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2015 YILI TARIMSAL
DESTEKLEMELERİ   

ÇİFTÇİYE DESTEK YAĞMURU
Çiftçiye, 2015 yılında verile-

cek tarımsal destekler be-
lirlendi. Bakanlar Kuru-

lu'nun 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İlişkin Karar'ı
08.04.2015 tarih ve 29320 Sayılı Resmi
Gazete'de yayımlandı.  Karara göre,
2015 üretim yılında çiftçilerimize öde-
necek olan mazot, gübre ve toprak
analizi desteği, tarım havzaları üretim
ve destekleme modeline göre fark öde-
mesi desteği, hayvancılık destekleme-
leri, yem bitkileri desteklemesi, yurt
içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan
ve standart fidan kullanım ve üretim
desteği, çiftlik muhasebe veri ağı sistemi
katılım desteği, organik tarım ve iyi
tarım desteği, tarımsal yayım ve da-

nışmanlık hizmetleri desteği, biyolojik
ve bioteknik mücadele desteği ve araş-
tırma ve geliştirme projeleri desteğine
ilişkin miktarlar belirlenmiştir.

Desteklerden Faydalanmak
İçin Ne Yapmalı? 
Tarımsal Desteklemelerden fay-

dalanabilmek için başvuruda bulun-
mak gerekmektedir. Bu kapsamda,
çiftçilerin herhangi bir mağduriyet ya-
şamamaları adına, İl/İlçe Gıda, Tarım
v  e Hayvancılık Müdürlüklerinde ilgili
kayıt sistemlerine kayıtlarını ve gün-
cellemelerini yapmalarının yanı sıra,
ilgili desteklemeye ait tebliğ doğrul-
tusunda istenen evraklarla başvurmaları
gerekmektedir. Sayfa >> 6-7’de

Erzurum Tarım Strateji
Belgesi Yayımlandı

Erzurum Tarım Strateji Belgesi ile
iligili konuşan Valimiz Sayın Dr. Ahmet
ALTIPARMAK, “Tarım sektörü, Cumhu-
riyetimizin kuruluşundan günümüze ka-
dar, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliş-
mesinde çok önemli görevler üstlenmiş
ve bu görevini günümüze kadar sürdür-
müştür. Son yıllarda uygulanan projeler
ve yapılan çalışmaların sonucu olarak
elde edilen tarımsal veriler dikkate alın-
dığında, toplam tarımsal hâsıla bakımın-
dan Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci
büyük tarım ülkesi haline gelmesi Ülkemiz
açısından sevindirici bir olaydır. >> 2’de

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE
26 MİLYON TL  DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILDI

Mayıs ayının ilk haftasında ödenen
anaç sığır, koyun-keçi, manda ve buzağı
desteklemeleri çiftçinin yüzünü güldürdü. 

Şubat ayında ödenen 28 Milyon TL’lik
mazot-gübre ve toprak analizi destekle-
melerinin ardından yapılan hayvancılık
destekleri tarımsal işletmelere ve dolayı-
sıyla ilimiz ekonomisine baharı getirdi.    

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl
Müdürü Osman AKAR; “Cemreler gibi yağan
2014 yılı desteklemelerinin yaklaşık   85
milyon olacağını, 2015 yılı için 100 milyona
ulaşmayı hedeflediklerini” belirtti. >> 4’te

DAP Eylem Planı Açıklandı
Sayın Bakanımız M. Mehdi EKER ve Kalkınma Bakanı

Sn. Cevdet YILMAZ'ın katılımı ile 2014-2018 DAP Eylem
Planı  Erzurum'da açıklandı. 

Eylem Planı DAP Bölgesini oluşturan Ağrı, Ardahan,
Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde heyecan yarattı.

DAP Bölge Kalkınma İdarisi Başkanlığı ev sahipliğinde
25.04.2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde
düzenlenen DAP Eylem Planı tanıtım toplantısına Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehdi EKER, Erzurum Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN,
Eski İçişleri Bakanı Efkan ALA, bölge illeri milletvekilleri,
vali ve belediye başkanları ile kamu kurumlarının yetkilile-
rinden oluşan yaklaşık 700 davetli katıldı. >> Sayfa 5’de
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Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği, gelecek
yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde
"Stratejik Yönetim" yaklaşımı benim-

senmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; ortaya
konan yeni zihniyete uygun bir şekilde, misyon ve
vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef ve öncelikleri
şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma
ve önceden ilan etme unsurları vurgulanmaktadır. 

Bu çerçevede Bakanlığımızca 2013-2017
Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bakanlı-
ğımız stratejik planı esas alınarak, ilimizde de İl
Müdürü Yardımcısı Özcan YILDIRIM koordina-
törlüğünde Ziraat Mühendisi Fahri ATICI, Ekrem
TOPAÇ ve Sosyolog Korkmaz SURAL’ın oluş-
turduğu Stratejik Belge Hazırlama Ekibi kuruldu.

“Erzurum 2014-2017 Tarım Stratejik Belgesi”
oluşturulurken paydaş odaklı, ortak akla dayalı bakışı
sağlamak amacıyla diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Valilik, Belediyeler, Üniversiteler, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ve diğer sektör temsilcileri olan dış paydaş-
larımızın görüş, düşünce ve önerilerini almak üzere
anketler yapıldı. Dış paydaşlarla yapılan 59 anket ve
iç paydaşlarımızın beklenti ve algılarını ölçmek ama-
cıyla yapılan 326 anketin sonuçları, İstatistiksel Veri
Analizi Yöntemi (SPSS) ile değerlendirildi. Mü-
dürlüğümüzün bütün birimlerinden toplanan veriler,
Bakanlığımızın Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri,
Stratejik Amaçları, Stratejik Hedefleri ve Performans
Göstergeleri doğrultusunda Stratejik Hedefler olarak
belirlendi. Stratejik Hedef çalışmalarında, müdürlük

çalışanları, üreticiler, tüketiciler başta olmak üzere
sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşlarının da dâhil olduğu bütün paydaşların
beklenti ve önerileri dikkate alınmıştır. 

Belgenin belirlenen alanlarda başarıya ulaş-
masında eğitimli ve bilinçli bir tarım sektörü,
güçlü mali yapı, nitelikli insan kaynakları da
etkili olacaktır. Bu imkânı artıracak gerekli
kurumsal ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi
ve uygulama araçlarının hayata geçirilmesi de
önem verilmesi gereken etkenlerdendir. 

Erzurum Tarım Strateji Belgesi ile iligili konuşan
Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK, “Tarım
sektörü, Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze
kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde
çok önemli görevler üstlenmiş ve bu görevini gü-
nümüze kadar sürdürmüştür. Son yıllarda uygulanan
projeler ve yapılan çalışmaların sonucu olarak
elde edilen tarımsal veriler dikkate alındığında,
toplam tarımsal hâsıla bakımından Avrupa’da
birinci, Dünya’da yedinci büyük tarım ülkesi haline
gelmesi Ülkemiz açısından sevindirici bir olaydır.

Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında gerek
üretici, gerekse tüketici ihtiyaçlarını üst düzeyde
karşılayarak, tarıma dayalı sanayi aracılığı ile milli
gelir, ihracat ve istihdama katkıda bulunmak,
biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeyi koruyarak
kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
kırsal alanda yaşam şartlarını iyileştirerek topyekûn
kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla İlimizde ça-

lışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda İlde
tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu
sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme strateji-
lerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör eşgüdümünü,
sektörel kümelenme ve güç birliğini hayata geçirmek
amacıyla Erzurum Tarım Konseyi’ni kurduk. 

