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Erzurum Tarımının
Tescilli Ürünleri…

Erzurum İli
gerek arazi varlığı ge-
rekse hayvan varlığı ba-

kımından yüksek tarımsal potan-
siyele sahiptir. Bu nedenle Tarım,
il ekonomisinde büyük önem arz
etmektedir.  Tarımsal analizler ya-
pılırken sektörün güçlü ve zayıf
yönleri, yine sektördeki fırsat ve
tehditler (GZFT) başlığı altında
değişik analizler yapılmaktadır.
Erzurum Tarım Stratejik Belge-
sinde de detaylı olarak analiz edil-
diği üzere tarım sektörü, güçlü
potansiyelleri ve beraberinde de
önemli fırsatları barındırmaktadır.

Erzurum de-
yince akla ilk ola-

rak Dadaş, Kar,
Palandöken Dağı, Oltu
Taşı, Hayvancılık,
Mera vb. gibi bir-
çok unsur ge-
lebilir. Ancak
Erzu rum’da
bunların dışında,
Türk Patent Enstitü-
sü’nce coğrafi işaret olarak tes-
cillenmiş ürünler var ki bunlar
incelendiğinde hepsinin de tarım
kaynaklı olduğu görülmektedir.

Erzurum’ a ait 6 tescilli coğrafi

işaret bulunmaktadır: Oltu Cağ
Kebabı, Erzurum Civil Peyniri,
Karnavas Dut Pekmezi, İspir
Kuru Fasulyesi, Erzurum Ka-

dayıf Dolması, Erzurum Küflü
Civil Peyniri (Göğermiş).

Coğrafi işaret tescilli bu
ürünlerimizin üretiminde
uzmanlaşılarak, ulusal veya

uluslararası marka değerler
ortaya çıkarılmasıyla, İl ekonomi-
sine önemli katkı sağlanabilecektir.
Erzurum bu anlamda, marka de-
ğer oluşturulabilecek potansiyeli
taşıyan, birçok hayvansal ve bit-
kisel ürüne sahiptir.  >> 2-3’de

Esnaflara Teşekkür Belgesi Verildi
İl Müdürlüğümüzce 28.01.2015 ta-

rihinde Erzurum Ticaret Borsası top-
lantı salonunda düzenlenen program-
da, Yakutiye İlçesi Mahallebaşı ve
Gülahmet semtleri esnafı ve İlimiz

Yöneticileri bir araya geldi. 
Programa, Erzurum Valisi Sayın Dr.

Ahmet ALTIPARMAK, Erzurum Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN,
Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet

Başsavcısı Ünal BİNGÜL, Vali Yardımcısı
Abdurrahman İÇYER, Yakutiye Kaymakamı
Ahmet KATIRCI,  İl Emniyet Müdürü Kamil
KARABÖRK, Ticaret Borsası Başkanı Hakkı
HINISLIOĞLU, Yakutiye Belediye Başkanı
Ali KORKUT, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, MAGESDER Başkanı
Abdurrahman OĞUZ, Kamu ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının temsilcileri, esnaflar ile
kurum personelleri katıldı. >> 5’te
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Erzurum İli gerek arazi
varlığı gerekse hayvan
varlığı bakımından yük-

sek tarımsal potansiyele sahiptir.
Bu nedenle Tarım, il ekonomisinde
büyük önem arz etmektedir.  Ta-
rımsal analizler yapılırken sektörün
güçlü ve zayıf yönleri, yine sek-
tördeki fırsat ve tehditler (GZFT)
başlığı altında değişik analizler ya-
pılmaktadır. Erzurum Tarım Stra-
tejik Belgesinde de detaylı olarak
analiz edildiği üzere tarım sektörü,
güçlü potansiyelleri ve beraberinde

de önemli fırsatları barındırmaktadır.
Erzurum deyince akla ilk olarak

Dadaş, Kar, Palandöken Dağı, Oltu
Taşı, Hayvancılık, Mera vb. gibi bir-
çok unsur gelebilir. Ancak Erzu-
rum’da bunların dışında Türk Patent
Enstitüsü’nce coğrafi işaret olarak
tescillenmiş ürünler var ki bunlar
incelendiğinde hepsinin de tarım
kaynaklı olduğu görülmektedir.

Coğrafi işareti kısaca tanımla-
yacak olursak; “belirli bir bölgeden
kaynaklanan ya da belirgin bir ni-
teliği, ünü veya diğer özellikleri

itibariyle bu bölge ile özdeşleşmiş
bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Bir yörenin herhangi bir ürünü,
meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde
üretilenlerden farklı olabilir veya bir
yörede üretilen halı, kilim, kumaş,
çini vb. herhangi bir nedenle ün ka-
zanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde
o yörenin adının kullanılması, tüke-
ticiler tarafından o ürünün benzerle-
rinden farklı özelliklere sahip olduğu
şeklinde algılanabilir. Tüketiciler söz
konusu yöre adıyla satılan ürünleri
o yörenin adına duydukları güvenle,

aynı türdeki diğer ürünlere tercih
edebilirler. Bu anlamda coğrafi işa-
retler, geleneksel bilginin bir ürün
gibi şekillendirildiği, paketlendiği,
alındığı ve satıldığı bir boyuttadır;
ürünün kalitesi, geleneksel üretim
metodu ve coğrafi kaynağı arasında
kurulan sıkı bağı simgeleyen bir gü-
vencedir.” (Türk Patent Enstitüsü)

Türkiye’de coğrafi işaretler men-
şe adı ve mahreç işareti olarak
tescil edilmektedir.

Erzurum Tarımının
Tescilli Ürünleri…

Erzurum’ a ait 6 tescilli coğrafi işaret bulunmaktadır: Oltu Cağ Kebabı,
Erzurum Civil Peyniri, Karnavas Dut Pekmezi, İspir Kuru Fasulyesi,
Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş). 

Erzurum Tarımının Coğrafi İşaret 
Tescilli Ürünleri

1- İspir Kuru Fasulyesi
141 tescil nolu ve coğrafi işaret

türü Menşe olan İspir (şeker) fa-
sulyesinin en önemli özellikleri; ka-
buk atmaz, lezzetlidir, gaz yapmaz,
dağılmaz ve çabuk pişer. Bitki boyu
150-170 cm, bitkide bakla sayısı
40-50 adet, bakla uzunluğu 7-12

cm, ilk bakla yüksekliği 11-15 cm,
baklada tohum sayısı 4-5 adet, 1000
tane ağırlığı 300-325 gram, tohum
verimi 230-305 kg/da ispir fasulyesi,
ülkemizde şeker fasulyesi olarak
bilinen yuvarlağa yakın ve hafif
böbrek şeklinde olabilmektedir.

