
ERZURUM İLİNİN TARIMSAL ÖNCELİKLERİ 
Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu 1. Değerlendirme Toplantısında,

Erzurum tarım ve hayvancılığına ilişkin çok sayıda sorun tespiti ve
çözüm önerisi getirilmiş olmakla birlikte; ivedi ve öncelikli olarak
çözülmesi gereken konular, aşağıdaki başlıklarla belirlenmiştir. 

* Erzurum canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi,
* Soğutmalı süt toplama merkezlerinin kurulması,
* Sebze üreticilerine yer tahsisi,
* Mera ve otlakıyeler için hayvan sulukları (sıvat) temini,
* Hayvancılık bölgesi oluşturulması,
* Patates tohumluk deposu kurulması,
* Organik ve mahalli ürün pazarlarının kurulması. >> Sayfa 2-3’de

NENE HATUNLARA SERTİFİKALARI TÖRENLE VERİLDİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ve Ziraat Odaları Birliği Genel
Merkezi arasında yapılan protokol ile
Erzurum'da kadın çiftçilere yönelik uy-
gulanan eğitim programına katılan
kadın çiftçilere protokol üyelerince
katılım sertifikaları verildi. >> 4’de
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Vali  Dr. Ahmet ALTIPARMAK Sebze Üreticileri Derneğinin Kombina yolu üzerinde
bulunan sera ve sebze alanlarında 30.06.2015 tarihinde incelemelerde bulundu. >> 4’te

RAMAZANDA GIDA DENETİMLERİ ARTTI
Vali Dr. Ahmet ALTIPARMAK,

tüm Erzurum Halkının Ramazan ayını
kutlayarak, bu güzel zaman dilimini
huzurlu bir şekilde geçirmeleri te-
mennisinde bulunarak, Ramazan ayı
boyunca da halkın sağlığını korumak
ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak
adına her türlü önlemleri aldıklarını
ve denetimlerde uygun olmayan iş-
letmelere, kesinlikle müsamaha gös-
terilmeyeceğini belirtti.  >> 5’te

MODERN HAYVANCILIK İŞLETMELERİMİZ 
EMİN ADIMLARLA BÜYÜYOR…
MODERN HAYVANCILIK İŞLETMELERİMİZ 
EMİN ADIMLARLA BÜYÜYOR…

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Osman AKAR, İl Müdür Yardım-
cıları Özcan YILDIRIM, Engin SANCI ve
Ferhat HAN ile birlikte Aşkale ve Aziziye
İlçelerindeki bir kısım modern hayvancılık
işletmelerini ziyaret etti.>>Sayfa 7’de
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Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Osman AKAR, İl Müdür Yardım-
cıları Özcan YILDIRIM, Engin SANCI ve
Ferhat HAN ile birlikte Aşkale ve Aziziye
İlçelerindeki bir kısım modern hayvancılık
işletmelerini ziyaret etti.>>Sayfa 7’de

Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu’ndan;           

Erzurum Valisi Dr. Ahmet ALTIPAR-
MAK'ın direktifleriyle, 2014 yılı Aralık
ayında tarımla doğrudan veya dolaylı ilişkili
62 kamu kurum, kuruluş, STK ve
özel şirketlerden temsilcilerin
katılımı ile "Erzurum Tarım
Konseyi" kuruldu. Sekre-
taryası, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından yürütülen
Konsey, kuruluş ve ça-
lışma yönergesi yayımı-
na müteakip çalışmala-
rına başlamıştır. Konseyin
kuruluş organlarından olan ve
8 başlıktaki “İş Geliştirme ve Çalışma
Grupları”, 2015 yılında ayrı gruplar halinde
yaklaşık 100 civarında konu uzmanı tem-

silcinin katılımı ile çalışma yaparak her
bir başlık için ayrıntılı rapor hazırlamıştır.

Grup çalışmalarının bitiminde,
26.06.2015 tarihinde Vali Dr. Ah-

met ALTIPARMAK başkanlı-
ğında toplanan İcra Kuru-

lunda; her bir çalışma
grubunun konusu ile il-
gili olarak tespit ettiği
sorun ve çözüm öneri-
lerine ilişkin raporlar

başta olmak üzere, Er-
zurum Tarımına yönelik

detaylı değerlendirmeler
yapılmıştır. Çalışma gruplarının

ayrıntılı raporları bir araya getirilerek,
İcra Kurulunun onayını takiben, ayrıca
basılı yayın haline getirilecektir.
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Özcan YILDIRIM / İl Müdür Yardımcısı

Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu’ndan;

“TARIMSAL ÖNCELİKLER”
Erzurum Valisi Sayın Dr. Ah-

met ALTIPARMAK'ın di-
rektifleriyle, Erzurum İlinde

tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu
ve özel kuruluşlar arasında koordinas-
yonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir
büyüme stratejilerinin belirlenmesinde
kamu-özel sektör bütünleşikliğini ve
güç birliğini hayata geçirmek amacıyla,
tarımla doğrudan ve dolaylı ilişkili sek-
törlerden müteşekkil "Erzurum Tarım
Konseyi" 2014 yılı sonlarında kuruldu. 

Erzurum ilinde sektörle ilişkili
faaliyet gösteren 62 kamu kurum,
kuruluş, STK ve özel şirket temsil-
cilerinden oluşan "Erzurum Tarım
Konseyi", 19.12.2014 tarihinde tüm
konsey üyelerinin katılımı ile ger-
çekleştirdiği ilk toplantısında, Konseyin
kuruluş ve çalışma yönergesini şekil-
lendirerek İcra Kurulu’nun onayına
müteakip faaliyetine başlamıştır.

Konseyin; Konsey, İcra Kurulu,
Danışma Kurulu, İş Geliştirme ve Ça-
lışma Grupları olmak üzere 4 kuruluş
organı bulunmaktadır. Konseyin sekre-
taryası, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Takip eden süreçte, Konsey Yöner-

gesinde; Erzurum ili tarımsal ve hay-
vancılık faaliyet ve potansiyelleri dikkate
alınarak 7 ana başlık ve 2 alt başlıkta
oluşturulan “İş Geliştirme ve Çalışma
Grupları” çalışmalarına başladı.

Her bir çalışma grubu, kendi ça-
lışma başlığına ilişkin olarak; Dünya
ve Türkiye’deki yeri ve önemi, Erzu-
rum İlinde mevcut durumu ve potan-
siyeli, tespit edilen sorunlar ve çözüm
önerileri gibi alt başlıklar altında, ça-
lışma toplantıları düzenleyerek her bir
başlık için ayrıntılı rapor hazırlamıştır.
2 aylık süre zarfında düzenlenen ça-
lışmalara, yaklaşık 100 civarında konu
uzmanı temsilci katılmıştır.

Grup çalışmalarının bitiminde,
26.06.2015 tarihinde Vali Dr. Ahmet
ALTIPARMAK başkanlığında top-
lanan İcra Kurulunda; her bir çalışma
grubunun konusu ile ilgili olarak
tespit ettiği sorun ve çözüm önerile-
rine ilişkin raporlar başta olmak
üzere, Erzurum Tarımına yönelik
detaylı değerlendirmeler yapılmıştır. 

Çalışma gruplarının ayrıntılı ra-
porları bir araya getirilerek, icra
kurulunun onayını takiben, ayrıca
basılı yayın haline getirilecektir. 

ERZURUM TARIM KONSEYİ İŞ GELİŞTİRME VE ÇALIŞMA GRUPLARI
1- Büyükbaş Hayvancılık Çalışma Grubu 
2- Küçükbaş Hayvancılık Çalışma Grubu 
3- Arıcılık Çalışma Grubu 
4- Su Ürünleri Çalışma Grubu 
5- Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Çalışma Grubu 
6- Sebze, Meyve ve Örtü Altı Yetiştiriciliği Çalışma Grubu 
7- Destek Çalışma Grupları 

7.1. Pazarlama ve Tanıtım Alt Çalışma Grubu
7.2. Eğitim Yayım ve Desteklemeler Alt Çalışma Grubu

ERZURUM İLİNİN TARIMSAL ÖNCELİKLERİ
Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu 1.