Yine, tarımsal ürünler ve zirai faaliyetlerle Er-
zurum’u Türkiye ekonomisine en üst seviyede
katkı sunan bir il haline getirmek amacı ile tarım
sektörünün bütün paydaşlarının katkı sunduğu
2014-2017 dönemini kapsayan Erzurum Tarım
Strateji Belgesi hazırlanarak basılı kaynak haline
getirilmiştir” değerlendirmesinde bulundu. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman
AKAR, “Tarım; Ülke nüfusunun beslenmesini sağ-
laması, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını kar-
şılaması, istihdamla gizli işsizliği önlemesi, ülkemiz
nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması
ve kazandırdığı ihracat gelirleri nedeniyle ülkemiz
için önemli bir sektör olmaya devam etmektedir. 

İlimiz bitkisel üretiminde öne çıkan tarım
ürünleri buğday, arpa, patates, şekerpancarı, ayçiçeği
ve yem bitkileridir. Hayvancılık sektörü ise hem
ekolojik koşulların doğurduğu avantajlar hem de
geleneksel nedenlerle tarımın en önemli kolu özel-
liğindedir. İlimizin sahip olduğu avantajlarını,
gerek genel bütçe gerekse yerel kamu ve sivil
toplum kuruluşlarının maddi imkânları ile hazırla-
dığımız ve yürütmekte olduğumuz projelerle bir-
leştirerek, tarımsal üretim desenini geliştirmek ve
zenginleştirmek suretiyle, Erzurum’un milli eko-
nomiye olan katkısı daha da artırılabilecektir. 

Ülkemiz kalkınmasının üretimden geçtiğini
biliyor, ülkenin israf edilecek hiçbir kaynağının
olmadığı gerçeğini çiftçilerimize de anlatıyor,
kaynaklarımızı üretime kazandırmayı amaçlıyoruz.
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin ge-
tirdiği stratejik yönetim anlayışı ile kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, şeffaflık
ve hesap verme sorumluluğunun artırılması, faa-
liyetlerin planlanması hedeflenmiştir. 

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğümüzün 2014-2017 dönemini kapsayan Strateji
Belgesi, Bakanlığımızın ulusal olarak hazırladığı
2013-2017 Stratejik Planı izdüşümünde ve katılım-
cılığı esas alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Strateji
Belgesinin hazırlanmasında emeği geçen mesai ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyor, milletimize ve tarım
sektörüne faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Erzurum Tarım Strateji Belgesi
Yayımlandı

Çiftçi 
Borçlarına 
Erteleme

Çiftçi 
Borçlarına 
Erteleme

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören
gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Zi-
raat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Koope-
ratiflerine olan düşük faizli kredi kullan-
dırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu ka-
rarları kapsamındaki kredi borçlarının
ertelenmesine dair karar 10.04.2015 ta-
rihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Karar kapsamında  01.01.2015 tari-
hinden 31.12.2015 tarihleri arasında
Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen
yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ,

heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su
baskını, fırtına aşırı yağış, aşırı kar yağışı,
kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık,
yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine
maruz kalan  ve bu afetler sebebiyle ekil-
işleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri
veya seraları zarar gören gerçek ve tüzel
kişiler yararlanabilecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ya da Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer
kayıt sistemlerine kayıtlı olan üreticilerin
T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi

Kooperatiflerine olan kredi borçları er-
telenecektir. Karara göre, kapsam dahi-
lindeki üreticilerden, ekili ürünleri, hay-
van varlıkları, tesisleri veya seraları en
az yüzde 30 oranında zarar görenlerinin
kapsam içerisindeki borçları 1 yıl süre
ile ertelenecektir.

Üreticilerin, kredi borcu ertelemesin-
den yararlanabilmek için hasar tespit ko-
misyonu kararından itibaren bir ay içinde
Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Koope-
ratiflerine başvurması gerekmektedir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Eğitim Yayım
ve Yayınlar Dairesi Baş-

kanlığı tarafından düzenlenen 6. “Tarım
ve İnsan” temalı ulusal fotoğraf ya-
rışmasında dereceye giren ve sergi-
lenmeye değer bulunan eserler 27
Nisan 2015 tarihinde Erzurum Kent
Meydanında düzenlenen açılış ile  fo-
toğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Erzurum Vali
Yardımcısı Abdurrahman İÇYER,
Yakutiye Kaymakamı Ahmet KA-
TIRCI, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, İl Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileri ve sanatseverler katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan İl Müdürü Osman AKAR “Ta-
rım sektörü artık tüm dünya ülke-
lerinin ana stratejisini oluşturmakta
ve mücadelelerin birçoğu bu amaç
doğrultusunda yapılmaktadır. Bugün
burada, ilimizin ve ülkemizin de
geleceğini oluşturan tarımın, farklı
dallarını içeren fotoğraflardan oluşan
sergiyi Erzurum halkının beğenisine
sunuyoruz. 'Tarım ve İnsan' konulu
fotoğraf sergisi, toprağın ve tarımın
önemi konusunda sosyal ve bireysel

duyarlılığın geliştirilmesi, tarımın
istikrarlı olması, ülke ve kamuoyu
gündeminde yer almasını sağlamak
suretiyle bu alanda farkındalık oluş-
turulması ve tarımın insanla olan
tarihsel ve kültürel bağının ebedi-
leştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla düzenlenmiştir” dedi.

“Tarım ve İnsan” konulu ulusal
fotoğraf yarışması Bakanlığımızca
2009 yılından beri Denizbank spon-
sorluğunda Genel, Çiftçi, Aile Çift-
çiliği, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Çalışanları ve De-
nizbank çalışanları olmak üzere, 6
farklı kategoride düzenlenmekte ve
bu yıl da altıncısı düzenlenmiştir.

Yarışmacılar Tarım ve Hayvancılık,
Toprak, Su, Su Ürünleri, Gıda ve
Muhafazası, tarım Ürünlerinin İş-
lenmesi, Çiftçi, Köylü ve Köy Yaşa-
mına dair her türlü faaliyeti konu
alan fotoğraflarla yarışmaya katıla-
biliyorlar. Yarışmada dereceye giren
katılımcılara ödüller verilmektedir.

Yarışmada sergilenmeye değer bu-
lunan fotoğrafların tüm illerde belirli
bir takvim doğrultusunda kamuoyu-
nun beğenisine sunulmak üzere ser-
gilenmektedir. İlimizde de 27 Nisan-
1Mayıs 2015 tarihleri arasında Kent
Meydanı ve Erzurum Forum AVM’de
halkının beğenisine sunuldu.

Herkesin yaşamında veya geç-
mişinde kendisine ait bir şeyleri bu-
labildiği sergiye katılım yoğun oldu. 

ERZURUM’DA FOTOĞRAF SERGİSİERZURUM’DA FOTOĞRAF SERGİSİERZURUM’DA FOTOĞRAF SERGİSİ

GELENEKSEL HALI SAHA FUTBOL
TURNUVAMIZ BAŞLADI

Müdürlüğümüz sosyal etkinlikleri kap-
samında ilimiz tarım sektöründe çalışan per-
sonel arasındaki tanışmayı, dayanışmayı ve
kaynaşmayı artırmak, çalışanlarımızı yoğun
iş stresinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak
ve spor yapmalarını sağlamak amacı ile halı
saha futbol turnuvası tertip edildi. 

