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Bazı sözler vardır akla hemen birilerini veya bir kurumu çağrıştırır. Bu sözlerden biri olan  “Çiftçinin karagün dostu”, “ Çiftçinin dostu” sözünün  arkasına hemen dilimizin dönüverdiği
ve günümüzde de kendini 'Her zaman çiftçinin yanındayız' sloganıyla tanımlayan TMO’nun (Toprak Mahsülleri Ofisi) faaliyetleri, çiftçiye ve topluma yansımaları...  >> 8’de

Günümüzde dünya ülkeleri için enerji
sektörü ne ise, tarım ve gıda kaynak-
ları da aynı derecede stratejik öneme

sahiptir. Dünyada küresel politikaları bu iki ana
sektör belirlemektedir. Tarım politikalarının

geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle,
ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal politi-
kalarının en önemli unsuru konumundadır.
Beslenme, canlılığın devamı için olmazsa
olmaz mesabesindedir. Bunun için ihtiyaç
duyulan gıdanın kaynağı, hiç şüphesiz tarım
sektörüdür. Tarım sektörünün temel hedefi

ise üretimde yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıda arzını
sürdürülebilir kılmak olacaktır. 

Erzurum ili için; coğrafi konumu, iklimi, ekolojik yapısı,
sosyo-kültürel yapısı ile tarımsal faaliyet bir zorunluluk ola-
gelmiştir. Bu zorunluluk gerek iktisadi gerekse geçimlik bir
uğraş alanı olarak ilin tamamı ile bütünleşmiştir. Bu bütün-
leşmede, doğal kaynak ve insan kaynağı başta olmak üzere
sahip olunan tüm potansiyelleri kullanabilmek; ancak vizyoner
bir yaklaşımla daha kolay ve kısa sürede gerçekleşmesi mümkün
olabilecektir. Bu bağlamda, Erzurum tarımına dokunuşu ile
vizyon katan, Valimiz Dr. Ahmet  ALTIPARMAK’ın ağzından tarım
sektörünü değerlendirdik. >> 2-3’de

Ülkemizin 4. büyük il olan Erzurum’da tarım sektöründe işletme yapıları
ilin tamamında aynı özellikleri göstermemektedir. Bunu iklim, topografik
yapı ve kültürel alışkanlıklar gibi birçok faktör etkilemektedir. Erzurum
tarımına bütüncül yaklaşım yanı sıra bölgesel sorunlara çözüm üretme arayışı
ile bölgesel olarak  arazi yapısı gereği yoğun tarımın yapılarak birim alandan
daha fazla gelir elde edilebilecek alternatif tarım tekniklerini çiftçiye kazandırma
hedeflenmektedir. Bu kapsamda Oltu ilçesinde KUDAKA desteği ile yapılan
seralar ve güneş enerjisi sistemlerine ilişkin tarla günü yapıldı. >> 5’de

Ülke tarımının her alanında
var olabilmek tarımsal ürün de-
senini genişletebilmek adına Er-
zurum’da su ürünleri yetiştiriciliği
üzerine bir dizi çalışmaya girildi.
Tarım konseyinin çalışmaları so-

nucunda öncelikler
içerisinde

değerlendirilen Erzurum ilinde su
ürünleri potansiyellerinin ortaya
çıkarılması, mevcut üreticilerin
sektörel rekabet gücünün artırılması
adına örgütlenme çalışmaları gibi
bir dizi çalışma programlanarak 2
farklı toplantı da masaya yatırıldı.
İlimiz de su ürünleri konusunda
yatırım yapmak isteyen yatırım-

cılara süreci kolaylaştırıcı aşa-
malar belirlendi. >> 7’de

DENİZİMİZ YOK AMA BALIĞIMIZ VAR

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİME ÖMÜR KATTI!
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Sayın Valim, bildiğiniz üzere Antalya ili ülkemiz
tarım sektöründe sahip olduğu konumu, ürün çeşitliliği
ve toplam tarımsal üretim değeri açısından ilk sırada
yer almaktadır.  Antalya’dan sonra yine tarımsal faaliyet
olarak hayvancılık açısından bilinirliği ön planda olan
Erzurum iline atandınız. Bu kapsamda, Erzurum tarımı
hakkında beklentileriniz nelerdi? Ne umuyordunuz? 

Ülke genelinde Erzurum’a yönelik algı ve bilinirlik
anlamında tabii ki hayvancılığın ilk sıralarda yer
aldığını biliyoruz. Hayvancılık içerisinde özellikle bü-
yükbaş, küçükbaş ve arıcılık faaliyetleri gerek topografik
ve iklim yapısı gerekse geniş çayır mera varlığı nedeniyle
ilk olarak akla gelmektedir. Beraberinde sanayileşmeye
bağlı kirlilik olmayışı gibi nedenlerle ildeki üretim
doğal kavramıyla da hemen özdeşleştirilebilmektedir. 

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerleşim
alanlarının tarım alanları aleyhine büyümesi ve
kırsaldan kente göçle üretim alanlarının ve üretimin
azalmasıyla, yine tüketim alışkanlıklarının değişmesi,
israf gibi olgular, gıdaya olan talebi daha da artırmakta,
dolayısıyla tarım sektörünü vazgeçilmez kılmaktadır.

Tarım sektörü oldukça geniş çalışma alanına sahip
bir sektör olduğunun farkındayım. Daha önce görev
yaptığım Antalya ile Erzurum arasında üretim çeşitliliği
ve verimlilik açısından büyük bir farklılık var.  Antalya,
kişi başına düşen bitkisel üretim değeri açısından
Erzurum’un 5 katı değere sahip olmasına rağmen
kişi başına düşen hayvansal değerler açısından ise
tam tersi bir durum söz konusudur.  Buda Erzurum
tarımına olan yaklaşımı özetlemeye yeter bir durumdur.
Ancak Tarım sektöründe yaratılan gayri safi katma
değerin Türkiye içindeki payı açısından ilk sıralardaki
bir bölgeden alt sıralardaki bölgeye gelmenin yarattığı
baskı muhakkaktır. Aslında “yapılacak çok iş var”
noktası ile tabiî ki bir heyecan da oluşturuyor.   “Düşü
Olmayanın İşi Olmaz” derler, bende her alanda kal-
kınmış bir Erzurum için kurduğum düşler içerisinde
Erzurum tarımını da kendime dert edindim, iş edindim.
Aslında umut beslemek yerine, umutlar yaratmayı
daha ön planda hedefime koydum.

Erzurum’u tanımaya başladığınızda tarım potansiyeli
açısından mevcut durumu nasıl gördünüz? Umduğunuzun
karşılığında ne buldunuz?

Başta da söylediğim gibi Erzurum’da tarım deyince
akla hayvancılık gelmekte. Ancak 3 milyar TL tarımsal
değerimizin yaklaşık %59’unu canlı hayvan değerimiz
oluşturmaktadır. Ülkemiz tarımında var olabilmek ve
ticarete konu ürünlerde daha önlerde yer alabilmek adına
canlı hayvan değerimizden çok, üretim değerlerimizi ar-
tırmanın daha doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum.

İlginçtir ki geçtiğimiz yılın rakamlarına göre büyükbaşta
2., küçükbaşta ise 18. olan ilimizde hayvancılık sektöründe,
özellikle et veya sütte ulusal bazda, ilk sıralarda yer alan
herhangi bir markamızın veya bir firmamızın bulunma-
masıdır. Buna acilen çözüm üretmeliyiz.

Ancak İlin Valisi olarak burada bütüncül düşünmek
zorundayım onun için sadece hayvancılık değil tarımın

bütün kollarında yeni yaklaşımlar geliştirmek isterim.
Özellikle sebze üretimi açısından Erzurum’un büyük
potansiyele sahip olduğunu gördüm. Akdeniz ve Ege
illerinde sıcak mevsimlerde, Erzurum’da ki kadar
kaliteli ve lezzetli sebze üretilmesi mümkün değil.
Aslında Erzurum’da tarımın her alanında potansiyel
saklı, sadece bunu harekete geçirmek gerekiyor.
“İyi’nin düşmanı, Çok İyi’dir”, İyi’yi yakalamışken,
Çok İyi’nin peşine düştünüz mü, elinizde ki İyi’den
de olduğumuzu veya değerlendiremediğimizi fark
ettim. Bu prensiple Erzurum’u çok iyi noktalara ge-
tirebilmek adına iyi olan potansiyelimizi değerlen-
dirmeyi daha anlamlı ve değerli buluyorum. 

Kurumumuzu ilk ziyaretinizde “Erzurum’a bırakmak is-
tediğim 2 şeyden birisi Türkiye’ye örnek bir canlı hayvan bor-
sasıdır” dediniz. Bu öngörünüz teknik anlamda kurumumuzun
da en önemli tespitiydi ve sektörün de en gerçekçi ihtiyacıydı.
Bu çerçevede, başta canlı hayvan borsası olmak üzere tarım
sektöründe birçok konunun yakın takipçisi veya kimi zaman
fikir babası oldunuz. Bu süreçte hatırladığınız kadarıyla neler
yapıldı? Tüm bu faaliyetlerin Erzurum ili tarım sektörüne kat-
kılarını bizim için değerlendirir misiniz?

Klasik bir söz vardır: “Bir zincir, en zayıf halkası
kadar kuvvetlidir”. Tarım sektörü de bir zincir gibi, siz ne
kadar üretim yaparsanız yapın ürünün işlenmesi ve pa-
zarlanması için çözüm üretememişseniz çok bir anlamı
yok.  Aynı şekilde yatırım için ne kadar hibe ve destek ve-
rirseniz verin, yatırım aşamasında sorunlara çözüm üre-
temiyorsanız veya bürokratik olarak süreci kısaltamıyorsanız,
yeni yatırımlar üretmek adına verdiğiniz desteğin çok
anlamı kalmıyor bence. Bu bilinçle tarım sektörüne
bütüncül yaklaşım sağlamak, sorunlara ortak çözüm üre-
tebilmek adına Erzurum Tarım Konseyi’ni kurduk.

Sayın Valim Tarım Konseyi çok bilinen bir yapı değil.
Kuruluş fikrinin size ait olması nedeniyle bu kuruluşu birde
sizden tanımak  istiyoruz.

Erzurum Tarım Konseyi’ni kurmadaki amacımız,
tarım sektöründeki tüm paydaşlarla birlikte örgütsel
bir vizyon oluşturma ve bunu paylaşılan bir vizyona
dönüştürerek, sektörün geleceği için ortak dert
edinme kültürünü kazandırmaktır.

Sektör başta gıda olmak üzere o kadar geniş bir
faaliyet alanına sahip ki, konuyu sadece tarım teşki-
latına yıkmak, aslında işi baştayken çözümsüzlüğe
havale etmektir. Bu nedenle Konsey’de multidisipliner
bir bakış açısı ile sektörün etkileyen-etkilenen her
kesimini işin içine katmaya çalıştık. 

