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HINIS’DA TARIM

Bereketin adı; 

Anadolu’da “Buğday ile koyun, gerisi oyun”
sözü ile tarihsel süreçte, coğrafyamızın bize
sunduğu yaşam realitesi, bugün bir kez

daha kendini hatırlatmış bulunuyor. Bu coğrafyada sü-
regelen yaşamda belki zorunlu, belki nimet, belki de
bir bereket olan koyunculuk; sosyo-kültürel ya-
şamdaki hızlı ve acımasız değişim trendinden en
olumsuz etkilenen sektörlerden biri olmuştur. 2009
yıllarına kadar sürekli bir düşüş yaşayan koyunculuk,
bıraktığı boşlukla bedel ödetmeye başladı.   

Koyunculuk: yeri geldiğinde cep harçlığı,
misafir ağırlamanın en latif ikramı, ya-
tak-yorgan-çorap-keçe-süt-et oldu,

kom-ağıl altlıkları yakacak oldu; ama daha da
ötesi, insanoğluyla tanıştığı günden bu tarafa, be-
reketin diğer bir adı oldu. Ancak başlangıçta da
arz edildiği üzere, ülke genelinde olduğu gibi Erzurum
ilinde de 2009 yılına kadar azalan koyun-keçi varlığı,
2010 yılından itibaren alınan bir kısım tedbirlerle
birlikte yeniden yükselişe geçti.

*Erzurum’da Son 10 Yılda Koyun-Keçi Varlığı Değişimi
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TARIMSAL 
DESTEKLERİ

ANLATTIK

Tarımsal desteklemelerin daha fazla ke-
sime ulaşabilmesi için  ETSO toplantı salonunda
geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı
Abdurrahman İÇYER; Çiftçilerin Erzurum ilinde
uygulanan desteklemelerden daha fazla ya-
rarlanmaları için biraz daha çaba göstermeleri,
işletme altyapılarını modernize etmeleri, des-
tekleme süreçlerini iyi takip etmeleri gerek-
tiğini ve bunun için de il ve ilçe müdürlükle-
rimizin her zaman yanlarında olduklarını bil-
melerini istediklerini vurguladı. >> 2’de

DAP eylem planı kapsamında
bölgesel gelişmişlik farklarının azal-
tılması, hayvansal üretimde verimli-
lik ve kalitenin artırılması çalışmaları
hız kesmeden devam ediyor. Bu kap-
samda yeni bir parti damızlık boğa
dağıtımı daha gerçekleştirildi.

İl Müdürü Osman AKAR; “Gerek
büyükbaş gerekse küçükbaşta sağla-
dığımız damızlık erkek materyaller,
Erzurum  hayvancılığının gelişmesine
önemli katkısı olacaktır. Başvuruda
bulunan tüm  yetiştiricilerimize, hay-
vanlar temin edildikçe dağıtımına
devam edilecektir. Boğaların ilimize
ve çiftçilerimize  hayırlı olmasını dili-
yorum.” dedi.  >> 8’de

DAMIZLIK 
BOĞALAR 

TESLİM EDİLDİ

NENEHATUNLARA EĞİTİMNENEHATUNLARA EĞİTİMNENEHATUNLARA EĞİTİM Bakanlığımız ile
Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı ve Zi-
raat Odaları Birliği
arasında “Kadın Çift-
çilere Eğitim” İşbir-
liği protokolü kapsa-
mında Çat, Aziziye,
Tortum, Pasinler İlçe-
lerinden katılan kadın
çiftçilere yerinde eği-
timler verildi.>> 9’da
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Tarımsal desteklemelerin daha
fazla kesime ulaşabilmesi
için 27.05.2015 tarihinde

ETSO toplantı salonunda geniş katılımlı
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Abdurrahman İÇ-
YER, Palandöken Kaymakamı Gürbüz
KARAKUŞ, Yakutiye Kaymakamı
Ahmet KATIRCI, paydaş kurum tem-
silcileri, çiftçi örgüt temsilcileri, muh-
tarlar ve çok sayıda üreticinin katıldığı
toplantıda tarımsal desteklemelere
ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili detaylı bir sunu
yapan İl Müdürü AKAR özetle, "Ta-
rım, yapısal değişim ve dönüşüm ça-
lışmalarıyla beraber ortaya konulan
etkin ve kararlı politikalar ve sağlanan
desteklerle son dönemde büyük bir
çıkış yapan ve ekonomimize önemli
katkılar sağlayan bir sektör konumuna
geldi. İlimiz ekonomisi için vazge-
çilmez unsur olan tarım her geçen

gün büyümektedir.  Büyüme sırasında
değişen tarımsal yapı ve sosyal ta-
leplere bağlı olarak da tarımsal des-
tekleme kalemlerimiz ve miktarlarımız
sürekli değişiklik göstermektedir.

2002 yılında birkaç kalemde ve-
rilen tarımsal destekleme, bugün
sektörün her alanına yayılmış; üre-
timden tüketime desteklenmeyen

hiçbir kalem kalmamıştır.
Tarımsal destekler, üretimi artır-

manın yanında, kalite, sağlık, ve-
rimlilik ve kırsal kalkınma esas alı-
narak etkin bir politikaya bağlandı.
Bu çerçevede tarım sektörüne, bitkisel
üretimden hayvancılığa, kırsal kal-
kınmadan güvenilir gıdaya kadar
birçok alanda önemli miktarda kaynak
aktarıldı, üreticilerimize uygun ko-
şullarda kredi imkânları sağlandı. 

İlimizde 2002 yılında toplam 57
Milyon TL destek sağlanmışken, 2014
yılında yaklaşık 80 Milyon TL, 2002-
2014 yıllarında ise tarım, hayvancılık,
arıcılık, su ürünleri sektörlerine toplam
847 Milyon TL kaynak aktarıldı." dedi. 

AKAR: Atalarımız "Tarlada izi
olmayanın, harmanda yüzü olmaz."
demişler.  Siz üretken çiftçimize
verdiğimiz destekler ile 2015 yılında
bütün tarlalarda iz bırakacağınıza
inanıyoruz. 2015 yılı üretim sezo-

nunun bereketli ve bol kazançlı ol-
masını diliyorum." dedi.

Vali Yardımcısı Abdurrahman İÇ-
YER konuşmasında, özellikle çiftçi-
lerin Erzurum ilinde uygulanan des-
teklemelerden daha fazla yaralanmaları
için biraz daha çaba göstermeleri, iş-
letme altyapılarını modernize etmeleri,
destekleme süreçlerini iyi takip et-
meleri gerektiğini ve bunun için de il
ve ilçe müdürlüklerimizin her zaman
yanlarında olduklarını bilmelerini is-
tediklerini önemle vurguladı.

Toplantı sonunda üreticilerin
ve tarımsal örgütlerin bir kısım
konularla ilgili önerileri alındı ve
soruları cevaplandırıldı.

TARIMSAL DESTEKLERİ
ÇİFTÇİLERE TANITTIK

Şap hastalığı sınır tanımayan, ül-
keden ülkeye geçen, dünya hayvan-
cılığını tehdit eden, hayvanlarda %
30 verim kaybına sebep olan bir
hastalıktır. Bölgemizde de son yıllara
kadar çok yoğun görülen şap hasta-
lığına karşı farkındalığın artırılması
ve bilinçlendirme amacı ile ilimizdeki
kamu ve özel veteriner hekimlere
yönelik olarak 26.05.2015 tarihinde
bilgilendirme toplantısı yapıldı.  

Şap Enstitüsü Müdürlüğü uz-
manlarından Abdulnaci BULUT
ve Abdullah ARSLAN tarafından
verilen eğitimde şap hastalığı bütün
detayları ile ele alındı.

Son yıllarda alınan tedbirler ve
aşılama çalışmaları ile 2014 yılın-
dan az sayıda ve etkisiz birkaç

mihrak görülmüş, 2015 yılında ise
ilimizde  vaka çıkışı olmayan has-
talıkla ilgili yoğun aşılama çalış-
maları ve diğer tedbirlerin uygu-
lanmasına devam edilmektedir.