Değerlendirme toplantısında, Erzurum tarım
ve hayvancılığına ilişkin çok sayıda sorun
tespiti ve çözüm önerisi getirilmiş olmakla bir-
likte; ivedi ve öncelikli olarak çözülmesi gereken
konular, aşağıdaki başlıklarla belirlenmiştir. 

Tarım Konseyince, sektördeki bu önemli ge-
rekliliklerin; yatırımcı kuruluş nezdinde, kamu
hizmeti sağlama görevi, özel sektör yatırımı
veya yetiştirici-üretici örgütleri kanalıyla çözül-
mesi için gerekli farkındalığı oluşturma, rehberlik
etme, uygun finansal kaynak arayışı, paydaşlar
arası konsensüs sağlama gibi tüm süreçlere
katkı sağlama iradesi ortaya konmuştur. 

Erzurum canlı hayvan borsasının
faaliyete geçirilmesi
Yaklaşık 1,4 milyon büyük ve küçükbaş

hayvan varlığı ile ülkede 2. sırada, yıllık il

dışına pazarlanan yaklaşık 350-400 bin sı-
ğır-koyun varlığı, canlı hayvan üretim değeri
açısından 4. ve hayvansal ürün değeri açısında
ise 6. sırada yer almasıyla; modern ve kaba
yem borsası ile entegre canlı hayvan borsası
kurulması çok önemli bir ihtiyaçtır. Zira
hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvan kayıt
sistemleri, halk sağlığı, gıda güvenliği, çevre
sağlığı ve şehir yönetimi açısından olmazsa
olmaz bir gerekliliktir.

Soğutmalı süt toplama
merkezlerinin kurulması
Yaklaşık 300.000 sağmal ineği, 741 bin

ton süt üretimi (TÜİK,2014) bulunan ancak,
mevcut durumda en fazla %20’si sanayiye
aktarılarak ticarete konu edilebilen süt üretimi;

süt değer zincirinde soğutmalı toplama ya-
pılmadığından üretilen bu ürün katma değere
dönüştürülememektedir.  İşte bu nedenle
acilen süt sanayicileri, üretici örgütleri ve
mahalli idarelerce ayrı ayrı veya işbirliği içe-
risinde “soğutmalı süt toplama merkezleri/araç-
ları” kurulmalıdır. Soğutulmuş, toplu ve hij-
yenik süt; pazarlama ve fiyatlandırma süreci,
sanayici için kaliteli süt, tüketici için güvenilir
ve sürdürülebilir gıda arzı, üretici için daha
çok kazanç ve daha çok üretim demektir.
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Sebze üreticilerine yer tahsisi
Tarımsal üretim bir kültürdür. Uzun yıllar oluşan tecrübe, üretim ba-

şarısında önemli rol oynamaktadır. Erzurum ili merkezinde “Sebze Üre-
ticileri Derneği” bünyesinde 40 üye tarafından, örtü altı veya açık alanda
olmak üzere yaklaşık 80 dönümlük alanda en az 50 çeşit sebze üretimi
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu üretim alanın yetersiz olması ve imar
alanları içerisinde kalması nedeniyle sürdürülebilirliği ciddi tehdit altındadır.
Sorunun tespiti ile bu mahalli üretimin devamı için Konsey gündeminde de-
ğerlendirilerek uygun yer arayış ve tahsis çalışmaları başlatılmıştır.

Mera ve otlakıyeler için hayvan sulukları (sıvat) temini
Hayvan sağlığı, hayvan refahı, sürü yönetimi ve verimlilik açısından

mera ve otlakıyelerde hayvanlara yeterli ve temiz su verilmesi yetiştiricilik
açısından çok önemlidir. Bunun için mera ve otlakıyelere yeterince hayvan
suluğu (sıvat) yerleştirilmelidir. Bu amaçla, İl Müdürlüğünce hazırlanan
projelere Büyükşehir Belediyesi ve DAP İdaresince kaynak sağlama
süreci başlatılmış olup, devam eden çalışmaların hızlandırılarak il geneli
sıvat ihtiyacının öncelikli olarak tamamlanması önemli bir gerekliliktir. 

Hayvancılık bölgesi oluşturulması
Canlı materyalle üretim son derece riskli ve zordur. Bunun için çok

ciddi bir deneyim gerekmektedir. Erzurum ilinde besicilik sektöründe
önemli bir eksiklik yaşanmaktadır. Yetiştirilen canlı materyal gerekli besi
olgunluğu sağlanmadan büyük oranda il dışına sevk edilmektedir.  Bu
durumda yeterli katma değer sağlanamamaktadır. Geçmiş yıllarda başarılı
olan ve bu alanda geleneksel bir kültüre sahip çok sayıda aile bulunmaktadır.
Ancak bu faaliyet alanlarının şehir içinde kalmasıyla birlikte besicilik
faaliyetleri de büyük oranda terk edilmiştir. Gerek istihdam anlamında
gerekse yeniden besicilik faaliyetlerinin geliştirilmesi adına yaklaşık 100
işletme için meskûn mahal dışında, işletmeye asgari 3 dekar, hayvan bor-
sa-pazarlarına asgari 10 km. uzaklıkta, altyapısı hazırlanmış bir hayvancılık
bölgesi oluşturulması sektöre çok büyük yarar sağlayacaktır.

Patates tohumluk deposu kurulması
Patatesin bölgemiz geleneksel beslenme tarzında önemli yer tutması,

başta Pasinler ilçesi olmak üzere il genelinde 35.031 dekar alanda 83.490
ton (TÜİK, 2014) üretimle önemli bir bitkisel üretim değeri olduğu gerçe-
ğinden önemli bir tarımsal faaliyetimiz olduğu ve geliştirilmesi gerektiği
Erzurum Tarım Konseyi’nce öncelikli bir gereklilik olarak belirlenmiştir.
Patates üretiminde sertifikalı tohum üretimi ve tohumun depolanması en
önemli süreçtir. Üreticilerin bu yatırımı ayrı ayrı öz sermayelerinden
yapma imkânı bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile Pasinler ilçesinde uygun
kapasitede “Patates Tohumluk Deposu” kurulması zorunluluğu bulunmaktadır.
Bunun için üretici örgütü koordinasyonu ile başta mahalli idareler olmak
üzere çeşitli projelerden sağlanabilecek kaynaklarla destek sağlanmalıdır.

Organik ve mahalli ürün pazarlarının kurulması
Erzurum ili coğrafyasının kimyasal kirliliğe maruz kalmaması, konvan-

siyonel üretim modellerinin yaygın olmaması, yüksek rakımda mera varlığı
ve bitkisel üretim gibi birçok gerekçe ile organik tarımsal üretime elverişlidir. 

Mevcut durumda üretimi yapılan başta organik bitkisel ürünler
(yem bitkileri, tahıl grubu vs.) olmak üzere, organik hayvancılık
ürünleri (süt ürünleri, arıcılık ürünleri vs.), iyi tarım ürünleri ve mahalli
sebze ürünlerinin bizzat üreticiler tarafından tüketiciye arzı; hem
üretici hem de tüketici tarafından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Bu nedenlerle Konseyce önceliklendirilen, İl Merkezinde uygun alt
yapıya sahip bölümlendirilmiş bir “organik ürün-mahalli ürün pazarı”
kurulması, bu üretimin gelişmesine çok önemli katkı sağlayacaktır.
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Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile
Aile ve Sosyal Poli-

tikalar Bakanlığı ve Ziraat Odaları
Birliği Genel Merkezi arasında
yapılan protokol ile Erzurum'da
kadın çiftçilere yönelik uygulanan
eğitim programı sona erdi. 

5 gün süren eğitim programı
kapsamında Çat, Aziziye, Tor-
tum, Pasinler ilçelerimizden ka-
tılımı sağlanan 129 kadın çiftçiye
yerinde eğitimler verilmiştir. 