Konsey, 70’e yakın kurum, kuruluş, STK ve özel şir-
ketlerden temsilcilerin katılımı ile kuruldu. İl İdaresi Ka-
nununun bize verdiği yetki ile bir yönerge hazırladık.
Burada zoraki bir katılımdan ziyade, kamu hizmeti ifası
adına gönüllü bir yaklaşım ve çaba var. İlin tarımsal ve
hayvancılık faaliyet ve potansiyelleri dikkate alınarak 7
ana başlıkta “İş Geliştirme ve Çalışma Grupları” oluşturarak
çalışmalara başlandı. Üye kurumlarımızdan veya ihtiyaç
üzerine çok değişik birimlerden de faydalanılarak 100’ün
üzerinde temsilci ve konu uzmanı yaklaşık 6 ay alanlarında
çalışma yaptı. Ortaya çıkan raporlar, üst çalışma gruplarında
değerlendirilerek konuların önemi ve aciliyetine göre
İcra Kurulu’na taşındı. Özetle, Konsey çalışmaları kapsa-
mında yıllardır kurumların bireysel çözüm aradıkları so-
runlara ortak akılla hızlı çözüm üretebildik.  

Bir önceki sorunuza dönecek olursak; Büyükbaş
hayvan sayısı bakımından 43, küçükbaş hayvan sayısı
bakımından ise 27 İlin hayvan sayısından daha fazla
hayvanı ticarete konu ederek, il dışına sevk eden Er-
zurum iline canlı hayvan borsasının kurulması bir
zorunluluktu ve bu kapsamda güzel çalışmalar baş-
latıldı. Vali Yardımcımızın sorumluluğunda oluşturulan
bir komisyon marifetiyle yer tespiti, tahsisi ve Bü-
yükşehir Belediyemize teslimine kadar tüm süreçleri
bizzat tarafımızdan takip edildi. 
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Yine sebze üretimini artırmak adına sebze üreti-
cilerine yer tahsisi için çalışmalar, Organik ve yerel
ürün pazarının kurulmasına yönelik çalışmalar, Süt
toplama merkezleri ve sütün toplanmasında soğuk
zincir çalışmaları, Cazibe besicilik bölgelerinin kurul-
masına yönelik çalışmalar, Balıkçılık için uygun su
kaynaklarının tespiti, üretimin artırılması ve karşılaşılan
sorunlara yönelik çalışmalar yapıldı.

Başta Pasinler ilçemizde olmak üzere İl’de önemli
bir tarımsal faaliyet olan patates yetiştiriciliğine
yönelik ciddi çalışmalarımız oldu. Özellikle sertifikalı
ve sözleşmeli patates tohumu yetiştiriciliği için birçok
proje uyguladık. Bu sahada ciddi bir depolama sorunu
yaşıyoruz. Patates deposu kurulumuna yönelik çalış-
malar yine devam etmektedir.

Konu çok, ancak özetle, yeni yatırımları teşvik,
sektördeki tüm yatırımlarda süreçlerin hızlandırılması
ve maliyetlerin düşürülmesi adına proje havuzu ça-

lışmaları gibi birçok güzel çalışmayı, ortak çalışma
kültürü ile başlattık.

Burada başta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğümüz olmak üzere ilimizdeki diğer Tarım teş-
kilatlarının yanında finans kaynağı olarak Büyükşehir
Belediyesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, KUDAKA
gibi kurumlarımızın, bu çalışmalarda çok ciddi
katkıları olmuştur.

Sektör, kendi haline bırakılamayacak kadar değerli.
Bu sebeple, İl Müdürlüğünün tüm çalışmalarını yakinen
takip ediyorum. Şu anda iyi bir kadroya sahibiz.  Belki
dile getirme fırsatımız çok olmadı, bu vesileyle, İl
Müdürümüzün şahsında il ve ilçelerdeki tüm kurum
çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Son olarak Erzurum çiftçisi ve yatırımcılarına neler
önerirsiniz? 

Dünya’da hayat devam ettiği müddetçe beslenme

olacağına göre gıda üretimi için de her zaman tarım
sektörü var olacaktır. Bu sektörün ana unsuru üreticidir,
çiftçidir, yetiştiricidir. Tabii ki üretim zordur, risklidir
ve değerlidir. Devlet olarak bunun farkındayız, yeterli
ve sağlıklı gıda üretimi için her türlü tedbir alınmaktadır.
Bu çerçevede, çiftçimizin her zaman yanında olduğu-
muzu bilmelerini isterim.  Ayrıca çiftçilerimizden özel
bir isteğim, silinmeyen bir iz bırakmak adına yaşadığı
ortamda meyve ağacı olmak üzere -ki Erzurum’un
hemen hemen her yerinde yetiştiğini gördük-,  daha
fazla ağaç dikmelerini ve korumalarını istiyorum.

Erzurum’da tarımsal yatırım alanları açısından
birçok çalışma yapıldı. İlgili kurumlarımızca bu konu-
larda, yatırımcı için her türlü rehberlik yapılmaktadır.
Verimliliği artırarak tarımsal potansiyelimizi daha iyi
kullanma adına, sektörün gelişiminde daha gayretli
yeni girişimcilerimizi ve yatırımlarını bekliyoruz.

MERA ISLAH PROJELERİ DEVAM EDİYOR…
Mera, yaylak ve kışlakların

ıslah edilerek otlatma kap-
asitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin
iyileştirilmesi, toprak muhafaza ted-
birleri uygulanarak, erozyonun ön-
lenmesi amacıyla Mera Islahı ve Ame-
najman Projeleri uygulanmaktadır.

İlimizde 2004 yılından bu yana
15 köyde toplam 238.472 dekar alanda
mera ıslah projesi yürütülmüştür. Bu
çalışmalar esnasında 61.509 dekar
alanda ıslah amaçlı gübreleme çalış-
ması yapılmış ve 1.412 ton gübre
kullanılmıştır. Proje uygulaması biten
bu köylerimizde yonca, korunga, macar
fiği ve silajlık mısır ekimi yapılmıştır.
Yine proje uygulaması biten bu köy
meralarına hayvanların su ihtiyacını

karşılamak üzere 338 adet sıvat (hayvan
suluğu) yaptırılarak, merada bulunan
su kaynaklarına yerleştirilmiştir. Yapılan
bu çalışmalar neticesinde uygulaması
biten Narman İlçesi Şekerli köyü me-
rası Bakanlığımızca yapılan değerlen-

dirmeler sonucunda Altınbayrak ile
ödüllendirilmiştir.

2015 yılında ise Tortum-Tortum-
kale, Narman-Sülüklü, Oltu-Yaylaçayır
ve Aziziye-Sorkunlu olmak üzere dört
köyde Mera Islah ve Amenajman Pro-

jesi uygulamaları devam etmektedir. 
04.11.2015 tarihinde Aziziye İlçesi

Sorkunlu köyünde mera ıslah çalış-
malarını yerinde inceleyen Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Osman
AKAR çalışmalar hakkında bilgi verdi.
AKAR; “Mera Islah ve Amenajman
Projesinin toplam maliyeti 283.940
TL’dir. Köyün mera alanı 3.423 de-
kardır. Bu alanın 3.000 dekarının güb-
relenmesi planlanmaktadır. Gübreleme
çalışması 2015 yılında 1500 dekar,
2017 yılında 1.500 dekar olarak yapı-
lacaktır. Gübreleme çalışmaları sırasında
60 ton kompoze gübre kullanılacaktır.

Bu çalışmalardaki asıl amacı-
mız, yem maliyetlerini en aza in-
dirmektir.” dedi.

VERİMLİLİKTE İLK BASAMAK; HAYVAN REFAHI 
Erzurum deyince gerek ekonomik hayatta

gerekse beşeri hayatta tarım göz ardı edile-
meyecek kadar toplum yaşantısının her alanı
ile bütünleşmiştir. Toplumun gıdaya ulaşma-
sından çok güvenilir gıdaya ulaşabilmesi, üre-
timden çok sürdürülebilir yöntemler ile ve-
rimliliği baz alan üretimde bulunulması çok
daha önemlidir. Bu bakımdan bakanlığımızın
destekleme politikaları içerisinde yer alan
hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi pro-
jeleri bünyesinde işletme yapılarının moder-
nizasyonu da son yıllarda ön plana çıkmıştır. 

2010 yılında başlatılan DAP kapsamındaki
illerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak
Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının des-
teklenmesi  kapsamında 11 yatırımcı 1336
baş damızlık hayvan almıştır. Bunun yanında
işletmeler ihtiyaçlarına göre ahır inşaatı ve
süt sağım sistemlerine kavuşmuşlardır. Halen
2 işletme yatırıma devam etmektedir.

Ayrıca Bakanlığımızın başlattığı DAP,
GAP, KOP, DOKAP Proje kapsamında 149
Ahır/Ağıl Projesi müracaatı alınmış alınan
müracaatlarda 115 proje onaylanmıştır. Onay-
lanan projelerden 56 adeti süreç için başvuru

yapmış olup 34 adet ahır, 2 adet ağıl projesi
inşaatı ise devam etmektedir. Aşkale ve Azi-
ziyede devam eden inşaatlarda İl Müdürü Os-
man AKAR ,İl Müdür Yardımcısı Ferhat HAN
ve Şube Müdürü Metin HANOĞLU ve teknik
elemanlarca ziyarette bulunuldu. Buralarda
inceleme yapılarak, yatırımcıların faaliyetleri
yerinde görülmüş ve sorunları dinlenmiştir. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl
Müdürü AKAR  “Hibe desteği verdiğimiz
bu tür projelere yatırımcılardan daha fazla
başvuru beklemekteyiz. Sayın Valimiz Dr.
Ahmet ALTIPARMAK’ın destekleri ile
yatırımcılara gerek projelendirme aşama-
sında gerekse süreçte karşılaşılan bürokratik
ve teknik sıkıntıların aşılması adına  ili-
mizde sorunlara daha hızlı çözüm ürete-
bilmekteyiz.   Artık işletmelerimiz gerek
mimari ve fiziki yapısı gerekse barındırdığı
makine ve ekipmanlar ile rezidanstan bir
tık aşağı desek yeridir” dedi.

Bu yatırımlardaki  en önemli amacımız
hayvan refahını sağlayarak verimliliği
artırmak ve üreticilerimizin modern iş-
letmelere kavuşmasını sağlamaktır.
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HELAL ÜRÜNLER PANELİ DÜZENLENDİ
Artan nüfus ile birlikte sınırlı

olan ve sürekli baskı altındaki
gıda üretim alanlarında üretilen ürün-
lerin mahiyeti hergeçen gün tartışılır
olmaya devam etmektedir. Yoğun
tarım ile yoğun kimyasal uygula-
maları yükselen yaşam kalitesi ile
birlikte insan oğlunu gıdadaki kalite
anlayışını değiştirmesine neden ol-
maktadır. Artık gün geçtikçe gıdadaki
kalite; albenisi olan, daha büyük
olan, daha uzun dayanan gibi kriter-
lerden çok, daha doğal olan üretimin
her aşamasında sosyal yaşantısına,
inancına, kültürüne uygun üretilmiş
ve bu aşamalardan geçmiş  ürünler
olarak algılanma yoluna gitmektedir.  

