
 

Tarımın Geleceği:

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO),
2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı
ve ekonomik büyüme ile birlikte küresel gıda talebinin

de iki katına çıkacağı ön görülmektedir. Ancak dünyadaki artan
nüfus, iklim değişikliği ve azalan tarımsal üretimin küresel
yoksulluk üzerine etkileriyle; bu zaman diliminde 1 milyar
insanın yoksulluk tehdidi altında kalacağı bildirilmektedir.

Devletler, bu tehdit karşısında, tarımsal faaliyetlerini sür-
dürülebilir kılarak; vatandaşı için yeterli ve güvenli gıda arzı
sağlama adına politikalar üretmek ve geliştirmek zorundadırlar. 

Bilindiği üzere, tarımsal üretim elbette ki tarımsal alanların
bulunduğu kırsal alanlarda yapılmaktadır. Ancak, tarım ve hay-
vancılıktan elde edilen gelirin, artan nüfus ve harcamalar
karşısında yetersiz kalması ve tarım dışı istihdam olanaklarının
da kırsalda oluşturulamamış olması, kırsaldan kente giderek

artan bir göçe mecbur bırakmıştır. Tabi ki kentlere doğru yaşanan
yoğun göç dalgası sürecine ve azalan tarımsal üretime, ekonominin
yanında sosyokültürel dönüşümünde büyük etkileri olmuştur.

Küresel nüfusun yoksulluk ve açlık tehdidi altında bulunması,
özellikle kırsal alandaki genç nüfusun tarımsal üretime aktif
olarak katılımlarını zorunlu kılmaktadır. Zira tarım: iklime,
coğrafyaya, toprağa, tohuma karşı deneyimlerle elde edilen
bir yaşam şeklidir. Kadimden bugüne oluşan hafıza, gelecek
kuşaklara ancak genç nesille aktarılabilecektir.  
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*Kırsal alan ve tarım
* Kırsalda veya tarımda gençlik için engeller
* Kırsal kalkınma ve tarımın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler
* Tarımın geleceği “Genç Çiftçiler” için yatırım destekleri. >> 6-7’de

“Sağlıksız gıdalara izin vermeyeceğiz!”
Erzurum Valisi

Seyfettin AZİZOĞLU
Erzurum ili genelinde
üretim ve satış nok-
talarında sağlıksız
ve tağşiş gıdalara
hiçbir şekilde fır-
sat vermeyecek-
leri söyledi.

Sağlıksız ve
Tağşiş Gıdalar
İmha Edildi.

>> 2’de

“Doğu’nun kalkınması Tarım ve 
Hayvancılığa bağlıdır.”

Doğu Anadolu Beledi-
yeler Birliği Başkanı ve aynı
zamanda Erzurum Büyük-
şehir Belediye  Başkanı
olan Mehmet SEKMEN,
bölgenin kalkınmasının ta-
rım ve hayvancılığa bağlı
olduğunu vurgulayarak,
Erzurum Büyükşehir Be-
lediyesi olarak kentteki
tarım ve hayvancılığa son
2 yılda sağladığı büyük
desteğin Türkiye’deki di-
ğer illere örnek teşkil et-
tiğini ifade etti. >> 4-5’te
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Sağlıksız gıdalara izin vermeyeceğiz!
Erzurum Valisi Seyfettin

AZİZOĞLU Erzurum ili
genelinde üretim ve satış

noktalarında sağlıksız ve tağşiş gı-
dalara hiçbir şekilde fırsat verme-
yecekleri söyledi.

Sağlıksız ve Tağşiş
Gıdalar İmha Edildi
Yapılan denetimleri ve işlemleri

değerlendiren Vali AZİZOĞLU: “İl
Müdürlüğümüzce yapılan gıda dene-
timleri aralıksız devam etmektedir.

Halk sağlığını korumak kamunun
en önemli görevlerinden biridir. Gıda
maddelerinin sağlık şartlarına uy-
gunluğunu denetlemek amacıyla, il
genelinde tüm gıda işletmelerine gi-
dilmektedir. Bu denetimler, belirle-
diğimiz programlar dâhilinde yapıl-
dığı gibi şikâyet ve ihbarlara bağlı
da yapılmaktadır. Tabi ki bu dene-
timler sonucunda tespit edilen uy-
gunsuzluklar için kanuni yaptırımlar
uygulanmaktadır.

Halkın sağlığını korumaya yönelik
gerçekleştirdiğimiz bu denetimler ne-

ticesinde ele geçirilen veya tespit
edilen sağlıksız, bozuk ve tağşiş gıdalar
imha edilmiştir.  Bu çerçevede:

Gıda mevzuatı aykırı üretilen
yaklaşık 40 ton kanatlı eti, 850 kg
zeytinyağı ve 420 kg domates salçası
el konularak mülkiyeti kamuya ge-
çirilmiştir. Bu üretimi yapan veya
bu ürünleri satan işletme sahiplerine
idari para cezası uygulanmıştır. El
konulan sağlıksız ve tağşiş bu gıdalar,

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne
ait katı atık tesislerinde iş makinele-
riyle imha edilmiştir.

Halk sağlığını korumak, güve-
nilir ve kaliteli gıda üretimi ve tü-
ketimini sağlamak için kamu adına
elimizden gelenin en iyisini yap-
maya devam edeceğiz. Vatandaş-
larımız, tespit ettiği olumsuzlukları

Alo Gıda Hattına (174) bildirmeleri,
en başta tüketici olarak kendisi ve
toplum sağlığı açısından son derece
önemlidir. Ülkemizin geleceği için
sağlıklı nesillere ihtiyaç var. Sağlıklı
nesil ise ancak yeterli ve sağlık
beslenme ile mümkündür” ifade-
leriyle gıda güvenliğine önemli
vurgu yaptı.

Gıda Kontrol Ekiplerine Taze Kan!
Erzurum İli genelinde 5.500’e

yakın gıda üretim, satış ve toplu
tüketim işletmesi bulunmaktadır.
Gıda denetimi mesaiye bağlı ol-
mayan, yeterli ve deneyimli per-
sonel, güçlü donanım ve araç alt
yapısı ile yürütülebilen çok önemli
bir kamu hizmetidir. 

Bu amaç doğrultusunda hizmet
sağlayabilmek için İl Müdürlüğünce
yoğun bir faaliyet gösterilmektedir.
Bakanlığımızca sağlanan donanımlı
araçlarla birlikte yeni atanan gıda
kontrolörlerine yönelik eğitim prog-
ramları düzenlenmiştir. 15-19 Ağus-
tos 2016 tarihleri arasında düzen-
lenen Gıda Kontrol Görevlisi Kur-
su’na 20 İlçe Müdürlüğünden top-
lam 48 personel katıldı.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Ens-
titüsü Müdürlüğü’nde gerçekleşen
kursun açılışında kursiyerlere açık-
lamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Osman AKAR
"2010 yılında yayımlanan 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanununun 2011 yılının
Aralık ayında uygulamaya girdiğini
ve bu yasayla birlikte gıda hizmetle-
rinde, tüm kontrol ve denetim gö-
revinin Bakanlığımıza verildiğini, bu
kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler
gereği; halk sağlığını koruyarak halkın
yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmasını

temin etmek ve kamu adına, sağlıklı
bir toplumun oluşturulmasında büyük
bir sorumluluk taşımaktayız.