Eğitimlere katılan kadın çift-
çilere; Örtü Altında Sebze ve
Meyve Yetiştiriciliği, Sera Me-
kanizasyonu,  Meyve Yetiştiri-
ciliği İle Hastalık ve Zararlı
Mücadele, Sebze Yetiştiriciliği
İle Hastalık ve Zararlılarla Mü-
cadele, Tarla Bitkisi Yetiştiri-
ciliği ve Hastalık ve Zararlı
Mücadelesi, Yem Bitkileri Ye-
tiştiriciliği, Süt İneklerinde Sa-
ğım Teknikleri, Buzağı Bakımı
ve Beslemesi, Hayvan Hasta-
lıkları İle Mücadele, Ahır Ba-
kımı ve Hijyeni,  Kırsal Alanda
Kadının Örgütlenmesi, Plastik
ve Plastik Benzeri Ürünlerin
Kullanılması ve Zararları, Yo-
ğurt, Peynir, Konserve, Reçel
vb Ürünlerinin Yapımı, Sağlıklı
Gıda Tüketimi, Süt ve Çiğ Sütün
Kalitesi gibi konular Müdürlü-
ğümüz teknik personeli tara-
fından eğitim verilmiştir. 

Ayrıca "Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği,  Aile İçi ve Kadına

Yönelik Şiddet, Kadın Hak Ve
Özgürlüklerinin Tanımı, Çocuk
Psikoloji ve Sorunları, Aile Da-
nışmanlığı, Kadının Toplum
İçindeki Yeri ve Toplumun Şe-
killenmesinde Kadının Rolü"
konularında da Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğünden
Sosyolog ve Psikologlar tara-
fından eğitim verilmiştir. 

Eğitim programı sonunda
05.06.2015 tarihinde Erzurum
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı
salonunda düzenlenen törene
Vali Yardımcısı Abdurrahman
İÇYER, Valimiz Sayın Dr. Ah-
met ALTIPARMAK'ın eşi Öz-
lem ALTIPARMAK, Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı
ve 9.Kolordu Komutanının eş-
leri, Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Osman AKAR, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Sedat ABDULHAKİMOĞUL-
LARI, Kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile

kadın çiftçiler katıldı.
Programın açılışında konuşan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman AKAR; "Top-
lumumuzun yarısını teşkil eden
ve tüm toplumu yetiştiren kadının
eğitimi aynı zamanda tüm top-
lumun eğitimidir. Onların eğitim
ve destekleme hizmetleri alması
ilimizin ve ülkemizin topyekûn
kalkınacağı anlamına gelmek-
tedir. Tarım, ülkemiz hatta bütün
dünya için nasıl önemli ve vaz-
geçilmez stratejik bir sektör ise;
kadınlarımız da bu sektörü omuz-
layan vazgeçilmez unsurlardır.
Bu bilinçten hareket ederek Ba-
kanlığımız ve Valiliğimizce uy-
gulanmakta olan destekleme po-
litikaları ve tarımsal faaliyetlerle
ilgili teknik konularda çiftçile-
rimizi bilgilendirmek, tarımla
ilgili son gelişmeleri çiftçilere
duyurmak kırsal kesimde yaşa-
yan kadınlarımızın sosyal ve
ekonomik statüsünün daha da
yükseltilmesi, onların tarımsal
kalkınma içindeki rollerinin daha
da arttırılması ve buna bağlı ola-
rak sosyo-ekonomik bakımdan
daha güçlü bir hale getirilmesi
hedeflerimiz arasındadır "dedi. 

Konuşma ve sunuların ar-
dından protokol üyelerince, kadın
çiftçilere katılım sertifikaları ve
Erzurum Tarım Kredi Koopera-
tifleri Bölge Birliği ve Düzgün
Marketler Grubu tarafından sağ-
lanan çeşitli hediyeler verildi.

MEYVE ZARARLILARINDA KİMYASAL
YERİNE BİYOTEKNİK MÜCADELE...

İlimiz Uzundere, Tortum, Oltu ve İspir
İlçelerinde, İl ve İlçe Müdürlüklerimizce
yürütülen "Entegre Mücadele Projesi" kap-
samında domateste zarar yapan domates gü-
vesi mücadelesinin başarıyla yapılabilmesi
için monitör amaçlı domates güvesi feromon
ve tuzakları domates seralarına, kirazın ana
zararlısı olan kiraz sineği mücadelesinin ba-
şarıyla yapılabilmesi için monitör amaçlı
sarı yapışkan tuzaklar kiraz bahçelerine, el-
manın ana zararlısı olan elma iç kurdu mü-
cadelesinin başarıyla yapılabilmesi için mo-
nitör amaçlı elma iç kurdu tuzak ve fero-
monlar elma bahçelerine asıldı.

Tuzak asma çalışmalarına İl ve İlçe Mü-
dürlüğü konu uzmanları ile kiraz, elma ve
domates üreticileri katıldı.

Tuzak asma çalışmalarında üreticilere;
bölgede zirai ilaç kalıntısından uzak, sağlıklı
gıda üretimi, tuzak ve feromonların üretim
ve verimlilik üzerine olan etkileri, zararlılara
kaşı güvenilir mücadele yöntemleri ile zarar
görmeyen ve yine üzerinde zararlı barındır-
mayan ve de ilaç kalıntısı içermeyen ürünler
elde etmenin önemi anlatıldı.

NENE HATUNLARA
SERTİFİKALARI
TÖRENLE VERİLDİ
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VALİ DR. AHMET ALTIPARMAK
SERALARI YERİNDE İNCELEDİ
Erzurum Valisi Sayın Dr. Ah-

met ALTIPARMAK bera-
berinde Vali Yardımcısı Ab-

durrahman İÇYER, Uzundere Kay-
makamı Hacı Arslan UZAN, Uzundere
Belediye Başkanı Halis ÖZSOY, Tor-
tum Belediye Başkanı Hasan ÇAK-
MAK, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, İl Müdür Yar-
dımcısı Ferhat HAN, İlçe Müdürleri,
Uzundere ve Tortum ilçelerinde örtü
altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler
ile Erzurum Sebze Üreticileri Derneği
üyelerinden oluşan heyetle, Sebze Üre-
ticileri Derneğinin Kombina yolu üze-
rinde bulunan sera ve sebze alanlarında
30.06.2015 tarihinde bir inceleme ge-
zisinde bulunarak yetkililerden ve üre-
ticilerden bilgi aldı. 

Vali ALTIPARMAK "Erzurum ola-
rak, sebze üretiminde de var olduğu-
muzu gösterme gayretindeyiz” dedi.

Erzurum’un hep hayvancılık ve
hayvansal üretim ile gündeme geldiğini
belirten Vali ALTIPARMAK, İlimiz
gerek coğrafi konumu gerek iklim
özellikleri nedeni ile sebzecilikte kalite
ve pazarlama açısından avantajlı du-
rumda olduğunu söyledi. ALTIPAR-
MAK, "ilimizde  bitkisel üretim po-
tansiyelinin var olduğunu görmekteyiz.
İlimiz 360 bin hektarlık işlenen tarım
alanı içerisinde 884 hektarını sebze
alanı oluşturmaktadır. 124 dekarlık
alanda uygulanan  ve ancak  yaklaşık
80 dekarının kayıtlı olduğu örtü altı
yetiştiriciliği ise istenilen düzeyde
değildir. Konuya verdiğimiz ehem-

miyetten dolayı da bu yılbaşında geniş
katılımlı bir yaklaşım ile kurulan
Tarım Konseyinde de 7 ana başlıktan
birini Sebze Meyve ve Örtü altı Ye-
tiştiricilerine ayırarak sektörle ilgili
raporlar oluşturduk” dedi.

