraat
Mühendisleri tarafından 2015 yılı
hasat döneminde dane kaybının ön-
lenmesi amacıyla biçerdöver kont-
rolleri yapılmıştır. 

Hastalıktan Ari İşletmeler
Bakanlığımız ülkemizde yaygın

olarak görülen Sığır Tüberkülozu
ve Brusellozu hastalıkları ile etkin
mücadele edilmesi, sürdürülebilir
hayvancılığın sağlanması ve hay-
vanlardan insanlara bulaşabilen bu
hastalıklardan halk sağlığının ko-
runması için Ari işletmelerin des-
teklenmesi projesini başlatmıştır.
Bu proje insan ve hayvan sağlığının
korunması yanında kaliteli ve sağlıklı

süt üretilmesi ile ülkemiz süt sek-
törünün Avrupa Birliğine süt ve süt
ürünleri mamulleri ihracatı yapa-
bilmesi için temel teşkil etmektedir. 

Bakanlığımızın 2012/21 No’lu
Hastalıktan Ari İşletme ve Onaylı
Çiftlikler Genelgesi’ne uygun bulunan
işletmelerde gerekli testler yapılarak
Ari işletmeler oluşturulmaktadır. Bu
kapsamda Aziziye ilçesi sınırları içe-
risinde bulunan Atatürk Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi Uygulama Bi-
rimine ait çiftliğe Arilik Sertifikası
verilmiş, başvurusu uygun görülen
Erdoğu ve Epsilon adlı işletmelerde
de süreç devam etmektedir.

İlçe Kesimhaneleri
İlçe sınırları içerisinde faaliyet

gösteren 3 adet kesimhane bulun-
maktadır.  Kesimhaneler Aziziye Or-
ganize Sanayi bölgesinde olup, gün-
lük 75 büyükbaş ve 180 küçükbaş
hayvan kapasitesine sahiptirler. Ayrıca
bu kesimhanelere ait 8 adet soğuk
hava deposu bulunmaktadır.

TARIM
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İlçemiz Yakutiye ve Palandöken ilçeleri ile bir-
likte Erzurum İlinin merkez ilçelerini oluşturmak-
tadır. İlçemizi sınırlayan Kargapazarı - Palandöken
Dağlarının sunduğu mera imkânları ve ikisi arasında
kalan Daphan ovası ile hayvan yetiştiriciliği ve
bitkisel ürün yetiştiriciliği açısından çok önemli
imkânlar sunmaktadır. 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi ile Kuzgun
Barajı’ndan sağlanan suyun Daphan Ovası ile
buluşturulması ve birçok mahallemizde yürütülen
arazi toplulaştırılması çalışmaları neticesinde ta-
rımsal verimliliğin artmasına ve üretim deseninin
genişlemesine sebep olmuştur. Ayrıca halen yü-
rütülmekte olan İlçemiz Sakalıkesik-Söğütlü
Mahallelerindeki sulama projeleri ve Sulama
Birliği öncülüğünde yapılan kapalı devre sulama
sistemi kurulmasıyla modern tarım teknikleri
uygulaması yaygınlaşacaktır.

İlçemiz mevcut hayvan potansiyeli ile ilimiz
içerisinde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu po-
tansiyelin değerlendirilmesinde öncülük yapan

Alaca ve Beypınarı Mahallelerindeki Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifleri çiftçilerimizin pazarlama gü-
cünü artırmaktadır. Kuzgun Barajında kurulu alabalık
üretim çiftlikleri ilimize büyük bir farklılık kazan-

dırmaktadır. Organize sanayi bölgesinin İlçe sınırları
içerisinde olması nedeniyle un ve yem fabrikaları,
et entegre tesisleri, süt ve süt ürünleri tesisleri,
gıda depoları ve diğer tesislerle hem tarımsal ürün-
lerin pazarlanmasına hem de istihdama ciddi manada
katkı yapmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde
bulunan sebze ve meyve hali tarımsal ürünlerin
ilimize sevki konusunda önemli bir yere sahiptir. 

İlçemizin mevcut florası sadece yerli arıcılarımız
için değil Karadeniz Bölgesinden gelen gezgin arı-
cılar içinde cazibe merkezi olmaktadır.  İlçemizdeki
Erzurum Şeker Fabrikası tarıma dayalı sanayinin
gelişmesine öncülük etmektedir. Yine Erzurum il
merkezimizde yıllardır hizmet sunan Erzurum Et
ve Süt Kurumunun ilçemiz sınırları içerisine ta-
şınması ve modern bir yapıya kavuşturulması ilçe-
mizi tarım ve hayvancılık alanında cazibe merkezi
olmasına katkı sunacaktır. Tarımsal iş gücünü sağ-
layan ilçe halkımızın tarıma olan sadakati, yeniliklere
açık olması ve üstün gayreti tarımın geleceğine
güvenle bakmamızı sağlamaktadır.