2- Karnavas Dut Pekmezi
112 Tescil nolu, coğrafi işaret türü Menşe olan Karnavas (Olur İlçesi, Orma-
nağzı Köyü) Dut Pekmezinin; diğer bölgelerden ayırıcı özellikleri şunlardır: 

Dut bahçelerinde yalnız çiftlik
gübresi kullanılmaktadır, kimyasal
mücadele yapılmamaktadır. Karna-
vas Dut Pekmezi sağlık açısından
çok yararlı olup kansızlığa iyi geldiği,

vücudu güçlendirdiği ve daha pek
çok yönden insan sağlığına faydalı
olduğu bilinmektedir. Ayrıca eşsiz
lezzetiyle de yöre halkının kahvaltı
sofralarını süsleyen bir üründür.
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3- Erzurum Civil Peyniri
116 Tescil nolu, coğrafi işaret

türü Mahreç işareti olan Civil
Peyniri, Erzurum ilinin yüksek
dağları arasında kalan meralarda
çeşitli besleyici otlarla beslenen
hayvanlardan elde edilen sütün,
seperatörlerden geçirilerek ya-
ğının uzaklaştırılması sonucu
kalan yağsız sütün belirli dü-

zeyde asitlendirilmesi işlemin-
den sonra sıvı şirden mayası
ile mayalanması ve ısıtılması
ile oluşan pıhtının karıştırılıp
yoğrulup askılara asılarak kütle
içinde tel oluşturulması sonu-
cunda elde edilen yağsız veya
az yağlı peynir olarak sınıflan-
dırılan yöresel peynir türüdür. 

5- Oltu Cağ Kebabı
127 Tescil nolu, coğrafi işaret

türü Mahreç işareti olan Oltu
Cağ Kebabını diğer cağ kebap
türlerinden ayıran en önemli
özellik,  söz konusu kebabın
üretiminde kullanılan etin böl-
geye ait doğal ortamda veya
yaylalarda doğal besinlerle bes-
lenerek yetiştirilen koyunlardan

elde edilmiş olması ve üretim
tekniği olarak, odun ateşinde,
yatay olarak pişirilmesi ve cağ
adı verilen küçük şişle ya da
talebe göre cağsız kesilerek ta-
bakla servis edilmesidir. Oltu
Cağ Kebabı hazırlanırken üretim
şeklinde belirtilenler dışında hiç
bir madde katılmamaktadır.

164 Tescil nolu, coğrafi işaret
türü Mahreç işareti olan Erzurum
Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Pey-
nir), Erzurum ve çevresinde özellikle
kahvaltı sofralarında eksik olmayan
yöresel peynir çeşitlerimizden biri-
sidir. Küflü civil peynir, lavaş ekmek
ve çay üçlüsü Erzurum’luların çok
severek tükettiği lezzetlerdendir. 

Göğermiş peynir; Erzurum civil
peynirinin didilerek lor peyniri ile
veya sade civil peynirinin didilerek
gıda ambalajlamaya uygun plastik bi-

donlara basılıp suyunun uzaklaştırılması
ve doğal olarak küflenmesi sonucu
elde edilen kendine özgü lezzetlere
sahip olgun bir peynir çeşididir.

Civil ve lor peyniri gibi yağsız
veya az yağ oranı düşük peynirlerin,
protein, kalsiyum ve fosforca zengin
olduğu; bu peynirlerin, çocuk ve
yaşlıların beslenmesinde önem ta-
şıdığı gibi yağsız gıdalarda beslenme
eğiliminde olan toplum kesimin de
kaliteli hayvansal protein ihtiyacını
karşılayabileceği belirtilmektedir.

4- Erzurum Küflü Civil Peyniri
(Göğermiş Peynir)

161 Tescil nolu, coğrafi işaret
türü Mahreç işareti olan Erzurum
Kadayıf Dolmasının avuç içi
büyüklüğünde tel kada-
yıfın içine dövülmüş
ceviz konulup, sarı-
larak dolma şekli ve-
rildikten sonra, yu-
murtaya basılarak kız-

gın yağda kızartılıp, şerbet-
lenerek hazır hale getirilen

tatlı çeşididir. Erzurum’un
çok özel ve otantik bir

tatlısıdır.  Yapımı ol-
dukça emek isteyen
Kadayıf Dolması’nın

ünü, beğenilen tadıyla
tüm yurda yayılmıştır.

6- Erzurum Kadayıf Dolması

Erzurum Tarımı, Artık Marka
Değerler Oluşturmalı

Coğrafi işaret tescilli bu ürünlerimizin
üretiminde uzmanlaşılarak, ulusal veya ulus-
lararası marka değerler ortaya çıkarılmasıyla,
İl ekonomisine önemli katkı sağlanabilecektir.
Sektörün marka değerler oluşturmasıyla ta-
rımsal ürünlerin pazarlanmasında da önemli
bir stratejik destek sağlanmış olacaktır. 

Aşkale, Oltu gibi ilçelerimizde üretilen

bal, arı sütü ve polenin Türk Patent Ens-
titüsü tarafından yöresel isimlerle marka
tescillerinin yapıldığı görülmektedir. Yine
coğrafi işaret tescilli ürünlerimize ilaveten
organik bitkisel (yöresel meyve ve sebze
çeşitleri) ve hayvansal (bal, et, süt) ürün-
lerimiz, marka değer oluşturma potansiyeli
olan tarımsal değerlerimizdir.
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Aşkale İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğümüzce,
çiftçilere yönelik bitkisel ve hay-
vansal üretim teknikleri, tarımsal
desteklemeler, tarımsal yenilikler
ve tarım sigortaları konularında
bilgilendirmek amacıyla eğitim
programları düzenleniyor. Çift-
çilerimizin gündüz saatlerinde
sahip olduğu iş yoğunluğu ne-
deniyle eğitimlere katılamaması
sorununun önüne geçmek için
eğitim programları akşam saat-
lerinde yapılmaktadır.

İlçe Müdürü Metin ARİF

OĞULLARI koordinasyonunda
düzenlenen eğitim toplantılarında
Veteriner Hekimler Mustafa EV-
RAN ve Emre KORKMAZ tara-
fından Suni Tohumlama, Buzağı-
ların Bakım ve Beslenmesi,
TÜRKVET hayvan kayıt sistemi
ve güncellemeler, Hayvancılık
Desteklemeleri, Et ve Süt Verimini
Artırma gibi konular başta olmak
üzere çiftçilerimizin ihtiyaç duy-
duğu birçok konuda sunular eşli-
ğinde bilgiler veriliyor. Çiftçilerin
tarımsal konularda karşılaştığı so-
runlara çözüm önerileri getiriliyor. 