Üretimin en büyük unsurlarından
birinin pazarlama olduğunu belirten,
Vali Dr. Ahmet ALTIPARMAK, Er-
zurum merkezinde üretim yapan Sebze

Üreticileri Derneğinin ürettiği ürünler
açısından pazar sorununu aştığını,
ancak 4-5 aylık sürece kısıtlanmış olan
merkez üreticileri ile yaklaşık 10 aylık
üretim yapılabilen Uzundere ve Tortum
gibi ilçe üreticileri arasında işbirliğini
artırmak ve ortak politika üretebilme
açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vali ALTIPARMAK, "Uzundere
ve Tortum ilçelerimizde bu işi icra

eden üreticilerimiz ile Erzurum Mer-
kezde faaliyet gösteren Sebze Üre-
ticiler Derneği üyelerini buluşturmak,
birbirleri ile kaynaşmalarını sağla-
mak, Erzurum ekonomisine katkı
sağlayan, her aşamasında büyük
emek isteyen sebze üretimini yapan
üreticilerimizin sorunlarına beraber
çözüm üretmek için düzenlenen zi-
yarette, mübarek Ramazan ayında
da sofralarımızı yeşillendiren sebzelerin
kaynağında; üreticilerimiz ile yan
yana olabilmenin mutluluğunu yaşa-
maktayız. 40 dernek üreticisinin faa-
liyet gösterdiği 80 dekarlık örtü altı
ve açık alanda yaklaşık 50 çeşit sebze
üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen

bu ürünlerin büyük bir kısmı mahal-
linde satışı yapılmakla birlikte il dışına
da satışı yapılarak Erzurum deyince
sebze üretiminde de var olduğumuzu
gösterme gayretindeyiz” dedi.

Program sonrasında Tortum ve
Uzundere ilçelerinden gelen üreticilere
ve diğer misafirlere, Erzurum Sebze
Üreticileri Derneği tarafından İstan-
bul Kapı’da iftar yemeği verildi.

Erzurum ili genelinde, yaklaşık
50 gıda denetim uzmanının içinde
bulunduğu 28 ekip tarafından gıda
üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine
yönelik olarak, etkin denetim ve
kontrol hizmetleri aralıksız olarak
devam etmektedir. 2015 yılı ilk 6
ayında gıda satış, toplu tüketim ve
üretim yerlerine yönelik toplam 3.283
denetim yapılmış olup, bu denetim-
lerde bir kısım olumsuzlukları tespit
edilen 35 işletmeye idari para cezası
uygulanmıştır.

Gıda faaliyetlerinin büyük oranda
artış gösterdiği Ramazan ayı nede-
niyle, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlükleri gıda denetim
ekipleri, denetimlerini daha da yo-

ğunlaştırdı. İl genelinde oluşturulan
28 ekip tarafından mesai gözetil-
meksizin denetimler yapılmaktadır.
Halkın sağlıklı ve güvenli gıda tü-
ketimini sağlamak amacıyla; özellikle
toplu iftarların yapıldığı yerler ve
buralara yemek sağlayan şirketler,
lokantalar, et ve et ürünleri, süt ve
süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri,
şekerleme, ekmek ve pide üreten ve
satışını yapan yerler başta olmak
üzere tüm işletmelere yönelik dene-
timler arttırıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan
Erzurum Valisi Dr. Ahmet ALTI-
PARMAK, tüm Erzurum Halkının
Ramazan ayını kutlayarak, bu güzel
zaman diliminin huzurlu bir şekilde

geçirmeleri temennisinde bulunarak,
Ramazan ayı boyunca da halkın sağ-
lığını korumak ve güvenilir gıda tü-
ketimini sağlamak adına her türlü
önlemleri aldıklarını ve denetimlerde
uygun olmayan işletmelere, kesinlikle
müsamaha gösterilmeyeceğini be-
lirtti.

Vali ALTIPARMAK; Gıda satış,
toplu tüketim ve üretim yerlerinin
asgari teknik ve hijyenik şartları ta-

şımalarını sağlamak ve insan sağlığını
korumak adına Ramazan ayında da
mesai kavramı gözetilmeden, dene-
timlerin artarak devam edeceğini
söyleyerek; vatandaşlardan da hijyen
ve sağlık açısından eksik olarak göz-
lemledikleri işletmeleri "Alo 174
Gıda Hattına" bildirmelerini istedi.
Denetimlerde olumsuzluk tespiti ha-
linde, ilgili işletmeler hakkında yasal
işlemlerin yapılacağını,  vurguladı.

RAMAZAN AYINDA GIDA
DENETİMLERİ ARTTI
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NAMI DİĞER; AŞOTU...       
Bir başka yaşanır Erzu-

rum’da ramazanlar, bir
başka olur iftar yemekleri

ve bir başka olur sofraların ayran
aşı. Hemen hemen herkes buram bu-
ram aşotu kokan çorbasıyla açar if-
tarını. Düğün yemekleri, davetler
ayran aşı olmadan olmaz. Peki nedir
bu çorbayı eşsiz kılan unu mu soğanı
mı yoğurdu mu, yarması mı? Yoksa
bir adıda kişniş olan aşotu mu?  

Çevremizde herkes tanır bilir
aşotunu, kimi kokusuna kimi aro-
masına sebep kimisi de yılların ver-
diği alışkanlıkla yer çorbaların yeşil
süsünü. Biz  yıllardır sadece yöre-
mize ait bir bitki olarak düşünüp
dururuz aşotunu oysa ki aşotunun
3000 yıllık bir geçmişi vardır Latince
adı Coriandrum sativum olan, Halk
arasında Kinzi, kişnit, yumurcak,
kara kimyon gibi isimleride olan
aşotu, Uygur Türkleri tarafından
yumgak tane yani yumak tane olarak
adlandırılırken Romalılar tarafından
Kuzey Avrupa’ya getirilen  kişniş,
eti muhafaza etmek için kullanıl-
mıştır. Çinliler  insanlara ölümsüzlük
verdiğine inanırlarken, Ortaçağda
ise aşk iksirlerine  katılırmış.

Geçmişi bu kadar uzun yıllara
dayanan Maydanozgiller familya-
sından olan aşotu Erzurum’a has ay-
ran aşı ile anılırken domates turşu-
sunun içinde, salatalarda, köftede,
kuru fasulyede, soslarda, içki ve likör
imalatında, pasta ve şekercilikte kul-
lanıldığı gibi yapraklarından ise par-
füm yapıldığı, çayınında sivilce ve
yaralara iyi geldiği bilinmektedir.

Anayurdu Akdeniz havzası olan

Aşotu yalnız bizim yöremizde ye-
tişen bir bitki değildir. Günümüzde
birçok yerde ve ülkemizde de yabani
bitki ya da kültür bitkisi olarak ye-
tişmektedir. 60 cm‘ye kadar boyla-
nabilen yıllık otsu bitki olup, gövdesi
yuvarlak kesitli, boylamasına oluklar
halinde çizgili, soluk yeşil renkli
ve dallara ayrılan yapıdadır. Alt
yaprakları maydanoz bitkisine ben-
zeyen aşotu yaz başı ile ortalarında
gevşek şemsiyeler şeklinde açan,
beyaz ya da pembemsi açık
mor renkli küçük çiçek-
leri olgunlaşınca 2-7
mm çapında yuvar-
lak açık kahve-
rengi tohum kı-
lıfını taşıyan
kokulu kuru
meyvelere dö-
nüşür. Güneşli
yerleri, hafif
toprakları seven
kişniş bitkisinin
tohumları sonba-
harda ekilerek çoğ-
altılır. Tanıyıp bildikçe
sadece aromasına, kokusuna
sebep kullandığımız aşotunun to-
humlarını taşıyan meyvesinde ni-
şasta, tanen, şekerler, sabit uçucu
yağlar bulunduğunu bu tohumların
içinde bulunan yağların mideyi uya-
rıp iştahı açtığı gibi hazımsızlığa
iyi geldiği bilinir. Belki de bu se-
bepten ramazanlarda aşotu mideyi
rahatlattığı için ayran aşında kulla-
nıması vazgeçilmez olmuştur. Bu-
nunla birlikte mide ve bağırsaklar-
daki gazı söktürdüğü, mide ve karın

ağrı lar ını
bastırdığı,
baş dönme-
sine, tansi-

yona, mig-
ren ve roma-

tizmaya iyi gel-
diği, hafızayı

kuvvetlendirdiği
civa gibi ağır metallerin

atılmasını sağladığı araştırmalar
sonucu tespit edilmiştir.  Tabii her
bitkide olduğu gibi aşotunun da
fazla kullanımında çeşitli zararlar
ortaya çıkabilmektedir. İçeriğindeki
uçucu yağlar nedeni ile mide de
gastrit ve ülser hastalığı olan kişilerin
fazla tüketmemesi gerekmektedir.  

Ekimi genelde ilkbahar, sonbahar
ve yaz aylarında yapılan aşotunun
verimliliği açısından tohumun kalitesi
ve ekimi önemlidir. Hasattan sonra

yaprağı, gövdesi, kökü ve tohumu
kullanılan aşotu taze olarak tüketi-
lebileceği gibi kurutularak ve sala-
murası yapılarak da tüketilebilir.

İster alışkanlıkla ister kültürü-
müzle hayatımıza giren, sofraları-
mızı süsleyen bu bitkiler bizim için
vazgeçilmez olurken farkında ol-
madan iyilik etmiş oluruz kendi-
mize, kokusuna sebep yerken vü-
cudumuza iyi geldiğini, aromasına
sebep yerken midemizi rahatlattığını
sonradan fark ederiz ve bir kat
daha artar tanımadan yediğimiz
bitkilerin tanıdıkça artan lezzeti. 

Gelişen dünya ile birlikte her
şey değişirken soframıza tat, yaşa-
mımıza sağlık katan alışkanlıklarımız,
belki bir çorbayla belki bir salatayla
nesilden nesile devam etsin ve biz
yine buram buram aşotu kokan çor-
bayla açalım iftarımızı olmaz mı?

Arıcılık, küçük sermaye ve az
masrafla toprağa bağımlı olmaksızın
yapılan kısa sürede gelir getiren
sosyo-ekonomik bir meslektir. Arı-
cılık yoğun işgücü gerektirmeyen
kadınların ve çocukların dahi ya-
pabileceği tarım koludur.

İlimiz 500 binin üzerinde kovan kap-
asitesi ve 300’e yakın ballı bitki türü ve
çiçeklenme döneminin uzun sürmesi ile
arıcılığa en uygun illerden biridir.

İlçemizdeki Arıcılık Uygulama
Merkezinde “Arıların Yeşerttiği
Umutlar” adı altında İş-Kur ile dü-

zenlenen proje ile 5 mahallede
(Dumlu, Gülpınar, Kırmızıtaş, Köşk,
Yazıpınar) toplam 140 bayan çiftçiye
yönelik 80 saat süreli (50 saat teorik,
30 saat uygulamalı) Arı Yetiştiriciliği
kursları devam ediyor. 

Arıcılık ve arı ürünleri üretimi
konularında bilgi almak üzere her ke-
simden vatandaşlarımızın ve çiftçile-
rimizin katıldığı kurslarda katılımcı-

lara; Teknik arıcılık, arıcılıkta mev-
simsel bakım işlemleri,  hijyen ve
kalıntısız bal ve arı ürünleri üretim
teknikleri ile  başta bal olmak üzere
arı ürünlerinin kullanımı ve muhafazası
konularında teknik bilgiler veriliyor.
Bu kapsamda ilk kurs sonunda Dumlu
Mahallesinde 26 bayan çiftçimize
Kaymakamı Ahmet KATIRCI’nın ka-
tılımıyla sertifikaları verildi. 

YAKUTİYE İLÇEMİZDE KADIN
ÇİFTÇİLERE ARICILIK EĞİTİMİ
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Erzurum Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü
Osman AKAR, İl Müdür

Yardımcıları Özcan YILDIRIM, En-
gin SANCI ve Ferhat HAN ile bir-
likte Aşkale ve Aziziye İlçelerindeki
bir kısım modern hayvancılık işlet-
melerini ziyaret etti.

İl Müdürü AKAR, Erzurum ta-
rımında hayvancılığın önemli bir
yer tuttuğunu belirterek, ildeki besi
materyali üretimi, ülkemizdeki kır-
mızı et üretimine büyük bir katkı
sağladığını kaydetti.

AKAR, İlde yaklaşık 1,4 milyon
büyükbaş ve küçükbaş hayvan bu-
lunduğunu, hayvancılığın gelişme-
sinde Bakanlığın verdiği desteklerin
önemli olduğunu kaydetti. 2014 yı-
lına ait desteklemelerinden sadece
anaç sığır, buzağı ve anaç koyun-
keçi desteği başlıklarından 26 milyon
TL civarında çiftçilerimize ödeme
yapıldığını, ifade etti.

Erzurum’daki orta veya büyük
ölçekli modern hayvancılık işlet-
melerinin sayısının az olduğunu be-
lirten AKAR, sadece küçük aile iş-
letmeciliği tarzında hayvancılıkla
hayvansal gıda arzında yetersiz ka-
lındığını, söyledi. Artık Erzurum
çiftçisi güçlerini birleştirerek bu
tarz küçük hayvancılık işletmeleri
yerine büyük çaplı işletmelere yö-
nelmelidir. Küçük işletmeleri bir
organizasyonla büyütme mecburi-
yetimiz vardır. Bölgenin, et ve süt
sektörlerinde fırsatlar bölgesi oldu-
ğunu söyleyen AKAR, ilde hay-
vancılık çalışmalarının geliştirilerek,
güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir
bir şekilde yapılmasıyla karlılığın
artacağını ve bu işletmelerimizin
de bu kararlılıkta olduğunu gör-
mekteyiz, dedi.

İşletme sahipleri ise maliyetlerinin
yüksek olduğunu, bu nedenle Ba-
kanlığın destek ve rehberliğinin çok
önemli olduğunu, başta bölge için
olmak üzere kaliteli süt üretimi, be-
silik ve damızlık materyali hayvan

sağlama adına çabaladıklarını, yavaş
da olsa bunu başardıklarını, bundan
sonra ki süreçte daha ciddi talepleri
karşılayabileceklerini vurgulayarak,
yöredeki diğer çiftçilere de örnek
ve destek olabileceklerini belirttiler.

Ziyaretlere, DSYB Başkanı Hay-
rullah İNCE, Erzurum Kırımızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı Mücahit
YILMAZ,  Er-Palan Organik Hay-
vancılık Gıda İnş.Taah.Tic.A.Ş.’den
Abdullah BÜÇGE, Nail Cinisli Ta-
rım Hayvancılık Gıda Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’den Mete ERTÜRK,
Erdoğu Ltd Şti’den Serdar ÇEVRİM,
AK-YIL Hayvancılık Ltd Şti’den
Ferit YILDIZ katılmışlardır.  

İşletmelerin üretim süreçleri ye-
rinde incelenerek, karşılıklı değer-
lendirmelerde bulunuldu. Ziyaret-
lerden memnuniyetini ifade eden
işletme sahipleri ve çalışanları, üre-
timin çok zor ve riskli bir iş oldu-
ğunu, bu nedenle devletin destek
ve rehberliğine her zaman ihtiyaç
duyduklarını belirttiler.

MODERN HAYVANCILIK İŞLETMELERİMİZ
EMİN ADIMLARLA BÜYÜYOR…
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Erzurum İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından yürütülen Mera

Islah ve Amenajman Projeleri kap-
samında ıslah edilen Narman İlçesi
Sülüklü Mahallesi Merası,
17.06.2015 tarihinde düzenlenen
törenle otlatmaya açıldı.