Zafer ÖZ  / Aziziye Kaymakamı

SEKTÖRÜN LOKOMOTİF İLÇESİ OLMAYA ADAYIZ...

Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler kırsal
alanda yürütülmektedir. Ancak ne yazık ki,
insanlar çeşitli gerekçelerle kırsal alanı hızla
terk ediyor. Bunun en önemli sebebi sosyal
yaşam ihtiyaçları ve altyapı hizmetlerinin ye-
tersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir.
Tarımsal faaliyetlerden de asla vazgeçemeye-
ceğimize göre insanları üretim alanlarında tut-
mak zorundayız. Biz de yerel yönetim olarak
kırsal alanlara hizmet götürmeyi en önemli
ilke edindik. Bu amaçla mahallelerimizin
altyapı ve sosyal yaşam alanlarındaki eksik-
likleri tespit ederek, bunları hızla bir bir çöz-
meye başladık. Kıt imkânlarımıza rağmen,
bereketli bir çalışma dönemi geçiriyor, kay-

naklarımızı ilçemizin her köşesine eşit yayarak,
Aziziye merkezi ve mahalleleriyle birlikte ge-
liştirmek ve güzelleştirmek için çalışıyoruz.

Aziziye’nin Dadaşkent ve Ilıca dışında 69
pare mahalleden oluşmaktadır.  İlçe merkezinde
olduğu gibi mahallerinde önemli bir bölümüne
ciddi yatırımlar yapmaktayız. Yerleşim alanla-
rında öncelikli ihtiyaçları dikkate alarak, bura-
lardaki köy konağı, taziye evi, imamevi başta
olmak üzere önemli sorunları çözmekteyiz.
Hemşehrilerimizden aldığımız dualar ve des-
tekler, bizim çalışma şevk ve heyecanımızı
daha da arttırıyor. İnşallah özlenen ilçe hedefine
yine hemşehrilerimizle birlikte yürüyeceğiz.Muhammed Cevdet ORHAN / Aziziye İlçesi Belediye Başkanı

KIRSAL ALANDA ALTYAPI SORUNLARINI BİR BİR ÇÖZÜYORUZ

İlçemizin başlıca geçim kaynağı hayvancılık
olup, sürdürülebilir karlı hayvansal üretim
için olmazsa olmaz olan hububat ve kaba yem
üretimine dayanmaktadır. İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü olarak ilçemize bağlı
bulunan 72 adet mahallede hayvan hastalıkları
ile mücadele programı kapsamında başta eğitim
ve yayım olmak üzere, denetim kontrol, temizlik
dezenfeksiyon uygulamaları, sığır cinsi hay-
vanlar ile koyun keçi türü hayvanların küpeleme
kayıt ve takip sevk işlemleri, hastalıklar ile
mücadele kapsamında Şap, PPR, sığırların
nodüler ekzantemi aşısı, şarbon ve kuduz
aşıları yıl içerisinde programlı bir şekilde ya-
pılmaktadır. Güvenilir sağlıklı et ve et ürünle-
rinin halkımıza sunulması açısından İlçemizde
bulunan 3 adet ruhsatlı kesimhaneye resmi
veteriner hekim görevlendirmesi yapmaktayız. 

İlçemizde son yıllarda Bakanlığımızın uy-
gulama alanı içerisinde bulunan DAP ve TKDK
projeleri kapsamında 6 adet 150 ile 200 bü-
yükbaş hayvan kapasiteli süt sığırcılığı işletmesi
kurulmuştur.

İlçe müdürlüğü olarak Bakanlığımızın sun-
muş olduğu bitkisel ve hayvansal üretim des-
teklemeleri kapsamında uygulama alanımız
içerisinde bulunan desteklemelerden;  Mazot
Gübre Toprak Analizi, Yem Bitkileri Destek-
leme Organik Tarım Destekleme Sertifikalı
Tohum Yazlık ve Güzlük Destekleme, Makine

Hibe Desteği, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatı-
rımlar, Tarımsal Danışmanlık Desteklemesi,
Hububat Fark Ödemeleri Desteklemesi, Arılı
Kovan Desteklemesi, Süt Teşviki Desteklemesi,
Manda Desteklemesi,  Erkek Besi Desteklemesi,
Desteklemesi, Alabalık Su Ürünleri Destek-
lemesi, Anaç Sığır Desteklemesi, Buzağı Des-
teklemesi, Koyun-Keçi Desteklemesi, Hayvan
Hastalık Tazminat Destelemesi vb. başlıkları
altında 2014 yılında yaklaşık 10.5 milyon
Türk Lirası destekleme ödemesi gerçekleşti-
rilmiştir.