Bu anlayışla Şuurlu Öğretmenler
Derneği (ÖĞ-DER) Erzurum Şubesi
Helal Gıda Paneli düzenlemiştir.
Moderatörlüğünü ÖĞ-DER Şube
Başkanı Abdullah İKİNCİ’nin yap-
tığı panelde yediğimiz ve içtiğimiz
ürünler masaya yatırıldı. Helal Gıda
konusunda neler yapılması gerekir,

gıda maddelerinde katkı maddeleri,
zararlı ilaçlamalar, domuz içerikli
jelatin katkı maddeleri konuşul-
du. ÖĞ-DER Şube Başkanı Abdullah
İKİNCİ yaptığı açılış konuşmasında
Helal ve sağlıklı gıdanın çocuk eği-
timinde çok önemli olduğunu söy-
ledi. Helal kazançla ve helalle bes-
lenmeyen çocuğun okulda eğitil-
mesinin çok zor olduğunu ifade etti. 

İlahiyat Fakültesinden Yrd. Doç.
Dr.  Murat KÜMBASAR ise ”İlk
İnsan Hz Ademin ilk imtihanı gıda
ile olmuştur. Bu günde imtihanı-
mızın en önemlisi yediğimiz ve iç-
tiğimiz ürünlerdir. İçine islamca
yasak olunan katkı maddeleri olan
alkol ve domuz katkılı Jelatin ko-
nulan gıdalar ve şüpheli ürünler
alınmaması gerekir. Müslümanlar

kendi helal gıdasını üretmek zo-
rundadır.

GİMDES Başkanı Dr.Hüseyin
Kâmi BÜYÜKÖZER ise tüm üre-
ticilerin üretimlerini belgelendir-
melerini istedi. Böylece hem Müs-
lümanlara daha çok güvence vermiş
olurlar hem de daha çok satış ya-
parlar. Günümüzde birçok üretimde
islamca yasak katkı maddeleri ko-
nuluyor. Bunlara karşı halkımız
uyanık olsun dedi.

GİMDES Bilim Kurulu üyesi
Murat SAYIN günlük hayatımızda
kullandığımız katkı maddelerinden
örnekler vererek içerikleri ve za-
rarları hakkında bilgiler verdi.

Konunun gıda olması nedeniyle,
Müdürlüğümüzde toplantıya faali-
yetlerini tanıtıcı bir stant açarak ka-
tılmıştır. Bilinçli tüketici’yi tanım-
layan yayınlarımızın ilgiyle incelen-
diği görülmüştür. Toplantıya Milli
Eğitim camiasından, Üniversiteden
ve halkın yoğun ilgisi olmuştur.
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Aziziye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürümüz
Ümit KOÇ ve beraberindeki ziraat mühendislerince, Merkez
Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan, 2015 yılı üretim
sezonuna başlamış olan Erzurum Şeker Fabrikasının çalış-
malarıyla ilgili bilgi almak ve bölgemizde yetiştiriciliği
yapılan Şeker Pancarının, üretim sorunları ve çözümüne
yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere teknik
bir ziyaret gerçekleştirildi.

Fabrika Müdürü Ali KUL yaptığı bilgilen-
dirmede; ‘‘Bu yıl fabrikamıza ait 6 bölgemize
bağlı 76 köy de 1932 pancar çiftçimiz ile
pancar üretim sözleşmesi yapılarak 38.914
dekar sahada pancar ekimi gerçekleştirilmiştir.
Pancar üreticilerine işlerini yürütebilmeleri için
bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak 11 Milyon
TL ödeme yapılmış olup, bu tür ödemelere devam
edilecektir. Bu kampanya döneminde üreticilerden 166.500
ton pancar satın alınarak, karşılığında 28 Milyon TL bedel
ödenecektir. Ayrıca üreticilere 33.000 ton yaş pancar posası
bedelsiz olarak verilecektir. 50 gün sürecek olan kampan-
yamızda 150.000 ton pancar işlenecektir. Fabrikamız da
günlük olarak 3.300 ton pancar işlenmekte ve yaklaşık
olarak 500 ton kristal şeker üretilmektedir. Dönem sonuna
kadar 23.000 ton kristal şeker 50.000 ton yaş pancar posası
ve 5.000 ton melas üretilecektir.’’ şeklinde bilgi aktarırken,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ümit KOÇ,  Fabrikada
yapılan iş ve işlemleri yerinde mühendislerle birlikte gez-
diklerini belirterek ‘‘Tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde
de Şeker Pancarı, endüstri bitkileri içerisinde önemini ko-
rumakta, başta sanayi yatırımı olmak üzere nakliye sektörü
ve ucuz hayvan besleme gibi birçok alanda kullanımı söz
konusudur. Üreticilere ödenen pancar bedeli, pancar nakliyesi,
piyasaya yaptırılan diğer işler ve mübayaa malzemeleri

dikkate alınırsa Şeker Fabrikamızın Erzurum İline ve çevresine
dolayısıyla ülke ekonomisine büyük ölçüde katma değer
sağladığı bir gerçektir. Şeker fabrikasının çalışması için ana
kaynak olan şeker pancarı üretimi son 20 yıllık süreçte çift-
çilerimizin artan üretim maliyetleri karşısında başka alanlara

yönelmesi Şeker Pancarı üretim alanlarının hızlı bir
şekilde düşmesine neden olmuştur. İnsan bes-

lenmesinde önemli bir yere sahip olan şeker
pancarı üretim alanlarının artırılması ve birim
alandan elde edilen verimin yükseltilmesi
için gerekli çalışmalar yapılacaktır.’’ dedi.

Ayrıca Erzurum ilinde tarımsal ürün de-
seninde değişiklik yapabilmek,  üreticilerin

birim alandan daha fazla gelir elde edebilmesi
adına DAPHAN Sulama Birliğince çiftçilerin hiz-

metine sunulan otomatik pancar söküm makinesinin
arazi çalışmaları da İl Müdürlüğümüzce yerinde incelendi.
Üreticilerin iklim şartlarına bağlı olarak hasat işleminde
zorlandıkları şeker pancarının hasat ve harmanını daha
kısa ve ekonomik olarak yapan bu makine ile üretimin
teşvik edilmesi ve işgücünün azaltılması amaçlanmıştır.

Aziziye’de Şeker Pancarı 
Yetiştiriciliği ve Şeker Fabrikası
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İl ve İlçe Müdürlüklerimizce her gün yeni bir
proje hayata geçiriliyor. Son olarak, Oltu Gıda

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüz tarafından
hayata geçirilen “Yenilenebilir Güneş Enerjisi ile
Örtü Altı Sebzecilik Projesi” çerçevesinde 12.11.2015
tarihinde Tarla Günü Programı gerçekleştirildi.

Oltu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfına ait sosyal tesislerde düzenlenen açılış törenine
Vali Yardımcısı Fatih GÜL, Oltu Kaymakamı Mehmet
Gökhan ZENGİN, Narman Kaymakamı Murat
EREN, Şenkaya Kaymakamı Ahmet ÖZKAN, Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman AKAR,
Oltu İlçe Müdürü Murat YILMAZ, komşu İlçe Mü-
dürleri, Şube Müdürleri, kamu ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Oltu İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürü Murat YILMAZ;  Kuzey-
doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tara-
fından finanse edilen projenin maliyeti 59 bin 950
TL’dir. Proje bütçesinin %10’u müdürlük bütçesi
ve Oltu Ziraat Odası Başkanlığınca geriye kalan
kısmı ise KUDAKA tarafından karşılandı. Amacımız
yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgede kullanımını
artırmak. Müdürlüğümüz bahçesinde proje kapsa-
mında 2 adet sera kurduk. İlk önce 6X40 ebatlarında
240 m2 alana sahip bir plastik örtülü sera inşa edil-
miştir. Daha sonra bu seraya 7 adet güneş paneli
ile çalışan bir ısıtma sistemi kurulmuştur. Sistemin
çalışmasını basit olarak şöyle anlatabiliriz; Sistem
gündüz güneşten aldığı ısı enerjisini depolayarak,
bu enerji ile düşük gece sıcaklığında seramızı kont-
rollü bir şekilde ısıtmaktadır. Kurulan bu sistem
kışın üretim yapmak için tasarlanmamıştır. Amacı-
mız; özellikle erken ilkbaharda ve sonbaharda böl-
gemizde, gece ile gündüz sıcaklık farkının yüksek
olması nedeni ile gece vuku bulan düşük sıcaklık-
lardan bitkileri korumaktır. Böylece seramıza en
az bir ay önce fide dikebilir, yine sonbaharda sera-
mızdan, bir ay daha fazla süre ile ürün alarak top-
lamda 2 ay üretim sezonu uzatmış oluyoruz.” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman
AKAR ise konuşmasında; “Ülkemizde 4. büyük

il olan Erzurum’da tarım sektöründe işletme ya-
pıları ilin tamamında aynı özellikleri gösterme-
mektedir. Bunu iklim, topografik yapı ve kültürel
alışkanlıklar gibi birçok faktör etkilemektedir.
Bizler Erzurum ilinin tarımına bütüncül yaklaşım
yanı sıra bölgesel sorunlara çözüm üretme arayışı
içerisinde olduk. Oltu, Olur, Tortum, Uzundere
gibi kuzey ilçelerimizde arazi yapısı gereği
yoğun tarımın yapılarak birim alandan daha
fazla gelir elde edilebilecek alternatif tarım tek-
niklerini çiftçiye kazandırma hedefindeyiz.Bu
kapsamda ilimizde yaklaşık 38 farklı kalemde
yapılan tarımsal desteğin yanı sıra, sebze üreti-
cilerine yer tahsisi, yerel ürün pazarı kurulması
gibi güncel gelişmeler dışında Çoruh Nehri Re-
habilitasyon Projesi uygulamalarında gerek İl
Müdürlüğümüz gerekse Müdürlüğümüz teknik
desteği ile ORKÖY’ün bölge çiftçisine yönelik,
büyük destekleri olmuş ve bu destekler  devam
edecektir. Mevcut uygulamalar dışında Oltu İlçe
Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KUDAKA
tarafından finanse edilen  “Yenilenebilir Güneş
Enerjisi İle Örtülü Alanda Seracılık Projesi” Er-
zurum ve yöresinde bir ilk olma özelliği taşıyan
proje kapsamında, güneş enerji sistemleri ile
ısıtılacak olan ve örnek bir uygulama olma
özelliği taşıyan serada üretim yapılacak.

Bu örnek uygulamalarla ilgili olarak konu uz-
manları tarafından 25 çiftçiye hem modern ve bilimsel
metotlarla hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını
kullanarak seracılık konularında bilgilendirildi.
Böylece seracılık ve özellikle yenilenebilir enerjinin
tarımda kullanımı konularında bölgede önemli bir
farkındalık gerçekleşeceğine inanıyorum.

Bölgemizde domates ve hıyar sebzeleri, iklimden
dolayı Haziran ayında çıkıyor. Bölgede ilk turfanda
yetiştirildiğinde, piyasada ürün bolluğu yaşanıyor.
Dolayısıyla buradaki üretici, yetiştirdiği ürünü
değer fiyatına satamıyor. Proje ile üretim sezonunun
hem başında hem de sonunda üretim zamanı uza-
tılarak çiftçilerin piyasa fiyatından daha az etki-
lenmesi sağlanmış olacak ve ürüne göre ikinci
ürün yetiştirme imkânına kavuşacaklardır. 

