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MİLLİ TARIM
PROJESİ İLE
YERLİ ÜRETİM
Her geçen gün karma-

şıklaşan dünya düzeni
içerisinde dışa bağım-

lılığı azaltıcı Milli Projeler gün
geçtikçe önemini gösterir hale
gelmiştir. Ülkemizde de bir çok
alanda milli uygulamalar, sanayi
ve teknolojik yatırımlar faaliyete
geçirilmeye başlanmıştır. Gelecek
nesiller için bu yaklaşım kaçınıl-
mazdır. Böyle bir süreçte insanoğ-
lunun en temel ihtiyacı olan sağlıklı
gıdanın kaynağını teşkil eden tarım
sektöründe Milli bir projenin uy-
gulanması zorunluluktur. 

İnsanoğlu her türlü ihtiyacından
kendini kısıtlasa da gıdadan kısıt-
layamayacağı bir gerçektir. Zaman
göstermiştir ki sektörlerin kendi
içerisinde alternatifleri oluşabil-
mektedir ancak tarım sektörünün

hiçbir zaman alternatifi oluşamaz.
Bu kapsamda Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve Başbakanımız hima-
yesinde Milli Tarım Projesi uygu-
lamaya konmuştur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, "Sadık yârimiz olan top-
rağa hak ettiği değeri vermezsek
sadece kendimizin, kendi neslimizin
değil, topyekûn insanlığın gelece-
ğini tehdit altına sokmuş oluruz.
Toprağa sırtını dönen insan en bü-
yük ihaneti kendisine yapmış olur;
çünkü Rabbim bizlere topraktan
yaratıldığımızı ve yine toprağa dö-
neceğimizi haber veriyor."  diyerek
toprağa ve tarıma vurgu yaptığı
yeni yaklaşım sektör için büyük
umutlar barındırmaktadır. Yeni yıl
ile birlikte tarım sektörüne de yeni
bir sayfa açılmıştır. >> Sayfa 2

Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK’in
“Masada değil Tarlada olacağız üreticiye,
köylüye, emekçiye hesap vereceğiz”
vurgusunu da dikkate alarak 2016 yılı
değerlendirmesini yapmak ve önümüz-
deki dönemdeki çalışmalarımızı aktar-
mak adına üreticiler ile bir araya geldik. 

Ocak ayı içerisinde Erzurum Ticaret
Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen toplantıda Tarımsal
Desteklemeler, Milli Tarım Projesi ve

Tarım Sigortaları Havuzu Ödeme Ko-
nuları hakkında bilgilendirme top-
lantısı gerçekleştirildi. Tarımsal alanda
Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum Bölge
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
toplantıda TARSİM’e dahil edilen yeni
başlıklar ve Tarımsal Desteklemelerde
altın yıl olan 2017 yılı desteklemele-
rinden bahsedildi. Çiftçilerin sorunları
dinlendi.  Sayfa >> 12

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINI ÖNEMSİYORUZ
Arazi parçalanmasının önüne geçebilmek için arazi toplu-

laştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım işletmelerinin sahip
oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işlet-
meciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, daha az
işgücü ve sermaye kullanımını sağlamak, üretim faktörlerinden
en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin
verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat stan-
dartlarını yükseltmek için araziler toplulaştırılıyor. Bu kapsamda
da ilimizde çalışmalar tüm hızı ile sürdürülüyor. Sayfa >> 6

HAYVANCILIK YATIRIMLARI 
2017 YILINDA DA DESTEKLENMEYE 

DEVAM EDİYOR
Hayvancılık işletmelerinde verimliliği

artırarak işletmelerin modern barınaklara
kavuşmasını sağlamak adına ahır ve ağıl
yapımları desteklenmektedir.  01 Ocak –
31 Mart 2017 tarihleri arasında desteklemeye
başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz  >> 4

ÇİFTÇİLERİMİZ İLE YILSONU 
DEĞERLENDİRMESİ YAPTIK
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Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın Başbakanımızın da
tanıtımında çok önemli des-

tekler verdiği ve 2023 hedefleri doğ-
rultusunda hayati öneme sahip  “Milli
Tarım Projesi” Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığımızca uygulamaya
konulmuştur. Bu projede öncelikli
amaç, ülke kaynaklarının en verimli
şekilde kullanımına imkan vermek
ve gelecek nesillere çok daha güzel
bir Türkiye bırakmak; üretimi plan-
layarak ve destekleyerek çiftçimizin
hakkını, yani emeğinin tam karşılığını
doğru zamanda alabilmesi ve üreti-
cimizin yüzünün güldürülmesini sağ-
lamaktır. Kısacası; “Hem çiftçi hem
memleket kazansın!“ 

Milli tarım projesi “Havza Bazlı
Üretime Dayalı Destekleme Modeli”
ve “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Des-
tekleme Modeli” olmak üzere iki
ana temelden oluşmaktadır. 

47 milyar dolarlık tarımsal hasıla
ve 17 milyar dolarlık ihracat değer-
lerine ulaşmış olan ülkemizin 2023
yılı için hedeflenen 150 milyar dolarlık
tarımsal hasıla ve 40 milyar dolarlık
ihracat rakamlarına ulaşabilmesi için;
ilk olarak Bakanlığımızca Havza
Bazlı Destekleme Modeli kapsamın-
da;  istatistiki veriler, ekim nöbeti
(münavebe), iklim, toprak ve topo-
ğrafya, verim, su kısıtı verileri (mevcut
su potansiyeli ve bitki su tüketimi)
il-ilçe (Kamu, STK ve Üniversitelerin)
önerileri dikkate alınarak 1 milyardan
fazla verinin incelenmesi yapılmıştır.
Karar destek sistemi ile Türkiye ge-
nelinde 941 tarım havzası belirlenerek
ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik
ve bölgesel önem arz eden, insan
beslenmesi-sağlığı ve hayvansal üre-
tim açısından önemli 21 ürünün (buğ-
day, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır,
tritikale, yulaf, mercimek, nohut,
kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık
ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık,
zeytinyağı ve yem bitkileri, kuru
soğan ve patates) 941 havza/ilçe ba-
zında dağılımı yapılmıştır. 

İlimiz için de havza bazlı des-
tekleme modeli kapsamında ilçeler
değerlendirilmiş ve buğday ve hay-
vancılık için elzem olan yem bitkileri
her ilçe/havzada desteklenmekle bir-
likte, İlimiz açısından önemli bir
ürün olan patates de bazı ilçelerimizde
destek kapsamına dahil edilmiştir. 

Havza bazlı destekleme modeli
ile her ürün her yerde değil, bilimsel
tecrübelere göre tespit edilen hav-
zalarda desteklenecek; her çiftçi hangi
ürünün kendi havzasında ne kadar
destekleneceğini bilmesi ile de planlı
üretim sağlanmış olacak; böylece

ürünlerde yaşanmakta olan arz açığı
ve arz fazlası ile ortaya çıkan fiyat
ve buna bağlı olan gelir istikrarsızlı-
ğının önemli ölçüde önüne geçilmiş
olunacaktır. Böylece, piyasadaki fiyat
dalgalanmaları asgariye inecek ve
çiftçimiz emeğinin karşılığını almış
olacaktır. Aynı zamanda topraklarımız
hakkıyla değerlendirilmiş olacaktır.  

Çiftçilerimiz her dönem farklı
desteklemeler için farklı başvuralar
yapmayacak; her yıl için tek bir baş-
vuru yaparak prosedürlerle yorulma-

yacaktır. Yine desteklemeler yıl içe-
risine dağılmış bir şekilde değil, Ni-
san-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında
olacak şekilde yılda iki kez verilecektir.
Çiftçilerimiz desteklemelerini, paraya
en çok ihtiyacı olduğu dönemde ala-
cağı için bu destekleme yöntemi daha
anlamlı ve faydalı hale gelecektir. 

Tarımda girdi maliyetlerini dü-
şürmeyi hedefleyen bu destekleme
modeli kapsamında çiftçimizin kul-
landığı mazotun yarısı devlet tara-
fından karşılanacaktır. 941 tarım
havzası için gübre kullanma kıla-
vuzu çıkarılacak, hangi havzada

hangi gübrenin kullanılması gerek-
tiği konusunda çiftçilerimiz bilin-
çlendirilecektir. Gereksiz gübre kul-
lanmayarak girdi maliyetini düşü-
recek bilinçli tarım noktasındaki
açık da azaltılmış olacaktır. Yine
tarım topraklarımızın korunması
da sağlanmış olacaktır. 