Mera açılış törenine, Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür
Vekili Özcan YILDIRIM,  Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyelerinden Prof. Dr. Binali
ÇOMAKLI, Prof. Dr. Mustafa TAN,
Defterdar İsmet TAPAR, Orman
Bölge Müdürü M. Salih ÇETİNER,
Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Uy-
gar US, İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürü Selahattin KARSLI, İl Nüfus
ve Vatandaşlık Müdürü Reis DE-
MİR, Kadastro Müdürü Hakkı YE-
TİŞİR, Milli Emlak Müdür V. Hasan
KILINÇ, Gıda Kontrol Laboratuar
Müdürü Mehmet GÜN,  Mera Ko-
misyon Üyeleri, Akademisyenler,
Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri,
İl ve İlçe Müdürlüklerimiz İdareci
ve Personeli, Narman İlçesinden
Muhtarlar ile köy halkı katıldı.

Törenin açılışında ıslah proje-
leri hakkında bilgi veren Proje
Koordinatörü Prof. Dr. Binali ÇO-
MAKLI; "Ülke hayvancılığı için
çok önemli olan meralarımızın
bilinçli kullanımı ve otlatma pe-
riyoduna dikkat edilmesi gerektiği
vurgusu yapmıştır. Erzurum ilin-
deki kültür ırkı hayvan sayısı ba-
kımından Narman ilçemiz ilk sı-

ralarda yer almaktadır. Yapılan
bu hayvancılıkta daha iyi verim
alabilmek için yetiştiricilerimizin
kaba yem açığını gidererek; me-
ralar üzerindeki baskıyı azaltma-
lıdırlar. Islah çalışmalarındaki
amacımıza uygun bir şekilde me-
ralarımızı koruyarak ve de verimini
artırarak, bu doğal kaynaklarımıza
sahip çıkmayı planlamaktayız.
Özellikle önümüzdeki süreçte mera
ıslah projesi uyguladığımız yer-

lerde sürü yönetimi eğitimini de
işin içine katarsak daha başarılı
olacağımızı umuyorum" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdür Vekili Özcan YILDIRIM
konuşmasında; “…Bölgemizdeki
en önemli ekonomik faaliyet, hay-
vancılık faaliyetidir. Hayvancılıkta
ise en büyük girdi kaba yem temi-
nidir. Bölgede kaba yem teminin
en ucuz ve mümkün yolu ise sahip
olduğumuz meralardır. Kısaca me-

ralar, geçimimizin de temelini oluş-
turuyor. Bu gerekçelerle; merala-
rımızı gözümüz gibi korumalıyız
ve verimini artırmalıyız. Bunun
yolu da meraların planlı bir şekilde
yönetilmesinden geçiyor. 

Bakanlık olarak ıslah ve ame-
najman projesi uyguladığımız me-
ralarda; sıvat, ağıl, gölgelik, çoban
evi, tuzluk, kaşınma yerleri vb.
gibi bir kısım düzenleyici yapılar
kurmaktayız, ihtiyaç duyulan böl-
gelerde gübreleme yapılmakta,
münavebeli otlatma sağlanmakta,
yine ilkbahar erken ve sonbahar
geç otlatmayı önlemek için çift-
çilerimize kaba yem ihtiyacını kar-
şılamak için yem bitkileri ekim
desteği sağlamaktayız.

Bu çerçevede, Erzurum ili ge-
nelinde bugüne kadar 15 köyde
255 bin dekar alanda ıslah ve ame-
najman projeleri uyguladık, 4 köy-
de ise projelerimiz devam etmek-
tedir. Bu projeler kapsamında;
yaklaşık 8 bin dekar yonca, ko-
runga, macar fiği, silajlık mısır
ve tritikale ekilişi yapıldı. Uygu-
lama sahalarımızda gübre ihtiyacı
tespit edilen 63.000 dekarlık alanda
toplam 1.500 ton gübre kullanıl-
mıştır. Yine sıvat, hayvan yatakları,
çoban kulübeleri, gölgelik, tuzluk
vb. gibi 500 civarında yapı inşa
edilmiştir. Ayrıca bu projelerimiz-
den Narman İlçesi Şekerli Köyü
Merası projemize, Bakanlıkça Altın
Bayrak Ödülü verilmiştir. Bu ça-
lışmalarda emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından,
protokol ve üreticilerin katılımı ile ıslah
edilen mera alanı kullanıma açıldı.

MERALARIMIZ ŞENLENDİ…
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TARIMSAL DANIŞMANLIK
HİZMETLERİNE DESTEK

Bakanlığımızca birçok başlık al-
tında tarımsal desteklemeler sağlan-
maktadır. Bu kapsamda, tarımsal ya-
yım ve danışmanlık sisteminin ço-
ğulcu, etkin ve verimli bir yapıya
kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal
işletmelere tarımsal danışmanlık hiz-
meti sunan ve bünyelerinde danışman
istihdam eden üretici örgütleri ve
ziraat odaları, tarımsal danışmanlık
dernekleri/vakıfları, tarımsal danış-
manlık şirketleri, serbest tarım da-
nışmanları gibi kişi ve kuruluşlara
da destek sağlanmaktadır.

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetleri" ile tarımsal işletmelerin
tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında
ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağ-
lamak ve verilen diğer tarımsal des-
teklemelerin de çiftçiye yeterince ula-
şımını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda hizmet sağlayan
kişi ve kuruluşlara, 2015 yılında
danışmanlık hizmeti alan her ta-
rımsal işletme için yıllık 600 TL
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Desteği, Bakanlıkça belirlenecek
tarihlerde ödenecektir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerine Destekleme Ödemesi
ile ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
hizmet sağlayan kişi ve kuruluşların
etkin denetimi, uygulama birlikte-
liğini sağlamak, bahse konu des-
teklerin yaygınlaştırılması ve de
amacına uygun kullanımı için İl
Müdürlüğümüz Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hü-
seyin DALDAL başkanlığında İlçe
Müdürlüklerimizdeki teknik personel
ile bilgilendirme ve değerlendirme
toplantısı düzenlenmiştir.

PERSONEL İFTAR 
YEMEĞİNDE BULUŞTU

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü,  personeline iftar yemeği
verdi. 29 Haziran 2015 tarihinde İl Mü-
dürlüğü sosyal tesislerinde verilen iftar
yemeğine yoğun katılım oldu.

İftar yemeğine İl Müdürü Osman
AKAR’ın yanı sıra  İl Müdür Yardımcıları,
Şube Müdürleri ile personel ve aileleri
katıldı. Ramazan ayında İl Müdürlüğünce
gerçekleştirilen iftar yemekleri gele-
neksel hale geldi. Güzel ortamın ya-
şandığı gecede birlik ve beraberliğin
anlam ve önem kazandığı gözlemlendi.  
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ÇORUH’UN DOĞDUĞU İLÇE 
Narman ilçesi, Ülkemiz Çoruh Hav-

zası’nda yer almakta ve genel an-
lamda ekonomisi tarım ve hay-

vancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. İlçe
nüfusu 15.336 olup,  ilçe merkezinin rakımı
1.650 metredir. Erzurum’a uzaklığı 96 km’dir.
İstihdamın %75’i tarım sektöründe olup, ikinci
sırada hizmetler sektörü gelmektedir. 

Narman iklim özelliğine bakıldığında
Doğu Anadolu bölgesinde görülen karasal
iklimden farklı bir görünüm arz
etmektedir. Bunun sebebi tek-
tonik bir havza içerisinde ve
çevresine göre alçak bir sahada
yer almasından kaynaklan-
maktadır. Dolayısıyla ilçenin

iklimi Doğu Karadeniz

bölgesinin iç kesimlerinde görülen iklimle
uyum sağlar bir nitelik taşımaktadır.  İlçe
merkezinde görülen bu ılık iklim çevredeki
yüksek kesimlere çıkıldığında karasal iklimin
tüm özelliklerini göstermektedir. Bundan

dolayı kış aylarında ilçe merkezi ve havza
içerisinde kurulu köylerde kar kalınlığı or-
talama 40–50 cm olduğu halde yüksek ke-
simlerdeki yerleşim alanlarında ortalama
kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde olduğu
gözlenmektedir. Bundan dolayı yüksek ke-
simlere yağan karlar Çoruh nehrinin bir
kolunu oluşturan Narman çayı ve Oltu çayını
çeşitli havzalardan beslemektedir ve bu kar
örtüsü Narman çevresindeki mera ve otlak-
ların Ağustos ayına kadar yaz mevsiminde
yağan yağmurlarla birlikte yeşil kalmalarını
sağladığı gibi vadilerdeki arazilerde sulu
tarım yapılmasını da sağlamaktadır. Bu iklim
farklılığı bitki özelliklerine de yansımaktadır.
Bu nedenle ilçe merkezi ve çevresindeki
havza ve küçük vadilerde meyve ve sebzecilik
yapılmasına imkân vermektedir. Yüksek

kesimlerde ise otlak ve meraların uzun
süre yeşil kalması özelliğinden dolayı

hayvancılık yapılmasına el verişli
özellik taşımaktadır.