Bu hastalığın eradikasyonu
(yok edilmesi) için çiftçilerimizin
aşılamalara etkin bir şekilde ka-
tılması gerektiği vurgulandı.

ŞAP HASTALIĞINA KARŞI BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ…
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TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE
BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ TANITIM

TOPLANTILARINA YOĞUN İLGİ
Aşkale, Aziziye ve Pasinler İlçe-

lerimizde Bakanlığımızın Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı (KKYDP) kapsamında,
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi (10.Etap) ve Sulama
Ekipmanları Yatırımlarının Destek-
lenmesi Tebliği ve uygulamaları hak-
kında bilgilendirme ve tanıtım top-
lantısı düzenlendi. 

Toplantılara Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Osman AKAR,
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube
Müdürü Metin HANOĞLU,   Aşkale
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Metin ARİFOĞULLARI, Azi-
ziye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Ümit KOÇ, Pasinler İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Murat ÇETİN, teknik personel, muh-
tarlar ve üreticiler katıldı.

Konunun önemine binaen yapılan
tanıtım toplantılarında Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi
kapsamında, doğal kaynaklar ve çev-
renin korunarak kırsal alanda gelir
düzeyi yükseltilerek, tarımsal üretim
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyo-
nunun sağlanması için küçük ve orta

ölçekli işletmelerin desteklenmesi
,tarımsal pazarlama altyapısını oluş-
turmak, güvenilir gıda üretimini sağ-
lamak, kırsal alanda alternatif gelir
kaynaklarının geliştirmesi hedeflen-

mektedir. 
Bilindiği üzere tarımsal verimlilik

için basınçlı sulama yöntemlerinin
mutlaka yaygınlaştırılması gerek-
mektedir. Tarım sektörü Erzurum

için hayati öneme sahiptir. Yapılan
sulamaların büyük çoğunluğu salma
sulamadır. Ülkemizde kullanılan su-
yun %70'i tarım sektöründedir. Bu
sebepledir ki tarımsal sulamada, su-
yun etkin ve verimli kullanılması,
verim ve kaliteyi artıracak basınçlı
sulama sistemlerinin kullanımının
önemi her geçen gün artmaktadır.
Öte yandan su kaynaklarının verimli
kullanılması için de tarımda kullanılan
suyun azaltılması önemine değinilerek
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman
Alımlarının Desteklenmesi Programı
kapsamında 7 yatırım konusuna  %
50 hibe desteği verilecek. Hibeye
esas tutar gerçek kişiler için 100.000
TL, tüzel kişiler için 200.000 TL'dir.
Mal alım bedellerinin, bu miktarları
aşması durumunda aşan kısım yatı-
rımcı tarafından ayni katkı olarak
karşılanacağı vurgulanarak, son baş-
vuru tarihi 01 Temmuz 2015 Çar-
şamba günü mesai saati bitimidir.
Çiftçilerimizi bu önemli desteklerden
azami düzeyde yararlanmalarını te-
mennisi dile getirilerek İl Müdürlü-
ğümüzce hazırlanan başvuru şartlarını
içeren el broşürleri dağıtıldı.

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI
İlkokul çağındaki çocuklarda ta-

rımsal konularda farkındalık oluşturmak
için  "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı
altında İMKB İnönü İlkokulu 4. Sınıf
öğrencilerine doğa bilinci, çevre far-
kındalığı kazandırmak,  tarladan sofraya
gıda üretim teknolojileri ve gıda güve-
nilirliği vb konularda bilgi vermek ama-
cıyla; 03-05 Haziran 2015 tarihlerinde
Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi,
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği,
Orman Bölge Müdürlüğü, Doğu Ana-
dolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü gibi
tarımsal faaliyet gösteren kurum ve ku-
ruluşlarımıza geziler düzenlendi.

Gezi ve düzenlenen etkinliklerde, biz-
zat uygulama alanlarında konu uzmanla-
rınca bilgilendirmeler yapıldı. İlkokul ça-
ğındaki öğrencilere eğitim modülüne uy-
gun çeşitli konulardan oluşan ve Bakanlı-
ğımız tarafından hazırlanmış olan eğitim
filmleri izletildi. Eğitim süresince çocukların
yemek ihtiyaçları karşılandı ve çeşitli he-
diyeler verildi. Kampa katıldıkları için
çok mutlu olduklarını, keyifli vakit geçir-
diklerini ve yeni bilgiler edindiklerini söy-
leyen öğrenciler; bu imkânı sağlayan ve
kendilerine 3 gün boyunca rehberlik eden
Müdürlüğümüz personellerine teşekkürlerini
ileterek mutlu ayrıldılar.



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 : 12.6.2015
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Birleşmiş Milletler Uluslar
Arası Sütçülük Federas-
yonu tarafından "Bes-

lenme açısından mükemmel gıda",
"Hayvansal protein" ve "Kalsi-
yumun ana kaynağı" olarak
nitelendirilen sütün önemine
binaen 21 Mayıs Dünya
Süt Günü ve 21-28 Mayıs
Süt Haftası vesilesiyle Er-
zurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
olarak okul çocuklarına ve
tüketicilere yönelik etkinlik-
ler dizisi düzenlendi.

Etkinlikler, İl ve İlçe Müdür-
lüklerimiz, Atatürk Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi, Erzurum Bölgesi Ve-
teriner Hekimler Odası, Erzurum
İli Gıda Mühendisleri Odası, Erzu-
rum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği, Leben Süt Ürünleri, Alkazan
Süt Ürünleri ve  Palandöken Süt
Ürünleri gibi firmalarımızın işbirliği
ve desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

İlkokul çocuklarına yönelik, Ata-
türk Üniversitesi çiftliğindeki Süt
Sağım Tesisleri gezisi ile başlayan
etkinlikler daha sonra üniversiteye
ait süt fabrikası gezisi ile devam
edildi. Burada uzmanları tarafından
süt ve süt ürünleri üretimi aşamalı
olarak anlatıldı. Daha sonra çocuk-
lara yönelik bir bilgilendirme se-
mineri düzenlendi. Seminerden
sonra çocuklara ayran, peynir ve
simit kokteyli ikram edildi.

Çocuk-
lar açısından
bilgilendirici, eğlendirici
ve bilinçlendirici bir etkinlik oldu.

Süt haftası dolayısıyla İl Mü-
dürlüğümüz önünde açılan stantlarda
hafta boyunca belirli saatlerde süt
dağıtımı ve bilgilendirme etkinlikleri
düzenlenmiştir. Sağlıklı beslenme
için her yaşta tüketilmesi gereken
sütün, beslenmemizdeki önemini
anlatan broşürler dağıtıldı.

Etkinlikler bü-
tün ilçelerimiz-

de benzer şe-
kilde süt haf-
tası boyun-
ca devam
etmiştir.

Dünya Süt Günü ve
Haftası Etkinlikleri
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KURU FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİ
YAYGINLAŞTIRILIYOR
2016 yılı BM tarafından

"Uluslararası Bakliyat
Yılı" olarak ilan edil-

miştir.Bu kapsamda Ülkemiz ve
ilimizde de farkındalığı artırmak
için bir dizi uygulamalar ger-
çekleştirilmektedir. 

İl Müdürlüğümüzce hazırla-
nan “Hınispir Fasulyesi Yetişti-
riciliğinin Yaygınlaştırılması Pro-
jesi” kapsamında temin edilen
fasulye tohumlukları ilçe müdür-
lüklerine dağıtımı  yapılarak pro-
jenin uygulanmasına başlandı.

İlimizde İspir ve Hınıs Fa-
sulyesi önemli yerell çeşitleri

bulunmaktadır. İspir fasulyesi
coğrafi işaret tescili yapılmış
olup,  Hınıs Fasulyesi'nin ise
tescil işlemleri ise devam et-
mektedir.

