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Gıda kontrol hizmetlerinin en büyük destekçisi; 

Gerek insan beslenmesinde gerekse
çiftlik hayvanlarının beslenme-

sinde, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşım;
geçmişte olduğu gibi gelecekte de en
büyük sorun olmaya devam edecektir. 

Üretim alanlarının azalması, kırsaldan
kente göçle üretici ve üretimin azalması,
kaynakların dengesiz dağılımı, yoğun kim-
yasal kirlilik, gıda israfı ve başta işçilik
olmak üzere girdi maliyetlerinin giderek
artması ile tüm dünyada sağlıklı ve yeterli
gıda arzı sağlama endişesi; kavgaların, adı
konulmuş-konulmamış savaşların temel ge-
rekçesi olarak insanlığın zor sınavı olacaktır.

Bahse konu temel sorunlara çözüm
arayışı yanında, nüfusun artması, kentle-
rin büyümesi, gelişen teknolojiye bağlı
olarak işlenmiş ürünlerin artması, gıdada
taklit ve tağşiş pervasızlığı gibi devasa so-
runlar karşısında tüketiciyi koruma, top-
lumsal yönetişimde eş değer sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

Gelişmiş toplumlarda güvenilir gıdaya
ulaşım, ancak tüketici farkındalığının kamu
otoritesine sağladığı katkısı oranında müm-
kün olduğu görülmektedir. Bu anlamda gıda
kontrol hizmetlerinin en büyük destekçisi, hiç
şüphesiz ki; BİLİNÇLİ TÜKETİCİ’dir. >> 2’de

Devletin en önemli görevlerinden biri
gıda güvencesini sağlamak olup, ülkemizde
bu görev; 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve 639
sayılı KHK ile tamamen Bakanlığımıza ve-
rilmiştir. Bu görev “tarladan sofraya” veya
“çiftlikten çatala” tanımlamasıyla, insan gı-
dası olarak yetiştirilen hayvanların beslen-
mesinden tutun her türlü gıdanın birincil
üretiminden, paketleme, sevk ve satış
noktalarına kadar her aşamasında
belirlenmiş mevzuatı kapsamında
gerçekleştirilmektedir.

Konuya ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan İl Müdürü
Osman AKAR; “ülkemizde gıda
sektörü çok gelişmiş olup, üre-
timinden tüketiciye arzına kadar

tüm aşamalarda resmi denetim mekaniz-
ması oluşturulmuştur. Ancak gıda; sek-
tördeki çeşitlilik, sahadaki birincil üretim
alanları, işleme, depolama, nakil, perakende
satış, toplu tüketim yerleri hatta evimizdeki
mutfak aşamasına kadar ve zaman kavramı
olmadan her daim sorun olarak karşımıza
çıkabilmektedir. Buna karşılık resmi de-
netim mekanizmasıyla her noktada ve her

daim etkin kontrol sağlama veya
gıda kaynaklı muhtemel sorunları

tam anlamıyla önlemek müm-
kün değildir.

İşte tam bu noktada
tüketiciye anlamlı bir gö-
rev düşmektedir. Nitekim
gelişmiş toplumlarda bire-

yin otokontrol rolü, sorunun

çözümünde çok büyük katkı sağladığı
bilinmektedir. Toplumumuzda da bir
çok konuda olduğu gibi gıda kontro-
lünde de tüketici farkındalığı yada bi-
linç düzeyi önem arz etmektedir.

Bakanlık olarak gerek bu alan özelinde
gerekse diğer tüm faaliyetlerimiz esnasında
başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak
üzere tüketici farkındalığına yönelik yoğun
bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzen-
lemekteyiz. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki
her tüketici aynı zamanda iyi bir denetçidir.
Bu gerekçelerle, bizde tüm vatandaşları-
mızdan karşılaştığı sorunları iletme nok-
tasında, başta Alo 174 gıda ihbar hattı ol-
mak üzere en yakın ilçe veya il müdürlü-
ğümüze bildirimde bulunmaları hususunda
daha fazla duyarlılık bekliyoruz” dedi.

“Her tüketici aynı zamanda bir denetçidir”

Uzundere ilçemizde "Gökten
Dört Elma Düştü" projesi kapsamında
kurulan "Tahmin ve Erken Uyarı"
sistemi törenle hizmete girdi.

14.10.2015 tarihinde Uzundere
İlçesi Çağlayan Mahallesinde Kayma-
kamlığa ait sosyal tesislerde düzen-
lenen açılış törenine Vali Yardımcıları
Haktan GÖKÇEKUYU ve M. Levent
KEPÇELİ, Erzurum Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Selami KESKİN, Uzundere Kayma-

kamı Hacı Arslan UZAN, Tortum
Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER,
Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan
ZENGİN, Narman Kaymakamı Murat
EREN, Uzundere Belediye Başkanı
M. Halis ÖZSOY, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Osman AKAR, İl
Müdür Yardımcısı Ferhat HAN, Uzun-
dere İlçe Müdürü Kürşat YILDIZ,
Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri ile çiftçiler katıldı. >> 4’te

“GÖKTEN DÖRT ELMA DÜŞTÜ”
Projesi Hayata Geçti
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Gıda kontrol hizmetlerinin en büyük destekçisi; 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
GÜVENİLİR GIDA VE GIDA
GÜVENLİĞİ     
Güvenilir gıda; besin değerini kaybetmemiş, fi-

ziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, sağlıklı
ve bozulmamış gıda maddesidir. 

Gıda güvenliği; gıdalardan insan ve hayvanlara
geçmesi muhtemel ve alındığında hastalık ve beslenme
bozukluğuna neden olabilecek biyolojik, fiziksel ve
kimyasal gibi etkenleri önleyecek şekilde; gıdaların
işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye
sunulmasını tanımlayan süreci ifade eder.

Güvenilir gıda; uygun ambalaj, üretim ve dağıtım
süreci, etiket bilgileri, sağlık açısından olası yan etkileri,
kullanım amacına uygun olması ve Bakanlıkça belirlenen
izinlere sahip olması gibi kriterler eşliğinde tanımlanır. 

ERZURUM İLİNDE GIDA VE YEM ÜRETİMİ
Gıda Üretim İşyerleri; 15 Hazır yemek, tabldot,

10 Hububat ve bakliyat, 13 Doğal ve fabrikasyon
olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleme, 221
Ekmek ve Ekmek çeşitleri üretimi, 50 Unlu
mamuller üretimi, 61 Pasta, börek, hamur
ve sütlü tatlılar gibi her türlü pasta-
cılık ürünleri üretimi, 32 Süt
ve süt ürünleri üreten iş-
yerleri, 13 Yumurta üretimi,
5 Et ve et ürünleri ve 110 diğer ol-
mak üzere toplam 530 adet gıda üretim
işyeri bulunmaktadır.

Toplu Tüketim; 109 Dönerci, 224 Her türlü ye-
mekhane, 445 Lokanta – Restaurant, 204 Kantin, 587
Kahvehane – çay ocağı ve 222 diğer olmak üzere
toplam 1.791 adet toplu tüketim yeri bulunmaktadır.

Satış Noktası; 183 büfe, 1655 her türlü market, 177
kasap, 117 manav, 172 şarküteri ve 462 diğer olmak
üzere toplam 2.766 adet satış noktası bulunmaktadır.

Yem İşletmeleri; 240 kayda tabi perakende yem
satış ve depolama yeri ve 30 diğer olmak üzere toplam
270 adet yem işletmesi bulunmaktadır.

GIDA VE YEM ÜRETİMİNE  YÖNELİK
KONTROL HİZMETLERİ
Erzurum ilinde gıda kontrol hizmetleri kapsamında

2015 yılı içerisinde üretim yerlerinde 1158,
satış yerlerinde 3545, toplu tüketim
yerlerinde 2563, yem üretim ve
dağıtım işletmelerinde 138, birincil
üretim tesislerinde 198 olmak üzere
toplam 7.602 denetim yapılmış olup,
63 işletmeye üretimden son tüketiciye
kadar olan tüm aşamalarda yapılan de-
netimlerde tesbit edilen son kullanma ta-
rihinin geçmesi, bozuk ürün, gıda kodeksine
aykırılık, taklit, tahşiş ve hijyen konuları başta olmak
üzere vb konularda  idari para cezası uygulanmıştır.

Yem işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde
2 işletmeye mevzuata aykırı tespitler için idari ve
adli  işlemler yapılmıştır.

Alo 174 Gıda Hattına Yapılan İhbar ve Şikayetler
Bakanlığımız tarafından oluşturulan Alo 174

Gıda Hattına herhangi bir gıda şikâyeti, ilgili
Birimlere kolayca iletilebilmektedir. “Yediğine
İçtiğine Dikkat Et, Sağlıklı Gıda Tüket” sloganı ile
hizmete giren Alo 174 Gıda Hattı vatandaşın sağlıklı

gıdaya ulaşması için 24 saat hizmet vermektedir.
2015 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüze Alo 174

Gıda Hattı kanalıyla; 70 satış yeri, 61 toplu tüketim,
49 üretim yeri ile ilgili olmak üzere toplam 280 adet
ihbar ve şikâyet yapılmış olup, bunlara ilişkin denetimler
neticesinde 14 işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

GIDA ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKLİ HUSUSLAR
Gıda maddelerinin (yaş meyve ve sebze hariç)

ambalajlı ve etiketli bir biçimde satışa sunulması yasal
zorunluluktur.  Mutlaka ambalajlı, etiketli, üreticisi ve
markası belli olan son tüketim tarihi geçmemiş ürünler
satın alınmalıdır. Ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve ko-
ruyuculuğu kalmamış ürünler satın alınmamalıdır.

Günlük yaşamda yoğun olarak tüketilen ürünler
özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

Et ve Et Ürünleri; Kasap ve marketlerde önceden
hazır hale getirilmiş kıyma ve köfte türü  ürünler satın
alınmamalıdır. Ayrıca soslanarak kokusu ve rengi de-

ğiştirilmiş et ve tavuk ürünleri de satın alınma-
malıdır. Tüm et ürünlerinin etiketinde “İş-

letme Onay Numarası”nın yer almasına
ve satın alma sırasında dondu-

rulmuş ürünlerin derin don-
durucudan, taze ürünlerin ise

normal buzdolabında muhafaza edil-
diğine dikkat edilmelidir. Ambalajlı, eti-

ketli, paketlenmiş ve markalı bütün veya
parça tavuk ürünleri satın alınmalıdır.
Yumurta: Satın alınacak yumurtalar paketli ve

etiketli olmalı, özellikle etiket üzerinde bulunan son
tüketim tarihi ile yumurta kabuğu üzerinde bulunan
işletme numarasına dikkat edilmelidir.