Milli tarım projesinin ikinci ayağı
olan Hayvancılıkta Yerli Üretimi des-
tekleme Modeli kapsamında; hay-
vansal üretimde sürdürülebilirliği sağ-

lamak, kaliteyi iyileştirmek, dışa ba-
ğımlılığı azaltmak, ülkenin hayvancılık
ürünlerine olan ihtiyacını yerli üretimle
karşılamak ve hayvansal ürün ihra-
catımızı artırmak hedeflenmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi illeri
başta olmak üzere toplam 30 il
mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi
olarak belirlenmiştir. Bu illerde ya-
pılacak çalışmalar ile meralar daha
etkin ve verimli kullanılacaktır. Bu
amaçla, meralarımız hayvancılık
yapmak ve ıslah etmek şartıyla
uzun süreli olarak üreticilerimize
cüzi miktardaki ücret karşılığında
kiraya verilecek, sonuçta meralar

daha verimli bir şekilde
kullanılacak, meralarımızın kalitesi
artırılacak, hayvancılık yapan üre-
ticilerimizin girdi maliyetleri de
düşeceğinden kazançları artmış ola-
cak ve sonuçta yerli hayvan sayımız
artacaktır. Ayrıca; bu bölgelerde
besi sığırcılığına uygun buzağı alımı
teşvik edilecek; et sığırcılığına uy-
gun  buzağı alımına %30 hibe des-
teği verilerek ilk 3 yılda et verimi
yüksek toplam 350 bin baş gebe
düve ülkeye kazandırılacaktır.

Damızlık hayvan sayısını artırmak
amacıyla 33 ilimizde damızlık gebe
düve üretim merkezi, 26 ilde damızlık
koç ve teke üretim merkezi ve 11
ilde ise damızlık manda üretim mer-
kezi kurulacak olup her üç merkez
için de %50 hibe desteği verilecektir. 

Şap hastalığından ari bölgeler yani
karantina bölgeleri oluşturulacaktır.
Ayrıca, ari bölgelere hayvan nakillerinin
sağlıklı yürütülmesi için 7 ayrı noktada
dinlendirme ve 8 ayrı kontrol noktası
kurulacaktır. Hayvancılıkta illerimize
ve hayvan türlerine göre belirlenen
teşvik modeli, fiyatların dengelenmesi
ve ithalatın önlenmesi noktasında
önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bunlar dışında yatırımlarda bir-
çok kolaylık sağlayan Milli Tarım
projesi tarım sektörüne büyük umut-
lar vadetmektedir.

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Osman AKAR Milli
Tarım Projesi kapsamında çiftçilerle
yaptığı toplantıda; " Milli Tarım Pro-
jesi ile tarım ve hayvancılığımız şaha
kalkacak, hem ülke ekonomisi kaza-
nacak hem de çiftçilerimizin kazancı
artacak. İnsanımızın ihtiyacı olan
gıda maddelerini ülkemizin toprak-
larında yetiştirerek insanımıza gü-
venilir ve kaliteli gıdayı sunmuş ola-
cağız. Fazlasını ihraç ederek dünyada
bu alanda söz sahibi olacağız.  Ülke-
mizin tarım ve hayvancılık potansi-
yelini harekete geçirerek gelirlerimizi
maksimum seviyeye çıkaracağız; Öy-
leyse hep birlikte bu projenin başarıya
ulaşması için el ele verelim.” dedi. 

Milli Tarım Projesiyle Havzalarımız
ve Ürünlerimiz Değer Kazanıyor!..
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Dünyada en çok su tarımda kullanıl-
makla birlikte sulama randımanını arttıran
ve sulama suyu ihtiyacını azaltan sulama
teknikleri ile sulu tarımda kullanılan suyun
yarısı tasarruf edilebilir. Ülkemiz su varlığı
açısından su fakiri olarak görülmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca tarımsal
faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı
bireysel sulama makine ve ekipmanlarının
üreticiler tarafından kullanımını yaygın-
laştırmak için; daha kaliteli ve pazar is-
teklerine uygun üretim yapılmasını sağ-
layarak, zor şartlarda bedenen çalışan
üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve
üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası
düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye ge-
tirebilmek için bireysel sulama makine
ve ekipmanları desteklenmektedir. 

Bu kapsamda açıklama yapan Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR; “Tarımsal sulamada, suyun
etkin ve verimli kullanılması ile verim
ve kaliteyi arttıracak basınçlı sulama sis-

temlerinin kullanımının önemi her geçen
gün artmaktadır. Öte yandan su kaynak-
larının korunabilmesi için de tarımda kul-
lanılan suyun randımanlı kullanılması
önem arz ediyor. Bilindiği gibi basınçlı
sulama sistemlerinde sulama randımanı
salma sulamaya göre daha fazladır. İli-
mizde basınçlı sulama henüz çok düşük
düzeydedir. Bakanlığımız tarafından ba-
sınçlı sulama sistemleri alımlarına önemli
teşvikler verilmektedir.  Ancak ilimizin
potansiyeli düşünüldüğünde başvuruların
yetersiz olduğu görülmektedir” dedi.

2017 yılı için Kırsal Kalkınma Des-
tekleri Kapsamında Bireysel Sulama
Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) 29.04.2016
tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamındaki
faaliyetlerin yürütülmesi için hazırlanan
Uygulama Rehberi Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü’nün web sitesinde ya-
yınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BASINÇLI SULAMA
YATIRIMLARINI 
DESTEKLİYORUZ!..

Program kapsamında aşağıdaki yatırım
konularına destek verilecektir:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama

sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. 
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı

olmak şartıyla, başvuru sahibi yukarıda belirtilen yatırım konularından
sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir. 

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde
belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla
destek verilecektir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL,
tüzel kişiler için 200.000 TL'ye kadardır.

Başvurular tebliğin yayınlandığı 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren
başlayarak, 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar 45 (kırk beş) gün süre
ile devam edecektir. Başvurular İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne
bizzat yapılacaktır.

Sulu tarım yapmakta olan tüm çiftçilerimizin üretimlerini artırarak daha
fazla gelir elde etmeleri için bu projeden faydalanmalarını önemsemekteyiz.
Basınçlı Sulama Hibe Desteklemesi 2017 Yılı Uygulama Rehberi ve 2016/13
nolu Tebliğe Bakanlığımız web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Hayvansal üretimde verim-
liliği artırarak sektöre sür-
dürülebilir bir yapı kazan-

dırmak adına Bakanlığımızca son yıl-
larda farklı projeler uygulamaya ko-
nulmuştur. Günübirlik politikalardan
hedefleri belli projeli bir yaklaşım be-
nimsenmiştir. Bu kapsamda işletmelerin
gerek modern ahır ve ağıllara kavuş-
masını sağlamak gerekse üretimde ve-
rimliliği artırmak adına işletmelerin
damızlık materyal ihtiyacını karşılamak
için  DAP, GAP, KOP, DOKAP Kap-
samındaki İllerde Hayvancılık Yatı-
rımlarının Desteklenmesi Projesi uy-
gulamaya konmuştur. 2014 yılında
başlatılan proje ile başarılı çalışmalar
ortaya konmuş ve üretime yansımaları
görülmeye başlanmıştır. İlimizde de
bu kapsamda damızlık boğa/koç/teke
alımı kapsamında 2199 büyükbaş ve
40 küçükbaş başvurusu onaylanmıştır.
Ahır ve ağıl yapımı kapsamında ise
672 başvurunun 315 adedi onaylanmış
ve yatırım sürecine dahil edilmiştir.
Süreç içerisinde 969 boğa ve 231 koç
teslimi gerçekleştirmiştir. Ahır yapı-
mında ise 45 proje tamamlanmıştır.

Bu süreçte damızlık materyal temi-

ninde  969 boğa ve 231 koç için  7,9
milyon TL, ahır ve ağıl yapımında da
45 proje için 5,8 milyon TL ödeme ya-
pılmış olup tamamlanan projelerin kontrol
ve  ödeme süreçleri devam etmektedir.

Projenin  2017 yılına ait başvuruları
01 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında
alınacaktır. Önceki yıllardan talepleri
alınmış damızlık boğa ve damızlık
koç/teke taleplerinin fazla olması ve
dağıtımlarının devam etmesi nedeniyle
2017 yılı başvuru döneminde yeni da-
mızlık boğa ve damızlık koç/teke talepleri
ile ahır/ağıl tadilat başvuruları alınma-

yacak olup, sadece yeni ahır/ağıl yapımı
inşaat yatırımı başvuruları alınacaktır.