Turnuvaya Erzurum İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Veteriner
Kontrol Enstitüsü, TKDK İl Koordinatörlüğü,
Toprak Mahsulleri Ofisi, Et-Süt Kurumu,
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Şube Müdürlüğü, Aşkale, Aziziye, Köprüköy-
Pasinler, Narman, Palandöken, Uzundere-
Şenkaya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlükleri katılıyor.

26 Nisan-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında
4 grup da toplam 13 takımın mücadele edeceği
maçlar sonunda gruplarında  1. ve 2. sırayı
alan takımlar yarı final maçları oynayacak,
bir üst tura çıkacak 2 takım finalde karşılaşacak
olup turnuva sona erecektir.  

Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Pazar
İstanbul Mağazaları sahibi Nurettin EMİROĞ-
LU’na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Yayıncı
Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Adına
Osman AKAR / İl Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü
Özcan YILDIRIM / İl Müd. Yrd.

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

Hukuk Danışmanı
Özlem Tuba BALKAN / Avukat

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

Yayın Türü
Aylık yerel süreli yayın

Yazı ve Fotoğraflar
Fahri ATICI
Ekrem TOPAÇ
Korkmaz SURAL

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

Yakutiye / ERZURUM

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

Mizanpaj Tasarım - Baskı

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

Basım Tarihi : 12.5.2015

Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi
10.Etap Başvuruları Başladı
Bakanlığımızca 2006 yılında

uygulamaya konan Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Destek-

lenmesi Programı kapsamında, İlimizde
bu güne kadar 59 adet ekonomik yatırım
projesi uygulanmış olup, 11.371.020
TL hibe ödemesi yapılarak, ilave 431
kişiye iş istihdamı sağlanmıştır.

İlimizde 2015 yılında uygulanacak
olan 9. Etap Ekonomik Yatırımlar proje
başvuru döneminde bitkisel ürün işleme
ve paketleme, soğuk hava deposu yapımı,
alternatif enerji üretimi konularında top-
lam 9 proje Bakanlığımızca onaylanmıştır.
Söz konusu projelerin toplam bütçesi
10.220.000 TL olup, Bakanlığımızca
4.900.000 TL hibe ödemesi yapılacaktır.
Projeler faaliyete geçtiğinde 65 kişiye
ek istihdam sağlanmış olacaktır.   

Bu projeler ile İlimizde doğal kay-
naklar ve çevrenin korunarak kırsal alanda
gelir düzeyi yükseltilerek, tarımsal üretim
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun
sağlanması için küçük ve orta ölçekli iş-
letmeler desteklenmiş olup, tarımsal pa-
zarlama altyapısı geliştirilmiş, güvenilir
gıda üretimi sağlanmış, kırsal alanda al-
ternatif gelir kaynakları oluşturulmuştur. 

Ayrıca KKYDP Tebliği kapsamında
bulunan konularla ilgili tarımsal faali-
yetlere yönelik yapılmış veya yapılacak
tesislerde kullanılmak üzere; alternatif
enerji kaynaklarından jeotermal ve bi-
yogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler
ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik
üreten tesislerin yapımına da  %50
oranlı hibe verilmesi İlimiz için son

derece önem arz etmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Desteklenmesi Programı Kapsamında
Tarıma Dayalı  Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2015/16) 30 Nisan 2015 tarih ve
29342 sayılı Resmi Gazete'de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ kapsamında başvurular 29 Mayıs
2015 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden
yapılabilecektir. Yatırım konularını ger-
çekleştirmek üzere hazırlanacak proje baş-
vuruları gerçek ve tüzel kişiler (kollektif
şirket, limited şirket ve anonim şirket şek-
linde kurulmuş olan şirketler ve bunların
aralarında oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal
amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların
üst birlikleri) tarafından yapılabilecektir. 

Başvuru sahibinin Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluş-
turulan çiftçi kayıt sistemine veya
diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması
ve tüzel kişiliklerin kuruluş tüzüklerinde
veya ana sözleşmelerinde belirtilen
faaliyet alanları ile ilgili yatırım ko-
nularına başvurmaları gerekmektedir.  

Ekonomik yatırımlar des-
tekleme programı kapsamında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, de-
polanması ve paketlenmesine yönelik yeni
tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, de-
polanması ve paketlenmesine yönelik mev-
cut faal olan veya olmayan tesislerin
kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depo-
lanması ve paketlenmesine yönelik kısmen
yapılmış yatırımların tamamlanması,

Yatırım konuları ilimiz için
a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme

ve depolama yatırımları hariç bitkisel
ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması konusunda
sadece ham derinin işlenmesi,

c) Soğuk hava deposu tesisi,
ç) Çelik silo tesisi,
d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi,

paketlenmesi ve depolanması,

e) Alternatif enerji kullanan yeni
sera tesisi,

f) Alternatif enerji üretim tesisleri
konularında yapılacak yatırımlar şek-
lindedir.

Tebliğ kapsamında uygun görü-
lecek proje başvurularına hibeye esas
proje tutarının %50'sine hibe yoluyla
destek verilecektir. 

Hibeye esas proje tutarı inşaat
işleri alım giderleri ve makine, ekip-
man ve malzeme alım giderleri şek-
linde olup konular itibariyle hibeye
esas proje toplam tutarları:

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi
ve depolanmasına yönelik yatırımlardan
tohum işleme, paketleme ve depolama ya-
tırımları için 3.000.000 TL, bunun dışında
kalan yatırımlar için 1.000.000 TL,

b) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanmasına yönelik
yatırımlara 2.000.000 TL,

c)Alternatif enerji kaynakları kullanan
yeni seraların yapımına yönelik yatı-
rımlara 3.000.000TL,

d) Soğuk hava deposu yapımına yö-
nelik yeni yatırımlara 1.000.000 TL,

e) Çelik silo yapımına yönelik yeni
yatırımlara 1.000.000 TL,

f) Tebliğ kapsamında bulunan konu-
larla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik
yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; al-
ternatif enerji kaynaklarından jeotermal
ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten
tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden
elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik
yatırımlara 3.000.000 TL şeklindedir.

Bireysel Sulama Makine ve
Ekipman Alımlarına Destek

Bakanlığımızca uygulanmakta olan
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı (KKYDP)
çerçevesinde; Bireysel Sulama
Makine ve Ekipman Alımla-
rının Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ
No:2015/13) 3 Mayıs 2015
tarih ve 29344 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.

Tarımsal faaliyetler için ge-
liştirilen modern basınçlı bireysel
sulama makine ve ekipmanının üreticiler
tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak;
daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun
üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü
azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek
üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi
için bireysel sulama makine ve ekipman
satın alımları desteklenmektedir.

İlimizde bugüne kadar Bireysel Su-
lama Makine Ekipman Alımlarının Des-

teklenmesi Programından 2013-2014
yıllarında toplam 13 proje hibe

desteği almaya hak kazan-
mıştır. Proje uygulayan 13
yatırımcıya toplam
114.491 TL. hibe öde-
mesi yapılmıştır.

Tebliğ No:2015/13
Bireysel Sulama Makine

ve Ekipman Alımlarının
Desteklenmesi Programı

kapsamında 7 yatırım konu-
suna  % 50 hibe desteği verilecek.

Hibeye esas tutar gerçek kişiler için
100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000
TL'dir. Mal alım bedellerinin, bu miktarları
aşması durumunda aşan kısım yatırımcı
tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Son başvuru tarihi 01.07.2015
Çarşamba günü mesai saati bitimidir.