Bakanlığımız destekleri kapsamında Mazot-
Gübre ve Toprak Analizi destekleri dışında İyi
Tarım Uygulayan örtü altı yetiştiricilerine 150
TL/da, seralarda Bombus arısı kullanan işletmelere
60 TL/koloni destekleme ödemesi yapmaktayız.
Ayrıca tarım sigortası poliçesinin %50’sini karşı-
lamaktayız. Çiftçilerimizden tarımda verimliliği
artırmak ve su tasarrufunu sağlamak amacıyla
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi kap-
samında Bireysel Sulama Makine Ekipmanlarına
özellikle seralarda Damla Sulama Sistemlerine
geçmelerini istiyoruz ve bu konudaki yatırımların
%50’sini hibe olarak desteklemekteyiz” dedi. 

Oltu İlçe Kaymakamı Mehmet Gökhan ZENGİN;
“Bir ülkede alternatif enerji kaynaklarının ne kadar
kullanıldığı o ülkelerin gelişmişlik oranlarıyla doğru
orantılıdır. Yani bu projede güneş enerjisinin kulla-
nılması çok önemli. Bununla birlikte ilçemizde bu
projenin yürütülebiliyor olması da gerçekten çok
önemli. Bu çerçevede KUDAKA’dan çok faydala-
nıyoruz. Yine bu projenin gerçekleşmesinde emeği
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra seracılık konusunda eğitim verilen 25
çiftçiye sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Program sonunda, Oltu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü bahçesinde kurulan seralar gezildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİME ÖMÜR KATTI!

İl Müdürlüğü ve Uzundere İlçe Müdürlüğümüzce,
başta meyve-sebze olmak üzere bitkisel üretimin
yoğun yapıldığı bazı ilçelerimizde erken uyarı sistemi
kurulması amacıyla, “Gökten 4 Elma Düştü Projesi”
adlı proje hazırlanarak Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı’na(KUDAKA) sunuldu.

KUDAKA’nın 2015 mali destek programı
çerçevesinde uygun görülerek finanse edilen
projemiz; Uzundere, Oltu ve İspir ilçelerinde
uygulanmış olup, projenin ikinci aşaması olan
eğitim ve teknik gezi için oluşturulan bir heyetle,
Avusturya’ya teknik gezi düzenlendi. 

Projenin yürütüldüğü ilçe müdürlükleri ve İl
Müdürlüğümüz teknik elemanlarından oluşan

heyet; projenin ana faaliyetini oluşturan erken
uyarı sistemlerinin üretildiği fabrikayı ve bu sa-
hadaki uygulamaları yerinde incelemek üzere,

yurtdışına 5 günlük teknik gezi düzenlenmiştir.
Teknik gezi çerçevesinde Avusturya’da bulunan
fabrikada yetkililerden bilgi alındı. Burada üretilen
sistemlerin bütünsel bir yaklaşımı, uyarı sistemi,
iklim özellikleri, don tehlikesi, yaprak ıslaklığı,
yaprak nemliliği, erken uyarı ile ilgili arka perde
uygulamaları yerinde gözlemlendi. Avusturya’da
30 yıl önce kurulmuş olan bu sistemin üretime
olan yansımaları ve sistemin kurulduğu örnek
işletmelerde yerinde inceleme ve gözlem yapıldı.
Sistemin üretimi, uygulanması ve bu sistemden
elde edilen verilerin sahaya yansımaları tek
tek değerlendirilip, proje kapsamındaki teknik
personelimizin bilgisine sunuldu.

TARIMDA YENİ TEKNOLOJİLER YERİNDE İNCELENDİ
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Erzurum ili hayvancılığına
değer katabilmek için hay-
vansal ürünlerin başında

gelen sütün, sanayiye kazandırılması
adına 19.11.2015  tarihinde Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konfe-
rans salonunda gerçekleştirilen “Ka-
liteli Süt ve Sürdürülebilir Gelir İçin
Soğuk Zincir” paneline; Panel Baş-
kanı olarak Prof. Dr. Fahri YAVUZ
panelistler olarak; Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI,
Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü Gıda Mühendisi Filiz
YUCA, Acar Ticaret Yönetim Kurulu
Başkanı Recep ACAR ve Alaca
Köyü Kooperatif Başkanı Haydar
KAVURMACI katıldı.

Panele konuk olarak Erzurum
Vali Yardımcısı Fatih GÜL, Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Osman AKAR, resmi kurum tem-
silcileri, sivil toplum kuruluşu tem-
silcileri ve medya mensupları katıldı. 

Erzurum ilinin sosyo-ekonomik
yapısı itibariyle temel geçim kaynağı
tarım ve hayvancılıktır. Bu anlamda
ilin geniş meraları ve hayvancılığa
elverişli yapısı süt üretiminde değer
zincirini daha önemle hale getirmek-
tedir. Bu zincirde halka olarak bir sı-
ralama yapacak olursak; süt inekçili-
ğinde iyi bakım ve beslenme, hijyenik
sağım, soğutmalı tanklarda sütün top-
lanması, soğutmalı tanklarda taşıma,
hijyenik ve sağlıklı şartlarda işleme
ve kaliteli süt ürünlerini ortaya koyma,
zincirin en önemli halkalarıdır. 

Erzurum İlinde üretilen sütün so-
ğuk zincirde toplanmasına ilişkin
altyapıyı ve potansiyelini tespit ama-

cıyla, hazırlanan proje KUDAKA’nın
Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)
programı kapsamında desteklenmiştir. 

Projenin arzı ve gelinen süreç
açısından Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi girişimiyle Prof. Dr. Fahri
YAVUZ koordinasyonunda pay-
daşların görüş ve katkılarını da al-
mak üzere panel düzenlenmiştir.
Panelistlerden Prof. Dr. Songül
ÇAKMAKÇI, süt sektöründe ka-
liteli sütün üretimi, sıcaklık vb.
koşulların azami seviyeye çıkarıl-
ması, sütün  muhafazası ve sağlıklı
koşullarda tüketimi açısından üze-
rinde durulması gereken etmenleri
belirtti. Panelistlerden Erzurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü Gıda Mühendisi Filiz
YUCA, süt sektöründeki mevzuat
ve Erzurum Süt Sanayi hakkında
bilgi verdi. Acar Ticaret Yönetim
Kurulu Başkanı Recep ACAR ise
Erzurum süt sanayini üreticiler,
toptancılar, tüketiciler ve vatandaş
ilişkisi açısından değerlendirdi. Ala-
ca Köyü Kooperatifi Başkanı Hay-
dar KAVURMACI ise sürdürüle-
bilir gelir açısından soğuk zincirin
önemine değindi. Ayrıca bu anlamda
birlik kurmanın ve kooperatifleş-
menin önemine değinildi. Erzu-
rum'da 120 kooperatifin bulunduğu
ancak bunlardan 5-6 tanesinin aktif
olduğunu belirten Haydar KAVUR-
MACI bu anlamdaki eksikliğin gi-
derilmesi gerektiğini ve üreticiye
de bu yapılanmaların ve bunların
pazarlamadaki rolünün önemi an-
latılması gerektiğini belirtti.

Panel, katılımcıların karşılıklı
soru ve cevapları ile sona erdi. 

SÜTÜN SOĞUK ZİNCİRDE TOPLANMASI 
VE PAZARLANMASI PANELİ DÜZENLENDİ

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanun ile Gıda ve Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzemeleri Üreten, satan ve toplu tüketime
sunan işyerlerinin denetim ve kontrolleri Bakanlığımızın
yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Söz konusu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla İl
Müdürlükleri ve yetkilendirilmiş İlçe Müdürlüklerinde
çalışan gıda denetçileri sayısı, düzenlenen gıda kont-
rolör kursları ile artırılmaktadır. Bu kapsamda
Erzurum İl Müdürlüğümüz kurs düzenleme yetkisine

sahip 23 ilden biri olarak seçilmiştir.
Tarım teşkilatı olarak tarladan sofraya kadar

devam eden üretim ürün işleme ve ürün satış
aşamalarının her birinde hizmet vermekteyiz.
Verilen bu hizmetleri daha etkin ve verimli ola-
bilmesi için düzenlenen eğitimlerin en önemlisi
kontrol görevlisi kursudur. 

Gıda denetimleri yapabilecek kişiler için gıda
kontrolörü olma şartı mevcuttur. Bu nedenle en az
lisans seviyesinde eğitim almış, Mühendis ve Veteriner

Hekimlere yönelik olarak 09-20.11.2015 tarihleri
arasında Gıda Kontrolör  Kursu düzenlenmiştir.
Kursa, İlimiz ve çevre illerde görev yapan Mühendis
ve Veteriner Hekimler katılmıştır. 

Bu kursun sonunda başarılı olanlara  sertifi-
kaları ve gıda denetçi kartları verilmiştir. Bundan
sonra Gıda Kontrolörü  unvanı alarak  gıda de-
netimlerinde görevlendirilecektir. Bu şekilde
gıda kontrolör sayılarının artmasıyla denetimler
daha etkin ve yoğun bir şekilde yapılacaktır.

Kontrol Görevlisi Kursu
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VALİMİZDEN 
İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ZİYARET…

Valimiz Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK ve Vali Yardımcımız Sayın
Fatih GÜL 24.11.2015 tarihinde kurumumuzu ziyaret etmiştir.  İl Müdürü
Osman AKAR, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerimizin katıldığı
ziyarette, ilin genel tarım ve hayvancılık yapısı, mevcut durum ve yapılacak
çalışmalar hakkında değerlendirme yapıldı.

Vali ALTIPARMAK “Kurumsal olarak Tarım Teşkilatının çalışma
alanının çok geniş olduğunu, bütün sektörlerin doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkili olduğu bu sektörün kamu ayağında hizmet etmenin hassas
ve süreklilik isteyen bir iş olduğunu belirtti. İnsanın ihtiyaç duyduğu
güvenilir gıdanın üretiminden soframıza gelinceye kadarki bütün aşamalarında
yer alan tarım sektörünün sadece tarımda değil toplumun sosyal ve beşeri
yaşantısında önemli rolü olan kadınların eğitimi, tarımla hiç alakasız gibi
görülen fabrika, maden ocağı gibi tesislerin kuruluşunda da tarım teşkilatının
görev aldığını belirtti. 

Türkiye’nin alansal olarak 4. büyük ili konumunda olan Erzurum
illinde tarım alanlarının her yıl kayıt altına alınması, hayvancılıkta aşılama,
sağlık taraması, yeni doğanların küpeleme ve kaydı gibi hizmetlerle
ortalama 1,4 milyon büyükbaş ve küçükbaşa hayvana yılda en az 2 kez
tarım çalışanının elinin dokunması; süreci özetlemeye yeterlidir.” dedi. 

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda; yeni yatırımcılara rehberlik hizmetleri,
gıda güvenliği ve kontrol çalışmaları, su ürünleri yetiştiriciliğinde
yapılabilecek çalışmalar, ilimiz için ekonomik değer arz eden sütte soğuk
zincir çalışması, ülkemiz mera alanlarının %11’ini barındıran ilimiz
meraları için yapılacak çalışmalar, arıcılık çalışmalarında ilimize değer
katabilmek adına Bal’da markalaşma çalışmaları, arazi toplulaştırma ça-
lışmaları gibi birçok önemli başlık gündeme alınarak değerlendirilmiştir.