DAP, GAP, KOP, DOKAP Kap-
samındaki illerde yeni ahır/ağıl yapımı
inşaat yatırımlarına % 50 oranında
hibe desteği uygulanacaktır. İnşaat
yatırımlarında büyükbaş işletmele-
rinde anaç varlığı olarak alt sınır 10
baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işlet-
melerinde ise alt sınır 100 baş üst
sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi
büyükbaş işletmelerde 49 baştan, kü-
çükbaş işletmelerde ise 200 baştan
büyük olan gerçek ve tüzel kişiler,

bu üst sınırlara kadar olan kısım için
hibe desteğinden yararlandırılacaktır.
Yatırımcılar mutlaka belirtilen sınırlar
içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu
sınırların dışındaki hayvan varlığına
sahip olan yatırımcıların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Yatırımcının
bu sınırlar dahilinde başvurusunun
kabul edilip yatırıma başlaması ile
bu sınırların üzerinde yapacağı daha
fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları
hibe desteği dışında kalacak olup,
yatırımcı tarafından karşılanacaktır.
Başvuru sahibi gerçek veya tüzel ki-
şinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına
veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine
kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş
en fazla 49 baş anaç sığır veya en az
100 baş  en fazla 200 baş anaç ko-
yun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin
başvuru tarihinden en az bir yıl önce
kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi
mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş
olması gerekmektedir. Bu limitlerin
altında veya üstünde anaç varlığı
olan yetiştiricilerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Konuya ilişkin Uy-
gulama Rehberine bakanlığımız web
sitesinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımları artırmak için sahadayız..
İlimizde tarımsal yapıyı güçlendirmek ve çiftçilerimizin daha

fazla tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri için ilçe ilçe ge-
ziyoruz. Ocak ayı içerisinde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde 11 merkezde
gruplar halinde başta Hayvancılık yatırımları (ahır ağıl yapımı) olmak
üzere basınçlı sulama konuları gibi bir çok konuda yaklaşık 2  bin
çiftçinin katılımı ile eğitim çalışmaları yürütüldü. Tarımsal desteklemeler
dışında üreticilerin doğrudan sorunları dinlendi çözüm üretildi.

DAP, GAP, KOP, DOKAP kapsa-
mındaki illerde mevcut damızlık
sığır ve damızlık koyun işletmele-
rinin inşaat ve damızlık erkek ma-
teryal temininin desteklenmesine
ilişkin uygulama esasları tebliği
(tebliğ no: 2014/28) kapsamında
Erzurum ilinde damızlık erkek ma-
teryal almaya hak kazanan 40 iş-
letmeye Ocak ayı içerisinde  boğaları
çekilişleri yapılarak sahiplerine
teslim edildi. Damızlık boğalar,
TİGEM işletmelerinden Müdürlü-
ğümüz aracılığı ile temin edilebil-

diği gibi üreticiler hastalıktan ari
işletmelerden de damızlıklarını te-
min edebilmektedirler.

Dağıtımda çiftçilerle buluşan
Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR; “Ülkemizdeki
hayvan ırklarının ıslahı, kaliteli
gen kaynaklarının kullanılmasına
bağlıdır. DAP Projesi kapsamında
çiftçilerimize kaliteli genlere sahip,
yüksek verimli ebeveynlerden elde
edilmiş erkek materyallerin dağı-
tılmasının verdiği mutluluğu ya-
şıyoruz. İşletmelerimizin modern

barınaklara ve verimli damızlıklara
kavuşması ile Türkiye ve Erzurum
hayvancılığına önemli düzeyde
katkı sağlamış olacağız. Bugün bu-
rada 40 boğayı sahiplerine teslim
ettik. Toplamda 969 boğa ve 231
koç teslimi gerçekleştirmiş olduk
ve bu materyallerin %80’i devle-
timiz tarafından desteklendi” dedi.

Dağıtımı gerçekleştirilen boğalar
özellikleri ile hak sahiplerinde büyük
memnuniyet yarattı. Hak sahipleri
40 boğaya da 41 kere maşallah di-
yerek memnuniyetlerini bildirdiler.

Damızlık Boğalar
Üreticinin Yüzünü
Güldürdü

FIRSATLARI KAÇIRMA… 
Ahır ve Ağıl Yapımlarına % 50 Hibe
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ŞAP AŞISI KAMPANYASI
2017 Yılı Şap Aşısı kampanyası 2 Ocak tarihinde başlamıştır ve 31 Mart tarihine kadar devam edecektir. Çiftçilerimizin aşılarını zamanında yaptırmaları ve Veteriner Sağlık

Personellerine aşılama esnasında yardımcı olmaları gerekmektedir. 

MERA KİRALAMA
Erzurum Valiliği İl Mera Komisyonu Başkanlığının İl Mera Komisyonu toplantısında alınan kararla ilimizde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen;  İl genelinde toplamda 23 ayrı

yerde mevsimlik kiralama yapılacaktır. Bahse konu mevsimlik kiralama 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51(g) maddesi çerçevesinde açık teklif usulü ile 4-5 Mayıs 2017
tarihlerinde ihale yoluyla yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye http://erzurum.tarim.gov.tr/  web sitemizde yayınlanan duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

2017 Yılı Staj Duyurusu
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 2017 yılı staj takvimi yayınlanmıştır. Buna göre staj branş tablosunda belirtilen bölümlerde okuyan ve İl/ İlçe

Müdürlüklerimizde  staj yapmak isteyen öğrenciler,  02.01.2017-28.04.2017  tarihleri arasında (Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesi aslı,/ 
Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihi- süresini ve  staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı, / 2 Adet Fotoğraf,/ 2 Adet

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,/Halkbank dan adına açılmış hesap no (IBAN) ile şahsen İl Müdürlüğümüze  müracaat etmeleri gerekmektedir (Posta ile müracaatlar kabul
edilmemektedir). Staj Sözleşmesi başvurusu kabul edilen öğrenciler tarafından doldurulup okul idaresine imzalatılarak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

Kurs Başvuruları
Bakanlığımız Ziraat Odaları Birliği ve İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Aktif İşgücü Piyasa Programları İşbirliği Protokolü esas alınarak “Sürü Yönetim Elemanı

Benim” projesi kapsamında Sürü Yönetimi Elemanı, “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” projeleri kapsamında  Arı Yetiştiriciliği, Fasulye Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Kültür Mantarı
Yetiştiriciliği, Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği konularında eğitim verilecektir. Ayrıntılı bilgi için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize başvurunuz.

DUYURU VE HATIRLATMALAR

Tekman İlçemizde, çiftçilerimizin
daha fazla desteklemelerden fay-
dalanabilmesi ve İlçe Müdürlü-

ğümüzün verdiği hizmetlerin yerine hızlı
ulaştırılabilmesi için Tekman İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şeref ÜNAL
tarafından, Mahalle muhtarları istişare top-
lantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası ver-
diği demeçte ÜNAL; “Tekman ilçemizde
71 mahalle ve mezralarla beraber 114 yer-
leşim yeri bulunmaktadır. İlçe Müdürlüğü
olarak üzerimizde çok fazla iş yükü ve so-
rumluluk var.  Yaklaşık 150 bin küçükbaş

ve 55 bin büyükbaş hayvanımız bulun-
maktadır. Ayrıca yıllık olarak 2.500 mazot
gübre desteği dosyası almaktayız. Tekman
da her köyün her vatandaşın ayrı ayrı sı-
kıntılarını dinlemek ve bu sıkıntıları gider-
mek boynumuzun borcudur. Bu maksatla
muhtarlarımızı bir araya toplayarak istişare
etme kararı aldık” dedi.  Yaklaşık 2 saat
süren toplantı sonrasında yaptığı açıklamada
ÜNAL; “Büyükbaş ve küçükbaş hayvan
alım ve satımlarında neler yapılması ge-
rektiği ve dikkat edilmesi gereken konular
muhtarlara detaylı bir şekilde anlattık.  Hay-
vansal ve arazi destekleri ile bilgilendirmeler

yaparak aksaklıklar ve sorunlar hakkında
konunun uzmanı personellerimiz tarafından
açıklamalar yapıldı. Köylerde yaptığımız
çalışmalarımızda beklentilerimizi muhtarlara
anlattık. İklimsel olarak kış aylarının çetin
geçtiği Tekman’da yaptığımız aşılama, kü-
peleme, buzağı tespiti, koyun-keçi tespiti,
destekleme işlemleri, eğitimler gibi çiftçi
ziyaretlerimizde muhtarlarımızın çiftçile-
rimizi organize ederek en az zamanda en
verimli işi yapabilmek adına yardımlarını
talep ettik. Toplantı sonrasında muhtarla-
rımızla tek tek görüşmeler gerçekleştirerek

ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledik. Yapılması
gerekenlerle ilgili kayıtlar aldık ve en kısa
sürede bu ihtiyaçları karşılamak için İlçe
Müdürlüğümüz teknik personellerini bil-
gilendirdik. Bu toplantıları daha da sık-
laştırarak İlçe Müdürlüğümüzün vatan-
daşımıza hizmetini artırmak için elimizden
geleni yapmaya devam edeceğiz. Tek-
man’ın kalkınması Erzurum’un kalkın-
ması, Erzurum’un kalkınması da Türki-
ye’nin kalkınmasının altyapısıdır” diyerek
sözlerini tamamladı. Toplantıya mahalle
muhtarları ve İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü personelleri katıldı.

Bakanlığımızca düzenlenen  “Tarıma
Değer Katanlar” etkinliği kapsamında
Projesi ile ödül alan Palandöken İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz per-
soneli Veteriner Hekim Pelin Ayça DEMİR,
kazandığı para ödülünü İzmir Adliyesi
önünde şehit düşen polis memurumuz
Fethi SEKİN’in ailesine bağışladı.

Erzurum Valisi Seyfettin AZİZOĞLU,
para ödülü kazanan Veteriner Hekim
Pelin Ayça DEMİR'i makamında kabul
etti. İl Müdürümüz Osman AKAR ve Pa-
landöken İlçe Müdürü Metin YİĞİT'in
hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ve-
teriner Hekim DEMİR, Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen
proje ile köylerdeki kadın Çiftçilere yö-

nelik sekiz ay süren teorik ve pratik
eğitim verdiklerini belirtti.

Yarışmada para ödülünü kazandığını
ifade eden Veteriner Hekim DEMİR, ka-
zandığı ödülü İzmir Adliyesi önünde
yaşanan hain terör saldırısında şehit
düşen Fethi SEKİN'in ailesine bağışla-
yacağını açıkladı.

Vali AZİZOĞLU, ülkedeki terör ey-
lemleri bitene kadar mücadele etmeye
devam edeceklerini belirterek, "Biz bir
ve beraber oldukça hiçbir güç ve hiçbir
terör örgütü bize zarar veremez. Kah-
raman Şehidimizin bizlere bıraktığı ema-
neti olan ailesini unutmayarak yapmış
olduğunuz bu anlamlı bağıştan ötürü
sizleri kutluyorum" dedi.

PERSONELDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

TEKMAN İLÇESİNDE
MUHTARLARI
BİLGİLENDİRDİK
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GELECEĞİMİZ İÇİN ARAZİ 
Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak ta-

rımsal faaliyetleri yapmaya imkân ver-
meyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk
şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği
esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliş-
tirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi,
şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi
işlemine “arazi toplulaştırması” denilmektedir.
Arazi parçalanmasının önüne geçebilmek için
arazi toplulaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük,
parçalı ve dağınık arazileri modern tarım iş-
letmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha
az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağ-
lamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde
yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işlet-
melerinin verimliliğini artırmak ve kırsal ke-
simdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek
arazi toplulaştırmanın başlıca amaçlarıdır.

Arazi Parçalanmasının Nedenleri
Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip ol-

dukları araziler miras ve diğer nedenlerle her
geçen gün daha da küçülmektedir. 1950 yılında
işletme sayısı 2,2 milyon, ortalama işletme
büyüklüğü de 100 dekar iken, 2000 yılında iş-
letme sayısı 3,02 milyona çıkarken ortalama
işletme büyüklüğü 61 dekara düşmüştür. İşletme
ölçeği küçülürken parça sayısı da artmaktadır.
Bugün işletme başına 7 parça arazi düşmektedir. 

Tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde
düşüren arazi parçalanmasının nedenleri;

1-Miras ve intikal yoluyla parçalanma,
2-Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar,
3-Sulama, karayolları ve demiryolları gibi

tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları,
4-Sermaye ve işgücü gibi yetersizliklerden dolayı

ihtiyaç duyulan kısmi kiracılık ve ortakçılık,
5- Sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler, 
6-Tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu

baskısı arazilerin parçalanmasına yol açmaktadır. 
Toplulaştırmanın Faydaları
4 Arazi toplulaştırma; hem çiftçiler açı-

sından hem de kamu yatırımları açısından
çok önemli faydalar içermektedir. Arazi top-
lulaştırmayla bir kişinin köy sınırı içerisinde
birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek
mümkün olduğunca tek parça haline getiril-
mesi sağlanmaktadır. 

4 Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen,
yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dik-
dörtgen, kare) getirilerek hem işlenmesi ko-
laylaşmaktadır hem de işleme ve bakım mas-
rafları azalmaktadır. 

4 Toplulaştırma ile birlikte sulama proje-
lerinin de yapılması halinde, her tarlanın
yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına
cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebekesinden
doğrudan suyunu alabilecektir. 

4 Yolu bulunmayan birçok tarla varken,
tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kal-
mayacaktır. Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan
arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve
mali kayıplara neden olurken; Toplulaştırma
sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı
olacağından bu kayıplar önlenecektir.

4 Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan
arazilerde traktör, biçerdöver, gibi tarım maki-
nalarının çalışması, üretici ve makine sahibi
için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı,
büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinaların
kullanılması üretici ve iş makinası sahibi açı-
sından daha ekonomik olmakta, zaman ve işgücü
açısından da tasarruf sağlanmaktadır.

4 Çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların
sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam

uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek
alanların ekilemeyerek boş kalması demektir.
Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve
büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından eki-
lebilecek arazi miktarları artmaktadır. 

4 Küçük ve şekilleri bozuk arazilerde,
zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların
yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman
ekonomik olmamaktadır. Toplulaştırma sonrası
araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler
daha kolay ve ekonomik olacaktır. 

4 Karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler
sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük oldu-
ğundan dolayı kullanılamaz hale gelen özel
mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski
yollar ve dere yatakları gibi alanlar da top-
lulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır. 

4 Çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda
ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi se-
beplerden dolayı mülk sahipleri arasında ola-
bilecek anlaşmazlıklar, toplulaştırma sonrası
her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için
ortadan kalkmış olmaktadır.

4 Toplulaştırma öncesi arazilerin ebat ve
alanları, hiçbir bilimselliğe dayanmadan miras
yoluyla bölünerek gelişigüzel oluşmaktadır.
Toplulaştırma sonrası dağıtılacak parsellerin
ebatları; toprağın bünyesi, arazinin meyili, eki-
lecek ürünler, sulama yönü vb. kriterler dikkate
alınarak oluşturulmaktadır.

4 Kadastro çalışmaları eski tarihlerde ya-
pıldığı için, sınır ve alan uyuşmazlıkları gibi
birçok sorunlar yaşanmaktadır. Toplulaştırma
çalışması ile kanal, yol gibi tesisler ile yeni da-
ğıtılan tarım arazileri en son ölçme teknikleri
ile ölçülerek kadastro paftaları hazırlandığından,
o bölgenin kadastrosu da yenilenmiş olacaktır.

4 Büyük çoğunluğu kırsal alanda arazi
talep eden yatırımlar kamu kaynakları ile ya-
pılmakta olup söz konusu araziler için her yıl
büyük meblağlarda kamulaştırma bedelleri
ödenmektedir. Yine toplulaştırma yapılmadan
gerçekleştirilen yatırımlar sonucu tarım arazileri
parçalanmakta, şekilleri bozulmakta ve kulla-
nılamaz hale gelebilmektedir.
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GELECEĞİMİZ İÇİN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE ÖNEMİ

4 Kamu yatırımlarında gerekli olan arazi-
lerin karşılanmasında ve yatırım maliyetlerinin
azaltılmasında arazi toplulaştırması önemli bir
araçtır. Arazi toplulaştırması uygulanacak alan-
larda tüm parsel sınırları kaldırılmakta, çiftçilere
ait küçük, parçalı ve dağınık parseller daha az
sayıdaki parselde birleştirilerek yeniden dü-
zenlenmektedir. Bu işlemler yapılırken yol ve
kanal gibi kamu ortak kullanım alanları için
% 10’lara varan oranlarda kesinti yapılmakta
ve hazine arazileri de kullanılarak kamulaştırma
ihtiyacı olan yerlerde kullanılabilmektedir. 

4 Toplulaştırma düşünülmeden uygulanan
sulama projelerinde; kamulaştırma ve arazilerin
parçalanmasının en az gerçekleşmesi için, ka-
nalların ve yolların planlaması, parsel sınırlarına
bağlı kalınarak yapılmaktadır. Mevcut parsellerin
küçük ve şekillerinin de düzensiz olması ne-
deniyle, kanal uzunlukları gereksiz yere uza-
makta ve tesis maliyetlerini yükseltmektedir. 

4 Arazi toplulaştırması ile birlikte yürütülecek
sulama projeleri bütün bu sakıncaları ortadan
kaldırmakta ve yatırım maliyetlerinde % 40’lara
varan oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir. 

4 Hissedarlık, sulama ve ulaşımdan kay-
naklanan sosyal huzursuzluklar önlenmekte,
yargı yükü azaltılmaktadır.

Diğer Faydalar 
* Arazinin tapu ve kadastro kayıtları ye-

nilenmektedir.
* Düzenleme sonrası araziler kıymetlen-

mektedir.
* Çok parçalı olması nedeniyle değerlen-

dirilemeyen hazine arazileri değerlendirilebilir
duruma gelmektedir.

* Mera arazileri de toplulaştırılarak hay-
vancılık için daha geniş otlaklar oluşmaktadır.

* Sulama tesislerinde sulama oranı ve
randımanı artmaktadır.

* Tarımda kullanılan girdi kullanımında
önemli oranlarda tasarruf sağlanmaktadır.