Aşkale’de Çiftçi Eğitimleri Devam Ediyor

PALANDÖKEN’DE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİPALANDÖKEN’DE ÇİFTÇİ EĞİTİMLERİ
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürlüğü; kış aylarında iklimsel fak-
törler sebebiyle etkin olarak tarımsal faali-
yetlerin yapılamıyor olması nedeniyle çift-
çilerimiz için en uygun olan bu zaman
dilimini yani kış aylarını eğitim toplantıları
yaparak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Palandöken İlçesine bağlı Tepeköy Ma-
hallesi’nde düzenlenen eğitim programına
Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Osman AKAR, Palandöken Kaymakamı
Gürbüz KARAKUŞ, Palandöken Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İlçe Müdürü Metin YİĞİT,

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürü Cengiz CEYLAN, İlçe Mü-
dürlüğü teknik heyeti ve üreticiler katıldı.

Eğitim çalışmaları, Bakanlığımızın ver-
diği tarımsal desteklemeler, yem bitkisi
yetiştiriciliği, silajlık mısır, çilek yetiştiri-
ciliği, seracılık, sertifikalı tohum kullanımı,
münavebe, tarım sigortaları, tarımsal da-
nışmanlık, suni tohumlama, süt sağım tek-
nikleri ve hijyeni, buzağı bakım ve besle-
mesi, gıda güvenliği ve gıda hijyeni, gıda
muhafaza yöntemleri, ideal ahır koşulları
gibi çeşitli konularda düzenlenmektedir.

Palandöken Kaymakamı Gürbüz KARA-
KUŞ başkanlığında ilçe genelindeki muhtarlarla
bir araya gelindi. Kaymakamlık toplantı sa-
lonunda 3 Şubat 2015 tarihinde yapılan top-
lantıda, İlçe Müdürü Metin YİĞİT ve konu
uzmanı personel tarafından, “Sığır Cinsi Hay-
vanlarda Irk Islahı ve Suni Tohumlama Uy-
gulamaları, Arıcılık Yönetmeliği ve Erzurum
İli Meraların Kullanımı ve Gezginci Arıcılık
Faaliyetlerine İlişkin Valilik Genel Emri” gibi
konularda bilgilendirmeler yapıldı. 

Toplantıda, İlçe Kaymakamı Gürbüz KA-
RAKUŞ: ‘’Tarım ve hayvancılık konularında

eğitimin şart olduğunu,  yetiştiricilerin her türlü
sorunları hakkında mutlaka Tarım İlçe Müdür-
lüğünde görevli uzmanlardan yardım almalarını,
yurt içi ve yurt dışında uygulanan Modern
Tarım ve Hayvancılık uygulamalarının gelişen
teknoloji ile birlikte anında takibinin artık müm-
kün olduğunu, yetiştiricilerin bu bilgiler ışığında
üretimlerini yapmaları gerektiğini‘’ vurguladı. 

PALANDÖKEN’DE MUHTARLARLA BİRARAYA GELİNDİ

Yakutiye İlçe sınırları
içerisinde toplam 1.654
adet gıda satış ve toplu
tüketim işletmesi bulun-
maktır. 2014 yılı sonu iti-
bariyle bu işletmelerimizin
tamamı Gıda Güvenliği
Bilgi Sisteminde (GGBS)
kayıt altına alınmıştır.

2014 yılında planla-
nan yıllık kontrol ve de-
netim sayısı 1.871 olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu
denetimlerde numune
analiz sonucunun bozuk
çıkması, etiketsiz ürün,
72 saatlik numune sak-
lanmaması, hijyen esas-

larına aykırılık, soğuk
zincirin bozulması, iş-
letme kayıt belgesi alın-
maması ve son tüketim
tarihi geçmiş ürün bu-
lundurma gibi gerekçe-
lerle 32 adet idari yaptı-
rım kararı ile yaklaşık
63.000 TL idari para ce-

zası uygulanmıştır. 2015
yılında da eğitim ve bil-
gilendirme faaliyetleri eş-
liğinde, etkin denetimle-
rimiz devam edecektir.

Yakutiye’de 2014 Yılı Gıda
Denetimleri Başarılı Geçti

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

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@tarimnet.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 : 10.02.2015
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İl Müdürlüğümüzce 28.01.2015
tarihinde Erzurum Ticaret Bor-
sası toplantı salonunda düzen-

lenen programda, Yakutiye İlçesi Ma-
hallebaşı ve Gülahmet semtleri esnafı
ve İlimiz Yöneticileri bir araya geldi. 

Programa, Erzurum Valisi Sayın
Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
SEKMEN, Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcısı Ünal BİNGÜL,
Vali Yardımcısı Abdurrahman İÇYER,
Yakutiye Kaymakamı Ahmet KATIR-
CI,  İl Emniyet Müdürü Kamil KA-
RABÖRK, Ticaret Borsası Başkanı
Hakkı HINISLIOĞLU, Yakutiye Be-
lediye Başkanı Ali KORKUT, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman
AKAR, MAGESDER Başkanı Ab-
durrahman OĞUZ, Kamu ve Sivil
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, es-
naflar ile kurum personelleri katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
AKAR konuşmasında; “İl ve İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizce
halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması
için 2014 yılı içinde toplam 8645 adet

gıda denetimi uygulaması gerçekleşti-
rilmiş olup bu uygulamalar neticesinde
104 adet işletmeye cezai yaptırım uy-
gulanmıştır. Bizler cezanın sorunları
çözme noktasında birinci öncelik ol-
madığını biliyor ve buna samimiyetle
inanıyoruz. Bunun içinde gıda sektörünün
içinde yer alan insanların eğitimine, teş-
vikine ve bu kişilerle işbirliği içinde
hareket etmeye azami gayret gösteriyoruz
ve bu yönde çalışıyoruz.”  dedi.

Törende konuşan Erzurum Valisi
Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK ise;
“Artan gıda ihtiyacına bağlı olarak
sağlıklı gıda üretiminin ve halka arzının
önemine dikkat çekerek her açıdan ol-
duğu gibi gıda güvenliği açısından da
‘otokontrol’ yani insanların kendi ken-
dini kontrol etmesi ‘kendisinin polisi
olması’  her şeyden daha önemlidir.
Kendi otokontrollerini yaparak, halkın
temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşması için
emek sarf eden ve bizlerin takdirini
toplayan güzide gıda işletmelerimizin
ödüllendirdiklerini, belirterek gıda mad-
delerini sağlıklı ortamlarda tüketiciye
ulaştırma konusunda bundan sonrada

üstün gayret göstereceğinize olan inan-
cımı belirterek, işlerinizde başarılar ve
bol kazançlar dilerim”  dedi.