Süt: Açıkta satılan süt ürünleri hastalık yapıcı mik-
roorganizmalar içerdiğinden satın alınmamalı, orijinal
ambalajlı pastörize veya UHT sütler tercih edilmeli.
Oda sıcaklığında satışa sunulan pastörize süt ve yoğurt
satın alınmamalı, satıcı bu konuda uyarılmalıdır.

Pasta: Hammadde ve katkı maddeleri ürüne uygun
şartlarda muhafaza edilmelidir. Depolara ilk giren ilk

çıkar prensibi uygulanmalıdır. Çiğ
yumurta ilave edildikten sonra ısıl
işlem görmeden hazırlanan yiye-
cekler özel hijyen şartlarında ve
maksimum +4 ºC de saklanmalıdır,
hazırlandıktan sonra en geç 24
saat içinde tüketilmelidir. Gıda
güvenilirliği için pastörize ürünler
tercih edilmelidir. 

Bal: Balın aroması ve tadı, balın
kaynağına ve üretildiği bitkinin türüne bağlı olarak

değişmekle birlikte, bal kendine özgü koku ve tada
sahip olması gerekir. Petekli ballarda, peteğin en az
%80’i sırlanmış olması gerekir.

Ekmek: Ambalajsız ürünler eldiven kullanarak
veya satıcı kontrolünde alınmalıdır. Özellikle tek tek
ellemeden, bulaşmadan uzak bir şekilde satın alınan
ekmeğin raf ömrü daha fazla olmaktadır. Saklama ve
ambalaj koşulları uygun olmayan (gazete kağıdı am-
balajında, açıkta satış vs.) ürünleri satın almayınız.

Toplu tüketim yerlerinde dikkat edilecek hususlar;
Yemekhane, lokanta, kafeterya gibi toplu tüketim

yerlerinde çapraz bulaşma riskini önlemek için
tavuk, balık veya kırmızı et gibi çiğ ürünlerle temas

eden mutfak malzemelerinin (bıçak, maşa, tezgâh
vs) iyice yıkanıp temizlenmeden pişmiş veya tüketime
hazır ürünlerle temas etmesi engellenmelidir. Çiğ
ürünler dolapta ayrı raflarda muhafaza edilmelidir.
İşyerleri, daima temiz ve iyi durumda bulundurulmalı,
tasarımı, yerleşimi ve boyutları açısından elverişli
olmalı, çalışanların hijyen kurallarına uyması sağ-
lanmalı. Hammaddenin uygun sıcaklık ve rutubette
muhafazası için yeterli kapasiteye sahip işleme ve
muhafaza koşulları oluşturulmalı, sıcaklık ve rutubet
değerleri ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.

Yem: Çiftlik ve evcil hayvanlar için yem  satın
alırken depolama koşullarına (havalandırma yeterli
olacak, nem olmayacak) ambalaj ve etiket bilgilerine
dikkat edilmelidir. 

Şüpheli durumlarda tüketici tarafından
yapılması gerekenler
Herhangi bir ürün satın alınırken veya toplu tüketim

yerlerinde gerek ürüne yönelik gerekse işyeri hijyeni
açısından karşılaşılan olumsuzluklar için en yakın
İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
veya ALO 174 Gıda Hattına başvuruda bulunabilirler.
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DÜNYA GIDA GÜNÜ ÇEŞİTLİ
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 16 Ekim

1945 yılında kurulmuş olup, Ülkemiz
1948 yılında bu kuruluşa üye olmuştur.

FAO'nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim her yıl
"Dünya Gıda Günü" olarak kutlanmaktadır.
Dünya Gıda Gününün amacı; dünyada yaşanan
ve küresel boyut kazanan açlığa karşı insanlığın
ilgisini uyandırmak, duyarlı olmasını sağlamak,
bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların üretiminin

artırılmasına dikkat çekmektir. Bu münasebetle
FAO her yıl bir konu (tema) belirleyerek, konunun
bütün dünyada tartışılmasını sağlamaktadır. 2015
yılında da Kırsal yoksulluk döngüsünü kırmak
ve bu konuda farkındalığı artırmak için ana
tema "Sosyal Koruma ve Tarım: Kırsal Refahın
Arttırılması" olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamda ilimizde de kırsal alana yönelik
birçok program ve proje uygulanmıştır. 

Bunlardan çiftlik makine ekipman desteği, hayvan
barınaklarının modernizasyonu ve yeniden inşası,
bireysel sulama ekipmanları, hayvan sulukları (sıvat),
mera ıslah projeleri, tohum, fide, fidan desteği, hay-
vancılık destekleri,  tarımsal kooperatif projeleri,
arazi toplulaştırma çalışmaları, çiftçi eğitimleri başta
olmak üzere birçok başlıkta çalışmalar yapılmıştır. 

16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında da
İl Müdürlüğümüz ve Aziziye, Hınıs ve Yakutiye
ilçelerimizle birlikte  başta okullarda olmak üzere
çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

GIDA ÜRETİMİNDE KIRSAL ALAN-
LARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ!

Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde
genel anlamda, üretici ve tüketiciye yönelik
olarak; insanın beslenmesinde gıdanın rolü,

üretim süreçleri, üretimin zorluğu ve sürdürüle-
bilirliği, gıda israfı vb. gibi konular başta olmak
üzere, bilgilendirme amaçlı çeşitli yayım ve
yayın araçlarıyla faaliyetler gerçekleştirildi. 

Bu etkinlikler kapsamında ayrıca bir kısım
özel faaliyetlerde gerçekleştirildi. Bu çerçevede;
İl Müdürlüğümüz yetkilileri ve konu uzmanlarınca
Yakutiye ilçesi Köşk Mahallesi İlköğretim Okulu
öğrencileriyle bir araya gelindi. Programa, İl

Müdür Yardımcıları Özcan YILDIRIM ve Ferhat
HAN, Gıda ve Yem Şube Müdürü Nihat YAZAR
ile teknik personel katıldı. Etkinlikte, ilköğretim
öğrencilerine, hem birer tüketici olmaları hem de
bizzat kırsalda birincil üretimin içerisinde olma-
larının önemi, ülkemizde ve tüm dünyada gıda
üretimin ana kaynağı olan kırsal faaliyetler ve
özellikle buradaki tarım ve hayvancılık faaliyet-
lerinin rolü, dünyada açlık sorunu, gıda israfı vb.
gibi konular başta olmak üzere, konu uzmanlarınca,
çocukların anlayabileceği seviyede bilgilendirme
etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, ço-
cuklara İl Müdürlüğümüz ve ilimiz gıda üretici-
lerinden Hoşver Pastaneleri, tarafından sağlanan
küçük hediyeler ve çeşitli ikramlar yapıldı. Prog-
ramın devamında çay ikramı eşliğinde, köydeki
çiftçilerimizle, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi
ve özellikle kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma
açısından aile çiftçiliğinin önemi başta olmak
üzere, aynı doğrultuda bilgilendirme yapıldı. 

TÜKETİCİ GÖZÜYLE GIDA
ÜRETİM SÜREÇLERİ…

Dünya Gıda Günü etkinlikleri devamında, Nene
Hatun Yetiştirme Yurdunda kalan çocuklarımıza
doğa bilinci, çevre farkındalığı kazandırmak, tarladan

sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği
vb konularda bilgi vermek ve gıda üretim süreçlerini
göstermek amacıyla, ilimiz gıda üreticilerinden
Leben Süt Ürünleri’nin üretim tesislerine bir gezi
düzenlendi. İl Müdürü Osman AKAR, Kurum İda-
recileri ve Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü konu uz-
manı personel eşliğinde düzenlenen programa
katılan öğrenci ve öğretmenlerine, sütün işlenerek
peynir, ayran, yoğurt gibi mamul madde haline

geliş aşamaları gösterilerek öğrenme fırsatı sunuldu.
Programın devamında gerçekleştirilen soru-cevap
bölümü bitiminde öğrencilerimize, ilgili firma ta-
rafından hazırlanan ikram ve bir kısım küçük he-
diyelerin takdimi ile sonlandırılmıştır.
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Uzundere ilçemizde "Gök-
ten Dört Elma Düştü"
projesi kapsamında ku-

rulan "Tahmin ve Erken Uyarı" sis-
temi törenle hizmete girdi.

...Törenin açılışında, Uzundere
İlçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Kürşat YILDIZ,  İl ve İlçe
Müdürlüğünce koordineli olarak ha-
zırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kal-
kınma Ajansı (KUDAKA) 2015 yılı
Yerel Kapasitenin Artırılması Mali
Destek Programı Kapsamında des-
teklenen "Gökten Dört Elma Düştü"
projesi hakkında bilgi verdi.

YILDIZ; "Proje ile Uzundere,
Oltu ve İspir ilçelerinde 2'şer adet
olmak üzere toplam 6 adet kurulan
sistem ile ürün popülasyonuna göre
güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir
meyve-sebze üretimi için üreticilerin
bilinçlendirilmesi sağlanacak. Bitkisel
üretimde don, hastalık ve zararlılarla
mücadelede ilaçlamanın gerekli olup
olmadığına karar vermek, en uygun
ilaçlama zamanını saptamak, üreti-
cileri uyarmak ve böylece onları bu

zararlıların mücadelesinde gereksiz
harcama, fazladan iş gücü ve zaman
kaybından kurtarmak, zirai ilaçların
insan sağlığına ve çevreye verdiği
zararı en aza indirmek amacıyla ku-
rulan, Tahmin ve Erken Uyarı Sis-
temi'nden alınan veriler doğrultu-
sunda değerlendirme yapılacak. De-
ğerlendirmeler sonucunda sisteme
kayıtlı üreticilere kısa mesaj yolu
ile zirai ilaçlama yapmaları gerektiği
bilgisi verilecek. Uyarı harici za-

manda, tahmini gözlem ve alışkan-
lıklara dayalı gereksiz ilaçlama ya-
pılmasının önüne geçilmesi, dola-
yısıyla tüketicilerin kalıntı problemi
olmayan ve daha az ilaçlamayla,
daha sağlıklı ürünler yetiştirmesi
hedefleniyor. Ayrıca sistem sayesinde
üreticilere don, yağışla ilgili uyarılar
yapılarak, ürünler için doğru zamanda
doğru önlemler alınabilecek" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman AKAR konuşma-

sında; sağlıklı ve dengeli beslenme
talebinin, güvenli gıda tüketiminin
önemini artırdığını bildirdi. Piyasaya
sürülen ürünlerin sağlıklı ve güve-
nilir olması gerektiğine işaret eden
AKAR, artık tüketicinin de bilinçli
davrandığını belirtti. Çevre, insan
ve hayvan sağlığına zarar vermeyen
bir üretimin yapılmasını hedefle-
diklerini, böylece doğal kaynakların
iyi korunacağını, elde edilen ürün-
lerin sertifikalandırılarak tüketiciye
ulaştırılacağına vurgu yaptı.