İl Müdürlüğümüzce hazırla-
nan bu proje ile bölgemizde ve
ülkemizde yakından tanınan ve
tercih edilen İspir ve Hınıs fa-
sulyelerinin Hınıs, Karayazı, Ka-
raçoban, İspir, Pazaryolu, Oltu,
Tortum, Yakutiye, Şenkaya il-
çelerinde yetiştiriciliğinin yay-
gınlaşmasını sağlamak suretiyle
projenin uygulanacağı ilçelerde
fasulye tarımının yaygınlaşması

sayesinde çiftçi ailelerinin eko-
nomik yönden gelişmelerine kat-
kı sağlamak amaçlanmaktadır.

Projemiz Hınıs, Karayazı,
Karaçoban, İspir, Pazaryolu,
Oltu, Tortum, Narman, Uzun-
dere, Yakutiye, Şenkaya ilçele-
rinde toplamda 200 dekar alanı
kapsayacak olup, her bir çiftçiye
1 dekarlık demonstrasyon tarlası
kurulacaktır. Proje çalışmala-
rında kullanılacak olan fasulye
tohumluğu temin edilmiş olup,
projeye dahil edilen çiftçilere
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İl Müdürlüğümüzce 4342 sayılı
Mera Kanunu hükümleri gereği tes-
pit, tahdit ve tahsis işlemleri biten;
meralarında ot açığı bulunan ve ıs-
laha ihtiyaç duyan  köy ve beldelerde
bütçe imkanları doğrultusunda ıslah
çalışmaları yapılmaktadır. 2004 yı-
lından itibaren ilimizde başlatılan
bu proje kapsamında 2004-2014
yılları arasında 15 köyde ıslah ça-
lışmaları tamamlanmıştır.

İlimizde 2015 yılında
Tortum/Tortumkale,Oltu/Yaylaça-
yır,   Aziziye/Sorkunlu ve Nar-
man/Sülüklü köylerinde "Mera
Islah ve Amenajman Projesi" ça-
lışmaları devam etmektedir.

Mera Islah ve Amenajman Pro-
jesi  uygulanan Narman/Sülüklü
köyünde 26.05.2015 tarihinde  Islah
Projeleri  Koordinatörü Prof. Dr.
Binali ÇOMAKLI, proje danış-
manları  Prof. Dr. Mustafa TAN ve
Yard. Doç.Dr. Kerim GÜLLAP Bit-
kisel Üretim ve Sağlığı Şube Mü-
dürü Fethi AKMAN, Narman İlçe
Müdürümüz  Salim PEHLÜVAN

ve proje uygulayıcısı teknik ele-
manlarla birlikte proje kapsamında
köyde yapılan çalışmalar yerinde
izlenerek değerlendirilmiştir.

Yine aynı tarihte; Narman Camii
Kebir, Camii Sağır ve Tuzla ma-
hallelerinin ortak olarak kullandıkları
mera parsellerinde; 2016 yılında
uygulanması planlanan  Mera Islah
ve Amenajman Projesi  çalışmala-
rına temel teşkil etmek üzere ilgili
heyet ve bu meraları kullanan çift-
çilerimizle birlikte, vejetasyon etüdü
yapılarak,  mera parsellerinin nasıl
ıslah edileceği ve bu konuda neler
yapılabileceği konusunda yerinde
çalışmalar yapılmıştır. Vejetasyon
etüdü çalışması sonrasında İl Mü-
dürlüğümüz 2016 yılı programına
dahil edilmek üzere mera ıslah pro-
jesi hazırlanacaktır.

Konu ile ilgili olarak; ıslah pro-
jeleri koordinatörü Prof. Dr. Binali
ÇOMAKLI "Ülke hayvancılığı için
çok önemli olan meralarımızın bi-
linçli kullanımı ve otlatma periyo-
duna dikkat edilmesi gerektiği vur-

gusu yapmıştır. Erzurum ilindeki
kültür ırkı hayvan sayısı bakımından
Narman ilçemiz ilk sırada yer al-
maktadır. Narman merkez Camii
Kebir, Camii Sağır ve Tuzla ma-
hallelerinin ortak kullanımında olan
bu meralarımızı ıslah ederek; burada
hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin
kaba yem açığını gidererek; onları
da mera ıslah çalışmalarının bir
parçası yapıp, birlikte doğal kay-
naklarımıza sahip çıkmayı planla-
maktayız. Özellikle önümüzdeki

süreçte mera ıslahı uyguladığımız
yerlerde sürü yönetimi eğitimini
de işin içine katarsak daha başarılı
olacağımızı umuyorum" dedi.

Mera Çalışmaları Devam Ediyor...

HALI SAHA FUTBOL
TURNUVASINDA 
KUPA NARMAN’IN

2015 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Erzurum İlindeki kurumlar-
arası futbol müsabakasında İl Müdürlüğü
ile Narman İlçe Müdürlüğü arasında
oynanan final maçını 5-1 skorla Narman
İlçe Müdürlüğümüz kazanmıştır.

20 takımın katıldığı turnuvada, 1 ay
süren müsabakalar sonucunda ipi gö-
ğüsleyen Narman İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık  Müdürlüğü'nü kutluyoruz.
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Bereketin adı;
Özcan YILDIRIM İl Müdür Yardımcısı

Anadolu’da “Buğday ile koyun, gerisi oyun” sözü ile tarihsel süreçte, coğrafya-
mızın bize sunduğu yaşam realitesi, bugün bir kez daha kendini hatırlatmış bulu-
nuyor. Bu coğrafyada süregelen yaşamda belki zorunlu, belki nimet, belki de bir

bereket olan koyunculuk; sosyo-kültürel yaşamdaki hızlı ve acımasız değişim tren-
dinden en olumsuz etkilenen sektörlerden biri olmuştur. 2009 yıllarına kadar sürekli
bir düşüş yaşayan koyunculuk, bıraktığı boşlukla bedel ödetmeye başladı.   

Koyun, keçi gibi küçükbaş hay-
vanlar, büyükbaş hayvandan farklı
olarak karla kaplı zaman dilimi hariç,
yılın önemli bir döneminde hatta en
kötü meralarda dahi beslenerek ek
bir yemlemeye ihtiyaç duymazlar.

Ülke mera varlığı içerisinde
yaklaşık 1,6 milyon hektar alanla
Erzurum ili önemli bir paya sahip
ise de bölgede zayıf ve orta vasıflı

mera yapısının fazla oluşu, koyun-
culuk faaliyetini bir zorunluluk ha-
line dönüştürüyor. 

Ayrıca, büyükbaş hayvan üreti-
minin süre ve maliyet açısından
olumsuzluğu nedeniyle, çok daha
kısa sürede ve düşük maliyetle ya-
pılan koyun yetiştiriciliği; kırmızı
et üretiminde arz açığını karşılaması
adına büyük önem arz etmektedir. 

Son yıllarda koyun varlığındaki
azalmanın nedenleri arasında kırsaldan
kente göç, sürü yöneticisi -çoban- bu-
lunamaması, fiyat dalgalanmaları, göçer
hayvancılıkta mera sorunları, tüketim
alışkanlıkları, süt, yün ve deri gibi ko-
yunculuk ürünlerinin ederinde değer
bulamaması, erken kuzu kesimi vb.
gibi birçok sebep sayılabilir. 

Ancak, büyükbaş etinde oluşan
arz açığı ve maliyetinin yüksek oluşu,
Bakanlığımızın küçükbaş hayvancı-

lığına yönelik birçok başlıkta des-
teklemeleri, koyun eti tüketimine yö-
nelik kamuoyunda olumlu algı dö-
nüşümü, kamuda menülerde koyun
eti bulundurulmaya başlanılması, artan
nüfus, Erzurum iline ait coğrafi tescilli
cağ kebabının yaygınlaşması gibi
birçok gelişme, İlimizde de koyun-
culuk faaliyetine olan ilgiyi artırmıştır.
Bunun neticesinde 2010 yılından iti-
baren küçükbaş hayvan varlığımız
tekrar düzenli yükselişe geçmiştir.