Programın devamında, Yakutiye İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünde görevli Gıda Yüksek Mühendisi
Özkan ÖZ tarafından “Gıda Satış ve
Toplu Tüketim Yerlerinde Uyulması Ge-
reken Kurallar” ile ilgili bilgilendirme
sunumu yapıldı. Tören sonunda ise Ya-
kutiye ilçemize bağlı Mahallebaşı ve
Gülahmet semtlerindeki esnaflara 2014
yılı içerisinde gıda güvenliğinin sağlan-
masına yönelik çalışmalarında ve semt-
lerinin imajının daha üstlere taşınmasına
yönelik çabalarında başarılı olan 13
esnafa teşekkür belgeleri ve yine Yakutiye
İlçemizde düzenlenen arıcılık kursunda
başarılı olan kursiyerlere sertifikaları
protokol üyelerince takdim edildi. 

Esnaflara Teşekkür
Belgesi Verildi

Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi
EKER’in 2014 yılı Haziran ayında
ilimizde düzenlenen Tarım Sektörü
Ortak Akıl Toplantısında müjdesini
vermiş olduğu DAP, GAP, KOP ve
DOKAP Bölgeleri Eylem Planı ge-
reği çiftçilerimize erkek damızlık
materyali sağlama projesi gerçek-
leştirilmeye başlandı. Proje kapsa-
mında, başta Erzurum ili olmak üzere
35 ilde ülkemizin kırmızı et ihtiya-
cının karşılanmasında en önemli
girdi olan, besi materyali üretimi
için hibe desteği verilmektedir. 

Projenin asıl amacı yerli hay-
vanları, yüksek kapasiteli etçi veya
kombine ırklarla tohumlayarak, pa-
zar değeri yüksek, beside tercih
edilen yüksek verimli hayvanlara
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında ilimiz gene-
linde bu güne kadar toplam 2.166
adet başvuru yapılmış olup, bu baş-
vuruların 1.471 adeti Bakanlığımız
tarafından onaylanmıştır. Onaylanan
başvuruların 1.446’sı büyükbaş, 25’i
ise küçükbaş damızlık erkek materyal

(169 baş) başvurusu olmuştur. 
Projenin ilk etabında, Bakanlı-

ğımız TİGEM işletmelerinden temin
edilen 50 adet Montofon (Brown
Swiss) ırkı damızlık boğa % 80
hibe desteği ile hak sahibi 50 ye-
tiştiricimize teslim edilmiştir.

29.01.2015 tarihinde düzenlenen
boğa dağıtım törenine Vali Yardım-
cısı Sayın Abdurrahman İÇYER,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Osman AKAR, Çiftçi Örgüt
Temsilcileri, İl/İlçe Müdürlüğümüz
çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Damızlık Boğalar Yetiştiricilere Teslim Edildi
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KOOPERATİFÇİLİKTE
Kooperatifçilik bireylerin tek başına  ya-

pamayacakları işleri bir araya gelerek
dayanışma yoluyla yapmalarına olanak

veren örgüt diye tanımlayabiliriz.  Kooperatifleşme
aynı zamanda, kayıt dışı ekonomiyi de kayıt
altına alarak ekonomiye büyük katkı sağlar. 

Kolektif şuurla hizmet veren kooperatif,
ülke genelinde ve yurt dışındaki tarım ve hay-
vancılık alanındaki gelişmeleri çiftçilere daha
kolay ulaştırarak, gerek kolay ve daha ucuz
girdi temini gerekse üreticilerin üretmiş oldukları
ürünü piyasa koşullarına göre en iyi fiyattan
pazarlanmasını sağlayan bir kuruluştur. 

AZİZİYE İLÇESİ ALACA KÖYÜ TA-
RIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, bu
zorlu üretim ve piyasa koşullarına rağmen yerel
kalkınma modeli ile bölgesine örnek olmayı
başardı. Bizde bu başarının sırrını Alaca Köyü
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hay-
dar KAVURMACI ile konuştuk.

Başkanım kendinizden ve Kooperati-
finizin nasıl kurulduğundan kısaca bah-
seder misiniz?

KAVURMACI: Aziziye ilçesi Alaca Köyün-
denim. 2005 yılında 15 ortak ile Alaca Köyü Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. İlk yıllarda
köylülerimiz kooperatifçiliğe önyargı ile yaklaş-
tıklarından ortak olmak istemediler. Ancak çalış-
malarımızı gören çiftçiler kooperatifimize yavaş
yavaş ortak olmaya başladılar ve 2007 yılında
ortak sayımız 75’e ulaştı. Kooperatifimizin ana
kuruluş amacı süt üretimi olduğundan 2009 yılında
Tarım Bakanlığının Ortaklar Mülkiyetinde 61x2
modelli 122 Baş Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında
Montofon ırkı gebe düveleri değişik illerden temin
ederek ortaklarımıza dağıttık. Böylece koopera-
tifimiz aktif olarak çalışmaya başlamış oldu. Al-
dığımız gebe düveler bahara doğru doğurmaya
başladı ve hayvanlarımızdan süt almaya başladık.
Ortaklarımızın aynı zamanda kendi hayvanları
da vardı tabi. Bu sütleri soğuk zincir vasıtasıyla
toplayarak pazarlama ihtiyacı doğdu. Ancak o
dönemlerde henüz kooperatife ait bir binamız ol-
madığı için projenin bir parçası olan süt soğutma
tankını kuramadık. Bunun yerine sütlerimizin bo-
zulmasını önlemek ve soğuk zinciri sağlamak
amacıyla proje kapsamında süt nakil aracı satın
aldık. Kendi imkânlarımızla da süt soğutma tankı
aldık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Kö-
yümüzden geçtiği için BOTAŞ’a ait şirketler koo-

peratifimize araç üstü tank hibe ederek destek
oldu. Kooperatif idare binasının yerini Milli
Emlak Müdürlüğünden 2010 yılında satın aldık,
burada idare binamızı kurarak projemizi uygula-
maya başladık. Ayrıca burada süt soğutma ünite-
mizi, yem depomuzu ve jeneratörümüzü de kurduk.  

Kooperatifçiliğe bakış açınızı ve
misyonunuzu öğrenebilir miyiz? 

KAVURMACI: Kooperatifler olmasaydı
birlik olmazdı dolayısıyla güç olmazdı. Köyü-
müzdeki üreticilerimizi bir çatı altında toplayarak
yeni kazanç yolları sağlamanın yanında satın
alma ve pazarlama gücümüzü de artırdık. Bizim
misyonumuz; Kooperatif ortaklarına üretim
yapmalarını sağlayıcı tüm girdileri kaliteli ve
en ekonomik koşullarda temin etmek, ortaklarının
kaliteli üretim yapmalarını sağlamak, üreticilerin
sütlerini en iyi şartlarda pazarlayarak daha fazla
kazanç elde etmelerini sağlamaktır.