Arazi Toplulaştırma Projesi iki
şekilde yapılabilir:
1- Arazi Toplulaştırma Tüzüğüne göre vatandaşın

isteği üzerine yapılan toplulaştırma projesi.
2- 3083 Sayılı Yasa kapsamında Tarım Re-

formu Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlar
Kurulu Kararıyla zorunlu toplulaştırma projesi,

Toplulaştırma Çalışmalarının
Aşamaları
* Toplulaştırma Alanının Tespiti
* Sabit Tesislerin Tespiti
* Mülkiyet Bilgilerinin Oluşturulması
* Harita Veri Tabanının Oluşturulması
* Arazi Derecelendirilmesi
* Yeni Parselasyon İçin Blokların Oluş-

turulması
* Çiftçi Tercihlerinin Alınması
* Toplulaştırma Projelerinin Yapılması ve

İtirazların İncelenmesi
* Yeni Parselasyon Planlarının Araziye

Aplikasyonu.
* Tescil ve Yer Teslimi aşamalarından

oluşmaktadır.
Erzurum’da yürütülen, biten ve devam eden

arazi toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hiz-
metleri (TİGH) projelerinin takibi Erzurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ya-
pılmaktadır. 

3083 Sayılı Kanun Kapsamında Arazi Top-
lulaştırması ve TİGH dahilinde İlimizde; 6
ilçede 83 yerleşim biriminde yaklaşık 82.500
ha alan Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama
Alanı ilan edilmiştir. 

Daphan Ovası Arazi Toplulaştırma ve TİGH
Projesi; Yakutiye İlçesinde 9 Aziziye ilçesinde
4 yerleşim biriminde 9.363,4 ha’lık alanda ça-
lışmaları tamamlanmıştır. 

Sakalıkesik Ovası Arazi Toplulaştırma ve
TİGH projesi; Palandöken İlçesinde 8, Aziziye
ilçesinde 8 yerleşim biriminde 11.738,017
ha’lık alanda çalışmaları devam etmektedir. 

Erzurum Merkez ve Hınıs Arazi Toplulaş-
tırma ve TİGH Projesi kapsamında; Hınıs’ta
26 köy ve 6 merkez mahalle, Karaçoban İlçe-
sinde 5 köy ve 7 merkez mahalle, Aşkale İl-
çesinde 3 mahalle ve Aziziye İlçesinde 7 ma-
halle olmak üzere toplamda 54 yerleşim biri-
minde 55.000 ha’lık alanda Arazi Toplulaştırma
ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi
devam etmektedir. Söz konusu proje sahasın-
daki parsellere Uygulama alanı şerhi ve top-
lulaştırma Alanı şerhleri konulmuştur. Bütün
mahallelerin sabit tesis tespitleri yapılarak
mahallinde askıya çıkılmış,  Ortafoto haritaları
oluşturulmuş, araziden toprak numuneleri alı-
narak toprak laboratuvarı sonuçlarına göre

toprak sınıf haritaları şekillendirilmiştir.  Ka-
dastral altlıkları temin edilerek sayısallaştırma
çalışmalarında sona gelinmiş, alanda çalışmalar
devam etmektedir. Aziziye ve Aşkale ilçele-
rindeki 10 mahallede derecelendirme askıları
yapılarak derecelendirme çalışmaları tamam-
lanmıştır. Karaçoban ilçesindeki mahallelerde
derecelendirme haritaları askıya çıkarılmaya
başlanmıştır. Aşkale ve Aziziye deki mahalle-
lerde tercih alımlarına (Mülakat) başlanmış,
çalışmalar devam etmektedir. Aşkale ve Azi-
ziye’ye ait mahallelerde parselasyon çalışmaları
2017 yılında tamamlanarak, geçici yer tes-
limlerinin yapılması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, Ortabahçe Sulaması Arazi Toplu-
laştırma ve TİGH Projesi; Aşkale ve Aziziye
İlçelerinin bazı mahallelerinde 6.400 ha’lık
alanda DSİ 8. Bölge Müdürlüğünce 5403 sayılı
kanunun 17. Maddesine göre Arazi Toplulaş-
tırması yapılacağından uygulama alanı ilan
edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Projede
parselasyon askı süreci devam etmektedir.
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KURUM DIŞI KAYNAKLARLA
ERZURUM TARIMINI GÜÇLENDİRİYORUZ.
Erzurum da gerek çiftçi bazında gerekse

kurumsal kapasiteyi güçlendirmek
adına Müdürlüğümüzce birçok projeye

imza atılmaktadır. Erzurum tarımında rutin uy-
gulamalar dışında saha çalışmaları ile tespit

edilen sektörün ihtiyaçları gerek ulusal gerekse
yerel finans kaynakları kullanılarak çözüm üre-
tilmektedir. Bu kapsamda ilimiz son  iki yılda
15 den fazla proje uygulanmış ve 3,5 milyon
TL tarım sektörüne aktarılmıştır.

2017 yılında da uygulanmak üzere  yine
birçok finans kaynağına projeler sunulmuş olup
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA) 2016 Teknik Destek Programı kap-
samında iki projemiz kabul edilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
adına Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA) 2016 Teknik Destek Programı
kapsamında sunulan “Kurumsal Kap-
asitenin Geliştirilmesi Kapsamında
İyi Tarım Uygulamalarının Yay-
gınlaştırılması” projesi değerlen-
dirme süreci Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği hükümleri uyarınca
tamamlanarak, teknik destek al-
maya hak kazanan projeler ara-
sında belirlenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından talep
edilen teknik destek programı; Vete-
riner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Tek-
nikerlere yönelik olarak hazırlanmış bir eğitim
programıdır. Bu program; iyi tarım uygula-
maları hakkında Müdürlüğümüz personelinin

bilgilendirilmesi yoluyla kurumsal kapasite-
sinin artırılması ve ilimizde iyi tarım uy-

gulamalarının yaygınlaştırılması
amacıyla hazırlanmıştır.

Proje; GLOBALGAP ve
EUREPGAP iyi tarım uy-
gulamaları, iyi tarım uy-
gulamalarının dünyadaki
ve ülkemizdeki yeri, mev-
zuatı, iyi tarım uygula-
malarının TRA1 Düzey 2

bölgesinde uygulanabilir-
liği, bitkisel üretimde iyi ta-

rım uygulamalarının standart-
ları, ülkemizde bitki sağlığı uy-

gulamaları ve entegre mücadele,
bitki koruma ürünleri kullanımı ve etkileri,
gübreler ve gübreleme teknikleri ve tarım çevre
ilişkileri, çevre risk analizi, iyi tarım uygula-

malarının yararları, iyi tarım uygulamalarında
sertifikasyon süreci konularında alınacak olan
eğitim faaliyetlerini içermektedir. 

Eğitim programına; Erzurum Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yapan
Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Tek-
nikerlerden oluşan 60 personel katılacaktır.
Teknik destek programı kapsamında, alanında
uzman bir danışman tarafından iyi tarım uy-
gulamaları süreci hakkında Müdürlüğümüz
personeline teorik olarak 28 saat eğitim ve-
rilecektir. Eğitimlerin tümünün kurumumuzda
çalışan personele yönelik gerekli eğitim geç-
mişine sahip işinde uzman eğitimci tarafından
verilmesi planlanmaktadır. Eğitim verilecek
mekanlar kullanılacak materyalleri ve İlçe
Müdürlüklerinden katılacak personelin eğitim
yerine taşıma hizmetleri Müdürlüğümüz ayni
katkısı olarak sunulacaktır.

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kapsamında İyi
Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü adına Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUDAKA) 2016 Teknik Destek Prog-
ramı kapsamında sunulan “Kurumsal Perfor-
mansın Geliştirilmesi Kapsamında Personelde
Stres Algısının Giderilmesi Eğitimi” projesi
değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri
uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya
hak kazanan projeler arasında belirlenmiştir. 

Proje kapsamında İl ve İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görevli 60
yönetici ve personelimizin, stres algısının gi-
derilmesi, öfke kontrolü, kişilerin; stresi kontrol
etme, stres ile birlikte yaşayabilme, stresin ya-
şamlarını olumsuz etkilemesini engelleme,
strese dönük bilinci artırma, kendi stresini yö-
netebilecek ve diğer kişilerin stresi karşısında
uygun ve doğru tepkileri verecek etkinlikte ol-
maları için 1'er günlük stres kontrolü eğitimi
konularında temel bilgilendirme sağlanması
amaçlanmıştır. Bu talebin içeriğini iş ve özel
hayatta karşılaşılabilen stresin etkisini tanım-
lamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol
altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve
alıştırmalar oluşturur. Alınacak olan eğitim ile

birlikte; müdürlüğümüz personelinin stresi ta-
nımlayarak, stres sinyallerini fark ederek, ya-
şamlarındaki stresi kontrol altına alabilmek
için kapsamlı bilgi sahibi olabilmeleri, kişisel
potansiyellerini kavrayabilmeleri, stresle baş
edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli
yöntemler geliştirerek hemen uygulayabilecekleri
becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitim,
katılımcıların öfkelenmelerine yol açan süreçleri
fark etmeleri, kendi davranışlarını ve bilişsel
süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık
uyandırma, stres yönetimi ve öfke kontrolü
tekniklerinin öğrenilmesi, öfke kontrolü öfke
duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış
değişimi, bu değişim sürecinde, hem kişilerin
kendi kişisel özelliklerini, hem çevresel özellikleri
fark ederek, öfke kontrolü konusunda teknik
donanım kazanmaları konularını içermektedir.
Eğitimlerin tümünün kurumumuzda çalışan
personele yönelik gerekli eğitim geçmişine
sahip işinde uzman eğitimci tarafından verilmesi
planlanmaktadır. Eğitim verilecek mekanlar
eğitim materyalleri ve eğitimin yapılacağı yer-
lerin dışından katılacak personelin eğitim yerine
taşıma işlemleri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzce tedarik edilecektir.