Ayrıca 2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararı
ile  çeşitli afetlerden zarar gören çifçilerimizin
T.C Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerine olan tarımsal kredi borçları 1 yıl
süreyle ertelenmesi için gerekli saha çalışmaları
yapılarak ilgili kuruluşlara bildirilmiştir.

İlçe Müdürlüğü olarak üretici, yetiştirici
ve tüketiciyi birinci derecede ilgilendiren tüm
bu faaliyet alanlarımızla ilgili olarak dört mev-
sim mesaiye bağlı kalınmaksızın hizmet üre-
tiyoruz.

Ümit KOÇ / İlçe Müdürü

“DÖRT MEVSİM HİZMET ÜRETİYORUZ”
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Aziziye Süt Üreticileri Birliği olarak TKDK
ile birlikte yaptığımız proje ile Aziziye İlçemizde
bulunan 72 mahallede üretilen sütün toplanarak
pazarlanmasına talip olduk. 

Amacımız bu projeyle süt üreticileri birliği
olarak çiftçiye direk ulaşarak aynı gün içerisinde
mahallerimizdeki tüm sütü tek bir noktada soğuk
zinciri bozulmadan toplamak ve bu sütü toplu
olarak süt işleyen tesislere ulaştırmaktır. Aziziye
Süt Üreticileri Birliği olarak Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu ile yapmış olduğumuz

sözleşme ile proje kapsamında makine ekipman
ve yapım işleri kapsamında oluşturacağımız süt
toplama tesislerimizin proje maliyeti 765.107 TL
olup 382.553 TL hibe olarak TKDK tarafından
karşılanacaktır.  

Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdür-
lüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Şahin KARAKAŞ / Birlik Başkanı

AZİZİYE SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA MERKEZİ KURUYOR

Aziziye Ziraat Odası 1997 yılında kurulmuş ve
o yıldan itibaren hizmet etmeye başlamıştır. Halen
8.200 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Bu üyelerin
5.500’ü aktif olarak tarımla uğraşmakta olup ilin
etkin ve büyük çiftçi örgütüyüz.

Odamız Ziraat Odaları Kanunu doğrultusunda
hizmet vermekte, üyeleri bulunan çiftçilerin tarımsal
faaliyetlerinde öncülük yapmaktadır. Genel olarak
tarımsal politikaların belirlenmesinde Ziraat Odaları
Birliğinin Çalışmalarına yardımcı olmakta, bölgesel
politikaların hayata geçirilmesinde rol almaktadır.
Bölge çiftçisinin kullanmasına yönelik çeşitli tarım
alet ve makine parkını kurarak her çiftçinin almasına
gerek olmayan veya her çiftçinin alamadığı tarım
alet makinesini temin edip çiftçimize sunmaktadır. 

Odamız Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti
de vermekte olup, danışmanlarımız birebir işletmeleri
ziyaret ederek çiftçilerin ihtiyaç duyduğu konularda
bizzat mahallinde rehberlik yapmaktadırlar. 

İletişim ve yayımın her alanda olduğu gibi
bizim sektörde de önem arz etmesi ve hizmet ala-
nımızın genişlemesi nedeniyle Odamız bir yayım
aracı olarak 2012 yılından itibaren üç ayda bir
dergi çıkarmaya başlamıştır. Bu dergilerimizde
Tarım danışmanlarımız önemine binaen her sayıda
bir-iki konuda teknik yazılarını yayımlamaktadırlar. 

Değişik zamanlarda toplu çiftçi ziyaretleri ya-
pılmakta, özellikle kış aylarında akşam saatleri iyi
değerlendirilmektedir. Üniversite ve Tarım Teşki-
latından da bu konularda destek alınmaktadır. 