Koyunculukta
Meraların Önemi
Koyunculukta
Meraların Önemi
Koyunculukta
Meraların Önemi

Erzurum’da Son 10 yılda
Koyun-Keçi Varlığı Değişimi

Meralarda veya işletmelerimizde
kimi zaman milyonluk servetimizi tes-
lim ettiğimiz Çoban (sürü yöneticisi),
gün boyu yönettiği koyun, keçi ve
sığır sürüsünün bütün sorumluluğunu
taşıyan kişidir. Çoban: hayvanların ba-
kımı, beslenmesi, sağlığı, üremesi, tı-
marı, kırkılması, sağımı, meraların ko-
runması ve planlı otlatma gibi sürü
yönetiminin gerektirdiği tüm işlerden
asgari bilgi sahibi olması gerekir.

Küçükbaş hayvancılığın geliştiril-
mesinde en önemli sorunlardan birinin
çoban sorunu olduğu görülmüştür. Ge-
rek eğitimli çoban yetiştirme ve gerekse
bu eğitimli çobanların istihdamı için
2013 yılından itibaren çeşitli programlar
uygulanmaya başlanmıştır. 

İlk olarak, Halk Eğitim Merkezle-
rince yürütülmekte olan çiftçilere yö-
nelik hayat boyu öğrenme kurslarına
"Sürü Yöneticiliği" kurs programı da
dâhil edilmiştir. İkinci olarak, Bakan-
lığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dai-

resi Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan Aktif
İşgücü Piyasa Programları İşbirliği
Protokolü kapsamında "Sürü Yönetimi
Elemanı Benim" ve "Tarımsal Nüfus
Gençleşiyor" projeleri uygulanmaya
başlanmıştır. Bu çerçevede  düzenlenen
sürü yönetimi elemanı kurslarında
Aziziye’de13, Tortum’da 47 ve Ho-
rasan’da 13 olmak üzere toplam 73
kursiyere sertifikaları verilmiştir.

Sürü Yöneticisi (Çoban) Kursları

Sürü Yönetimi Elemanı
İstihdam Desteği

Bakanlığımızca, 2014 yılından itibaren “Sürü Yöneticisi İstihdam
Desteği” uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 300 küçükbaş
ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere,
sürü yöneticisi istihdamı için 5.000 TL destek verilmektedir.

Bakanlığımızca, 2014 yılından itibaren “Sürü Yöneticisi İstihdam
Desteği” uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 300 küçükbaş
ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere,
sürü yöneticisi istihdamı için 5.000 TL destek verilmektedir.

Bakanlığımızca, 2014 yılından itibaren “Sürü Yöneticisi İstihdam
Desteği” uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 300 küçükbaş
ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere,
sürü yöneticisi istihdamı için 5.000 TL destek verilmektedir.

Bakanlığımızca, 2014 yılından itibaren “Sürü Yöneticisi İstihdam
Desteği” uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 300 küçükbaş
ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere,
sürü yöneticisi istihdamı için 5.000 TL destek verilmektedir.
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KOYUNCULUK
Koyunculuk: yeri geldiğinde cep harçlığı, misafir ağırlamanın en latif ikramı,
yatak-yorgan-çorap-keçe-süt-et oldu, kom-ağıl altl   ıkları yakacak oldu ama
daha da ötesi; insanoğluyla tanıştığı günden bu tarafa, bereketin diğer bir

adı oldu. Ancak başlangıçta da arz edildiği üzere, ülke genelinde olduğu gibi
Erzurum ilinde de 2009 yılına kadar azalan koyun-keçi varlığı, 2010 yılından
itibaren alınan bir kısım tedbirlerle birlikte yeniden yükselişe geçti. 

Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Konya Ovası ve Doğu
Karadeniz Projeleri kapsamında
Erzurum ilinin de dâhil olduğu
toplam 35 ilde hayvancılık yatı-
rımlarının desteklenmesi çerçe-
vesinde 2014-2018 yılları arasında
hibe desteği programı uygulan-
maktadır. Karar kapsamında ku-

rulu veya kurulacak işletmelere
yeni inşaat (ağıl, gübre çukuru,
yem deposu, silaj çukuru, süt sa-
ğım odası ve soğutma sistem
odası ve koyun-keçi yıkama üni-
tesi, inşaatları veya bunlardan
herhangi biri ve/veya esaslı ona-
rım) veya tadilatta %50 hibe des-
teği ödemesi yapılmaktadır.

Ağıl/Barınak DesteğiAğıl/Barınak Desteği

Bakanlığımızca 2014-2018 yıl-
larında uygulanmak üzere, ko-
yunculuk işletmelerinde verimliliği
artırmak amacıyla damızlık koç-
teke alımı için %80 hibe desteği
sağlanmaktadır. Bu amaçla, “Er-

zurum ilinde, Halk Elinde Mor-
karaman Koyun Irkı Islah Projesi”
kapsamında elde edilen koçlardan,
2015 yılı için talebi olan 35 işlet-
meye 231 baş damızlık Morka-
raman cinsi koç dağıtıldı.

Erkek Materyal/Koç DesteğiErkek Materyal/Koç DesteğiErkek Materyal/Koç Desteği

Anaç Koyun-Keçi DesteğiAnaç Koyun-Keçi Desteği

Ülkemiz koyunculuğunun geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdü-
rülebilirliğin sağlanması için Bakanlığımızca her yıl, anaç koyun ve keçilere be-
lirlenen oranda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Erzurum ilinde
2014 yılı dâhil toplamda 31.317.519 TL anaç koyun-keçi desteği verilmiştir.

Ülkemiz koyunculuğunun geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdü-
rülebilirliğin sağlanması için Bakanlığımızca her yıl, anaç koyun ve keçilere be-
lirlenen oranda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Erzurum ilinde
2014 yılı dâhil toplamda 31.317.519 TL anaç koyun-keçi desteği verilmiştir.

Ülkemiz koyunculuğunun geliştirilmesi, sağlıklı üretimin arttırılması ve sürdü-
rülebilirliğin sağlanması için Bakanlığımızca her yıl, anaç koyun ve keçilere be-
lirlenen oranda destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu çerçevede, Erzurum ilinde
2014 yılı dâhil toplamda 31.317.519 TL anaç koyun-keçi desteği verilmiştir.

Halk Elinde Morkaraman
Koyun Irkı Islah Projesi
Halk Elinde Morkaraman
Koyun Irkı Islah Projesi

Projenin ilk aşaması 2006-2010 yılları
arasında gerçekleştirilmiştir. Projenin ikinci
5 yıllık aşaması ise 2011-2015 yılları
arasında halen devam etmekte olup, bu
kapsamda 9 ilçe, 34 köy ve 86 yetiştiricide
12.000 baş koyun ve 600 baş koç olmak
üzere toplam 12.600 baş hayvan ile ça-
lışma yapılmaktadır. Proje kapsamında,
tamamen kayıt altında ve yüksek verimli
elit sürüler oluşturulmaktadır. Bu çerçe-

vede, her yıl belirlenen oranda destek
sağlanmakta olup, 2015 yılına kadar top-
lamda 3.473.849 TL destekleme ödemesi
yapılmıştır. Proje, üçüncü aşamada 6.300
anaç koyun ilavesi ile genişleyerek devam
etmesi programlanmıştır.

Ayrıca, Erzurum ilinde uygulanmasına
yeni başlanan “Gen Kaynakları Korunması
(Hemşin Koyunu) Projesi” kapsamında
ise 61.500 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Küçükbaş Hayvancılıkta 
Hastalıklarla Mücadele Programı

Bakanlığımızca, küçükbaş hayvancılıkta bulaşıcı ve salgın nitelikli, hayvan ve verim kayıp-
larına neden olan önemli hastalıklara karşı mücadele hizmetleri yürütülmektedir. Bu çerçevede,
Koyun-Keçi Brusellozu hastalığı ile mücadele için aşılama kampanyası ve tazminatlı kesim desteği
sağlanmaktadır. Yine Koyun-Keçi Vebası (PPR) hastalığına karşı aşılama kampanyası ve Bakan-
lığın belirlediği bölgelerde tazminatlı kesim metodu ile mücadele desteği sağlanmaktadır.