Programın Yatırım Konuları
1) Tarla içi damla sulama sistemi

kurulması,
2) Tarla içi yağmurlama sulama sis-

temi kurulması,
3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama

sistemi kurulması,
4) Lineer sistem yağmurlama sulama

makinesi alınması,
5) Center pivot sistem yağmurlama

sulama makinesi alınması,
6) Tamburlu sistem yağmurlama su-

lama makinesi alınması,
7) Güneş enerjili sulama sistemleri

kurulması.
Yatırımcılar bu konulardan bir tanesi

için başvuruda bulunabilirler. Başvurular
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlük-
lerine yapılacaktır.

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak ka-
zanan yatırımcılar, İl Müdürlüğümüz web
sitesinde ilan edilecektir.

Çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza
önemle duyurulur.
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DAP EYLEM PLANI AÇIKLANDI
Sayın Bakanımız M. Mehdi EKER ve Kal-

kınma Bakanı Sn. Cevdet YILMAZ'ın
katılımı ile DAP Eylem Planı (2014-2018)

Erzurum'da açıklandı. Eylem Planı DAP Bölgesini
oluşturan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Er-
zincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya,
Muş, Tunceli ve Van illerinde heyecan yarattı.

DAP Bölge Kalkınma İdarisi Başkanlığı ev
sahipliğinde 25.04.2015 tarihinde Atatürk Üni-
versitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen DAP
Eylem Planı tanıtım toplantısına Kalkınma Bakanı
Cevdet YILMAZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi EKER, Erzurum Valisi Dr. Ahmet
ALTIPARMAK, Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet SEKMEN, Eski İçişleri Bakanı
Efkan ALA, bölge illeri milletvekilleri, vali ve
belediye başkanları ile kamu kurumlarının yetki-
lilerinden oluşan yaklaşık 700 davetli katılmıştır. 

Hazırlanan eylem planında, 5 adet gelişme
ekseni ve toplamda 26 adet eylem belirlenmiştir. 

5 adet ana gelişme ekseni;
* Gıda ve Tarım sektöründe verimlilik ve

katma değerin artırılması,
* Sanayi ve Hizmet sektörünün güçlendirilmesi,
* Altyapı, kentleşme ve çevresel koruma,
* Beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altya-

pının güçlendirilmesi,
* Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi baş-

lıklarından oluşmaktadır.
Gıda ve Tarım sektörünün bölge için

önemi eylem planına da yansımış olup ilk gelişme
ekseni olarak “Gıda ve Tarım sektöründe ve-
rimlilik ve katma değerin artırılması” başlığı
seçilmiştir. Bu başlık altında; Sulama, Bitkisel
Üretim, Hayvancılık,  Gıda Ürünleri ve Kırsal
Kalkınma ana başlıklarından oluşmaktadır.

Proje kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'ne
4 yıl içinde 21 milyar liralık yatırım yapılacak.
Bu yatırımlardan 3,4 milyar TL'sini tarım sektörü
alacaktır. Söz konusu 21 milyarlık yatırım
tutarının ek yatırım bütçeleri ile 30 milyar Türk
Lirasını geçeceği tahmin edilmektedir.

Bakan YILMAZ'ın açıkladığı, Doğu Anadolu
Projesi (DAP) Eylem Planı'nın; Birinci başlığının
tarım olması ayrı bir önem arz etmekte olup;
Eylem planı başta tarım olmak üzere, turizm,
ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli
potansiyele sahip olan bölgede ekonomik büyü-
meye, istihdam artışına, sosyal gelişmeye ve va-
tandaşların refahına vesile olacağını söyledi.

Bakanlığımızı temsilen, Bakanımız Sayın M.
Mehdi EKER eşliğinde Bakan Yardımcısı Sayın
Kutbettin ARZU ve merkez birimlerimizin üst
düzey temsilcilerinin katılımı ile bölgemiz için
tarımın önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Toplantıda konuşan Sayın Bakanımız EKER,
Coğrafyanın oldukça önemli olduğunu, coğraf-
yanın üzerinde yaşayacak canlıları belirlediğini
vurguladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin sorunlarının
çözümünde coğrafyayı, serbest alanları ve tarihsel
birikimi dikkate almamanın mümkün olmadığını
belirten Bakan Eker, " DAP bölgesindeki 14
ilde aslında ekonomik kalkınmasındaki, kültü-
ründeki, yaşam biçimindeki temel sektörün
burada özellikle hayvancılık ve tarım. Bu içi içe
iki sektörün değerlendirilmesi lazım. Biz tarımı
ve hayvancılığı stratejik bir sektör olarak ele
aldık, hükümet olarak. Bunun en önemli göstergesi
şu, Türkiye'de tarım sektörünün toplam desteğinin
içerisinde hayvancılığın payı biz hükümete ge-

linceye kadar sadece yüzde 4'tü. Hayvancılığı
dikkatli bir manada almayan ve hayvancılığın
da Türkiye'nin şartlarına uygun olan hayvancılığını
kesinlikle dikkate almayan bir yaklaşım vardı.
İşte strateji tam burada devreye giriyor. Biz
toplam tarım destekleri içerisindeki hayvancılığın
payını yüzde 4'lerden yüzde 30'a çıkardık. Bu
kendi başına önemli bir şey."

Bakan EKER, Türkiye Cumhuriyeti'nin üze-
rinde bulunduğu coğrafyanın, sığır değil, koyun
coğrafyası olduğunu belirterek,  "Bunu coğrafya
söylüyor, ben söylemiyorum. Anadolu'da boşuna
demiyorlar, 'buğday ile koyun, gerisi oyun' diye.
Türkiye coğrafyası diyor ki 'siz koyun yetiştire-
ceksiniz' binlerce sene coğrafya bunu söylüyor.
Cumhuriyet tarihinde 2006 yılına kadar koyun
ve keçiyi destekleme kapsamına almayacaksınız,
bu hikmetten uzaklaşmaktır. Kendi değerinin,
kendi zenginlik alanının farkında olmamaktır.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa koyun ve keçiyi
destekleme kapsamına biz aldık."

Devletin artık tarım sektörüne verdiği 100
TL’lik hibe desteğinin 30 lirasının hayvancılık ya-
panın cebine gittiğini anlatan Bakan Eker, stratejik
değişim ve stratejik yaklaşımın bu olduğunu ifade
etti. Tarımsal ihracatın 72 milyon dolardan 326
milyon dolara çıktığına dikkati çeken Bakan Eker,
"Yani 4,5 kat artış oldu. Demek ki burada önemli
bir gelişme var, hızlıca açılma söz konusu" dedi.

Bölgede barınma sorunu olduğunu, ağıl ve
ahır sorununun çözüme kavuşması için bunların
inşaatı için yüzde 50 hibe destek başlattıklarını
vurguladı. Bakan Eker, 928 proje onayladıklarını,
yaklaşık 800 milyon liralık yatırımın 3'te birini
de hibe verdiklerini belirtti.  

Bakan Eker, 2015 yılı nisan ayı itibarıyla
369 milyon lira hibe destek ödemesi yapıldığını
hatırlatarak, 745 projenin faal olduğunu ve bun-
lara 238 milyon lira hibe destek ödemesi ger-
çekleştirdiklerini söyledi.

IPARD kapsamında verilen desteklere deği-
nerek açıkta olan 14. Çağrı döneminde herkesin
proje başvurusu yapmasını istedi. Doğu Anadolu
Bölgesi'nde hayvancılığın geliştirilmesi nokta-
sında hassasiyetle durduklarını ifade eden Bakan
Eker, bu kalkınmanın etçil ırklarla yapılması ge-
rektiğini, Türkiye'nin et ihtiyacının giderilmesinde
bu bölgenin merkez olması yönünde stratejik
çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

“Anadolu’dabuğday ile koyun,gerisi oyun”



Mayıs 2015 6erzurum’da tarım



Mayıs 2015 7erzurum’da tarım



Mayıs 2015 8erzurum’da tarım
Fahri ATICI - Ziraat Mühendisi

Arıcılıkta Başarının Sırrı “Ana Arı”
Arıcılığı en kısa olarak arıyı

yönetme ve yönlendirme
sanatıdır diye tanımlaya-

biliriz.  Bu tanımdan anlaşılacağı
üzere iyi bir arıcı iyi bir sanatkârdır.
Ancak ortaya çıkan sanat eserinin
güzel olabilmesi için kullanılan sa-
natkârın becerisi kadar malzemede
önemlidir.  Bu bağlamda arıcılıkta
verimi etkileyen en unsurlardan iklim,
flora, bakım besleme şartları, arıcının
bilgi ve becerisi gibi unsurlar dışında
çalışılan arı ırkı ve ana arının ve-
rimliliği de önemlidir. 

Bir arı ailesi ana arı, erkek
arı ve işçi arıdan oluş-
maktadır. Ancak kolo-
nide her zaman bir
ana arı, sezona göre
birkaç yüz erkek
arı ve binlerce işçi
arıdan bulunmak-
tadır.    Ana arılar
sahip oldukları ana-
tomik ve fizyolojik
özellikleriyle kovan içe-
risindeki işlevlerin bakımın-
dan kolonin en önemli bireyidir.
Halk arasında da öneminden dolayı
kraliçe arı, bey arı ve ana arı gibi
adlandırmalar yapılmaktadır. Kolo-
nideki bütün bireyleri bir tek ana
arının yumurtasından oluşmaktadır.
Ana arı döllenmiş yumurtadan 16
günde oluşarak çıkış yaptıktan sonraki
cinsel olgunluk ve çiftleşme süresi
sonrasında yaklaşık 2 hafta içerisinde

yumurt-
lamaya baş-

lar.  Ana arılar
8-10 erkekle çiftleşe-

rek yaklaşık 4 milyon sperm depo-
lamakta ve 4-5 yıllık ömrü boyunca
bu stok spermleri kullanmaktadır. 

Kolonideki tüm kalıtsal özellik-
lerin sorumlu bireyi olan ana arılar
yaşlandıkça verimleri düşmektedir.
Ortalama olarak 4-5 yıllık bir ömre
sahip olan ana arının damızlık değeri
ne kadar yüksek olursa olsun yaşa-
mının 1-2 yılı sonrasında verimliliği

düşmektedir. Koloni yoğunluğu iklim
ve flora şartlarına bağlı olarak günde
2000 adet yumurta atabilen ana arılar
yaşlandıkça bu sayıyı düşürmekte
ve daha fazla dölsüz yumurta at-
maktadır. Dölsüz yumurtalardan da
erkek arı oluşmaktadır.

Ana arının yaşı, yetiştirme dö-
nemi ve şartları, ovariol sayısı,  de-
poladığı spermatozoa miktarı ve
çıkış ağırlığı ana arının kalitesini
etkileyen özelliklerdendir. Arıcıla-
rımız ana arıları ya ticari üretim ya-
pan işletmelerden hazır almakta yada

koloninin kendisinin çıkarmasını
sağlamaktadır. Ancak koloninin kendi
çıkardığı ana arılar verimlilik açı-
sından bazı sorunlar yaşanmaktadır.
Koloni anasız kalması durumunda
işçi arılar larvalardan ana arı gözleri
oluşturmaktadır. Ancak değişik yaş-
lardaki larvalardan oluşturulan ana
arı gözlerinden ilk çıkan ana arı az
miktarda arı sütü ile beslenmiş ve
en yaşlı larvadan oluşturulmuş olan
ana arı olacağı ve ilk çıkan ana
arının diğer ana arıları öldürme ola-
sılığının yüksek olacağı için istenen
bir durum değildir.  Ayrıca yeni bir
ana arının oluşumu ve yumurta atma
süreci düşünüldüğünde koloni için
ortalama bir aylık bir boşta geçen
süre olmaktadır. Buda koloninin yıl
içindeki verimini düşürmektedir.
Doğal oğuldan üretilen ana arılarda
ise başta oğul eğilimi yüksek olan
olumsuz özellikleri fazla kolonilerin
arılıkta artması nedeni ile özellikle
bal üretiminde verimliliği düşür-
mektedir. Bu nedenle işletmelerimiz
ya kontrollü ana arı üretim yöntem-
lerini öğrenerek kendi damızlıkla-
rından kendi ana arılarını üretmeli
yada ticari üretim izinli işletmelerden
yöreye uygun ana arıları tercih et-
melidir. Ticari olarak satın alınırken
işletmenin Ana arı üretim iznine
sahip olmasına ana arıların çalışılan
yöreye uygun ırk olmasına faturalı
ve ana arının yılın rengi ile damgalı
olmasına dikkat edilmelidir.

Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi 3. Bölge
Grup Toplantısı Doğu Anadolu Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü (DATAE) koordinatörlüğünde
14.04.2015 tarihinde düzenlendi.

Toplantıya DATAE sorumluluk alanında
bulunan Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Er-
zincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars,
Muş ve Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlükleri, Erzurum Veteriner Kontrol Ens-
titüsü Müdürlüğü, Erzincan Bahçe Kültürleri
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Atatürk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Mahsulleri
Ofisi Erzurum Şube Müdürlüğü, Tarım Kredi
Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği, Erzurum

Ziraat Mühendisleri Odası ile ilimizdeki sivil
toplum kuruluşlarından gelen temsilciler katıldı. 

Toplantıda bitkisel ve hayvansal alanda
yeni geliştirilen damızlıklar ve tohumluklar
hakkında bilgi verildi. Hayvan ve bitkisel
hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalar de-
ğerlendirildi. Tarımsal yayım ve yeniliklerin
çiftçilere iletilmesi konusunda neler yapı-
labileceği görüşüldü. Programın ayrıca çevre
illerden gelen katılımcıların yapmış oldukları
çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. Saha çalışmaları esnasında karşı-
laşılan sorunlar görüşülerek,  sorunlara yö-
nelik çözüm önerileri tartışıldı.

Tarımsal Yenilik 
ve Bilgi Sistemi 
Toplantısı 
Düzenlendi

Tarımsal Yenilik 
ve Bilgi Sistemi 
Toplantısı 
Düzenlendi
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Bakanlığımız Tarım Refor-
mu Genel Müdürlüğü,  Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı

ve Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı (JICA) ile birlikte yürütülen,
Erzurum, Artvin ve Bayburt İllerinden
seçilmiş 13 Mikro havzada çalışılan
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi (ÇNHRP) kapsamında, İli-
mizde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde
“Pazar Araştırması ve Fizibilite Ça-
lışması Bilgi Paylaşımı ve Değer-
lendirme Çalıştayı” düzenlendi.

Polat Otel’de düzenlenen çalış-
taya; Erzurum Vali Yardımcısı Ersin
BOYLU, TRGM İstatistik ve De-
ğerlendirme Daire Başkanı Prof.Dr.
Şinasi AKDENİZ, TRGM Pazarlama
Yönetimi Daire Başkanı Lokman
RAMAZANOĞLU, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Osman
AKAR, Tortum Kaymakamı Mus-
tafa ÇİFTÇİLER, Atatürk Üniver-
sitesi Ziraat, Veteriner ve Su Ürün-
leri Fakültelerinin Dekanları, Üni-
versite Öğretim Üyeleri,  Bakanlık
Proje sorumluları, İlçe Müdürleri
ve teknik personelden oluşan 100’e
yakın katılımcı katkı sunmuştur.

Çalıştayın açılışında konuşma ya-
pan İl Müdürü Osman AKAR; “He-
def olarak doğal kaynakların korun-

ması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir
yönetimi, köylülerin yaşamlarının
iyileştirilmesi, kapasite geliştirme ve
danışmanlık hizmetleri olarak belir-
lenen ana kriterlerde bakanlığımız
orman dışı tarım alanları ve mera
alanlarının rehabilitasyonu ve sür-
dürülebilir yönetimi bileşeni ile köy-

lülerin yaşam seviyesinin iyileştiril-
mesi bileşeni altında yer alan küçük
ölçekli sulama alt yapısının iyileşti-
rilmesi ve gelir getirici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında seçilen mikro
havzalarında, İl ve İlçe müdürlükle-
rimiz teknik ekipleri tarafından, proje
için birtakım hazırlık çalışmaları,
tespitler ve değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Bu çerçevede, seçilen mikro
havzalara ait mera tespit, tahdit ve
tahsis çalışmaları başta olmak üzere
bu bölgelerdeki alt yapı için veriler
derlenip kullanıcılara sunulmuştur.

2015 yılında proje kapsamındaki
Bayburt, Artvin ve Erzurum illerine
3,1 milyon TL ödenek ayrılmıştır.
Proje programı gereği ilimizde fide,
fidan, yem bitkileri tohum alımı de-
monstrasyon çalışmaları ve ahır şart-
larının iyileştirilmesi gibi başlıca

faaliyetlerde bulunulacaktır. Konuyla
ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmış
olup yem bitkileri ekimleri ile arazi
faaliyetlerine başlanacaktır.

Çoruh Nehri Havza Rehabili-
tasyon Projesi Orman ve Su İşleri
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ba-
kanlığımızın da sorumlu kuruluşlar
arasında yer aldığı, Erzurum ilinde
entegre havza yönetim projesi
kapsamında 7 mikro havza (İspir
(2), Uzundere, Oltu, Tortum, Şen-
kaya, Olur)  belirlenmiştir.  2015
yılı çalışmaları Oltu ve İspir ilçe-
lerini kapsamaktadır. Diğer ilçelere
yönelik çalışmalara da tarafların
görüşleri dikkate alınarak başla-
nılacaktır.” dedi. 

Çalıştay, katılımcı kurumların
yürüttükleri çeşitli projeler hakkında
yaptıkları sunumlar ve değerlen-
dirmelerle tamamlanmıştır.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi Değerlendirildi

Aziziye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve
Erzurum İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliği ile küçükbaş
hayvanların sevk ve idaresine yönelik 18 kişilik
Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme Kursu açıldı. 

Kursun 15.04.2015 tarihinde Aziziye Kayma-
kamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen açılış prog-
ramına Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, Aziziye İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Ümit KOÇ, Erzurum İş-
Kur İl Müdürlüğü ve Aziziye Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü temsilcileri, Erzurum Damızlık Ko-
yun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah
AKPUNAR ile kursiyerler katıldı.

Programda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Osman AKAR; “İlimiz büyükbaş
(655.836 baş) hayvan varlığı bakımından 2’nci,
küçükbaş (717.843 baş) hayvan varlığında ise Tür-
kiye'de 18'nci sırada bulunmaktadır. Bu kadar

büyük potansiyele sahip ilimizde bu tür kurslar
büyük önem taşıyor. Teorik ve pratik uygulamalı
verilecek eğitimlerde, kursiyerlere küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği, bakım, besleme, yaşam ortamlarını
iyileştirilmesi, hayvan sağlığı ve sürü idaresi gibi
konularda temel bilgiler verilecek. 

15 gün sürecek olan 120 saatlik kurs sonunda
kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sürü Yö-
neticiliği Belgesi verilecektir. Kurslardan amaçlanan,
tarım ve hayvancılık alanında genç kursiyerlerin
eğitilerek bilinçlendirilmesi ve meslek edinmelerine
yardımcı olmaktır. Bu kursları diğer ilçelerimizde
de açarak sertifikalı sürü yetiştiricilerinin çoğala-
cağını dolayısıyla da bilinçli hayvancılık konusunda
daha da yol alacağımızı düşünüyorum. 

Kursu tamamlayan yetiştiricilerimizin sürü yö-
neticisi olarak işletmelerde istihdam edilmesine
yönelik Bakanlığımızın destekleri bulunmaktadır.
Sürü yöneticisi istihdamı desteği kapsamında, 300
küçükbaş üzeri (koyun-ve keçi) anaç hayvan var-
lığına sahip işletmelere işletme başına 5.000 TL
ödeme yapılacaktır. İl Müdürlüğü olarak özellikle
çiftçilerimizin bakanlığımız desteklemelerinden
azami ölçüde yararlanmalarını istiyoruz. Bu konuda
her türlü kolaylığı İl Müdürlüğü olarak sağlayacağız. 

Tüm paydaş kurum ve kuruluşlara vermiş
oldukları destekler için şahsım ve kurumum
adına teşekkür ediyorum” dedi. 

Paydaş kurumların temsilcileri ile görüş alış-
verişinde bulunarak açılış programı sona erdi.

Aziziye’de Sürü Yöneticisi Kursu Açıldı

İlimizdeki mera ve yaylaların 2015 yılı otlatma se-
zonunda mevsimlik otlatma amacı ile göçer ve sürü sa-
hiplerine ihale usulü kiralama işlemleri devam ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ferhat
HAN başkanlığında toplanan ihale komisyonunca; İl Mera
Komisyonu tarafından ilk etapta ihaleye çıkarılan 9 ilçede
20 farklı yerleşim yerinde 16.526,1 hektar mera alanı
560.850 TL’ye sürü sahiplerine kiralandı. Diğer meraların
kiralama işlemleri ise Mayıs ayı içerisinde yapılacak.

Kapasitenin Üzerinde Hayvan Otlatılmasına
İzin Verilmeyecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Osman AKAR ihaleye katılanlara
yaptığı uyarılarda; “Her meranın otlatma kapasitesi be-
lirlenmiş olup bu kapasitenin üzerinde hayvan otlatıl-
masına izin verilmeyecektir. Aşırı ve düzensiz otlatma
meralarımıza zarar verecektir. Unutulmamalıdır ki sür-
dürülebilir kırsal kalkınmanın ilk şartı mevcut durumu
korumaktan geçer. Önümüzdeki yıllarda da bu meraların
kullanılacağı unutulmamalıdır. Kiraya verilen meralar
kurallara uygun olarak kullanıldığı takdirde uzun yıllar
hayvancılık yapan çiftçilere hizmet verebilecektir” dedi.

Mera Kiralama 
İhaleleri Yapıldı
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Erzurum İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğünce  Erzurum
Açık Ceza ve İnfaz Kurumu Mü-
dürlüğündeki  hükümlülere yönelik
06-09.Nisan 2015 tarihinde verilen
bahçe tesisi, budama, aşı çeşitleri
ve  aşılama konularını kapsayan
meyvecilik eğitimi tamamlandı. 

Eğitim sonunda 18 hükümlüye
sertifika verildi. 16.04.2015 tarihinde
Erzurum Açık Ceza ve İnfaz Kurumu
konferans salonunda yapılan sertifika
dağıtım törenine Erzurum Cumhu-

riyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR, protokol üyeleri ve
konu uzmanları katıldı. 

Başsavcı Ahmet Çiçekli; Bu tür
eğitimler ile toplumun dezavantajlı
kısmını oluşturan hükümlülerimizi
meslek sahibi yapmayı planlıyoruz.
Meslek sahibi olan hükümlülerimiz
tarımsal faaliyet yaparak ileriki ha-
yatlarında üretecekleri ürünler ile ülkeye
katma değer sağlayacaklardır. Bizim
adliye kuruluşu olarak İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü ile proto-
kolumuz mevcut. Bu protokol çerçe-
vesinde sadece meyvecilik alanında
değil, diğer tarımsal konularda da eği-
timlerimiz devam edecektir dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Osman AKAR İlimizde üretimi
yapılan ürünlerin, ürün yelpazesini ge-
nişletmek, verimlerini artırmak ve Er-
zurum Açık Ceza İnfaz Kurumundaki
hükümlülerin rehabilitasyonunu sağ-
lamak amacıyla eğitim ve demons-
trasyon projelerimizin devam edeceği,
meyvecilik ile birlikte tarla bitkileri
ve hayvancılık,arıcılık gibi konularda
da eğitim verileceğini ifade etti. 

Kursiyerlere sertifikaların dağı-
tımı ile tören tamamlandı.

Hükümlülere Tarımsal
Eğitim Sertifikası

İl Müdürlüğümüzden İl Müdür Yardımcıları Engin SANCI ve
Ferhat HAN,  Şube Müdürleri ile Ziraat Odası Başkanlarının ka-
tılımıyla 07-11 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır
7.  Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Fuarı ziyaret edildi. 

Fuarlarda çiftçilerimiz, bilinçli tarım ve hayvancılık için
yeni teknik bilgiler ve alet ekipmanları tanıma fırsatı bulmak-
tadırlar. Bu tür organizasyonlara çiftçilerimizin katılımını sağ-
layarak, onların modern çağın gereklerine göre tarımsal konularda
bilinçlenmelerine katkı yapılması hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüz Diyarbakır
Tarım Fuarı’na Katıldı

Yaklaşan Ramazan ayı se-
bebiyle tüketicinin güvenilir gı-
daya ulaşmasını sağlamak için
denetimlerin sıkılaştırılacağı ek-
mek ve ekmek çeşitleri, unlu
mamuller ve  pastacılık mamul-
leri üreten işyerlerine 28-30 Ni-
san 2015 tarihlerinde 60 işletme
yetkilisinin  katılımı ile ilgili

mevzuat hükümleri, özel hijyen
gereklilikleri, ekmek gramajı,
HACCP konularında eğitimler
düzenlendi.

Eğitimde son zamanlarda ba-
sında sıkça yer alan hamur kesici-
leri ve yumurta fırçaları hakkında
da bilgilendirme yapılarak, sektör
sorunları ele alındı. 

İşyerlerine Gıda Mevzuatı Eğitimiİşyerlerine Gıda Mevzuatı Eğitimi

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğinde yapılan yeni değişik-
liklerle birlikte, 13 Mart 2015 tarihinden itibaren kasap ve market gibi pe-
rakende satış yerlerinde tavuk, hindi vs. kanatlı etlerinin dökme tarzda
yani ambalajsız ve etiketsiz olarak vatandaşa sunumu yasaklanmıştır. 

Bu tür ürünlerin üretim yerlerinde paketlendiği şekilde, etiketli ve
ambalaj bütünlüğü bozulmadan satılabilecek ve yine aynı tebliğ hükümleri
gereğince satış yerlerinde önceden kıyma ve hazırlanmış et karışımları
(köfte, soslanmış et ürünleri vs.) üretimi de yapılamayacaktır.  Ancak satış
anında yapılacak özel müşteri talebi üzerine kanatlı etlerinin parçalanmasına,
kıyma çekilmesine, et karışımları hazırlanmasına ve akabinde özel talep
yapan müşteriye satış yapılmasına müsaade edilecektir. 

Gıda kontrolörleri tarafından yapılacak denetimlerde perakende
işyerlerine ait reyon ve depolarda dökme tarzda kanatlı etlerine, önceden
hazırlanmış kıyma ve köfte benzeri ürünlere rastlanılması halinde bu iş-
letmelere ciddi idari yaptırımların uygulanacaktır. 

Halkımızın güvenli gıdaya ulaşımının sağlanması amacı ile yapılan bu
düzenlemenin başarılı olması, vatandaşlarımızın bilinçli tüketim kurallarına
riayet etmesi ve mevzuata aykırı davranan satış yerlerinin Alo Gıda 174
Hattı'na şikâyet edilmesi ile mümkün olacaktır.

Aziziye İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce
28.04.2015 tarihinde Erzurum
Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü top-
lantı salonunda, ilçe mahalle
muhtarlarına yönelik bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda 2015 yılı Valilik

Genel Emrinde belirtilen mera
ve yaylaların kullanımı, gez-
ginci arıcılık faaliyetleri, 2014
yılında ilçemizde görülen
Lumpy Skeen Dease hastalığı
ve şap hastalığı ile mücadelede
alınması gereken önlemler hak-
kında bilgilendirme yapıldı.

Et ve Et Ürünleri Satışında
Yapılan Yeni Değişiklikler

Aziziye’de Muhtarlara 
Bilgilendirme Toplantısı
Aziziye’de Muhtarlara 
Bilgilendirme Toplantısı
Aziziye’de Muhtarlara 
Bilgilendirme Toplantısı
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TKDK ERZURUM İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
14. ÇAĞRI İLANINA ÇIKTI
Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığının ilgili kuruluşu
olan Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
Erzurum İl Koordinatörlüğü, 17.04.2015
tarihinde 14.Çağrı İlanına çıktı. 

Proje başvuruları 11 Mayıs 2015
tarihinden 05 Haziran 2015 tarihine
kadar Erzurum İl Koordinatörlüğü
tarafından kabul edilecek. 

14.Çağrı döneminde verilecek
hibe destekleri şu ana başlıklardan
oluşacak;

Ahır Yapımı, Modernizasyonu
ve Makine-Ekipman Alımına %65
Destek + KDV Muafiyeti

14.Çağrı İlanı kapsamında Süt
Üreten Tarımsal İşletmelere destek
kapsamında ahır ve ağılların yeniden
yapılması, modernizasyonu ve ma-
kine ekipman alımına %60-65 arası
hibe desteği verilecek. Yapılacak ya-
tırımlarda KDV muafiyeti de uygu-
lanacak olup destek miktarı böylece
%80’lere kadar çıkmış olacak.

İşleme Tesislerine %50 Destek

+ KDV Muafiyeti
14.Çağrıda TKDK tarafından des-

teklenecek diğer bir sektör ise işleme
tesisleri olacak. İşleme tesislerine
ise %50 hibe desteğinin yanı sıra
KDV muafiyeti de destek olarak su-
nulacak. İşleme tesisleri şu sektörleri
kapsayacak; Süt ve Süt Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması
(Süt işleyen işletmeler, Süt toplama
merkezleri), Et ve Et Ürünlerinin İş-
lenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı
et işleme ve pazarlama, Kanatlı eti

işleme ve pazarlama), Meyve ve
Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması,
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazar-
lanması olarak yer alacak ve 14.Çağrı
için sadece mevcut işletmeler yapım
işleri haricinde desteklenecek.