Kooperatif kurulmadan önce köyü-
nüzde tarım ve hayvancılık ne durum-
daydı? İlgili kurumlardan teknik destek
alabildiniz mi?

KAVURMACI: Proje öncesi köyümüzde ve
çevre köylerde ahırların durumu hayvanların op-
timum yaşama koşullarını sağlayacak düzeyde
değildi. Söz konusu projede ahır tadilatları da
vardı.  Dolayısıyla projeyi uygulayan ortaklar
ahırlarını tadilattan geçirdikten sonra daha hijyenik
şartlarda süt elde etme imkanı doğdu. Köyümüze
damızlık hayvanların gelmesi ile birlikte yem
bitkileri tarımında da artışa paralel olarak hay-
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vanlarımızın süt veriminde artış sağlanmış oldu.
Bölgenin hayvancılığa bakış açısı değişti. 

Tarım Müdürlüğü teknik personellerinden ciddi
anlamda yardım aldık. Ortaklarımız yem bitkileri
tarımı, hayvan bakım besleme, hayvan sağlığı,
sağlıklı şartlarda süt elde etme ve kooperatifçilik
konularında eğitimler aldılar. Kısacası bize her
türlü konuda teknik desteklerini esirgemediler.

Kooperatifinizin üye sayısı nedir?
Ürettiğiniz veya topladığınız sütleri nasıl
değerlendiriyorsunuz? Pazarlama konu-
sunda sıkıntınız var mı?

KAVURMACI: Kooperatifimizin aktif üye
sayısı şu anda 67’dir. Kooperatif üyelerinin toplam
450 baş sağmal ineği bulunmaktadır. Kooperati-

fimiz üyelerinden ve çevredeki diğer köylerden
soğuk zincir yoluyla topladığımız sütleri, süt üni-
temizde +40C’ye soğutarak ve süt analiz cihazla-
rımızla çeşitli analizleri (somatik hücre, PH, yağ
oranı vb.) yapılmış olarak Erzurum’daki çeşitli
firmalara pazarlıyoruz. Bizim ürettiğimiz süt, böl-
gede yağ oranı en yüksek süt olduğundan pazarlama
noktasında şu anda sıkıntımız yoktur. 

Ortaklarınıza yönelik başka
faaliyetleriniz var mı?
KAVURMACI: Kooperatifimize ait 3 adet

aracımız var. Birinin üzerinde 3 adet toplam 9
tonluk diğerlerinin üzerinde ise 1’er tonluk süt
nakil tankları bulunmaktadır. Sermayemizi ran-
tabl kullanmak adına silajlık mısır ekme ve
biçme makinesi, yonca ekme makinesi, pülve-
rizatör, yem kırma ve karma makinesi ve selektör
makinesi aldık. Ortaklarımız bu makineleri ki-
ralamak suretiyle yararlanabildiklerinden ortak
makine kullanımı sağlayarak gereksiz demirbaş
yatırımı yapmamış oluyorlar. Köyümüzde aynı
zamanda tarımda ön planda olduğundan çiftçi-
lerimizin temiz ve hastalıklardan ari tohumluk
kullanmalarını sağlamak amacıyla tohumluklarını
selektörümüzde temizleyerek ilaçlayabiliyorlar.
Ayrıca ürettikleri buğday, arpa, çavdar, tritikale
gibi ürünleri yem kırma ünitemizde mamul
madde haline getirme imkânları var. 

Tabi bizim bu faaliyetlerimiz Erzurum’da
diğer tarımsal kooperatiflere de örnek teşkil
ediyor. Hatta bu konuda birkaç kooperatife de
çalışmalarında yardımcı oluyoruz

Gelecek hedefleriniz ve
beklentileriniz nelerdir?
KAVURMACI: Kooperatifimizin yanındaki

arsayı da alarak burada kooperatif adına ortaklar
mülkiyetinde modern bir ahır yaparak kendi sü-
tümüzü kendimiz üretmek istiyoruz. Şu anda 2
kişiye istihdam sağlıyoruz. Söz konusu projemizi
uygulayarak hem daha fazla kişiye istihdam, hem
de ürettiğimiz sütü kendi imkânlarımızla işleyerek
tüketicinin sofrasına ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sütte soğuk zinciri koruyarak Gıda Hijyeni
Yönetmeliği doğrultusunda kaliteyi arttırmak, AB
uyum sürecinde yenilikler ve geliştirici fikirler ile
üreticimizi bilinçlendirme çalışmalarına devam et-
mek en büyük hedefimizdir. Sütteki KDV’nin dü-
şürülerek genelde ülkemizin sorunu olan kayıt dı-
şılığın azaltılması ise beklentilerimiz arasındadır.
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22 Ocak 2015 tarihinde Doğu Anadolu Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı
salonunda İl Mera Komisyonu ve teknik ekip
üyelerinin katılımı ile 2014 yılı çalışmalarına
ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Abdurrahman İÇYER baş-
kanlığındaki toplantıda 2014 yılı içerisinde
4342 Sayılı Mera Kanunu çalışmaları kapsa-

mında İlimizdeki mera, yaylak ve kışlaklarda
yapılan tespit-tahdit ve tahsisler ile yürütülen
mera ıslah projeleri değerlendirildi. 

Ayrıca 2015 yılı çalışma programının be-
lirlenmesi, mevsimlik ve ıslah amaçlı kirala-
maların tespiti gibi konular ile uygulamada
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üze-
rinde görüş alışverişinde bulunuldu.

MERA KİRALAMALARI
İlimizde uygulanan güvenlik önlemlerine

uyulmak kaydıyla, meraların göçerlere kira-
lanması ve sürü sahiplerinin meralardan fay-
dalanmalarının sağlanması için 2010 yılı ot-
latma mevsiminde yasaklanan alanlar hariç
olmak üzere mera, yaylak ve otlaklardan
ihtiyaç fazlası yerler belirlenerek Mera Yö-
netmeliğinin 7. ve 13. madde hükümlerine
göre il içi sürü sahipleri ve il dışından gelecek
göçerlerin istifadesine sunulacaktır.

Bu kapsamda ilimizde 2015/1 nolu Va-
lilik Genel Emri kapsamında mera teknik
ekiplerince belirlenen toplam 23 mahalle
sınırları içinde bulunan 315.510 dekar ih-
tiyaç fazlası ve 47.321 küçükbaş hayvan
kapasiteli mera alanı mevsimlik kiralamaya
açılmıştır. Söz konusu meralar için müra-
caatlar 27 Mart 2015 tarihine kadar ilgili

ilçenin Kaymakamlığına yapılacaktır. İha-
leler 16.04.2015 ve 17.04.2015 tarihleri
arasında 2886 Sayılı İhale Yasasının 51
(g) maddesi çerçevesinde yapılacaktır. 