Diğer Desteklemeler
* Organik tarım yapan işletmelere ayrıca 10 TL/baş, 
* Ürettiği tiftiği birliğine veya kooperatifine satan üreticilere kg başına 22 TL, 
* Yıl içerisinde birim fiyatı Bakanlıkça belirlenmek üzere litre başına süt desteği,
* Aşı desteği olarak Şap ve Brusella aşılamaları için 0,5 TL/baş,
* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği olarak danışmanlara 600 TL/işletme,
* TARSİM kapsamında küçükbaş hayvan hayat sigortasının poliçe bedelinin %50’si desteklenmektedir.

TKDK, Ziraat Bankası, TKK 
koyunculuk hibe ve kredileri

2015 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerince küçükbaş hayvancılığa;
• Yetiştiricilik için 5 Milyon TL ye kadar yatırım döneminde %100 işletme döneminde %75 faiz indirimi,
• Besicilik için 1,5 Milyon TL ye kadar yatırım döneminde %100 işletme döneminde %50 faiz indirimi
uygulanmaktadır.
• Tarımsal amaçlı kooperatiflerimize ise 5 milyon TL ye kadar yatırımlarına yatırım döneminde %100,
işletme döneminde ise %50 faiz indirimi uygulanmaktadır.
• TKDK 14. Çağrı döneminde süt üreten tarımsal işletmelere destek kapsamında ahır ve ağılların ye-
niden yapılması modernizasyonu ve makine ekipman alımlarına %60-65 arası hibe desteği veril-
mektedir. 50 ila 500 baş aralığındaki barınak yapımlarında yapılacak yatırımlarda KDV muafiyeti
uygulaması ile destek miktarı %80’lere ulaşmaktadır.  
(*) TKDK (Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), TKK (Tarım Kredi Kooperatifleri)
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ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI “MANTAR”
İnsanların eski yıllardan beri topladıkları besinlerden biri de

mantardır. Mantarlar klorofil taşımayan, parazit veya saprofit
olarak yaşayan, sporları ile çoğalan canlılardır. 

Mantarlar doğada kendiliğinden yetişebildiği gibi kültüre alınarak
yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Şeker ve yağ içeriğinin düşük
olması nedeniyle önemli bir diyet sebzesidir. Genellikle %88-91’i
su ve %9-12’si kuru maddeden oluşan mantarının protein içeriğinin
yüksek olması onu değerli kılmaktadır. Mantarda bulunan protein
miktarının ete eşdeğer olduğu, ayrıca B vitaminleri bakımından da
önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Mantarların ba-
ğışıklık sistemini geliştirdiği ve anti kanserojen özellik gösterebildiği
çeşitli araştırmalar neticesinde belirlenmiştir.

Mantar üretiminin dünyada ve ülkemizde artış gösterdiği bilin-
mektedir. Dünyada yaklaşık 8 milyon ton mantar üretimi yapılmıştır
(FAO, 2012). Gelişmiş ülkelerde mantar yetiştiriciliği bir sanayi
şekline dönüşmüştür. Kültür mantarcılığı son yıllarda ülkemizde
de hızlı bir gelişme göstermiş, 33825 tona ulaşmıştır (FAO, 2012).
Ülkemizde mantar yetiştiriciliği daha çok Akdeniz, Marmara, İç
Anadolu, Ege Bölge’lerinde yaygın olarak yapılmakla birlikte
diğer bölgelerimizde ise mantar yetiştiriciliği çok fazla yaygın
değildir. Kültür mantarı üretimimiz düşük miktarda olmakla birlikte
ülkemizin doğal yapısı itibariyle çok sayıda mantar türünün doğada
bulunduğu ve bunların toplanıp tüketim ve satışının yapıldığı bi-
linmektedir. Nitekim, ülkemizin mantar ihracatında önemli payı
bu doğa mantarları oluşturmaktadır.

Erzurum ilinde mantar üretimi yaygın bir şekilde yapılma-
makla birlikte doğada bulunan bazı mantar türlerinin yöre halkı ta-
rafından toplanılıp tüketildiği, hatta semt pazarlarında satıldığı gö-
rülmektedir. Bu doğa mantarlarını başta çaşır mantarı olmak üzere
çayır mantarı ve kuzu göbeği mantarı oluşturmaktadır. Doğada
bahar döneminde yağışlarla birlikte ortaya çıkmaya başlayan bu
mantarların toplanılması bu konuda tecrübeli kişiler tarafından ya-
pılmaktadır. Fakat bazen bilinçsiz toplamalar ile yenilen mantar
türleri içerisinde zehirli mantar türlerinin karışmasına ve bunları
tüketen kişilerin zehirlenmesine hatta zehir şiddeti etkisini daha
fazla göstererek ölümlere neden olabilmektedir. Doğada kendiliğinden
yetişen mantarlar arasında zehirli ve zehirsiz ayrımı yapmak çok
zordur. Halk arasında yenilebilen ve zehirli mantarları ayırt etmede
kullanılan bazı inançlar bulunmaktadır. Güzel görünen, yabani
hayvanlar tarafından yenilmeyen mantarların zehirli olduğu, kelebek,
kuş gibi hayvanların üzerine konduğu mantarların zehirsiz olduğu,
pişirme sırasında gümüş çatalın batırılması ile gümüşte kararma
olması mantarın zehirli olduğunu gösterdiği veya pişirme sırasında
içerine baş soğan ve sarımsak konulduğunda suyun renginin değişmesi
mantarın zehirli olduğunu gösterdiği gibi bazı yanlış uygulamalar
halk arasında yapılmaktadır. Oysaki, bu uygulamaların veya inançların
bilimsel bir açıklaması yoktur. Zehirli bir mantar türünü çok iyi
bilinen bir mantar türü ile karıştırmak mümkündür. Bu nedenle bilin-
meyen mantarların veya tanımlanamayan mantarların zehirli olup ol-
madığı ancak bu konuda uzman kişiler tarafından çeşitli analizler ne-
ticesinde belirlenebilmektedir. Üretimi kontrollü şartlarında yapılan
kültür mantarı (Agaricus bisporus), kayın, kavak veya istiridye mantarı
olarak bilinen Pleurotus türü gibi mantarların tüketimi tercih edilmelidir. 

Mantarın iklim isteklerinin kısıtlayıcı olmaması nedeniyle ül-
kemizin hemen hemen her yerinde yetiştiriciliği yapılabilmektedir.
Erzurum ve çevre illerde hayvancılığın yoğun olarak yapılıyor
olması ve kış aylarının sert geçmesi nedeniyle sebze üretimi
sadece serin iklim türleri ile sınırlı kalmaktadır. Sebze üretimi ve
dolayısıyla tüketimi Erzurum ilinde fazla olmayıp, hayvansal
ürünlerin tüketimi yoğunluklu bir beslenme alışkanlığı daha yay-
gındır. Mantar il genelinde yetiştirilmediği için tüketimi de fazla
değildir. Sadece marketlerden satın alınan kültür mantarı ve az
sayıda kişinin bildiği ve topladığı doğa mantarı tüketiciler tarafından
beslenmede kullanılmaktadır. Özellikle protein bakımından ete
eşdeğer tutulan mantar tüketiminin Erzurum ilinde yaygınlaştırılması
insan sağlığı açısından yararlı olacaktır. Ayrıca, mantar tüketiminin
yeterli tanıtımı yapılarak halkın sevdiği lezzetler arasına sokulmasında
başarı sağlanırsa iyi bir alternatif üretim kaynağı olması ile
üreticiler açısından kazançlı bir gelir kapısı da olacaktır.

DAMIZLIK BOĞALAR TESLİM EDİLDİ...DAMIZLIK BOĞALAR TESLİM EDİLDİ...

Bakanlığımızca uygulanmakta olan; Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve
Doğu Karadeniz Projeleri kapsamında Erzurum
ilinin de dâhil olduğu illerde, hayvancılık yatı-
rımlarının desteklenmesi çalışmaları hız kes-
meden devam ediyor. Bölgede besiciliğin ge-
liştirilmesi ve karkas veriminin artırılması için
uygulamaya konulan proje kapsamında etçi
ırkların yaygınlaştırılması için erkek damızlık
materyal temini ve çiftçilere dağıtımı sağlan-
maktadır. Proje kapsamında son olarak iyi bir
etçi ırk olan Siyah Angus Irkı damızlık boğa
Bakanlığımız TİGEM işletmelerinden temin edi-
lerek hak sahibi işletmelere teslim edilmiştir.