Tarım ve Hayvancılık
Faaliyetleri
İlçede başlıca yem bitkileri, buğday,

arpa, tritikale, çayır otu ve bunların yanında
az miktarda meyve ve sebzecilikte yapıl-
maktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar,
destekler ve projeler sayesinde yem bitki-
lerinin fazlalığı, verimliliği ve çeşitliliği ar-
tırılmıştır. Bu durumun da hayvancılığa
olumlu etkileri olmuştur. 

Tarımsal Desteklemeler
Bakanlığımızca, mazot-gübre-toprak

analizi, yem bitkileri, organik tarım, serti-
fikalı tohum kullanımı,  anaç sığır, buzağı,
anaç manda, anaç-koyun keçi, besi-kesim,
çiğ süt ve arılı kovan desteklemeleri başlıkları
altında 2001-2013 yılları arasında yaklaşık
35 milyon TL, 2014 yılında ise organik des-
tekleme ödemesi hariç toplam 4,5 milyon
TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Eski Usulde  Narman Tarım Takvimi
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Narman İlçe Müdürlüğü olarak şuanda 8 teknik ve
sağlık personeliyle yılda ortalama 4,5 milyon TL destekleme
tutarının ilçemiz çiftçisine ulaştırılması için öz veriyle ça-
lışmaktayız. İlçe tarımı ve hayvancılığının gelişmesi için
ayrıca yurt içi fonlar bulmak suretiyle projeler geliştirmekte
ve uygulamaktayız. Örneğin 2014 yılı içerisinde ilçemizde
ilk defa toprak işlemesiz tarım uygulama metodunu çift-
çilerimizin görmeleri sağlanmış olup, proje kapsamında 2
adet anıza direk ekim mibzeri alınarak, ilçe genelinde
toplamda 600 dekar alanda hububat tarımı yapılmıştır.
İlçemiz çiftçilerinden oluşan 35 kişilik grup ile İzmir İlimizde
kooperatifçilik, damızlık sığır yetiştiriciliği, boğa sperması
üretimi ve çiftlik tipi biyogaz sistemlerinin yerinde izlenmesi
ve örneklerin yerinde görülmesi sağlanmıştır. Narman
Kaymakamlığının öncülüğünde ilçemizin biyogaz potan-
siyeline ilişkin fizibilite çalışması yapılmış, 354 sayfalık
doküman hazırlattırılmıştır. 2015 yılında ise 2.000 adet
otomatik hayvan suluğu temin edilerek ilçemizdeki ahırlarda
tatbikini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 2006 yılından
bu güne kadar büyükbaş hayvanlara toplamda 44.769 doz
Brucella aşısı yaparak, bu hastalık yönünden İlçemizde
sağlıklı bir sürü oluşturduğumuzu düşünüyoruz. 

2014 ve 2015 yıllarında büyükbaş hayvanlara 86.239
doz şap aşısı yapmak suretiyle 2 yılda sıfır mihrak çıkışıyla
ilçe hayvancılığına 14 milyon TL katkı sağladığımız ka-
naatindeyiz. İlçemizde büyükbaş hayvanlara yönelik 2005
yılından bu yana yılda ortalama 5.000 adet suni tohumlama
yapılmakta olup, 550 civarında Erzurum İli Damızlık Sığır

Yetiştiricileri Birliği üyesi çiftçimiz bulunmaktadır. Çiftçi-
lerimize ait anaç sığırların ıslah amaçlı sınıflandırma iş-
lemlerinin tamamlanması ve buna münhal eşleştirme
programları uygulanarak sürdürülebilir hayvan ıslahı sağ-
lanabilir ve düve toplanma merkeziyle bu çalışma taçlan-
dırılabilirse Narman’ın büyükbaş hayvancılıkta Esmer
(Montofon) ırkta ulusal baz söz sahibi olma özelliğini
kayıt kültürüyle pekiştireceğine inanıyoruz. Sonraki
aşamada ise ihracata yönelik alt yapı çalışmaları da yap-
manın doğru olacağı kanaatindeyiz. 

2010 ve 2011 yıllarında yapmış olduğumuz bir çalışmada
ise aberden angus ırkı boğa sperması kullanarak 3 ma-
hallemizde suni tohumlama metoduyla 250 civarında
angus melezi buzağı elde edilmiş, elde edilen bu buzağıların
ırkının Narmangus olması gerektiği düşünülmüştür. İlçe
merkezi yaylasında uygulanmak üzere etüt çalışması ta-

mamlanan mera ıslahı projesiyle yaklaşık 75 bin TL
harcama yapılacak ve ilçemiz çiftçisinin rüyası gerçekleş-
tirilecektir. 100’e yakın yerli kayıtlı arıcımız bulunmakta
ve 8.000 adet arılı kovanı ile ilçemizde arıcılık yapmakta-
dırlar. İlçemizde Bal Üreticileri Birliği bulunmakta olup
ilçe balına Kırmızı Periler Balı (Peribal) adıyla marka ismi
alınması çalışmasını tamamlamış bulunmaktadırlar. Yine
yaklaşık 2.500 adet kovanıyla yaklaşık 25 göçer arıcımız
ilçemizde faaliyet göstermektedirler. Faaliyetlerimizin
sunulması ile aynı zamanda eğitim-yayım amacına da
hizmet etmesine vesile olduğu için, “Erzurum’da Tarım”
bültenimizin çok gerekli olduğuna inanıyor ve emeği ge-
çenlere teşekkür eder saygılar sunarım.

Salim PEHLUVAN / İlçe Müdürü

NARMAN TARIMINDA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YERİ

İlçe Müdürlüğümüzün öncülüğünde 2011 yılında mart
ayında kuruluş genel kurulumuzu yaparak, birliğimizi kurmuş
olduk. Hedefimiz ilçemizde arıcılarımızın kayıt altına alınması
ve sorunlarının ilgili mercilere iletilmesi, desteklemelerden
etkin bir şekilde faydalanılması, bal üretimi ve arıcılık ürünleri
yelpazesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. 

Bu itibarla 30 üye ile başladığımız bu yolculuğumuz
2015 yılında 80 üyeye yaklaşmıştır. Üye arıcılarımıza ait top-
lamda 7.000’e yakın kovan ile arıcılık faaliyetlerini sürdür-
mekteyiz. Birlik olarak yapmış olduğumuz faaliyetler neti-
cesinde Narman sınırları içerisinde üretilen bala marka ismi
tescil ettirdik. Balımızın marka adı olarak birliğimiz yönetim

kurulunca “Kırmızı Periler Balı” adı verilmiştir. Artık Kırmızı
Periler Balı vitrine çıkma noktasına gelmiştir. Bu noktada
2015 yılı KUDAKA’nın mali destek programlarına projeler ha-
zırlamakta ve takip etmekteyiz. Bu süreçte birliğimize ofis
kiralayarak üyelerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.
İleride ilçe sınırları içerisinde bulunan ballı bitkilerin tespiti
için proje hazırlamayı planlamaktayız. 