DENİZİMİZ YOK AMA BALIĞIMIZ VAR…
Erzurum ilinde tarıma stratejik yaklaşımla

sektörün daha güçlü ve Ülke içerisinde rekabet
edebilmesi adına kurulan Tarım Konseyinin İc-
raatlari hız kesmeden devam ediyor.  Erzurum
Tarım Konseyi İcra Kurulunun tavsiye kararı ile
05.11.2015 tarihinde Veteriner Kontrol Enstitü-
sünde  “Erzurum İlinde Balıkçılığa Uygun Su
Kaynaklarının Tespiti“ için yapılacak çalışmaya
ilişkin genel çerçevenin belirlenmesine yönelik
bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
KUDAKA, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fa-
kültesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DSİ 8.
Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 13. Bölge
Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Mü-
dürlüğü Temsilcileri katıldı.

Toplantıda Mevcut durum değerlendirmesi
yapılarak su ürünleri yetiştiriciliğinde yapılabilecek
çalışmalar ele alınmıştır. Tarla balıkçılığı, Kanal
balıkçılığı, akarsu balıkçığı, göl-gölet balıkçılığının
uygulanabilirlikleri görüşülmüştür. 

İlimiz de balıkçılık için uygun su kaynaklarının
tespit edilerek kapasitelerinin belirlenmesi, örnek
bir işletme fizibilite raporunun hazırlanması, DAP
Bölge Kalkınma İdaresince hayvancılık işletmeleri
için yapılmış olan tip ahır projeleri şeklinde su
ürünleri işletme tip projelerinin oluşturulması,
yatırımcılara Erzurum ilinde su ürünleri yetiştiri-
ciliği için nerelerde kaynak olduğu ve ne kadar
kapasitesinin olduğuna dair bir envanter  oluştu-
rulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca ku-

rumlar arasında işbirliği oluşturabilmek, verilerin
sürdürülebilirliği adına elde edilen verilerin CBS
sistemi üzerinde işlenmesi ve projelerin bu yönlü
olması gerektiği fikrine varılmıştır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum
Büyükşehir Belediyesi ortaklığında bir proje ha-
zırlanarak KUDAKA ve DAP Bölge Kalkınma
İdaresine sunulmasına karar verildi. 

Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür eden
İl Müdürü Osman AKAR yatırımcılara ve mevcut
üreticilere hazır veri üreterek yönlendirici olmak
istediklerini belirtti. Tarımsal üretimde son za-
mandaki güzel gelişmeler ardından su ürünlerinde
de  gelişme kat etmek istediklerini ve tek amaçlarının
Erzurum ekonomisine nasıl bir katkı sağlayabiliriz
uğraşında olduklarını söyleyen AKAR, Erzurum
ilinde “Denizimiz Yok Ama Balığımız Var” diye-
bilmek adına çalışmanın önemli olduğunu belirtti. 

BİRLİK’SİZ BALIĞIN TADI YOK!
Erzurum Tarım Konseyi kapsamında su ürün-

lerine yönelik olarak sektörel bazda istişare ve su
ürünleri yetiştiriciliğinin üretim koşullarının iyi-
leştirilmesi, teknik ve bilimsel olarak etkili yön-
temlerin geliştirilmesi, sektörün il bazındaki so-
runları, çözüm önerileri, ürünlerin pazarlanması
vb. konularda İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda
2. bir çalışma toplantısı daha gerçekleştirildi.  

Palandöken İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda
12.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya
İl Müdür Yardımcıları Özcan YILDIRIM ve

Ferhat HAN, Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Esat Mahmut KOCAMAN,
ilgili şube müdürleri, alanında uzman personel
ile su ürünleri yetiştiricileri katıldı. 

Toplantıda su ürünleri sektöründe, yetiştiricilik,
hastalıklarla mücadele, işleme tesislerinin kurulumu,
pazarlama gibi vb. konulardaki sorunların çözü-
münde İlimizde üretici birliği kurulmasının ge-
rekliliğinde görüş birliğine varıldı. 
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ÇİFTÇİNİN DOSTU TMO
Bazı sözler vardır akla hemen birilerini veya

bir kurumu çağrıştırır. Bu sözlerden biri olan
“Çiftçinin karagün dostu”, “ Çiftçinin dostu”
sözünün  arkasına hemen dilimizin dönüverdiği
TMO’nun (Toprak Mahsülleri Ofisi) faaliyetleri,
çiftçiye  ve topluma yansımaları üzerine TMO
Erzurum Şube Müdürü Necati TEMİR’den kısaca
TMO’yu dinledik.

TMO’nun görevi;
TMO, başta hububat olmak üzere görevlen-

dirildiği tarım ürünleriyle ilgili olarak iç ve dış
piyasaları yakından takip ederek alım-satım iş-
lemlerini yapmakta, gerektiğinde ithalat-ihracat
yaparak piyasaların sağlıklı işleyişini temin et-
mektedir. TMO, böylelikle üretici ve tüketicinin
mağdur olmasını önleyerek üretici-tüketici-tüccar
ve sanayici arasında sağlıklı bir yapının oluşmasını
sağlamaktadır.

TMO, misyonuna uygun olarak bugüne kadar
yürüttüğü faaliyetleri titizlikle uygulamaya devam
ettiği gibi gerçekleştirdiği yapısal değişiklikler
ve yeni ihtiyaçlar karşısında yürüttüğü çalışmalar
ile her yıl daha modern yöntemleri hayata geçir-
mektedir.

TMO’nun faaliyetleri , TMO’ca
alımı yapılan ürünler ve alınan ürünle-
rin değerlendirilmesi;

TMO; zamanla değişen ve gelişen şartlar
sonucu arpa, çavdar, yulaf, mısır, akdarı, susam,
yonca tohumu, patates, çeltik ve pirinç, fasulye,
bakla, börülce, nohut, mercimek, bitkisel ve hay-
vansal yağlar, et ve et kavurması, balık, haşhaş
ve fındık ile ilgili faaliyetleri yürütmüştür. Hâli-
hazırda buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik
ve haşhaş ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. 

Bu kapsamda; iç ve dış piyasalar yakından iz-
lenmekte olup TMO piyasa düzenleme görevini
etkin bir şekilde yerine getirmekte ve üreticileri-
mizin spekülatif hareketlerden zarar görmesini
engellemek amacıyla gerektiğinde değişik argü-
manları kullanarak her türlü tedbiri almaktadır.

Bu kapsamda; hububatta 18 Mayıs 2015 tari-
hinde taahhütname ile alımlara başlanmış, 15
Haziran 2015 tarihinde buğday için müdahale
alım fiyatları açıklanmıştır.  

Türkiye genelinde 219 daimi ve 76 geçici
olmak üzere toplam 295 noktada alım faaliyetinde
bulunulmuştur. 

Erzurum Şube Müdürlüğümüz ve bağlı iş yer-
lerinde ise 9 noktada alım faaliyetinde bulunul-
muştur. 

Cari tarih itibariyle Türkiye genelinde 5.069
bin ton peşin, 198 bin ton emanet alım olmak
üzere toplam 5.267 bin ton alım yapılmıştır. 

Erzurum Şube Müdürlüğümüz hinterlandında
14 bin ton peşin, 8 bin ton emanet ürün alım
olmak üzere toplam 22 bin ton alım yapılmıştır. 

Şube Müdürlüğümüz hinterlandında toplam
104 bin ton depo kapasitemiz bulunmakta olup
depolamada herhangi bir sıkıntı bulunmamak-
tadır.

Alım dönemi sonrasında iç piyasanın ihtiyacı
göz önünde bulundurularak stoklarımızdaki
ürünler satışa sunulmaktadır. 

Ayrıca Gümrük Beyannamesi kapsamında
mamul madde ihracatı yapanlara, bunun karşılı-
ğında Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Hazine Müste-
şarlığı ile koordine içerisinde dünya fiyatlarından

hububat satışı yapılmaktadır.
Stoklarımızın yeterli olmaması durumunda

diğer bölgelerden ürün sevkiyatı yapılarak böl-
gemizdeki yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler
ile un sanayicilerinin ham madde ihtiyaçları kar-
şılanmaktadır.

Çiftçinin TMO ile ilişkisi;
Çiftçilerimiz ürünlerini hasat ettikten sonra iş

yerlerimizden veya internet (www.tmo.gov.tr) ad-
resimizden randevu alarak TMO iş yerine randevu
tarihinde gelmektedir. TMO’ya getirilen üründen
eksper tarafından usulüne uygun bir şekilde
numune alınıp fiyat takdir edilir.  Üreticinin bu
fiyatı kabul etmesi durumunda ürün TMO depo-
larına stoklanmakta ve ürün bedeli 1 ay içerisinde,
banka kartı olanlara ise 15 gün içerisinde öden-
mektedir. 

TMO ALIM YÖNTEMLERİ
Taahhütname ile Alım: 
TMO’ya getirilen ürünün analiz değerleri

tespit edilerek TMO depolarına stoklanmasıdır. 
Peşin Alım:
TMO’ya getirilen ürüne fiyat takdir edilerek

ürünün TMO depolarına stoklanması ve bedelinin
ödenmesidir. 

Emanet Alım:
a- TMO Depolarına Emanet Alım: TMO’ya

getirilen ürüne fiyat takdir edilerek ürünün TMO
depolarına stoklanması ve makbuz senedi dü-
zenlenmesidir.

b-Yerinde Emanet Alım: Kişilerin kendi de-
polarında veya kiraladıkları depolardaki ürüne
fiyat takdiri yapılarak makbuz senedi düzenlen-
mesidir.

Randevulu alım sistemi
TMO, hizmette kaliteyi artırmak ve üreticile-

rimizin iş yerlerinde uzun süre beklemelerini en-
gellemek amacıyla tüm ürün alımlarını randevulu
olarak gerçekleştirmektedir. 

Randevulu alımla;
• TMO alım noktaları önünde oluşan uzun

kuyruklar ve çiftçiler arasında meydana gelen
kargaşalar ortadan kaldırılmıştır.  

• Çiftçilerin iş yerleri önünde ürün teslimi
için 4–5 güne varan bekleme süreleri, 2–3 saate
indirilmiştir. 

• Çiftçiler ürünlerini randevu aldıkları gün-
de, beklemeden TMO’ya teslim etmişlerdir.

• Bekleme süresince en temel sosyal ihti-

yaçlarını dahi zor şartlarda karşılayan çiftçilerin
mağduriyeti giderilmiştir. 

• Bekleme süresince oluşan ilave nakliye
ücretleri ortadan kalkmıştır.

• Ürünün teslim sürelerinin kısalmasına
bağlı olarak nakliye aracı bulmak kolaylaşmış ve
nakliye ücretleri düşmüştür.

• Hasat sezonunda, piyasaya ürün arzının
toplu olarak girmesi ile birlikte kısa dönemde
yoğun arzdan kaynaklanan ani fiyat düşüşlerinin
önüne geçilmiştir.