İlimizde hayvancılık üzerine yatırım
yapmak isteyenler için; 17 mahalle sınırları
içerisinde bulunan toplam 119.759 dekar
ve 17.417 küçükbaş hayvan kapasiteli mera
alanı için ise Başbakanlık izni alınmış ve İl
Mera Komisyonunca alınan karar gereği
çok yıllık proje ile 25 yıllığına kadar ıslah
etmek koşulu ile küçükbaş hayvancılık
yapan veya yapmak isteyenlere kiralamaya
açılmıştır. İhaleye çıkarılması uygun görülen
mera alanları 04.07.2015 tarihinde, 2886
Sayılı İhale Yasasının 51 (g) maddesi çerçe-
vesinde yapılacak ihale ile kiralanacaktır.
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Oltu, Doğu Anadolu Bölgesi’nin
kuzeydoğusunda yer almaktadır.
İl merkezinden 125 km uzaklıkta

bulunan ilçemiz, 1380 km² yüzölçümüne
ve 1275 m rakıma sahiptir. Coğrafi şekil-
lerini, dağlar, bunlar arasına yerleşmiş Oltu
Çayı Havzası (128 km) ve vadiler, yer yer
tepeler ve platolar oluşturmaktadır. İlçemizin
önemli bir ovası bulunmamaktadır. Sadece
Ünlükaya ve Çengelli düzlükleri vardır.

Bölge karasal iklim ile Karadeniz ik-
liminin tesiri altındadır. Gerek rakımın dü-
şüklüğü gerekse Oltu Çayı Havzası’nın
varlığı Oltu’yu Doğu Anadolu’nun sert
kara ikliminden uzaklaştırmaktadır. Yıllık
ortalama sıcaklık 10 0C civarındadır. Orta-
lama nisbi nem % 69,6 olup, yıllık yağış
miktarı 36,06 kg/m2 dir.

İlçemiz Çoruh havzasında yer almakta
olup ilçe ekonomisini temelde, meyvecilik,
sebzecilik, hayvancılık, arıcılık gibi tarımsal
faaliyetler ile Oltu taşı üretimi, kömür üretimi
gibi madencilik faaliyetleri oluşturmaktadır.  

İdari yapı ve nüfus 
İlçemizin 72 mahallesi bulunmaktadır.

2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
sonuçlarına göre İlçe nüfusu 31.424 kişidir. 

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri
İlçe halkının en önemli geçim kaynağı

hayvancılıktır. Başta büyükbaş hayvancılık
olmak üzere küçükbaş hayvancılıkta bölgede
yoğun olarak yapılmaktadır. Bölgenin, kırık
ve engebeli coğrafi yapısı, dik tepelerin ve
yamaçların yoğunluk arz etmesi dikkate alın-
dığında küçükbaş hayvancılığı avantajlı hale
getirmektedir. Yükseklere çıkıldıkça geniş
meralar ve yaylalar hayvancılığın ve arıcılığın
yapılmasında kolaylık sağlamaktadır.

Bitkisel üretim faaliyetlerine bakıldığında,
hayvancılığa yönelik olarak yem bitkileri
üretiminin artış gösterdiği, hububat üretiminin
önemini koruduğu görülmektedir. Bölgede
meyve yetiştiriciliği önemli bir yer tutmakta
olup, modern tekniklere göre sebze yetişti-
riciliği de her geçen gün gelişmektedir. 

OLTU’DA TARIM
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Arıcılık Faaliyetleri
Oltu ilçesinde hayvansal üretim

içerisinde arıcılık faaliyetleri ön plana
çıkmaktadır. İl arılı kovan varlığının
yaklaşık %8’ini bulunduğu ilçemizde,
arıcılar en iyi örgütlenen çiftçi örgütü
olduğu görülmektedir. Arı Yetiştiri-
cileri Birliğine katılımları yanında
Oltu Bal Üreticileri Birliğini de kuran
ilçe arıcıları, İl/İlçe Müdürlüğü ile
birlikte üyelerine yönelik birçok

proje gerçekleştirmiştir. Oltu Bal
Üreticileri Birliği son olarak, ilçede
üretilen bal için Türk Patent Enstitü-
sünden “Oltu Kırdağ Çiçek Balı” adı
altında marka tescil belgesi alınmıştır. 

Gıda İşletmeleri
İlçe genelinde 248 toplu tüketim

ve gıda satış yeri, 21 adet gıda
üretim yeri ve 16 adet yem işletmesi
olmak üzere toplam 285 adet gıda
işletmesi bulunmaktadır. 

Oltu İlçesine Sağlanan 
Tarımsal Desteklemeler

Bakanlığımızca, mazot-gübre-toprak analizi, yem bitkileri, organik
tarım, sertifikalı fidan-tohum kullanımı, tarımsal yayım ve danışmanlık,
makine-ekipman, hububat fark ödemeleri, hayvan hastalıkları tazminatları,
anaç sığır, buzağı, anaç manda, anaç-koyun keçi, besi-kesim, su ürünleri,
çiğ süt ve arılı kovan desteklemeleri başlıkları altında 2002-2012 yılları
arasında yaklaşık 13.5 milyon TL, 2013 yılında ise toplam 1.5 milyon
TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı desteklemeleri
ise uygulama takvimleri gereği süreçleri devam etmektedir.
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“Tarım Sektörü En Önemli İstihdam Kaynağımızdır”
Oltu, tarihi, kültürü ve sosyo-ekonomik yapısı ile

çevresinde bulunan ilçelerin merkezi konumundadır.
Ekonomik yapı tarım, hayvancılık, arıcılık, ticaret ve
önemli ölçüde madencilik faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Madencilik alanında özellikle Oltu Taşı üretimi ve işle-
meciliği ulusal boyutta önem arz etmektedir. Oltu taşı,
Oltu Çağ Kebabı, tarihi mekânları ile Oltu ilçemiz turizm
potansiyeli ile de adından söz ettirmektedir. 

İlçede yaşayan insanların büyük çoğunluğu, tarım
ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Tarım sektörü bölge-
mizde olduğu gibi ilçemizde de en fazla insanın istihdam
edildiği iş koludur.  Günümüzde tarımsal üretimde
yeterli gıda üretimi yapmak birinci hedef olmaktan
çıkmış yeterli üretim yanında sağlıklı ve güvenilir gıda

üretmek ana hedef haline gelmiştir. İlçemizde de bu
çerçevede tarım ve hayvancılık ile ilgili planlamalarımızı
yapmamız gerekmektedir. Tarım ve hayvancılığa kaynak
ayıran TKDK, KUDAKA, DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı
gibi ajanslardan ilçemizdeki çiftçilerin ve girişimcilerin
faydalanması için çalışmamız gerekmektedir.  

