
Seçilmiş Değerlerle
ERZURUM’DA TARIM
Erzurum’da ekonomik hayatın temelini

tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Ta-
rım, istihdam ve üretim değerlerine

katkı bakımından öne çıkan en önemli sektördür.
Aynı zamanda yakın gelecekte, İl’de gelişme
potansiyeli taşıyan ve ön planda olan  az sayıda

sektörden biridir. Özellikle besicilik kültürünün
gelişmesi ile etin ürüne işlenmesi ve hâlihazırda
üretilen sütün bile sanayiye aktarılmasıyla, yüksek
ekonomik değer oluşturacak fırsatlar taşımaktadır.
Bültenimizin bu sayısında, “Seçilmiş Değerlerle,
Erzurum’da Tarım” konusunu işledik.>> 2-5’de

n Erzurum ili, 2013 yılı canlı hayvan değeri bakımından Türkiye gene  linde %2,7 payla 
ve 1.541 milyon TL değeri ile 4., 

n Hayvansal ürünler değeri bakımından %3,4 payla ve 694 milyon TL değeri ile 5.,

n Bitkisel üretim değeri açısından ise %0,5 payla ve 427 milyon TL değeri ile  
53. sırada yer almaktadır.

n 2004 yılında 2,7 milyon ABD doları olan Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi     
Sektöründeki ihracatımız, 2013 yılında   12 milyon ABD doları değerinde gerçekleşmiştir 
(Kaynak: TİM). 

n 1,4 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, 1,6 milyon hektar mera   varlığı, 85 bin 
hektar yem bitkisi ekiliş  alanı gibi ekonomik değer sağlayan çok   önemli tarımsal 
faaliyet alanlarına sahiptir.

“Tarımsal üretimde, sahip
olduğumuz potansiyeli iyi
değerlendirmeliyiz”

Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Erzurum Valisi
Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Erzurum Valisi
Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Erzurum Valisi
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“Erzurum tarım sektörü-
nün gelişmesi için her
türlü kurumsal desteği
sağlayacağız” 

Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet SEKMEN
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ERZURUM’DA TARIMA 
YATIRIM İÇİN 10 NEDEN

Erzurum İli, ulaşım ağı
üzerinde olması, farklı tarım
havzaları, Veteriner, Ziraat ve
Su Ürünleri Fakülteleri, önemli
tarımsal kurum ve kuruluşları,
kaynak sağlayan kuruluşları,
kimyasal kirliliğe maruz kal-

mamış geniş arazi ve mera
varlığı, yüksek oranda büyük
ve küçükbaş hayvan potansi-
yeli, baraj göletleri, akarsu ve
termal kaynakları gibi tarımsal
alanda önemli yatırım avan-
tajlarına sahiptir. >> 12’de

BAKANLIĞIMIZIN
TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIM-
LARI ve TKDK HİBE
PROGRAMI BAŞ-
VURU DÖNEMLERİ
BAŞLADI. >> 11’de

Osman AKAR
Erzurum İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü 

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK EĞİTİM VE 
HİZMET SAĞLAYAN KURUM VE  
KURULUŞLARIMIZ

ARALIK AYI TARIM TAKVİMİ

SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ 
VE SİLAJ YAPIMI
SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ 
VE SİLAJ YAPIMI
SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ 
VE SİLAJ YAPIMI
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Özcan YILDIRIM İl Müdür Yardımcısı,  Aycan KAYA Ziraat Mühendisi, Ekrem TOPAÇ Ziraat Teknikeri

Seçilmiş Değerlerle Erzurum’da Tarım
Erzurum İli Doğu Ana-

dolu Bölgesinin en bü-
yük ve en gelişmiş şehri

olup yurdumuzun kuzey doğu-
sunda yer almaktadır.

Erzurum’un 20 ilçe ve 967 köyü
322 mahallesi vardır. 2014 yılında
büyükşehir yasası ile birlikte köyler
mahalle statüsüne dönüşmüş, bel-
delerin birleşmesi ve kapanmalar
ile birlikte 1.182 mahalleye sahip
olmuştur. Şehirde yaşayan nüfusun
bir kısmı da tarımsal faaliyetlerle
uğraşmakta ve böylece nüfusun
yaklaşık % 45-50’si geçimini ta-
rımdan sağlamaktadır. Ekonomik
hayatın temelini oluşturan tarımın
ağırlığı, sanayi ve ticaret sektöründe
de yoğun olarak hissedilmektedir. 

Türkiye’nin 4. büyük ili olan
Erzurum İli; yüzölçümü ve mera
alanlarının genişliğinin yanı sıra,
meraların ülkemizin diğer bölge-

lerine oranla daha az tahrip olması
ve çok fazla kimyasal kirliliğe ma-
ruz kalmamış olması gibi önemli
avantajlara da sahiptir.

Kültür balıkçılığı açısından de-
ğerlendirilebilecek baraj göletleri
ve akarsu gibi yerüstü su kaynakları

mevcuttur. Ayrıca İl, termal kaynaklar
açısından da oldukça zengindir. Ter-
mal kaynaklar seracılık için kullanım
potansiyeline sahiptir.

Yem bitkisi ekim alanlarının 2014
yılında yaklaşık 85.776 hektara yük-
selmesi, ilimizde yem bitkisi ekimine

olan ilginin arttığını göstermektedir.
Bu durum hayvansal üretimin geliş-
mesine katkı sağlayacak önemli bir
girdinin karşılanması açısından kayda
değer bir kaynak sağlamaktadır.  Arı-
cılık açısından da önem arz eden
zengin florası dikkat çekmektedir. 

TARIMSAL ÜRETİMDE, SAHİP OLDUĞUMUZ POTANSİYELİ
İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

ERZURUM TARIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ İÇİN 
HER TÜRLÜ KURUMSAL DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Tarım, şüphesiz Erzurum ili için
önemli bir ekonomik faaliyettir. İlimizde
hizmet sektöründen sonra, istihdamda
halen en büyük paya sahiptir. Bu ne-
denle, yöre halkımızın yaşam standar-
dını yükseltmek, insanlarımızın doğ-
duğu yerde doymalarını sağlamak ve
bölgemizin en büyük sorunlarından
biri olan göçü durdurmak, dolayısı göç
ile birlikte batıdaki büyük illerimizde
ortaya çıkan düzensiz yapılanmayı en-
gellemek için ilimiz tarım sektörünün
daha da gelişmesi gerekir. 