05.06.2015 tarihinde Erzurum Hayvan Sevk
Merkezinde düzenlenen teslim törende konuşan
İl Müdürü Osman AKAR; “Geçtiğimiz aylarda Tİ-
GEM’den 81 baş ve hastalıktan ari işletmeleri-
mizden ise 45 baş olmak üzere toplam 126 baş
Montofon (Brown Swiss)  ve Simental ırkı damızlık
boğa yetiştiricilerimize teslim edilmiştir. Bugün
de 48 baş Siyah Angus ırkı damızlık boğayı daha
yetiştiricilerimize teslim etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. Damızlık erkek materyaller, Erzurum

büyükbaş hayvancılığının gelişmesine önemli
katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, bu damızlık bo-
ğaların kullanılması ile işletmelere ait anaç sığır
ve doğan buzağılar için de destekleme ödemesi
yapılacaktır. Başvuruda bulunan diğer yetişti-
ricilerimize, yeni boğalar temin edildikçe dağı-
tımına devam edilecektir. Boğaların ilimiz ve
çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından damızlık boğalar,
çekilen kura ile yetiştiricilere teslim edildi.

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Ko-
runması Yönetmeliği kapsamında, sığır cinsi,
koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar gibi
evcil hayvanların yurt içindeki nakilleri sı-
rasında kontrol edildikleri ve dinlendirildik-
leri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen
ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak iş,
işlem ve denetimlere dair usul ve esasları belir-
lemek amacı ile 30 Mayıs 2015 tarihinde Resmi
Gazete’de yeni bir yönetmelik yayınlandı.

Yönetmelik gereğince 8 saatten
fazla süren nakillerde artık hayvanlar için
de dinlenme tesisleri kurulacak. Nakil güzer-
gâhında geçiş yapan bu hayvanların beslenmesi,
sulanması ve dinlendirilmesi zorunlu olacaktır. Bu amaçla ül-
kenin değişik yerlerinde ana güzergahlar üzerinde denetim, din-
lendirme ve kontrol istasyonları kurulacaktır.

HAYVAN NAKİLLERİNDE 
ÇAY KAHVE MOLASI (!)…
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NENEHATUNLARA EĞİTİM...
Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ziraat

Odaları Birliği arasında “Kadın Çiftçi Eğitimi” İşbirliği protokolü
imzalanmıştır. Söz konusu protokol çerçevesinde 02.04.2015 ta-

rihinde Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda
düzenlenen toplantıya İl Müdürü Osman AKAR, Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdür Yardımcısı Şermin ZİL ve İlçe Ziraat Odaları Başkanları katılmıştır. 

Toplantıda eğitim toplantılarının verimli, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütü-
lebilmesi için; koordinasyonun İl Müdürlüğümüz tarafından yapılması ve tüm
tarafların temsil edildiği bir uygulama komisyonun oluşturulmasına karar verildi. 

Oluşturulan iş takvimine göre Çat, Aziziye,  Tortum, Pasinler ilçelerinde
belirlenen 129 kadın çiftçiye yerinde eğitimler verilmiştir.

Eğitime katılan kadın çiftçilere; 
*Örtü Altında Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği; Sera Mekanizasyonu,  
*Meyve Yetiştiriciliği İle Hastalık ve Zararlı Mücadele; 
*Sebze Yetiştiriciliği İle Hastalık ve Zararlılarla Mücadele; 
*Tarla Bitkisi Yetiştiriciliği ve Hastalık ve Zararlı Mücadelesi,
*Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, 
*Süt İneklerinde Sağım Teknikleri, 
*Buzağı Bakımı ve Beslemesi, 
* Hayvan Hastalıkları İle Mücadele, 
*Ahır Bakımı ve Hijyeni,  
*Kırsal Alanda Kadının Örgütlenmesi; 
*Plastik ve Plastik Benzeri Ürünlerin Kullanılması ve Zararları; 
*Yoğurt, Peynir, Konserve, Reçel vb Ürünlerinin Yapımı, 
*Sağlıklı Gıda Tüketimi, Süt ve Çiğ Sütün Kalitesi gibi konular Mü-

dürlüğümüz teknik personeli tarafından eğitim verilmiştir.
Ayrıca “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği,  Aile İçi ve Kadına Yönelik

Şiddet, Kadın Hak Ve Özgürlüklerinin Tanımı, Çocuk Psikoloji ve Sorunları,
Aile Danışmanlığı, Kadının Toplum İçindeki Yeri ve Toplumun Şekillen-
mesinde Kadının Rolü” konularında da Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürlüğünden Sosyolog ile Psikologlar tarafından eğitimler verilmiştir.

ÇORUH PROJESİ ÇALIŞMALARINA DEVAM…

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon
Projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı
koordinatörlüğünde, Bakanlığımızın da
sorumlu kuruluşlar arasında yer aldığı,
İlimiz Erzurum için toplam 419,070
hektarlık alanda 7 mikro havzada sür-
dürülmektedir. Bu mikro havzalar ara-
sında yer alan Oltu İlçemizde Yarbaşı,

Başbağlar, İnanmış, Çamlıbel, Tutmaç,
Özdere, Orcuk, İğdeli, Erdoğmuş, Bal-
lıca, Kaleboğazı, Subatuk, Sarısaz, Ba-
şaklı, Demirtaş, Şendurak mahallelerinde
proje uygulanmaktadır.

2015 yılında Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü ve Tarım Kredi Kooperatifi
Merkez Birliği arasında işbirliği protokolü

imzalanmasıyla faaliyet için planlamalar
yapılmış, satın alma çalışmaları için yem
bitkisi üretimi, meyvecilik, demonstras-
yonlar, tarım, alet ve ekipman alımları
için şartnameler hazırlanarak uygulamaya
konulmuştur. Proje kapsamında Oltu İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne
kombine ekim mibzeri alımı gerçekleş-
tirilmiş, yine proje kapsamında alımı
yapılan yem bitkilerinin ekim işlemleri
bu mibzerle gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında meyvecilik faali-
yetleri için öngörülen fidan alım ve da-
ğıtımı konusunda  ekonomik büyüklükte
örnek teşkil etmesi amacıyla oluşturu-

lacak meyve bahçeleri için işçilik ve
bakım çiftçi tarafından karşılanmak
kaydıyla damla sulama sistemleri ve

yaban hayvanlarının zararının ön-
lenmesi amacıyla da ihata elektro
çit planlamaları yapılmış, önü-

müzdeki zaman sürecinde ya-
pılacak sözleşmelerle mey-
ve fidanları alınarak be-
lirtilen program dahilinde
dağıtımı yapılacaktır.

İspir ilçesinde 22
bin adet yarısı sera ya-
rısı açık alan olmak üze-

re sertifikalı domates ve
hıyar fidesi dağıtımı yapıldı.
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İdari Yapı ve Nüfus
Hınıs ilçemiz Erzurum ilinin güneyinde

yer almakta olup, İl merkezine Erzu-
rum–Muş karayolu üzerinden 150 km,
Hınıs – Karayazı – Erzurum karayolu
üzerinden 170 km uzaklıktadır. İlçemizin
doğusunda Karaçoban İlçesi, Güneyinde
Varto ve Bulanık, batısında Varto ve Tek-
man İlçesi, kuzeyinde Tekman ve Karayazı
ilçeleri vardır. İlçenin rakımı 1.847 m’dir. 

Hınıs nüfusu 2014 yılı TÜİK verilerine
göre 28.607'dir. Bu nüfusun, 14.531'i
erkek ve 14.076'ı ise kadından oluşmak-
tadır. Nüfusun %51 erkek ve %49 ise
kadındır. İlçe 13’ü merkez mahalle olmak
üzere toplam 97 mahalleden oluşmaktadır. 