Uzundere Kaymakamı Hacı Ars-
lan UZAN ise erken uyarı sisteminin
yaygınlaştırılmasının son derece
faydalı olacağını belirtti. Turizm ve
seracılık yapılan Uzundere ilçesinin
bir cazibe merkezi olmasını hedef-
lediklerine dikkat çeken Kaymakam
UZAN, ayrıca doğa harikası Tortum
Şelalesinin rehabilite edilmesi ve
çevre düzenlemesi için 450 bin lira
harcayacaklarını bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından
"İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında
destek almaya hak kazanan 8 üreti-
ciye, protokol üyeleri tarafından ser-
tifikaları verildi ve katılımcılarca
sebze üretim alanları gezildi.

“GÖKTEN DÖRT ELMA DÜŞTÜ”
Projesi Hayata Geçti

ORGANİK TARIMA SIKI DENETİM…
Bakanlığımız Organik

Tarımın Geliştirilmesi ve Yay-
gınlaştırılması projesi kapsa-

mında ilimizde denetimler aralıksız
devam etmektedir. Organik Tarımın Yaygınlaştırılması Ve
Kontrolü Projesi ile toprak ve su kaynakları ile havayı kir-
letmeden; bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede
koruyarak, tüm gelir gruplarının tüketebileceği kaliteli or-
ganik tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve kontrol- ser-
tifikasyon faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemizde Organik üretim 2002 yılında 12.428 çiftçi ta-
rafından 89.827 hektar alanda 150 ürün çeşidin de 310.125
ton ürün ile yapılmakta iken, günümüzde büyük artış gös-
termiştir.  İlimizde gerek bitki örtüsü gerekse coğrafi yapı
ve kirlenmemiş ekolojik yapı organik tarımın yapılmasını
kolaylaştırmaktadır. İlimizde bitkisel üretimde 4.392 iş-
letme ve 185.920 ton ürün üretilmektedir. Üretim bakımın-
dan ülkemizde  %11’in üzerinde paya sahiptir. Hayvansal
üretimde ürünün doğal ürün olmasına rağmen gerek üretim
yöntemi (ortak sürü, ortak mera kullanımı) gerekse altyapı
(barınak şartları, işletme kayıt tutmadaki eksiklikler vb) or-
ganik hayvancılığın gelişmesini engellemektedir.  

Proje; Eğitim ve Yayım Çalışması faaliyetleri (Personel
eğitimi, Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimi ve tüketicileri
bilinçlendirmesi, Üretici eğitimi, Demonstrasyon faaliyet-
leri, basılı ve görsel yayım materyali hazırlanması, Tarla
günü, Toplantılar, Teknik geziler) ve Sistemin Denetimi
(Kontrol ve Sertifikasyon Faaliyetlerinin Denetimi, Organik
Pazarların ve Satış Noktalarının Denetimi) olmak üzere iki
ana başlıktan oluşmaktadır.

İlimizde bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmeler dı-
şında haksız rekabeti önlemek amacı ile perakende satış yerle-
rinde de denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda 110 işletme
denetlenmiştir.  Bitkisel ve hayvansal üretimde 115’in üzerinde
işletme denetimi yapılmış olup denetimler devam etmektedir.

Organik ürünlerdeki, Organik Tarım Logosu insan ve
çevre sağlığını koruyan üretim tekniklerinin kullanıldığı-
nın garantisidir.

%100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi ta-
nımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün
hakkında hiçbir garanti vermez. Organik ürünlerin etiketi
ve logosu, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı olamaz ve tü-
keticiyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içeremez.
Bu nedenle Organik ürün alırken mutlaka ürünlerin etiketi

ve logosuna dikkat etmeliyiz.
Satın almış olduğunuz organik ürün ile ilgili şikâyetle-

rinizi ürüne ait etiket bilgileri ve sertifika numarası ile Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki en yakın İl veya
İlçe Müdürlüğüne veya Alo 174 Gıda Hattına bildiriniz.

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 DEMİRCİOĞLU / Avukat
Zehra TOKER ŞEN / 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
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Atatürk Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Derviş
ÖZDEMİR İle Röportaj Gerçekleştirdik.

Sayın Dekanım Fakülteniz ve
faaliyetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz?
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

30.05.1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararnamesi ile Erzurum’da kurul-
muştur. Fakültemiz  2000–2001 yılında Eği-
tim–Öğretime başlamış olup, Üniversitemiz
yerleşkesinde Fakültemize tahsis edilen yeni
binalarında hizmet vermeye devam etmektedir. 

Fakültemize her yıl merkezi sınav ile 67
öğrenci yerleşmektedir. Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerindeki veteriner fakülteleri ara-
sında en fazla tercih edilen Veteriner Fakültesidir.
Özellikle 5. Sınıfta uygulanan Veteriner Hekimlik
Özel Eğitimi ile öğrenciler Çiftlik Hayvanları,
Küçük Hayvan, Kanatlı veya Gıda gruplarından
birini seçerek bu konulardan birinde daha fazla
uygulama imkânı bulmakta, istediği alanda daha
iyi mesleki tecrübe kazanması sağlanmaktadır.

Fakültemizde genç dinamik akademik
kadrosu ile her yıl çok sayıda proje ve
araştırma faaliyeti yürüterek bilimsel yayın
araştırma yayınlanmakta uluslararası ve ulusal
kongre ve sempozyumlara katılmaktadır.

Hayvancılık Araştırma Uygulama Biriminde
(HAUB)  150 sağmal inek kapasiteli olan ve
2x7 sağım kapasiteli modern sağımhaneye sahip
süt inekçiliği ünitesinde çiftlik yönetimi, modern
süt sığırı yetiştiriciliği, sürü sağlığı ve verimliliği
konularında bilimsel araştırmalar yapılmakta,
elde edilen verilerin ışığında öğrencilere ve
bölge yetiştiricilerine eğitim hizmeti verilmektedir.
Kapasitesi 50 baş olan buzağı ünitesinde üretilen
saf Holstein, Simmental ve Esmer damızlık bu-
zağılar hey yıl Nisan ayında yapılan ihale ile
bölge yetiştiricisine sunulmaktadır. Kanatlı Üni-
tesi: Bıldırcın, etlik piliç, yumurtacı tavuk ve
kuluçkahane birimlerinden oluşmaktadır. Kü-
mesler araştırma yapılmaya uygun şekilde dü-
zenlenmiştir. Ünitede Broyler yetiştiriciliği için
yer bölmeleri, ana makineleri, yumurtacı damızlık
ve etçi bıldırcın kafesleri, yumurtacı tavuk ka-
fesleri bulunmaktadır. Kuluçkahanede ise kuluçka
ve çıkış makineleri mevcuttur. Atçılık ünitesinde
eğitim amaçlı Midilli ve Arap atları bulunmaktadır.
HAUB öğrenci uygulamaları ve örnek bir işletme
olarak bölge hayvan yetiştiricileri için de bir
okul gibi vazife görmektedir.  Hayvancılık Araş-
tırma ve Uygulama Birimi’nde (HAUB) DAP
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destek-
lenen proje ile İdari Bina, Atçılık Ünitesi ve
Manej, Koyunculuk Ünitesi, Revir, Kaba Yem
Deposu, Alet, Ekipman Deposu, Atölye ve Isı
Santrali inşatları tamamlanmıştır. Gerek bölge
hayvancılığına ve gerekse fakültemiz Hayvancılık
Araştırma ve Uygulama Birimi’ne yaptıkları
katkılarından dolayı DAP İdaresi Başkanı Adnan
DEMİR’e teşekkür edemeden geçemeyeceğim.
Üniversitemiz BAP Birimi tarafından desteklenen
proje ile yumurtacı tavuk ünitesi yenilenmiştir.  

Fakültemizin bilimsel dergisi olan
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler

Dergisi Ulusal Hakemli dergiler statüsüne
girerek 2010 yılından itibaren ULAKBİM
– TÜBİTAK’ta indekslenmektedir. 

Fakültenizin Erzurum Hayvancılığına
olan katkıları nelerdir? Eğitim dışında Erzu-
rum hayvancılığına yönelik uygulanmış veya
uygulamayı planladığınız projeleriniz var mı?

Fakültemizde düzenlenen çiftçi eğitim ça-
lışmaları, damızlık satışları ve danışmanlık hiz-
metlerinin bölge hayvancılığına büyük katkısı
olmaktadır.  Öğretim elemanları öğrenciler ile
birlikte bölgedeki işletmelere teknik geziler yap-
maktadır. Fakültemizde önümüzdeki yıllarda
“Gezici Klinik Uygulaması” başlatılarak böl-
gedeki hayvancılık işletmelerine hayvan sağlığı,
yetiştirme ve besleme konularında teknik destek
sağlanacaktır. Bu sayede Fakültemizde öğreni-
mine devam eden Veteriner Hekim adayları da
saha şartlarında tecrübe kazanacaktır.          

Fakültenizde yapılan araştırmala-
rın üreticiye ulaştırılması ile ilgili çalış-
malarınız var mı?

Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından
bölgenin hayvancılık sorunları ile ilgili ya-
pılan çok sayıda bilimsel çalışma ile hay-
vancılık konusunda sorunlara çözüm öne-
rileri sunulmaktadır. Fakültemiz öğretim
üyeleri tarafından Avrupa Birliği, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi uluslararası
ve ulusal kuruluşlar ve BAP Birimi tara-
fından desteklenen projeler yürütülmektedir.
Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından TEK-
NOKENT bünyesinde kurulan şirketler va-
sıtasıyla ar-ge ve danışmanlık hizmetleri
verilmektedir. Bu kapsamda çok sayıda
yetiştiriciye modern hayvancılık konusunda
eğitim çalışmaları verilmiştir. 

Fakülteniz bünyesindeki hayvan hasta-
nesi kuruluşu hangi aşamadadır? Hastanede
hangi hizmetleri vermeyi düşünüyorsunuz?

Hayvan hastanesinin fiziki durumu ta-
mamlandı. Hastanenin tefrişatı ve gerekli
makine ve teçhizatı alımı tamamlandıktan
sonra ruhsat işlemleri için gerekli girişim-
lerde bulunulacaktır. Hastane ruhsatı alın-
dığında 7/24 saat hizmet verilecektir.

Sığır, koyun, keçi, at ve buzağı ile ilgili
tüm hastalıkların teşhis, tedavi ve operasyonları;
ortopedi, ayak hastalıkları ve göz hastalıkları
teşhis ve tedavisi, ishal, kabızlık, kan işeme,
yeme ve içme problemlerinin çözümü, paraziter
hastalıklar, ateşli hastalıklar ve buzağı ishalle-
rinin teşhis ve tedavileri, diş hastalıkları teşhis
ve tedavisi; meme sağlığı ve hastalıkları, meme
sağlığı kontrol programları, gebelik tanısı ve
doğum operasyonları; döl verimi düşüklüğü
ve kısırlık teşhis ve tedavisi, suni tohumlama,
üreme hormon tedavisi, kızgınlığa getirme,
sindirim ve solunum sistemi hastalıkları teşhis
ve tedavisi, buzağılarda ve sığırlarda aşı prog-

ramı takibi; beslenme hastalıkları teşhis ve te-
davisi, yem formulasyonu hazırlama ve yem
analizleri; mide içerik muayenesi; ultrason
muayenesi, röntgen, ekg, laboratuvar hizmetleri
(biyokimya, farmakoloji ve toksikoloji, mik-
robiyoloji, parazitoloji, patoloji ve viroloji)
işletmelerde hijyen eğitimi verilecektir.

Erzurum çiftçisi için hayvan sağlığı eği-
timi konusunda planlarınız nelerdir? Bu ko-
nuda İl Müdürlüğümüz ile işbirliği yapmayı
düşünüyor musunuz? 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
ile hayvan sağlığı konusunda görüşmeler yapı-
larak, konuyla ilgili çeşitli programların Üni-
versitemizde DAP İdaresi Başkalığı tarafından
finanse edilen Çiftçi Eğitim Merkezinde belli
aralıklarla eğitim verilmesi düşünülmektedir.

İlimizde Hayvancılık işletmeleri ile ilgili
olarak bir araştırmanız var mı? Varsa sizce
aksayan yönleri nelerdir? Teknik anlamda
bir katkınız olabilir mi?

İlimizde son yıllarda Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, İPARD ve Ziraat Bankası
gibi kurumların hayvancılık ile alakalı büyük
destekleri olmuştur. Bu destek ve hibeler ile
çok sayıda modern işletme kurulmuş veya
kuruluş aşamasındadır. Fakülte olarak bu işlet-
melerin ciddi manada teknik desteğe ihtiyacı
olduğunu tespit ettik. Özellikle salgın hastalık-
lardan korunma, üreme sağlığı, hayvanların
gebe bırakılması, sağım hijyeni, meme sağlığı,
besleme ve bakım konularında uygulama ve
bilgi eksikliğinden dolayı çok sayıda hayvan
ölmekte veya gereken düzeyde verim vereme-
mektedir. Bu durum da işletmelerin iflasına
kadar olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Böl-
gemizde hayvanlardan elde edilen ürünlerde
verimliliğinin artırılmasında Fakültemizin ve
uzman bilim adamlarımızın büyük katkısı ol-
maktadır. İleriki yıllarda bu işletmelerin sayılarının
artması ile Fakültemize ihtiyaç daha da artacaktır.
Bu işletme sahiplerine kapımız her zaman açıktır.
Ayrıca bölgede yaygın olarak ekstansif, meraya
dayalı yerli ırk veya yerli ırk melezleriyle yetiş-
tiricilik de yapılmaktadır. Bu işletmelerinde
birçok sorunu olduğunu tespit ettik. Yapılan
araştırmalarda verim düşüklüğü, salgın hastalıklar,
paraziter hastalıklar, buzağı ölümleri, suni to-
humlama uygulamalarının tam olarak yapıla-
maması, kaba yem açığı, barınaklardaki olumsuz
şartlar, süt ve hayvan satışında pazarlama prob-
lemleri, yetiştiricinin örgütlenememesi, belli
mevsimlerde arzın artışına bağlı olarak değer
fiyattan hayvanını ve ürününü satamaması gibi
olumsuzluklar bölgedeki bu tip işletmeleri etki-
lemektedir. Fakülte olarak yapılacak eğitim ça-
lışmaları ile sadece yetiştiriciler değil teknik
elemanlar da eğitilerek bu problemin üstesinden
gelebilmek mümkündür. Çok basit uygulamalar
ile ciddi verim artışı sağlayabilmek mümkündür.
Sadece buzağı ölümleri %30’lardan %2’lere
çekilerek kazanç artırılabilir.  Fakültemiz İle İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında

koordineli bir çalışma yürütülmekte, yapılan
tüm etkinliklere, çalıştaylara, eğitim çalışmalarına,
komisyonlara fakültemizden öğretim üyeleri
katılarak katkı vermekte, devamlı karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunulmaktadır. Fakültemiz bün-
yesindeki HAUB’da İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Bu birimde yeni yapılan derslikler ile bu eği-
timler daha nezih bir ortamda gerçekleştirile-
cektir. Bölgedeki hayvancılık ile alakalı yürü-
tülen tez çalışmaları ve araştırma sonuçları da
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
teknik anlamda katkı sunacaktır. Fakültemiz
yeni binaları hizmete girmiştir. Bu binalarda
hizmete girecek olan hayvan hastanesi, teşhis
laboratuvarları bölge hayvan yetiştiricisine bü-
yük katkıları olacaktır. Yine bu binalarda
bulunan gıda üretim ve analiz laboratuvarları
sayesinde hayvansal ürünler teknolojisi ve hij-
yeni ile alakalı çalışmalar yürütülecektir. TKDK
kurumu tarafından desteklenen proje sahiplerine
yönelik olarak düzenlenen eğitim fakültemizde
gerçekleştirilmiş ve oldukça verimli geçmiştir.   

Erzurum’da kamuda ve sahada çalışan
sağlık personeline yönelik (Veteriner Hekim,
Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenlerine
Yönelik) bilgilerini yenilemek ve yeni geliş-
meleri öğretmek amacıyla belirli konularda
eğitim çalışması düşünülebilir mi? Bu ko-
nuda ne gibi katkılarınız olur?

Fakültemiz öğretim elamanları tarafından
çeşitli kurumlar ile ortaklaşa birçok eğitim ça-
lışması yapılmıştır. 2015 yılında Veteriner He-
kimlere yönelik olarak Erzurum Bölgesi Veteriner
Hekimler Odası ile birlikte suni tohumlama,
ultrasonoğrafi ile gebelik teşhisi, ev ve süs
hayvanları, LSD hastalığı ile ilgili veteriner
hekimlere yönelik eğitim ve bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda
tarım danışmanlarına yönelik olarak İl Mü-
dürlüğü ile ortaklaşa eğitim çalışmaları yapılması
planlanmaktadır. Eğitim hayat boyu devam
etmelidir. Bilgi ve teknoloji hızlı bir şekilde
değişmektedir. Bu hıza ayak uydurmak için
bilgilerimizin yenilenmesi gerekmektedir. Bu
konuda Veteriner Fakültemizin bölgede çalışan
teknik elemanlara katkıları olacaktır. Bu hususta
farklı kurumlar tarafından düzenlenecek eğitim
çalışmalarına desteklerimiz devam edecektir. 

Sahada büyük özverilerle emek harcayan
tarım çalışanlarına ve Erzurum’da Tarım
Bülteni ekibine teşekkür ederim.

VETERİNER FAKÜLTEMİZ BÖLGE HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİ İÇİN OKUL VAZİFESİ GÖRÜYOR
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SERTİFİKALI TOHUMLUK
PATATES HASADINDAYDIK
Birleşmiş Milletler Tarım ve

Gıda Örgütü’nün (FAO)
‘gizli hazine’ olarak tanım-

ladığı patates, taşıdığı ekonomik önem
ve besin değeriyle, dünyadaki açlığın
ve kırsal yoksulluğun azaltılmasına
katkı sağlamaya devam ediyor. 

Gerek coğrafi özellikleri, gerek
iklim özellikleri itibari ile çok zengin
bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip
olan ülkemizde, son dönemde kalite
ve verimlilik arayışı çok daha ön
plana çıkmaktadır. Her sektörde gö-
rülen küreselleşme etkisi, tarım sek-
töründe de etkisini daha da artıracağı
bir gerçektir. Özellikle uluslararası pa-
zarda yer alabilmek için kalite ve stan-
dartları belirli ve pazar değeri yüksek
ürün üretilmesi şarttır. Son ürünün ka-
litesini etkileyen en önemli unsurlardan
birisi de tohum, fide ve fidandır.  Bu-
nunda güvencesi sertifikasıdır.

İlimiz genelinde patatesin en çok
yetiştirildiği Pasinler ilçemizde, her
yıl yaklaşık 25.000 dekar alanda ekimi
yapılmaktadır. Ayrıca 2015 yılında
435 dekar alanda sertifikalı patates
tohumluğu üretimine de başlanmıştır.

İlkbaharda ekim sırasında başında
bulunduğumuz sertifikalı patates to-
humluğu ekiliş alanlarına, değişik
zamanlarda Vali Yardımcısı Fatih
GÜL ile birlikte ziyaretlerde bulun-
duk. Hasat sezonunda ilk hasadı ger-
çekleştirmek üzere 12.10.2015 tari-
hinde yine oradaydık.

Pasinler ilçesi Serçeboğazı Mahal-
lesinde gerçekleştirilen hasada, Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR, İl Müdür Yardımcıları

Engin SANCI ve Ferhat HAN, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
Fethi AKMAN, Pasinler İlçe Müdürü
Murat ÇETİN, tarla sahibi Adem AL-
KANAT ve teknik personel katıldı. 

Tarla sahibi Adem ALKANAT,
APS Tohumculuk adına 20 dekar alan-
da sertifikalı patates tohumluğu üretmek
için ekim yaptıklarını, ekiminden ha-
sada kadar her türlü bakımı titizlikle
yaptıklarını, sulamada yağmurlama
sulama sistemini kullandıklarını, hasat
ettikleri tohumluk patatesi Nevşe-
hir’deki depolarda muhafaza ettiklerini
belirtti. Dekara yaklaşık 6 ton patates
aldıklarını söyleyen ALKANAT, ilçede
patates deposu bulunmamasının ek-
siklik olduğuna vurgu yaptı. 

Hasat sırasında açıklamalarda bu-
lunan İl Müdürü Osman AKAR; “Ser-
tifikalı patates tohumluğu kullanımının
yaygınlaştırmasıyla ilçemizde patates
üretiminin de daha da artacağını, ayrıca
bitki hastalık ve zararlıları ile müca-
delede pestisit azalması sonucunda
çevre dengesinin de korunmuş olacağını
belirtti. Erzurum İli 2014-2017 Tarım
Stratejisini oluşturduk ve sektörel he-
defler koyduk. Bunun yanında geniş
katılımlı sektörün bütün unsurlarını
içine alacak şekilde üreticisinden, sektör
örgütüne, medyasından, pazarlamacı-
sına kadar herkesimi içine alan Erzurum
Tarım Konseyi kuruldu ve çalışmala-
rına başladı. Biz burada mevcut du-
rumu, sorunlarımızı ve önceliklerimizi

tespit ettik, raporlar oluşturduk ve
ilgili yerlerde sunumlar yaptık. Tarıma
stratejik yaklaştık, yüzlerce çözüm
bekleyen sorunlar içerisinde acil çözüm
üretilmesi için ilk etapta 7 başlık
seçtik ki bunlardan bir tanesi de patates
tohumluk deposu kurulmasıdır. Er-
zurum Büyükşehir Belediyesi de birçok
soruna el attığı gibi sağ olsunlar bu
konuda çalışmalara başlamıştır. 

Biz, bütün paydaşlar ile böylesine
stratejik yaklaşımlar gösterirken siz
üreticilerimizden de taleplerimiz
var. Sizler için oluşturulan projelere
(basınçlı sulama, ekonomik yatı-
rımlar, sertifikalı tohum kullanım
desteği, TKDK) daha fazla başvuru
yapmanızı istiyoruz” dedi.

Ülkemizde nüfus artışına paralel olarak artan gıda
ihtiyacı ile birlikte tarımsal sulama suyu ihtiyacı da art-
maktadır. Kullanılabilir su kaynaklarımızın sınırlı olduğu
bilinen bir gerçektir. Ülkemiz su varlığı açısından su fakiri
olarak görülmektedir. Dünyada en çok su tarımda kulla-
nılmakla birlikte sulama randımanını arttıran ve sulama
suyu ihtiyacını azaltan sulama teknikleri ile sulu tarımda
kullanılan suyun yarısı tasarruf edilebilir.

Ülkemizin yıllık ortalama toplam 112 milyar m3'lük
kullanılabilir su potansiyelinin %16'sının içme ve kullanmada,
%12'sinin sanayide ve %72'sinin ise tarımsal sulamada tü-
ketildiği görülmektedir. Su kaynaklarının yönetiminde en
önemli unsur tarımsal sulama olmaktadır. 

Bu kapsamda Bakanlığımızca tarımsal faaliyetler için ge-
liştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının
üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli
ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor
şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak
ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet
edebilir bir seviyeye getirebilmek için desteklenmektedir.

Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarla içi

basınçlı sulama makine ve ekipman alımları desteklemesi uy-
gulamasında gerçek kişilere 50 bin TL, tüzel kişilere 100 bin
TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir. Desteklenen yatırım
konuları; damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmur-
lama, lineer sistem yağmurlama sulama, center pivot sulama,
tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemleridir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Osman AKAR; “Tarımsal sulamada, suyun

etkin ve verimli kullanılması ile verim ve kaliteyi arttıracak
basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen
gün artmaktadır. Öte yandan su kaynaklarının verimli kul-
lanılması için de tarımda kullanılan suyun azaltılması önem
arz ediyor. Bilindiği gibi basınçlı sulama sistemlerinde
sulama randımanı salma sulamaya göre en az iki kat daha
fazladır. İlimizde basınçlı sulama henüz çok düşük düzeydedir.
Bakanlığımız tarafından son 10 yılda basınçlı sulama sistemleri
alımlarına önemli teşvikler verilmektedir. Bu uygulama
kapsamında ilimizde 2013 ve 2014 yıllarında 13 çiftçiye
toplam 114 bin TL hibe ödemesi yapılmıştır. 2015 yılında
ise Müdürlüğümüze 6 başvuru yapılmış, 3 yatırımcı ile hibe
sözleşmesi imzalanmış, ancak 2 başvuru sahibi hibe almaya
hak kazanmıştır. Söz konusu başvuru sahiplerine toplam
63.864 TL hibe ödemesi yapılacaktır.  Ayrıca bu amaçla kul-
lanılan tarımsal kredilerde sıfır faiz uygulaması devam et-
mektedir. Bu programların etkisi ile basınçlı sulama uygu-
lamalarında artış sağlanarak, birim alandan alınan verimde
de önemli artışlar gözlenmiştir” dedi.

Desteklemeden yararlanan çiftçiler memnuniyetlerini ifade
ederek Bakanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür etmişlerdir.

BASINÇLI SULAMA YATIRIMLARINI DESTEKLİYORUZ
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2. DENEY HAYVANLARI KULLANIM
SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI
Bilindiği üzere bilimsel araş-

tırmalarda deney hayvan-
larının kullanımı; araştır-

ma, teşhis ve tedavi için, vazgeçilmez
bir unsur olarak her geçen gün daha
önemli bir hale gelmektedir. Deney
hayvanı kullanımına olan gereksinim
ve önem arttıkça deneylerde göste-
rilmesi gereken hassasiyet de bu du-
ruma paralel olarak artmıştır. Ülke-
mizde yasal düzenlemeler yapılmış
olup, deney hayvanları kullanımı ile
ilgili etik kurallar yönetmeliklerle
belirli koşullara bağlanmıştır.

Bu kapsamda 09-18 Ekim 2015
tarihleri arasında Erzurum Veteriner
Kontrol Enstitüsünde gerçekleştirilen
2. Deney Hayvanları Kullanım Ser-
tifika Eğitim Programında deney
hayvanları ile yapılacak olan bi-
limsel araştırma, test, sağlık hiz-
metleri uygulamaları, eğitim-öğretim
ve yayın gibi temel etkinliklerde
yer alacak kişilerin kullanılacak
yöntem ve materyaller ile ilgili etik
standartları uygulayabilecek ve etik
ilkeler doğrultusunda çalışacak eh-

liyete sahip olmaları amaçlanmıştır.
Kurs programı, T.C. Orman ve

Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,
Deney Hayvanları Kullanım Sertifi-
kası Eğitim Programına Dair Genelge
(2007/11)’ye uygun olarak hazırlan-
mıştır.  Deney hayvanlarının anato-
misi, fizyolojisi, histolojisi, biyo-

kimyası, mevzuat, hayvan deneyleri
etiği, alternatif yöntemler, tutuş tek-
nikleri, ilaç verme ve enjeksiyon
teknikleri, kan ve örnek alma tek-
nikleri, anestezi – ötenazi teknikleri,
laboratuar işletmesi, temel laboratuar
güvenliği ve temizlik, hayvan refahı
ve davranış özellikleri, deney hay-
vanlarının üretimi, deney hayvanla-

rının beslenmesi, deney hayvanlarının
viral hastalıkları, bakteriyel hasta-
lıkları, paraziter hastalıkları, iş sağlığı
ve güvenliği gibi konu başlıkları al-
tında 80 saat olan kurs programı 40
saat teorik 40 saat uygulamalı olarak
gerçekleştirilmiş olup, kurs programı
sonunda yapılan sınavda 100 üze-
rinden en az 70 alanlar sertifika al-
maya hak kazanmışlardır. 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurul Başkanı (HADYEK) Özge
KANDEMİR; “Başta bize her türlü
desteğini esirgemeyen Erzurum Ve-
teriner Kontrol Enstitü Müdürü Dr.
Biray OKUMUŞ ve Enstitü Müdür
Yardımcısı Uzman Veteriner Hekim
Ahmet TEMUR’a, Hayvan Deney-
leri Yerel Etik Kurulunun tüm üye-
lerine, yine bu program içerisinde
ders veren eğitimcilere göstermiş
oldukları hassasiyet, disiplinli, öz-
verili ve başarılı çalışmalarından
dolayı ve kursumuza katılan tüm
kursiyerlere,  kurul adına ilgilerinden
ve sağlamış oldukları katkılardan
dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. 

“Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 
Meyve Vermeye Başladı

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı (JICA) ile birlikte yürütülen, Er-
zurum, Artvin ve Bayburt İllerinde se-
çilmiş 13 mikro havzada çalışılan Çoruh
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
(ÇNHRP) kapsamında İlimiz Oltu, İspir
ve Uzundere ilçelerinde teşvik edilen
seracılık ve arıcılık faaliyetleri orman
köylüsünün yüzünü güldürdü.