• Uzun kuyruklar nedeniyle teslim süresini
bekleyemeyen ve bu nedenle tüccara gitmek zo-
runda kalan üreticilerin daha düşük fiyatla piyasaya
ürün satması engellenmiştir.

• TMO’da hasat sezonu öncesinde alım ve
depolamaya yönelik olarak daha sağlıklı planlama
yapılabilmiştir. İş yerlerinde maksimum kapasite
ile alım gerçekleştirilmiştir. TMO’nun günlük
alım miktarı geçmiş yıllara göre artmıştır. 

TMO, sosyal sorumluluk yaklaşımı;
TMO, sosyal sorumluluk anlayışıyla 2013 yı-

lında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın önderliğinde ulusal boyutta “Ekmek
İsrafını Önleme Kampanyası” başlatmıştır. Ülke
çapında farklı tanıtım araçları ile yürütülen Kam-
panya ile yılda 384 milyon adet ekmek çöpe atıl-
maktan kurtarılmıştır. Bunun ekonomimize katkısı
300 milyon TL olmuştur. Ayrıca Kampanya’yla
oluşan israf etmeme duyarlılığıyla ekmek tüketi-
mindeki azalma neticesinde 2,5 milyar TL’lik ta-
sarruf sağlanmıştır. Sonuç olarak Kampanya et-
kisiyle 2013 yılında ülke ekonomisinde 2,8 milyar
TL’lik tasarruf oluşmuştur. 
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ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN
TANIMI VE YETKİLERİ 
Ziraat Mühendisliğini tanımlamak için ziraatın

tanımlanması gerekir. Ziraat; insanlara besin
ve hammadde sağlamak amacıyla, toprağı işleyerek
bitkisel ürün ile hayvan yetiştirme ve ıslahı suretiyle
hayvansal ürün elde etme, elde edilen bu ürünlerin
ham olarak ya da işlenip başka ürünlere çevrilerek
insanlığın hizmetine sunulmasıdır. 

Ziraat Mühendisi ise bilimsel gerçekler doğ-
rultusunda, insanlığın ihtiyaç duyduğu gıda mad-
delerinin çiftlikten sofraya kadar geçireceği bütün
merhalelerde, araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak
muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları,
bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda,
yem, bitki tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai eko-
nomi gibi bilimum zirai hizmet ve faaliyetlerde
bulunan, uzmanlık alanlarına göre keşif, plan ve
projeleri hazırlayan ve uygulayan kişidir. 

Ziraat mühendisliği ise hem fizik hem de
biyoloji bilimlerinden, yaralanarak tarımsal ürünlerin
üretilmesi, değerlendirilmesi, ambalajı, de-
polanması, pazarlanması ile ilgili toprak-
su, iklim, makine, yapı, kuvvet, elektrik
ve biyokimya gibi konuları içine alan
geniş bir alanda etkinliği olan çoklu
disiplinler bilimidir. 

Tarım ve Mühendislik kavramlarını
üzerinde toplayan Ziraat Mühendisi; bit-
kisel ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesi
ve ıslahı, tarımsal yapılar ve sulama yanında
doğal kaynakların geliştirilmesi, korunması, tarım
ürünlerinin işlenmesi, depolanması, taşınması, pa-
zarlanması, ekonomisi ve söz konusu üretim süreci
için gerekli tesis, kontrollü yetiştirme ortamı, makine,
sistem vb. gereksinmelerin toplumun hizmetine su-
nulmasını gerçekleştirecek uzmanlaşmış kişilerdir.

Ziraat Mühendisliği mesleğinin görev ve yet-
kileri, 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği
Hakkında Kanun (Ziraat Mühendislerini de kap-
samaktadır) ve 24.01.1992 tarih ve 21121 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Ziraat Mühendisle-
rinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük ile çer-
çevelendirilmiştir. 

Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun;
Ziraat Mühendisi olarak görev yapabilmek için,
yurtiçinde faaliyette bulunan ziraat fakültele-
rinden veya denkliği kabul edilmiş yabancı ül-
kelerdeki ziraat fakültelerinden mezun olmayı
şart koşmaktadır. Kanun, genel olarak ziraat
mühendislerinin haiz oldukları yetkiyi ve çalı-
şabilecekleri alanları ifade etmektedir. 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine
İlişkin Tüzük ise çalışma alanlarını, genel çalışma
alanları ve genel çalışma alanları dışında lisans
ve lisansüstü diploması alınan bölümler ve mesleki
çalışma alanlarıyla sınırlandırmaktadır. Tüzüğün
kapsamı çerçevesinde genel çalışma alanları yani
bütün ziraat mühendislerinin yapmaya yetkili ol-
duğu alanları; tohumculuk, kimyasal gübre, zirai
mücadele, zirai karantina, tarım ilaçları, yem
sanayi ve yem kontrolü, çevre koruma, tarım iş-
letmelerinin planlanması ve projelendirilmesi, ta-
rımsal eğitim ve yayım, araştırma kurumları ve
işletme (lisans ve uzmanlık alanlarına göre),  la-
boratuvar kurma ve işletme (lisans ve uzmanlık
alanlarına göre), tarım ürünlerinin ithal ve ihracı,
tarımsal kredilendirme ve kredi kontrolü işleri,
tarım sigortası, tarımsal danışmanlık büroları
açma (lisans ve uzmanlık alanlarına göre), bilir-
kişilik (lisans ve uzmanlık alanlarına göre)olarak

açıklamaktadır. Tüzüğün çerçevelendirdiği
bu genel alan uygulamanın doğası gereği,

yönetmeliklerle düzenlenmiş ve ilave
bazı şartlar konulmuştur.  

Ziraat Mühendislerinin Görev ve
Yetkilerine İlişkin Tüzük, lisans ve uz-
manlık alanlarına göre görev ve yetkileri

şu şekilde açıklamıştır. Toprak etüdü ve
haritalanması, toprak ve su analizleri,

toprak verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı,
toprak ve su muhafazası, arazi toplulaştırması
işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat
mühendisleri tarafından yapılır. 

Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim
görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı
saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri,
sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için
yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu ön-
leyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal
yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama
ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler. 

Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanıl-
masıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları,
tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tes-
isleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve
benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme pro-
jeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite,
planlama, projelendirme uygulama ve kontrolunda
tarımsal yapılar ve sulama, toprak ve tarım ma-
kineleri alanında öğretim görmüş ziraat mü-
hendisleri çalışmaya yetkilidir. 

Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş
ziraat mühendisleri tarım alet ve makinelerinin
tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya
ve imzalamaya yetkilidirler. Tarım alet ve maki-
nelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı
için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle
ilgili inceleme, deneme ve analizler tarım maki-
neleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühend-
islerinin katılımıyla yapılır. 

Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mü-
hendisleri, hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi,
çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri
üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faali-
yette bulunmaya yetkilidirler. 

Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat
mühendisleri, denizlerde ve iç sularda bulunan
bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru
ve yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması,
dağıtım, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle
ilgili konularda, deniz ve iç sulardaki üretim
alanlarının belirlenmesi, üretim tesislerinin plan-
lanması, projelendirilmesi ve yönetimi konularında
faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 

Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş
ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rek-
reasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik
alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları
gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projele-
rinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü
işlerini yapmaya yetkilidirler. 

Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim
görmüş ziraat mühendisleri, insanlar tarafından
tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi,
muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pa-
zarlanması konularındaki fabrika, imalathane,
mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol labo-
ratuvar ve hizmetlerinde teknik eleman ve sorumlu
yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor düzen-
lemeye ve onaylamaya yetkilidirler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışını
yapmak isteyen ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili
dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri için bayilik ve toptancılık sınavı,
26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

Zirai mücadele uygulamalarındaki etkinlikleri sebebiyle insan ve çevre sağlığı açısından
önemli bir role sahip olan bitki koruma ürünü satışı yapan bayiler, sadece bu ürünleri toptancıdan
alıp perakende olarak üreticilere satan kişiler değil, aynı zamanda bitki koruma ürünü ve
ilaçlama makinesinin nasıl kullanılacağı, ilaçlamanın ne zaman yapılacağı, çevre sağlığının
nasıl korunacağı gibi konularda üreticilere hem rehberlik etmekte hem de bitki koruma
ürünlerinin kayıtlarını tutarak bunların izlenmesini de imkan sağlamaktadır.

Bitki koruma ürünleri bayiliği yapacak olan bu kişilerin standartlarının yükseltilmesi ve
bayilik hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla 2007 yılında yürürlüğe giren "Bitki Koruma

Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması
ile Depolanması Hakkında Yönetmelik"
ile bitki koruma ürünü bayilik veya top-
tancılığı yapmak isteyen ziraat mühendisi,
eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki
sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerine, Bakanlıkça
yapılacak sınavda başarılı olmaları şartı ile bayilik veya toptancılık yapma yetkisi verilmektedir.

Sınava girmek isteyen adaylar, müracaatlarını Bakanlık il müdürlükleri üzerinden 23 Kasım
2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınavı Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim
Merkezi (ASYM) tarafından yapılacaktır. Sınav soru sayısı 80 adet olup, sınav süresi 100 dakikadır.
Sınava girecek adayların buna göre sınava hazırlanmaları önem arz etmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK VE TOPTANCILIK SINAVI

Erdal ŞENGÜL  / Erzurum ZMO Şube Başkanı
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Genel Tanıtım
Olur, Doğu Anadolu Bölgesi’nin

kuzeydoğusunda yer almaktadır. İl
merkezinden 161 km uzaklıkta bulunan
ilçemiz, 820 km² yüzölçümüne ve
1327 m rakıma sahiptir. Doğusunda
Göle İlçesi ve Şenkaya ilçeleri, Batı-
sında Yusufeli ilçesi, Güneyinde Oltu
ilçesi, Kuzeyinde Artvin ili Ardanuç
ilçesi bulunmaktadır. İlçenin kuzey
ve güney istikametinde sıra dağlar ve
bu dağları kesen derin vadiler mev-
cuttur. İlçenin kuzeyinde platolarada
rastlanır. İlçenin güneyinde Akdağ
(2342m) doğusunda Zamp dağı (2745
m), Sarıbaba tepesi(2605m), Pancarlı
tepesi(2697m) ve Horasan Tepesi
(2842m) bulunmaktadır.

Çoruh Nehri’nin bir kolu Oltu
çayı ilçe sınırları içerisinde doğu-
batı istikametinde devam ederken
tamamen ilçe sınırları içerisinde kay-
nağını alan ve ilçenin kuzeydoğu is-
tikametinden güneye doğru yol alarak
Oltu Çayı’na kavuşan Alabalık Suyu
ile Kızılçay akarsuları önemli akar-
sularımızdandır. Doğu Anadolu ile
Doğu Karadeniz iklimi arasında bir
geçit iklimi hüküm sürmektedir. Sert
kar yağışlı bir iklimle ılıman iklimin
aynı anda yaşanabileceği bir arazi
yapısına sahiptir. İlçenin ortalama
yıllık yağış toplamı 350,6mm dir. 

İlçemiz Çoruh havzasında yer al-
makta olup, ilçe ekonomisini temelde,
hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik,
arıcılık gibi tarımsal faaliyetleri oluş-
turmaktadır. 