Bakanlığımızca yürütülen eği-
tim ve yayım çalışmaları ile Or-
taklar Mülkiyetinde Tarımsal Kal-
kınma Kooperatiflerinin bulun-
duğu yerlerde ki kadın çiftçilerin
mevcut kooperatife üye olmaları,
üye olanların ise kooperatif içe-
risinde etkin hale getirilmelerine
yönelik eğitimler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede hazırlanan 2015
yılı proğramı İl Müdürlüğümüz

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme
Şube Müdürlüğümüz ve İlçe Mü-
dürlüklerimiz ile gerçekleştiril-
mektedir.  Özellikle Süt sığırcılığı
projesi uygulayan tarımsal kalkın-
ma kooperatiflerinde kadın çiftçilere
yönelik hayvan barınaklarının te-
mizliği ve hijyeni, sağım teknikleri
ve hijyen, sağım sonrası sütün hij-
yeni ve değerlendirilmesine yönelik
eğitimler verilmektedir. 

Kadın Çiftçilere  
Kooperatifçilik Eğitimi 
Kadın Çiftçilere  
Kooperatifçilik Eğitimi 

Müdürlüğümüzce projelendi-
rilip uygulamaya konulan Çoruh
Havzası Meyveciliği Geliştirme
ve Erzurum ilinde Meyveciliği
Geliştirme ve Yayma Projeleri
kapsamında İlimiz Tortum, Kara-
çoban, İspir, Palandöken, Aziziye
ilçelerine bağlı mahallelerde tesis
edilen kapama meyve bahçelerinde
çiftçilere İl Müdürlüğümüz teknik
personeli tarafından uygulamalı
budama eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerde çiftçilere buda-
manın önemi, budama çeşitleri,
budama yapılırken dikkat edilecek
hususlar hakkında teorik ve pratik
bilgiler verilerek, yerinde uygu-
lama yaptırılmaktadır.

Çiftçilere Uygulamalı Budama Eğitimi

İlimizde ilk olarak 2013 yılında
Uzundere ilçemizde 3 çiftçi ile baş-
layan iyi tarım uygulamaları, 2014
yılında 5 çiftçi ile devam etmiştir.
2015 yılında “Sürdürülebilir Bitkisel
Üretim Teknikleri Yaygınlaştırma ve
Kontrolü Projesi” çerçevesinde çevre,
insan ve hayvan sağlığına zarar ver-
meyen, tarımda izlenebilirlik ve sür-
dürebilirlik ile gıda güvenliğini esas
alan bir tarımsal metot olan “İyi
Tarım Uygulamaları” Uzundere İl-
çemizdeki örtüaltı yetiştiricilerinin
işletmelerinde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü olarak
Uzundere ilçemizde 27 Mart 2015
tarihinde İlçe Müdürlüğümüz ile
koordineli olarak yapılan toplantıda
8 işletmede toplam 8,8 da alan ile
proje kapsamına alınmıştır.

Projeye alınan 8 işletmemizin
5’i Altınçanak, diğerleri ise Çağla-
yan, Gölbaşı ve Uzundere Merkez
Mahallelerinde faaliyet göstermek-

tedir. Projenin ilk ayağı üreticilere
yönelik düzenlenen eğitimlerle baş-
ladı. Teknik personel tarafından ve-
rilen eğitimlerde, iyi tarım uygula-
malarının avantajları, işletme düzeni,
çalışma şartları, bitki hastalık ve
zararlıları için ilaç kullanımı, hijyen
talimatı, iş sağlığı ve güvenliği, acil
durum prosedürü, atık ve kirlilik
yönetimi, ziyaretçi güvenlik talimatı
gibi konularda eğitimler verildi. 

Tarımsal faaliyet sezonunun baş-
ladığı bu günlerde proje kapsamına
alınan işletmelerimizin tamamından
toprak ve su numunesi alınarak ilgili
laboratuvarlara gönderilmiştir. 

İyi Tarım Uygulamalarında yetkili
sertifikasyon kuruluşları tarafından
üretimin ilk aşamasından, hasat ve
pazara arz etmeye kadar tüm işlem-
lerin iyi tarım kriterlerine uygunluğu
kontrol edilerek uygun ürünler ser-
tifikalandırılarak, ürünlere “İyi Tarım
Ürünü Sertifikası” verilmektedir.

İlimizde İyi Tarım 
Uygulamaları Yaygınlaşıyor
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MAYIS AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1- Yazlık ekim yapılacak tarlalarda yüzeysel toprak işleme ve gübreleme yapılır.
2- Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültivatörle toprak işlemesi devam eder.
3- Fideliklerde yetiştirilen sebze fideleri ay sonuna kadar tarlaya dikilir. 
4- Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır. 
5- Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 
6- Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekim tamamlanmalıdır. 
7- Bu ayın ortalarına kadar pancar ekimi tamamlanmalıdır. 
8- Ayçiçeğinde yabancı ot mücadele çalışmalarına başlanır. 
9- Sebzelerde yabancı ot, hastalık ve zararlı mücadelesi yapılır. 
10- Meyve ve hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına devam edilir. 
11- Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadeleye devam edilir. 
12- Bahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder. Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir. 
14- Fasulye, nohut gibi baklagillerin ekimleri yapılır. 
15- Seralara dikilen fidelerin bakım, hastalık ve zararlılarla mücadelesine devam edilmelidir. 

Hayvansal Üretim
1- Merada hayvan otlatmaya ilçelerimize göre değişmekle beraber genelde mayıs ayında başlanır. 
2- Kızgınlığı gelen inekler boğaya verilir veya suni tohumlama yaptırılır. Bu ayda kasaplık hayvanlar ayrılır. Hayvanlar meraya çıktıklarında 

ahırda, havalandırma ve temizlik işleri yapılır. Sarılık aşısı ve diğer aşıların yapılmasına devam edilir. 
3- Kuzular koyunlardan ayrılır. Ağıllarda temizlik işleri yapılır. Kuzularla birlikte koç ayrımı da yapılır. Kuzularda bu ayda meralara alıştırılır.                  
4- Sarılık ve diğer aşıların yapılmasına devam edilir. 
5- Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması yapılır. 
6- Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara tanımlama için küpe arı kolonilerine plaka takılarak ilgili veri tabanına işlenerek kimliklendirilir.
7- İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 
8- Arılarda teşvik şuruplamasına geçilir. Kovanlarda ana arı memeleri kontrol edilir. İstenmeyenler kesilir. 
9- Kolonideki yaşlı ana, genç ana ile değiştirilir. Rutin bakım ve kontrol işlerine devam edilir. Kovan giriş delikleri genişletilir. 
10- Gezginci arıcılık için flora takibi yapılır. Bahar balı için arılar floraca zengin yer ve bölgelere nakledilir. 
11- Arı sayısı çoğaltılmak isteniyorsa bölme veya devşirme yöntemiyle oğul üretimi gerçekleştirilir. 
12- Alınan oğullar bakım ve beslemeye alınır. 
13-Arı hastalıklarına karşı gerekli tedbirler alınır. Özellikle Varroa parazitine karşı mücadele yapılmalıdır.

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