Günümüzde, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda
tüketebilmesi için çiftçilerimize tarım teşkilatına ve bu
sektörde çalışan diğer paydaşlara büyük görev düşmek-
tedir.  Kaymakamlık olarak bu güne kadar bu konuda
üzerimize düşen görevi yerine getirdik, bundan sonrada
getirmeye devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Tüm
çiftçilerimize bereketli bir yıl, gıda tarım ve hayvancılık
teşkilatına da çalışmalarında başarılar dilerim.Mehmet Gökhan ZENGİN / Oltu Kaymakamı

“Kalkınmanın Temel Direği Tarım ve Hayvancılıktır”
Oltu İlçesi Erzurum’un kuzey ilçesidir. Narman,

Şenkaya, Olur ilçelerinin ortasında yer almaktadır. Bu
merkezi konumda oluşunun avantajını daima koru-
muştur. Her alanda bu böyle olmuştur. 

Güzel Oltu’muz, Oltu taşı, Oltu Cağ Kebabı, kültürü
ve tarihi ile hem bir ticaret merkezi hem de turizm
merkezi olmaya adaydır. Özellikle Oltu taşımız ve Oltu
cağ kebabımızın ünü Türkiye sınırlarını aşmıştır.

İlçemizin yıllar öncesine bakarsak, bir fetret dönemi
yaşanmıştır. Son zamanlarda her alanda olduğu gibi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra teşkilat-
larının, köylümüzü, çiftçimizi, tarım ve hayvancılık   la
uğraşanları bilinçlendirmeleri sonucu, arzu edilen
seviyede olmasa da, duraklama dönemini geride bırakıp,

müspet bir ivme kazanmıştır.
İlçemizde, genel olarak zirai anlamda buğday, arpa,

patates mısırın yanı sıra meyve üretimi de bölgemizde
geçmişten beri yapılmaktadır. Yeni yeni köylerimizde sebze
yetiştiriciliği, önem kazanmaktadır. Bölgemizde olduğu
gibi ilçemizde de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği revaçtadır.
Bölgemizde var olan büyükbaş hayvan ırkı tarım teşkilatının
çalışmaları ile ıslah edilmiştir. Küçükbaş hayvancılık da il-
çemizde önemli geçim kaynaklarından biridir. 

Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki; ülkemiz bir
tarım ülkesidir. Kalkınmanın temel direği tarım ve hayvancı-
lıktır.  Bu duygularla, Tarım sektöründe çalışan başta çiftçi-
lerimiz olmak üzere tüm paydaşlara iyi çalışmalar diler çiftçi-
lerimizin bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ederim.İbrahim ZİYREK  /  Oltu Belediye Başkanı

“Birlik Olarak Üyelerimize En İyi Hizmeti Vermeye Çalışıyoruz”
Birliğimizin hedefi, kaliteli bal üretmenin yanı sıra, üyelerimizin,

diğer arı ürünlerini de üretebilme bilgi ve becerisini kazanmasını sağ-
lamaktır. Ayrıca arıcılarımıza ucuz ve kaliteli girdi sağlayarak gelirlerini
artırmayı hedefliyoruz. Oltu taşı gibi , ‘Oltu Kırdağ Çiçek Balı’nı da
dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. ‘Oltu Kırdağ Çiçek Balı’ marka tes-
cilimiz 28.09.2012 tarihinde kabul edilmiştir.

Hedefimiz üyelerimizi eğitmek ve kaliteli, bol ürün elde etmektir.
Bunun için Tarım Danışmanı çalıştırıyoruz ve Atatürk Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhlis MACİT hocamızla
devamlı diyalog halindeyiz. Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet DO-
DOLOĞLU ile Prof. Dr. Ferhat GENÇ hocalarımızla eğitime yönelik
bilgilendirme toplantıları ve konferanslar düzenliyoruz. 

Arıcılarımızı bilgilendirmek amacı ile çeşitli geziler düzenliyoruz.
2013 yılında Kafkas arı ırkını tanımak amacı ile Ardahan ilinde üretim

tesislerini gezdik. Posof’ da ana arı yetiştiricileri ile görüştük. 2014
yılında Artvin İli, Macahel (Camili) bölgesine ve Murgul’a gezi yaptık.
2015 yılında ise Karadeniz Bölgesine gezi düzenlemeyi planlıyoruz.
Yine arıcılarımızda farkındalık oluşturmak ve arılıklarımıza gelir
getirmesi için İl Özel İdare kaynaklı olarak,  yapılan projelerle, 1186
adet polen tuzağı ve 1250 adet genç ana arı hibe olarak üyelerimize
dağıtılmıştır. Geçmiş yıllarda TKDK ve KUDAKA gibi ajanlara çeşitli
projeler sunduk, bu yılda bal paketleme tesisi kurmak için KUDAKA’ya
proje hazırlıyoruz.

Bütün bu çalışmaları yaparken, yanımızda yer alan ve desteklerini
bizden esirgemeyen, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
teşkilatına teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim. Ayrıca,
gerek Oltu ilçemizde gerekse ilimiz genelinde arıcılık yapan tüm üre-
ticilerimize bol kazançlı bereketli bir yıl dilerim.M. Celal UĞUREL  /   Oltu Bal Ür. Bir. Başkanı

“Tarımsal Yeniliklerin Çiftçimize Ulaşmasında, Önemli Kurumsal Hizmetler Sağlıyoruz”
Oltu, Erzurum’un kuzeydoğusunda, Çoruh havzası içerisinde yer al-

maktadır. İlçemizde, yerleşim alanları genel olarak Oltu Çayı çevresinde
toplanmış durumdadır. Çoruh nehrinin ana kollarından biri olan Oltu
Çayı bölgemizin adeta hayat kaynağıdır.

Oltu’da, ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterse de bölge genelinde
olduğu gibi Oltu’da da insanların ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Bölge Çoruh Havzasının karakteristik özelliği gereği, kırık ve engebeli yapıya
sahip olup dik dağ ve tepeler tarıma elverişli alanları kısıtlamaktadır. Bu
nedenle ilçemizde geniş düzlükler ve ovalar bulunmamaktadır. Buna karşılık
mera ve yayla alanları geniş yer bulmakta buda hayvancılığın gelişmesine
olanak sağlamaktadır. Engebeli yapı özellikle küçükbaş hayvancılık için daha
uygun bir ortam oluşturmaktadır. Arıcılık bölgemizde hızla gelişmekte olan
potansiyeli yüksek tarımsal faaliyetlerindendir. Kısıtlı tarım alanlarında
bölge halkı, hemen hemen her türlü meyveyi yetiştirebilmektedir. Sebzecilik
ve arıcılık, son yıllarda en fazla aşama kaydeden tarımsal faaliyetimizdir.