Geniş bir coğrafyaya sahibiz ve çok
önemli tarımsal potansiyellerimiz bu-

lunmaktadır. Bilindiği gibi Erzurum
ilinin tamamına yönelik kurumsal so-
rumluluklarımız bulunmaktadır. Kurum
olarak mevcut tarımsal potansiyelimizin
iyi kullanılmasının yanı sıra üretim
tekniği, sektörde örgütlenme ve pa-
zarlama problemlerinin çözümüne yö-
nelik önemli çalışmalarımız olacak. Bu
çerçevede, ilgili tüm kurumlarla işbirliği
içerisinde, tarımsal kaynaklarımızın
iyi değerlendirilerek tarımda verimliliğin
ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün
arzında sürekliliğin sağlanması açısın-
dan projeler üreteceğiz veya üretilen
projelere önemli destekler sağlayacağız. 

Mehmet SEKMEN
Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Dr. Ahmet ALTIPARMAK
Erzurum Valisi

Erzurum ili, coğrafi konumu,
geniş arazi ve meraları, sahip ol-
duğu farklı havzaları ile başta
hayvancılık olmak üzere tarımsal
üretim açısından önemli bir ko-
numa sahiptir. Özellikle tarımsal
doğal kaynakların kimyasal kir-
liliğe maruz kalmamış olması, or-
ganik üretim açısından çok önemli
bir avantajdır. Erzurum ilimiz
hayvancılıkta ciddi bir üretim po-
tansiyeline sahiptir. Aynı zamanda
ülke genelinde bilinirliği ön plana
çıkan bu potansiyelimizin de iyi
değerlendirilmesi gerekir. 

Yine İlimizde, Veteriner, Zi-

raat ve Su Ürünleri gibi Fakül-
telerimizin ve önemli Tarım Ku-
rum-Kuruluşlarının bulunması
avantajını iyi kullanmak gerekir.
Tabi ki bu kurumlarımıza, çift-
çimize uygun üretim modelle-
rinin aktarılması ve üretimde
verimliliği artırma noktasında
çok önemli görevler düşmektedir.
Kısaca Erzurum’da Tarım,  ülke
nüfusunun beslenmesinde stra-
tejik öneme haiz olan gıda üre-
timinde, ilimizin ekonomik kal-
kınmasında ve istihdamda sağ-
ladığı katkı nedeniyle hala en
önemli sektörümüzdür. 
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Erzurum ili genel görünümü iti-
bariyle bir yayla karakteri taşır. Bu
özellik ilin her yerinde aynı olmayıp
bazen bir bölgede yüksek dağların ara-
sında geniş ovaların yayıldığı görülür.
Bu ovalarda topraklar genelde hafif
ve orta alkali bir karakter arz eder.

Erzurum ili kültüre elverişli
toplam tarım alanı 4.602.520 de-
kar’dır. İlimizde DSİ tarafından
etüdü yapılan 286.039 hektar alanın
243.553 hektarı sulamaya elverişli

olup, 194.571 hektar alan ekono-
mik olarak sulanabilir vasıftadır.
En fazla tarım alanına sahip ilçemiz
Horasan ve en fazla sulanabilir
alana sahip ilçemiz ise Pasinler
ilçesidir. Ayrıca ilimizde 18.631
hektar alan Sulama Kooperatifi,
47.153 hektar mülga Köy Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü, 69.580
hektar alan da halk sulaması olmak
üzere, toplamda 135.364 hektar
alan DSİ dışında sulanmaktadır.

ERZURUM İLİ ARAZİ DURUMU

Erzurum ilinde, 3083 sayılı ka-
nun kapsamında, 6 ilçede 72 yer-
leşim biriminde toplamda 62.500
hektar alanda, arazi toplulaştırıl-
ması için Bakanlar Kurulu Kararı

ile uygulama alanı ilan edilmiş
olup, bu kapsamda bazı projeler
tamamlanmış bazısında da değişik
aşamalarında çalışmaları devam
etmektedir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI

Bitkisel üretimde, büyük
ölçüde tahıl üretimi (buğ-
day, arpa), endüstriyel bitki
(ayçiçeği, şeker pancarı),
sebze (patates, lahana) ve
yem bitkileri (fiğ, yonca,
korunga, silajlık mısır) ye-
tiştiriciliği yapılmaktadır.
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Tarım sektörü içinde hayvancılık,
mera besiciliği yönünden avantajla-
rından dolayı daha fazla öneme sa-
hiptir ve ilin tabii yapısı, iklim şartları
da bu yönlü hayvan yetiştiriciliği
için elverişli durumdadır. İlimizde
2013 yılı içerisinde 670.683 adet bü-
yükbaş hayvan bulunmaktadır. Bü-
yükbaş hayvan varlığının  % 11,4’ü
kültür, % 78,6 kültür ırkı melezi hay-
vanlardır. Yerli ırk toplam hayvan
varlığımızın   % 10 u kadardır. 

İl genelinde 51 adet serbest
veteriner hekim muayenehanesi
ruhsatlandırılmış olup, suni to-
humlama faaliyetlerine önemli
katkı sağlamaktadırlar. 

HAYVAN VARLIĞI

Erzurum'da organik tarım uygulamaları kapsamında buğday, korunga,
fiğ, yonca gibi yem bitkileri, çayırotu, meyve ve bal üretimi yapılmaktadır.
2013 yılında 495 hayvancılık işletmesinde 42.286 adet büyükbaş, küçükbaş
hayvan ve arılı kovan ile organik hayvansal üretim süreci başlatılmıştır. 

Erzurum ili genelinde Gıda Üre-
tim, Satış ve Toplu Tüketim alanla-
rında olmak üzere, toplamda 5.147
adet işletme bulunmaktadır.

GIDA ÜRETİMİ
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Bakanlığımızca, mazot-gübre-
toprak analizi, yem bitkileri, organik
tarım, sertifikalı tohum kullanımı,
yağlık ayçiçeği, hububat fark öde-
meleri, anaç sığır, buzağı, anaç man-
da, anaç-koyun keçi, besi-kesim,
su ürünleri, çiğ süt, arılı kovan, ma-

kine-ekipman, tarıma dayalı eko-
nomik yatırımlar, kredi, sigorta, ha-
sar, tazminat ve kooperatif proje
desteklemeleri başlıkları altında,
Erzurum ilinde 2002-2013 yılları
arasında yaklaşık 772 milyon TL
tarımsal destekleme sağlanmıştır. 

İLİMİZDE SAĞLANAN TARIMSAL
DESTEKLEMELER
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TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK EĞİTİM VE HİZMET 

Erzurum ili, günümüz itibariyle toplamda
1.400.000 dolayında büyükbaş ve küçükbaş
hayvan varlığı, 360.000 hektar işlemeli tarım
arazisi, 1,6 milyon hektar mera alanı ile ülke-
mizde önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. 

Erzurum’da Tarım, İl ekonomisinde ve
istihdam açısından en önemli sektördür. Sek-
törde istihdam %40-50 civarındadır.  Özellikle
hayvancılık sektöründe, ülke geneline oranla
canlı hayvan değeri bakımından 4. ve hayvansal
ürün değeri bakımında ise 5. sırada bulunma-
sıyla yüksek üretim potansiyelini daha net
görmüş oluyoruz. Erzurum ili, hayvancılıkta
sahip olduğu bu avantajını, geniş arazi, çayır

ve meralarından almaktadır.
Bitkisel üretimde ise, başta hayvan bes-

lenmesine yönelik olmak üzere %36’lık ekiliş
oranıyla yem bitkileri üretimi açısından büyük
bir potansiyele sahip olup, özellikle tahıl,
patates, sebze üretiminde de önemli bir eko-
nomik değer ortaya çıkarmaktadır. 

Bakanlığımız, birçok başlık altında, Erzu-
rum ilinde 2002-2014 yılları arasında 772
milyon TL meblağında sağladığı tarımsal des-
tekleme ile tarım sektörümüzün gerek üretim
gerekse tarımsal sanayi noktasında her geçen
gün gelişmesi ve sahip olduğu potansiyeli
daha iyi kullanmasına öncülük etmektedir.

ERZURUM İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Osman AKAR
İl Müdürü
Osman AKAR
İl Müdürü

Atatürk Üniversitesi 1957 yılında Ziraat
Fakültesi ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
Fakültenin kuruluşundan şimdiye kadar ülke
tarımında söz sahibi yaklaşık 15.000 ziraat
mühendisi ve yüksek mühendis mezun edil-
miştir. Bu bağlamda ülke ve bölge tarımına
teknik destekle önemli katkılar sunmaktadır.

Fakültemize bağlı Ziraat İşletme Mü-
dürlüğü ile Tarımsal Araştırma ve Yayım
Merkezi Müdürlüğü vasıtasıyla bölgeye yö-
nelik araştırmalar yapılmaktadır. Araştır-
malardan elde edilen sonuçları uygulamaya
koymak, demonstrasyon ve üretim yapmak
ve yöreye uygun tohumluk ve damızlık
hayvan satışı yapmak gibi kısaca özetlene-
bilecek bu faaliyetlerine devam etmektedir.

Kırsal kalkınmaya yardımcı olma anla-
mında kapılarımız her zaman herkese açıktır.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, kuru-
luşundan bu yana eğitim ve araştırma faali-

yetleri yanında, bölgenin sosyo-ekonomik
kalkınmasına yardımcı olma görevini de yerine
getiren bir kurumdur. Fakülte bu görevi gereği
toprak işleme, tarla tarımı, bölge koşullarına
uygun tohumluk üretimi, yem bitkileri, hayvan
yetiştirme ve besleme, çayır ve mera yönetimi,
sulama, sulama sistemlerinin geliştirilmesi,
gübreleme, organik tarım, tarımsal inşaat,
yöre çiftçisine damızlık hayvan sağlanması,
arıcılık, hayvan barınaklarının planlanması,
yem, toprak ve gıda analizlerinin yapılması,
bitki hastalık ve zararlılarının teşhis ve tedavisi,
gıda üretimi ve işleme teknolojileri, hijyen,
bitki hastalık ve zararlıları, yabancı ot kontrolü,
sebze, meyve ve mantar yetiştiriciliği, seracılık,
tarımsal mekanizasyon, tarım işletmelerinde
organizasyon, pazarlama, tarım politikalarının
geliştirilmesi ve teknik personel eğitimi gibi
konularda öncülük etmekte ve bölgesel kal-
kınma faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
ZİRAAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. 
Muhlis MACİT
Dekan

Prof. Dr. 
Muhlis MACİT
Dekan

Fakültemiz, mevcut ve yapılmakta olan
modern hayvancılık üniteleriyle bölge çiftçisine
örnek model özelliğine sahiptir. Hayvancılık
sektöründe işletme kurmayı düşünenlerin ilk
ziyaret ettiği ve danışmanlık hizmetlerinin
alındığı kurumlardan biri de fakültemizdir.
Üniversitemizin Teknokent Biriminde,  fakül-
temizin öğretim üyelerinin açmış oldukları
şirket veya yapmış oldukları danışmanlık hiz-
metleri, hayvancılık alanında kayda değer iler-
lemeler sağlamıştır. Kalkınma Bakanlığına
bağlı Erzurum DAP İdaresinin üniversitemizle
yapmış olduğu işbirliği neticesinde yürütülmekte
olan projeler, bölgemizdeki hayvancılığa çok
büyük bir ivme kazandıracaktır. Bölgemizin

en büyük eksikliklerinden birisi olan hayvan
hastanesinin önümüzdeki yıl faaliyete girme-
siyle, bu alandaki boşluk kapatılmış olacaktır.  

Fakültemizde küçük ve büyükbaş hayvanlar,
pet hayvanlarının muayene ve tedavisi yapıl-
maktadır. Salgın hastalıkların önlenmesi, hay-
vanlardan insanlara geçen hastalıklarda koru-
yucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi,
hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına
uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı
hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması
konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uy-
gulama yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllar için
planlanan projelerle Erzurum’un hayvancılık
sektöründeki yeri daha da ileriye taşınacaktır.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
VETERİNER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. 
Derviş ÖZDEMİR

Dekan

Prof. Dr. 
Derviş ÖZDEMİR

Dekan
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SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLARIMIZ

Su Ürünleri Fakültesi, Atatürk Üniversitesinin
en genç fakültelerinden biri olmakla birlikte, 2010
yılına kadar faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi Su
Ürünleri Bölümünün yıllar öncesine dayanan tecrübe
birikimi ve akademik gücünü taşımaktadır. Su
ürünleri dünyada ve ülkemizde hızla gelişen bir
sektör olup 500 milyon dolara ulaşan ihracat rakamı
ile ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. 

Fakültemize ait, Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesinde
yer alan “Karadeniz Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin deniz
uygulamalarını yapmaları amacıyla tesis edilmiş
olup, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak
sosyal donatılara ve teknik birimlere sahiptir. “İç Su
Balıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi”, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi prosedürü ta-
mamlanarak “Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” ve
“Kuluçkahane Üretim İzni” alınarak (8 ton/yıl O.
mykiss-1 ton/yıl S. trutta- 1ton/yıl S.fontinalis),
(1.500.000 adet/yıl O. mykiss- 150.000 adet/yıl S.

trutta - 150.000 adet/yıl S. fontinalis) bölge üreticilerine
teknik ve canlı materyal desteği sağlamaktadır. “Ak-
varyum Balıkları Uygulama ve Araştırma
Merkezi”nde ise yüzlerce tür tropik balık üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin pratik bilgi
ve becerileri kazandıkları araştırma ünitelerinde
üretilen su ürünleri ile yerleşke sakinleri ve şehir
halkının taze balık ihtiyaçları temin edilmektedir.

Öğretim üyelerimiz sektöre yatırım yapacak şa-
hıslara projeden tesis kurulmasına, üretimden pazar-
lamaya kadar çok geniş aralıkta danışmanlık hizmeti
vermektedirler. Bölge insanının su ürünleri tüketiminin
arttırılması ve bölgedeki su kaynaklarındaki mevcut
türlerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi
amacıyla yoğun sosyal faaliyetler yapan fakültemiz,
yeni türlerin kültüre alınabilirliği araştırmalarını da
yürütmektedir.  Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi, bu sektörde ilimizde yatırım yapacak fir-
maların ilk muhatabı olmaktan ve bunlara her
aşamada hizmet etmekten son derece mutlu olmaktadır. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SU
ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP
Dekan
Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP
Dekan
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Entitümüz,1969 Yılında Zirai Araştırma Enstitüsü
olarak kurulmuş, daha sonra birçok düzenlemeden geçmiş
ve nihayet 2011 yılında yapılan yeniden düzenleme ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 10 Bölge
Araştırma Enstitüsünden biri haline getirilmiştir.

Enstitümüz bölgemizde tarımsal üretimi engel-
leyen problemlerin tespiti, tespit edilen bu prob-
lemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yapmak,
bölgenin hayvan ve bitki gen kaynaklarının korunması
ve ıslahı konusunda çalışma görevi verilmiş bu
kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmalarda bitki
ıslahında serin iklim tahıllarında 13, yemeklik dane
baklagillerde 10, yem bitkilerinde 9. Endüstri bitki-
lerinde 3 olmak üzere, toplam 35 tane çeşit gelişti-

rilmiş ve bölge çiftçisinin hizmetine sunulmuştur.
Hayvancılık çalışmalarında ise, hayvan gen

kaynakları koruma kapsamında Doğu Anadolu
Kırmızısı ve Zavot Sığır Irkı çiftçi şartlarında
muhafaza edilmektedir. Yerinde muhafaza çalış-
maları kapsamında ise Norduz ve Hemşin Koyun
Irkları, Osmanlı ve Abaza Keçisi ile Kafkas Arı
Irkı halk elinde korumaya alınmıştır. Islah çalış-
malarında Morkaraman ve Hemşin Koyun Irklarının
halk elinde ıslah çalışmaları da yürütülmektedir.

Ayrıca Enstitümüz Bakanlığımız tarafından
mükemmeliyet merkezi olarak seçilmiş bu kap-
samda, 2014 yılında Soğuğa Dayanıklılık Test
Merkezinin temelleri atılmış, 2015 yılı itibariyle
ülke tarımının hizmetine sunulacaktır.

DOĞU ANADOLU TARIMSAL 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Şerafettin ÇAKAL
Enstitü Müdürü
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Enstitümüz, 21 Ağustos 1967’de “Erzurum Merkez
Bölge Laboratuvarı” olarak kurulmuş olup; 03.06.2011
tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameyle “Veteriner Kontrol Enstitüsü”
adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Salgın hayvan hastalıkları, tarih boyunca önemli
ekonomik kayıplara sebep olarak devletlerin günde-
minde öncelikli konu olmuştur. Bu hastalıklarla mü-
cadele etmek amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Ve-
teriner Kontrol Enstitüleri; hastalıkların teşhis ve
kontrolü, koruyucu hekimlik, halk sağlığı, hijyen,
halkın ve yetiştiricilerin bilgilendirilmesi, hizmet alan-
larındaki serbest veteriner hekimler, kamu veteriner
hekimleri ve veteriner sağlık teknisyenlerinin meslekî

eğitimi gibi konularda Türkiye’de veteriner hekimliği
hizmetleri yönünden önemli kuruluşlardır.

Enstitü çalışma alanımız içerisinde Ağrı, Ardahan,
Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan,
Iğdır, Kars İlleri bulunmaktadır. Hayvan hastalıklarının
teşhisinde 2010 yılından itibaren 14 testte akreditasyon
TÜRKAK tarafından onaylanmıştır.

Başlıca görevlerimiz, çalışma konularımızla ilgili
araştırma projeleri hazırlamak ve yürütmek, ulus-
lararası yeterlilik testlerine katılmak ve yurt içindeki
resmi Veteriner Kontrol Enstitüleri arasında ortak
çalışmalar düzenlemek, mahkemelerce görüş istenilen
ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek,
Bakanlığımızca Enstitü Müdürlüğümüze verilen
araştırma ve sörvey çalışmalarını yapmaktır.

ERZURUM VETERİNER KONTROL
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Biray OKUMUŞ
Enstitü Müdürü
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Et ve Süt Kurumu “Et ve Balık Kurumu”
unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı İktisadi
Devlet Kuruluşu olarak 1952 yılında, Er-
zurum’da ise 1957 yılında kurulmuştur.
2005 yılında ise özelleştirme programından
çıkarılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
ile ilgilendirilmesi onaylanmıştır. 

Et ve Süt Kurumu olarak Doğuda; Kars,
Ardahan, Batıda; Erzincan, Bayburt, Gü-
müşhane, Trabzon ve Giresun iline kadar
hayvan alıp pazarlama hinterlandımız var.
Kars, Ardahan ve Erzurum üçgeni Anado-
lu’nun hayvancılık potansiyelinin en yüksek
olduğu bölgelerdir. Bu bölgelerdeki ham
besilik hayvan materyalleri batıya sevk edil-
mektedir. Bu yüzden bizim buradaki ku-
rumsal amaçlarımızdan birisi de bulunduğu
yerde beslenmelerini sağlamaktır. Bu amaçla

da kurumumuz ve kombinamız sözleşmeli
besicilik modelini uygulamaktadır. Bu söz-
leşmeli besicilik modelinde her besi yapan
üreticiye -üst sınır olmaksızın- yaptıkları
beside, çeşitli destekler verilerek bölgede
besiciliğin belli sezonlarda değil de yılın
bütün aylarında yapılması sağlanmaktadır.

Başlıca hedeflerimiz; hayvancılığın is-
tikrarlı bir şekilde devam etmesi için besi
maliyet hesaplaması yaparak üreticiyi
zarar ettirmeden sektörde düzenleyici ve
destekleyici rol üstlenmektir. Üreticiden
büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan temin
etmek, bunu tesislerimizde kesip işleyerek
et haline çevirmek ve karkas veya parça-
lanmış bir şekilde pazara sunmaktır. Et
ve Süt Kurumunun asıl misyonu ise piya-
sadaki fiyat regülâsyonunu sağlamaktır.

ET–SÜT KURUMU ERZURUM
KOMBİNA MÜDÜRLÜĞÜ

İsmail ATASEVER
Kombina Müdürü
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Kırsal Kalkınma (IPARD) programı Avrupa Bir-
liği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın Beşinci
bileşenidir. Bu program yönetim otoritesi (Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı) ve Bakanlığın ilgili kurumu
olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) tarafından yürütülmektedir.  

IPARD programının amacı, ülkemizin gıda gü-
venliğini, hayvan sağlığını, bitki sağlığını ve çevreyle
ilgili standartlarını AB standartlarına ulaştırılmasına
ve kırsal alanlarla birlikte tarım sektörünün sürdürü-
lebilirliğine katkı sağlamaktır.  

Bu amaç doğrultusunda Erzurum İl Koordinatörlü-
ğümüzce süt ve et üreten işletmelere, süt işleme tesislerine,
arıcılığa, yerel gıda ürünlerinin işlemesine ve kırsal
turizm projelerine yönelik 61 proje ile sözleşme imzala-
mıştır. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 52 milyon
TL, hibe tutarı ise 26 milyon TL’yi aşmıştır. 

Desteklemeler, KDV’den muaf ve net %50 hibe

şeklinde olup yapım işleri, makine-ekipman alımı, mü-
hendislik-mimarlık çizimleri ile danışmanlık ücretlerini
ve tabela giderlerini kapsamaktadır.

TKDK 13. Çağrı döneminde proje kabulüne 12 Ocak-
10 Şubat 2015 tarihleri arasında başlayacaktır. Erzurum İl
Koordinatörlüğü olarak hedefimiz bu çağrı döneminde stan-
dartları yüksek nitelikli ve marka değeri olan proje sayılarını
artırmaktır. Böylece halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan
refahı ve iş güvenliği standartlarına uygun yüksek kalitede
sağlıklı ürünlerin üretilmesine, yeni istihdam alanlarının
oluşmasına, istihdam sayısındaki artışa paralel olarak İl eko-
nomisinin canlanmasına katkı sağlanmış olacaktır. Bu sonuca
ulaşmak için İl Koordinatörlüğümüz, Erzurum İl Gıda Tarım
Hayvancılık Müdürlüğü ile tam bir eşgüdüm içinde çalışmakta
olup, proje sayısının artırılması yönünde İlçe Kaymakamları,
Belediye Başkanları, Meslek Örgütleri ve ilgili STK’lar ile
birlikte potansiyel başvuru sahiplerine yönelik yoğun bir
tanıtım ve bilgilendirme süreci yürütülmektedir. 

TKDK ERZURUM İL 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Atilla ÖZLÜ
İl Koordinatörü
Dr. Atilla ÖZLÜ
İl Koordinatörü
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1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri
ve Birlikleri Kanunu hükümlerinden fayda-
lanmak üzere, üreticilerin aralarında ekonomik
menfaatlerini korumak ve özellikle meslek
ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak
amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak
kurdukları tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

Bölge Birliğimiz faaliyet alanındaki
45 birim kooperatifimizle 5 İl (Erzurum,
Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır), bu illere
bağlı ilçe ve köylerde toplam 31.613 adet
çiftçimize hizmet götürmektedir. 

Üretimde risk ve birtakım sıkıntılar yaşayan
bölge çiftçilerinin, üretimdeki risk faktörünün
menfi tesirlerinden etkilenmemesini teminen
sigortacılık faaliyetleriyle, ayrıca ayni ve nakdi
zirai girdilerin (Nakdi kredi, gübre, akaryakıt,

yem, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, zirai araç
gereç, tohumluk, zirai mücadele ilacı vs. )
temini ile bölge çiftçisine hizmet sunmaktadır.
Çiftçi ürünlerini değerlendirmeye yönelik olmak
üzere, Bölge Birliği ve bağlı kooperatiflerce
çeşitli hububat, yem bitkisi, işlenmiş gıda
ürünleri ve büyükbaş hayvan alımı yapılmaktadır.  

Sonuç olarak bölgemizde yaşayan çiftçile-
rimizin gelir seviyelerinin artırılması yönündeki
zirai faaliyetlerin her dalında, çiftçimizin yanında
olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin önemi ol-
dukça büyüktür. İşletmelerini genişletmek is-
teyen, tarım kredi kooperatiflerinin sunduğu
hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm üreti-
cilerimizi tarım kredi kooperatifleri çatısı altında
güçlerimizi birleştirmeye davet ediyoruz. Tarım
Kredi kooperatifi ortağı olmak bir ayrıcalıktır.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 
ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ali KARAARSLAN
Bölge Müdürü
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Kurumumuz; İl Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü adıyla 11.09.1990 tarihinde ku-
rulmuştur. 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı
kanun hükmünde kararname ile teşkilat ya-
pısındaki değişiklikle Erzurum Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlüğü ismini almıştır.

Kurumun başlıca görevleri: gıda, yem
ve bunların imalatında kullanılan ham-
maddeler ve su kirliliğinin kontrolü ile
ilgili analizleri yapmak olarak tanımlanabilir. 

Kurum, yaptığı görevler itibariyle tarım
sektöründe üretilen gıdaların kalitesi ve güve-

nilirliğinin temini ile halk sağlığının korunması
yönünden belirleyici bir role sahiptir.  Bu ça-
lışmalarla, haksız rekabetin önlenmesi ve
ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

İnsan ve hayvan beslenmesinde kullanılan
her türlü mamul (işlem görmüş) gıda ile
ilgili kalite ve güvenilirlik analizleri için ku-
ruma gelen numuneler, numune kabul biri-
minde kabul edilerek kod numarası verilir
ve analiz için ilgili laboratuvar birimlerine
sevk edilir. Yapılan analiz sonuçları muayene
ve analiz raporu ile istek sahibine iletilir.

ERZURUM GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1938 yı-
lında “...buğday fiyatlarının üreticiler bakı-
mından normalin altına düşmesinin ve tüketici
halk aleyhine yükselmesinin engellenmesi,
buğday piyasasının korunması ve düzenlen-
mesi” amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsü
olarak kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın
hüküm sürdüğü yıllarda ve sonrasında TMO;
benzin, otomobil lastiği, et kavurması, margarin
ve kahve gibi yaklaşık 25 çeşit maddenin de
zaman zaman tedarik ve dağıtımını yürütm-
üştür. TMO, 2006 yılında Bakanlar Kurulu
Kararı ile fındık alımıyla görevlendirilmiş ve
bu görevini 2009 yılına kadar sürmüştür.

Toprak Mahsulleri Ofisi oluşturduğu po-
litikalarla üretici ve tüketicinin mağdur ol-
masını önler, üretici-tüketici-tüccar ve sanayici
arasında sağlıklı bir yapının oluşmasını sağlar.
Bu anlayış çerçevesinde son yıllarda yaptığı
önemli yapısal değişiklikler ile daha modern
yöntemleri hayata geçirmiştir. TMO;

• Makbuz senedi ve emanet alım uygulaması
ile ürün sahiplerine bankalardan kredi kullanma
ve isteyen üreticilere avans kullanma imkânı,

• Borsacılık geliştirilmiş ve üreticilerin daha
yüksek fiyattan ürün satmasını sağlamak amacıyla
alım yapılan borsa sayısının arttırılması,

• AB’ye uyum çalışmaları kapsamında
2009 yılından itibaren tüccar ve sanayicilerden
de alım imkânının sağlanması,

• 2011 yılında kimyasal analiz değerlerine
göre depolama ve protein analizine dayalı
alım projesi; bu proje ile kalitesine göre alı-
narak depolanan ürünlerin sektörün istediği
kalitede temine imkân tanınması,

• Ülkemizin depolama açığının giderilmesi
ve ürünlerin daha ideal şartlarda muhafazası
için “Uzun Süreli Kiralama Garantisi Projesi”
kapsamında modern depo yaptırılması,

• 7 ayrı noktada 300 bin ton kapasiteli
yeni modern deponun yaptırılması,

• 5300 Sayılı Kanun kapsamında “TMO-
TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.
ve Tic. A.Ş.” kurulması ve bu kapsamda, lisanslı

depoculuk şirketlerinin bulunduğu yerlerde,
2012 yılından beri fiziki ürün teslimi yerine
ürün senetleri aracılığıyla alım yapılması,

• Alımı yapılan tüm ürünlerde randevulu
alım sisteminin uygulanması gibi önemli pro-
jeleri yakın zamanda hayata geçirmiştir.

Ayrıca TMO, sosyal sorumluluk anlayışı
ile 2013 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Başbakanlığı
döneminde, bizzat Başbakan önderliğinde
ulusal boyutta “Ekmek İsrafını Önleme Kam-
panyası” başlatmıştır. Ülke çapında farklı
tanıtım araçları ile yürütülen kampanya ile
yılda 384 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan
kurtarılmıştır. Bunun ekonomimize katkısı 300
milyon TL olmuştur. Ayrıca kampanyayla
oluşan israf etmeme duyarlılığıyla ekmek tü-
ketimindeki azalma neticesinde 2,5 milyar
TL’lik tasarruf sağlanmıştır. Sonuç olarak kam-
panya etkisiyle 2013 yılında ülke ekonomisinde
2,8 milyar TL’lik bir tasarruf oluşmuştur.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Necati TEMİR
Şube Müdürü

Yücel KOŞAPINAR
Laboratuvar Müdürü
Yücel KOŞAPINAR
Laboratuvar Müdürü
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Silaj: su düzeyi yüksek kaba
yemlerin içerdiği suda çözünebilir
karbonhidratların (Sakkaroz, Glikoz,
Fruktoz gibi şekerler) havasız bir
ortamda, laktik asit bakterileri (süt
asidi bakterileri) tarafından doğal
fermantasyon yoluyla laktik aside
dönüştürülmesi sonucu oluşan fer-
mente bir yemdir. Yapılan bu işleme
silolama, silolama işleminin yapıldığı
yere ise silo adı verilir. 

Birim alandan çok fazla yeşil ak-
sam üretilebilmesi, silaj yapımına uy-
gunluğu, silajın beslenme değerinin
ve lezzetinin yüksekliği, diğer yem
hammaddelerine göre maliyetinin dü-
şüklüğü gibi nedenlerle mısır, dün-
yadaki en önemli ve en kaliteli silaj
bitkilerinden birisi durumuna gelmiştir.

Erzurum hayvancılık bölgesi ol-
duğundan dolayı silajlık yem büyük
önem taşımakta ve bu konuda çift-
çilerimiz de giderek bilinçlenmek-
tedirler. Tabloda da görüldüğü üzere
silajlık mısır üretimi son 3 yılda  %
100 artmıştır. Bu süreçte silajın de-
polaması sırasında oluşan kayıpları
en aza indirmek ya da saklama ko-
şullarından kaynaklanan bozulmanın
önüne geçmek için silajlık mısır pa-
ketleme tesisine ihtiyaç duyulmuştur. 

Erzurum ilinde günümüz itiba-
riyle 3 adet paketleme tesisi faaliyete
geçmiş olup, bunlardan Erzurum
Pasinler yolu üzerinde faaliyet gös-
teren ERTATA SİLAJ PAKETLEME
TESİSİ kurucularından Atatürk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ma-
kineleri Anabilim Dalı Öğretim Üye-
si Yrd. Doç. Dr. Cihat YILDIZ ile
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Tesisiniz, üretiminiz ve he-
defleriniz hakkında kısa bilgi-
ler verir misiniz?

YILDIZ:Tesisin kurulumu Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Tarıma Dayalı Kırsal Kalkınmanın
Desteklenmesi Programı kapsamında
teşvik alarak 2012 yılında gerçek-

leşti. 2013 yılında ise Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansının verdiği destek
ile kapasite artırımına gittik.

2013 yılında toplam üretim 2.000
ton, 2014 yılında 3.000 ton silaj pa-
ketledik. İşletmemizin yıllık üretim
kapasitesi 10.000 tondur. Paketleme
100 kg’lık balya şeklinde ve 50 kg’lık
vakumlu torbalama yöntemi olmak
üzere iki şekilde yapılmaktadır. 50-
100 kg balya silajının yanında 2014

yılı itibariyle pancar küspesinin ve
silaj+pancar küspesinin rasyon halinde
paketlemesine de başladık. Neden bu
yıl pancar küspesini de kattık derseniz.
Pancar küspesi enerji deposudur. Si-
lajın ise protein ve karbonhidrat değeri
yüksektir. İkisini karıştırdığımızda
ise besin değeri çok daha yüksek
ürün elde ettiğimizi gördük.

2012 yılında 600 dekar için çiftçi
ile sözleşme yaptık. 2013 yılında bu

rakamı 800 dekara çıkardık. 2014’de
1.000 dekara çıktı, ancak kuraklık ne-
deniyle verim biraz düşüktü. Önümüz-
deki yılda yine en az 1.000 dekar
silajlık mısır ektirmeyi planlıyoruz. He-
defimiz 5.000 ton ürün elde etmektir.

Bölgemiz için silajın
faydaları nelerdir?
YILDIZ: Bölgemizde silaj ge-

leneksel yöntemlerle toprak silolarda
depolanıyor ve iklim şartlarına bağlı
olarak % 40-50 ürün kaybı yaşanı-
yordu. Silajlarda ürün kaybı olmadan
belli derecelerde bozulmadan mu-
hafaza edildiğinden, üreticimiz için
son derece önemli bir gelişme oldu-
ğunu düşünüyoruz. Silajın en güzel
tarafı yazın ağustos ayında dahi ken-
dini o strecin içinde +5, +8 derecede
muhafaza etmesidir. Ayrıca en büyük
avantajı bakteri üretmemesidir. Bu
da hayvanların enfeksiyon hastalık-
larına yakalanma riskini azaltmak-
tadır. 100 kg.’lık balya paketleri az
bir samanla karıştırılarak 15 tane
büyükbaş hayvanın 1 günlük ihti-
yacını ya da 35 tanede küçükbaş
hayvanın günlük ihtiyacını karşılar.
Silaj yemi kullanıldığında süt sığır-
cılığında % 70’e yakın verim artışı
sağlanmakta, beside ise karkas ağır-
lığına %50 katkıda bulunmaktadır.

Çiftçilerimize önerileriniz
nelerdir?
YILDIZ: Bölgemizde soğuk

iklim koşulları hâkim olduğundan
dolayı çiftçilerin erkenci çeşitleri
(90-120 günlük) seçmelerini tavsiye
ediyoruz. Bunun yanında birde
FAO değeri 450-600 aralığındaki
ve en önemlisi sertifikalı tohumluk
kullanmalarını öneriyoruz.  

Aycan KAYA
Ziraat Mühendisi

SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ VE SİLAJ YAPIMI
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Bakanlığımız, Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı

Kapsamında Tarıma Dayalı
Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Progra-
mına ilişkin tanıtım ve
bilgilendirme toplantısı,
Erzurum Ticaret ve Sa-
nayi Odası toplantı sa-
lonunda yapıldı.

17.11.2014 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıya
Vali Yardımcısı Abdurrah-
man İÇYER, Erzurum İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Os-
man AKAR, Erzurum TKDK İl
Koordinatörü Atilla ÖZLÜ, İl Mü-
dür Yardımcıları, Şube Müdürleri,
Kooperatif ve Birliklerin Başkan-
ları, yatırımcılar, muhtarlar ve çift-
çilerimiz katıldı. 

Açılış konuşmalarında, İl Müdürü
Osman AKAR; ekonomik yatırımlar
ile yatırımcılara; tarımsal amaçlı ku-
rulan yeni tesislere veya mevcut tes-
islerin teknoloji yenilemesi ve kapasite
artırımları konularında % 50 oranında
hibe desteği verildiğini söyledi. Ya-
pılacak yatırımlarla hedefin kırsal
geliri ve sosyal standartları yükselt-
mek, küçük ve orta ölçekli işletmeleri
desteklemek, gıda güvenliğini artır-
mak, tarımsal pazarlama altyapısını
güçlendirmek, alternatif gelir kay-

nakları oluşturmak, kırsal kalkınma
çalışmalarının etkinliğini artırmak,

girişimcilik kapasitesini geliştir-
mek olduğunu vurguladı. İli-

miz açısından büyük önem
taşıyan bu projelerin önü-
müzdeki yıllarda artmasını
temenni ederek tarımsal
alanlarda faaliyet gösteren
işletmelerde kapasite ar-
tırımı ve istihdam açısın-

dan destekleyici olacağına
inandığını söyledi. 
Vali Yardımcısı Ab-

durrahman İÇYER ko-
nuşmalarında; Erzurum'un
zengin olan tarımsal po-
tansiyelinden yeterince
faydalanamadığını, Kal-
kınma Ajansları,  Doğu
Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan-
lığı, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı İl Müdür-
lüğü ve TKDK gibi tarım ve
üreticiyi destekleyen çok sayıda ku-
rumun varlığına rağmen çiftçi ve
üreticilerin hibe fonlarından yarar-
lanamamasının üzüntü verici oldu-
ğunu kaydetti. Taşrada proje yap-
manın zor olmasına rağmen TKDK
kırsal kalkınmaya son birkaç yıldır
ciddi destek sağladığını ve proje içe-
risinde danışmanlık ücretini dahi
ödediğini, onun için bu toplantıyla

yatırımcılarımızın bu tür destekler
hakkında bilgilendirilmesini istedik-
lerini, belirtilmiştir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu İl Koordina-
törü Atilla ÖZLÜ sunumunda 13.
Çağrı Dönemi İlanının 10 Kasım
2014 tarihi itibariyle başlamış ol-
duğunu ve proje kabullerinin de
12 Ocak–10 Şubat 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirileceği bilgisini
verdi. IPARD programı, TKDK

hakkında genel bilgiler, des-
teklenen tedbirler, hibe

oranları, 13. Çağrı Dö-
nemine ait bilgiler ve-
rildi.

Daha sonra Kırsal
Kalkınma ve Örgütlen-
me Şube Müdür Vekili
Metin HANOĞLU ta-

rafından katılımcılara
Kırsal Kalkınma Yatırım-

larının Desteklenmesi
Programı 2015 Yılı uy-

gulaması hakkında bilgi
vermiştir. Uygulamaya
ilişkin 26.10.2014 tarihli
Resmi Gazetede yayım-
lanan 2014/43 No’lu Teb-
liğ hakkında bir sunum
yaptı. Sunumda Proje baş-
vurularının, tebliğin ya-
yınlandığı tarihten itibaren
60 gün içerisinde  (24.12.2014

tarihine kadar) Bakanlık veri taba-
nından yapılması gerektiğini söyledi.  

Yatırımcıların; Tarımsal ürünlerin
işlenmesi, depolanması, ambalajlan-
ması ve paketlenmesine yönelik, yeni
yatırım tesislerinin yapımı, mevcut
faal olan veya olmayan tesislerin
kapasite artırımı ve teknoloji yeni-
lenmesine yönelik yatırımlar, kısmen
yapılmış yatırımların tamamlanma-
sına yönelik yatırım başlıklarında,

• Soğuk Hava Deposu Yatırımları
• Çelik Silo Tesisi
• Bitkisel Ürünlerin işlenmesi pa-

ketlenmesi ve depolanmasına yönelik
yatırımlar

• Alternatif enerji kullanan yeni
sera yapımı

• Hayvansal Orjinli gübrelerin iş-
lenmesi ve depolanması yatırımları

• Tarımsal tesislerin ihtiyacını
karşılamak üzere elektrik üretim ya-
tırımları konularında proje başvu-

rusunda bulunabileceklerini
belirtti. 

Bilgilendirme toplan-
tısı, yapılan sunumların
ardından katılımcıların
konu hakkındaki so-
rularının cevaplanma-
sıyla tamamlanıp ve
detaylı bilgi için İl, İlçe

Müdürlükleri ve TKDK
İl Koordinatörlüğüne biz-

zat başvurulması istendi. 

BAKANLIĞIMIZIN TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARI ve TKDK HİBE PROGRAMI 
BAŞVURU DÖNEMLERİ BAŞLADI

BAKANLIĞIMIZIN TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARI ve TKDK HİBE PROGRAMI 
BAŞVURU DÖNEMLERİ BAŞLADI
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1.Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde
yer alan Erzurum ili, Kafkaslar ve
İran üzerinden Rusya ve Orta Asya’
ya açılan, Doğu Karadeniz limanlarını
(Trabzon, Rize, Hopa limanları)
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgesine bağlayan yolların ke-
siştiği bir ticari kavşakta yer almak-
tadır. Kara, hava ve demiryolu gibi
ulaşım unsurları gelişmiştir.

2. Erzurum ilinde birbirinden
farklılık arz eden 3 tarım havzasını
(Çoruh-Karasu Aras-Van Gölü hav-
zaları) içermektedir. Erzurum il sı-
nırları içerisinde iklim, bitki örtüsü,
yağış rejimi, toprak yapısı gibi özel-
likleri ile birbirinden farklılık arz
eden bu 3 havza ilin üretim deseninin
çeşitliliği konusunda avantaj oluş-
turmaktadır. Bu da aynı il içerisinde
hayvancılık, tarla ziraatı ve meyvecilik
konularını mümkün kılmaktadır

3. Tarım, gıda ve hayvancılık
konularında oldukça iyi düzeyde
bilgi ve deneyim sahibi olan Ziraat
Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Su

Ürünleri Fakültesi gibi pek çok fa-
külteyi bünyesinde barındıran köklü
bir üniversite olan Atatürk Üniver-
sitesi ile 2010 yılı itibariyle kurulan
Erzurum Teknik Üniversitesi bilginin
kaynağından temini hususunda önem
arz etmektedir. İl’de görev yapan İl
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ile Bakanlığa bağlı kuru-
luşlardan olan Doğu Anadolu Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü, İl Kontrol Laboratuvar Mü-
dürlüğü, Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğü, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Bölge Birliği, Toprak Mah-
sulleri Ofisi Şube Müdürlüğü, Et ve
Süt Kurumu, Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu; gıda,
tarım ve hayvancılık konularında
bölgenin taleplerini karşılamaktadır.

4. İl’de tarımsal yatırımlara dö-
nük hibe ve düşük faizli kredi ola-
nakları sağlanmaktadır. Bakanlığımız
İl Müdürlüğü ile TKDK Kurumu
ve Kalkınma Bakanlığına bağlı ajans
(KUDAKA) ile DAP İdaresi tara-
fından hibe programları uygulan-
makta ayrıca Ziraat Bankası Bölge

Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri
ve KOSGEB tarafından düşük faizli
kredi imkânları sağlanmaktadır.

5. Erzurum İli genç, eğitimli ve
yeterli iş gücü olanaklarına sahiptir.

6. Yatırım için gerekli arsa ve
arazi gibi taşınmazlar, büyüklük açı-
sından elverişli ve kiralama veya satış
bedelleri özellikle sanayileşmiş illere
ve arazi büyüklüğü bakımından sınırlı
illere göre oldukça avantajlıdır.

7. Türkiye’nin 4. büyük ili olan
Erzurum İli; yüzölçümü ve mera
alanlarının genişliğinin yanı sıra, ge-
rek meraların ülkemizin diğer böl-
gelerine oranla daha az tahrip olması
ve çok fazla kimyasal kirliliğe maruz
kalmamış olması gibi önemli avan-
tajlara da sahip olup, arıcılık açısından
da önem arz eden zengin florası
dikkat çekicidir. Yem Bitkileri ekili-
şinin Tarla Bitkilerine oranı Ülke-
mizde %10’larda iken İlimizde
%36’dır. 2002 yılında yaklaşık 22.751
hektar olan yem bitkisi ekim alanla-
rının 2014 yılı rakamlarına göre yak-
laşık 85.776 hektara yükselmesi böl-

gede yem bitkisi ekimine olan ilginin
arttığını göstermektedir. Bu durum
bölgedeki hayvansal üretimin geliş-
mesine katkı sağlayacak önemli bir
girdinin karşılanması açısından kayda
değer bir kaynak sağlamaktadır.

8. Kültür balıkçılığı açısından
değerlendirilebilecek akarsu gibi
yerüstü su kaynakları mevcuttur.
Ayrıca il, termal kaynaklar açısından
da oldukça zengindir. Termal kay-
naklar seracılık ve tarımsal yapılar
için uygun potansiyele sahiptir.

9. Hayvancılık sektöründe önde
gelen İllerden olan Erzurum, hayvan
varlığı açısından zengin olmakla birlikte,
bunun üzerinde potansiyele de sahiptir.

10. İl, Organik tarım potansiye-
line sahiptir. Kimyasal gübre ve ilaç
kullanımının asgari düzeyde olması
hatta bazı bölgelerde hiç olmaması
toprakların ve doğanın korunmasında
ve bu da organik tarım açısından
avantaj sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra organik hayvancılık açısından
da büyük önem arz etmektedir.

ERZURUM’DA TARIMA YATIRIM İÇİN 10 NEDEN

ARALIK AYI TARIM TAKVİMİ (*)
Bitkisel Üretim
• İklim şartlarından dolayı aralık ayında ilimizde bitkisel üretim konusunda tarla şartlarında yapılacak işlem bulunmamaktadır.
• Havalar soğuk ve toprak karla kaplı olması nedeniyle meralara asla hayvan sokulmamalıdır.  

Hayvansal Üretim
• Kışın hayvanlar kapalı ortamda barındırıldığından, barınaklarda havalandırma yeterli olmadığı zaman başta buzağı ve kuzularda olmak

üzere solunum enfeksiyonları ve ciddi verim kayıpları oluşmaktadır. Barınak sıcaklığı ortalama 12-15 oC olmalı ve havalandırma bacaları
mutlaka açık bırakılmalıdır. 

• Ahırlarda silaj yemleri kullanılmaya başlanır. Pancar küspeleri özellikle süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Gebe hayvanlara özel
yemleme yapılır ve diğer hayvanlardan ayrı bulundurulmalı, doğum için doğum bölümüne alınarak orada doğum yapmaları sağlanmalı.

• Havalar soğuduğundan hayvanların yaşama ve verim payları hesap edilerek içinde enerji ve mineral maddeleri içeren kaliteli yemlerle
beslenmelidir.   

• Gebelerde yavru atma (abort) olması durumunda, özellikle Brusella hastalığına karşı derhal laboratuvara numune gönderilmesi sağlanmalı.
• Hayvanlarda iç ve dış parazitlere (kene vb.) karşı sonbahar mücadelesi yapılmamışsa bu amaçla gerekli ilaçlama yapılmalı.
• Hayvancılık (anaç koyun-keçi, sığır ve manda) desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, kayıt sistemlerinde işletme ve hayvan

bilgilerini güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları ile birlikte üye oldukları Birlik veya İl/İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. 

• Yeni doğmuş buzağı, kuzu ve oğlakların küpelenmesi sağlanmalı.
• Arılar kovanda soğuktan korunmak için kış salkımı oluşturduğundan rahatsız edilmemeli. Kovanların önünü kapatan ot vs. varsa

temizlenerek kovanlara hava girişi temin edilir. Kovanların uçuş deliğinden içeri rüzgâr girmesini engelleyecek tedbir alınmalı.

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


