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Tarımsal Yatırımlar İçin Destek;

%50 Sizden, %50 Bizden,
%100’ü Sizin…

Kırsal alanda tarıma da-
yalı yatırımlar için, Ba-
kanlığımızca 2016-

2020 yılları arasında hibe destek-
leme ödemesi yapılmak üzere, Ba-
kanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Destekleme programı,
1/1/2016-31/12/2020 tarihleri
arasında, kırsal alanda ekonomik
ve sosyal gelişmeyi sağlamak,
tarım ve tarım dışı istihdamı
geliştirmek, gelirleri artırmak
ve farklılaştırmak için kadın ve
genç girişimciler öncelikli olmak
üzere gerçek ve tüzel kişilerin
ekonomik faaliyetlere yönelik
yatırımlar için yapılacak hibe

ödemelerini kapsamaktadır.
2016 yılı müracaatları, bu

desteğe ilişkin tebliğin 21 Ekim
2016 tarihinde yayımlanması ile
başlamış olup, son başvuru tarihi
45 (kırkbeş) gün ile sınırlıdır.

Uygulama illeri ve yatırım
konuları ayrı ayrı gruplandırılmış
olup,  Erzurum ili 1. grup iller
arasında yer almaktadır. Program
çerçevesinde gerçekleştirilecek
ekonomik yatırım konularında,
yatırım tutarı için her başlıkta
üst limit, ayrı ayrı belirlenmiştir.

Yatırım projesinde, hibeye esas
proje tutarının %50’si hibe yoluyla
destek verilecektir. >> 2-3’de

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, Türki-
ye'nin tarımsal hâsıla bakımın-
dan Avrupa'nın en büyük tarım
ülkesi konumunda olduğunu
vurgulayarak "2023 yılı için
konulan hedeflere ulaşmak için
tarımsal üretimde de kaynakları
verimli kullanmamız gerekti-
ğinin farkındayız. Bu gerçekten
yola çıkarak, 'Milli Tarım' pro-
jesini oluşturduk. Başbakanı-
mızın da dediği gibi bundan
sonra çiftçilerimiz, kafasına
göre değil havzasına göre ekim
yapacak" açıklaması ile havza
bazlı destekleme modelini ka-
muoyuna açıkladı. >> 6’da

ÇİFTÇİLERİMİZ,
“KAFASINA GÖRE
DEĞİL HAVZASINA
GÖRE EKİM 
YAPACAK”…

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) FAO her yıl gıda ile
ilgili önemli gördüğü bir konuyu,
Dünya Gıda Günü Teması olarak
belirlemekte ve Dünya Gıda Günü
kutlamaları da bu tema çerçevesinde
yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede,
2016 Yılı Dünya Gıda Günü için,
“İklim değişiyor, o halde gıda ve

tarımda değişmeli”, konusu ana
tema olarak belirlenmiştir.

Dünya Gıda Günü kapsamında,
İl Müdürlüğümüzce çeşitli etkinlikler
düzenlenmiştir. Hafta boyunca, okul-
larda çeşitli farkındalık programları
düzenlenmiş, aşure dağıtımı ve ih-
tiyaç sahibi bazı ailelere de gıda
yardımı yapılmıştır. >> 4’te

DÜNYA GIDA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ…

Kadınların tarımsal yeniliklerle buluşması ve bu
yeniliklere yönelik motivasyon ve algılarının değişti-
rilmesinde eğitim ve geliştirme faaliyetleri önem arz
etmektedir. Toplumsal değişimlere bağlı olarak kadınların
kırsal alanda yaşamlarını idame ettirmeleri ve kendi
emekleri ile ekonomik varlıklarını sürdürmelerinde
birçok bileşenin etkisi bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca da bahsi geçen tespitlere dönük
politikalar geliştirilmekte ve uygulamaya konulmaktadır.
Bu çerçevede, Oltu ilçemizde “Kadın Çiftçiler Yeniliklerle
Buluşuyor Projesi” kapsamında, yemeklik baklagiller,
sebzecilik ve meyvecilik yanında hayvancılık ve sosyal
konularda toplam 38 kadın çiftçimiz için 10 günlük
eğitim programı düzenlenmiştir. >> 5’te

YENİLİKÇİ KADIN ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI ALDILAR
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Kırsal Alanda Tarıma Dayalı Yatırımlar İçin Destek;

%50 Sizden, %50 Bizden, %100’ü Sizin…
Devletimiz, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" programı ile
4 Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
4 Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
4 Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
4 Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
4 Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
4 Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi,
4 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
4 Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
4 Kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımları destekleyerek;  

kırsal alanda kalkınmayı ve tarımda sürdürülebilirliği temel hedef olarak belirlemiştir.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları
Program çerçevesinde Erzurum ilinde;

a)  Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç),
b)  Ham derinin işlenmesi,
c)  Soğuk hava deposu,
ç)  Çelik silo,
d)  Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
e)  Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
f)  Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 

desteklenecek yatırım konuları olarak belirlenmiştir.

Başvuru ve Yatırım süresi
2016 yılı yatırım projelerinin tamamlanma

son tarihi 1/12/2017’dir. Bu tarih itibarıyla ta-
mamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve
il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi
kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere veri-
lecek süre içinde tamamlanacaktır. 

Hazırlanan başvuru dosyaları, tebliğin yayımı
tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde (pro-
jelerin son başvuru tarihi: 04.12.2016) elektronik
ağ üzerinden girişi yapılabilecektir.

Başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler
Yatırım konularını gerçekleştirmek üzere ha-

zırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel
kişiler tarafından yapılır. Tüm yatırımlar için
son başvuru tarihinden önce kurulan; kollektif
şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde
kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında
oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı koo-
peratifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak
başvurabilirler. Kırsal ekonomik alt yapı konu-
larından kırsal turizm, el sanatları ve katma

değerli ürünler hariç başvuru
sahibi gerçek

ve tü-

zel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan
çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından
oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru
tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. 

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları
ve Destekleme Oranı

Erzurum ili için belirlenmiş yatırım konumla-
rında proje başlığına göre değişmekle birlikte,
hibeye esas proje üst limiti 500 bin ile 2 milyon
TL arasında değişmektedir. Program çerçevesinde
yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alım-
ları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası
olduğu takdirde finanse edilebilecektir.

Destekleme Programı ile ilgilenen gerçek ve
tüzel kişiler, başvurularını “www.tarim.gov.tr” in-
ternet adresinden yapabilecekler. Programa ait uy-
gulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici

dokümanlar ile satın alma kitabı yine
“www.tarim.gov.tr” internet sayfasından

temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi için
ayrıca İl ve İlçe Müdürlüklerimize

müracaat edilebilir.

Bakanlığımızca 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında, Erzurum ilimizde bugüne kadar toplam 65 yatırım gerçekleştirilmiş
olup, toplamda 28,6 milyon TL hibeye esas proje tutar olan bu yatırımlar için toplam 13,6 milyon TL hibe destek ödemesi yapılmış ve bu sektörde 464 kişiye daha iş istihdamı sağlanmıştır. 
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İl Müdürlüğümüzce Program
tanıtım toplantı düzenlenmiş
olup, kamu temsilcileri, po-

tansiyel yatırımcılar ve çiftçi örgütleri
bilinçlendirilmiştir. Toplantıda ko-
nuşan İl Müdür Osman AKAR  “Ül-
kemiz gelişiyor ve her geçen gün bu
gelişimi sağlamak adına sürekli de-
ğişim ve dönüşüm içerisinde. 

Ancak gelişmek ekonomik gelirin
yükselmesi ve sadece güncel rakamlar
üzerinden değerlendirmek doğru de-
ğildir. Değişim ve dönüşümün sür-
dürülebilir olması toplumun her ke-
siminin bu sürece dahil olması sosyal

yapının tahribata uğramaması da
önemlidir. 

Ülkemizde hemen hemen her
sektör, sektörel vizyonunu ortaya
koyarken kırsal alana vurgu yap-
maktadır. Ancak kırsal deyince gerek
ekonomik gerekse sosyal yapı açı-
sından doğrudan tarım sektörü ile
bağlı olduğu da bir gerçektir. 

Ülkemizde 70’li yıllarda tarım
deyince insanların aklına sadece üç
beyazın (un, şeker, ve pamuk) un
geldiği bir dönemden artık tarım de-
yince hedefleri belirlenmiş ve stratejisi
olan bir sektör haline gelmiştir.

Bugün sadece üretmek değil üre-
tirken çevreyi koruyan,

Üretirken sürdürülebilir olan, 
Üretirken arz ve talebin tarafla-

rının memnun olduğu, 
Üretirken önceliğin insanın olduğu

bir sektördür  artık tarım sektörü…
Bakanlık olarak ülkemiz  tarı-

mına değişen dünya içerisinde mis-
yonu ve vizyonu belli bir yapı ka-
zandırılmıştır.

2013-2017 yılları için 3 başlıktan
oluşan misyonumuz;

Ülkemizin ve dünya pazarlarının
ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli

tarım ürünlerine erişebilirliği ger-
çekleştirmek,

Tarımsal  ve ekolojik kaynakların
sürdürülebilir  kullanımını sağla-
mak,

Kırsal alanda yaşam standartını
yükseltmek amacıyla politika be-
lirlemek ve uygulamak, olarak sı-
ralanan bu üç misyonun tüm bile-
şenlerini nerede ise içine alan Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Destek-
lenmesi Programı bizler için büyük
önem arz etmektedir.

Bu yatırım hareketine sizlerin de
katılacağını umuyorum.” dedi

SEKTÖR BİLİNÇLENDİRMESİ YAPILDISEKTÖR BİLİNÇLENDİRMESİ YAPILDI
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FAO her yıl gıda ile ilgili önemli gördüğü
bir konuyu, Dünya Gıda Günü Teması
olarak belirlemekte ve Dünya Gıda

Günü kutlamaları da bu tema çerçevesinde yo-
ğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, 2016 Yılı Dünya
Gıda Günü için, “İklim değişiyor, o halde gıda
ve tarımda değişmeli”, konusu ana tema olarak
belirlenmiştir. 

Eylül 2015’te New York’ta yapılan BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 193 ülke
yoksulluk ve açlığı bitirmek, gezegeni korumak
ve herkesin refahını sağlamak üzere bir taahhütte
bulundu. Bu doğrultuda, 2016 yılı iklim için
eyleme geçme yılı ilan edildi. 

Gerçekleştirilen Zirve’de gıda ve tarımla
ilgili olarak: “İklim değişikliği, gıda güvenliği
üzerinde önemli bir etkiye sahip. Kronik olarak
yetersiz beslenmeden etkilenen 800 milyon
insanın birçoğunu; yüksek sıcaklıklardan ve ik-
limle ilgili afetlerden en çok zarar gören kesim
olan küçük ölçekli çiftçiler, balıkçılar ve hay-
vancılıkla uğraşanlar oluşturuyor. Bu afetler
iklim değişikliği ile daha da büyümekte ve
gittikçe daha fazla, daha şiddetli seviyede mey-
dana geliyor. Afetlerle mücadele etmeye yönelik
ortak bir tutum oluşturulmaması halinde, dün-
yanın en yoksul ve savunmasız insanlarının bir-
çoğu, kendilerini ve ailelerini beslemek için ye-
terince gıda üretemeyecek ve yeterli gelir elde
edemeyecekler. Gıda güvenliği olmadan sosyal
ve ekonomik kalkınma da mümkün değildir”
önemli tespitinde bulunulmuştur.

Yine bu çerçevede, “Tarımı, iklim değişikli-
ğinin etkilerine nasıl uyarlayabiliriz ve sera
gazı emisyonlarını nasıl azaltabiliriz?” sorusuna
özetle şu öneriler getirilmiştir:

• Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini uy-
gulamaya koymak (örneğin gıda kayıplarının
ve israfının azaltılması, ormansızlaştırma ile
aşırı balık avcılığının engellenmesi),

• Toprak yönetimi ve verimliliğinin gelişti-
rilmesi,

• Ormanlarda CO2 tutulumunu güçlendiren
uygulamaların artırılması ve fosil yakıtların kul-
lanımının azaltılması,

• Daha iyi entegre su yönetimi, 
• Hayvan atıklarının alternatif ve yenilenebilir

enerji kaynağı olan biyogaza dönüştürülmesi, 
• İklimle ilgili afetlerin engellenmesi ve/veya

bunlara hazırlıklı hale gelinmesi,
• Fırtınalara dayanıklı balık kafesleri ve ha-

vuzları ile uyumlulaştırılmış balıkçılık yönetimi
sayesinde iklim şartlarına dayanıklı bir balıkçılık
ve su ürünleri sektörü oluşturulması.

Dünya Gıda Günü kapsamında, İl Müdürlü-
ğümüzce çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.
Hafta boyunca, okullarda çeşitli farkındalık prog-
ramları düzenlenmiş ve ihtiyaç sahibi bazı ailelere
de gıda yardımı yapılmıştır. 

Bu çerçevede ilk olarak, İl Müdürlüğümüzün
bulunduğu Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi’nde
kurulan stantta, yaklaşık 1.500 vatandaşa aşure
dağıtımı gerçekleştirildi.  Konu ile ilgili açık-
lamada bulunan İl Müdürü Osman AKAR,
“Bu yıl Muharrem ayına denk gelen Dünya
Gıda Günü: toplumsal olarak tarihsel süreçlerde
yaşanan sıkıntıları, yoksulluğu, açlığı ve bu
çerçevede gıda üretim ve temini açısından
herkesin kendince önemli çıkarımlar yapabil-
mesi adına önemli bir fırsat olmuştur. İnşallah,
yakın zamanda açlığı bitirebilir ve ‘Sıfır Açlık
Nesli’ olabiliriz. Bu hedefe ulaşmak için çok
çalışmalıyız. Ancak açlık ve yoksulluk kadar,
barış ve huzur da önemlidir.  Muharrem Ayı
özelinde dağıttığımız aşure; sadece bir gıda
değil, aynı zamanda, farklılıkların bir araya
gelerek çok güzel bir lezzet oluşturabileceğinin
bir göstergesidir. Önemli olan, farklılıkların
bir araya gelmesini; güzel netice çıkarma ga-
yesine matuf görmek ve kılmaktır” dedi.

DÜNYA GIDA GÜNÜ ERZURUM
ETKİNLİKLERİMİZ
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Özellikle kırsal kalkınma
politikalarında kadın ve
kadın emeği en önemli

stratejik yaklaşımı teşkil etmektedir.
Bunun için ulusal anlamda kadının
ekonomik varlığının sosyal yaşantı-
sına yansımasının bir ürünü olarak
kırsal alanda çiftçilik faaliyetleri kap-
samında, çiftçilikle aktif olarak uğ-
raşan kadınların sebze-meyve yetiş-
tiriciliği, hayvan hastalıkları ile mü-
cadele yöntemleri, ahır hijyeni, arı-
cılık, ev ekonomisinin koordinasyonu,
süt teknolojisi ve kadının sosyal açı-
dan eğitimi ve gelişimi bu sürecin
en somut çıktılarını oluşturmaktadır.
Çünkü günümüzün tarımsal yenilik-
leri bu düzlemdedir ve bu alana yö-
nelik stratejik yaklaşım önemlidir. 

Bakanlığımızca da bahsi geçen
tespitlere dönük politikalar gelişti-
rilmekte ve uygulamaya konulmak-
tadır. Bu çerçevede, Oltu ilçemizde
“Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Bu-
luşuyor Projesi” kapsamında, ye-

meklik baklagiller, sebzecilik ve
meyvecilik yanında hayvancılık ve
sosyal konularda toplam 38 kadın
çiftçimiz için 10 günlük eğitim
programı düzenlenmiştir. 

Eğitim programını tamamlayarak
kırsal alanda bilinçli üretken kadın
gücüne katılan bu çiftçilerimiz için,
19.10.2016 tarihinde Oltu ilçemizde
sertifika dağıtımı töreni düzenlen-

miştir. Programa, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdür Yardımcısı Engin
SANCI, Şube Müdürü Hüseyin DAL-
DAL, İlçe Müdürü Murat YILMAZ,
Oltu Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Ali YÜKSEL, Oltu Bal Üreticileri
Birliği Başkanı M.Celal UĞUREL,
kurum personeli ve kadın çiftçilerimiz
katıldı.  Kursu başarı ile bitiren kadın
çiftçilerimize katılım belgeleri ile

Erzurum Tarım Kredi Kooperatifi
Bölge Birliği ve Erzurum Ziraat Mü-
hendisleri Odalarınca hazırlanan he-
diye paketleri takdim edildi. 

Programda, İl Müdür Yardımcısı
Engin SANCI, kırsal kalkınmanın
temel taşı olan kadınların bilinçli ve
üretken olmasının önemine değinerek,
kurum olarak her zaman üreticinin
yanında olduklarını, özellikle tarım
sektöründe pozitif ayrımcılık yaparak
kadın üreticilerimizi desteklediklerini
vurguladı. Ayrıca programda 2013
yılında “Kadın Çiftçiler Yarışıyor”
ulusal yarışmasında Erzurum birincisi
olan ve yarışmada söylediği “eskiden
çiftçi deyince biraz utanırdım, şimdi
çiftçi deyince kendimle gurur di-
yorum” sözü ile kamuoyunda gün-
dem bulan Oltulu kadın çiftçimiz
Keziban AKÇA bir konuşma yapa-
rak, kursiyerlere; bu sektörde de öz-
güven içerisinde olmaları ve kendileri
ile gurur duymalarını isteyerek, yap-
tıkları işin önemine değindi.

YENİLİKÇİ KADIN ÇİFTÇİLER
SERTİFİKALARINI ALDILAR
YENİLİKÇİ KADIN ÇİFTÇİLER
SERTİFİKALARINI ALDILAR

ARTIK ÜRÜNLER “İYİ” SERTİFİKALI
Erzurum ili doğal yapısına bağlı olarak tarımsal

üretimde avantajını ortaya koyacak olan organik
üretim dışında kontrollü üretimin yapıldığı iyi tarım
uygulamalarında da çalışmalar yürütülmektedir.

İyi tarım çalışmaları İlimizde 2013 yılında 3 örtüaltı
üretici ile başlanmış olup, 2014 yılında 5,  2015 yılında
8 örtüaltı üreticisi ile proje yürütülmüştür.

2016 yılında ise Uzundere İlçesine bağlı 4 ma-
hallede, 12 çiftçide, 18,706 dekar örtüaltı alanında
ve 2,96 dekar açık alan sebze yetiştiriciliğinde
Uzundere ve İspir ilçesinde birer adet su ürünleri iş-
letmesinde (51 ton/yıl kapasiteli), Yakutiye ve Pa-
landöken ilçesinde birer adet besi sığırcılığı işlet-

mesinde (770  büyükbaş), Aziziye ve Aşkale ilçesinde
birer adet süt sığırcılığı işletmesinde (395 büyük
baş) olmak üzere toplam 18 adet işletmede “İyi Tarım
Uygulamaları” projesi uygulanmaktadır.

Yıl içerisinde yapılan izleme ve değerlendirme
çalışmaları sonucunda 384 ton bitkisel ürün 51 ton
alabalık, 850 ton süt ve 1952 ton kaba yem üreten
işletmemizin ürününe İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası
verilmiş olup 192 ton et için analiz sonucu beklen-
mektedir.

Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzde sertifi-
kasyon firma temsilcilerinin de katılımı ile üreticile-
rimize sertifikaları verilmeye başlandı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından çalışmaları yü-
rütülen, "Türkiye Milli Tarım Des-
tekleme Modeli" kapsamındaki
havza bazında desteklenecek ürün-
lerin dağılımı belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Türkiye'nin tarımsal
hâsıla bakımından Avrupa'nın en bü-
yük tarım ülkesi konumunda oldu-
ğunu vurgulayarak "2023 yılı için
konulan hedeflere ulaşmak için ta-
rımsal üretimde de kaynakları verimli
kullanmamız gerektiğinin farkındayız.
Bu gerçekten yola çıkarak, 'Milli
Tarım' projesini oluşturduk. Başba-
kanımızın da dediği gibi bundan

sonra çiftçilerimiz, kafasına göre
değil havzasına göre ekim yapacak"
açıklaması ile havza bazlı destekleme
modelini kamuoyuna açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik'in talimatlarıyla
tarım faaliyetlerinin planlama çer-
çevesinde yapılması, toprakların
boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin
elde kalmaması ve arz talep denge-
sizliğinin yaşanmaması için hayata
geçirilecek bu model ile belirlenen
941 tarım havzasının ürün listeleri
yayınlandı.

Havza bazlı destekleme uygu-
lamaları kapsamında, ülkemizde arz
açığı bulunan, stratejik ve bölgesel
önem arz eden, insan beslenmesi -
sağlığı ve hayvansal üretim açısından
önem arz eden buğday, arpa, çavdar,
çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf,
mercimek, nohut, kuru fasulye, pa-
muk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola,
aspir, çay, fındık, zeytinyağı ve yem
bitkilerinden oluşan 19 ürün bazında
değerlendirme yapıldı.

Söz konusu ürünlerle ilgili ola-
rak istatistiki veriler, ekim nöbeti
(münavebe), iklim, toprak ve to-
pografya, su kısıtı verileri (mevcut
su potansiyeli ve bitki su tüketimi),
il ve ilçelerdeki kamu, STK ve
üniversitelerin teklifleri dikkate
alınarak 1 milyardan fazla verinin

yer aldığı Karar Destek Sistemi
sonucunda 941 havza/ilçe bazında
dağılımı belirlendi.

2017 yılı üretim sezonunda hav-

za bazlı destekleme modeline ge-
çilecek olup, Erzurum ilinde İlçeler
bazında desteklenecek ürün dağı-
lımı, tabloda sunulmuştur.

ÇİFTÇİLERİMİZ, “KAFASINA GÖRE DEĞİL
HAVZASINA GÖRE EKİM YAPACAK”…

2015 ve 2016 yılına ait olmak üzere son 2 yılda, İl Müdürlüğümüzce üretilen birçok proje ile Erzurum ili tarım sektörüne önemli katkı sağlanmıştır.
Söz konusu projelere Bakanlığımız Bitkisel Üretim genel Müdürlüğü (BÜGEM), Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP),
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBŞB) gibi kurum ve kuruluşlarca kaynak sağlanmıştır.

Bu projeler dışında yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği, bölgeye uygun buğday denemeleri, yem bitkisi çeşitlerinin yaygınlaştırılması seracılık ve sebzecilikte uygulamalar (Palandöken ilçesinde uygulama seralarının
yapımı, Oltu ilçesinde güneş enerjili sera ) gibi birçok alanda proje yürütülmüştür. Erzurum ili çiftçisine sadece bu mahalli projelerimizle yaklaşık 6,5 milyon TL nin üzerinde katkı sağlanmıştır. Aşağıda söz konusu
projelerimizden bitkisel üretim ve mera çalışmalarına dair bazılarına ait proje konusu ve proje faaliyetleri özetle sunulmuştur.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MAHALLİ PROJELERİ…
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HINIS-İSPİR FASULYESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

“Destekler Hınıs ve İspir
Fasulyesine Lezzet Kattı”…

İspir ve Hınıs ilçelerimizde en
çok üreticiliği yapılan sebze, kuru
fasulyedir ve ekonomik açıdan bölge
çiftçisi için vazgeçilmez bir konuma
sahiptir.  Bu bölgelerde yetiştirilen
kuru fasulye, lezzeti başta olmak
üzere, suda fazla şişme, kabuk at-
mama ve erken pişme gibi özellik-
leriyle tanınmakta ve piyasada ol-
dukça rağbet görmektedir. 

2015 yılı verilerine göre Erzu-
rum’da fasulye yetiştiriciliği en çok;
Horasan, Karaçoban, Narman, Oltu,
Olur, Pasinler, Pazaryolu ve Uzundere
ilçelerinde yapılmakla birlikte, toplam
üretimin yarısı İspir ve Hınıs ilçele-
rinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
ürün, il ve ilçelerimizin seçkin mar-
ketlerinde, çevre il ve ilçelerde piyasa
fiyatının üzerinde pazarlanmaktadır.

2016 yılının "Uluslararası Bakliyat
Yılı" olarak ilan edilmiş olması,
insan beslenmesinde önemli bir yeri
olan bu bakliyatın önemini daha da
ön artırmaktadır. Ülke genelinde ta-
nınan İspir fasulyesi, İspir Esnaf ve
Sanatkârlar Odası'nın, Türkiye Patent
Enstitüsü'ne başvurarak coğrafi tes-
cilini sağlamasıyla artık markalı ola-
rak satılmaya başlanmıştır. Hınıs fa-
sulyesi için de Türkiye Patent Ensti-
tüsü'ne patent başvurusunda bulu-
nulmuş ve 'Hınıs Fasulyesi' Coğrafi
İşaret başvurusu ilanı 26 Haziran
2016 Pazar tarihli 29754 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır.

Erzurum’a özgü İspir ve Hınıs
fasulyesinin tarımını yaygınlaştırmak,
yetiştiriciliğinde mekanizasyonu ve
verimliliği artırarak farkındalık oluş-

turmak ve yöre ekonomisine daha
fazla ekonomik katkıda bulunmak
amacıyla İl Müdürlüğümüzce , “Hı-
nispir Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yay-
gınlaştırılması"  adlı proje hazırlanarak
Bakanlığımız Bitkisel Üretimi Ge-
liştirme Programı'na dâhil edilmiştir.

Bakanlığımızca desteklenen bu
proje kapsamında, 2015 yılında; 11
ilçemizde 200 çiftçi ile 2000 kg to-

humluk kullanılarak 200 dekar alanda
ekim yaptırılmıştır. 2016 yılında ise
proje kapsamında 2000 kg İspir Fa-
sulyesi, 4000 kg Hınıs Fasulyesi to-
humu temin edilerek 600 dekarlık
alanda ekilişi sağlanmıştır. 

Bu amaçla yine, İl Müdürlüğü-
müzce hazırlanarak Doğu Anadolu
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı (DAP) tarafından kaynak

sağlanan, “Hınispir Fasulyesi Yetiş-
tiriciliğini Geliştirme Projesi”  ve
“Hububat ve Bakliyatta Temiz ve
İlaçlı Tohum Kullanımını Yaygın-
laştırma Projeleri” kapsamında; fa-
sulye yetiştiricileri tarafından kulla-
nılmak üzere,  2 adet mibzer, 1 adet
selektör ve 4 adet fasulye harman
makinesi alımı yapılmıştır. Bu ma-
kineleri fasulye üretiminin yoğun
olarak yapıldığı ilçelerimizde ağırlıklı
olmak üzere, ekim yoğunluğuna göre
tüm ilçelerimizdeki çiftçilerimizin
kullanma imkânı olacaktır.

Projelerimiz kapsamında temin
edilen makinelerin teslimi ve fasulye
yetiştiriciliğine yönelik bilinç artırma
adına, İspir ilçemizde bir tarla günü
düzenlenmiş olup, 10 Ekim 2016
tarihinde düzenlenen İspir tarla gü-
nüne İlçe protokolü, DAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan
DEMİR, İl Müdür Yardımcıları Engin
SANCI ve Ferhat HAN, teknik per-
sonel ve üreticilerimiz katılmıştır. 

Ülke hayvancılığının önemli bir
bölümünü oluşturan mera hayvan-
cılığında, hayvanlara içme suyu sağ-
lamak amacıyla sıvatlara ihtiyaç du-
yulmaktadır. Hayvanlara gerektiği
kadar içme suyu sağlanmadığında,
et ve süt kayıpları göz ardı edileme-
yecek kadar üst seviyelere ulaşabil-
mektedir. Besi sığırların günlük su
tüketimi hayvanın canlı ağırlığına
çevre sıcaklığına ve verilen yemlerin
su içeriklerine bağlı olarak değişir.

Örneğin 20ºC lik hava sıcaklı-
ğında 200 kg canlı ağırlığındaki bir
hayvanın 30 litre, 300 kg canlı ağır-
lığındaki bir hayvanın 37 litre, 400
kg ağırlığındaki bir hayvanın günlük
45 litre suya ihtiyacı vardır.

Erzurum ilinin %64'ünü mera

ülke hayvancılığının %4.3 'ünü oluş-
turan ilimizde rantabl hayvancılık
yapmak ve yüksek verim elde etmek
için bu hayvanların su ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla bu sıvatların ya-
pılması elzemdir. Bu sayede mera-
larımızda otlayan hayvanların su ih-
tiyacının karşılanması, mera üzerinde
üniform otlatma gerçekleştirilmesi
ve hayvansal ürün miktarında artışın
sağlanması amaçlanmış ve Müdür-
lüğümüzce sıvat projesi hazırlanarak
DAP bölge Kalkınma İdaresine su-
nulmuş ve kabul görerek 577.700
TL finansman aktarılmıştır. Proje
kapsamında 2180 adet  (1300 saç-
880 beton) sıvat yaptırılarak ihtiyaç
duyulan köy meralarına yerleştiril-
mesi sağlanmıştır.

SIVAT (HAYVAN SULUĞU) PROJESİ 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MAHALLİ PROJELERİ…
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BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI ERKEN
UYARI VE TAHMİN SİSTEMİ PROJESİ
2015 yılı Mali Destek Prog-

ramları Yerel Kapasitenin
Arttırılması Programı Kap-

samında Uzundere, İspir ve Oltu il-
çelerinin köylerinde Tarımsal Amaçlı
Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Tahmin
Sistemini kurmak suretiyle, çiftçilere
en kapsamlı ve etkili hizmet sunucu
durumunda bulunan İlçe Müdürlük-
lerinin kurumsal ve teknik kapasitesini
teknolojik yapılarla donatarak hizmet
kalitesini artırmak, kurum ile üreticiler
arasındaki bağı güçlendirmek ama-
cıyla hazırlanan proje KUDAKA’ya
sunulmuş ve desteklenerek
216.544,00 TL hibe almıştır. “Gökten
Dört Elma Düştü” İsimli projesi kap-
samında Uzundere, Oltu ve İspir il-
çelerimize bitki hastalık ve zararlı-
larına karşı erken uyarı sistemi ku-
rulmuştur. Proje Uzundere İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün
koordinatörlüğünde Uzundere, Oltu
ve İspir ilçelerinde uygulanmakta
olup Doğu Anadolu bölgesinde ilk
olma özelliği taşımaktadır.

''Gökten Dört Elma Düştü'' Pro-
jesinin genel amacı; Uzundere, Oltu,
İspir İlçeleri ve köylerinde, tarımsal
amaçlı, meteorolojik ölçüm yapan,
Bilgisayarlı Erken Uyarı ve Tahmin
istasyonlarının kurulmasıyla İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüklerimizin kurumsal ve teknik kap-
asitesini teknolojik yapılarla dona-
tarak hizmet kalitesini artırmak ve
kurum ile üreticiler arasındaki bağı
güçlendirmektir. Bu İlçelerimizde
yoğun bir şekilde üretilen elma,
armut ve kirazda; yağış, nisbi nem,
sıcaklık gibi iklim şartlarına bağlı
olarak ortaya çıkan hastalık ve za-

rarlıların gelişimleri için uygun iklim
koşullarının oluşmasının takip edil-
mesi ile üreticilerin bu hastalık ve
zararlılar ile doğru zamanda ve doğru
mücadele yöntemleriyle kimyasal
kullanımını minimum düzeye indir-
mesi sağlanmıştır. Bitkisel hastalık
ve zararlıların çıkışlarını ve salgına
neden olabileceklerini önceden tah-

min etmek ve üreticiyi uyarmak,
bitki hastalıkları ve zararlıları ile
mücadele giderlerini, ürün kaybını
ve çevre kirliliğini azaltmıştır. Ayrıca
bu sistem hastalık ve zararlıların
mücadelesine de katkı sağlamıştır. 

Bitkisel üretimde don, hastalık
ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın
gerekli olup olmadığına karar vermek,

en uygun ilaçlama zamanını sapta-
mak, üreticileri 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 ama-
cıyla kurulan, Tahmin ve Erken Uyarı
Sistemi'nden alınan veriler doğrul-
tusunda değerlendirme yapılarak,
sisteme kayıtlı üreticilere kısa mesaj
yolu ile zirai ilaçlama yapmaları
gerektiği bilgisi verilmektedir. Uyarı
harici zamanda, tahmini gözlem ve
alışkanlıklara dayalı gereksiz ilaç-
lama yapılmasının önüne geçilmesi,
dolayısıyla tüketicilerin kalıntı prob-
lemi olmayan ve daha az ilaçla-
mayla, daha sağlıklı ürünler yetiş-
tirmesine yardımcı olunmaktadır.
Ayrıca sistem sayesinde üreticilere
don, yağışla ilgili uyarılar yapılarak,
ürünler için doğru zamanda doğru
önlemler alınabilmektedir.

ERZURUM İLİNDE MUHTEMEL TARIMSAL
YATIRIM ALANLARI RAPORU

İlimiz ve ülkemiz ekonomisine ve ta-
rımına katma değer yaratarak bölgede ya-
şayan vatandaşların refah seviyesini bir
üst seviyeye ulaştıracak şekilde
yatırım yapacak müte-
şebbislere Erzu-
rum ilinin
tarım sektö-
ründeki po-
tansiyelini or-
taya koyarak ya-
tırım adına yol gös-
termek için düzen-
lenmiş bir çalışmadır.
Çalışma Türkçe, İngilizce
ve Arapça olarak hazırlanmış ve yatırımcı-
ların hizmetine sunulmuştur. 

Çalışma; Toprak Kaynakları ve Üretim
Kapasitesi, Et ve Süt sığırcılığında Yatırım
Potansiyeli, Küçükbaş Hayvancılıkta Yatırım

Potansiyeli, Arıcılık ve Arı Ürün-
lerinde Yatırım Potan-

siyeli, Çayır mera
ve Yem Bit-

kilerinde Ya-
tırım Potansi-

yeli Şeker Pan-
carı Tarımı ve Şe-

ker Sanayi Yatırım
Potansiyeli, Yağ Bit-

kileri Üretimi ve Yağ Sa-
nayinde Yatırım Potansi-

yeli bölümlerinden oluşmaktadır.

ERZURUMDA TARIMSAL ÜRETİM 
ALTYAPISINA KATKI SAĞLAMAK/ORGANİK

YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI PROJESİ
Erzurum İlinde tarım sektöründe faaliyet

gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koor-
dinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir bü-
yüme stratejile-
rinin belirlenme-
sinde kamu-özel
sektör bütünlüğü-
nü ve güç birliğini
hayata geçirmek
amacıyla, tarımla
doğrudan ve dolaylı
ilişkili sektörlerden
müteşekkil "Erzu-
rum Tarım Konseyi" çalışmaları sonucunda ilimiz
için öncelikler belirlenmiştir. 

Organik ve yöresel ürün pazarı kurulması
Erzurum için öncelikli konulardan seçilmiş olup,

konuyla ilgili olarak far-
kındalık çalışmaları yürü-
tülmüştür.   Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansı
Tarımsal Üretim Altyapısını
Geliştirme Mali Destek
Programına yerel aktör-
lerin proje hazırlaması
sağlanmıştır. İlçe projeleri
dışında Erzurum Büyük

Şehir Belediyesince Organik Yöresel
Ürünler Pazarı Projesi asil listede açıklanmış ve
proje uygulama süreci devam etmektedir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MAHALLİ PROJELERİ…
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YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ VE MEKANİZASYONU
YAYGINLAŞTIRILMA PROJELERİ

“Yem Bitkisi Tritikale,
Desteklerle Yaygınlaşıyor”

İlimizde hayvansal üretimde sür-
dürülebilir bir model yaratmak adına
son yıllarda güzel çalışmalar yürü-
tülmektedir. Gerek ulusal, gerek
bölgesel bazda uygulanan yeni hay-
vancılık desteklemelerinin sektöre
katkıları yanında, ilimizde de bu
yapıyı destekleyecek çalışmalar
programlı olarak yürütülmektedir. 

Bilindiği üzere hayvancılıkta en
önemli maliyetlerden birisi kaba
yem teminidir. Ülkemiz genelinde
olduğu gibi Erzurum ilinde de kaba
yem sorunu bulunmaktadır. Kaba
yem açığını giderme adına yem bit-
kileri yetiştiriciliği büyük önem arz
etmektedir. Bu çerçevede tritikale
bitkisi bölgemiz için son derece
avantajlı bir üründür.

Tritikale, ıslah çalışmaları sonucu
elde edilmiş, buğday ve çavdar melezi
bir bitkidir. Buğday ve arpanın verimli
ve kaliteli yetişmediği bölgelerde
tritikale yüksek verim kabiliyeti gös-
termektedir.  Tritikale, çoğunlukla
hayvan beslemede dane, kaba yem
(kuru ot) ve otlatma için yetiştiril-
mektedir. Ancak tritikale silajı deyim
yerindeyse, bölgemiz için “moda
yem bitkisi” olmaya adaydır. 

Bu amaçla, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
yerel finans kaynakları aracılığı ile
başlatılan ve örnek teşkil edebilecek
çok sayıda projelerin ardından bir
yenisi daha hizmete sokuldu. Geç-
miş yıllarda genel olarak danesi
için bazı bölgelerde küçük çapta
yetiştiriciliği yapılan tritikaleye
yeni bir yaklaşım ile bakan Mü-
dürlüğümüz; bu ürünün silaj amaçlı
yetiştiriciliğini de yaygınlaştırma
adına bir dizi çalışma başlattı. 

2015 yılında Aşkale ilçesinde,
kurumumuz örnek hayvancılık iş-
letmelerinden birisinin arazisinde
ekilişi yapılarak başlatılan sürecin
ardından, konunun önemi ulusal baz-
da dillendirilmiştir. Sayın Bakanımız
Faruk ÇELİK başkanlığında Erzurum
ilinde yapılan Doğu Anadolu Bölgesi
Ortak Akıl Toplantısında tritikale,
arpa vb. silajının desteklenmesi önerisi
dillendirilmiş ve destekleme önerisi
Bakanlığımızca dikkate alınarak,
2016 yem bitkileri desteği için “buğ-
day, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin
yeşil ot hasadı ile silajlık olarak
ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sa-
yılan tek yıllık yem bitkilerinden ya-
pılan silajlar” destekleme kapsamına
alınmıştır. Bu süreci, bölgesel finans

kaynaklarının desteği ile silaj pa-
ketleme makinası alınması ve to-
humluk dağıtımı takip etmiştir. 

Hayvancılığın yoğun bir şekilde
yapıldığı  bölgemizde, protein değeri
yüksek türlerin yetiştiriciliği ile yem

maliyetleri azaltılarak, bölgedeki
katma değerin artırılmasının amaç-
landığı ‘Silajlık Tritikale Yetiştiri-
ciliği Projesi’, Erzurum İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğün ta-
rafından hazırlanarak DAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığına su-
nulmuştur. Kabul edilen proje için
140 bin TL finansman sağlanmıştır. 

Bu proje çerçevesinde,  Erzurum
ilinde kaba yem ihtiyacını gidermek
üzere toplam 100 ton tritikale tohumu
temin edilerek 5.000 dekarlık alanda
ekim yapılacaktır. Bu üretimden yak-
laşık 1.600 ton tritikale silajının üre-
tilmesi ön görülmektedir.

İl Müdürümüz Osman AKAR
ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanı Adnan DEMİR’in de ka-
tılımları ile  çalışma kapsamında
18.10.2016 tarihinde Aşkale İlçe-
si’nde tohum dağıtılmaya başlan-
mıştır. Kurum yetkililerimiz, “hay-
vancılığın bölge için vazgeçilmez
bir sektör olduğunu ve bu sektörü
daha iyiye götürmek adına sürekli
arayış içerisinde olduklarını be-
lirterek, bu proje ile belki de top-
lamda düşük bir ekim alanı ile
başlatılan sürecin ve elde edilen
tohumların da katkısı ile ekilen
alanın 10 bin dekarlara ulaşma-
sının beklendiğini belirterek; ku-
rumsal işbirliğinin, ortak aklın
kısa sürede çok güzel neticeler çı-
kardığının en güzel örneğine şahit
olduklarını” vurguladılar.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MAHALLİ PROJELERİ…
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İlimizin sertifikalı patates tohum kullanımı
ile öncelikle verimin ve dolayısıyla patates
üretiminin artırılması ve gelecek yıllar

için de çiftçilerin kendi tohumluklarını temin
etme yollarını açmak amacıyla 2016 yılında “Er-
zurum İli Sertifikalı Tohumluk Patates Kullanı-
mının Yaygınlaştırılması” adlı proje hazırlanarak
Bakanlığımız Bitkisel Üretimi Geliştirme Prog-
ramı'na dahil edilmiştir. Her çiftçi ailesi için en
fazla 10 da alanda olacak şekilde toplam 565 da
alanda ekim yapılması sağlanmıştır. Uygulanan
proje kapsamında, İlimiz şartlarına en uygun
patates çeşitleri olan “Marfona, Granola ve
Slaney” tercih edilmiştir. Proje ile 9 ilçelerimizde
proje şartlarına uygun, belirlenen çiftçilerimizce
ekimi yapılmak üzere, toplam 141,4 ton patates
tohumluğu çiftçilerimize dağıtılmıştır.

SERTİFİKALI TOHUMLUK PATATES 
KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

Türkiye birçok meyve türünün ana vatanı
ve meyvecilik kültürünün beşiğidir. Bugün
meyvecilikte önem kazanmış birçok tür (elma,
armut, ayva, erik, kiraz, vişne, fındık, Antep
fıstığı, badem, ceviz, kestane, zeytin, incir,
nar, üzüm vb.) hep bu topraklarda ortaya
çıkmış tır. Türkiye genelinde meyve üretimi
yapılan alanlar, tarım alanlarının % 5‘ini
oluşturmaktadır. Erzurum’da ise bu oran %
0.26’dır. İlde daha çok mikro klima özelliğine
sahip İspir, Oltu, Olur, Pazaryolu, Tortum,
Uzundere ilçelerinde Elma, Ceviz, Armut,
Dut, Vişne, Kızılcık, Erik, Kayısı, Kiraz ve diğer
birçok meyve üretim alanı mevcuttur.

Meyve bahçesi tesis edilecek Karaço-
ban ve Tekman ilçelerimizde mevcut meyve
bahçeleri kapama bahçe  (aynı bahçe
içinde aynı tür ağaç) şeklinde tesis edil-
memiştir. Çiftçi imkânları ile teknikten
uzak, atadan dededen geleneksel yön-
temler ile karışık bahçeler şeklinde tesis
edilmiştir. Meyve ağaçları genelde yaşlı

verimden düşmüş durumdadır. 
Bu proje ile kapama bahçe çalışmaları

teşvik edilerek, desteklenerek bahçeler ye-
nilenmesi hedeflenmektedir. Pazar değeri
olmayan çeşitlerin sırf fidan fiyatı ucuz diye
dikilmesinin önüne geçilmesi, sertifikalı
fidan kullanımının teşvik edilerek miktar
ve kalite birlikte planlanmıştır. 

Güney İlçelerimizden Karaçoban ve Tek-
man da meyveciliği geliştirme ve yayma
amacı ile her birinde 20 dekar olmak üzere
toplamda 40 dekar alanda elma ve vişne
kapama bahçesi tesis edilmesi hedeflen-
miştir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı’nca planlanan projenin finansı karşıla-
nacaktır. Bölgedeki üreticilere örnek teşkil
etmek, meyve yetiştiriciliği yönünden ta-
rımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak
öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşıla-
mak, aile ve yurt ekonomisine katkı sağla-
mak, kırsal kesimden göçü önlemek, işsizliği
azaltmak amaçlanmaktadır.

MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME VE YAYMA PROJESİ

Meteorolojik olumsuzlukların ta-
rımsal üretimi kısıtlayıcı etkisini kıs-
men önlemek, İlimizde erken ilkba-
harda ve geç sonbaharda serada ya-
pılan tarımsal faaliyet ile mevsimi
birer ay uzatarak hasat süresini uzatma
imkânı elde etmek, yağış, sis ve rüz-
gârla yayılabilen hastalıkların önüne
geçmek, işgücü kullanımını yıl içine
dağıtmak, köyden kentlere göçü ön-
lemek, çevresine yayım yapabilme
özelliğini taşıyan seçilmiş çiftçilerle
ortaklaşa çalışıp köylerde önder çiftçi

topluluklarının oluşmasını hızlandı-
rarak yetiştirme tekniklerinin yayımını
yapmak amacı ile bu proje yapılmıştır. 

Erzurum İli Uzundere İlçesinde
örtü altı yetiştiriciliğinde rekabet
edebilirliğinin güçlendirilmesi ve İl-
çedeki çiftçilerin iş ortamının iyi-
leştirilmesi açısından önem taşıyan
tarımsal faaliyet koşullarının iyileş-
tirilmesi için seracılıkta kümelenerek
üretim yapmak gayesi ile Altınçanak
köyünde sera yaptırılarak, örtü altı
yetiştiriciliği ile İlçenin tarım arazi-

lerinin verimliliğini artırmayı ve sür-
dürülebilirliğini sağlamak hedeflen-
miştir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı’nca aktarılan 450.000TL
finansman ile polikarbonatlı, tam
otomasyonlu sera ve eğitim uygulama
merkezide yaptırıldı. 

Çoruh Havzası Projesi kapsa-
mında da 50 adet sera kümesi yapım
çalışmaları devam etmektedir.

UZUNDERE İLÇESİNDE SERACILIKTA
KÜMELENME PROJESİ
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1 - Şap Aşısı: Halk arasında Dabak olarak bilinen
hastalığın aşısıdır. Tırnak, dil, meme başı bölgelerindeki
yaralarla kendisini belli eder. Hasta hayvanlarda salya
akıntısı ve ilerleyen dönemlerde topallıklar görülür.

Aşısız annelerden doğan yavrulara 2 haftalıktan, aşılı
annelerden doğan yavrulara 2 aylıktan itibaren 1.aşılaması
yapılır. Bu hayvanlara 1.aşılamadan 1 ay sonra rapel (tekrar)
aşılaması yapılmalıdır. 1. ve rapel aşılaması yapılan
hayvanlara her 6 ayda bir aşılama yapılmalıdır. Hastalığın
yoğun görüldüğü yerlerde 4 ayda bir tekrar aşılaması ya-
pılması tavsiye edilir. Şap aşısı, gebe hayvanlarda stres
faktörlerinden kaçınılarak güvenle uygulanabilir.

Bakanlığımızca bölgelere göre farklı aşılama stratejisi
izlenmekte olup, hastalık mihrak ve çevresindeki sirayete
maruz olan küçükbaş hayvanlar, Bakanlığın uygun görüşü
doğrultusunda şap aşısı ile aşılanmaktadır. 

Yıl içerisinde Kurban Bayramı dolayısı ile sevk edilecek
kurbanlık küçükbaş hayvanların aşılaması, hayvan sevk ko-
şulları çerçevesinde zamanında yapılması gerekmektedir.

Göçer küçükbaş hayvan hareketleri, hastalığın bölgeler
arasında yayılmasına neden olabileceğinden, göçer hay-
vanların hareketinden 15 gün önce mutlaka aşılatılmalıdır. 

2- Koyun Keçi Vebası (PPR) Aşısı: Koyun-Keçi Vebası,
koyun ve keçilerin, sığır vebasına benzeyen  yüksek ateş,
göz-burun akıntıları, ağızda yaralar, ishal ve akciğer hastalığı
ile karakterize bulaşıcı ve genellikle hızlı seyirli viral bir
hastalığıdır. Salgınlar, yağışlı ya da soğuk kuru mevsimlerde
daha sık görülür. Bulaşma, hasta ve duyarlı hayvanlar
arasında temasla oluşur. Hastalığın görüldüğü bölgelerde
acilen aşılama çalışması yapılmalıdır. 

Bakanlığımızca, hastalığa karşı aşılama kampanyası dü-
zenlenmektedir. Hastalık mihraklarındaki tüm hayvanlar,
mihrak görülmeyen yerlerde ise yeni doğan genç hayvanlar
ile daha önce aşılanmamış ya da aşı geçmişinden şüphe
edilen ergin hayvanlar ile 2016 yılında yeni doğan genç hay-
vanlar 3 aydan itibaren aşılanmaktadır. Enfeksiyonu geçiren
hayvanlarda oluşan aktif bağışıklık süresinin en az 4 (dört)
yıl sürdüğü, aşılanmış analarda oluşan PPR antikorlarının
kolostrumla yavruya geçtiği ve kolostrumla kazanılan pasif
bağışıklığın ise analardaki antikor seviyesine bağlı olarak
yavruyu 3-6 ay arasında koruduğu bildirilmektedir. 

3- Şarbon Aşısı: Halk arasında Dalak Hastalığı, Kara
Çıban, Kabarcık olarak isimlendirilen hastalığın aşısıdır.
Hastalığa yakalanan hayvanlar genellikle herhangi bir dış
belirti göstermeden ölürler. Ölüm sonrası vücudun doğal
deliklerinden kan gelir ve kan tam olarak pıhtılaşmaz. Bu
hayvanlardan gelen akıntılara dokunulmamalıdır, insanlara
bulaşıcıdır. Ölen hayvan imha edilerek işletme ve temas
noktaları mutlaka dezenfekte edilmelidir.

Hastalığın görüldüğü bölgelerde acilen aşılama çalışması
yapılmalıdır. Hastalığın henüz başlamadığı fakat geçmişinde

hastalığın görüldüğü bölgelerde ilkbahar aylarında uygu-
lanması tercih edilmelidir. 2 aylıktan büyük tüm koyun ve
keçiler aşılanmalıdır. Aşılamadan 10-15 gün sonra başlayan
bağışıklık yaklaşık 1 yıl süreyle devam eder.

4- Brusella Aşısı: Halk arasında Peynir Hastalığı, Malta
Humması olarak da bilinen hastalığın aşısıdır. Brusella in-
sanlara bulaşabilen hastalıklardandır ve aşının canlı olması
nedeniyle uygulayıcının önlem alması gerekir. Brusellaya
yakalanmış hayvanlarda genellikle düşük yapma ve son-
rasında iltihaplı akıntı görülür. 

Bakanlığımızca, hastalıkla mücadelede son yıllarda
kampanya aşılaması şeklinde konjuktival (göz damlası) aşı
kullanılmaktadır. İkinci mücadele şekli olarak, hastalık
çıkan işletmelerde pozitif hayvanlar tespit edilerek tazminatlı
kesimleri sağlanarak hastalık kaynağı olan hayvanlar
ortadan kaldırılmaktadır.

Hastalıkla mücadelede en önemli 3. uygulama ise has-
talıktan ari işletmeler oluşturularak bu işletmelere des-
tekleme ödemesi yapılmaktadır. 

Çiftçilerimizin işletmelerinde hastalıktan ari damızlık
koç kullanmaları hastalıkla mücadelede diğer önemli bir
yöntemdir. 

Bakanlığımızca, hastalıkla mücadele için aşılama kam-
panyası düzenlenmektedir. Bu kapsamında, 3-6 ay yaştaki
küçükbaş dişi hayvanlar ile damızlığa ayrılacak küçükbaş
erkek hayvanlara, yılı içerisinde bir program dâhilinde aşı
uygulanmaktadır. 

5- Koyun- Keçi Çiçek Aşısı: Koyun ve keçilerde ateş, vü-
cudun değişik bölgelerinde deride içi su dolu kesecikler ve
kabuklanmalarla ortaya çıkan, ilerleyen süreçte özellikle
akciğerlerde hastalık oluşturan ve ölümle sonuçlanabilen
viral bir hastalıktır. Hastalık, koyun ve keçiler arasında
direkt temas ile bulaşır. 

Bu hastalığa karşı koruyucu olarak sonbahar mevsiminin
başlarında 6 haftalıktan büyük kuzu ve oğlaklar aşılanır.

Virüs, hastalıklı sürülerin kaldığı karanlık ve serin ağıllarda
2 yıl, meralarda ise 2 ay süre ile canlı kaldığından bu gibi
yerlerde, bu süreler içerisinde sağlam hayvanların barın-
dırılmaması konusunda hayvan sahipleri dikkatli olmalıdır.
Aşının bağışıklık süresi 8 aydır.

6- Enterotoksemi Aşısı: Halk arasında Mera Zehirlenmesi,
Çayır Hastalığı, Çelerme olarak isimlendirilen hastalığın
aşısıdır. Bu hastalığa yakalanmış hayvanlar hızla ölürler.
Ölen hayvanların bağırsaklarında şişkinlik ve kan oturmaları
görülür. Özellikle yeşilden kuruya ya da kurudan yeşile ge-
çildiği dönemde hayvanlar bu hastalığa daha hızlı yakalanır
ve toplu kuzu ve oğlak ölümleri görülebilir. 

Genellikle piyasada 8’li karma aşı olarak satılan ve
mera aşısı veya süper aşı olarak bilinen aşıdır.  Aşısız anne-
lerden doğan yavrular 2 haftalıktan itibaren aşılanabilir.
İkinci aşılama 4-6 hafta sonra yapılır. Yılda en az bir defa
tekrarlanması önerilir.

7- Sarılık Aşısı: Halk arasında her ne kadar sarılık
hastalığı olarak isimlendirilmekte ise de aslında bu durum,
çok sayıda hastalığın bir belirtisidir. İdrarda kan görülmesi
ve göz beyazlarının sararması ile belli olur. Bölgemizde
sarılık belirtisi ile seyreden Leptospirozis, Theileria, Ana-
plazmozis, Babeziozis, Basiller İkterohemoglobinüri gibi
hastalıklar vardır. 

Yörede en yaygın görülen leptospira hastalığına karşı
karma aşı bulunmaktadır. İlkbahar mevsiminde uygulanan
aşı yılda bir tekrarlanmalıdır. 

Yukarıda bahsedilen aşılar yöremizde koyun yetiştiri-
cilerinin yaygın olarak karşılaştığı hastalıklara ilişkindir.
Bu hastalıkların dışında İktero Hemoglobinüri, Bulaşıcı
Keçi Ciğer Ağrısı, Koyunların Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitisi,
Salmonella Abortus Ovis, hastalıklarının aşısı da bulun-
maktadır.

Tüm aşılamaların veteriner sağlık personeli tarafından yapılması gerekmektedir. Bahsedilen hastalıkların görülmesi durumunda en yakın Veteriner Hekimle irtibata
geçilmelidir. İnsanlara bulaşabilen mikroplardan üretilen bazı aşılar canlıdır ve insanları hasta etme kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle hayvan sağlığını ilgilendiren tüm
konularda bir Veteriner Hekime danışmak, hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için çok önemlidir.

Bölgemizde, Koyun ve Keçilerde Aşılama 
Gerektiren Önemli Hastalıklar ve Aşı Takvimi
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Tarımda değişim ve dönü-
şümün sürdüğü bir süreçte
değişime gençleri de dahil

etmek adına Bakanlığımızca Genç
Çiftçi Proje desteği uygulamaya ko-
nulmuştur. Girişimci, Güvenilir, Güçlü,
Gönüllü ve Genç unsurlarını barın-
dıran ve 5G olarak lanse edilen pro-
jeler ülkemizde olduğu gibi Erzurum
ilinde de uygulamanın hemen ardın-
dan meyvelerini vermeye başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı politikaları arasında yer alan
ve 3 yıllık bir süreçten oluşan hibe
destek programı kapsamında kabul
edilen projelerle, 2016 yılı için ül-
kemiz genelinde 450 milyon liralık
bir kaynak kullandırılacak olup,
önümüzdeki yıllarda söz konusu
bütçe, artırılarak devam ettirileceği
açıklanmıştır.

2016 yılında ülke genelinde yak-
laşık 15 bin genç çiftçinin hibe al-
maya hak kazandığı desteklemede;
Erzurum ilinde, arıcılık, kanatlı hay-
van, bağcılık ve üzümsü meyveler,
coğrafi işaretli ürün ve gıdalar, ka-
pama meyve bahçesi, mantarcılık,
örtüaltı ve büyükbaş-küçükbaş hay-
vancılık konularında olmak üzere
toplam 243 genç yatırımcının pro-
jeleri destekleme programı alınmıştır. 

Yıl içerisinde süreçleri tamam-
lanan arıcılık, seracılık, mantarcılık,
kanatlı, kapama meyve bahçesi ve
küçükbaş hayvancılık yatırımları
sonrasında büyükbaş hayvan yetiş-

tiriciliği projeleri kabul edilen genç
çiftçilerimize hayvanlarının tesli-
matları yapılmaya başlanmıştır. Çat
ilçesinde 42, Hınıs ilçesinde 42 ol-
mak üzere toplam 84 hayvan genç
çiftçilerimize teslim edilmiştir.  Hay-
van sahibi yetiştiricilerimiz kura
usulü ile kendi hayvanlarını seç-
miştir. Her çiftçiye 5 dişi ve bir
adet erkek büyükbaş hayvan teslimi
gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamaya konulan projeler
yıl bitmeden meyvelerini vermeye
başlamış olup üreticiler ilk ürün-
lerini pazara sunmaya başladı.  İli-
mizin geniş çayır mera varlığına
bağlı olarak barındırdığı arıcılık
potansiyeline bağlı uygulanan arı-
cılık projeleri yanında mantar ye-
tiştiriciliğinde ve tavukçulukta elde
edilen ürünler  proje uygulayıcıları
etrafında konulara ilişkin cazibe
merkezi oluşturmaya yönelik yeni
girişimcileri motive etti. Özellikle
yatırım bölgelerinde genç çiftçinin
mantarı veya genç çiftçinin yu-
murtası adı ile yeni bir değer oluştu.  

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİMİZ
HAYATA GEÇMEYE BAŞLADI