Bütün bu çalışmaları yaparken, yanımızda yer alan ve des-
teklerini bizden esirgemeyen, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü teşkilatına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dilerim. Ayrıca, Narman ilçemizde ve ilimiz genelinde arıcılık
yapan tüm üreticilerimize bol kazançlı bereketli bir yıl dilerim. Selçuk BİBER / Narman Bal Üreticileri Birliği Başkanı

BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİMİZ BÜYÜYOR

İlçe Müdürlüğümüzün biz çiftçilere göstermiş olduğu
yeniliklere her zaman ihtiyacımız var.  Bakanlığımızca sağ-
lanan tarımsal ve hayvansal desteklemelerle verimin artı-
rılmasında büyük bir yol kat ettik. Tarımsal mekanizasyondaki
gelişmenin sağlanmasına hala ihtiyaç duymaktayız.

Narman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen eği-
timler, proje ve gezilerin tüm ilçe tarımına faydaları
olmuştur. Bunlardan bir tanesi 2014 yılında Narman çit-
çilerinin katılımı ile İzmir’e yapılan teknik gezi olmuştur.
Bu gezi sayesinde batının tarım tekniklerini, makine kul-
lanımı doğrusu çağdaş tarım ve hayvancılığı yerinde görme

fırsatını yakaladık. Yine bu gezi ile birlikte eskiden beri
gelen eksiklerimizi yanlışlarımızı görerek anlamış bulun-
maktayız. Bu eğitim, gezilerin ve uygulamaların sürekliliği
çok önemlidir. Her şey eğitimde saklıdır. Genç bir çiftçi
olarak işimi severek yapıyorum. Tarımda her türlü teknolojik
yeniliğe açığım. Bizlere birçok konuda destek sağlayan
Narman İlçe Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. 

Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı yıllar diliyorum.

Yıldırım KARAHAN / Örnek Çiftçi

İLÇE TARIMINDA YENİLİKLERE AÇIK GENÇ ÖNDER ÇİFTÇİMİZ

NARMAN’DA TARIM
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TEMMUZ AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1. Hububatta hasada başlanır. 
2. Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Anızın toprağa gübre olarak geri dönüşümü önemli olup, yakılmasında aynı zamanda çevreye ve canlı 

organizmalara büyük zarar verilmektedir. Anız yakma yasak olup, yakanlar hakkında yasal işlem yapılmaktadır. 
3. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.
2. Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder.
3. Yem bitkilerinde ay sonuna doğru ikinci biçim yapılabilir.
4. Şeker Pancarı, ayçiçeği ve patatesde hava durumuna göre sulamalar yapılır.
5. Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlerine devam edilir.
6. Temmuz ayının ikinci yarısında durgun göz aşılarına başlanır.
7. Elma içkurdu, kırmızı örümcek, yaprak galerileri ve diğer zararlılara karşı ilaçla mücadele sürdürülür.
8. Kabak, kavun ve karpuzlarda telli böcek; biber ve domateslerde yeşilkurt; domateslerde mildiyö mücadelesine devam edilir.
9. Yazlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bu arada yeşil aksamın canlılığını koruyabilmesi için sulama yapılır ve sulama öncesi az miktarda azotlu gübre verilir.
10. Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. 
11. Bitkisel üretimle ilgili desteklemeler için yayımlanan takvime uygun zamanlarda il/ilçe müdürlüklerine müracaatlarda bulunulur.

Hayvansal Üretim
1. Ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder.
2. Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler.
3. Sütlerin işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
4. Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalı, meralara otlatma kapasitesi üzerinde hayvan sokulmamalıdır. 

Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanmasına ay sonu itibari ile başlanabilir.
5. Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve 

dezenfeksiyon yapılmalıdır.
6. Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar ve kuzular için özel besleme 

yapılmalıdır. Koyunlarda kırkım başlar.
7. Çayır ve yem bitkileri hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir.
8. Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir. Özellikle bölgemizde görülmesi muhtemel Şap ve LSD (sığırların nodüler ekzantami) 

hastalıkları için aşısız hayvanların mutlaka aşılattırılması gerekir.
9. Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlakların küpeleme ve kayıt işlemleri yapılır.
10. Yoğun bal akışı başlamıştır. İsteğe göre ana arı ızgarası uygulaması yapılabilir. 
11. Arı kolonilerinde oğul kontrolleri yapılarak, hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
12. Su ürünleri avcılığında boy ve zamanla ilgili av yasaklarına mutlaka uyulmalıdır.

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

ERZURUM’DA İLK KEZ 
TRİTİKALE SİLAJI YAPILDI

Aşkale ilçemizde Abdullah BÜÇGE’ye ait
hayvancılık işletmesini ziyaret eden İl Müdürü
Osman AKAR, İl Müdür Yardımcısı Özcan
YILDIRIM ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Fethi AKMAN ile
birlikte 01.07.2015 tarihinde
tritikale bitkisinden silaj ya-
pımını yerinde inceledi.

İşletmede inceleme-
lerde bulunan İl Müdürü
Osman AKAR; “Büyük
işletmelerde hayvancılık için
önemli girdi kaynağı olan kaba
yemlerin işletmelerde maliyetin
azaltılması için silaj gibi yeniliklerin uy-
gulanması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Çünkü kaba yemler silo edilerek saklandığında
kurutularak yığın yapılan kaba yemlere oranla
daha az işgücüne gereksinim duyulmaktadır.
Yeşil yemlerin bulunmadığı özellikle kış ayla-
rında hayvanların su bakımından zengin yem
ihtiyacı silaj ile karşılanmaktadır. Silaj aynı
zamanda yapay kurutma yöntemi dışındaki
diğer muhafaza yöntemlerine göre yemlerin
fermantasyonu yoluyla saklanmasına imkan
sağlar. Kaba yemdeki besin maddesi kaybını
önler. Bu işletme ildeki önder işletmelerden
bir tanesidir. İşletmemizde yeniliklere açık ve

bilinçli çiftçilik yapılmaktadır. Erzurum’da ilk
kez tritikale silajı yaparak bir yeniliğede önderlik
yapmıştır.  

Tritikale, buğday ve çavdarın bileşimi ile
elde edilmiş olan, buğdayın verim yük-

sekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın
hastalıklara ve toprak özellikleri

de dahil olmak üzere çevre
koşullarına dayanıklılığını bir-
leştiren bir yem bitkisidir. Tri-
tikale silaj olarak yada kon-

santre karışımlar şeklinde kul-
lanıldığında rasyonun enerji dü-

zeyini ve protein oranını yükselt-
mektedir. Tritikale sindirilebilir toplam enerji

oranı %87 ile buğday ve mısıra çok yakındır.
Çiftçilerimize mısır ve tritikalenin ya-

nısıra yoncanında silaj yapılarak saklan-
masını önermekteyiz” dedi.

Geçen yıl topraksız tarım ile
çilek üretimi için kurulan 5 adet
seraya ilave olarak bu yıl 10 adet
sera için aynı sistemler kurulacaktır. 

Modernize edilen 5 adet 1.20
dekarlık seraya 34 bin Sweet Ann
çeşidi çilek fidesi Nisan ayının 5'inde
dikildi. İlk hasat Mayıs ayının 20'sin-
de başladı. Şu anda ilk çilek hasadı
yapılıyor ve Kasım ayının 15'ine
kadar hasat devam edecektir. 

2015 yılında KUDAKA'ya su-

nulan 'Hayalden Gerçeğe Pehlivanlı
Çileği Markalaşıyor' projesiyle Peh-
livanlı’da üretilen çileğin marka-
laşması sağlanacaktır. Ayrıca bu
proje kapsamında 2.40 dekarlık
alanda da topraksız tarım ile çilek
üretim sistemleri kurularak üretim
yapılacaktır. Bu 10 seramızın top-
raksız tarımda çilek  üretimine
başlamasıyla Pehlivanlı Mahalle-
sindeki çilek rekoltesi  75-100 ton
arasında olması beklenmektedir.

“HAYALDEN GERÇEĞE PEHLİVANLI 
ÇİLEĞİ MARKALAŞIYOR”