Kurumsal Performansın Geliştirilmesi Kapsamında
Personelde Stres Algısının Giderilmesi Eğitimi
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Trakya'dan sonra Şap hasta-
lığından ari bölgeler geniş-

letiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Trakya'dan sonra birçok
bölgenin şap hastalığından ari hale
getirilmesi için harekete geçti. Ba-
kanlık hazırladığı yeni eylem pla-
nıyla, Trakya'yı "aşısız hastalıktan
ari bölge", Orta/Batı Karadeniz,
Güney Marmara, Ege, İç Anadolu,
Orta/Batı Akdeniz’i ise "aşılı has-
talıktan ari bölge" statüsüne kavuş-
turacaktır. Geviş getiren çiftlik hay-
vanlarının Şap hastalığı ile mücadele
eylem planının uygulamaya girme-
sinin ardından paydaşları bilgilen-
dirmek amacıyla 12 Ocak 2017 ta-
rihinde Erzurum'da, Bakanlık tara-
fından bir toplantı düzenlenmiştir.

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı
Sayın Dr. Nihat PAKDİL'in başkanlık

yaptığı toplantıya; Bakanlık yetki-
lileri, ariliği hedeflenen bölgede bu-
lunan illerin İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürleri, Hayvan Sağlığı

Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürleri, Türk Veteriner Hekimleri
Merkez Birliği, Erzurum ve Bölge
illerdeki STK temsilcileri katıldı.

Ülkemizde Şap hastalığının,
büyükbaş ve küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliğinde önemli ekonomik ka-
yıplara neden olan en önemli hastalık
olduğunun belirtildiği toplantıda,
hastalığın kontrol ve eradikasyonuna
imkan sağlayacak çeşitli tedbir ve
uygulamalar hakkında paydaşlar bil-
gilendirildi. Toplantıda; aşılama uy-
gulamalarının yanı sıra alınması ge-
reken diğer önlemler hakkında da
katılımcılara detaylı bilgiler verildi.
Hastalıkla yapılan mücadelede başarı
sağlanabilmesi için sektörde faaliyet
gösteren tüm paydaşların yürütülen
çalışmalara katkı sağlamaları istendi.
Genelge ve talimatlar doğrultusunda
ülke genelinde belirlenen bölgelerde
kısa zaman içerisinde aşılı hasta-
lıktan ari bölge statüsüne kavuştu-
rulması hedeflenmektedir.

ŞAP’DA YENİ DÖNEM
ERZURUM’DA GÖRÜŞÜLDÜ...

Şap hastalığı halk arasında Dabak
olarak bilinen, geviş getiren hay-
vanların bulaşıcı ve bazen öldürücü
viral hastalığıdır. Virüs 2-6 gün süren
yüksek ateşe neden olur ve bu ateşi
takiben ağızda, işkembede ve tırnak
aralarında kabarcıklar gelişir. Daha
sonra bu kabarcıklar yırtılır ve hay-
vanda topallık başlar. Şap hastalığı
hayvan yetiştiriciliğinde önemli ka-
yıplara neden olduğu için önemli ve
ihbarı mecburi hastalıklar sınıfındadır.
Hastalığın yayılması hava yoluyla
olabildiği gibi hasta hayvanla temas,
idrar, gübre, süt, bulaşık çiftlik mal-
zemeleri ile de olabilmektedir.

Hastalığın başlangıcında yüksek
ateş görülür ve 2-3 gün içerisinde
bu ateş düşer. Ağız içerisindeki ka-
barcıklar nedeniyle aşırı tükrük üre-
timi ve ağızda köpüklü salya akıntısı
görülür. Erişkin hayvanlarda ağızla-
rındaki yaralardan ötürü besleneme-
meye bağlı hızla kilo kaybı gelişmeye
başlar ve birkaç ay kendine gele-
mezler. Süt verimi belirgin bir şekilde
düşer. Şap hastalığına yakalanan hay-
vanlar iyileşse de birçoğunda kalp
kasında yangı gelişir (miyokarditis).
Yeni doğan buzağılar kalp kasında
meydana gelen bu yangıyı tolere
edemez ve ölürler. 

Şap hastalığına ait günümüzde
tespit edilmiş 7 farklı ana serotip
vardır. Bunlar A, C, O, Asia 1, SAT
1, SAT 2 ve SAT 3 olarak bilinmek-
tedir ve bu ana tiplerin alt tipleri de

vardır. Şap hastalığı hayvanlardan
insanlara geçebilen hastalıklardan
(zoonoz) olduğu bilinse de insanların
hastalığa karşı duyarlı olmadığı bi-
linmektedir. 

Şap hastalığı mikrobu direkt güneş
ışığında kısa zamanda ölür. Isıya da-
yanıksız bir mikroptur ve 60-65 de-
rece sıcaklıkta hemen ölür. Mikrop,
kuru, soğuk ve karanlığı sever. Sığır
derisi ve kıllarında 4 hafta, samanda
15 hafta, toprakta 4 hafta, kuru otlarda
ve danelerde 5 ay süreyle hastalık
yapma kabiliyetini sürdürebilir.

Şap hastalığıyla mücadele
aşağıda belirtildiği şekilde
yapılmalıdır;

1- Koruyucu önlemler:
• Yeni satın alınan hayvanlar en

az 10 gün süreyle karantinaya alın-
malıdır.

• Ahırlardaki bakıcılar sürekli
olarak elbiselerini temiziyle değiş-
tirmelidir.

• Sağım hijyeni kurallarına uyul-
malıdır.

• Hastalığın çıktığı bölgelerden
hayvan alınmamalıdır.

• Hastalıktan ölen hayvanlar Ve-
teriner Hekim kontrolünde derin çu-
kurlarda, üzerlerine sönmemiş kireç
dökülerek gömülmelidir. 

• Hastalığın çıktığı işletmelerde
dezenfektan solüsyonlar uygulan-
malıdır. Dezenfektanının bulunama-
dığı şartlarda %4-5 karbonat çözeltisi,

1/10 oranında sulandırılmış sirke,
1/10 oranında sulandırılmış çamaşır
suyunun herhangi birisiyle hayvan
barınağı dezenfekte edilmelidir.

• Ahırların giriş çıkışlarına içeri-
sinde dezenfektan çözeltilerin bu-
lunduğu havuz paspaslar koyulma-
lıdır.

• Yılda en az 2 defa şap aşılaması
yapılmalıdır. 

2- Hasta hayvanlarla ilgili
girişimler:

• Hastalığın görüldüğü yerde hızla
İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Veteriner Hekimleri bil-

gilendirilmelidir. Bu bilgilendirmeler,
Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, Be-
lediyeler aracılığıyla da gerçekleşti-
rilebilir. 

• İl/İlçe Müdürlüklerinin kordon
koyduğu ve hastalık mihrak alanı
olarak belirlediği bölgelere hayvan
giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bi-
linmeli ve bu bölgelerde hayvan alım
satım ve hareketi durdurulmalıdır. 

• Hasta ve şüpheli hayvanlar dı-
şında kalan tüm hayvanlar vakit kay-
betmeksizin aşılanmalıdır. Aşılama
işlemi için İl/İlçe Müdürlüklerinden
ve Serbest Veteriner Hekimlerden
teknik destek alabilirsiniz.

ŞAP HASTALIĞI
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•  Ölen hayvanlar Veteriner Hekim
nezaretinde tanımlı alanlara gömü-
lerek imha edilmelidir. 

• Sahibinin isteği doğrultusunda
karantina bölgesinde kesilecek hay-
vanlara Hayvan Sağlığı Zabıtası Ka-
nunu hükümleri uygulanmalıdır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan “Hayvan
hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan
Hareketleri Kontrolü Genelgesi’nde”
yer alan şap hastalığına ilişkin bilgiler
aşağıda belirtildiği gibidir;

1. Sevk edilecek sığır cinsi hay-
vanların şap hastalığına karşı aşılanmış
olmaları ve aşılanmalarının üzerinden
6 aydan fazla zaman geçmemiş olması
gerekmektedir. Veteriner sağlık ra-
porunun ilgili bölümüne yapılan son
aşının tatbik tarihi, seri numarası ile
yapılan aşılamaya ilişkin olarak dü-
zenlenen makbuzların tarih ve seri
numaraları yazılacaktır.