Orman köylüsünün yaşam koşul-
larını iyileştirmek, gelir düzeyini ar-
tırmak, göç etmelerini önlemek ama-
cıyla yürütülen sosyal boyutlu proje
kapsamında çiftçiler; fenni arı kovanı,
sera kurulumu, eski seraların moderni-
zasyonu, sebze fidesi temini, yaban
hayvanlarının zararını önleme amaçlı
elektroşoklu tel çit ve ana arı yetiştiri-
ciliği konularında tamamı hibe olan
proje ve demonstrasyon (gösteri) uy-
gulamaları ile desteklenmektedir.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitas-
yon Projesinin İlimizdeki ormancılık
faaliyetlerini yürütmekte olan Erzurum
Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube
Müdürlüğünce 2015 yılında İspir, Oltu
ve Uzundere ilçelerine bağlı mahalle-
lerde yapılan uygulamalarda; 

29 aileye 504 m2’lik plastik ör-
tülü sera tesisi,

16 ailenin eski plastik seralarının
modernizasyonu,

46 aileye elektroşoklu tel çiti
olan 20 arılı-kovan (toplam 920 adet
kovan) fenni arıcılık,

11 aileye polen tutuculu plastik ta-
banlı 15’er adet Langstroth tipi kovan, 

11 aileye elektroşoklu tel çit, 
10 aileye 1500’er adet sebze fidesi, 
1 aileye demonstrasyon amaçlı

ana arı yetiştiriciliği ünitesi için
toplam 1.728.956 TL’lik hibe des-
teği sağlanmıştır.

Çiftçiler seralarında büyük ço-
ğunlukla domates ve hıyar üret-
mektedir. Orman köylüsü ilkba-
harda yaptığı üretimin meyvelerini
aldı. Mevcut seralarda ikinci ürün
olarak marul, turp, fasulye ve ha-
vuç  ekimi yapıldı.
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“HINİSPİR”DE HASAT HEYECANI
Ülkemiz ekonomik yön-

den dünyada önemli do-
ğal kaynak çeşitliliği ve

zenginliği olan nadir coğrafyalardan
biridir.  Ancak ülkemizde hızla
artan nüfus, gelişen teknoloji ve
endüstrileşme, yapılaşmanın art-
ması, köyden kente göç ve çevresel
problemler tarım yapılacak toprak-
ların hızla ve üzerindeki canlılarla
birlikte kaybolmasına neden ol-
maktadır. Ayrıca, üreticilerin kul-
landığı genetik kaynak niteliğindeki
köy çeşitleri de çeşitli faktörlerin
etkisi altında yok olmaktadır.  

İspir ve Hınıs ilçeleri için eko-
nomik değere sahip bitkisel üretim
faaliyetlerinden biri kuru fasulye
olup, bölge çiftçisi için vazgeçilmez
bir öneme sahiptir.  Buralarda yetiş-
tirilen kuru fasulye, lezzeti başta ol-
mak üzere, suda fazla şişme, kabuk
atmama ve erken pişme gibi özel-
likleriyle tanınmakta ve piyasada ol-
dukça rağbet görmektedir. 

2016 yılının "Uluslararası Bakliyat
Yılı" olarak ilan edilmiş olması ve-
silesiyle de ülke genelinde tanınan
ve coğrafi işaret tescilli İspir Fasul-
yesi’nin marka bilinirliği her geçen
gün artmaya başlamıştır. Yine benzer
özelliklere sahip Hınıs Fasulyesi için
de Türkiye Patent Enstitüsü'ne patent
başvurusunda bulunulmuştur. 

Bu nedenle ilimize özgü ürün-
lerden olan İspir ve Hınıs fasulye-
sinin tarımını yaygınlaştırmak, tü-
ketici nezdinde farkındalığını oluş-
turabilmek ve yöre ekonomisine
katkısını artırmak amacıyla İl Mü-
dürlüğümüzce  “Hınispir Fasulyesi

Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması"
adlı alt proje ile Bakanlığımız Bit-
kisel Üretimi Geliştirme Progra-
mı'na dahil edilmiştir.

Proje; Hınıs (60), Karayazı (10),
Karaçoban (25), İspir (70), Pazar-
yolu (10), Oltu(6), Tortum (2), Nar-
man (5), Yakutiye(6), Aziziye (3)
ve Palandöken (3) ilçelerinde olmak
üzere toplamda 200 dekar alanda
uygulanmıştır. Projeye 200 çiftçi
dâhil edilmiştir.  Ekim ayının ikinci
haftası itibariyle proje kapsamında
ekimi yapılan fasulyelerin hasadı
tamamlanmıştır. Ancak 2015 yılı
ekim sezonunda  aşırı yağış ve
sıcak geçen yaz mevsimi nedeniyle
kısmi bölgelerde verim düşüklüğü
yaşanmakla birlikte çiftçilerin bek-
lentilerini karşılamaya yönelik

önemli neticeler alınmıştır.

Yakutiye  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kontrol ekipleri, ilçedeki gıda denetimlerini
aralıksız sürdürüyor. 

Gıda Kontrol Ekipleri, ilçe sınırları içerisinde 55 lise, ortaokul, ilkokul, dershane, kantin ve
yemekhaneyi denetledi. İlgili işletmelerde bilgilendirmeler yapılarak, eksikleri olan işletmeler
uyarıldı. Denetimler tüm gıda işletmelerinde ve toplu tüketim yerlerinde devam edecek.

OKUL KANTİNLERİ VE 
YEMEKHANELER DENETLENDİ

Yeni araçlar için il müdürlüğümüz kampüs alanı içinde tören düzenlendi. Törene İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
ile çalışanlar katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman AKAR; Araçların, döner sermaye
saymanlığı katkısıyla il müdürlüğüne kazandırıldığını söyledi. Araçların hayırlı olmasını
dileyen AKAR, "Bünyemize katılan 2 yeni araçla hizmet kalitemizi daha da artırmayı
hedefliyoruz. Bu araçlar il ve ilçe müdürlüğümüze hizmet verecek. Gıda denetimleri,
bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvansal üretim ve hayvan sağlığı, kırsal kalkınma
hizmetleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirmesi çalışma kolları ile diğer faaliyetlerde
hizmet verecek." dedi. Ardından araçların anahtarları şoförlere teslim edildi.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARAÇ FİLOSUNA 2 YENİ ARAÇ DAHA EKLEDİ
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TORTUM’DA TARIM
Genel Tanıtım
Tortum, Erzurum'a 52 Km mesafede, Doğudan Narman, Batıdan İspir,

Kuzeyden Oltu-Uzundere, Güneyde Pasinler ilçeleri ve Erzurum ile çevrili
şirin bir ilçedir. Rakımı 1650 m, yüzölçümü 1445 Km², dağlık bir arazi
yapısına sahip olmasına rağmen Tortum çayı çevresinde kurulan köyleriyle
vadi içindeki cenneti andırır. Önemli iki sıradağı vardır. Bunlardan birisi
Tortum çayı vadisinin doğusunda uzanan ortalama 3000 metre yüksekliğinde
olan Ak dağlar, diğeri ise Mescit dağlarıdır.

Doğu Karadeniz ikliminin tipik özelliklerini taşır. İlçemizin ortalama
ısısı 8,3 °C, en yüksek ısısı 35,4 °C ve en düşük ısısı ise -20,8 °C'dir.

İlçe nüfusu 17.394 olup, 54 mahalleden oluşmaktadır. İlçe merkezinde
yaşayan nüfusun durağan bir yapı gösterdiği ancak köylerde yaşayan
insanlar arasında hızlı bir göç dikkat çekmektedir.

İlçemiz Çoruh havzasında yer almakta olup ilçe ekonomisini temelde,
meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık, arıcılık gibi tarımsal faaliyetler ile
alternatif tarım kollarına yöneliş başlamıştır. Tarımsal yapı genelde
ekstansif tarım yapısında olmakla beraber, entansif tarıma geçiş için ça-
lışmalarımız devam etmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri
İlçe halkının en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Fakat

hayvancılık daha ağır basmaktadır. Bunun nedeni parçalı arazi yapısıdır.
Başta büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Yükseklere çıkıldıkça geniş meralar/yaylaların olması ve
birbirinden farklı zengin çiçek florasına sahip olmasından dolayı arıcılık
için ideal şartları oluşturmaktadır. Bu nedenle yöreye özellikle Rize ilinden
birçok gezginci arıcı gelmesi yanısıra ilin arıcıları için kışlatma bölgesi
olarak tercih edilmektedir. Bitkisel üretim faaliyetlerine bakıldığında, başta
meyvecilik olmak üzere, hayvancılığa yönelik olarak yem bitkileri üretiminin
artış gösterdiği, hububat üretiminin önemini koruduğu görülmektedir. 

Tarımsal Desteklemeler
Bakanlığımızca, 2014 yılı için mazot-gübre-toprak analizi yem bitkileri

(mısır, korunga, yonca) organik tarım, tarımsal yayım ve danışmanlık, anaç
sığır, buzağı desteklemesi, anaç-koyun keçi desteklemesi, besi-kesim des-
teklemesi, su ürünleri desteklemesi, çiğ süt desteklemesi ve arılı kovan
desteklemeleri başlıkları altında yaklaşık 1 Milyon 100 bin TL tarımsal
destekleme ödemesi yapılmıştır. 2015 yılı desteklemeleri ise uygulama tak-
vimleri gereği süreçleri devam etmektedir.

Arıcılık Faaliyetleri
İlçemizde arıcılık yapan toplam 135 yerli üreticimizden, 2015 yılı Arı

Koloni Desteklemesi kapsamında 43 üreticimiz toplamda 3613 koloniyle
desteklenecektir. İlçe Müdürlüğü kayıtlarına göre 74  gezginci arıcı kaydı
bulunmakta olup, 4575 kolonide üretim yapılmıştır. Yerli üreticilerimiz
koloni başına ortalama bal üretimi 10-20 kg olup, toplam bal üretimi
tahmini 54.195 kg’dır.

Örtüaltı Yetiştiriciliği
İlçede, birçok mahallede çiftçilere ait seralar bulunmaktadır. Fakat

bunların en çok dikkat çekeni Pehlivanlı mahallesinde bulunan hibe desteği
ile önceden yapılmış 20 adet seradır. Seralarda domates, fasulye, patlıcan,
hıyar, biber, marul, soğan, turp ve havuç gibi sebzeler yetiştirmektedirler. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği
İlçede, akarsu kaynakları bulunmakta olup, kültür balıkçılığı yönünden

önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bağbaşı, Pehlivanlı, Alapınar, Kazandere
Mahallelerinde birer adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmaktadır.
Bunların yıllık üretim kapasitesi toplamı 62 ton’dur. İşletmeler kapasite
bakımından denetlenerek kontrolleri yapılmaktadır.
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Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) ile birlikte yürütülmekte olan
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) kapsamında ilçede,
5 mahalle için hazırlanan “Tarımsal Yatırım Planı” doğrultusunda çiftçi se-
çimleri yapılmıştır. Bu alanlarda uygulanmakta olan projenin gelir getirici
faaliyetleri olarak, yem bitkileri üretiminin artırılması, ahır şartlarının iyi-
leştirilmesi, meyvecilik ve sebzecilik gibi konularda yaklaşık 3,7 milyon
TL yatırım planlanmıştır.