İlçemizin 43 mahallesi bulun-
maktadır. 2014 yılı adrese dayalı nü-
fus kayıt sistemi sonuçlarına göre
ilçe nüfusu 7181 kişidir. 

İlçe yaklaşık 2 bin tarımsal işletme
ile il içerisinde % 2,1 pay alırken hay-
vancılık yapan işletme sayısı daha faz-
ladır. İlçe kırık arazi yapısı nedeni ile
18.280da. ekilen tarla arazisi ile il içe-
risinde % 0,75 pay alırken 484.224 da
mera arazisi ile % 3 lük   683 da meyve
arazisi ile % 4,27    ve 529 da sebze
arazisi ile % 60,23 oranında il içerisinde
pay almaktadır.  Hayvancılıkta 8390
küçükbaş ile % 0,98  14127 büyükbaş
ile % 2 il içerisinde pay almaktadır.

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 en-
gebeli coğrafi yapısı, dik tepelerin
ve yamaçların yoğunluk arz etmesi
dikkate alındığında küçükbaş hay-
vancılığı avantajlı hale getirmektedir.
Yükseklere çıkıldıkça geniş meralar
ve yaylalar hayvancılığın ve arıcılığın
yapılmasında kolaylık sağlamaktadır.
Kırık arazi yapısı ve değişken iklim
özelliği bölgede arıcılığıda cazip hale
getirmektedir. Özellikle kışlatma dö-
neminde bölge kışlatma merkezi ola-
rak kullanılmaktadır.

Bitkisel üretim faaliyetlerine ba-
kıldığında, hayvancılığa yönelik, ka-
liteli kaba yem ihtiyacını karşılamak
amacıyla, yem bitkileri üretiminin
özellikle yonca, korunga, macar fiği
ekim alanlarında önemli artış olmakla
beraber, hububat üretimininde önemini
koruduğu görülmektedir. Bölgede
meyve yetiştiriciliği önemli bir yer
tutmakla beraber bölgeye özgü, yağ
oranı yüksek kendine has aroması
olan ceviz çeşitlerimiz mevcut olmakla
birlikte ekonomik ömrünü tamamlamış
olan ceviz çeşitlerin yeniden verime
dönüştürülebilmesi için aşılama, böl-
gemize adaptasyon sağlayan yeni bo-
dur çeşitlerle kapama ceviz bahçele-
rinin kurulması ve alan bazında ge-
nişletilmesi amacıyla projeli çalışmalar
sürdürülmektedir. Yine ilçemiz için
ekonomik öneme sahip olan dut içinde
gençleştirme budaması yanında yeni
kapama dut bahçelerininde tesisine
yönelik olarak projeli çalışmalar ya-
nında dut ürünlerinden bölgede ta-
nınmış ve aranan yöresel ismiyle anı-
lan meşhur karnavas dut pekmezi,
pestil, küme, dut kurusu, keş gibi
ürünler yapılmaktadır. Yöresel ürün-
lerin tanıtımına yönelik olarak tarım
fuarlarına, Ankara’da yapılan Erzurum
günlerinde stant açılarak tanıtımlar
yapılmış olup bu konuyla ilgili daha
geniş kitlelere ulaşmak için gerekli
çalışmalar sürdürülmektedir.

Gıda İşletmeleri
İlçe genelinde 32 adet toplu tü-

ketim ve gıda satış yeri, 3 adet gıda
üretim yeri ve 4 adet yem işletmesi
olmak üzere toplam 39 adet gıda iş-
letmesi bulunmaktadır. 

Eğitim ve Yayım Çalışma-
larından Örnekler

Sertifikalı patates  ekim alanları
hızla artıyor;  Aşağı Çayırlı, Taşgeçit,
Olgun köylerimizde çiftçilerimize pa-
tates tarımına yönelik eğitimler veril-
dikten sonra, bölgemizin iklim ve
toprak isteklerine uygun çeşitlerle ser-
tifikalı patates dikimleri gerçekleşti-
rerek çiftçilerimizde sertifikalı tohum-
luk kullanım bilinci oluşturulmuştur.

Meyvecilik çalışmaları; Meyve
ağaçlarının düzgün ve kuvvetli bir
taç oluşturmalarını, uzun zaman iyi
ve bol ürün vermelerini, verimden
düşen ağaçların tekrar verimli hale
getirmek amacıyla meyve üretiminin
yapıldığı alanlarda üreticilerimize
teorik ve uygulamalı olarak eğitimler
verilerek çiftçilerimizde budama bi-
linci oluşturulmuştur.

Örtüaltı yetiştiricilik; Çoruh va-
disindeki köylerimizde örtü altı seb-
zecilik üretimini geliştirmek ama-
cıyla demonstrasyon amacıyla seralar
kurulmuş olup yetiştiricilere yönelik
uygulamalı olarak eğitimler veril-
miştir. 

Tüm canlılara durak hayvanlara
otlak olan meralarımız; İlçemizde
hayvancılık faaliyetlerinin yoğun
olarak yapıldığı çayır - mera alanla-
rında aşırı otlatmanın önlenmesi,
meralarda münavebeli hayvan otlat-
ma, gibi konularda çiftçilerimize uy-
gulamalı eğitimler verildi. 

Hayvancılık işletmelerinin vaz-
geçilmesi silaj; Hayvancılık İşlet-
melerinde ekonomik ve rasyonel
hayvan beslemenin gerçekleştirilme-
sine yönelik,  İlçemizde çiftçilerimize
demonstrasyon amaçlı silajlık mısır
ekimleri yaptırılmış bu kaliteli ve
ucuz kaba yemin üreticilerimiz ta-
rafından benimsenmesini sağlayarak
silajlık mısır ekim alanlarını artırmayı
hedefliyoruz.

Gıda denetimleri; Gıda denetim-
leri kapsamında 2015 yılı içerisinde
aktif halde bulunan ilçe genelinde
32 adet toplu tüketim ve gıda satış
yerleri düzenli olarak kontrol edilerek,
bilgilendirme çalışmaları yapılmak-
tadır.

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra
ilkokul çağındaki çocuklara sağlıklı,
hijyenik ve güvenilir gıda tüketme
bilinci kazandırmak amacıyla eği-
timler düzenlenmekte olup, konu ile
ilgili broşürler dağıtılmaktadır. 

Hayvan sağlığı çalışmaları;
İlçe Müdürlüğümüzde görevli Ve-
teriner Hekimler tarafından aşılama
ve küpeleme çalışmaları devam et-
mektedir. Salgın hayvan hastalık-
larıyla mücadele programı kapsa-
mında PPR (Koyun Keçi Vebası)
LSD (Sığırların Nodüler Ekzantemi
Hastalığı) kedi, köpek kuduz aşısı
aşılama kampanyası ve büyükbaş
hayvanlarda ise şap aşılama kam-
panyası yürütülmektedir.

OLUR’DA TARIM
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İLÇE EKONOMİSİNİN TEMELİ TARIMDIR
Tarım sektörü ülkemizdeki canlı sektör-

lerden biridir. Nüfusun sağlıklı gıda ihtiyacını
karşılaması, tarıma dayalı sanayinin ham mad-
desi olması, istihdam yaratması, dışa bağımlılığı
bir nebzede olsa önlemesi açısından önemlidir.
Ülke içerisinde yapılan her türlü ekonomik faa-
liyet ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamına
gelir. Özellikle tarım ve hayvancılık bunlar ara-
sında en büyüklerinden biri olduğu bilinmektedir.
Geçmişten günümüze kadar ilçemizin sosyo-
ekonomik yapısında tarımsal faaliyetler önemli
bir yer tutmaktadır. İlçede yaşayan insanların
büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğ-
raşmaktadır. Çiftçilerimiz için önemli bir gelir
kaynağı olan tarım ve hayvancılığı daha ileriye

taşımak için modern tarım tekniklerinin yanında,
tarımsal ve hayvansal faaliyetleri modernizasyon
faaliyetleriyle de destekleyerek tarımda alt
yapıyı oluşturmak için gerekli olan çalışmaları
yapacağız. Tarım demek yaşam demektir. Çift-
çilerimizin daha kaliteli bereketli ve rekabet
edebilir nitelikte ürünler yetiştirmesini çok
önemsiyoruz. Bu yüzden Bakanlığımızca uy-
gulanan her türlü tarımsal ve hayvansal des-
teklemelerden üreticilerimizin en iyi şekilde
faydalanmalarını sağlamak amacıyla, yapılacak
olan bu tür tanıtıcı bilgilendirici organizasyonlara
büyük önem ve destek vermekteyiz. 

Çoruh vadisindeki mahallelerimizde özellikle
Ormanağzı (Karnavas) ismiyle tanınan geçmişten

günümüze kadar geleneksel yöntemlerle üretimi
yapılan ve bölgede karnavas dut pekmezi adıyla
meşhur olmuş bu ürün ile ilgili olarak Türk Patent
Enstitüsü tarafından Coğrafi menşei alınarak
tescil ettirilmiştir. İlçe ekonomisine katma değer
sağlayan ve pazar payı yüksek olan bu ürünün
mevcut üretim sahalarının korunması ve çoğal-
tılması amacıyla bölgemize has çeşitlerle yeni
kapama dut bahçelerinin tesis edilmesi için, ya-
pılacak olan projeli çalışmaları kaymakamlık
olarak desteklemekteyiz.

İlçemizde halkımızın ana geçim kaynağı
olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin iyi-
leştirilmesi, çeşitlendirilmesi, modernizasyonu,
amacıyla yapılacak olan her türlü çalışmaları

önemsiyor ve elimizden gelen desteği ver-
mekteyiz. Erzurum’da tarım bülteninin hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Üreticilerimize bol kazançlı, verimli,
bereketli günler diliyorum.

Muhammet KAYA / Olur Kaymakamı

BİR YANINDA NAR BİR YANINDA KAR OLAN OLUR’DAN TARIMA BAKIŞ
İlçemiz parçalı bir tarımsal araziye sahip ve

zor bir coğrafyada bulunmasına rağmen, sadece
tarım ve hayvancılığa bağlı olarak geçimini temin
etmiştir. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü’nün çalışmaları neticesinde ilçemizdeki tarımsal
ve hayvansal ürün potansiyelinde artış göster-
mektedir. Belediye olarak üretim merkezi konu-
munda olan yayla ve arazi yollarının yapılması
yine tarımın alt yapısı olarak sulama konusunda,
sulama suyu borusu verilmesi, meradaki hayvanların
temiz su içmesi için Büyükşehir Belediyesi ile

işbirliği yapılarak ilçemizin ihtiyacı olan sıvatlar
belirlenen mahallelere dağıtılmıştır. Belediye olarak
İlçe Gıda, Tarım ve Müdürlüğü’nce yapılan her türlü
çalışmaları destekliyoruz. İlçemizdeki mezbahanenin
hijyenik ve standartlarda hizmet verebilmesi için
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün kat-
kılarıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KU-
DAKA)’ya proje hazırlanmış olup ilçemizdeki hay-
vancılık faaliyetine yönelik olarak proje tamamla-
narak halkın hizmetine sunulacaktır. Geleneksel
olarak yapılan Akdağ Kültür Sanat Festivali kapsa-

mında ilçemizde üretilen tarımsal ve hayvansal
ürünlerin pazarlanması ve tanıtımına yönelik olarak
buzağı, bal, pekmez, peynir teşvik yarışmaları dü-
zenlenerek üreticilerimiz teşvik edilmektedir. İl-
çemizde doğal olarak yetiştirilen  ürünlerin pazar
paylarının artırılması ve ürünlerin tanıtımı amacıyla
Ankara’da düzenlenen Erzurum günlerine Olur Kay-
makamlığı, Olur Belediyesi ve İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte katılım sağlanarak
ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan ça-
lışmaların ilçemize hayırlı olması dilerim. Tahsin OKTAY / Olur Belediye Başkanı

TARIMSAL ALT YAPIYI DÜZENLEYEREK, KIRSAL ALANI
YAŞANABİLİR HALE GETİRMEYE ve KALKINMAYI 
SAĞLAMAK İÇİN YOĞUN EMEK HARCIYORUZ

Olur’da, ekonomik faaliyetler çeşitlilik
gösterdiği gibi insanların ana geçim kaynağı
tarım ve hayvancılıktır.  Olur İlçe Gıda,   Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak; İlçemizde
tarım ve hayvancılık faaliyetinin geliştirilmesine
yönelik sahada sorunların tespiti ve elde edilen
verilerin kurumumuzla beraber ilgili kamu,
kurum, kuruluş ve paydaşlarıyla değerlendirerek
mevcut sorunların çözümüne yönelik ve ortaya
çıkacak yenilikçi fikirlerle katma değer yaratmak
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Kurumumuz
olarak Bakanlığımızın politikaları doğrultu-

sunda, çiftçilerimizi, Tarımsal Yayım ve Eğitim
çalışmalarıyla bilgilendirme eğitimleri yaparak
tarımsal ve hayvansal desteklemelerden fay-
dalandırmak, Bitkisel üretim, hayvansal üretim,
meyvecilik, sebzecilik, arıcılık, yem bitkileri
yetiştiriciliği, bitki hastalıkları, zoonoz has-
talıklar, ahır barınak ve modernizasyonu gibi
genel konularda gerek gösteri amaçlı çalış-
maların yanında yeniliklerin çiftçilerimize
ulaştırılmasında yoğun emek harcamaktayız.
Ayrıca çiftçimizin iyi tarım uygulamaları ile
verimli, kaliteli, tarladan sofraya sağlıklı ve

güvenilir gıda üretilebilmesi için farkındalık
oluşturmak amacıyla çiftçilerimizle sahada
gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
tarafından ilk kez ilçemizde arıcılık projesi ger-
çekleştirilmiş olup gerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) gerekse Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) nın faali-
yetlerinin tanıtımı için çiftçilerimizi bilgilendirmek
amacıyla köprü görevi görmekteyiz.

Bizlere her türlü konuda desteklerini esir-
gemeyen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza

ve ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri tanıtmak ve
geliştirmek adına hertürlü katkıda bulunan İl
Müdürümüz Osman AKAR bey ve Erzurum’da
Tarım Bülteninin hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ederek üreticilerimize bol ka-
zançlı, verimli, bereketli tarım yılı diliyorum.

Melih CİRBAN / İlçe Müdürü

BU GÜCE SEN DE ORTAK OL, HER
DAİM ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ
(Berat GÖKSU/Ziraat Mühendisi)

İlçe Tarım Kredi Kooperatifimiz 2792 sayılı Oltu Tarım Kredi Koo-
peratifi (Olur Hizmet Bürosu) olarak çiftçimize hizmet vermektedir.
Çiftçilerimize her daim daha iyi hizmet vermek için Ziraat Mühendisi
olarak haftanın her günü kooperatifimizi açık tutmaktayım. İlçe Tarım
Kredi Kooperatifimiz çiftçilerimizin her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını
(gübre, yem, mazot, zirai alet,  makine, bitki koruma ürünleri, ilaç)
sigorta vb. hizmetlerini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra köy ziyaretleri
ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek çiftçilerimize eğitimler verip, bilin-
çlendirerek tarımsal danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Kooperatifimiz
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak ya-
pılacak olan hibe ve desteklemeler kapsamında vereceği tarımsal girdileri
karşılayarak çiftçilerimize her türlü hizmeti sunmaktadır.

VERİLİRSE EL ELE, ERİŞİLİR HER YERE(Tuncay ŞİMŞEK /Ziraat Odası Başkanı)
Olur Ziraat Odası 2006 yılında kurulmuş olup, çiftçilerimizin tarımsalkonularda daha iyi hizmet almaları için çalışmalarını sürdürmektedir.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteklerinmden çiftçilerimizinmazami düzeyde yararlanması ve üreticilerimizin verimliliklerinin artırılmasıiçin hizmet vermekteyiz.  Arazide yetiştiricilerimiz ile birlikte olanodamız tarafından ağaç budama kursları düzenlenerek çiftçilerimizebudamayla ilgili gerekli malzemeler tarafından temin edilmiştir. Yineçiftçilerimizin sebzecilik ve meyvecilik alanındaki zirai mücadeleleriiçin ilaçlama makineleri alınmış ve ilaçlama yapan çiftçilerimize ücretsizolarak hizmet sunulmaktadır.   İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-lüğü’nce ortak eğitim ve proje çalışmaları yürütülmektedir.
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ARALIK  AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim

1. Tohum ve ambar zararlıları ile mücadele yapılır.
2. Özellikle genç meyve fidanlarının üşümelere engel olmak ve kemirgenlerin kışın kabuklarını yemesini önlemek için  ağaç dipleri sarılabilir
veya höyük şeklinde toprakla doldurulur.
3. Kışlık sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır.
4. Havaların soğuk ve yağışlı olması nedeniyle, meralara asla hayvan sokulmamalıdır

Hayvansal Üretim
1. Kış mevsiminin uzunluğuna ve hayvan sayısına göre stoklanacak yem miktarları hesap edilmeli ve  %10’ luk bir zayiatta ilave edilerek yem
stoku yapılmalı,
2. Kaba yem stoklarında küflenme ve çürümenin önlenmesi için kapalı alanlar/sundurma tercih edilmeli,
3. Kaba ve kesif yem stoklanan yerlerde fare ile mücadele çalışmaları yapılmalı,
4. Varsa küpesiz ve kayıtsız buzağı, kuzu ve oğlakların mutlaka küpelenmesi sağlanmalı,
5. İç ve dış parazitlere karşı kontrol ve tedavi uygulanır.
6.Anaç sığır, anaç manda, buzağı ve malak destekleme başvuruları, 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle başlamış olup, 31 Aralık 2015 tarihinde sona
erecektir.
7. Arılar, kovanlarda kış dinlenmesine terk edilmelidir. Yoğun kar yağışlı bölgelerde içerde kışlatma tercih edilecek ise koloniler kapalı
mekanlara alınır.

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

OKUL KANTİNLERİ SÜREKLİ
DENETİM ALTINDA OLACAK

Ders zilinin çalmasıyla birlikte il
genelinde tüm eğitim ve öğretim ku-
rumları bünyesinde faaliyet gösteren
yemekhane, kantin, kafeterya, büfe,
çay ocağı gibi gıda işletmelerinin de-
netimine hız verildiğini belirten Erzu-
rum Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
“Gıda kaynaklı zehirlenmelerin büyük
ölçüde gıda güvenliği kurallarına uyul-
madan üretilen, muhafaza edilen ve
satışa sunulan gıda maddelerinden kay-
naklandığını” ifade etti.

Vali ALTIPARMAK; “Geleceğimi-
zin güvencesi olan çocuklarımızın, gü-
venilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini
sağlamak en öncelikli görevlerimiz ara-
sındadır. Gelişme çağında olan çocuk-

larımızın yeterli, dengeli ve sağlıklı gı-
dalarla beslenmesi, fiziksel ve zihinsel
gelişim açısından en önemli unsurdur.
Bunun eksikliğinde birçok sağlık prob-
lemi ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı ve
dengeli beslenme aslında koruyucu he-

kimliğe de hizmet eden bir unsurdur.  
Bizde devlet olarak gelecek neslimizi

koruma adına her türlü tedbiri almak
zorundayız. Bu kapsamda, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gıda ekip-
lerimizce tüm eğitim kurumlarımızda

ve çevresindeki gıda işletmelerine yö-
nelik yoğun denetimler yapmaktayız.
Ekiplerimiz bu işyerlerinde yasal mev-
zuat çerçevesinde asgari teknik ve hij-
yenik şartların sağlanmasını temin adına
denetimler yapmaktadır. Bu çerçevede,
eğitim-öğretim dönemi başlangıcından
bugün kadar 183 adet okul kantini-ye-
mekhanesi denetlenmiştir.  

Okul idarecilerimizin, öğretmenle-
rimizin ve velilerimizin de bu konuda
daha duyarlı olması gerekiyor.” dedi. 

Denetimlerin bilgilendirme ve
rehberlik çalışmaları eşliğinde devam
edeceğini belirten Vali ALTIPARMAK,
öğretmen ve öğrencilerimize başarı
dileklerinde bulundu.

Risk, geleceğe yönelik bir kavram olup ge-
lecek de belirsizliklerle doludur. Gelecekte zarar
veya kayıp durumuna yol açacak bir olayın mey-
dana gelme olasılığı her zaman mevcuttur.

Ülkeler geleceklerini şekillendirirken her
zaman toplumun ihtiyaç duyduğu gıda üreti-

mini de ön planda tutmuştur.  Gıdanın vaz-
geçilmez kaynağı da tarımdır. Bütün sektörlerin
doğrudan veya dolaylı olarak ilişki kurduğu
tarım sektörü risklerle baş başa bırakılamayacak
kadar öneme sahip bir sektördür. 

Günümüz şartlarında her sektörde sigorta

çok önemlidir. Ancak üstü açık fabrika olarak
nitelendirilen tarımda sigorta çok daha
önemlidir. Bu bakımdan bitkisel üretim ve
hayvancılıkta önemli riskler  mevcuttur ve
sektörün sürdürülebilirliği için  bu risklerin
bir kısmını TARSİM karşılamaktadır.  

Çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları
gönüllülük esasına dayanır.

Tabii afetler toplumu derinden yaralayan
insanların geleceğine dair umutları bir anda
yok edebilen öngörülmez bir unsurdur. Ülke-
mizde de 2090 sayılı Tabii Afetler Kanunu
zarar gören çiftçileri koruma altına almaktadır. 

Ancak 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu
kapsamında olan ve uygulama yılında (2016
yılı için) yer alan risklerden sigorta yaptırmayan
çiftçilere ürün kayıpları için 2090 sayılı Tabii
Afetler Kanunu kapsamında herhangi bir yar-
dım yapılamamaktadır. Sigorta işlemlerinde
ürünlere ve bölgelere göre kabul tarihleri de-
ğişmekte olup; üreticilerimizin mağduriyet
yaşamamaları için en kısa sürede sigorta yap-
tırmalarında fayda vardır.

Gelin 2016 yılında bu riski hep birlikte kaldıralım.