2. Sevk edilecek sığır cinsi hay-
vanlar sevklerinden en fazla 6 ay
önce şap hastalığına karşı aşılanmış
olmalıdır. Sevk edilecek sığır cinsi
hayvanlara şap aşısı yapılmamış ise
şap aşısı yapıldıktan 21 gün sonra
sevkine izin verilecektir.

3. İki aylıktan küçük ve küpelenerek
tanımlanmış sığır cinsi hayvan sevkle-
rinde şap aşısı şartı aranmayacak, bun-
ların iki aylıktan küçük olduğu veteriner
sağlık raporunda belirtilecektir.

4. Sığır cinsi hayvanların doğrudan
kesimhaneye sevkinde, şap aşısı aran-
mayacak olup, hayvan sahibi/firma
tarafından ilgili kesimhanede kesile-
ceğine dair onaylı belgenin (faks)

ibraz edilmesinden sonra veteriner
sağlık raporu düzenlenecektir. Ke-
simhane, hayvanların kesiminin ya-
pıldığına dair hayvanların kulak kü-
pelerinin yazılı olduğu bir raporu,
kesim sonrasında ve aynı gün içinde
veteriner sağlık raporunu düzenleyen
İl/İlçe Müdürlüğüne fakslayacak ve
dosyasında muhafaza edecektir. Ayrıca
ilgili kesim raporunun onaylı bir su-
retini hayvan sahibine verecektir.
Hayvan sahibi bir sonraki veteriner
sağlık raporu talebi öncesinde ilgili
kesim raporunu İl/İlçe Müdürlüğüne
vermediği sürece yeni veteriner sağlık
raporu düzenlenmeyecektir. 

Şap hastalığı ile mücadele kap-
samında Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından her yıl şap aşısı
kampanyaları düzenlenerek ülkemiz-
deki hayvanlar aşılanmaktadır. 2015
yılında ülkemizde ilk defa görülen
yeni tip Şap A virüsü (Genotip 7/Nepal

84) nedeni ile 2016 yılı İlkbahar aşı-
lama kampanyası başlangıç tarihi
öne çekilmiştir. 2017 yılında da şap
aşılaması 02 Ocak-31 Mart tarihleri
arasında gerçekleştirilecektir. Kam-
panya kapsamında büyükbaş hayvan-
larımızın tamamı aşılanacaktır. İlk
defa aşılanacak büyükbaş hayvanlar
ile yeni doğan tüm büyükbaş hay-
vanlar, aşılama kampanyasında aşı-
landıktan 1 ay sonra ikinci kez aşıla-
nacaktır. Aşılanan büyükbaş hayvan-
ların, aşılama tarihi üzerinden 21 gün
geçmeden sevklerine izin verilmeye-
cektir. Hayvanların mera ve yaylalara
çıkışından yine 21 gün önce mutlaka
aşılanması gerekir. Aksi durumda bu
hayvanların da sevkine izin verilme-
yecektir. Şap hastalığı mihraklarındaki
koruma ve gözetim bölgelerinde ise
kampanyaya bağlı kalınmaksızın, bu-
radaki büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanların aşılanması sağlanacaktır.

Mevcut durumda Trakya bölgesi
hastalıktan ari bölge statüsündedir.
Ülkemizin şap hastalığından arındı-
rılması için arilik bölgesi genişleti-
lecektir. Bu nedenle Hastalıkla mü-
cadele için Bakanlığımızca,  “Milli
Tarım Politikası” kapsamında, “Böl-
gesel Risklerin Kademeli Azaltıl-
masına Dayalı Şap Hastalığının Kont-
rolü ve Eradikasyonu Eylem Planı”
çerçevesinde Trakya’da yürürlükte
olan “Aşılı Şap’tan Ari Bölge” sta-
tüsünü devam ettirmek, Orta/Batı
Karadeniz, Güney Marmara, Ege,
Batı Akdeniz ve Orta/İç Anadolu
bölgesinin 2020 yılında “1.Aşılı Ari
Bölge” durumuna getirilmesi, diğer
kalan bölgelerin ise 2023 yılına
kadar şap hastalığından “2.Aşılı Ari
Bölge” statüsüne kavuşturulması he-
deflenmiştir. Bu nedenle ari bölgelere
hayvan nakillerinin sağlıklı yürü-
tülmesi için 7 ayrı noktada dinlen-
dirme ve 8 ayrı kontrol noktası ku-
rulacaktır. Bakanlığın bölgesel ve
dönemler halinde düzenlediği aşılama
kampanyalarında, işletmedeki hay-
vanların mutlaka aşılanması gerekir. 

Şap aşılaması; aşısız annelerden
doğan yavrulara 2 haftalıktan, aşılı
annelerden doğan yavrulara 2 aylıktan
itibaren 1. yapılır. Bu hayvanlara 1.
aşılamadan 1 ay sonra rapel (tekrar)
aşılaması yapılmalıdır. 1. ve ra-
pel aşılaması yapılan hayvanlara her
6 ayda bir aşılama yapılmalıdır. Has-
talığın yoğun görüldüğü yerlerde 4
ayda bir tekrar aşılaması yapılması
tavsiye edilir. Şap aşısı, gebe hay-
vanlarda stres faktörlerinden kaçı-
nılarak güvenle uygulanabilir.
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NİTRATLI GÜBRELERİN SATIŞLARI
VE KULLANILMASINDA YENİ DÖNEM
Tarımsal Üretimde kullanı-

lan Nitrat Azotu İçerikli;
%21 ve %26 Kalsiyum Amonyum
Nitrat, %33 Amonyum Nitrat, Po-
tasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat
Kimyevi Gübrelerin Satışı ve sevki
08.06.2016 tarihinden itibaren Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
talimatı ile yediemine alınarak  sa-
tışı durdurulmuştu.

Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı 20.01.2017
tarihi itibari ile;

1. Potasyum Nitrat ve Sodyum
Nitratlı Gübrelerinin  satışı serbest
bırakılmıştır.

2. %21 ve %26 Kalsiyum
Amonyum Nitrat gübrelerinin satışı
ise; e-reçete ile yapılacaktır. Bu
gübrelerin kullanımı için; arazi
sahibi çiftçi ÇKS (Çiftçi Kayıt
Sistemi) ve TUKAS (Tarımsal
Üretim Kayıt Sistemi) kayıtlı ol-
duğu İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğüne başvuru yapa-
rak, sistemde kayıtlı olduğu ara-
zilerine göre , reçete yazma yetkisi
verilmiş görevlilerden e-reçetesini
alacaktır, aldığı reçete ile İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünden "Gübre Dağıtıcılık Belgesi"

sahibi gübre bayisine reçete ile
başvurarak imza karşılığında ,
çiftçi yol kontrol belgesi ve
fatura/irsaliye belgesi kestirerek,
gübresini deposuna taşıma yapa-
bilecektir.  Daha sonra arazisinin
bağlı bulunduğu İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık  Müdürlüğüne,
gübreyi birlikten veya Tarım Kredi
Kooperatifinden almış ise buralara
elindeki reçete ile başvuru yaparak
arazisinde kullanmak için randevu
alacak ve bu işyerlerinden, görev-
lendirilen görevliler gözetiminde
gübreyi kullanabileceklerdir. 

3. %33 Amonyum Nitrat güb-
relerinin  tarımda kullanılması
hakkında yasaklama devam et-
mektedir.  Nitratlı gübrelerin, satışı
ve kullanımı sırasında  izinsiz
işlem yapanlara, satın alınan güb-
relerin yetkili kurumundan izinsiz
olarak kullananlara yasal yaptırım
uygulanacaktır. 

Vatandaşlarımızın mağdur ol-
maması için, öncelikle İl/İlçe Tarım
Müdürlüklerine başvurarak bilgi
edinmesini  ve işlemleri  buna
göre uygulamaları gerekmektedir.

Bu süreçte ilimizde gübre ba-
yilerine ve teknik personele eğitim
çalışması yapılmıştır.

Tarımsal üretim potansiyeli yük-
sek, erozyon, kirlenme, amaç dışı
veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli
nedenlerle toprak kaybı ve arazi
bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar
büyük ova koruma alanı olarak be-
lirlenmiştir.   Tarımsal nitelik taşıyan
ovalarımızın amaç dışı ve yanlış
kullanımlar sonucu yok olması bü-
yük ölçüde önlenmiş olacaktır. 

Bakanlar Kurulu kararıyla be-
lirlenen 49 ildeki 141 ovamız artık
'tarımsal sit' gibi korunacaktır.  Bu
kapsamda ilimizde Erzurum ve
Pasinler ovaları büyük ova olarak

koruma altına alınmıştır.
Ovaların sınırları içerisinde yer

alan onaylı planlı alanlar ile kararın
yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı
uyarınca tarım dışı kullanma izni
verilmiş olan alanlar için alınmış
kararlar geçerliliğini koruyacaktır.