Tarım teşkilatı olarak, tarladan
sofraya kadar devam eden üretim,
ürün işleme ve ürün satış aşamalarını
kontrol altına alarak denetimini yap-
mak, sağlıklı ve güvenilir gıdanın
tüketiciye ulaşmasını sağlamak için
yeterli sayıda ve deneyimli gıda kont-
rol ekipleri oluşturmak gayesiyle bu
kurslar düzenlenmektedir. Erzurum

ili, bu konuda yetkili illerden biridir.
İlimizde, gıdanın her sektörü için
tecrübeli gıda kontrol görevlilerimiz
bulunmaktadır.  Yeni ekiplerin bu
tecrübeli arkadaşlardan iyi fayda-
lanması gerekiyor.” dedi. 

Kurs bitiminde kursiyerlere ser-
tifikalarını veren İl Müdürü AKAR
"Kurs bitiminde sahada görev alırken
denetim yapmanın sadece ceza kes-
mek olmadığını, aynı zamanda eği-
terek, öğreterek ve yönlendirerek in-

sanlarımızı bilgilendirmenin, gerekli
uyarıları yapmanın, sonrasında ise
buna rağmen yasal çerçevenin dışında
hareket edenler olur ise toplum sağlığı
adına bu kapsamda idari yaptırımları
uygulamak gerektiğini vurguladı.
AKAR, gıda kontrol ekiplerine sağ-
lanan bu taze kanla; il genelinde
gıda ve yem kontrol faaliyetlerinin
daha etkin ve yoğun gerçekleştirilerek,
güvenilir gıda sağlama hedefine daha
hızlı ulaşılacağını ifade etti.
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ELEKTRONİK YAZIŞMA
ALT YAPISI TAMAMLANDI
Kamu kurum ve kuruluş-

larında resmi yazışma-
ların güvenli bir şekilde

elektronik ortamda yapılmasını sağ-
layacak e-Yazışma Projesi kapsa-
mında, artık resmi yazışmalar ve
ilgili tüm süreçleri elektronik or-
tamda gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca da
ülke genelinde uygulamaya konulacak
olan Elektronik Belge Yönetim Sis-
temi (EBYS) ile ilgili alt yapı çalış-
malarımız ve İl ve İlçe Müdürlükle-
rimizde, kullanıcılara yönelik uygu-
lamalı eğitimlerle süreç tamamlandı. 

Bu süreçte gerekli teknik dona-
nımlar ve alt yapı tamamlanmış olup,
Bakanlığımız Bilgi İşlem Uzmanları
tarafından Bölge İlleri Bilgi İşlem-
cilerine, İl ve İlçe Müdürlüğümüz
Yöneticileri ve Personeline, Bakan-
lığımız Bağlı Kuruluş İdarecileri ve
Personeline ayrı ayrı zaman diliminde
uygulamalı eğitimler verildi. 

Elektronik yazışma sistemin ta-
mamen devre alınmasıyla birlikte
önemli bir dönüşüm yaşanacaktır.
Bu sistemle;

Yazışmalar elektronik ortamda
hazırlanarak yine elektronik imza
ile imzalanacak. Bakanlık içerisin-
deki yazışmalar imzalamaya mü-
teakip anında ilgili birime ulaşmış
olacaktır. Bakanlık harici diğer ku-

rumlara ise alt yapısı PTT tarafından
sağlanan ve ilgili kuruma ait Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) hesabına
düşecek. Sistemde aynı zamanda
standart arşivleme de sağlanarak,
devlete ait bütün hizmetler bütün-
leşik bir halde sunulacaktır.

İl Müdürlüğümüz Elek-
tronik Yazışmaya Geçiyor

Elektronik yazışmanın devreye
girmesi ile kurumlar arası yazışmalarda
gecikmeler ortadan kalkacak, bürokrasi
hızlanacak, vatandaşa sunulan hizmet
kalitesi artacak, kâğıt israfı önlenecek,
kamu maliyeti azalacak, güvenli elek-
tronik belge iletimi gerçekleşecek,
işgücü tasarrufu sağlanacak, taraflar
arası uyuşmazlık halinde delil özel-
liği sağlanarak belirleyici rol oyna-
nacak, sağlıklı ve hızlı ulaşılabilir
arşivleme gibi çok önemli kazanım-
larla; bilgi toplumuna dönüşümde
büyük bir mesafe kat edilecektir.

MERALARIN KORUNMASINDA 
OTLATMA SEZONUNUN ÖNEMİ…

Erzurum ili hayvancılığında en önemli avantaj sahip
olunan meralardır. Meralar, hayvancılık açısından en ucuz
kaba yem kaynağıdır. Yaklaşık 1,6 milyon hektar mera var-
lığımız, ortalama 1,4 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan
varlığımız için yılın yarısında tek beslenme kaynağıdır.

Gerek bu doğal zenginlik kaynağını korumak gerekse
bu meralardan daha fazla verim elde etmek büyük önem
arz etmektedir. Meraların korunması ve veriminin artı-
rılmasında otlatma dönemleri çok önemlidir. Bu amaçla
Erzurum ili geneli için coğrafik farklılığı bulunan bazı il-
çelerde farklı olmak üzere bir otlatma planı belirlenmek-
tedir. Bu kapsamda otlatma mevsimi başlangıcı farklı
olarak belirlenmiş olup, otlatma mevsimi bitişi ise tüm il
geneli için 10 Ekim 2016 tarihi olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, mera bitkileri ertesi yıl verecekleri
sürgün için ihtiyaç duydukları enerjiyi bir önceki yılın
sonbaharında depolarlar. Bitkiler depoladıkları enerjinin
yarısını kullanarak o yıl üretecekleri otun %10’unu
üretirler. Dolayısıyla sonbaharda yeterli besin depola-
yamayan bitkiler ertesi yıl cılız sürgün verir ve az ot
üretirler. Meralarımızda böyle bir durum ile karşılaşmamak

için otlatmayı zamanında sona erdirmeliyiz.
Meraları uygun sayıda hayvan ile ve mevsiminde otla-

tılarak buralardan en az iki katı daha fazla verim alınabilir.
Bu nedenle, sonbaharda otlatmaya zamanında son vermek;
mera bitkilerinin kışı zarar görmeden atlatması ve ertesi
yıl daha fazla ot vermesi açısından son derece önemlidir.
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Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı
ve aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olan Sayın Mehmet SEK-

MEN, “Erzurum’da Tarım” için çok önemli değerlen-
dirmelerde bulundu. SEKMEN, bölgenin kalkınmasının
tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu ifade etti. Erzurum
Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki tarım ve hayvancılığa
sağladığı desteğin Türkiye’deki diğer illere örnek teşkil
ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, “Kurum olarak 2
yılda tarım ve hayvancılığa büyük destek sağladık. Bu
kapsamda ‘Bal gibi proje’ çerçevesinde bin arıcıya
eğitim ve malzeme desteği sağladık. Çiftçilerimize 1800
sac, 880 beton sıvat dağıttık. Oltu, Hınıs ve Köprüköy
canlı hayvan pazarlarının yapımı devam ediyor. Erzu-
rum’da diğer paydaşlarımızla birlikte organik et ve
süt üretim projesi hayata geçirildi” dedi. 

CANLI HAYVAN BORSASI
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımlarından

biri olan Erzurum Canlı Hayvan Borsası’nın yapımı
devam ediyor. Erzurum-Pasinler Karayolu’nun 20. kilo-
metresinde yapımı süren Canlı Hayvan Borsası, Erzurum
ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılığa
büyük katkı sağlayacak. 250 dönüm arazi üzerine
kurulan Canlı Hayvan Borsası, 3000-3500 civarında
küçükbaş,  1000 de büyükbaş hayvan kapasiteli olarak
tasarlandı. Canlı Hayvan Borsası, müşahede, yem
deposu, su deposu, büyük ve küçükbaş ahırı, çoban ya-
takhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane,
veteriner odası, kantar, ısı merkezi, otopark, otel, banka,
alışveriş alanları ve restorandan oluşacak. Erzurum Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye’nin
en büyük hayvan borsasının kente yapıldığını bildirdi. 

“DOĞU’NUN KALKINMASI 
TARIM VE HAYVANCILIĞA BAĞLIDIR”

BAŞARIDA 4 TEMEL UNSUR
Erzurum’un hayvancılığın merkezi olacağını ifade eden Başkan Sekmen, şunları

kaydetti: “Erzurum 1950’li yıllarda ülkemiz ve yurt dışındaki bazı ülkelerin et ihtiyacını
karşılıyordu. Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı 1,4 milyonu geçen şehrimizi,
hayvancılığın başkenti yapmak için ilimizde 4 temel projemizi hayata geçirdik. Birincisi
aynı zamanda Ortadoğu’nun en büyük tesisi olan Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi’ni
tamamladık. İkinci yatırımlarımız ilçelerimize canlı hayvan pazarları yapıyoruz.
Üçüncü yatırım zinciri, tarım ve hayvan sulama amaçlı gölet çalışmalarımız hatırlanacağı

gibi 2 yılda 43 gölet
yaptık. Dördüncü ya-
tırım bu da büyük bir
önem taşıyan projemiz
olan Canlı Hayvan
Borsası’nın yapımı
sürüyor. Bu projemiz
tamamlandığında Er-
zurum yeniden hay-
vancılığın Türkiye’de-
ki kavşak noktası ve
aynı zamanda merkezi
olacak. Birbiriyle en-
tegre olan bu dört pro-
jeyle birlikte Erzurum
bu sektörde iddia edi-
yorum şaha kalkacak.”



EYLÜL 2016 5erzurum’da tarım

ORTADOĞU’NUN EN BÜYÜK
TESİSİ ERZURUM’DA

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi
tarafından tamamlanan Et ve Et Ürünleri Entegre
Tesisi’nin Ortadoğu’nun en büyük tesisi olduğunu
ifade etti. Başkan Sekmen, “Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’nin yatırımlarından biri olan Et ve Et
Ürünleri Entegre Tesisi, Ortadoğu’nun en büyük

ve işlevsel tesislerinden biridir. Kentte güney ve
kuzey çevre yollarını bağlayan ara yol üzerinde
(Ilıca Batısında Kayapa Bölgesi) yapımı tamamlanan
tesis, 64 bin metrekare alan üzerinde 14 adet ayrı
birim binasından oluşmaktadır. Tesis, günlük 200
büyükbaş ve 2000 küçükbaş hayvanın aynı anda

kesilebildiği, et ürünlerinin ayrıştırılarak işlenip,
dondurularak nakledilmesini sağlayabilecek kap-
asiteye sahiptir. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlü-
ğü’ne devredilen bu projemiz sayesinde hem Er-
zurum’un hem Türkiye’nin hem Ortadoğu ve Avru-
pa’nın et ihtiyacını karşılayacağı” diye konuştu.

KURBANDA MOBİL MEZBAHA
VE HİJYENİK KESİM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kurban
Bayramı’nda vatandaşların kurban ibadetlerini
rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri için bu
yıl da kentin 10 ayrı noktasına mobil mezbaha
kurdu. Erzurum’da ilk kez geçen yıl hizmet
veren 10 mobil mezbahada, bu Kurban Bayra-
mı’nda da uzman kasap ve veteriner hekim gö-
zetiminde kurban kesimi gerçekleştirildi. Mobil
mezbahaların her birinin içerisinde 8 kasap ve
3 yardımcı personel olmak üzere 11 personel
görev aldı. Aynı anda 8 büyük baş hayvanın ke-
siminin yapılabildiği mezbahada, kesim ve par-
çalanma işlemi 15 dakikada tamamlanıyor.

SIVAT DAĞITIMI
HINIS HAYVAN PAZARI

SULAMA VE HAYVAN SU İÇME GÖLETLERİ
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Kırsal alan ve tarım
Kırsal alan ve tarımsal faaliyet

içe içe kavramlardır. Kırsal alanda
yaşayan ile tarımsal faaliyette bulunan
nüfus aslında farklı kavramlardır.
Kırsalda ikamet, tarımda çalışan an-
lamına gelmiyor. Ancak kırsal alanı
yeterince gelişmeyen ve bu alanlarda
tarım dışı istihdamı olmayan ülke-
lerde, kırsal nüfus büyük oranda ta-

rımla iştigal ettiği için tarım nüfusu
olarak tanımlanabilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ortalama tarım
nüfusu %1,5-3’lerde iken, bu orana
karşılık kırsal nüfuslarının ise  %20-
50’lerde olduğu görülmektedir. Kır-
saldaki yaşam standartlarının sos-
yoekonomik açıdan yükselmesi ve
tarım dışı istihdam olanaklarının da
bulunması ile bu alanlarda ikamet

tercihi artmaktadır.
Ülkemiz ve Erzurum İli şartla-

rında kırsal bölgede ekonomik faaliyet
ve istihdam, birincil üretime dayalı
tarım merkezlidir. Ülkemiz gerçe-
ğinde kırsalda ikamet, tarımsal faa-
liyeti biraz da zorunlu kılmaktadır.

Bölgemiz açısından kırsal eko-
nominin çeşitlendirilmesi kapsa-
mında en önemli alternatif alan ise

ikincil üretime dayalı tarımsal sa-
nayi faaliyetidir. Devamında da bu
sektörlerin ortaya çıkardığı veya
oluşturduğu doğal ve kültürel po-
tansiyelle agro veya ekoturizm eko-
nomik çeşitliliğidir. Ancak, kırsal
alan ve tarım için yakın tehdit;
azalan genç nüfustur. Çünkü her
anlamda geleceğin dünyası genç
nüfusa bağlıdır.

Tarımın Geleceği:

GENÇ ÇİFTÇİ

Tarım gelirleri, küçük ölçekli üretici ve aile bireyleri için düşük
kalmaktadır. Bu durum genellikle gençleri, tarım dışı istihdam olanakları
aramaya itiyor. Kırsalda yaşayan veya tarımla uğraşan gençlik, birçok
sorunla karşı karşıya gelmektedir. 

Bu sorunlar çoğunlukla, toplumun karşılaştığı büyük sorunların yansı-
masıdır. Bunlar; dünyada veya ülkemizde dönemsel büyük toplumsal
olaylar, kalkınma, eğitim ve öğretim, iş, sağlık, barınma, aile hayatı,
güvenlik, kültür ve çevre ile ilgili olarak sayılabilir. Daha yerel anlamda,
artan oranda kırsal yoksulluk, çocukları için iyi eğitim umutları, altyapı
yetersizliği, öz sermaye yoksunluğu, sürekli göç, ekilebilir arazi azlığı,
sulama yetersizliği, bilgi, beceri, özgüven ve girişimcilik yetersizliği,
kredilere ulaşımda zorluklar, üretici açısından organizasyonsuzluk, pazar
ve fiyatta istikrarsızlık ve düşük fiyat vb. sorunlar.  

Türkiye’de son 50 yıldır az bir oranda kırsala olan emekli göçünün
aksine, kırsaldan kente büyük bir genç nüfus akımı olmuştur. Genel olarak
kırsal nüfusun azalması yanında, geride yaşlıların kalmasıyla kır-kent
arasındaki yaşlı nüfusta büyük bir oransal farklılaşma ortaya çıkmıştır. Yine
üretim ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasının etkisi oransal olarak
düşükte olsa, göç olgusuyla birlikte; kırsalda dönüşüme ön ayak olmuştur.

Sosyokültürel ve ekonomik açıdan büyük bir baskı yaşayan kırsal
alanların, bütün dünyada olmakla birlikte, bölgesel-alansal gelişmişlik
farkının fazla olduğu ülkeler başta olmak üzere, bu yerleşim birimlerinin
gelecekte ortadan kalkabileceği tehlikesiyle de karşı karşıyadır.

Kırsalda veya tarımda gençlik için engeller

Kırsal kalkınma ve tarımın sürdürülebilirliği
sağlanarak; gelecek nesillerin gıdaya kolay
erişimlerinde, kırsaldaki gençliğin hayati önem-
de rolü olacaktır. Dolayısıyla, tarımda ve kır-
salda genç nüfusu tutmanın tek yolu kırsal
kalkınmadır. Bunun için;

Birincil üretimin yanında ikincil üretime
kapı açan tarımsal sanayi, agro/ekolojik turizmle
kırsalda ekonomik çeşitlilik ve istihdamı
artırma, eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal
yaşam açısından kırsalda altyapı ve hizmetlerle;
kırsal gençlik için tatmin edici bir yaşam sun-
mak başlıca önceliklerdir.

Kırsal gençlik ve gençlik çiftçiler öncelik
hedefli olmak üzere, kırsalda yaşam için yararlı
becerileri öğrenmeyi sağlama, kamu ve STK’la-
rın temel hedefi olmalıdır.

Kırsalda kolay ulaşım, yayla ve arazi yolları,
yayla ve arazide enerji kullanabilme veya güneş

enerjisi gibi alternatif enerji sağlama imkânları,
çoban evleri, hayvan içme suyu, mera yönetimi
ve kullanımı, kredi ve girdilere kolay ulaşım,
pazarlama organizasyonları, makine-ekipman

tedariki, arazi sulama gibi alt yapı ve araçsal
hizmetler; ülkemiz ve bölgemiz özelinde kırsal
kalkınmanın temel gereksinimleridir.

Ekonomik kalkınma çabaları Cumhuriyeti-
mizin her döneminde yürütülmekle birlikte son
yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyokültürel de-
ğişim, kentleri daha cazibeli hale getirmiştir. 

Devletimizin, sürecin çok iyi farkında olarak
kalkınma planlarında, stratejik eylem planlarında
kamu otoritesinin en önemli hedefleri arasında
kırsal kalkınmanın planlandığını görmekteyiz.
Ancak küresel dönüşümün büyüklüğü ve hızının
etkisiyle, ülkemiz için de kırsal kalkınma ve tarımın
sürdürülebilirliğinde çok daha büyük kamu kay-
naklarına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kırsalın
devamlılığını ve tarımın geleceğini etkileyecek
olan bu süreçte, kamu desteğiyle kırsal kalkınma
çalışmalarının hızlandığını görmekteyiz.

Kırsal kalkınma ve tarımın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler

Özcan YILDIRIM İl Müdür Yardımcısı
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Tarım, artık stratejik bir sektör olarak ön
planda tutularak gelişmesi için kalkınma
planlarında başta olmak üzere konu ba-

zında dahi stratejik planlar çerçevesinde planlamalar
yapılarak çok ciddi destekler sağlanmaktadır. Ta-
rımsal desteklemeler esasında, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı görev ve sorumluluğunda

olup, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler,
Kalkınma Ajansları kanalıyla da değişik kapsam-
larda sağlanmaktadır.

Günümüzde tarımsal destekleme politikaları,
üretimi artırmanın yanında kalite, sağlık, ve-

rimlilik ve kırsal kalkınma ile birlikte tarımda
sürdürülebilirliği sağlama hedefiyle belirlen-
mektedir. Kırsal kalkınmanın ve tarımda sürdü-
rülebilirliğin başaktörü, artık genç çiftçidir. Bu
farkındalıkla, son yıllarda “Genç Çiftçi” hedefli
birçok uygulama ve destek başlatılmıştır. Bu
uygulamalardan birkaçını arz edecek olursak;

Tarımın geleceği “Genç Çiftçiler”
için yatırım destekleri

Bakanlık Kurulu Kararı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımız tarafından 2016-2018 yıllarında uygulanmak
üzere, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde
uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri,
tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe
ödenmesini kapsamaktadır.

2016 yılında ülke genelinde yaklaşık 15 bin genç çiftçinin
hibe almaya hak kazandığı desteklemede; Erzurum ilinde,

Arıcılık, Kanatlı, Bağcılık ve Üzümsü Meyveler, Coğrafi İşaretli
Ürün ve Gıdalar, Kapama Meyve Bahçesi, Mantarcılık, Örtüaltı
ve Büyükbaş-Küçükbaş hayvancılık konularında olmak üzere
toplam 243 genç yatırımcının projeleri desteklenecektir.

Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK tarafından, 3 yıllık bir süreci
kapsayan hibe destek programı kapsamında kabul edilen bu
projelere, 2016 yılı için ülkemiz genelinde 450 milyon liralık
bir kaynak kullandırılacak olup, önümüzdeki yıllarda söz
konusu bütçe, artırılarak devam ettirileceği açıklanmıştır.

1- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi

yürütülmekte olan eğitim projesi ile kırsalda
yaşayan ve tarımla uğraşan genç çiftçilere bilgi,
beceri ve mesleki özgüven kazanma sağlama he-
deflenmiştir. 2013 yılında pilot uygulama ile başlayan
proje artık ülke genelinde uygulanmaktadır. 

15-40 yaş arasında kırsalda oturan ve tarımla
uğraşan gençlere yönelik sağlanan bu programla;

• Genç çiftçiler tarımla ilgili konularda kendilerini
geliştirip farkındalıklarını artırmaktalar, 

• Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere ka-
tıldığı eğitimi ifade eden geçerli bir kurs bitirme
belgesi verilmektedir, 

• Genç çiftçiler aldığı eğitim konusuna uygun
alanlarda ve işlerde istihdam edilme imkânı bula-
bilmektedir,

• Belgeli ve başarılı kursiyerler AB kaynaklı
hibe destekli projelerden yararlanma imkânı bula-
bilmektedir, 

• Eğitime katılanların aldıkları eğitime uygun
alanlarda faaliyet gösteren üretim, işleme, amba-
lajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı sanayi tesisleri
konularında bilgilendirilmeleri, söz konusu kuruluş
ve tesislere ziyaret sağlanarak bilgilerin pratiğe ak-
tarılması, bu kurum ve kuruluşların düzenlenen
eğitimlerden haberdar olması, pazarlama olanakları
konusunda bağlantı kurmaları için girişimlerde bu-
lunulmasına katkı sağlanmaktadır.

2- Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Eğitim Projesi

Bakanlığımız Tarım ve Kır-
sal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu tarafından tarımsal
yatırımlar için önemli oranda
hibe desteği sağlanmaktadır. 

• Yatırım ve destekleme
için başvuru sahibi, başvuru-

sunun yapıldığı tarihte 40 yaşın
altında olan genç çiftçilere, 

• Bölgemizde kırsal alan-
daki tarımsal işletmelere,

• Başvuru sunulduğu ta-
rihte 40 yaşın altında olan
genç çiftçilerin sahip olduğu

kırsal alanlardaki tarımsal iş-
letmelere ait yatırımlar için
ayrı ayrı olmak üzere belirli
oranlarda artırılarak projeleri
için daha avantajlı destek oranı
sağlanmaktadır.

4- TKDK Desteklemelerinde Genç Çiftçi Avantajları

Başta kamu bankaları olmak
üzere bir kısım bankalar tarafın-
dan, Bakanlığımızca hibe sağlanan
Genç Çiftçi Projelerine avantajlı
kredi imkânları sağlanmaktadır.
Örneğin; 

Bakanlık tarafından onayla-
nan hibe tutarının 3 katına kadar,

düşük faizli, hasat vadesine göre
ödemesiz dönem avantajları gibi
çeşitli imkânlarla işletme kredisi
sunulmaktadır. 

Bölgemiz için uygulanabilir
işletme ve yatırım kredisi sağlanan
başlıklar: Etçi ve Kombine Irklarla
Yapılan Büyükbaş Besi Hayvancı-

lığı, Damızlık Süt Sığırı Yetiştiri-
ciliği, Küçükbaş Hayvan Yetiştiri-
ciliği, Arı ve Arı Ürünleri Yetiştiri-
ciliği, Serbest Sistem Yumurta Ta-
vukçuluğu, Serbest Sistem Kaz,
Ördek, Hindi Yetiştiriciliği, Kont-
rollü Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği,
Kültür Mantarı Üretimi

3- Kredi Destekleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
Bakanlığımıza destek amacıyla ve Ba-
kanlığın uyguladığı Genç Çiftçi Projeleri
kapsamında başta olmak üzere, kırsalda
oturan gençlere yönelik tarım ve hay-
vancılık konularında belirlenen başlıklarda
bilgilendirilmek üzere kamp programları
düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, Besicilik, Sütçülük,
Seracılık, Organik Tarım, Arıcılık ve Ba-
lıkçılık konularında olmak üzere, pilot
seçilen bazı illerimizde genç çiftçilere
yönelik düzenlenen kamplarda, gençlere,
alanında ihtisas sahibi eğitici ve iş sahipleri
tarafından eğitim ve modern tesislerde
uygulama seminerleri verilmiştir.

5- Tematik Gençlik Kampları Projesi 
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GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ ADIM
ADIM GERÇEKLEŞİYOR…
Bakanlığımızca Kırsal

Kalkınma Destekleme-
leri kapsamında uygu-

lanan Genç Çiftçi Projeleri, adım
adım gerçekleştiriliyor.

Destekleme programının uy-
gulanması sürecinde karşılaşılan
sorunların çözümü amacıyla, ya-
tırım alanları için ayrı ayrı olmak
üzere bir kısım bilgilendirme ve
eğitim toplantıları düzenlenmek-
tedir. Bu kapsamda; Bakanlığımız
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
konu uzmanları tarafından 25
Ağustos 2016 tarihinde Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası salonunda
bölgesel düzeyde ve tüm yatırım
alanlarını kapsayacak bir toplantı
düzenlendi.

Erzurum ili ve Bölge illerinden
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl,
Bitlis, Erzincan, Iğdır, Kars ve
Muş İllerinden konu sorumlusu
olan Kırsal Kalkınma ve Örgüt-
lenme Şube Müdürleri ve Genç
Çiftçi Projesinde görevli perso-
neller katıldı. Programda, Bakan-
lığımız Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü konu uzmanları tara-
fından proje uygulamaları hak-
kında yapılan bilgilendirmede,
süreçte karşılaşılan sorunlar kar-
şısında izlenecek yol anlatıldı.

Eğitim ve bilgilendirme top-
lantısı açılışında değerlendirmede
bulunan İl Müdürü Osman
AKAR; “Bakanlığımız tarafından
uygulanan, Genç Çiftçilere 30.000

TL hibe desteği projesi ile yeni
bir çalışma alanına girmiş bu-
lunmaktayız. Ülkemiz ekonomi-
sine olduğu gibi, İlimiz istihda-
mına ve ekonomisine de büyük
katkı sağlayacak olan projede,
İlçe Müdürleri başta olmak üzere
tüm teknik personelimize büyük
bir görev düşmektedir. Tarım sek-
töründe sürdürülebilirliği sağla-
mak, çiftçilerimizde girişimcilik
ruhunun geliştirilmek, gelir dü-
zeyini artırmak, genç kırsal nü-
fusun istihdamını sağlamak bu
projenin önemli hedefleri arasın-
dadır. Ayrıca kırsaldan kente olan
göçün önlenmesi, insanların doğ-
duğu yerde ekonomik gelirlerini
yükseltmeyi hedefleyen Genç
Çiftçi Projelerinin başta ülkemize
ve yararlanan tüm çiftçilerimize
hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum’’  dedi.

Kanatlı ve Arıcılık Yatı-
rımcısı Genç Çiftçiler Ayrı
Ayrı Bilgilendirildi

Genç Çiftçi Proje Destekle-
meleri kapsamında Erzurum İli-
mizde 2016 yılı için toplam 243
proje kabul edilmiştir. 

Bu projelerden, Arıcılık Yatı-
rımcısı Genç Çiftçiler için 08-11
Ağustos 2016 tarihleri arasında,
Kanatlı Yatırımcısı Genç Çiftçiler
için ise 16-17 Ağustos 2016 tarih-
lerinde eğitim ve bilgilendirme top-
lantıları düzenlendi.

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğünden konu uzmanları
tarafından verilen eğitimde, Genç
Çiftçilerin, teknik talimatlarla birlikte,
alacakları hibelerden azami düzeyde
faydalanabilmek ve yatırımlarında
başarı sağlayabilmek için gayret gös-
termeleri ve bu amaç doğrultusunda
kurum olarak her türlü teknik desteğin
kendilerine sağlanacağı vurgulandı.

Erzurum İl Müdürlüğü 2016 yılı Bitki Sağlığı
Uygulama Programı kapsamında, meyve ve sebze
üretiminde, zararlı etmenlerin neden olduğu
ürün kaybını, ekonomik zarar eşiğinin altına dü-
şürmek ve insan ve çevre sağlığı açısından güvenilir
kılmak için yoğun çaba göstermektedir. 

Bilindiği üzere kimyasal mücadele kolay uy-
gulanması, hızlı ve etkili sonuç vermesi açısından
yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ancak insan ve
çevre sağlığı açısından tehlikeli sonuçları doğur-
maktadır. Bunun yerine kültürel, biyolojik ve bi-
yoteknik yöntemler çevre dostu ve insan sağlığı
açısından güvenilir uygulamalardır. 

Bu kapsamda, Bakanlığımız Erzincan Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışılarak,
Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere ve Oltu ilçele-
rinde kiraz ve vişnede zarar yapan kiraz sineği;

elma, armut, ayva, ceviz, erik, kayısı ve şeftalide
zarar yapan elma iç kurdu ve domateste zarar
yapan domates güvesi için survey (alan araştırması)
ve mücadele amaçlı olarak seçilen alanlara yapışkan
tuzaklar kuruldu. Bu demonstrasyon çalışması
ile tuzaklara gelen böceklerin tanı ve teşhisleri
konuldu. Kiraz sineği ve elma iç kurdu zararlısı
yoğunluğuna rastlandı. Bunun için uygun mücadele
yöntemleri çiftçilerimize önerilerek, ilaçlama yap-
mak isteyenlere ilaçlama zamanları bildirildi.

Böcek yoğunluğunun az ve orta yoğunlukta
olduğu bahçelerde bu tuzaklar kullanılarak daha
az emek ve işgücü ile daha az masrafla bu zararlılarla
mücadele edildi ve en önemlisi ilaç kalıntısı olmayan,
insan sağlığı açısından güvenilir, ihraç edilebilecek
ve pazarda daha yüksek fiyatla satılabilecek ürünler
elde edilmiş oldu.

ERZURUM MEYVE-SEBZESİNDE İLAÇ KALINTISINA GEÇİT YOK
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Erzurum’da Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ekiplerimiz, 2016 Yılı Hu-

bubat Hasat Sezonunda ortaya çıka-
bilecek dane kaybı oranını minimum
seviyelere düşürebilmek amacıyla
biçerdöverle hasadın başladığı
15.07.2016 tarihinde itibaren yoğun
kontrollere başlamıştır.

Hububat hasadında oluşan dane
kaybı ülkemiz ekonomisi için büyük
kayıplar oluşturmaktadır. İlimizde,
tarla bitkilerinin (buğday, arpa, çavdar
vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile
tekniğine uygun olarak hasat edil-
mesini sağlamak ve bu sayede milli
servet kaybını önlemek amacıyla bir
kısım tedbirlere başvurulmaktadır. 

Bu amaçla, “2016 Yılı Biçerdö-
verlerle Yapılan Hasatlara İlişkin Usul
ve Esaslar” konulu Valilik Genel Teb-
liği yayınlanmıştır. Bu çerçevede,
saha kontrolleri için İlimiz genelinde
3 kontrol ekibi oluşturulmuştur. Diğer
bölgelerden ilimize 40’a yakın bi-
çerdöver gelmekte olup, ilk hasat Ho-
rasan ilçemizden başlamaktadır. İl
genelinde 2016 yılında ekilen 157.761
hektar hububat alanının yaklaşık 1.650
hektarında biçerdöverle hasat yapıl-
maktadır. Hasatta dane kaybı hedefi
olarak belirlenen %1,7 hedefinin al-
tında gerçekleştirerek çiftçi mağdu-

riyetini önlemek için ekiplerimizce
denetimler yoğun bir şekilde sürdü-
rülmektedir. Bugüne kadar 119 çift-
çimizin hasadına refakat edilmiş olup,
toplamda 4.000 dekarlık bir hasat
bilfiil tarafımızdan takip edilmiştir. 

Arazi yapısı ve tarımsal faaliyet
alışkanlıklarına bağlı olarak ilin
tamamında biçerdöverle hasat ya-
pılmamakla birlikte Aziziye, Aş-
kale, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy
ve Horasan ilçelerinde biçerdö-
verlerle hasat yapılmaktadır. 

2016 yılında il genelinde yapılan
biçerdöver denetimi sonucunda orta-
lama gerçekleşen 0,96'lık dane kaybı
ile müsaade edilebilir yüzde 1,7’lik
kayba göre ilimiz ekonomisine katkısı
yaklaşık 1,4 milyon TL olmuştur. 

Pasinler ilçesinde hasat yapılan
tarlalarda, çiftçileri ziyaret eden İl
Müdürü Osman AKAR, hasat sıra-
sında çiftçilerimize de büyük gö-
revler düştüğünü belirterek, bu ko-
nuda dikkat edilmesi gereken baş-
lıkları şöyle sıraladı: “Operatör bel-

gesi olmayanlara hasat yaptırılma-
malı, olgunlaşmamış ürünler hasat
edilmemeli, rutubetin çok olduğu
günlerde hasat yaptırılmamalı, yağış
olduğunda hububatın tam kuruması
beklenmeli, sabah erken ya da akşam
saatlerinde rutubet çok daha fazla
olacağından hasat yaptırılmamalı,
bir tarladan diğerine geçerken mut-
laka biçerdöver ayarları kontrol edil-
meli, eleklerin sık sık temizlenmesi
sağlanmalı, biçerdöver sahibi/ope-
ratörü ile üretici arasında sözleşme
yapmaya özen gösterilmelidir.

Üreticilerimiz, belirttiğimiz bu
hususlara dikkat etmeyen biçerdöver
operatörlerini merkezde il müdür-
lüğüne, ilçelerde de ilçe müdürlük-
lerine bildirerek yardım istemeli-
dirler. Kurallara uymayan biçerdöver
sahibi ve operatörlerine kontrolör-
lerimiz tarafından ilgili mevzuatı
kapsamında idari para cezası dü-
zenlenmektedir. İl genelinde hasat
sona erinceye kadar denetimler de-
vam edecektir. Çiftçilerimizin de
biçerdöver hasadında ürün kayıp-
larını önlemek için tarlalarının ba-
şında bulunmaları ve dane kaybına
neden olan operatörü uyarmaları
gerekmektedir. 2016 yılı hasat dö-
neminin tüm çiftçilerimiz için be-
reketli olmasını diliyorum” dedi.

HASAT’TA HEDEF: EN AZ DANE KAYBIHASAT’TA HEDEF: EN AZ DANE KAYBIHASAT’TA HEDEF: EN AZ DANE KAYBI

Biçilen, hasat edilen ekinin tarlada
kalan sap kısımları anız olarak isim-
lendirilmektedir.  Bitkilerin gelişmesi
için gerekli olan besin maddelerinin
bir kısmını, organik maddenin ayrışma
ürünü olan humus oluşturur. Humus
aynı zamanda toprakta yağış sularının
emilmesini ve tutulmasını sağlar.
Topraktaki kümeleşmeyi temin ederek
erozyonla taşınmasını önler ve aynı
zamanda  toprağın iyi havalanmasını
sağlayan organik bir maddedir.  Anız-
ların yakılmasıyla çok uzun zaman
sürecinde oluşan bu organik maddeler
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
dengesi bozar. Anız yakılmasını takip
eden yıllarda hububatta kök çürüklüğü
hastalığı gelişir.  Sap ve anızın ya-
kılması sonucunda bitkilerin büyü-
mesini teşvik eden karbon ve azotun
noksanlığına bağlı olarak bitkilerde
gelişme geriliği şekillenir. 

Aslında anız, toprakta geleceği
inşa etmektedir. Ancak bu inşa süreci
yanlış uygulamalar sonucu zarar
görmektedir. Çiftçilerimiz hasat son-
rası kalan atıkları yakarak kısa yoldan
kurtulmak istemektedirler. Bu gele-
nek yıllardır süregelen ve çiftçilerin
vazgeçmedikleri yanlış bir uygula-
madır. Anız yakma ile birlikte sadece
toprak üzerinde görülen yok edil-
meyip, aslında aynı tarladaki bitki
neslinin geleceği de yok edilmektedir.
Anızın yakılması tarladaki bitkilerin
sürekliliğine ve çevreye de ciddi
zarar vermektedir. Ayrıca yakılan
tarlalara komşu olan ormanlık, fun-
dalık ve çalılık gibi orman alanları
da bu yakma işleminden olumsuz
etkilenmekte ve kimi zaman orman
yangınları şekillenebilmektedir. 

Anız yakmak kanunen yasaktır.
Anız yakarak yasaya uymayanlara

her dekar için 40,87 TL idari para
cezası verilir.  Anız yakma fiilinin
orman ve sulak alanlara bitişik yerler
ile meskûn mahallerde işlenmesi du-
rumunda ise bu ceza 5 kat artırılır.

Bu çerçevede, 2016 yılında, İl
Müdürlüğümüzce il genelinde ya-
pılmaya başlanan kontrollerde, bir
kısım İlçelerimizde anız yaktığı
tespit edilen çiftçilere idari para

cezası işlemi uygulanmıştır.
Anız yakanları gören vatandaş-

larımız; Erzurum İl Gıda Tarım Ve
Hayvancılık Müdürlüğü 0442 235
2271 nolu telefona, İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüklerine, Or-
man Bölge Müdürlüğüne, Orman
yangın 177 ihbar hattına, Jandarma
156 ve Emniyet 155 ihbar hatlarına
ihbarda bulunması gerekmektedir.

HASAT SONRASI ANIZ YAKMAYA
KARŞI CİDDİ TEDBİRLER ALINDI
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HORASAN’DA TARIM

Horasan Kaymakamlığı olarak alışılmışın dışında
bölgenin kalkınması için tarımsal ve hayvansal
üretim artışını yeterli görmüyoruz. Dünya nüfusuna
bakıldığında yeterli ve sağlıklı gıdaya ihtiyacın
giderek artması gıda üretim stratejisinin önemini
daha iyi ortaya koymaktadır.  Bu bağlamda gıdanın
ve özelliklede sağlıklı gıdanın dünya ülkeleri için
stratejik öneme sahip olduğu bilinci ile hareket
ederek bölgemiz çiftçisinin sağlıklı gıda üretmesi
konusunda bir nevi danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Tarımsal destekler veren kurum ve kuruluşlara
çiftçilerimizi yönlendirmekteyiz. Bu konuda ürün
seçimin önemli olduğunu bilerek hareket ediyoruz
ve yöremiz çiftçisinin ürettiği ürünün toplumun
ihtiyacına cevap vermesini istiyoruz.

Tarımsal konularda üreticinin ve tüketicinin birlikte
ele alınması gerekir. Tüketicimize sağlıklı ve güvenilir

gıdanın ulaşmasını isterken, bu
ürünleri üretip piyasaya arz eden
üreticimizi de unutmamamız ge-
rekir. Üretilen tarımsal ve hayvansal
ürünlerin işlenip piyasaya arz edil-
mesi üretimin artırılması kadar
önemlidir. Elinizdeki ürünü değe-
rinde pazarlayamazsanız üretimin
sürdürülebilirliği uzun vadede fazla
önem arz etmez. Bu noktada ku-
rulmasını amaçladığımız organize
tarım ve hayvancılık bölgesinin
önemini daha iyi anlıyoruz. 

Organize tarım ve hayvancılık bölgesinin ku-
rulması halinde ilçemizin en önemli potansiyeli
olan genç nüfusu daha verimli kullanıp genç nü-
fusun göç etmesinin de bir ölçüde önüne geçmiş
oluruz. Bu bağlamda organize sanayi bölgesinin
kurulması için gerekli fizibilite çalışmaları Horasan

Belediyesi ile birlikte yürütül-
mektedir. Organize tarım ve hay-
vancılık bölgesinin kurulması ile
farklı büyüklük ve kapasiteye sa-
hip üreticilerimizi bir araya geti-
rerek bütünlük sağlamak ve bunun
yanı sıra maliyet ve girdileri azal-
tarak çiftçimizin kazancını artır-
mayı planlıyoruz. 

İlçemizde organik yumurta
üretiminin yok denecek kadar az
olduğu ve bunun artırılması için
genç çiftçi müracaatlarında ye-

tiştiricilerin yönlendirildiği ve bu bağlamda olumlu
sonuçlar alınmış olup, ilçemizde yapımına başlanan
organik yumurta tavukçuluğu işletmeleri de giderek
hayata geçmektedir. Horasanda görev yaptığımız
sürece tüm enerjimizi ve bilgi birikimimizi hora-
sanın kalkınması için harcayacağız.

Tarım ve hayvancılık ilçemiz bağlamında
ele alındığında günümüz arz-talep ilişkisi ek-
seninde üretim mekanizmalarının varlığı ve
canlı pazar yapısı sebebiyle bölgede söz sahibi
bir konuma sahiptir. Potansiyeli bağlamında
büyük bir iddia ve kapasiteye sahip olmasına
rağmen istenilen seviyede olduğunu belirtemeyiz.
Tarım ve hayvancılık da günümüz gerçekleri
göz önüne konulduğunda üretimimizin pazar
payı açısından, henüz yeterli ve günümüz stan-
dartlarına ulaştığı iddiasında bulunamayız. 

Milli ekonominin belkemiği olan çiftçilerimize
gereken hassasiyetin gösterilmesi, onların ekonomik
ve sosyal açıdan donanımlı kılınmasının Horasanın
ekonomisinin büyümesinde büyük katkısı olacaktır.
Tarım sektöründe üretim ve verimliliğinin artırılması
amacıyla sürekli yeni projeler üretiyoruz. Horasan
ilçemizi hayvancılığın geliştirilmesi bakımından
çok uygun bir bölge olarak görüyoruz. Bizlerde
elimizi taşın altına koyarak bölgemizde bulunan
çiftçi kardeşlerimize İlçe Kaymakamlığımız ve
İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile birlikte
paneller, konferanslar, toplantılar düzenleyerek,
onları daha iyi bilgilendirmeye çalışıyoruz. 

Ülke kalkınması daha fazla üretmekten geçiyor.

Bizde, İlçemizde modern tarım ve hayvancılığı
yaygınlaştırıp geliştirmek adına, ilçemize 1 km
uzaklıkta belediyemize ait olan 400 dönümlük bir
arazi üzerinde bir hayvan yetiştiriciliği tesisi kurmayı
planlıyoruz. Bu örnek projelerimizden iyi sonuçlar
alırsak bunları destekleyerek çoğaltacağız.

Büyükşehir Belediyesi, DAP idaresi ve İl Mü-

dürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsa-
mında çiftçimize 195 adet sıvat dağıttık.  İnşallah
önümüzdeki dönemlerde bu tür destekler daha
da artacaktır. Bu projelerde emeği geçen ve destek
veren başta Büyükşehir Belediyesi Başkanımız
Mehmet Sekmen’e ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum.
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“HORASAN BELEDİYESİ OLA-
RAK ÇİFTÇİLER İÇİN SÜREKLİ
YENİ PROJELER ÜRETİYORUZ”

Ab
du

lk
ad

ir 
AY

DI
N

Ho
ra

sa
n 

Be
le

di
ye

 B
aş

ka
nı

“TARIM VE HAYVANCILIK
LOKOMOTİF SEKTÖRÜMÜZDÜR”
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Her zaman üreticinin yanındayız. İlçemizde
arı yetiştiriciliği yaygındır. Ancak büyük bir kısmı
göçer arıcılardan oluşmaktadır. Bizlerde hem ma-
halli hem de göçer arıcılarımıza yardımcı olmak
için konaklama yerleri olan yaylalara ulaşımını
kolaylaştırmak açısından ana grup yollarını daha
düzenli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
Horasan İlçemize bağlı Yörükatlı, Gerek, Bahçe,
Mollamelik, Yazılıtaş Kığılı Mezrası, Kırık Ma-
hallelerine tarım arazilerinin sulanması  amacıyla
sulama göleti inşa ederek, mevcut olan 6 km
uzunluğundaki Kırkgözeler sulama kanalını da
temizleyerek daha sağlıklı hale getirdik. Yine

bu çerçevede birçok mahallemizde de tarımsal
sulama göleti ve sulama tesisi inşaatlarına baş-
landı. Bu çalışmalarımızla, burada hem kısıtlı
bir şekilde sürdürülen tarımı canlandırmış ola-
cağız hem de çiftçilerimizin gelir artışında
büyük ölçüde artış gerçekleşecektir. 

Horasan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü olarak İlçemizin bitkisel ve hayvansal
üretimini artırmak, ürün desenini çeşitlendirmek
ve modernize etmek amacı ile mesaiye bağlı kal-
madan,  yazın ve kışın her daim çiftçimizle
birlikte arazideyiz, köylerdeyiz.  Faaliyetlerimiz
esnasında birinci önceliğimiz eğitim ve rehberlik
hizmetleridir. İhtiyaç duyulan birçok konuda bi-
linçlendirme amaçlı seminerler düzenlemekteyiz.

İlçemizde üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla
önder çiftçilerimizle yapmış olduğumuz çalışma-
larda örnek seralar kuruldu. İl Müdürlüğümüzün
de desteğiyle patates ve fasulye tohumları yöre

çiftçisine dağıtılarak, patates ve
fasulye ekim alanları geçmiş yıl-
lara oranla artırılmıştır.

İlçemiz iklim şartları dikkate
alındığında kapalı ahır hayvan-
cılığının ön planda olması se-
bebiyle ahırlarımızın moderni-
zasyonu çalışmalarında İlçe Mü-
dürlüğümüz öncülüğünde Ba-
kanlığımızın Kırsal Kalkınma
Desteklemeleri kapsamında yeni
ahır yapımları yine TKDK hi-
belerinden yaralanmak için çift-
çilerimize rehberlik yapılmak-
tadır. Bu çerçevede, 2015-2016

yıllarında yapılmış olan çalış-
malar neticesinde 27 adet 49
başlık yeni ahır yapımına mü-
racaatta bulunulmuş ve bu ye-
tiştiricilerimizden 3 tanesi pro-
jesini tamamlayarak hayata ge-
çirmiştir.  TKDK’ya sunulmuş
birçok projeden kabul gören-
lerin 3 tanesi uygulamaya ge-
çirilmiş ve bu modern ahırlarda
hayvancılık kesintisiz sürdü-
rülmektedir. Gerek hayvancılık
gerekse bitkisel üretim alanında
birçok projemiz başarıyla yü-
rütülmektedir. Si
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İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK,
YAZ-KIŞ ÇİFTÇİMİZLE
BİRLİKTEYİZ… 

Horasan İlçemiz Çiftçilerinden Adnan KA-
RATAŞ Yukarı Tahirhoca mahallesinde Bakanlı-
ğımız DAP Projesi kapsamında destek alarak mo-
dern bir işletme kurmuştur. 

KARATAŞ: “Uzun yıllardır büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Halen
daha geleneksel yöntemlerle yetiştiricilik yap-
maktayım, fakat şunu gerçekten fark
ettim ki bizler hem daha çok çalışıp
daha çok yoruluyoruz ve daha az ka-
zanıyoruz. Neredeyse hayvancılığı bı-
rakma noktasına gelmiştim. Devleti-
mizin öncülüğü sayesinde modern ahır-
da yetiştiriciliğe geçtikten sonra hay-
vanlarımda gözle görülür bir gelişme
fark ettim ve hayvanlarında elverişli
şartlar altında bakıldığında stresten
uzak bir şekilde üst düzey bir verim
artışı ile yaşamlarını sürdürdüklerini
gözlemledim. Öncelikle DAP Projesi
kapsamında yapımını tamamladığımız
ahırda hayvanlarımızın iyi şartlarda
yetiştiğini görmek beni mutlu etti. Bu
yüzden öncelikle Tarım Bakanlığına
ve değerli devlet büyüklerimize katkılarından
dolayı teşekkürü bir borç bilir ve emeği geçen
herkese minnet duygularımı iletir, teşekkür ederim.” 

“MODERN BARINAK
HAYVANLARIMDA
VERİMİ ARTTIRDI…”
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