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4,1 milyar TL lik tarımsal üretim değerimiz içerisinde 2,7 milyar
TL lik Canlı Hayvan değerimiz bizim gücümüzü ve hangi alana el
atmamız gerektiğini göstermektedir.

Yaklaşık 650 bin büyükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan varlığı
dışında yıllık 100 bin büyükbaş ve 230 bin küçük baş hayvanı il
dışına gönderen ilimizde hayvancılığa değer kazandırmanın ekono-
mimize ve insanımıza değer kazandıracağının bilincindeyiz.

Ayrıca yaklaşık 250 bin büyükbaş ve 400 bin
küçükbaş hayvan yıl içerisinde ticarete konu edilmekte
ve sürekli el değiştirmektedir. İlimize yakışır böylesine
büyük ekonomik potansiyeli yönlendirecek tarafları
bir araya getirecek organizasyonlu pazar yerlerinin
oluşturulması önceliğimiz olmuştur.  

Bu nedenle Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri
Birliği tarafından projelendirilen Erzurum Canlı
Hayvan Pazarı, Erzurum Valisi Sayın Seyfettin
AZİZOĞLU’nun öncülüğünde dualarla açıldı. Erzu-
rum’un bölgenin hayvancılık merkezi olduğu, diğer
illerin ve bölgenin en büyük hayvan pazarı olma
özelliği taşıyan hayvan pazarının hayvancılığa katkı
sağlayacağından bahsedildi. Erzurum İli Damızlık
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin bölge hayvan-
cılığını kalkındırmak için açtığı pazarın “taşın altına
elini koymak” olarak değerlendirildiği Pazar açılış
töreni dua ve iyi dileklerle sona erdi. >> Sayfa 2-3

Tarım ve İnsan” Konulu 
Fotoğraflar Vatandaşlar ile Buluştu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımız tarafından "toprağın
ve tarımın önemi konusunda sos-
yal ve bireysel duyarlılığın geliş-
tirilmesi" amacıyla düzenlenen
"Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf

Yarışma"sında dereceye girerek
sergilenmeye değer bulunan eser-
lerin yer aldığı fotoğraflar, Atatürk
Üniversitesi Nenehatun Kültür
Merkezi Fuaye Alanında vatan-
daşlarla buluştu. >> Sayfa 7

İlimiz ülkemiz içerisinde 

önemli bir hayvancılık şehridir. 

Ü

” 
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Erzurum İli Damızlık Koyun ve Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği tarafından projelendirilen

Erzurum Hayvan Pazarının açılışı 15 Mayıs 2017
tarihinde  Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesinde
dualarla gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Sayın
Seyfettin AZİZOĞLU, hayvancılığın önemine
vurgu yapmak için cirit atıyla geldiği törene
Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa
ILICALI, Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı Mehmet SEKMEN,
Tarım Reformu Genel Müdür Yar-
dımcısı Faruk FIRATOĞLU, Vali
Yardımcısı Hamza ÖZER,  İl Jan-
darma Komutanı Kıdemli Albay
Mustafa ÇELİK, İl Emniyet Müdürü
Mehmet ASLAN, DAP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanı Adnan
DEMİR, Erzurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Osman AKAR,
İlçe Belediye Başkanları, Kurum Mü-
dürleri ve çok sayıda yetiştirici katıldı. 

İlimiz 650 bin büyük baş ve 800 bin küçük
baş hayvan varlığı yanında ülkemiz mera varlı-
ğının yaklaşık % 11’i ile göçer hayvancılık
içinde büyük bir potansiyel barındırmaktadır.
Bu nedenle ilin temel ihtiyacı olan modern
canlı hayvan pazarı ilimiz ve bölgemiz için
yeni bir heyecan yaratmıştır.  

Törende konuşma yapan Vali Seyfettin
AZİZOĞLU  Erzurum’un bölgenin hayvancılık
merkezi olduğuna vurgu yaparak." Bu gün Da-
mızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından
yapılan hayvan satış pazarının açılışını yapıyoruz.
Hayvancılık alanında yapılan bu önemli tesisin
açılışı ile şehrimizin hayvancılık sektörü daha
da gelişecektir. İnşallah bu tesis ile şehrimiz böl-
gesinin cazibe merkezi olarak kendinden beklenen
güzellikleri ve kalkınmayı sağlamış olur. Emeği
geçenlere teşekkür ediyorum."diye konuştu

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet SEKMEN, “küçükbaş hayvancılığın
yoğun olarak yapıldığı ilimizde açılan bu önemli
yatırımın herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Sayın Osman AKAR yaptığı konuşmada: “İnsanın
şüphesiz en temel ihtiyacı gıdadır ve gıdanın tek

kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sürdürü-
lebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı

çerçevesinde Ülkemizin gıda güven-
liğini sağlamak gelecek nesillere
üretken ve refah içerisinde bir
Türkiye bırakmak adına tarım po-
litikalarımız stratejiler doğrultu-
sunda sürekli yenilenmektedir.
Bizlerde yerelde ulusal stratejiler
doğrultusunda kendimize hedefler
koymaktayız. Bugün açılışını ya-

pacağımız bu Modern hayvan pazarı
da İlimiz Tarım sektörünün ortak iş

yapabilme kültürünün bir göster-
gesi olan Erzurum Tarım Konse-

yinin ana hedeflerinin biri idi. 90
bin tarımsal işletmeye sahip ilimizde
nüfusun yaklaşık % 52’si tarımda
istihdam edilmektedir.  650 bin bü-
yükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan
varlığı yanında yaklaşık 1,6 milyon
hektar mera varlığımızın barındırdığı
potansiyel, yaz aylarında bu ra-
kamlar çok daha yüksek seviyeleri
görmektedir. İlimizden yılda yaklaşık
100 bin büyükbaş 230 bin küçükbaş
hayvan il dışına sevk edilmekte olup il
içi Pazar da düşünüldüğünde büyük bir
ekonomik döngünün varlığı görülmektedir.
Bu durumu ile ilimiz hayvancılığın başkenti du-
rumundadır. Bizler bu değeri korumak adına
sürekli bakanlığı yönlendirici politikalar üret-
mekteyiz. Çoban desteği, hububat bitkilerinin si-
lajının desteklenmesi, Genç çiftçi desteği, Ahır

ve ağıl desteklemesi, Damızlık boğa-koç destek-
lemesi, Hayvancılık bölgelerinin oluşturulması
gibi birçok destekleme dışında en önemlisi buzağı
desteklemesi gibi ilimiz ve ülkemiz hayvancılığı

için önem teşkil eden politikada Erzurum
yönlendirici il konumunda olmuştur. De-

ğişen politikalara bağlı olarak ilimiz
daha fazla destek almaya başlamıştır.
80-90 milyon TL civarında olan
yıllık desteklememiz 2016 yılında
buzağı desteklemesi ile 130 mil-
yonun üzerine çıkacaktır. İlimiz
hayvancılığı hayvan hastalık ve
zararlıları ile mücadeleye önem
verilerek yıllık 2 milyona yakın

aşılma yapılmaktadır. Verimliliği ar-
tırmak adına 231 adet damızlık koç

ve 1186 adet damızlık boğa dağıttık
ve devam ediyoruz. Modern hayvancılık

işletmelerinin kurulması için 13 tesis tamam-
lanmış 1617 damızlık hayvan üretime kazandı-
rılmıştır. Yine ahır ve ağıl şartlarının iyileştirilmesi
için bu güne kadar 315 proje yatırıma alınmış ve
45 proje tamamlanmıştır. Bu yıl ahır ve ağıl
yapımı için yaklaşık 90 milyon TL hibe değeri
olan 655 proje değerlendirmeye alınmıştır.  İlimizi
damızlık merkezi yapmak adına 1 adet 500 başlık
düve üretim projesi yatırıma alınmıştır. Gençleri-
mizin dinamikliğini tarımda da görebilmek adına
geçen yıl 243 gencimizin 30 bin TL lik projeleri
desteklenmiştir. Bu yıl da 3.815 başvuru alınmış
ve 258 proje uygulamaya konacaktır. Bunun dı-
şında yerel ve ulusal kaynaklar kullanılarak yem
bitkileri tohumu dağıtılmıştır. Ancak üretimi
artırıcı bunca çalışmanın sonucu olan ürünün
pazarlanması bu süreçler kadar önem teşkil et-
mektedir. Bu bağlamda ilimiz için önem teşkil
eden Hayvan Pazarı ilimiz hayvancılığının ge-
lişmesini hızlandıracaktır.  Bu sürece katkılarından
dolayı Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye
Başkanımıza ve Erzurum Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiriciler Birliği Başkanımıza teşekkür ederim.”
dedi. Konuşmaların ardından Erzurum İli Damızlık
Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın
Emrullah AKPUNAR’a Pazar ruhsatı takdim
edildi. Açılışı gerçekleştirilen Hayvan Pazarında
Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri
Birliği tarafından vatandaşlara yemek ikramı ya-
pıldı. Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum Hayvan Pazarı 
Dualarla Açıldı
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Sayın valimiz Seyfettin AZİZOĞLU’nun
tarım sektörüne verdiği önemle sürekli

çözümcül hedefler koyduğu ve sektörde büyük
düşünmek gerektiği vurgusu ile önceliklendi-
rilen Erzurum Canlı hayvan pazarı ilimiz için
büyük umutlar barındırmaktadır. 

Açılışı yapılan Canlı Hayvan Pazarı; Hayvan
satış yeri 70.000 m2 alan üzerine kurulmuş
19.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. 

Büyükbaş hayvan sayış yeri 10.000 m2

alandan oluşmakta tamamı 20-25 baş kapasiteli
padoklar ile bölünmüş, servis yolları ile pa-
doklar birbirinden ayrılmış kapalı alanlardan
oluşmaktadır.

Büyükbaş hayvan satış yeri sosyal tesisleri:
3 adet kahvehane, 1 adet lokanta, 1 adet
mescit, lavabolar (5 adet tuvalet, abdest alma
yeri), 14 adet ofis (vergi mükellefi tüccarlara
kiralanacak) bulunmaktadır.

Büyükbaş hayvanlar için otel: 6 adet ahır,
her biri 125 baş kapasiteli olmak üzere toplamda
750 baş kapasiteli, traktör ile yemleme yapı-
labilen, sulukların bireysel kullanıldığı kafa
kilitlerinin mevcut olduğu ahırlar. 

Küçükbaş hayvan satış yeri: 4000 m2 kapalı
alandan oluşmakta ve padoklar ile bölünmüş
durumdadır.

Büyükbaş hayvan satış yerinde 15 ton kap-
asiteli bilgisayarlı kantar mevcuttur.

Küçükbaş hayvan satış yeri sosyal tesisleri:
1 adet kahvehane, 1 adet market, 1 adet klinik,
8 adet ofis, lavabolar (4 adet tuvalet ve abdest
alma yeri).

Küçükbaş hayvanlar için otel: 2000 m2

kapalı alandan oluşmakta 1250 baş kapasiteli
iki ahır şeklindedir. 

Küçükbaş hayvan satış yerinde 5 ton kap-
asiteli bilgisayarlı kantar mevcuttur.

Karantina ahırı: 10 başlık karantina ahırı
mevcut, ahırın çıkışı Pazar ile bağlantısı olmayan
kapıdan sağlanmaktadır. Sakatlanma ve ani
hayvan ölümlerinde kullanılmak üzere bir adet
küçük çapta hayvan kesim yeri mevcuttur.

İki kattan oluşan idari binada Yönetim oda-
ları, Veteriner hekim odası, Ziraat odalarına ait
büro, zabıtalar için belediyeye ait oda, Damızlık
sığır Yetiştiriciler birliğine ait odalar Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait oda, büro,
revir  ve bunların dışında odalar ile 200 kişilik
toplantı salonundan oluşmaktadır.

Hayvan satış yerine giriş ve çıkışlar tek
noktadan yapılacak olup girişlerde araç ve hay-
vanların dezenfekte edilecekleri fiziki yapı inşa
edilmiştir. Hayvanlar veteriner hekim muaye-

nesinden geçtikten sonra sağlıklı hayvanların
pazara girişine izin verilecektir. Hasta veya
hastalık şüphesi olan hayvanlar karantina bö-
lümüne yönlendirilecektir. 

Hayvan satış yeri dijital görüntüleme
sistemleriyle sürekli canlı olarak izlenmek-
tedir ve hayvan satışlarının internet üzerinden

de yapılabilmesi için gerekli izinlerin alınma
süreci devam etmektedir.

Tesisin maliyeti 12.000.000 TL olmakla
birlikte bu bedele arsa fiyatı dahil değildir. Kapalı
alanlar dışında kalan bölümler asfalt kaplamadır
ve idari bina etrafında yeşil alan tahsisi yapılmıştır.
Pazar alanı kampüsü 1.5 m yükseklikte beton
duvarı ile çevrilmiştir. Elektrik, su mevcut olmakla
birlikte doğalgaz bağlantısı için iklimin çalışmaya
elverişli hale gelmesi beklenmektedir.

Tesisin iş ve işlemlerinin 50 kişinin istihda-
mıyla yürütülmesi planlanmaktadır.

28.11.2016 tarihinde kuruluş izni alınan
hayvan pazarı, 01.05.2017 tarihinde tamam-
lanmıştır.

ERZURUM HAYVANCILIĞINA YENİ BİR İVME
“CANLI HAYVAN PAZARI”
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SAKALIKESİK OVASINI 
YEM BİTKİLERİ İLE RENKLENDİRİYORUZ
Toprak ve su kaynaklarının

geliştirilmesi ve daha etkili
bir şekilde değerlendirilmesi arazi
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
hizmetlerinin uygulanması ile
mümkündür. Gerek toprak reformu
ve gerekse arazi toplulaştırmada
ana hedef; daha ekonomik ve ve-
rimli tarımsal faaliyet yapılabilir
optimum büyüklüğe getirilmiş, sa-
hiplendirilmiş tarımsal işletme bü-
yüklüğüne ulaşmaktır. Arazi top-
lulaştırma projelerinin tarım üzerine
olan etkisi, toplulaştırma ile beraber
uygulanan diğer tarla içi geliştirme
hizmetlerinin uygulanması ile artan
bir önem arz etmektedir. 

“Sakalıkesik Ovası Arazi Top-
lulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Projesi” ile yaklaşık 12
bin hektar tarım arazisinin sulama
suyu ihtiyacının karşılanması plan-
lanmıştır. Sakalıkesik Ovası sula-
masının inşaat çalışmasının tamam-
lanması durumunda; Aziziye İlçesine
bağlı Adaçay, Ağören, Ömertepe,
Özbek, Sakalıkesik, Söğütlü, Tınazlı
ve Yarımca Mahalleleri ile Palan-
döken İlçesine bağlı Börekli, Dere-
boğazı, Güzelyurt, Kümbet, Taşlı-
güney, Tekederesi, Tepeköy ve Tuzcu
Mahallelerinde  yaklaşık 12 bin
hektar tarım arazisi sulanacaktır.

Projenin bölge ve yurt ekonomi-
sine olumlu katkılarının yanı sıra
yöredeki tarım ve hayvancılığın da
büyük ölçüde gelişmesine katkıda
bulunacaktır. Ancak söz konusu proje
henüz tamamlanamadığından çiftçi-
mizin hizmetine sunulamamış ve bu
nedenle çiftçilerimiz çok yıllık yem

bitkilerini ekememiştir. Daha önce
ekimi yapılan çok yıllık bitkiler de
verimlilik süresini doldurmuştur. Bu
nedenle problemlere çözüm arayışı
içinde olan Müdürlüğümüz Sulama
ve Arazi toplulaştırma projelerinin
tamamlanacağı tarihe kadarki geçiş
sürecinde çiftçimizin yem bitkileri
yetiştiriciliğinde oluşan mağduriyeti
giderebilmek için en ekonomik çö-
züm olan tek yıllık yem bitkisi olan

adi fiğ bitkisinin yetiştiriciliğinin
desteklenmesini hedeflemiştir.

Aziziye ve Palandöken İlçeleri
"Sakalıkesik Ovası Arazi Toplulaş-
tırma ve Tarla İçi Geliştirme Hiz-
metleri Projesi" kapsamında bulunan
Sakalıkesik ovasındaki köylerde 2017
yılında uygulanmak üzere Müdür-
lüğümüzce "Sakalıkesik Ovasında
Yem Bitkileri Üretimini Yaygınlaş-
tırma ve Geliştirme Projesi" hazır-

lanmıştır. Proje finansmanı, Bakan-
lığımız Bitkisel Üretim Genel Mü-
dürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri
Projesinden sağlanmıştır. 

“Sakalıkesik Ovasında Yem Bit-
kileri Üretimini Yaygınlaştırma ve
Geliştirme Projesi”, adi fiğ yetiştiri-
ciliğini ve üretimini Aziziye ve Pa-
landöken ilçelerimizde yaygınlaştır-
mak ve çiftçilerin kaba yem ihtiyaç-
larını temin etme yolunun önünü aç-
mak amacıyla uygulanacaktır.

Sakalıkesik Ovasındaki 16 köyde
uygulanacak olan projeye, bölgede
hayvancılık yapan ve projeye istekli,
önder çiftçilerimizin katılımı sağ-
lanacaktır. Çiftçimizin yem bitkisi
desteğinden yararlanabilmesi için
proje en az 10 da alanda uygulana-
caktır. Atılacak tohumluk miktarı
mibzerle ekim için dekara 10 kilo-
gramdır. Proje, Aziziye İlçesinde
1000 dekar ve Palandöken İlçesinde
1000 dekar olmak üzere toplam
2000 dekar alanda uygulanacaktır.
Projeden yararlanan çiftçilerin to-
humluk ihtiyacı projeden karşılan-
makla birlikte Palandöken İlçesi
için 10 ton ve Aziziye İlçesi için
10 ton olmak üzere toplamda 20
ton adi fiğ tahsis edilmiştir. Proje,
ekimden hasata kadar İl ve İlçe
Müdürlükleri elamanları tarafından
takip edilecek olup, ekim, bakım
ve hasat masrafları proje kapsamına
alınan çiftçilerce karşılanacaktır. 

Hazırlanan bu proje kapsamında
18.04.2017 tarihinde Palandöken
İlçe Müdürlüğünde İl Müdürümüz
Osman AKAR’ın katılımıyla tohum
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

06.06.2012 Tarihli Resmi Gaze-
tede 2012/3191 karar numarası ile
yayınlanan "Tarımsal Kuraklıkla Mü-
cadele ve Kuraklık Yönetimi Hakkında
Karar" doğrultusunda çalışmalarını
gerçekleştiren Tarımsal Kuraklık İl
Kriz Merkezi 2017 Yılı Kuraklık Top-
lantısını Palandöken Kaymakamlığı
Toplantı salonunda gerçekleştirdi. 

Vali Yardımcısı Sayın Hamza ÖZER
Başkanlığında İl Müdürlüğümüz ko-
ordinatörlüğünde gerçekleştirilen top-
lantıya çeşitli kurum ve kuruluşlardan
temsilciler ve akademisyenler katıldı. 

Toplantıda Koordinasyon ve Ta-
rımsal Veriler Şube Müdürlüğünce
hazırlanan  ''Kuraklık Eylem Planı"
sunumundan sonra toplantıya katılan

kurum temsilcileriyle 2017 yılı üretim
sezonunun kuraklık açısından değer-
lendirilmesi yapıldı. Sulama kanal-
larının önemi ve yaşanan sorunların
birlik yöneticileri tarafından ilgililere
aktarıldığı, yaşanan olumsuzluklara
çıkış yollarının arandığı toplantıya
katılanlar kurumlarıyla ilgili konularda
bilgilendirmeler yaptı.

2017 YILI KURAKLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ2017 YILI KURAKLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi
artırabilmek adına uygulamaya konulan

KOP, DAP, GAP ve DOKAP Kapsamındaki İl-
lerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi
Projesi ile 90 boğa daha üreticilerimizle buluş-
turuldu. % 80 hibeli olan ve 2015 yılında hak
sahiplerine dağıtımın gerçekleştirilmesiyle baş-
layan çalışmada, ilimizde 231 baş damızlık koç
ve 1186 adet damızlık boğa üreticilerimizle bu-
luşturulmuştur.  Müdürlük olarak konuya verdi-
ğimiz önem nedeni ile yapılan araştırmalar ve
takipler sonucunda hemen hemen her ay dağıtımı
gerçekleştirilen damızlık materyallerin 90 adedi
daha  Nisan ayında Aziziye ilçesi, Erzurum Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı
Hayvan Pazarında yapılan etkinlikte yetiştirici-
lerimize teslim edildi. 80 montofon ve 10 simental
damızlık boğa üreticilerimizle buluşturularak
toplam 1186 boğa üretime kazandırılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan
Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Osman AKAR; “Tarım ve hayvancılık, yapısal
değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla beraber
ortaya konulan etkin ve kararlı politikalarla ve
sağlanan desteklerle son dönemde büyük bir
çıkış yapan ve ekonomimize önemli katkılar
sağlayan bir sektör konumuna geldi.

Erzurum ekonomisi için vazgeçilmez unsur
olan hayvancılık her geçen gün büyümektedir.
Bu büyümeyi hızlandırmak, gelişimi sürdürebilir
kılmak ve verimlilikle birlikte üreticilerin gelir
düzeylerini yükseltmek adına uygulamaya konulan
damızlık erkek materyal dağıtımı projesi, ilimiz

için ayrı bir önem teşkil etmektedir. Ülkemizde
projeden en fazla faydalanan illerden olan Erzurum,
dağıtım bakımından da ilk sıralardadır. Buradan
özverili çalışmaları nedeni ile emeği geçen arka-
daşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

AKAR, hak sahibi üreticilerden proje ile elde
ettikleri damızlık materyaller yanında, hayvan
bakım besleme ve üretim ile de çevrelerine örnek
olmalarını istediklerini belirterek gelecek için
üret imin şart olduğu vurgusunu yaptı. Milli Tarım
Projesi’ne de değinen AKAR, önümüzdeki günlerde
daha güzel çalışmaların olacağını dile getirdi. 

Erzurum Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğümüzün ev sahip-
liğinde 25-28 Nisan 2017 tarihleri
arasında 4 gün süre ile HACCP
Temel Eğitimi düzenlendi. 

Dedeman Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Uygulama Oteli toplantı
salonun da düzenlenen eğitime Muğ-
la, Konya, Kastamonu, Erzurum,
Bayburt, Kayseri, Erzincan illerinden
Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi

ve Gıda Mühendislerinden oluşan
toplam 20 teknik personel katıldı

Eğitimde; HACCP Ön Gereksi-
nim Programları, HACCP Sisteminin
Uygulama Esasları, HACCP Temel
Prensipleri, Tehlike Analizi-Risk
Değerlendirmesi konularında bilgi
verildi ve uygulamalı alıştırmalar
(çalıştaylar) düzenlendi.

HACCP, gıda işletmelerinde, sağ-
lıklı gıda üretimi için gerekli olan

hijyen şartlarının (personel hijyeni,
ekipman hijyeni, hammadde hijyeni,
ortam hijyeni vb.) belirlenerek bu
şartların sağlanması, üretim ve servis
aşamasında tüketici açısında sağlık
riski oluşturabilecek nedenlerin be-
lirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan
kaldırılması temeline dayanan bir
ürün güvenirliği sistemidir ve Tehlike
Analizi Kritik Kontrol Noktaları ifa-
desinin İngilizce kısaltmasıdır. Sistem,
ürün güvenirliğini etkileyen tehlike-

lerin önceden belirlenmesi ve kontrol
altına alınmasını sağlayan sistematik
bir yaklaşımdır

Gerçekleştirilen eğitimle, gıda iş-
letmelerinde HACCP tetkiklerini yap-
makta olan kontrol görevlilerinin bilgi
ve beceri düzeyleri artarak resmi kont-
rollerin etkinliğinin artması planlan-
maktadır. Eğitime katılan teknik per-
sonellere kurum amirlerimiz tarafından
sertifikaları takdim edildi ve program
28.04.2017 tarihinde sona erdi.

DAMIZLIK ERKEK MATERYAL
DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR

Temel 
Eğitimi Düzenlendi
HACCP
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Bakanlığımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı

(JICA) ile birlikte İlimizde 7 mikro havzada yürü-
tülmekte olan “Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi” (ÇNHRP) 2017 yılına hızlı başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde,
Bakanlığımızın da sorumlu kuruluşlar arasında yer
aldığı Artvin, Erzurum ve Bayburt illerinde belirlenen
mikro havzalarda yürütülen proje 2017 yılında
Yem Bitkilerinin dağıtılmasıyla başlamış oldu.

Amaç olarak Doğal Kaynakların korunması,
rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, Köy-
lülerin yaşamlarının iyileştirilmesi, Kapasite Geliş-
tirme ve Danışmanlık Hizmetleri olarak belirlenen
ana kriterlerde, Bakanlığımız Orman dışı Mera
Alanlarının Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yö-
netimi Bileşeni ile, Çiftçilerin Yaşam seviyesinin
iyileştirilmesi bileşeni altında yer alan Küçük Ölçekli
sulama alt yapısının iyileştirilmesi ve gelir getirici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

İlimiz sınırları içerisinde İspir (UC-14), İspir
Kuzey ( UC-17), Uzundere (TR-06), Oltu (OL-
04), Tortum Kuzey (TR-07), Şenkaya ( OL-07)
ve Olur Merkez ( OL-11) olmak üzere 7 mikro
havzada proje 2 yıldır uygulanmakta olup, bu yıl
üçüncü yılına girmiştir. 2019 yılında bitirilmesi
planlanan proje kapsamında 7 mikro havzamız
için 2015 Yılı faaliyetleri sonucunda 1,5 Milyon
TL, 2016 yılında 1,5 Milyon TL olmak üzere
toplam 3 Milyon TL’lik faaliyet gerçekleştirilmiştir.
2017 yılı için planlanan faaliyetlere başlanmış
olup bu yıl için 2,6 Milyon TL’lik faaliyet ger-
çekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Faaliyetleri önceden belirlenen ve uygulamaya
geçirilen proje kapsamında Orman Dışı Mera

Alanlarının Rehabilitasyonu,  Ahır şartlarının
iyileştirilmesi,  Meyveciliğin ve Sebzeciliğin
Geliştirilmesi, Yem Bitkileri Üretiminin arttı-
rılması, Demonstrasyonlar yer almaktadır.
Proje, 2017 yılında 79.800 kğ yem bitkisinin

çiftçilerimize dağıtılmasıyla başlamış oldu.
Yem Bitkisi olarak Yonca, Korunga, Fiğ, Yulaf,
Triticale, Arı Otu ve Süt otu dağıtımı gerçek-
leştirilen faaliyetler sonucunda havzada 6.700
da alanın ekilmesi sağlanacaktır.

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON
PROJESİ 2017 YILINA HIZLI BAŞLADI

Proje kapsamında İspir, Oltu, Olur, Tortum ve
Uzundere ilçelerinde İl Müdürlüğümüz teknik
elemanları tarafından Örtü altı (Serada) sebze ye-
tiştiriciliği, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla
mücadele konularında eğitim düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Erzurum Orman
Bölge Müdürlüğü OR-KÖY Şube Müdürlüğü ta-
rafından belirlenen mikro havzalarda, Proje kap-
samında sera yaptırılan çiftçilere yönelik düzenlenen
eğitime 62 çiftçimiz katıldı. Eğitimde örtü altı
ürün yetiştirme, verim, kalite, hastalık ve zararlılarla
mücadele konuları yer aldı.

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi
kapsamında Mikro Havzalarda Hayvancılık ya-
pan çiftçilerin, modern tekniklerle daha kaliteli
ve verimli hayvancılık yapabilmeleri için “Süt
Sığırlarının Bakımı ve Beslenmesi” konulu
eğitim ve teknik gezisi gerçekleştirilmiştir.

Aksaray İli SÜTAŞ Süt Hayvancılığı Eğitim
Merkezi'nde eğitim düzenlenmiştir. Eğitime,
proje İlçelerimizden 8 teknik personel ve 30
çiftçi olmak üzere toplam 33 kişi katılım sağ-
lamıştır. 02 Nisan 2017 günü yola çıkan çiftçi-
lerimiz, 03-04-05 Nisan tarihlerinde SÜTAŞ
Aksaray Tesislerinde eğitim almışlar, kurs so-
nunda verilen eğitim ile ilgili sınav yapılmış

ve başarılı çiftçilerimize belge düzenlenmiştir. 
SÜTAŞ eğitim merkezine ulaşan çiftçilerin

öncelikle Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ko-
nusunda bilgi düzeyini ölçmek amacıyla de-
ğerlendirmeye alınmışlar ve ardından eğitime
alınmışlardır. Kurs müfredatında yem bitkileri
yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları, tedavisi,
korunma yolları, tarımsal desteklemeler, ta-
rımda iş güvenliği, hayvan barına kları, hayvan
besleme, aşılamalar, hijyen konularını içeren
eğitim, konusunda uzman eğitimciler tara-
fından teorik ve uygulamalı olarak verilmiştir.
Eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılarak
başarılı çiftçilerimize belge düzenlenmiştir. 

Çoruh Çiftçilerine Hayvancılık Eğitimi… Çoruh Havzasında 
Tarımının Güçlendirilmesi
İçin Eğitim Düzenlendi
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığımız tarafından "topra-

ğın ve tarımın önemi konusunda sosyal
ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi"
amacıyla düzenlenen "Tarım ve İnsan
Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye
girerek sergilenmeye değer bulunan
eserlerin yer aldığı fotoğraflar, Atatürk
Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi
Fuaye Alanında vatandaşlarla buluştu.

Geçtiğimiz yıl 8.si düzenlenen
fotoğraf yarışmasında dereceye giren
ve sergilenmeye değer fotoğrafların
yer aldığı serginin açılış törenine, Er-
zurum Valisi Seyfettin AZİZOĞLU,
Atatürk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Sezai ERCİŞLİ, Kamu Has-
taneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı
ERDOĞAN, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Osman AKAR,
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Mü-
dürü Fuat TAŞKESENLİGİL, İl
Milli Eğitim Müdür Ercan YILDIZ
ve vatandaşlar katıldı.

Toprağın ve tarımın önemine dik-
kat çekmek amacıyla Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından ge-
leneksel olarak düzenlenen ve 81
ilde sergilenen fotoğraf sergisinin
bu yıl ki Erzurum ayağı, 25-30 Nisan
tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Ne-

nehatun Kültür Merkezinde vatan-
daşların ziyaretine açıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, "İlimizin ve
Ülkemizin geleceğini oluşturan tarı-

mın, farklı dallarını içeren 60 fotoğ-
raftan oluşan sergiyi açarak, Erzurum
halkının beğenisine sunuyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin AZİ-
ZOĞLU, fotoğraf sergisinin önemine
dikkat çekerek, "Sergiyle, toprağın
ve tarımın önemi konusunda sosyal
ve bireysel duyarlılıklar geliştiriliyor.
Bu sayede kamuoyunun gündeminde
yer almasını sağlanarak tarımın insanla
olan kültürel bağının ebedileşmesine
katkıda bulunuluyor. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali
AZİZOĞLU tarafından açılan fo-
toğraf sergisini vatandaşlar büyük
beğeni topladı.

Tarım ve İnsan” Konulu Fotoğraf
Sergimiz Büyük Beğeni Topladı

Tarım ve İnsan” Konulu Fotoğraf
Sergimiz Büyük Beğeni Topladı

Tarım ve İnsan” Konulu Fotoğraf
Sergimiz Büyük Beğeni Topladı

Tarım ve İnsan” Konulu Fotoğraf
Sergimiz Büyük Beğeni Topladı

Müdürlüğümüzce 4342 sayılı Mera Kanunu hü-
kümleri gereği tespit, tahdit ve tahsis işlemleri biten
köy ve beldelerde bütçe imkanları doğrultusunda
ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre tespit,
tahdit ve tahsis işlemleri biten köyler için, köy halkının
talebi olması ve köyün proje uygulanması için uygun
bulunması durumunda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan
Mera Islah ve Amenajman Projeleri Bakanlığımıza su-
nulmakta, Bakanlıkça kabul görmesi halinde de uygulama
aşamasına geçilmektedir. Mera, yaylak ve kışlakların
ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot
kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri
uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla Mera Islahı
ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır.

İlimizde 2004 yılından bu yana 18 köyde toplam
251.988 dekar alanda mera ıslah projesi yürütülmüştür.

Bu çalışmalar esnasında 61.599 dekar alanda ıslah amaçlı
gübreleme çalışması yapılmıştır. Proje uygulaması biten
bu köylerimizde yonca, korunga, macar fiği ve silajlık mısır
ekimi yapılmıştır. Yem bitkileri üretimini artırmak amaçlı
olarak yapılan bu ekilişlerde tohumluk bedelinin %25-40
oranındaki miktarı projeden karşılanmıştır. Yapılan bu ça-
lışmalar neticesinde uygulaması biten Narman İlçesi Şekerli
köyü merası Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler so-
nucunda Altınbayrak ile ödüllendirilmiştir.

2017 yılında ise Horasan-Kırkgözeler, Aşkale- Ballıtaş,

Aşkale-Taşağıl, Köprüköy-Eğirmez ve Aziziye-Sorkunlu,Nar-
man-Camiikebir olmak üzere dört köyde Mera Islah ve
Amenajman Projesi uygulamaları devam etmektedir.

Horasan İlçesi Kırkgözeler  Mahallesinin 2.211 dekarlık
merası için çiftçiler ile birlikte 33.165 ton kompoze gübre
projede ön görüldüğü şekilde merada gübreleme çalışması
yapıldı. Köy merasına hayvanların su ihtiyacını karşılamak
üzere 30 adet sıvat (hayvan suluğu) yaptırılarak, merada
bulunan su kaynaklarına yerleştirilmiştir.

Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından yayınlanan Nitrat ve Azotu içeren Kimyevi Güb-
relerin Satışı, Nakliyesi ve Stok Bildirim Kontrolüne
Dair 2015/42 Sayılı Tebliğ ve Nitratlı Gübrelerin Kul-
landırılmasına İlişkin Talimata İstinaden, satışı yapılan
nitratlı gübrelerin toprakla tam manası ile buluşması
için İlçe Müdürlüklerimiz personelleri çiftçilerimize
rehberlik etmeye devam etmektedir.

MERALARIMIZI
CANLANDIRIYORUZ

”
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü adına Kuzeydoğu

Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)
2016 Teknik Destek Programı kap-
samında sunulan “Kurumsal Kap-
asitenin Geliştirilmesi Kapsamında
İyi Tarım Uygulamalarının Yaygın-
laştırılması” projesi teknik destek
almaya hak kazanan projeler arasında
yer alarak, finanse edilmiştir.  

Proje sonucunda, iyi tarım uy-
gulamaları hakkında Müdürlüğümüz

personelinin bilgilendirilmesi yoluyla
kurumsal kapasitesinin artırılması ve
ilimizde iyi tarım uygulamalarının
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Bu amaçla; GLOBALGAP ve
EUREPGAP, iyi tarım uygulamaları,
iyi tarım uygulamalarının dünyadaki
yeri, iyi tarım uygulamaların ülke-
mizdeki yeri ve mevzuatı, iyi tarım
uygulamalarının TRA1 Düzey 2 böl-
gesinde uygulanabilirliği, bitkisel
üretimde iyi tarım uygulamalarına

konulan standartlar, ülkemizde bitki
sağlığı uygulamaları ve entegre mü-
cadele, bitki koruma ürünleri kulla-
nımı ve etkileri, gübreler ve gübre-
leme teknikleri, tarım çevre ilişkileri,
çevre risk analizi, iyi tarım uygula-
malarını yararları, iyi tarım uygula-
malarında sertifikasyon süreci ko-
nularında eğitim yapılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından talep
edilen Teknik Destek Programı kap-
samında, Atatürk Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fahri
YAVUZ, Doç. Dr. Ayşe SEZGİN
ve Yrd. Doç. Dr. Okan DEMİR ta-
rafından “iyi tarım uygulamaları
süreci” hakkında; veteriner hekim,
su ürünleri mühendisi, ziraat mü-
hendisi ve ziraat teknikerlerinden
oluşan 60 personelimize 2 grup ha-
linde, 4-5 Nisan 2017 ile 12-13
Nisan 2017 tarihlerinde toplam 32
saatlik eğitim verilmiştir.

İYİ TARIM UYGULAMALARININ
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 

EĞİTİM DÜZENLENDİ
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YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 

EĞİTİM DÜZENLENDİ

İYİ TARIM UYGULAMALARININ
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 

EĞİTİM DÜZENLENDİ

İlimiz için kritik öneme sahip
olan arıcılık sektörünün, arı ko-
naklama noktalarıyla ilgili yapı-
lacak araştırma, planlama ve diğer
faaliyetler ile Erzurum’un reka-
betçilik düzeyini artırımak, bölgesel
kalkınmaya ivme kazandırmak,
sürdürülebilir altyapının geliştiril-
mesini sağlamak amacıyla proje-
lendirilen ve Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ta-
rafından desteklenen “Arı Konak-
lama Yerlerinin Sayısallaştırılması”
başlıklı projenin bilgilendirme top-
lantısı düzenlendi. Toplantıya; Er-
zurum İl Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürü Osman AKAR, Bit-
kisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürü Fethi AKMAN, KUDAKA
İzleme ve değerlendirme Birim
Uzmanı Cihat ÇİFTÇİ, Projede
görevli Teknik Personeller, Erzu-
rum İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Taner BAYIR ve Erzu-
rum’da faaliyet gösteren Bal Üretici
Birliği Yöneticileri katıldı.

Toplantı açılış konuşmasında
Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Osman AKAR;
“Projemiz, Erzurum’un arı ürünleri
üretimindeki profilini belirlemek,
gezginci arıcılığın sosyal ve eko-
nomik potansiyelini net olarak or-
taya koymak, arıcılıkta konaklama
sorunlarını çözmek için gerekli ya-
pıyı oluşturmada düzenleyici rol
oynayacaktır. Aşırı kurak geçen
veya aşırı yağısın neden olduğu
sel gibi afet dönemlerinde arıcı za-
rarını azaltmak, Erzurum’un orga-
nik arıcılık üretim bölgesi olarak

organize olmasında gerekli algıyı
oluşturmak, önemli yatırım fırsat-
larının değerlendirilmesi, üreticinin
önemli düzeyde gelir olanaklarına
sahip olmasını sağlamak, dolayı-
sıyla bölge ve ülke ekonomisine
daha fazla katkı sağlamak proje-
mizin hedeflerini teşkil etmektedir.
Ülkemizde gezginci arıcılık yapan
üreticilerimizin hem maliyetlerinin
önemli ölçüde azaltılması hem de
daha sağlıklı, izlenebilir ve güvenilir
arı ürünleri üretimi yapmalarını
sağlayarak diğer ülke arıcıları ile

olan rekabet gücünü artırmak ve
dünya bal ticaretinde söz sahibi
olabilmek için bu tip projelerin
hayata geçmesinin çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum” dedi.

Toplantı Bitkisel Üretim ve
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fethi
AKMAN’ ın yaptığı Proje tanıtım
ve bilgilendirme sunumu ve Arı
Konaklama veri tabanının de-
mosunun tanıtımının ardından
karşılıklı fikir alışverişi, çözüm
önerileri, soru-cevap ve değer-
lendirilmelerle sona erdi.

ERZURUM İLİ ARI KONAKLAMA NOKTALARININ
SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI
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Pilot illerde tespit edilen kooperatiflerin
mevcut durumlarının tespit edilerek pazar

ve pazarlama, örgütlü üreticiliğin pazarlamadaki
yeri ve önemi, pazarlama teknikleri, pazarlama

stratejilerinin geliştirilmesi uygulama metotları,
markalaşma ve coğrafi işaret konularındaki et-
kinliklerle kooperatiflerin pazar paylarının artı-
rılmasında izlenecek yolların belirlenmesini he-

deflemek amacı ile oluşturulan “Tarımsal Örgütlerin
Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi”
çalışmaları ilimizde yürütüldü.

Proje ilk olarak 2015-2017 yıllarında uygu-
lanmak üzere planlanmış ancak süresi 2019 yılı
sonuna kadar uzatılmıştır. Proje, ülkemizde
seçilen 7 pilot ilde uygulanmaktadır. İlimizde
ise 5 kooperatif bu proje kapsamındadır. Bu
kooperatifler; S.S. Alaca Köyü Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi, S.S. Atlıkonak ve Tebrizcik Köyleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Beypınarı
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S. Çiftlik
MahallesiTarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.
Yağmurcuk Mahallesi Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi olarak faaliyet göstermektedir.

Bakanlığımızdan projede görevli Çalışma Gru-
bu Sorumlusu Nevzat PINARER ve Mühendisler
Deniz KÖKSAL, Güleddin TALAY ile Gazi Üni-
versitesinde görevli Prof Dr. Nurettin PARILTI
ve Doç. Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU tarafından
04.04.2017 tarihinde kooperatifler ziyaret edilerek
anket çalışmaları yapılmıştır. Pazarlama konu-
sundaki sorunların saha çalışmalarıyla belirlenmesi,
pazar ve pazarlamada sorun ve çözüm önerilerine
yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

İlgili kooperatif başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri yüz yüze görüşmeler yaparak sorunlar ve
çözüm yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmeler sonrasında ekip tarafından Erzurum
Süt Sanayicileri Derneği ziyaret e dilerek, dernek
üyeleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kooperatiflerin pazarlama kabiliyetlerinin geliş-
tirilmesi konusunda nelerin yapılabileceği konu-
sunda fikir teatisinde bulunuldu. Dernek üyeleri,
tezgah altı üretimin önlenmesinin kendilerini ra-
hatlatacağını ifade ederek, tezgah altı üretimin
durdurulması durumunda işletmelerinin tam kap-
asite ile çalışacağını süte olan talebin artacağını
dolaylı olarak süt fiyatlarının kooperatiflerin
istediği düzeye yükseleceğini belirttiler.

TARIMDA GÜÇLÜ
ÖRGÜTLENME  
VE PAZARLAMA

TARIMDA GÜÇLÜ
ÖRGÜTLENME  
VE PAZARLAMA

TARIMDA GÜÇLÜ
ÖRGÜTLENME  
VE PAZARLAMA

TARIMDA GÜÇLÜ
ÖRGÜTLENME  
VE PAZARLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
mızın verdiği desteklemelerden tüm çiftçi-
lerimizin faydalanabilmesi için gerekli du-
yuruların yapılmasına rağmen Köprüköy'de
bazı çiftçilerimizin destekleme başvurusu
yapamadıklarını tespit edilince, müracaata
gelemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan va-
tandaşlarımızın desteklemelerden mahrum
olmaması için Köprüköy İlçe Müdürlüğünce vatandaşlarımız evlerinde
ziyaret edildi. Sağlık ve yaşlılık sebebiyle desteklemelere başvurmakta
zorluk yaşayan vatandaşlarımız için ilçe müdürlüğü teknik personelleri ta-
rafından kurulan bir ekip vatandaşlarımızın evine giderek desteklemelerden
faydalanması için gerekli evrak teminini
yapıldı. Hoş sohbet havasında ge-
çen ziyaretlerden vatandaşlarımız
memnuniyet duydu.

İlçe Müdürü Mehmet
Emin KURT yaptığı açıkla-
mada “Tarım sektörünün
kamu ayağı olarak geniş bir
çalışma alanına sahibiz.  Bu
durumun farkındayız ve bu
sorumluluk bilinci ile vatan-
daşlarımıza hizmetleri götür-
mekteyiz. Vatandaşlarımızın bilgi
düzeylerini yükseltmek onların ve-
rimliliğini artırarak gelir düzeylerini yükseltmek önceliklerimizdendir. İl-
çemizde uygulamaya koyduğumuz yeni çalışma ile Köprüköy'de destek
alma potansiyeline sahip olduğu halde, hasta ve yaşlı olduğu için destekleme
müracaatını yapamayan tüm çiftçilerimizin müracaatları evlerinden alınmıştır.”

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimci-
liğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına
katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin
desteklenmesi amacı ile 2016 yılında Genç Çiftçi projesi uygulamaya
konulmuştur. 2016 yılında ilimizde 243 proje uygulamaya konularak
gençlerimiz yeni bir heyecan ile tarım sektöründe üretime katılmıştır. 

2017 yılı çalışmalarında da ilimizin projeden azami derecede yarar-
lanabilmesi çalışmanın bütün kesimlere duyurularak başvuru şartlarını
taşıyan gençlerin proje başvurularını yapabilmeleri için başta sahadaki
teknik personellere ve diğer paydaşlara bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Bu yıl 2016 yılı başvuru şartlarına göre yapılan değişiklikler
nedeni ile başvuru sayısı 4.900 adet olarak gerçekleşmiş olup 3.815
başvuru evraklarını teslim ederek incelemeye alınmıştır.

Bakanlığın ilimize tahsis etmiş olduğu bütçe doğrultusunda önümüzdeki
günlerde hak sahipleri komisyonlarda değerlendirilerek açıklanacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımızın verdiği desteklemelerden tüm
çiftçilerimizin faydalanabilmesi için ge-
rekli duyuruların yapılmasına rağmen
Köprüköy'de bazı çiftçilerimizin
destekleme başvurusu yapama-
dıklarını tespit edilince, mü-
racaata gelemeyecek kadar
yaşlı ve hasta olan vatan-
daşlarımızın destekleme-
lerden mahrum olmaması
için Köprüköy İlçe Mü-
dürlüğünce vatandaşlarımız
evlerinde ziyaret edildi. Sağ-
lık ve yaşlılık sebebiyle des-
teklemelere başvurmakta zorluk
yaşayan vatandaşlarımız için ilçe
müdürlüğü teknik personelleri tarafından
kurulan bir ekip vatandaşlarımızın evine
giderek desteklemelerden faydalanması
için gerekli evrak teminini yapıldı. Hoş

sohbet havasında geçen ziyaretlerden va-
tandaşlarımız memnuniyet duydu.

İlçe Müdürü Mehmet Emin KURT
yaptığı açıklamada “Tarım sektörünün

kamu ayağı olarak geniş bir çalışma
alanına sahibiz.  Bu durumun

farkındayız ve bu sorumluluk
bilinci ile vatandaşlarımıza
hizmetleri götürmekteyiz.
Vatandaşlarımızın bilgi dü-
zeylerini yükseltmek on-
ların verimliliğini artırarak
gelir düzeylerini yükselt-

mek önceliklerimizdendir.
İlçemizde uygulamaya koy-

duğumuz yeni çalışma ile Köp-
rüköy'de destek alma potansiye-

line sahip olduğu halde, hasta ve yaşlı
olduğu için destekleme müracaatını
yapamayan tüm çiftçilerimizin müra-
caatları evlerinden alınmıştır.” dedi. 

TARIMA DAHA FAZLA GENÇ ELİ
DEĞSİN DİYE GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KÖPRÜKÖYDE
HASTA VE YAŞLI
ÇİFTÇİLERİMİZE
EVİNDE HİZMET
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Kadınların tarımsal yeniliklerle
buluşması ve bu yeniliklere

yönelik motivasyon ve algılarının
değiştirilmesinde eğitim ve geliştirme
faaliyetleri önem arz etmektedir. Top-
lumsal değişimlere bağlı olarak ka-
dınların kırsal alanda yaşamlarını
idame ettirmeleri ve kendi emekleri
ile ekonomik varlıklarını sürdürme-
lerinde birçok bileşenin etkisi bu-
lunmaktadır. Aynı zamanda kadını
geliştirme politikası olan bu bileşenler;
köy ve mahallelerdeki aile yapısı ve
aile içindeki dayanışma, ailenin bi-
yolojik, psikolojik, sosyal ve eko-
nomik varlığını daha sağlıklı sür-
dürmesine yönelik eğitimler, aile içi
iletişim, evlilikte eşlerin birbirine
karşı yükümlülükleri, çocuğun eğitimi
ve çocukla iletişim becerilerine yö-
nelik bilinçlendirme süreçleridir.

Özellikle kırsal kalkınma poli-
tikalarında kadın ve kadın emeği
en önemli stratejik yaklaşımı teşkil
etmektedir. Bunun için ulusal an-
lamda kadının ekonomik varlığının
sosyal yaşantısına yansımasının bir
ürünü olarak kırsal alanda çiftçilik
faaliyetleri kapsamında, çiftçilikle
aktif olarak uğraşan kadınların seb-
ze-meyve yetiştiriciliği, hayvan has-
talıkları ile mücadele yöntemleri,
ahır hijyeni, arıcılık, ev ekonomisinin
koordinasyonu, süt teknolojisi ve
kadının sosyal açıdan eğitimi ve
gelişimi bu sürecin en somut çıktı-
larını oluşturmaktadır. Çünkü gü-

nümüzün tarımsal yenilikleri bu
düzlemdedir ve bu alana yönelik
stratejik yaklaşım önemlidir. 

Bakanlığımızca da bahsi geçen
tespitlere dönük politikalar geliş-
tirilmekte ve uygulamaya konul-
maktadır. Bu çerçevede, Oltu il-
çemizde “Kadın Çiftçiler Yenilik-
lerle Buluşuyor Projesi” kapsa-
mında, yemeklik baklagiller, seb-
zecilik ve meyvecilik yanında hay-
vancılık ve sosyal konularda 16
kadın çiftçimize eğitim verilmiş
olup kadın çiftçilerimizin eğitim-
lerine devam edilmektedir. Eğitim
verilen kadınlar öncelikle kuru fa-
sülye yetiştiriciliği yaptırılacaktır.

YENİLİKÇİ KADIN ÇİFTÇİLERİMİZİN
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

MİRAÇ VE BERAAT KANDİLLERİNDE 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK

İlçesi Narmanlı Camii ve Beraat
Kandili için Palandöken İlçesi Solak-
zade camii önüne kurulan stantta, Kan-
dil münasebetiyle vatandaşlara süt ik-
ram edildi. Süt dağıtım programlarına,
kurum personeliyle birlikte katılan Er-

zurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, vatandaşlarla
karşılıklı sohbete katılarak: “Kandil
münasebetiyle vatandaşlarımıza süt
ikram etmek için burada bulunuyoruz.
Bakanlığımızı temsilen gerçekleştir-
diğimiz bu organizasyonlarda, süt bi-
linci oluşturmayı hedeflemekteyiz.  Bi-
lindiği üzere, toplumların süt tüketim
miktarı refah seviyeleri ile doğru oran-
tılıdır. Yaptığımız organizasyonla, va-
tandaşlarımız için her yaşta süt tüke-
timinin önemine vurgu yapmak, üre-
timimizi desteklemek ve bu arada
küçük bir ikram ile gönülleri hoşnut
etmeyi arzulamaktayız” dedi. Vatan-
daşların hoşnut kaldığı süt dağıtım or-
ganizasyonlar karşılıklı dua, hoş sohbet
ve iyi dilek temennileriyle son buldu .
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Bakanlığımız Eğitim Yayım
Dairesi Başkanlığının, Tür-

kiye Ziraat Odaları Birliği ve Tür-
kiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
arasında imzalanan Aktif İşgücü
Piyasası Programları esas alınarak
“Sürü Yönetimi Elemanı Benim”
ve “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor”

projeleri kapsamında İŞKUR Genel
Müdürlüğünün de onay verdiği 2017
yılı faaliyet programı çerçevesinde,
Yakutiye İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde, Erzurum Çalışma ve İşkur
Müdürlüğü ve Yakutiye Halk Eğitim
Merkezi ASO Müdürlüğünce Süt

Hijyeni Eğitimi ve Sürü Yönetim
Elemanı Kursları düzenlendi.

17-19.04.2017 tarihleri arasında
Yakutiye İlçesi Arıbahçe Mahallesi
ve 24-26.04.2017 tarihleri arasında
Yakutiye İlçesi Yeşildere Mahalle-
sinde Süt Hijyeni Eğitimi, 17.04.2017-
08.05.2017 tarihleri arasında Yakutiye
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık top-
lantı salonunda Sürü Yönetim Ele-
manı Kursu düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı eğitim ola-
rak düzenlenen Süt Hijyeni Eğitimi
Kurslarına toplam 33 bayan çiftçimiz
katılmıştır. Eğitim kapsamında Ata-
türk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Çiftliği ve Süt Fabrikası gezisi dü-
zenlenmiştir. Sürü Yönetimi Elemanı

Kursuna ise 17 yetiştiricimiz katılmış
olup; uygulamalı eğitimler, Erzurum
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliğinin Çiftliği ve Aşkale İlçesi
Ortabahçe Mahallesi Merasında dü-
zenlenmiş ve tüm katılımcılar sertifika
almayı hak kazanmıştır. İŞKUR iş-
birliği ile düzenlenen kurs katılım-
cılarına günlük 25 TL ücret ödenmiş
ve sigortaları yapılmıştır. 

Süt Hijyeni Eğitimi Kursları
Belge dağıtım törenleri Sayın İl
Müdürümüz, İl Müdür Yardımcı-
larımız, İlçe Müdürümüz ve çeşitli
kurumların müdürlerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde
değişik konularda kurslar düzen-
lenmeye devam edecektir.

EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOREĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Tarımsal üretimde sigortalı yaşa-
mın önemini vurgulamak ilimizdeki
TARSİM çalışmalarını değerlendir-
mek adına sektörün paydaşları ile bir
araya gelindi. Müdürlüğümüzün ana
katılımı ile TARSİM Erzurum Bölge
Müdürlüğü’nün düzenlediği kahvaltı
programına İlçe Müdürlüğümüz yet-
kilileri ve İl Müdürlüğümüz idareci-
lerinin yanısıra Ziraat Odası ve Birlik
Başkanlarının katıldığı bu programda
Tarım Sigortaları Havuzu hakkında
bilgilendirme yapıldı. Bununla birlikte
paydaş kurumlar olarak üreticilere

en etkin şekilde ulaşıp tanıtım top-
lantıları planlamaları yapıldı. 

TARSİM Erzurum Bölge Müdürü
Sayın Meriç Özdemir paydaş kurum-
ların birlikte üreticilere daha etkin
şekilde ulaşılacağını ve üreticilerin
isteklerini, sorunlarını kısa sürede çö-
züme kavuşturulacağını vurguladı. 

Programın devamında ise pay-
daş kurumların görüşleri alınarak
uygulanabilirliği üzerine konuş-
malar devam etti.

Program içerisinde paydaş ku-
rumlara TARSİM Erzurum Bölge

Müdürü Sayın Meriç Özdemir Dev-
let Destekli Tarım Sigortaları Sis-
temi’nin işleyişi, branşlar ve 2017
yılında uygulamaya alınan yeni-
likler hakkında bilgi verdi, katı-
lımcıların sorularını yanıtladı.

Konu ile açıklamada bulunan

İl Müdürü Osman AKAR “Tarım
riske atılamayacak kadar önemli
bir konudur bu alanda riskleri üze-
rine alan TARSİM’in ilimizdeki
çalışmalarını önemsiyoruz ve daha
çok üreticimize ulaşması için çaba
sarf ediyoruz” dedi.

TARSİM çalışmaları değerlendirildiTARSİM çalışmaları değerlendirildi
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İşletmelerin Bitkisel Üretim Destekleme ödemelerini alabilmeleri için ÇKS başvuru dosyalarını 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.
Arıcıların cezalı duruma düşmemeleri adına konaklama izinlerini almaları için sevk tarihinden itibaren 5 gün içerisinde konaklama izinlerini alacakları İl/ilçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kurban dönemi öncesinde Trakya ya canlı hayvan götürmek isteyen yetiştiricilerimizin yasal işlem süreçlerini ( laboratuvar sonuçları, karantina süreleri) dikkate alarak en az
3 ay öncesinde ilçe müdürlerine başvurmaları gerekmektedir.
Hayvan nakli yapmak isteyen sürücü bakıcı ve nakliyecilerin il Müdürlüğümüze başvuru yaparak gerekli izinleri ve belgeleri almaları gerekmektedir. Aksi taktirde araçlara
canlı hayvan yüklemesi yaptırılmayacak ve sevk verilmeyecektir.

İl dışı hayvan sevklerinde şap aşısının en az 21 gün öncesinden yaptırılması ve bu süre en fazla 6 ay öncesini kapsaması  gerekmektedir. Sığır ciçek aşısında en az 30 gün
öncesinden aşılarının yaptırılması gerekmektedir.  (30 Mayıs 2017 tarihine  kadar 2016 yılı aşılaması kabul edilecek olup 30 Mayıs 2017 tarihinden sonraki sevklerde 2017 yılı
aşılaması kabul edilecektir.) Koyun keçilerde yaşam boyunca sevk öncesi 1 kez ve en az 15 gün öncesinden Koyun Keçi vebası aşısının yaptırılması zorunludur.

2016 yılında doğan buzağıların destekleme başvurularının son tarihi 31 Mayıs 2017 
Yetiştiricilerimizin buzağı ve malak desteği alabilmeleri için Bakanlığımız programlı aşılarını (Şap, LSD ve dişilerde ayrıca Brucella) yaptırmaları zorunludur.
31 Aralık 2017 tarihine kadar yetiştiricilerimiz işletmelerini cezasız olarak güncelleyebilirler. Yetiştiricilerimiz yıl sonuna kadar küpelenmemiş ve tanımlanmamış sığır
ve koyun-keçi cinsi hayvanlarının güncellemelerini yaptırmaları gerekmektedir.

DUYURU VE HATIRLATMALAR

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİ GÜNÜ KUTLANDI
Türkiye Ziraat Odaları Bir-

liği'nin de üyesi olduğu
Uluslararası Tarım Üreticileri Fe-
derasyonu (IFAB) 14 Mayıs 1946
tarihinde kurulmuştur. Uluslararası
Tarım Üreticileri Federasyonu'nun
kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız
Türkiye’de değil, kuruluşa üye bü-
tün ülkelerde her yıl “Dünya Çift-
çiler Günü” olarak kutlanmaktadır. 

Öte yandan tarımsal üretim di-
namik bir gelir kaynağıdır. Üretimin
başlangıcından sofraya gelene ka-
dar, canlı üretim materyali (tohum,
tohumluk, damızlık, yavru, fide,
fidan) tarım alet ve makineleri,
gübre, zirai mücadele girdileri,
yemler, ahır ve ağıl inşaat ve do-
natım malzemeleri, hasat, sağım,
kurutma alet ekipmanı, taşıma ve
depolama kapları üreten, pazarlayan
işletmeler ekonomiye katılır, is-
tihdama katkıda bulunur. Bunun
yanında ürün işleyen, yan ürünleri
değerlendiren, hammadde olarak
kullanan ve depolayan, ambalaj-
layan, taşıyan, pazarlayan, ihraç
eden işletmeler de tarım sayesinde
var olabilir. Dolayısı ile hayatımızın
her kesiminde tarımsal ürünler
vazgeçilemez bir yere sahiptir.

Çiftçilik, tarımsal kültürün taşı-
yıcısı olarak sürekliliğinin sağlanması
gereken bir meslektir. Bu nedenle
genç çiftçilerin köylerde kalması
önemlidir. Tarımsal destekler, pro-
jeler önemlidir ancak, bu yeterli de-
ğildir. Çiftçilik mutlaka meslek ola-
rak disipline edilmeli, çiftçiliğin de-
ğerli bir uğraş olduğu kırsal alanda
yaşayanlara hissettirilmelidir.

Beslenme için gerekli tarım
ürünleri üreten çiftçilerin bağ,
bahçe ve tarlada nasıl zor şartlar
altında çalıştıklarının önemine

dikkat çekildiği 14 Mayıs‘ta ayrıca
giyeceklerin ham maddesi olan
pamuğun, ipeğin, yünün üretil-

mesinde de çiftçilerin özverili ça-
lışmalarına vurgu yapılmaktadır. 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler gü-

nünü kutlamak için Aziziye Ziraat
Odası Başkanlığı tarafından Pa-
landöken İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü toplantı sa-
lonunda program düzenlendi.
Program, Erzurum İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Osman
AKAR, İl Müdür Yardımcısı Fer-
hat HAN, Palandöken İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Metin YİĞİT ve Ziraat Odası
Başkanı Şahset KARAMAN’ın
katılımıyla gerçekleşti. Program-
da, Aziziye Ziraat Odası Genel
Sekreteri ve Tarım Danışmanı
Yakup AKPINAR iş güvenliği
hakkında sunum gerçekleştirdi. 

Bu bağlamda biz de toprağı
ekerek, ona değer katan tüm çift-
çilerimizin ‘Dünya çiftçiler
Günü’nü kutluyoruz.