Oltu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak; Oltu’da tarım
ve hayvancılığın sorunlarını ve tarımsal potansiyelini birlikte değerlendirerek,
Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda, çiftçilerimizi, azami derecede
desteklemelerden faydalandırmak,  üretim, yetiştirme, işleme, örgütlenme

ve diğer tarımsal alanlarda, ilmi ve teknik yeniliklerin çiftçilerimize ulaştı-
rılmasında köprü olmak için çalışıyoruz. Ayrıca çiftçimizin, verimli, kaliteli,
sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir gıda üretilebilmesi için ilgili kesimlerde
farkındalık oluşturmak amacıyla önder çiftçilerle sahada çalışmaktayız.
Çiftçilerimizin ve girişimci iş adamlarımızın, bölgemizde tarımsal faaliyetlere
destek sağlayan ulusal veya uluslararası ajanslardan faydalanması için
rehber olmak adına elimizden geleni yapıyoruz.

İlçe Müdürlüğü olarak, Oltu Çayı boyunca, dut ve ceviz başta olmak
üzere kapama meyve bahçeleri tesis etmekteyiz. Yem bitkileri üretimine
yönelik demonstrasyon çalışmaları yürütmekteyiz. 2014 yılında Müdürlü-
ğümüz yerleşkesi içerisinde demonstrasyon çalışması olarak Çin tipi sera
yapılmıştır. Yine hayvancılığa ve tarımsal mekanizasyona yönelik farkındalık
oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bitki koruma faaliyetleri
kapsamında 52 bitki hastalık ve zararlı ile mücadele çalışmaları yürütül-
mektedir. Ayrıca 5 hastalık ile ilgili de sürvey çalışması yürütülmektedir.
Gıda kontrol faaliyetleri kapsamında 384 adet gıda denetimi yapılmıştır.

2015 yılı üretim dönemine girdiğimiz şu günlerde, tüm çiftçilerimize
şahsım ve kurumum adına yeni üretim sezonunda doğal afetlerin yaşanmadığı
ve mahsulün bol olduğu bereketli bir yıl dilerim.Murat YILMAZ  /  İlçe Müdürü

ÖNDER ÇİFTÇİ KURULUŞLARIMIZDAN 
BİRİ: OLTU BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Oltu Bal Üreticileri Birliği, ilçede arıcılık faaliyetleri yürüten çiftçilerimizle
birlikte, kuruluş amacına uygun ve örnek faaliyetlerde bulunan bir çiftçi ör-
gütümüzdür. 2010 yılında kurulan ve 180 üyesi bulunan Birlik, İl ve İlçe Mü-
dürlüklerimizle birlikte, üyelerine yönelik birçok proje gerçekleştirmiştir.
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ŞUBAT AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
• İlimizde karla örtülü gün sayısının yüksek ve donların süreklilik göstermesi nedeniyle şubat ayı içerisinde tarla bitkileri, sebzecilik ve 

meyvecilik konusunda tarla şartlarında yapılacak herhangi bir iş bulunmamaktadır. Ancak kaliteli tohumluk temini gibi konularda gerekli
hazırlıklar yapılabilir.

• Örtü altında yetiştirilen marul, yeşil soğan gibi ürünlerde hasat, bakım, gübreleme ve sulama işleri devam ettirilir.
• Havalar soğuk ve toprak karla kaplı olması nedeniyle meralara asla hayvan sokulmamalıdır.  
• Organik tarım yapan ve Organik Tarım Desteklemeleri ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin, 2014/45 No’lu Organik Tarım 

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair  Tebliğ gereğince  27.03.2015 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları İl/İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Hayvansal Üretim 
• Ahır hijyeni açısından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına önem verilir.
• Hayvanlar bu dönemde ahırda olduklarından ahır besleme programı devam ettirilir.
• Yeni doğan buzağılara özel bakım ve besleme programı uygulanır. Doğumdan sonra en geç 1-2 saat içerisinde ağız sütü içirilmeye başlanır.
• Ahır içi havasının hayvan yaşayışına uygun olması için gerekli tedbirler alınır.
• Hastalık ve zararlılara karşı koruyucu aşılar ve ilaçlar tatbik edilir.
• İklimi uygun yerlerde yavaş yavaş arılar dışarı çıkarılırken, soğuk bölgelerde ise arılar içerde olduklarından havalandırma işleri dikkatle 

yapılmalıdır. Soğuk bölgelerde şerbet verilmelidir. Oluşabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
• Bakanlığımızın Bölgemiz için uyguladığı “Mevcut Damızlık Sığır ve Koyun İşletmelerinin Yenilenmesi ve Damızlık Erkek Materyal 

Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Hayvancılık Desteklemeleri” kapsamında %50 hibe destekli barınak tadilat/yapımı ve %80 hibe 
destekli erkek damızlık materyal sağlamak için başvuru süreci devam etmektedir.

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

Pazaryolu İlçemizde de Örtüaltı
Yetiştiricilik Yaygınlaşıyor
Bitkisel üretim için iklimi diğer

bölgelerimize göre daha uygun
olan Uzundere, Tortum, İspir,

Olur ve Oltu ilçelerimiz gibi Pazaryolu
ilçemizde de, örtü altı sebze yetiştiriciliği
her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Va-
limiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın
önerileriyle kurulmaya başlanan ve hızla
yaygınlaşan “Çin Tipi Sera” modeli bir
sera daha Kaymakamlık ve İlçe Müdür-
lüğümüzce Pazaryolu Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu bahçesinde kuruldu.

Bu model serayı diğer seralardan ayıran
özellik: 3 tarafının duvar ile çevrili sadece
güney yönünün (güneş alan tarafının) nay-
lon malzemeyle örtülmesidir. Ayrıca naylon
malzemenin üstü gece ısı kaybını önlemek
amacıyla bir mekanizma yardımıyla branda
ile örtülmektedir. Bu sayede gündüz ısınan
sera, akşamları da ısı kaybetmemektedir. 

Kurulan serada üretime geçilmiş olup,
ocak ayında kışlık sebzelerden (ıspanak,
marul, soğan, roka, tere) ilk ürünler alın-
maya başlanmıştır.  Örtüaltında ürünler,
düşük dış sıcaklıklarda test edilmiş ve
herhangi bir zarar oluşmamıştır. Yetiştirilen
ürünler, okulda öğrencilere sunulmaktadır.
Seranın kurulumundan, ürünlerin yetişti-
rilmesine kadar her türlü bakım işleri Pa-
zaryolu İlçe Müdürlüğümüzde görevli
Ziraat Mühendisleri tarafından yapılmak-
tadır. Aynı zamanda, okuldaki öğrenciler
örtüaltında yetiştiriciliğinin nasıl yapıl-
dığını görme fırsatı bulduklarından, bu
konuda ailelerini de teşvik etmektedirler.