Aziziye Ziraat Odası olarak bu sorumlulu-
ğumuzun bilincinde, Devletimizin bu konuda
bize sunmuş olduğu destek ve vermiş olduğu
imkânı en iyi şekilde değerlendirmek, bunu
kırsal refahın yükseltilmesinde kullanmak,
özelde de sorumlu olduğumuz çiftçilerin gelirini
artırma azmi ve kararındayız.Şahset KARAMAN / Ziraat Odası Başkanı

ETKİN VE BÜYÜK BİR ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜYÜZ
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2015 YILINDA ARICININ YÜZÜ GÜLDÜ…
Erzurum arıcılığı Ülkemiz arıcılığı içerisinde

önemli bir yer tutmaktadır. Çayır mera varlığı,
flora çeşitliliği, doğal kirliliğin olmaması,
iklim özellikleri ve topografik yapı Erzurum
ilini arıcılık faaliyetinde cazip kılmaktadır.
Bu potansiyel 120 bin civarındaki yerli arıcılara
ve 150 bininin üzerinde gezginci arıcılara ait
koloniler ile değerlendirilmektedir. İlimizde
genel olarak bal üretimi üzerine arıcılık faaliyeti
yürütülmektedir.  Ömrünün kısalığına rağmen
uzun soluklu planlama ve altyapıya ihtiyaç
duyulan arı ürünleri üretiminde verimi etkileyen
faktörlerin çokluğu üreticileri bazı yıllarda
olumsuz etkilemiştir.  Özellikle bal üretiminin
bir bölgede yılın sadece 20-30 günlük nektar
akımına bağlı olması arıcılığı her zaman riskli
bir sektör haline getirmiştir.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Erzu-
rum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner
BAYIR;  “Geçtiğimiz 2-3 yıldır ilimizde gerek
kuraklık gerekse flora yapısı nedeni ile görülen
verim düşüklüğü arıcının umudunu hep seneye
bırakmıştı. Buda arıcılarımızın üretim şevkini
kırmıştı. Ancak 2015 yılında bal verimi arıcı-
mızın yüzünü güldürmüştür. İlimize gelen
gezginci arıcılar ile birlikte 5 bin tonun üzerinde
üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir.  

2015 yılında hem üreticimiz hem de tü-
keticimizin ağzı tatlanacak” diyen BAYIR;

Erzurum’un gerek iklimi gerekse florası üre-
tilen bala kalite güvencesi vermektedir. Ancak
üreticilerin üretimi yanında tüketicilere de
kaliteli bal üretiminde ve arzında büyük rol
düşmektedir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle
televizyon reklamları ve diğer unsurlar nedeni
ile zaman zaman şüphe ile bakılır hale gelen
balın, üretiminde hiçbir şüpheli durum bu-
lunmamaktadır. Ancak bal, güvene dayalı bir
ürün olup; tüketicilerin ya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından Üretim izni almış

işletmelerden ya da birinci üreticilerden ürün-
lerini temin etmelerinin doğru olacağını,
sokak aralarında veya izinsiz satılan ürünlere
güvenmemelidir.  Ayrıca Erzurum sadece bal
üretimi değil İkincil arı ürünleri ile de arıcılık
sektöründe var olacaktır. Bu konuda geçtiğimiz
yıllarda Erzurum’da yapılan Uluslararası
Kongre Çalışmaları dışında yurtdışındaki ba-
şarılı örneklerden Romanya’da bulunan Ens-
titüler ziyaret edilerek Erzurum’da yatırım
arayışında olduklarını belirtti.
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EYLÜL AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1. Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Anızlar yakılmayıp sürülerek toprağa karıştırılmalıdır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi
yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
2. Endüstri bitkilerinde (Şekerpancarı, ayçiçeği ve patates) sulama ve diğer bakım işleri devam eder.
3. Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder.
4. Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasat edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.      
Muhafaza edilir ve değerlendirilir.
5. Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri yapılır. Sebzelerden tohum alınır.
6. Her türlü sebze hasadı yapılır. Bazı bölgelerde son turfanda sebzelerin hasadına başlanır.
7. Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.

Hayvansal Üretim
1. Ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder.
2. Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir.
3. Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi bakım işleri ay boyunca devam eder.
4. Yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajına başlanır.
5. Sütlerin işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
6. Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele devam edilir. Özellikle sonbahar iç ve dış parazit ilaçlaması yapılmalıdır.
7. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasında büyükbaş hayvanların tamamı mutlaka aşılatılmalıdır.
8.  Yeni doğan buzağı ve kuzuların küpeleme ve kayıt işlemleri yaptırılır.
9. Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltılır.
10. Başta varroa olmak üzere çeşitli arı hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir
11. Bal hasadı devam eder. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yiyecek durumları kontrol edilir.
12. Kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpeleri mutlaka İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

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

2015 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ