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri
Hınıs İlçesinin ekonomisi temelde

tarım ve hayvancılık faaliyetlerine da-
yanmaktadır. Zirai faaliyet olarak büyük
ölçüde tahıl üretimi (buğday, arpa),
yem bitkisi (yonca, korunga, fiğ ve si-
lajlık mısır), sebze (şeker fasulyesi)
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Hayvancılıkta başta büyükbaş hay-
vancılık olmak üzere, sırasıyla küçükbaş
hayvancılık ve arıcılık yapılmaktadır.
Bölgede Fasulye yetiştiriciliği yaygındır
ve Hınıs Şeker Fasulyesi eşine az rast-
lanır bir tat ve aroması bulunmaktadır.
Son yıllarda özellikle arıcılık ilçe eko-
nomisine girdi sağlanmaktadır. 

HINIS’DA TARIM

Örgütlenme Çalışmaları
İlçede Ziraat Odası, 4 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 1

adet Süt Üreticileri Birliği ve 1 adet Bal Üreticileri Birliği bulun-
maktadır.

Arıcılık Faaliyetleri
İlçemizde 5.869 adet arılı kovanı mevcut olup, üretim sezonunda

çevre İl ve İlçelerden gelen gezginci arıclar ile bu sayı dahada art-
maktadır.İlçede arıcılık faaliyetini yürüten yetiştiricilerimiz Hı-
nıs-Karaçoban Bal Üreticileri Birliği ve Erzurum İli Arı Yetiştiricileri
Birliği adı altında örgütlenmişlerdir.

Hınıs Kuru Fasulyesi
İlçede üretimi yapılmakta olan kuru fasulye için coğrafi işaret

tescil başvuru yapılmış olup sonucu beklenmektedir. İlçe ekono-
misinde önemli bir yer tutmaktadır. Ortalama 2.500 dekar alanda
yaklaşık 500 ton civarında kuru fasulye üretimi gerçekleştirilmektedir.
Fasulye üretim alanında artış sağlamak ve mekanizasyonu geliştirmek
için İl Müdürlüğümüz tarafından 100 dekarda 100 çiftçi ile kuru
fasulye ekimi yaptırılmıştır.

Gıda ve Yem İşletmeleri
İlçede ticari manada 177 adet işletme bulunmakla birlikte bun-

lardan, 7 adedi yem bayisi, 10 adedi üretim yeri ve 160 adedi satış
ve toplu tüketim yeridir. 

Hınıs İlçesine Sağlanan Tarımsal Desteklemeler
Bakanlığımızca, mazot-gübre-toprak analizi, yem bitkileri,

organik tarım, sertifikalı fidan-tohum kullanımı, makine-ekipman,
hububat fark ödemeleri, hayvan hastalıkları tazminatları, anaç
sığır, buzağı, anaç manda, anaç-koyun keçi, besi-kesim, çiğ süt ve
arılı kovan desteklemeleri başlıkları altında 2014 yılında yaklaşık
4,5 milyon Türk Lirası destekleme ödemesi yapılmıştır.
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İlçemizin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Ülke genelinde isim yapmış kuru fasulyemiz ilçe ekonomisinde
önemli bir paya sahiptir. Müdürlüğümüz, yerel ve sivil toplum
örgütleri tarafından bu ürünümüzün daha fazla üretilmesi değerini
koruması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Dünya genelinde bulunan 5 at ırkından birisi olan “Hınıs Kolu
Kısası” at ırkı İlçemiz sınırlarında halen daha yaşatılmaktadır. Bu
ırkın kaybolmaması ve ileriki nesillere aktarılması için gerekli
adımlar atılmaktadır. Ayrıca İlçemiz sınırlarında bulunan ve
orijinalliğini kaybetmeden süre gelen kırmızı benekli Alabalığın
korunması için İlçe Jandarma ekipleri ve Müdürlüğümüz personelleri
tarafından gerekli denetimler yapılmaktadır.

İlçemizde meyveciliği geliştirmek amacı ile uygun çeşit ve
türlerle ilçemizde ekonomik verimliliği sağlayacak kapama bahçe
projeleri yapılmıştır. Ayrıca çiftçilerimize örnek teşkil etmesi amacı
ile 500 m2 üzerine Çilek Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi adı
altında uygulama bahçesi kurulmuştur.

İlçenin bitki florasının zengin ve çeşitliliği, bal üretimi yönünden
ilçe balının kalitesini ortaya koymaktadır. Arıcılık sektörü son yıllarda

büyük gelişmeler göstermiştir. Bölgemiz özellikle Karadeniz bölgesinden
gelen göçer arıcıların akınına uğramaktadır. İlçede kurulan Bal
Üreticileri Birliğinin de katkılarıyla sektörde her geçen gün bilgi,
teknolojik yenilik ve makine ekipman yönünden gelişme yaşanmaktadır. 

Hınıs Şeker Fasulyesi artık bir değer olarak bilinirliği artmış,
üretim ve pazarlamasının aynı kalitede devam etmesi için Hınıs
Ziraat Odası tarafından Türk Patent Enstitüsü'nden, 'Coğrafi İşaret

Tescil Belgesi' alınması için başvuru yapılmıştır. Bu değerimizin
korunması için her Hınıslının gerek üretici olsun, gerek tüketici olsun
görev üstlenmesi ve kuru fasulyemize sahip çıkması gerekmektedir.

İlçe Müdürlüğü olarak tarımsal altyapıdan gıda sektörüne,
hayvancılık sektöründen bitkisel üretime, tarımsal desteklemelerden
çiftçi eğitim yayımına kadar birçok alanda faaliyet ve çalışmalar
yürütmekteyiz. Görev alanımızda olan her alanda mevcut bütün
personelle elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermekteyiz. 

Başta okul kantinleri ve yemekhaneleri olmak üzere tüm
gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda kontrol faaliyetlerimiz
etkin bir şekilde devam etmektedir. İlçemizde hayvan hastalıkları
ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları ve çiftçilerimizin
salgın hastalıklar, hayvan hareketleri vb. konularda eğitim ve bil-
gilendirmeleri neticesinde Şap, Sığırların Yumrulu Deri Hastalığı
(LSD), Şarbon, Çiçek, Kuduz vb. bulaşıcı hastalıklar yönünden
hastalık mihrakımız bulunmamaktadır. Ancak özveri ve mesai
mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalarımıza çiftçilerimizin
vereceği destek işlerimizin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Tüm çift-
çilerimizin kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ederim. 

Mehmet Emin KURT  / İlçe Müdürü

“İlçe Müdürlüğümüz, Çiftçinin Sıcak Yuvasıdır.”

İlçemizde yayla ve dağ köylerinde geçim ağırlıklı olarak
hayvancılık üzerine olmasına karşılık vadi köylerinde bahçe ziraatı
ve tarla tarımı öne çıkmaktadır.  Arıcılık bütün ilçe halkının ilgi
odağındaki tarımsal faaliyet olmakla birlikte, ilçenin en önemli
tarımsal ürünü hiç şüphesiz Hınıs Şeker Fasulyesidir. 

Bölgede, Hınıs Meslek Yüksek Okulu başta olmak üzere Atatürk
Üniversitesine bağlı birimlerin yürüttüğü Ulusal ve Uluslararası
projelerden bölge çiftçisinin kalkınmasına yönelik elde edilen
veriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

* Bölgedeki tarım sektörü mevcut haliyle yeterli gelir getire-
meyeceği,

* Birim üretim ve pazarlama maliyetlerinin, konvansiyonel tarım
yapan bölgelerle rekabet edemeyecek düzeyde yüksek olduğu,

* Bölgede üretilen yöresel ürünlere yönelik katma değer oluş-
turacak faaliyetlerin yapılması gerektiği,

* Bölgede bulunan Kırmızı Benekli Alabalık ırkının korunması
için gerekli tedbirlerin alınması,

* Bölgeye ait olan Hınıs Kolu Kısası Atı ırkının koruma altına
alınması için gerekli çalışmaların yapılması,

* Üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
Bölgede yapılan bu tespitler ışığında,  tarım ve hayvancılığın

gelişmesi ve tatmin edici bir düzeyde gelir kazanılabilmesi için

Hınıs Meslek Yüksekokulu, ilçede konuyla ilgili faaliyetler yürüten
başta Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olmak üzere birçok
kurum ve kuruluşla beraber projeler geliştirmek ve uygulamak
için çalışmaktadır.  

Gelecek 5 yıl içerisinde, hiç şüphesiz Hınıs Başköy barajının
hizmete girmesiyle bölgede susuz toprak kalmayacaktır. Bu sebeple
de verimler artacak ve çiftçimizin yüzü gülecektir. Bölge tarımının
gelişmesi ve yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelir elde edebilmek
için oluşacak bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Bölgede faaliyet gösteren devlet kuruluşları, belediyeler ve
ilgili sivil toplum kuruluşlarının, marka olmuş ürünlerin marka
değerinin korunması (Hınıs Şeker Fasulyesi gibi), bilenen diğer
yerel ürünlerin markalaştırılması, bu ürünler kırsal turizmin bir
parçası haline getirilerek daha fazla gelir elde edilebilmesi için
projeler üretilmesi, bölge çiftçisinin sürdürebilir gelir elde edebilmesinin
önü açılacaktır.

Murat ÖZDEMİR / Hınıs Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd.

“İlçe Tarımı İçin Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Çalışmaları Yürütmekteyiz”

Çiftçiler verilen hizmetlerden memnunÇiftçiler verilen hizmetlerden memnun
Tarımda Dünya standartla-

rını yakalayabilmek için Bölgeye
ciddi anlamda yatırımlar ve pro-
jeler lazım. Bunlarla alakalı ola-
rak 2017 yılında devreye girmesi
planlanan Başköy barajının etkisi
büyük olacaktır. Hınıs ovamızın
en büyük ihtiyacı olan susuzluk
bu büyük proje sonucunda sona
erecektir. Verimli olan toprak-
larımız daha da verimli hale ge-
lecektir.Devletimizin biz çiftçilere
vermiş olduğu desteklemelerden
dolayı Arazimizi yüzde elli hibe
ile almış olduğumuz makineler
ile kolayca sürüp, ekim yapıp
ve ürünümüzü kolayca hasat et-
mekteyiz, bu ve benzeri projeler
sayesinde makineli tarım haya-
tımızı kolaylaştırmakta ve ürün-

lerimizin tarlada heba olmasını
önlemektedir. Bu sebeplerden
dolayı devletimize şükranlarımızı
sunuyoruz.

Yine İlçemizde yetiştiriciliği
bol miktarda yapılan Hınıs Şeker
Fasulyesinin patentinin alınıp,
İlçemize paketleme tesisi yapılır
ise tüm çiftçilerimiz almış olduğu
ürünleri kolay bir biçimde ve
uygun fiyata pazara sunacaktır.
Tarım Bakanlığımızın uygula-
makta olduğu aşılama kampan-
yaları ile hem hastalıklara karşı
kendimiz ve ailemizi koruyoruz
hem de hayvanlarımızın hasta-
lanıp ölüm olayının gerçekleş-
mesi engellenmiş oluyor. 

Tüm çiftçilerimize hayırlı
ve bereketli yıllar diliyorum.

Nevzat AKBAĞ/Örnek Çiftçi
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HAZİRAN AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1. Bazı bölgelerimiz için geç kalınmakla beraber mısır, bostan, fasulye ve sebze ekimleri yapılabilir.
2. Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri yapılır.
3. Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder.
4. Yem bitkilerinde ay sonunda birinci biçim yapılabilir.
5. Bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder.
6. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde mücadele amacıyla kanserli dallar kesilir. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde 

ay  boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır.
7. Meyve ağaçlarında görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır.
8. Sebze ekilecek toprakların hazırlığı ay başında bitmelidir. Her türlü sebze tohumu ve fide ekim ve dikimleri bu ay bitirilir. 
9. Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir. Boğazlar 

doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara alınır ve hereklere bağlanır.
10. Erken dikilen ve bazı çeşit sebzelerde  hasada başlanır.

Hayvansal Üretim
1. Ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder.
2. Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler.
3. Sütlerin işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
4. Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalı, meralara otlatma kapasitesi üzerinde 

hayvan sokulmamalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanmasına ay sonu itibari ile başlanabilir.
5. Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.
6. LSD hastalığına karşı aşılama çalışması ve dış parazitleri ile mücadele yapılır.
7. Kırım Kongo Hastalığı ile mücadele için kenelere karşı ilaçlama yapılır.
8. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yavru boylama yapılabilir.
9. Arılarda çoğalma eğilimine bağlı olarak temel petek verilir. Kuluçkalıkları doldurmuş olanlara kat (ballık) verilir.
10. Arılarda oğul eğilimine karşı tedbir alınır. (temel petek verme, ana arı yüksüklerini bozma vb.)
11. Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlakların küpeleme ve kayıt işlemleri yapılır.

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

ÇATAK’LA ÇİFTÇİNİN
YÜZÜ GÜLECEK

Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların
sürdürülebilirliliği,  erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz
etkilerinin azaltılması amacıyla 2006 yılından itibaren ülke-
mizde uygulamaya konulan ve halen 51 ilde uygulanan
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı’na (ÇA-
TAK) İlimizin de dâhil edilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı.   

Bu amaçla İl Müdürlüğümüzde, 1 Haziran 2015 tarihinde
Bakanlığımızın Proje ile ilgili konu uzmanları, İl Müdürü, İl
Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, ilgili şubelerden teknik
personel, İspir, Tortum ve Pasinler İlçe Müdürleri ve teknik
personelinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje tanıtımı
yapılmış ve Tortum, İspir ve Pasinler ilçelerimizde konu il
ilgili saha çalışmaları gerçekleştirildi. 

Çok yakında Erzurum çiftçisiyle buluşacak olan bu
program ile çiftçinin verim almakta zorlandığı arazilerin,
yeniden düzenlenip tarım yapılabilir hale getirilerek; çevreye,
çiftçiye ve de ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
tarafından 2015 yılı proje teklif çağrısı
kapsamında uyguladığı “Yerel Kapasitenin
Artırılması Mali Destek Programı” çerçe-
vesinde İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerimizin sunmuş olduğu başarılı
projelerle ilgili olarak 02.06.2015 tarihinde
Kalkınma Ajansında yapılan toplantı sonrası
hibe sözleşmeleri imzalandı. Program kap-
samında Kurumumuzu ilgilendiren 4 adet
asil, 2 adet yedek olmak üzere toplam 6
adet tarımsal proje finansman almaya hak
kazandı.

Tortum, Uzundere, Narman ve Oltu
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lükleri tarafından sunulan projeleri, Yerel
Kapasitenin Artırılması Mali Destek prog-
ramı kapsamında asil proje olarak 550 bin
TL finansman almaya hak kazandı.

Pazaryolu ve Şenkaya İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından
sunulan projeler ise yedek proje olarak fi-
nansman almaya hak kazandı. 

Projelerin finansman sözleşmesi imza
töreninden sonra İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüklerimiz ile makamında
bir araya gelen İl Müdürü “Osman AKAR
Projelerde teklif çağrısı döneminde emeği

geçen herkese teşekkür ederim. Doğrusu
bu tür programlara ne kadar çok uygula-
nabilir proje sunar isek; o kadar fazla
finans alma ve hizmet amaçlarımızı ger-
çekleştirme fırsatımız olur.

Erzurum tarımsal potansiyel olarak çok
önemli bir İl’dir. Bu tür projeler ile genel
bütçe imkânlarımız dâhilinde yapamadı-
ğımız veya çiftçimize götüremediğimiz
hizmetleri çiftçi ile buluşturma şansımız
olmaktadır. Bu finansman ve proje faali-
yetlerini doğru bir zamanda; planlı bir şe-
kilde uygular isek, etkin bir süreç yönetmiş
oluruz.

Projelerden gelen finansmanın da Kamu
kaynağı olduğu bilinci ile çiftçimize en
iyi şekilde, hiçbir kuruşunu israf etmeden
ulaştırma bilinci ile projelerimizi yürüt-
memiz lazım. Bu projeler ile yetinmeyip,
yeni teklif çağrılarına da proje sunmak
için her zaman hazırlıklı olalım” dedi.

“KUDAKA’DAN TARIMA 550 BİN TL DESTEK”