Erken Tahmin ve Uyarı Sistemleri Projesi
Proje kapsamında Kaledibi, Bağbaşı ve Şenyurt mahallelerine kurulacak

erken uyarı sistemleri ile çiftçilerimizin kar, dolu, yağmur, don vs. hava
şartlarına karşı önlem almaları ve hava şartlarının anında öğrenilmesi
açısından oldukça verimli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. 

Eğitim ve Yayım Çalışmaları
İlçede Sürü Yönetimi Elemanı ve  Örtüaltı Sebze Yetiştirciliği kurslarında toplam

72 kursiyere ilçe müdürlüğü teknik ve sağlık personeli tarafından eğitim verilmiştir. 

Demonstrasyonlar
Söğütlü mahallemizde patates için yaklaşık 10 dönüm alanda uygulanan de-

monstrasyonda çiftçilerimize uygun tohumluk, uygun dikim şartları, toprak
yapısı, gübreleme, patates hastalık ve zararlıları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca
“Hınispir Projesi” kapsamında 2 dekar alanda kuru fasülyede çalışma yürütüldü.

Örgütlenme Çalışmaları
İlçede çiftçi örgütü olarak 1 Ziraat Odası, 1 Süt Üreticileri Birliği, 1

Tarım Kredi Kooperatifi ve 4 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. 

Hayvan Sağlığı Çalışmaları 
İlçe Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimler tarafından aşılama

ve küpeleme çalışmaları devam etmektedir. Salgın hastalıklarla mücadele
kapsamında PPR (Koyun Keçi Vebası) aşılama kampanyası ve büyükbaş
hayvanlarda ise Şap aşılama kampanyası yürütülmektedir.

Pehlivanlı Çileği Markalaşıyor
2015 yılında KUDAKA'ya su-

nulan 'Hayalden Gerçeğe Pehlivanlı
Çileği Markalaşıyor' projesiyle Peh-
livanlı da üretilen çileğin markalaş-
ması sağlanacaktır. Ayrıca bu proje
kapsamında 2,40 dekarlık alanda da
topraksız tarım ile çilek üretim sis-
temleri kurularak üretim yapılacaktır.
Bu 10 sera topraksız tarımda çilek
üretimine  başlamasıyla Pehlivanlı
mahallesindeki çilek rekoltesi 75-
100 ton arasında olacaktır. 

Modern Tarım Parseli ve Seramız
İlçe müdürlüğümüzün bahçesinde bulunan bir adet sera içerisinde kar

amacı gütmeyen deneme amaçlı ceviz, dut, elma, goji berry, Bayramiç beyazı
(şeftali) tohumdan üretimi yapılmış ve Tortum şartlarına adaptasyonu sağlanmıştır.
Modern meyvecilikte bodur meyve ağaçlarının önemini ilçe müdürlüğümüze
gelen çiftçilerimizin yerinde görmesi açısından örnek teşkil etmektedir.

Gıda Denetimleri
Gıda denetimleri kapsamında 2015 yılı içerisinde aktif halde bulunan

126 gıda işletmesine Ekim ayı itibarı ile 415 gıda denetimi yapılmış olup,
riske dayalı denetim faaliyetleri devam etmektedir. 

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra özellikle İlkokul çağındaki çocuklara
sağlıklı hijyenik ve güvenilir gıda tüketme bilinci kazandırmak amacıyla
Tortum ilçe merkezi ve mahallelerinde 23 okulda eğitim çalışması yapılmıştır.
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YENİLİKÇİ FİKİRLERİ DESTEKLİYORUZ
İlçemiz il merkezine yakın olması yanında, bitkisel ve hayvansal üretim

için çok önemli bir yere sahiptir. En önemlisi de Erzurum’da meyveciliğin
kalbi olma yolunda ilerlemektedir. Erzurum’un yeşillik ilçesi Tortum’da hay-
vancılık başta olmak üzere bitkisel üretimin en iyi şekilde  gelişmesi için
yapılacak bir çok projeyi destekliyoruz. İlçemizde geçen yıl ‘Kırsal Alanda,
Eğitimle Yükselen Yaşam Kalitesi ve Açılan Ufuklar’ projesi ile Pehlivanlı
mahallesinde üretimi yapılan çileklerin verim ve kalitesinin arttırılması
amacıyla bölgemizde ve ilimizde uygulaması ilk olan “Topraksız Tarımla
Katlı Çilek Üretimi” üzerine ar-ge ve demonstrasyon amaçlı bir dizi çalışma
yapılmıştır. Pehlivanlı Mahallesinde üreticilere; Çilek üretimi, gübreleme,
pazarlama ve markalaşma, örtü altı sebze yetiştiriciliği konularında konu
uzmanı kişilerce eğitimler verilmiş, eğitim çalışmalarında; Marka ismi olarak

“Pehlivanlı Çileği” ismi benimsenmiş, logonun şekli ve rengi belirlenmiş
ve uygulanmıştır. Ambalajın cinsi ve boyutu, web sitesi, tanıtım ve
görünürlük gibi çalışmalarda üreticilerle istişare edilerek belirlenme aşa-
masındadır. 2015 yılında ise ‘Hayalden Gerçeğe Pehlivanlı Çileği Markalaşıyor’
projesi kapsamında Pehlivanlı çileğinin tanıtımı ön plana çıkarılacaktır.
İlçemizde bu ve bunun gibi projelerin çoğaltılması istihdamın arttırılması
ve göçün önüne geçilmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünü-
yorum. Ayrıca kırsalda hayat standartlarının yükseltilmesi açısından da
önemlidir. Aynı zamanda hayvancılık projeleri de ilçemize katkı sağlayacak,
zira hayvancılık ilçemizde yoğun olarak yapılmaktadır. Bu projelerin uy-
gulanmasında elimizden geleni yapacağız. Yapılan ve yapılacak tüm
projelerin bölge insanımıza hayırlı olmasını temenni ederim.Mustafa ÇİFTÇİLER / Kaymakam

İLÇEMİZDE ALTERNATİF TARIM KOLLARINA MERHABA DİYORUZ
İlçe Müdürlüğü olarak; hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği

konularında gerekse bitki sağlığı ve gıda faaliyetleri olmak üzere birçok konuda hizmet
vermekteyiz.  Tortum ilçemizin kırık ve parçalı arazi yapısından dolayı birim alandan
yüksek verim alınmasını sağlayan örtüaltı yetiştiriciliğinde modern üretimler ile küçük
alanların marjinal olarak değerlendirilmesine olanak veren bu kolları Tortum’da çoğaltmak
hedefimiz olmuştur. Kırsalda yaşayan insanlarımızın geçerli geçim kaynakları tarım ve
hayvancılıktır. Ancak bölgemiz, ilçemiz dahil, ülkemizde dahi halen çok eskilerden beri
bilinen kemikleşmiş sorunlar hem tarım hem de hayvancılıkta devam etmektedir. 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak 2014 yılında KUDAKA’ya
sunduğumuz, kabul gören ve bitirmiş olduğumuz“ Kırsal Alanda, Eğitimle
Yükselen Yaşam Kalitesi ve Açılan Ufuklar ” isimli projemizle; hem geri planda
kalmış 20 kadın çiftçimize istihdam sağlamış olduk, hem de kişi başına düşen
240 m2’lik seralarını yaklaşık 1 dönüme çıkararak; bir üretim sezonunda,
çiftçi şartlarında 1500 çilek fidesi ile 1-1,5 ton çilek elde ederek ortalama
5000 TL. olan gelirlerini, bu sistemle 6400 çilek fidesi dikerek, 6-8 ton çilekle
30.000-40.000 TL gelire çıkarmayı hedefledik.  

2015 yılında KUDAKA’ya sunduğumuz, kabul gören ve şu anda halen yürüttüğümüz

“ Hayalden Gerçeğe Pehlivanlı Çileği Markalaşıyor” projesi de 2014 yılı mali destek
programı çerçevesinde yürütmüş olduğumuz “ Kırsal Alanda Eğitimle Yükselen Yaşam
Kalitesi ve Açılan Ufuklar “  isimli projemizin devamı niteliğindedir. 2014 yılında 5
serada modernizasyon yapılarak topraksız tarımla katlı çilek yetiştirmeye yönelik kurulan
sisteme ek olarak, 10 seramıza daha topraksız tarımla katlı çilek yetiştirmeye yönelik
modernizasyon yapılacaktır. Amacımız bu projemiz ile “Tortum’dan SOFRALARA PEHLİVANLI
ÇİLEĞİ” sloganı ile Tortum-Pehlivanlı Mahallemizi çilek üretim merkezi yapmaktır. 

Tortum merkez ve mahallelerinde ahır şartlarının iyileştirilmesi ve mo-
dernizasyon hayvancılıkta hedefimiz olup, bununla ilgili olarak Bakanlığımızca
yürütülen kalkınmada öncelikli yörelerde hayvancılığın desteklenmesi projesi
kapsamında Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,  Tortum Ziraat
Odası Başkanlığı, Tortum Belediyesi organizasyonu ile 18 adet % 50 hibeli
ahır modernizasyonu projesi kabul görmüş olup, ilçe merkezindeki ahırların
çevreye çekilerek toplulaştırılması hedeflenmiştir. 

İlçemizin coğrafi yapısı ve arazi şartlarından dolayı zor şartlarda emek
harcayarak üretim yapan çiftçilerimize ve çiftçilerimize hizmette bizlere destek
olan kurumlara teşekkür ederek, bol kazançlı, verimli, bereketli günler diliyorum. Özlem SATOĞLU KORKMAZ / İlçe Müdürü

TORTUM  TARIMINA BAKIŞ
Tortum ilçesi  Erzurum ilinin kuzeyinde yer almakta olup; Erzurum

merkez ve güney ilçelerine göre daha ılıman ve kısmen de Karadeniz
ikliminin esintisi altında bulunan bir ilçedir.  İlçemizde hayvancılık
tarım ürünlerine göre daha fazla öne çıkmakta, hatta son yıllarda tarım
alanlarınin yem bitkilerine yönelmiş olduğu müşahade edilmiştir.

Tortum İlçemizde tarım ve hayvancılık iktisadi kalkınmamızın ana
öğelerindendir. Tarım, özelliklede hayvancılık bölge halkının ekonomik
yapısının temelini oluşturmaktadır. Tortum ilçemizin coğrafi yapısı dağlık
ve sarp yamaçlardan  oluşmaktadır. Ancak dağ yamaçlarının arasında
uzanan vadiler mevcut olup tarım alanları bu vadiler içerisinde olması
ve iklimin daha yumuşak olmasından dolayı  meyve ve sebze yetiştiriciliği
de öne çıkmaktadır. Dağlık alanın yüksek kesimlerinde bulunan küçük

platolar halindeki alanlarda yaylacılık yapılmakta, hayvancılığın yoğunluğu
da bu yaylalarımızda yapılmaktadır.  Önceleri geleneksel ve ilkel metotlarla
yapılan sebze, meyve ve hayvancılığa ilişkin çalışmalar, İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünün göstermiş olduğu üstün gayret ve özveri
ile yürüttüğü faaliyetler neticesinde üreticiler bilgilendirilmiş, üretimde
kalitenin artmasına, seracılığın gelişmesine, hayvancılığın ileri metotlarla
yapılması ve hayvan ırklarının ıslahına vesile olmuş ve yöre halkının
gelirinde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu vesile ile çalışmaların daha ileri düzeye çekilmesi temennisiyle
çıkarılacak olan Tarım Bülteninde bize de yer ayıran tüm emektarlara
teşekkürlerimi sunar, insanımıza hizmet noktasındaki çalışmalarınızda
başarılar dilerim. 

HER DAİM ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ
Tortum Ziraat Odası 2005 yılında kurulmuş olup çiftçilerimizin daha iyi

hizmet alabilmeleri noktasında gece gündüz çalışarak eksiklerimiz neler, ne
yapmalıyız, çiftçilerimiz ne tür sorunlarla karşılaşıyor diyerek yola çıkmıştır. 

İlçemiz coğrafi konumuna bakıldığında arazinin az olduğunun, hay-
vancılığın iyi durumda olduğunun tespitini yaptık ve bu tespitlerle yola
çıkarak 2012 yılında Tortum Süt Üreticileri Birliği’ni kurduk. Tarımsal
Danışmanlık Yetki Belgesi alarak; 1 Zooteknist, 1 Veteriner Sağlık
Teknikeri ve 1 Gıda Teknikerini Tarım Danışmanı olarak istihdam ettik.
Ayrıca 1 özel Veteriner Hekim ile sözleşme imzalayarak çiftçimizin suni
tohumlama, eğitim, köy gezileri ve il gezileri yaparak sosyal medya
üzerinden çiftçilerimizin bize ulaşımlarını sağladık. 

2014 yılında Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 3 adet
Süt Soğutma Tankı Projesi verdik ve projemiz onaylandı. İlçemiz Serdarlı

Mahallesi, Esendurak Mahallesi ve Yukarısivri Mahallelerinde 3’er tonluk
Süt Soğutma Tankları koyarak aktif hale getirdik. Daha sonra Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna iki adet Araç Üstü Süt Toplama
Tank Alımı Projesi verdik ve projemiz onaylandı. Yakın zaman içerisinde
çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Şu an tüm mahallelerimizden süt
toplamaya başlamış durumdayız. Yine ilçemiz içinde hayvancılık yapan
çiftçilerimizin ahırlarını toplu bir yerde yapmaları için Erzurum İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne vermiş olduğumuz  projeye binaen
18 adet %50 hibeli ahır yapım desteği alarak Belediye Başkanlığı’nın
göstereceği yerde ahırları bir bölgeye toplamaya hedefliyoruz.

Emeği geçen İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ve
ekibine, Tortum Belediye Başkanımıza şahsım ve çiftçilerim adına teşekkür
eder ve saygılar sunarım.

Hasan ÇAKMAK / Belediye Başkanı

İhsan TOHUMCU
Ziraat Odası ve Süt Ür.Bir.Başkanı
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KASIM AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1. Meralarda sonbaharda geç otlatma yapılmamalı, 
2. Sonbaharda kültürel tedbir olarak, hastalık kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar ve çürük meyveler mutlaka toplanıp yakılmalıdır. 

Sebze tarımı yapılan alanlarda da sonbaharda yapılacak zirai mücadele, gelecek yıl sağlıklı ürün elde etme açısından çok önem arz etmektedir.
Hububat alanlarında tarla faresi ile mücadele yapılmalı,

3. Üreticilerimiz, sonbahar mücadelesi ile ilgili olarak hastalık ve zararlılara karşı sonbahar ilaçlaması, diğer mücadele dönemleri ve   
yöntemleri hakkında İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat ederek teknik bilgi almaları ve zamanında mücadele yapmalı,

4. Tüm zirai mücadele ilaçları reçete ile satın alınarak uygulanmalı, 
5. Reçete ile satın alınarak kullanılan zirai mücadele ilaçları mutlaka üretici kayıt defterine işlenmelidir.

Hayvansal Üretim
1. Kış mevsiminin uzunluğuna ve hayvan sayısına göre stoklanacak yem miktarları hesap edilmeli ve buna %10’ luk bir zayiatta ilave edilerek 

yem stoku yapılmalı,
2. Kaba yem stoklarında küflenme ve çürümenin önlenmesi için kapalı alanlar/sundurma tercih edilmeli,
3. Kaba ve kesif yem stoklanan yerlerde fare ile mücadele çalışmaları yapılmalı,
4. Barınaklarda temizliğe dikkat edilerek, hayvanlarda iç ve dış parazitlere (kene vb.) karşı gerekli mücadele çalışmaları yapılmalı,
5. Anaç koyun-keçi, sığır ve manda desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, kayıt sistemlerinde işletme ve hayvan bilgilerinin   

güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş kayıtlarla birlikte üye oldukları Yetiştirici Birliklerine ve/veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerine başvuru yapmaları,

6. Sonbahar aşılama kampanyaları kapsamında ŞAP ve LSD aşılarının mutlaka yapılması sağlanmalı,
7. Varsa küpesiz ve kayıtsız buzağı, kuzu ve oğlakların mutlaka küpelenmesi sağlanmalı,
8. Arılar, kovanlarda kış dinlenmesine terk edilmelidir.

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

NARMAN’DA HAYVAN BARINAKLARI
MODERNİZE EDİLİYOR
Narman İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık

Müdürlüğünce hazırlanan “Hayvan Bes-
lemede Yeni Uygulamaların Benimsetil-

mesi” Projesi Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
2015 yılı Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek
Programında fonlanmaya hak kazanmıştır. 

Proje toplam 80.153 TL bütçeli olup, bunun %
10’luk kısmı faydalanıcılar, %90 lık kısmı ise
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca fon-
lanmıştır. Proje kapsamında hayvancılıkta içme
suyunun önemiyle ilgili 30 eğitim çalışması, ayrıca
2.000 adet otomatik hayvan suluğu temin edilerek
ahırlarda tatbik edilmek suretiyle çiftçilerimize bu
uygulama ve istendiği zaman ve istendiği kadar su
tüketilmesinin verime etkisi ve iş gücündeki azal-
maya etkisini görmeleri sağlanmıştır. Tarım sek-
töründe faaliyet gösteren üreticilerin bilgi-sosyal-
teknik altyapılarının iyileştirilerek kalkınmalarını
sağlamak ve gelirlerini artırmak, dolayısı ile milli
gelire katkı sağlamak amaçlanmıştır. Projenin faa-
liyete geçmesi ile birlikte proje kapsamına alınan
barınaklarda otomatik suluk sistemi ile hayvanların
sulanması neticesinde; birçok avantajın üretici
lehine gerçekleşmesi sağlanmıştır.

SIĞIRLARDA SU İHTİYACI
Canlılar için mutlaka alınması gereken besin

maddeleri içerisinde en önemlisi sudur. Metabo-
lizmada hemen her tür hayati işlemde su kullanıl-
maktadır. Besin maddelerinin taşınması, sindiril-
meleri ve metabolize edilmeleri, metabolizma atık-
larının ve fazla ısının vücuttan atılması, vücudun
uygun sıvı ve iyon dengesinde tutulması, ana rah-

minde yavru için uygun sıvı ortamın hazırlanması
gibi çok sayıda hayati görevde yer almaktadır. Bu
nedenle canlılarda vücutta bulunan suyun %20’sinin
kaybedilmesi durumunda ölüm gerçekleşmektedir. 

Sığır vucudunun %60-74’lük kısmı, sütün ise
%87’si sudan meydana gelir. Süt sığırlarında su
kaybı; süt (%25-35), dışkı (%30-35), idrar (%15-
20), salya, evaporatif ve ter (15-20) ile olmaktadır.
Rasyondaki kaba yem oranı arttıkça dışkı ve idrarla
atılan su miktarında artış görülmektedir. 

OTOMATİK SULUĞUN FAYDALARI 
1. Sistem ile süt hayvanlarında süt verimi

%10, et hayvanlarında et verimi randımanı %10
oranında artacaktır. 

2. Hayvanlar bizim istediğimiz zamanda değil
kendi ihtiyaçları olduğu zamanda su içebilecektir. 

3. Bireysel kullanımdan dolayı hayvanlar ara-
sında hastalıkların bulaşma riski azalacaktır. 

4. Fazla miktarda suyun zayi olmasının önüne
geçilecek ihtiyaç kadar su kullanılarak su ta-
sarrufu sağlanacaktır. 

5. Ahır içerisinde terleyen hayvanların
suya ihtiyaç gösterdiği ve dışarıya sula-
maya götürülürken soğuk dönemlerde
terli iken aşırı ve soğuk su tüketimi ile
oluşacak rahatsızlıkların ve hastalıkların
önüne geçilecektir. 

6. Hayvanlar daha hijyenik su kulla-
nabilecek sisteme ilave edilecek bir depo
sayesinde hayvanların tüketeceği su klorlana-
bilecek veya arındırılabilecektir. 

7. Zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır.