Tarım arazilerinin etkin korun-
masına yönelik Bakanlıkça birta-
kım çalışmalar yürütülmekte olup,
büyük ovaların korunmasının da
bu çalışmaların önemlileri arasında
yer almaktadır. Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanunu doğ-
rultusunda alınan bu kararla artık

bu alanların tarım dışı kullanıl-
masına izin verilmeyecektir.

Ortalama eğimi yüzde 8'den az
olan, 10 hektardan büyük planlı
alanlar hariç büyük ova sınırları
içerisinde kalan tüm araziler, bü-
yüklüklerine bakılmaksızın büyük
ova statüsünde kabul edilmiş olup,
toprak, iklim, topoğrafya ve ekolojik
özellikleri, tarımsal üretim potan-
siyeliyle ilgili kriterler dikkate alı-
narak büyük ova sınırları çizilmiştir. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan
Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK;

"Ovalarımız artık 'ta-
rımsal sit' gibi korunacak"

Amaç dışı ve yanlış kullanım-
lar sonucu tarım topraklarının za-
manla yok olduğuna dikkati çeken
ÇELİK, "1 santimetre toprağın
yaklaşık bin yılda oluştuğu göz
önüne alındığında bu konudaki
önleyici çalışmaların önemi ortaya
çıkıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla
belirlenen bu ovalarımız artık 'ta-
rımsal sit' gibi korunacaktır. Böy-
lelikle tarımsal nitelik taşıyan

ovalarımızın amaç dışı ve yanlış
kullanımlar sonucu yok olmasını
büyük ölçüde önlemiş olacağız."
değerlendirmesinde bulundu.

Bakan ÇELİK, düzenlemeyle ta-
rımsal potansiyeli yüksek tarım ara-
zilerinin korunmasının sağlanacağını
vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mevcut yerleşimler muhafaza
edilecek, nüfus projeksiyonuna
dayanılarak yerleşim yerlerinin
çeperinde gelişme alanı belirle-
necek, bu alanların dışında yeni
yerleşimlere kesinlikle izin veril-
meyecek, böylelikle amaç dışı
kullanımlar önlenecek. Tarım top-
raklarının bitkisel üretim amacı
dışında kullanılması anlamına ge-
len tarımsal amaçlı yapılar da ova
bütünlüğünü korumak amacıyla
ova sınırı dışına yönlendirilecek.
Ova içindeki arazilerin tarım dışı
amaçlı kullanılmayacağı kabulün-
den hareketle tarım arazilerinin
spekülatif olarak yatırım amaçlı
alınıp satılması önlenerek zorunlu
olarak tarımsal üretimde kullanıl-
ması sağlanacaktır." dedi.

ERZURUM ve PASİNLER OVALARI  ARTIK KORUMA ALTINDA
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Tarımsal Desteklemeler, Milli Tarım
Projesi ve Tarım Sigortaları Havuzu
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve TAR-

SİM Erzurum Bölge Müdürlüğü
tarafından Erzurum Ticaret Sanayi
Odası (ETSO) Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen toplantıda Tarımsal
Desteklemeler, Milli Tarım Projesi
ve Tarım Sigortaları Havuzu Ödeme
Konuları hakkında bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdür Osman AKAR, 2016
yılında verilen tarımsal destekleme-
lerden bahsederek çiftçilerimizin kat
ettiği mesafeyi sayısal verilerle anlattı.
“2016 yılında 50,2 milyon TL Hay-
vancılık olmak üzere toplamda 95
Milyon TL destekleme sağladık. Ana-
sına değil yavrusunu destek vererek
Erzurum’un desteğini artırdık. Buzağı

desteği sayesinde yıllık 95 milyon
TL olan tarımsal desteklemeyi 130
Milyon TL nin üzerine çıkarmış ola-
cağız. Bölgede modern hayvan ba-
rınaklarının kurulması için ahır ve
ağıl yapımlarını destekledik. 315
başvuruyu yatırıma aldık. % 80 hibe
ile damızlık boğa ve koç verdik. Bu
kapsamda 2199 boğa 231 koçu des-
tekleme kapsamına aldık. Bölgeyi
Damızlık üretim merkezi yapmak
için 500 başlık gebe düve işletme
kurulumlarını destekleme kapsamına
aldık. 6 yatırım değerlendirme aşa-
masında olup Erzurum’un hak ettiği
en fazla desteği almasını sağlayacağız.
Tarımın sanayi ile entegrasyonu için
29,5 Milyon TL’lik 65 tarıma dayalı
sanayi tesisini destekleyerek 13,6
Milyon TL hibe desteği verdik. 646
kişiye doğrudan istihdam sunduk.
Tarımsal Üretimde genç gücünü kul-
lanmak adına geçen yıl başlattığımız
proje ile 243 gencimizi iş sahibi
yaptık 30 Bin TL tamamen karşılıksız
destek sağladık. Toplamda 7,2 milyon
TL destek verdik. Bu yıl daha fazla
gencimizi üretime kazandıracağız.
Çoruh Havzası Projesi ile bölgenin
ihtiyacı olan seradan, meyve fidanına,
arıdan, süt sağım makinalarına ve

tarım makinalarına kadar bölge ihti-
yacını karşıladık karşılamaya devam
ediyoruz. Son 2 yılda 3 milyon TL
destek sağladık. 6 ilçede 83 yerleşim
biriminde yaklaşık 82.500 hektar
alanda arazi toplulaştırmasını ta-
mamlayacağız. Bölgenin ihtiyacı
olan Hayvan pazarı ve borsaları ol-
mazsa olmazımız dedik. Sivil toplum

kuruluşları ile birlikte 5 tesisi yakında
hizmete açacağız. Başta hayvansal
ürünler olmak üzere Tarımsal ürün-
lerin bölgede işlenerek katma değer
sağlaması için yeni stratejiler üreti-
yoruz. Sanayiyi destekliyoruz.” dedi. 

TARSİM Erzurum Bölge Müdürü
Meriç ÖZDEMİR yaptığı açıklamada
çiftçilerimizin tarım sigortalarından
faydalanmasının öneminden bahse-

derek, 2017 yılı kapsamında tarım
sigortaları kapsamına alınan yeni
başlıklara değindi. 

Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşın yoğun ilgi
gösterdiği toplantının soru cevap kıs-
mında vatandaşın sorunları dinleyen
Osman AKAR, 2017 yılının tarımsal
desteklemeler açısından altın yıl olacağını

belirterek, çiftçilerimizin bu destekle-
melerden azami ölçüde faydalanmasının
gerektiğini belirtti. Ülke ekonomisinin
temelinin ziraat olduğu günümüzde
tarım ve hayvancılığın kalkınmasının
ülke ekonomisini pozitif yönde ve doğ-
rudan etkilediğini dile getirdi. 

Özellikle sigorta eğitimleri tüm
ilçelerimizi kapsayacak şekilde grup-
lar halinde planlandı.

TARIMSAL ÜRETİMDE SİGORTALI YAŞAM
Tarımsal üretimde riskleri azaltmak üretimde sür-

dürülebilirliği sağlamak adına Devlet Destekli Tarım Si-
gortaları çalışması yürütülmektedir. Üreticilerimiz daha
düşük prim bedelleri ile riskleri minimize ederek üretim
yapabilmektedir. Bu kapsamda bölgeler ile devlet tara-
fından sağlanacak prim desteği miktarlarında 2017 yılında
hem kapsam hem de oransal olarak ciddi değişiklikler
olmuştur. 2017 yılı için sigorta kapsamları;

3 Bitkisel ürünlerde dolu ana riski ile birlikte fırtına,
hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek
riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere
ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; Açık alanda yetiş-
tirilen meyveler için don riski, Meyve bahçeleri ile bağlarda
dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin
altında bulunan ürünler için dolu ağırlığı
riski, Yaban domuzunun tarla ürünlerine,
sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
Kiraz ürününde yağmur riski,

3 Meyve ağaçları ve asmaların ken-
dileri ile fidanlarında, paket halinde;
dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan,
deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel
ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun

sadece fidanlara verdiği zararlar,
3 İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım

alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi
dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası,
aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, 

3Seralar için dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum,
yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması,
kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

3Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe
bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

3 HAYBİS’e kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan
bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde ye-

tiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde
yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

3 Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için
ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı,
fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

3Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı
kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem
sel ve su baskını, taşıt çarpması nakliye ile vahşi hayvan
saldırısı riskleri;

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında;
mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

2017 yılında,  sigorta priminin %50’si oranında prim
desteği sağlanmaktadır. 

Prim desteğine ilave olarak,
sadece don riski primine 1/3
oranında ek prim desteği sağ-
lanmaktadır.

İlçe bazlı kuraklık verim si-
gortasında ise; buğday ürününde
sigorta priminin %60’ı oranında
prim desteği sağlanmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİMDE SON SİGORTA KABUL TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN


