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15 Temmuz akşamı, Türkiye Cumhuriyeti anayasal
düzenine, demokrasimize, halkımıza ve geleceğimize
yönelik gerçekleştirilen menfur darbe girişimine karşı,
ülke genelinde başlatılan demokrasi nöbetleri;
7 Ağustos’ta Erzurum Kent Meydanında da  Bakanımız
Sayın Faruk ÇELİK’in katılımı ile taçlandırıldı.

Erzurum Yakutiye Kent Meydanında geniş
katılımlı düzenlenen ‘Demokrasi ve Şehitler

Mitingi’ne, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Faruk ÇELİK, Erzurum Valisi

Seyfettin AZİZOĞLU, Erzurum AK
Parti Milletvekilleri Mustafa

ILICALI, İbrahim AYDEMİR,
Zehra TAŞKESENLİOĞLU,

Orhan DELİGÖZ, Erzurum
Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı

Mehmet SEKMEN, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral
Mehmet ÖZOĞLU, Jandarma Bölge Komutanı Tüm-
general Güray ALPAR, İl Jandarma Komutanı Kıdemli

Albay Mustafa ÇELİK, İl Emniyet Müdürü
Kamil KARABÖRK, AK Parti, CHP ve MHP
İl Başkanları, STK Başkanları, kurum amirleri
ve on binlerce vatandaş katıldı. 

İl geneli tüm personelimizin de katıldığı
demokrasi mitinginde, Kurum olarak açtığımız
stantta; Erzurumlu işadamlarının katkılarıyla
binlerce vatandaşa ayran, meyve suyu, kek,
su ve dondurma dağıtımı yapıldı.  Kısa bir süre

önce Erzurum ili-
ne atanan Valimiz
Sayın Seyfettin
AZİZOĞLU, İl
Müdürlüğünü zi-
yaret ederek ku-
rum yetkilileri ile
bir değerlendirme
toplantısı yaptı.  

Toplantıya, İl
Müdürü Osman
AKAR, İl Müdür Yardımcıları ve
Şube Müdürleri katıldı. >> 2’de

Vali AZİZOĞLU 
İl Müdürlüğümüzü 
Ziyaret Etti

Ülkemiz genelinde Kurban bayramı öncesinde,
iller arasında yoğun bir şekilde hayvan sevki gerçek-
leştirilmektedir. Yine kurban bayramı süresince dini ve-
cibe gereği büyük sayıda hayvan kesimi yapılmaktadır.
Kısa bir zaman zarfında yaşanan bu yoğunlukta, haliyle
önemli bir kısım problemlerde ortaya çıkabilmektedir. 

Halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre sağ-
lığı ve ticari faaliyetlerde olmak üzere birçok başlıkta ortaya

çıkması muhtemel sorunları asgariye indirme
adına, Devlet tarafından önemli bir kısım tedbirle-
rin alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçevede, kurbanlık hayvanlara yönelik aşı-
lama ve kayıt çalışmaları, yurt içi hayvan sevkleri, kur-
banlık hayvan satış ve kesim yerleri ve kurban kesimi
yapan vatandaşların bilmesi ve uyması gereken ko-

nularda yasal düzenlemeler yapılmıştır.  >> 2’de

KURBAN BAYRAMI                     HAZIRLIKLARI…
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Kısa bir süre önce Erzurum
iline atanan Valimiz Sayın
Seyfettin AZİZOĞLU, İl

Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum
yetkilileri ile bir değerlendirme top-
lantısı yaptı. Toplantıya, İl Müdürü
Osman AKAR, İl Müdür Yardımcıları
ve Şube Müdürleri katıldı. 

Erzurum ili gıda, tarım ve hay-
vancılığı hakkında önemli bilgilen-
dirme ve değerlendirmelerde bulu-
nulan toplantıda Vali AZİZOĞLU:
"Kurumsal olarak tarım teşkilatının
çalışma alanının çok geniş olduğunu,
tüketici olarak tüm vatandaşlarımızı
ilgilendirdiği için gıda konusu başta
olmak üzere sanayiden imara kadar
neredeyse tüm sektörle doğrudan
veya dolaylı olarak ilişkilidir. Bu
kadar geniş bir etkileyeni ve etkileneni
olan bu sektörün kamu ayağında hiz-
met etmenin hassas ve süreklilik is-
teyen bir iş olduğunu belirterek, bun-
dan böyle ziyaret ve incelemeleri-
mizin bizzat sahada ve işletmelerde
olacağını vurguladı.

Tarımsal faaliyetin çoğu zaman
doğal şartlarda yapıldığını, riskli bir
sektör olduğunu, bu nedenle bu sek-
törde kesinlikle mesai kavramına
bağlı kalınmadan çalışmanın zorunlu
olduğun belirten Vali AZİZOĞLU,
tarım teşkilatımız; personeliyle ve
alt yapısıyla her zaman güçlü ve
hazır olmak zorundadır" dedi. 

Yaklaşık iki saat süren toplan-

tıda; arıcılık çalışmalarında ilimize
değer katabilmek adına balda mar-
kalaşma, organik bal üretimi, arı-
cıların konaklama yerlerinin tespiti,
sözleşmeli besicilik ve kaba yem
tedariki, İspir fasulyesi yetiştirici-
liğinin yaygınlaştırılarak paketleme
ve satış ağının geliştirilmesi, gıda
güvenliği ve denetim çalışmaları,
hayvancılıkta da özellikle karkas
artışının nasıl sağlanacağı gibi bir-
çok önemli başlık gündeme alına-
rak değerlendirilmiştir.

Vali AZİZOĞLU İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Gerek mera dönüşü satışları gerekse
kurbanlık hayvanların sevklerinin yapıldığı
bugünlerde, yaşanan yoğun hayvan hare-
ketleri ve hayvan kesimleri açısından bir
takım zorunlu önlemler alınmıştır. 

Bu çerçevede, sevk edilecek hayvanlara,
bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı bir kısım
aşıların uygulanması mecburidir.

Kurban döneminde uygulanmak üzere;
koyun ve keçi türü hayvanların sevklerinde
hayatları boyunca en az bir kez Koyun-Keçi
Vebası (PPR) aşısı ve sevklerinden en fazla
4 ay önce şap aşısı ile aşılanmış olması ge-
rekir. Aşı yapılmamışsa sevk tarihinden en
az 15 gün öncesinden PPR ve en az 21 gün
öncesinden Şap aşısı yaptırıldıktan sonra
sevk edilebilecektir.

Sığır cinsi hayvanların sevklerinden en
fazla 4 ay önce Şap aşısı ile aşılanmış olması,
aşı yapılmamışsa sevklerinden en az 21 gün
öncesinden Şap aşısı, 1 Ocak 2016 tarihinden
sonra Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD-Koyun
Keçi Çiçek) aşısı ile aşılanmamış ise, bu aşı ya-
pıldıktan 30 gün sonra sevk edilebilecektir.

Kurbanlık satış yerlerine hayvan sevkleri,
29.08.2016 tarihinde başlayacaktır. 

Trakya Bölgesine yapılacak hayvan sevk-
leri için Bakanlığın belirlediği bir kısım ilave
şartların yerine getirilmesi halinde kurbanlık
hayvan sevki yapılabilmektedir. 

Tüm sevklerde veteriner sağlık raporu
alınması mecburidir. Sevk edilecek hayvan-
ların kulak küpesi ve hayvan pasaportu/kim-
liğinin bulunması gerekmektedir.  Belgesiz
sevk durumlarında hayvan sahiplerine ve
nakil vasıtaları sahiplerine idari para cezası
verilmektedir. Ayrıca kulak küpesi bulun-
mayan sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların
nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm
masrafları sahibi tarafından karşılanarak
en yakın kesimhanede kestirilmektedir.

Kurbanlık hayvanlar şehirde mezbaha-
larda, Büyükşehir Belediyemizce muhtelif
yerlerde kurulan mobil kesim yerlerinde veya
Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen
yerlerde kesilecektir. Ancak isteyen vatandaşlar
uygun olması halinde kendi bahçelerinde ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde usulüne

uygun bir şekilde kesebilirler. Ayrıca köylerde
ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan
yerlerde yine kendi bahçelerinde usulüne uy-
gun olarak ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde kesebilirler. Ancak cadde, sokak, yol
kenarı ve park gibi toplumsal ve kamu alan-
larında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır.

Kurban olarak kesilen hayvanlara ait
kulak küpesi ve pasaportları, kayıt sisteminde

gerekli düşümlerinin yapılabilmesi için; mut-
laka İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu konularda, il ve ilçe müdürlük-
lerimize başvurulması halinde ayrıntılı bilgi
verilmektedir. 

Kurban bayramınızın bereketli olması
dileğiyle…

KURBAN BAYRAMI
HAZIRLIĞI…



Ağustos 2016 3erzurum’da tarım

Sayın Valimiz Seyfettin
AZİZOĞLU 03.08.2016
tarihinde, sadece ilimizin

değil aynı zamanda bölgenin en bü-
yük et işleme tesis olan Oral Et En-
tegre Tesislerini yerinde görmek
sorunları dinlemek ve varsa sorun-
lara hızlı çözüm üretebilmek adına
ziyarette bulundu. İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Osman AKAR
ve Müdürlüğün ilgili idarecilerinin
eşlik ettiği ziyarette Oral Et Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan ORAL tesis
ve sektörde yaşadıkları sıkıntılar
hakkında bilgi ver-
di. ORAL günlük
550 büyükbaş ve
3500 küçükbaş
hayvan kesim kap-
asiteli tesisin et iş-
leme kapasitesinin
yıllık 845 ton ol-
duğunu belirtti.
Geçen yıl yaklaşık
12 bin büyükbaş
ve 34 bin küçük-
baş hayvanın ke-
siminin yapıldığı
tesiste başta kavurma ve sucuk ol-
mak üzere kıyma, köfte, sosis, salam
ve pastırma et ürünlerinden 34 tona
yakın üretim gerçekleştirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak açıklama-
larda bulunan Vali AZİZOĞLU “Ar-
tık ihtiyaçlar artmaktadır, insanoğlu
olarak daha fazla tüketmekteyiz. Es-
kiden ihtiyaç listesi birkaç adet ürün-
den oluşurken günümüzde artık ih-
tiyaç listesi her gecen gün artmaktadır.
Ancak liste ne kadar artarsa artsın
gıda her dönemde bu listenin başında

olmuş ve olmaya devam edecektir.
Bizler, ilimizde üretimi artırmanın
yanında katma değer yaratacak sek-
törü anlık gelişmelerden etkilenme-
yecek şekilde güçlü tutacak ve Er-
zurum adını hafızalara kazıyacak
kurumsallaşmış markaların oluşma-
sına önem vermekteyiz. Özellikle
hayvancılık sektöründe yıllara göre
değişmekle birlikte 150 bin büyükbaş,
250 bin küçükbaş hayvanın il dışına
gönderildiği, bu materyalin ilimizde
üretime kazandırılması çok önemlidir.
Aslında rakamlar sayısal olarak de-

ğerlendirildiğin-
de büyükbaşta 5,
küçükbaşta ise 8
ilin toplam hay-
vanından daha
fazlasını oluştur-
duğunu bilmek,
durumu özetle-
mektedir.  

Ancak özel-
likle tarım sek-
töründe üretimin
yanı sıra sürek-
liliği de önem

teşkil etmektedir. Bunun için kırsalda
genç nüfusu, üretimin içerisinde tut-
mak ve maliyetleri düşürücü işletme
modelleri yaratmak bizler için önem-
lidir. Bunun yanında bölgede daha
büyük kapasiteli besi işletmelerinin
kurulması sektörün sürdürülebilirli-
ğinin diğer bir ayağıdır.

Sermayenin dakikalar içerisinde
ülke değiştirdiği günümüzde ili-
mizde sektöre yatırım yapacak mü-
teşebbisleri çekmemiz gerektiğini
düşünmekteyim“ dedi.

İlimizin Marka Tesislerine Ziyaret...

İl Müdürlüğümüzce, il genelinde
toplam 5583 adet gıda üretim, satış
ve toplu tüketim işletmesine yıl içe-
risinde yoğun bir şekilde denetim ve
rehberlik hizmetleri sağlanmaktadır. 

Erzurum genelinde gıda güvenli-
ğinin sağlanmasına yönelik olarak
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu gereği
gıda üretim, ambalajlama, depolama,
toplu tüketim ve satış zincirinin tüm
aşamalarında, tüketici sağlığının ko-
runması ve güvenilir gıda arzının sağ-
lanması amacıyla yıllık plan dâhilinde
ve risk esaslı olmak üzere denetimler
gerçekleştirilmektedir.

Gıda kontrol ve denetim hizmet-
lerinde yetişmiş ve yeterli sayıda per-
sonel ve alt yapı hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Bakanlık olarak
gıda denetim hizmetlerinin güçlen-
dirilerek her türlü donanıma sahip

olması noktasında büyük gayret gös-
terilmektedir.

Bu çerçevede son olarak, işletme-
lerde alınacak numunelerin soğuk zin-
cirde kapalı ortamda Gıda Kontrol
Laboratuarlarına ulaştırılmasını sağ-
lamak üzere içine soğutucu sistem
monte edilmiş tam donanımlı gıda
denetim aracı hizmete sunuldu. 

Hizmete alınan gıda denetim ara-
cının anahtarını ilgili ekiplere teslim
eden İl Müdürü Osman AKAR; "Gıda
denetimlerinde kullanılacak olan nu-
mune nakil aracının yeni ve hızlı tek-
nolojilerin yer aldığı donanıma sahip
olduğunu; bu araçla birlikte gıda dene-
timlerinde, alınan numunelerin ihtiyaca
göre istenilen ısıda saklanarak, daha
güvenli ve hızlı bir şekilde analiz yaptı-
rılacak olan Gıda Kontrol Laboratuvar-
larına ulaştırılacağını" ifade etti.

Gıda Kontrol Alt Yapısı
Güçlendiriliyor…
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Tarımda değişim ve dönü-
şümün sürdüğü bir süreçte
değişime gençleri de dahil

etmek adına Bakanlığımızca Genç
Çiftçi Proje desteği uygulamaya ko-
nulmuştur. İlimizde de proje kap-
samında 15.226 başvuru alınmış
olup, 2016 yılı için 35 Arıcılık, 19
Kanatlı, 3 Bağcılık ve Üzümsü mey-
veler, 1 Coğrafi İşaretli Ürün ve
Gıdalar, 5 Kapama Meyve Bahçesi,
3 Mantarcılık, 7 Örtüaltı ve 170
Büyükbaş-Küçükbaş hayvancılık
olmak üzere toplam 243
proje kabul edilmiştir.

Uygulama takvimine
göre askı süreci sonrasında
11-15 Temmuz 2016 ta-
rihlerinde sözleşme imza-
lanması işlemleri gerçek-
leştirileştirilmiştir.

Konuyla ilgi açıklama-
da bulunan İl Müdürü
Osman AKAR; Stratejik
bir sektör olan tarımda sür-
dürülebilirliği sağlamak için

mutlaka gençlerin sektöre
çekilmesi gerektiğini be-
lirtti. Tarım sektöründen
kopuşları önleyerek kır-
sal alanda sosyal hayatı
düzenleyici kapsamında
uygulamaya konulmuş
son dönemlerdeki en
güzel projelerden biri
olan Genç Çiftçi Pro-

jesinin, Erzurum için önem teşkil
ettiğini belirten AKAR, projenin
tarımda değişim ve dönüşüme olum-
lu katkılar sunacağını belirtti.

Proje sahiplerini satın alma süreci
hakkında faydalı olmak, uygulamada
karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında
bilgilendirme yapmak adına, önce-
likle arcılık projesi sahiplerine ilçe-
lerde eğitim çalışmaları yapıldı.

Tarımda 5G Dönemi

Hayvancılığımızdaki Barınak
Sorununa Büyük Destek

Bakanlığımızca 2015-2018 yılları arasında; DAP (Doğu
Anadolu Projesi), GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi), KOP
(Konya Ovası Projesi) ve DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi)
kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık ko-
yun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilatı yatırımlarında
%50 hibe desteği uygulanmaktadır.

İlimizde söz konusu proje kapsamında 2016 yılında
yeni ahır ve ağıl inşaatları ile tadilat  hibe desteği baş-
vuruları 1 Ocak 2016 tarihinde başlayıp 31 Mart 2016 ta-
rihinde sona ermiştir. Bu süre içerisinde ilimizde 518
müracaat alınmış olup, bu projelerden 200'ü asil, 200'ü
ise yedek olmak üzere desteğe hak kazanmıştır. Projelerin
toplam hibe bedeli 25.846.000 TL'dir.  

Yatırımlarda, büyükbaş işletmelerinde anaç varlığı
olarak; alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işlet-
melerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baştır. İşletme
kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş
işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel

kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe deste-
ğinden yararlandırılmaktadır.

Yatırımcıların bu sınırlar dâhilinde başvurusu kabul
edilip yatırıma başlaması ile bu sınırların üzerinde yapacağı
daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları hibe desteği
dışında kalacak olup, yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

Yatırıma uygun bulunan listelerde yer alan yatırımcılar
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilecek
olup, bu süre içerisinde proje hazırlanarak ilgili belgelerle
birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat
etmeleri gerekmektedir.

İl Müdürü Osman AKAR konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
"İlimizin ülke hayvancılığında önemli bir yer teşkil ettiğini
belirterek, verimlilik barınak şartlarının iyileştirilmesinden
geçmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulamaya
konulan yeni ahır ve ağıl yapımı ve tadilatı projeleri hay-
vancılık alt yapımızı güçlendirme adına ilimiz için özel
önem arz etmektedir" dedi.
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Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
koordinasyonunda, yüksek rakımlı tarım arazi-
lerinde "Yüksek Verimli Buğday Çeşitlerinin Yay-

gınlaştırılması Projesi" kapsamında ekiliş yapıldı.
Palandöken İlçe Müdürlüğümüz sorumluluğunda ve

Marmara Tohum Geliştirme A.Ş ortaklığıyla hazırlanan
proje; 2014-2016 üretim sezonunu kapsayacak şekilde yü-
rütülmektedir.

Projenin ilk aşamasında İlçe Müdürlüğünce, bölge üre-
ticilerine yüksek verimli buğday çeşitlerinin ekiminin ta-
nımlanması ve bu proje kapsamında kurulacak demons-

trasyonlarda başarılı sonuç için uygun noktalar ve liyakatli
üreticiler belirlenmiştir. Teknik personel tarafından yerinde
incelemeler yapılmış, zaman zaman teorik ve pratik destekler
sağlanmıştır.

Projede, yaygınlaştırılması ve tanıtılması amaçlanan
Syrena Odeska (Kılçıklı-Ukrayna) ve Nota (Kılçıksız-Rus)
buğday çeşitlerinin ekimi yapılmıştır. Syrena Odeska yüksek
verimli ve yüksek kaliteli kırmızı sert buğday olmakla
beraber 85-95 cm boya sahiptir. Nota ise kılçıksız, yüksek
verimli ve yüksek kaliteli kırmızı sert buğday olmakla
beraber 87-93 cm boya sahiptir. Bu kapsamda projenin ilk

yılı 2015 güzlük ekiliş sezonuyla faaliyetlere başlanmış ve
daha önceden belirlenmiş 10 üreticiyle demonstrasyonlar
kurulmuştur. Projenin ilk yılında, beklentiler doğrultusunda
400-550 kg arası verim sağlanmıştır.

Projenin ikinci uygulama yılı olan 2016'da güzlük
ekilişler hali hazırda yapılmış olup, toplam 8 mahallede 10'ar
dekarlık alanlarla proje sürdürülmektedir. Hasat döneminin
hemen öncesinde incelemelerde bulunan İlçe Müdürlüğü
teknik ekipleri ve beraberindeki üreticiler, üründeki verim
ve kalite farkını yerinde gördü. Bölge için yeni ve yüksek
verimli olan buğday çeşitleri üreticilerden tam not aldı.

Çiftçilerin tarım alanında gördükleri
ve bizzat uyguladıkları yenilikleri daha
kolay benimsedikleri düşüncesinden
hareketle İl Müdürlüğümüzce "Arı Otu
(Faselya)" demonstrasyonu kuruldu.
"Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi"
kapsamındaki Oltu ve Olu ilçelerinde
oluşturulan demonstrasyon tarlalarında
Arı Otu bölge çiftçilerine tanıtıldı.

Arıcılar tarafından tüm dünyada
çok iyi bir nektar kaynağı olarak bilinen
arı otu çiçeklenme süresi; iklim ve
çeşit gibi pek çok faktöre bağlı olarak
değişmekle birlikte, bir bitki için yak-
laşık 1 ay, bir tarla için ise 1.5-2 ay ol-
maktadır. Taç yapraklarının rengi çeşide
bağlı olmakla birlikte beyazdan, ma-
vimsi pembeye kadar değişebilmektedir. 

Demonstrayon kapsamında üreti-
cilerimize tohum ve teknik destek sağ-
lanarak 5 üreticimizle 2'şer dekardan
toplam 10 dekar alanda ekim yaptırıldı.
Üreticilerimize ekimden hasada kadar
toprak hazırlığı, ekim, sulama, gübre-
leme gibi tarımsal konularda teknik
destek sağlandı. Proje süresince ekimi

yapılan tarlaların gelişim seyri üreti-
cilerimizle birlikte takip edilerek
il ve ilçe müdürlüğümüz teknik
elemanları eşliğinde hasat ve
hasat sonrası verim durumu
değerlendirilecektir.

İl Müdürlüğümüz tara-
fından ilk defa ekimi ya-
pılan arı otu demonstras-
yonu hakkında açıklama-
larda bulunan İl Müdürü
Osman AKAR yaptığı
açıklamada; "Arı yetiştiri-
ciliği ülke ekonomisinde
önemli bir yere sahiptir. Er-
zurum da arıcılıkta önde gelen
iller arasındadır. Arı otu, nektar
ve polen kaynağı açısından dünyanın
en üstün 20 bal bitkisi arasında yer al-
dığı bilinmektedir. Arı otu erken ilk-
baharda bölge arıcılığı için gerekli
polen ve nektar kaynağı sağlama ba-
kımından son derece uygun bir bitkidir.
Bu sebepledir ki ilimizde arıcılık faa-
liyetlerini geliştirmek, arıcılıkta iklime
bağımlılığı azaltmak, arı merası kurmak

ve arıcılıkla uğ-
raşan üreticilerimize

arı otunun tanıtımını
yapmak, ilde bitki desenini

çeşitlendirmek suretiyle çiftçi ailelerinin
gelirlerini artırarak, yaşam standartlarını
yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

İlimiz yüzölçümünün %64'ü mera
olması nedeniyle geniş bitki florasına
sahiptir. Bölgemizdeki bitki çeşitliliğinin
fazla, pestisit kullanımın az olması
arıcılık bakımından ilimizi diğer illere

göre üstün hale getirmektedir. İlimizin
var olan bu bitki potansiyelinin yanında
gezginci arıcıların ilgi odağı olması
ve geniş arı kolonisine sahip olması
arı-bitki ilişkisinin dengeli kurulması
açısından önem taşımaktadır.

Proje kapsamında Oltu ve Olur il-
çelerimizde ekimine başlanan arı otun-
dan olumlu sonuçlar alınması halinde
sonraki yıllarda özellikle arıcılığın yoğun
olarak yapıldığı diğer ilçelerimizde de
uygulanması planlanacağını" belirtti.

Arı Otu İle Daha Çok Verim...
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Tarım sektörüne bütüncül yaklaşım sağlamak, sorunlara ortak çözüm üretebil-
mek, sektöründeki tüm paydaşlarla birlikte örgütsel bir vizyon oluşturma ve bunu
paylaşılan bir vizyona dönüştürerek sektörün geleceği için ortak dert edinme kültü-
rünü kazandırmak amaç ve hedefiyle Erzurum Tarım Konseyi kuruldu.

Sekretaryasının İl Müdürlüğünce yürütüldüğü Konsey çalışmalarında, multidi-
sipliner bir bakış açısı ile sektörün etkileyen-etkilenen her kesimini işin içine katmaya
çalıştık. 60’ın üzerinde kurum, kuruluş, STK ve özel şirketlerden 100’ün üzerinde tem-
silci ve konu uzmanının katılımı ile çalışmalar yapıldı.

Özetle, matbu basım haline getirilen Erzurum Tarım Konseyi Faaliyet Raporu’nda
detayı sunulan Konsey çalışmalarıyla, yıllardır kurumların bireysel çözüm aradıkları
sorunlara ortak akılla hızlı çözümler üretilebildi.

ERZURUM
TARIM
KONSEYİ
FAALİYET
RAPORU

Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin
getirdiği stratejik yönetim anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması,
şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun artırılması, faaliyetlerin planlanması hedeflenmiştir. 

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014-2017 dönemini kapsayan Strateji
Belgesi, Bakanlığımızın ulusal olarak hazırladığı 2013-2017 Stratejik Planı izdüşümünde
ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

Erzurum İli 2014-2017 Yılı Tarım Strateji Belgesi hazırlanırken paydaş odaklı, ortak akla
dayalı bakışı sağlamak amacıyla diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Valilik, Belediyeler, Üni-
versiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer sektör temsilcileri olan dış paydaşlarımızın görüş,
düşünce ve önerilerini almak üzere anketler yapıldı. Dış paydaşlarla yapılan 59 anket ve iç
paydaşlarımızın beklenti ve algılarını ölçmek amacıyla yapılan 326 anketin sonuçları, İsta-
tistiksel Veri Analizi Yöntemi (SPSS) ile değerlendirilmiştir.

ERZURUM
TARIM
STRATEJİ
BELGESİ

ÇALIŞMALARIMIZ BİR BİR KALICI
ESERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

2015 yılında kurulan Erzurum Tarım Konseyi,
yaptığı çalışmalarla ilin tarım sektörünün sorun-
larına yönelik önemli tespitler yapmıştır. Bu
tespitler doğrultusunda yatırımcı kuruluşlar nez-
dinde kamu hizmeti görevinin etkin ifası, özel
sektör yatırımı veya yetiştirici-üretici örgütleri
kanalıyla sorunların çözülmesi için farkındalık
oluşturma, bilgilendirme, rehberlik etme, proje
üretme, projelere uygun finansal kaynak arayışı,
paydaşlar arası işbirliği ve tüm bu süreçlere katkı
sağlama adına çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalarla, Erzurum ilinde tarımsal
alanda yatırım yapacak müteşebbislerin yeterli,
aydınlatıcı ve yol gösterici bir bilgi kaynağı
bulmada karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak,

bu amaca yönelik çö-
zümler üretilmeye çalı-
şıldı. Bu çerçevede, hazır-
lanan proje ile İl Müdürlü-
ğünün ev sahipliğinde Ata-
türk Üniversitesi akademis-
yenleri ile birlikte, Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansının
(KUDAKA) Doğrudan Faaliyet
Desteği kapsamında “Erzurum
İli Muhtemel Tarımsal Yatırım
Alanları Rehberi” hazırlandı. 

Erzurum ve civarındaki muhtemel tarımsal
yatırım alanlarını, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş
hayvancılık, arıcılık, yem bitkileri, şeker pancarı,

yağ bitkileri ve
doğal kaynaklar açı-
sından verimlilik potansi-
yeli dikkate alınarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Yatırım Rehberi Türkçe, İngilizce ve Arapça
olarak hazırlanarak yatırımcıların hizmetine su-
nulmuştur.

ERZURUM İLİ MUHTEMEL 
TARIMSAL YATIRIM 
ALANLARI REHBERİ
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ERZURUM İLİ SÜT ÜRETİMİNDE 
SOĞUK  ZİNCİR İYİ UYGULAMA 

ÖRNEKLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ
Süt üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip Erzurum ilinde, bir

kısım yapısal ve organizasyon eksiliğinden (hijyenik süt üretimi, soğutma,
toplama ve nakil zinciri) dolayı ticarete konu edilen sütün, toplam üretimdeki
payının çok düşük kalması; sektörde ekonomik anlamda alınması gereken
katma değerinin de o oranda düşük kalmasına neden olmaktadır.

Bu tespitle konu, Erzurum Tarım Konseyinde değerlendirilerek, proje
hazırlanması kararlaştırıldı. İl Müdürlüğümüz ortaklığıyla Atatürk Üniversitesi
Veteriner ve Ziraat Fakültesi Akademisyenlerince hazırlanan proje,
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) finans desteğiyle uy-
gulanarak, matbu basım olarak yararlanıcıların hizmetine sunuldu.

Proje ile Erzurum ili genelinde ihtiyaç duyulan soğuk zincirde süt
toplama hatlarının oluşturulması ve yapılabilirliğini ortaya koyma adına;
araştırma, eğitim, yatırım ve pazarlama faaliyetleriyle, bu çerçevede ihtiyaç
duyulan asgari yatırım bütçeleri üzerinde çalışılmıştır.

ERZURUM İLİ TARIMSAL
DESTEKLER REHBERİ

Erzurum Tarım Konseyinde
yapılan çalışmalarla öncelik-
lendirilen konular arasında bu-
lunan, tarımsal desteklemeler-
den faydalanıcıların zamanında
ve ihtiyaç duyulan başlıklardan
haberdar olması ve amacına
uygun kullanımının sağlanarak
sektörün sağlıklı gelişimine
daha fazla katkı sunma gereği
ortaya çıkmıştır. 

Bu amaçla İl Müdürlüğümüz
katkıları ve KUDAKA’nın fi-
nans ve teknik desteğiyle; Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUDAKA), Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi
Kurumu (TKDK), DAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri, Kredi Garanti
Fonu, Ekonomi Bakanlığı vb.
gibi kurum ve kuruluşlarca sağ-
lanan hibe, kredi ve tarımsal
teşvikler hakkında yararlanıcı-
larına yardımcı olmak gayesiyle
“Erzurum İli Tarımsal Destekler
Rehberi”, matbu basımı sağla-
narak hizmete sunulmuştur.
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İlimizde hayvancılık ana girdi
materyallerinden olan yem
maliyetlerini düşürmek ve ka-

liteli kaba yem ile hayvanları buluş-
turabilmek adına DAP Bölge Kal-
kınma İdaresi  Başkanlığı desteği
ile alınan paketleme makinesi işlet-
melerin kullanımına sunuldu.

13.07.2016 tarihinde Aşkale ilçesi
Kandilli bölgesinde İl Müdürümüz
Osman AKAR , DAP Bölge Kal-
kınma  İdaresi Başkanı Adnan DE-
MİR, Aşkale Kaymakamı Hayrettin
ÇİÇEK, İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Metin ARİFOĞUL-
LARI   ile  Atatürk Üniversitesi öğ-
retim görevlileri başta olmak üzere
ilgili kurum yetkililerinin ve üretici-
lerin katıldığı tarla günü faaliyeti ile
yeni alınan makine ERPALAN AŞ’ne
ait  tritikale tarlalarında deneme üre-
timi yapılarak bölge üreticisinin hiz-
metine sunuldu. Tritikalenin (buğ-
day-çavdar melezi)  yaş olarak  yak-
laşık 1 ton olarak balyalanıp paket-
lendiği  tarla gününde, bölgeye yeni
makine kazandırılmasını sağlayan
proje, tüm kesimlerden tam not aldı.
Aşkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğüne tahsis edilen ma-
kine kiralama şartlarını taşıyan iş-
letmelere kiralanabilinecektir.

Konu ile ilgili açıklamada bu-
lunan İl Müdürü Osman AKAR
"Ülkemiz hayvancılığında ilk sırada
yer alan ilimizde hayvancılıkta iş-
letme maliyetlerini düşürmek ve
sürdürülebilirliği sağlamak adına
projeler üretmekteyiz.  Stratejimiz
olan kırsal yaşam standardını yük-

selterek, tarımsal ve ekolojik kay-
nakları sürdürebilir kılan kaliteli
ve güvenilir gıda üretmek bizlerin
önceliğidir. Bu kapsamda da ve-
rimliliği artırarak maliyetleri düşü-
rerek, üretici ve tüketicinin kalite
ve fiyat politikası açısından memnun

edici projeler üretmekteyiz.  Ulusal
bazda uygulamaya konulan barı-
nakların iyileştirilmesi ve damızlık
materyal temini dışında bölgesel
kaynaklar kullanılarak da yatırım-
cılara proje desteği, meralarda sıvat
yapımı, çoban barınakları, yem bit-
kisi tohum dağıtımı, barınak içi su-
luklar ve süt sağım makinesi desteği
gibi birçok proje ilimiz hayvancı-
ğındaki dönüşüme destek için uy-
gulamaya konmuştur. " dedi.

Hayvancılıkta Dönüşüme Devam...

Kırsal Kalkınma Destekleri Kap-
samında Bireysel Sulama Sistemle-
rinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No:2016/13); 29.04.2016
tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tebliğ kapsamında İlimizde 9
çiftçimiz başvuru yapmış olup, bun-
lardan 8 adedi uygun bulunmuştur.

Bakanlığımız tarafından tüm
Bireysel Sulama Projelerine ödenek
tahsis edilmiştir. Buna göre hibe
sözleşmesi imzalayan toplam 8 ya-
tırımcıya Bakanlığımız tarafından
112.519 TL Bireysel Sulama Hibe
Desteği verilecektir.

Bu kapsamda açıklama yapan
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Osman AKAR; "Ta-
rımsal sulamada, suyun etkin ve ve-

rimli kullanılması ile verim ve kaliteyi
arttıracak basınçlı sulama sistemle-
rinin kullanımının önemi her geçen
gün artmaktadır. Öte yandan su kay-

naklarının korunabilmesi için de ta-
rımda kullanılan suyun randımanlı
kullanılması önem arz ediyor. Bilin-
diği gibi basınçlı sulama sistemlerinde
sulama randımanı salma sulamaya
göre en az iki kat daha fazladır. İli-
mizde basınçlı sulama henüz çok
düşük düzeydedir. Bakanlığımız ta-
rafından basınçlı sulama sistemleri
alımlarına önemli teşvikler veril-
mektedir. Bu uygulama kapsamında
ilimizde 2013 yılından günümüze
kadar hibe destekli projeler alınmış
ve yatırımlar uygulamaya konmuştur.
Ancak ilimizin potansiyeli düşünül-
düğünde başvuruların yetersiz olduğu
görülmektedir” dedi.

Bunun yanında AKAR, daha
fazla çiftçimizin bu projelere mü-
racaat ederek bu desteklerden daha
fazla faydalanmasını arzu ettiklerini,
sözleşmelerle İlimize sağlanan su-
lama sistemlerinin yatırımcılara ve
Erzurum tarımına hayırlı olması
dilediklerini ifade etti.

Basınçlı Sulama Yatırımlarını Destekliyoruz
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İl Müdürlüğümüz sosyal faali-
yetleri kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bünyesinde

Çocuk Evlerinde kalan çocuklar için,
tarımda farkındalık oluşturmak adına
bir dizi sosyal etkinlik düzenlendi. 

Çocuk evlerinde kalan 26 çocu-
ğumuzun ve sorumlularının katıldığı
ve yemek ikramı ile başlayan prog-
ramda Palandöken İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bün-
yesindeki demonstrasyon serası gez-
dirilerek  yetiştiricilik hakkında bilgi
verildi.  Ardından Doğu Anadolu Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğünde tarımsal konularda bilgi verilerek
günün anısına her bir çocuk kendi
adına kampus bahçesinde fidan dikti.

Ev sahipliği yapan İl Müdürü Os-
man AKAR; "Geleceğimiz olarak
gördüğümüz çocuklara tarımsal ko-
nularda farkındalık oluşturmak  toprak,
ağaç ve hayvan sevgisini aşılamak,

onlara farklı bir gün yaşatabilmek
adına böyle bir program düzenledik-
lerini belirterek bu tür sosyal etkin-
liklerin devam edeceğini belirtti."

Toprak ve Çocuklar Geleceğimizdir...

Tarlada İz Bırakmaya
Devam Ediyoruz…

Müdürlük olarak ilimiz bitkisel ürün desenini genişletmek ve ve-
rimliliği artırarak işletmelerin gelir düzeyini artırıcı sürdürülebilir
tarımsal faaliyetler oluşturmak adına  hizmetlere devam etmekteyiz.
Bu kapsamda 2016 yılında yerel değerleri korumak ve sertifikalı
üretimi teşvik etmek için bir dizi çalışmalarda bulunduk.

TOHUMLUK FASULYE
DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilindiği üzere, Türkiye'nin öncülüğünü
yaptığı öneri ile Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından 2016
yılı "Uluslararası Bakliyat Yılı" olarak ilan
edilmiştir. Bu etkinliğe dikkat çekmek ve ili-
mizde, dolayısıyla ülkemizde, 2016 yılında
bakliyat üretimini yaygınlaştırmak, bitkisel
üretim desenini genişleterek çiftçilerimizin
gelir düzeylerini artırmak adına İl Müdürlü-
ğümüzce de birçok çalışma yapılmaktadır. 

İlimizin coğrafi işaretli ürünlerinden birisi
olan İspir fasulyesi yanında aynı şekilde
tescil süreci devam eden Hınıs fasulyesinin
yaygınlaştırılması proje çalışmaları devam
etmektedir. Bakanlığımızca desteklenen "Hı-
nispir Fasulyesi Yetiştiriciliği Yaygınlaştırılması
Projesi" kapsamında 4.000 kg Hınıs fasulyesi
2.000 kg İspir fasulyesi tedariki sağlanarak
dağıtımına yapıldı. Proje ile 600 dekar alanda
en az 1 dekarlık demostrasyon tarlalarının
kurulması amaçlanmıştır.

Sertifikalı Kartol* Tohumluğu
Desteği Sağladık

Sertifikalı Tohumluk Kullanımının Yay-
gınlaştırılması Projesi kapsamında Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklarınca alınan
75 ton Marfona, 65 ton Granola çeşidi sertifikalı
patates tohumları ilçe müdürlükleri aracılığı
ile çiftçilere dağıtımı yapıdı.

9  ilçemizde proje şartlarına uygun, belirlenen
çiftçilerimizce ekimi yapılmak üzere, toplamda
140 ton sertifikalı patates tohumu teslim edildi.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan İl
Müdürü Osman AKAR, İlimizde yaklaşık 35
bin dekar alanda patates üretimi yapıldığını,
çiftçilerin yaygın olarak kendi tohumluğunu
ya da vasfı bilinmeyen patates tohumlarını
kullandıklarını söyledi. Yıllarca aynı tohumun
kullanılması sonucu patateste hastalık ve za-
rarlılar görülmeye başlandığına dikkat çeken
AKAR, bunun sonucu olarak da verimin düş-
tüğünü kaydetti. Bu durumun sertifikalı to-
humluğun kullanımını zorunlu hale getirdiğine
dikkat çeken İl Müdürü AKAR, "Birim alandan
daha fazla ürün alabilmek için patateste uygun
yetiştirme tekniklerinin uygulanmasının yanı
sıra, tohumluk olarak kullanılan patatesin ser-
tifikalı olması da önemlidir. Projenin uygu-
lanması ile patates tarımında sertifikalı patates
tohumluğu kullanımıyla patates üretiminin
artırılması ile gelir seviyesi düşük olan bu il-
çelerimizdeki çiftçilerimizin gelirlerini arttırmak
ve gelecek yıllar içinde kendi tohumluklarını
temin etme yollarını açmayı hedefledik.” dedi.

İl Müdürü AKAR, "Tarım sektöründen ko-
puşların olduğu bir dönemde insanlarımızın
doğduğu yerde doymalarını sağlayacak, gelir

düzeylerini yükseltecek projeler üretmek ve
üretimle ekonomiye kazandırmak amaçlarımızın
başında gelmektedir. Bu kapsamda ilimizde
hayvancılık faaliyetleri dışında bitkisel üretimde
de değerlerimizi korumak ve yeni değerler ka-
tabilmek adına yeni arayışlar içerisindeyiz.

Market raflarındaki tarımsal ürünlerin üre-
timinin her aşamasında bulunabilmek, hem

üreticiye rehberlik yaparak en verimli şekilde
üretimi sağlamak, hem de tüketici açısından
besleyici ve sağlıklı gıda üretimini sağlamak
adına, uyguladığımız birçok proje ile tarım
teşkilatı olarak her zaman sahadayız. Üreticinin
yanında, üretimin içerisinde ve tüketicinin de
ALO174 telefon hattına bir alo diyecek kadar
yakınız diyen AKAR, üretimin önemi açısın-
dan, 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü
olmaz' düsturu icabınca, biz tohum desteği
ile bahar aylarında tarlada iz yaptık, artık
harman zamanının geldiği bu günlerde gülen
yüzü göstermek ise çiftçilerimize düşüyor"
dedi.  (*) Kartol: Patates, Erzurum Yerel Ağız
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KUŞ GRİBİ SALGININA
KARŞI HAZIRLIK YAPILDI

Erzurum’da 10 Bölge ilinin katılımı ile olası kuş
gribi salgınına karşı “Kuş Gribi Gerçek Boyutlu
Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetim Eğitimi” yapıldı. 

316 milyon kanatlı hayvan varlığı ile Türkiye, dünyada
sektör içerisinde önemli bir konumdadır. Doğu Anadolu’da
bulunan 2 milyon 800 bin kanatlı hayvan, Türkiye kanatlı
hayvan varlığının  %1’ini oluşturmaktadır. Sağlıklı ve
dengeli beslenme konusunda her geçen gün daha duyarlı
olan tüketicilerin kırmızı ete alternatif olarak kullandığı
kanatlı etinin arzının sürekliliği, kalitesi Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı güvencesindedir. 

Bilindiği üzere insan beslenmesinde, is-
tihdam ve ülke ekonomisinde bu derece
önemli olan kanatlı sektöründe, kuş gribi
salgını büyük bir tehdit unsurudur.
Kuş gribi, yayılma hızının yüksek
olması nedeni ile Dünya Hay-
van Sağlığı Teşkilatı (OIE) ve
diğer uluslararası kuruluşların
çok önem verdiği sınır tanı-
mayan bir hastalıktır. Son yıl-
larda artarak devam eden sal-
gınlar, dünya coğrafyasında
hemen her bölgede görülmüş,
yüz milyonlarca kanatlı hayvan
telef olmuş ve hatta insan
ölümlerine neden olmuştur.

Bu nedenle, hem insan sağlığı
açısından hem de kanatlı hayvan
sektöründe ürün sağlığı ve üretimde
sürekliliğinin sağlanması için hasta-
lıkla yapılan mücadele, büyük önem
arz etmektedir. 

Ülkemiz, Asya ve Afrika kıtaları ara-
sında göç eden kuşlara ait göç rotalarını,
üzerinde barındırmaktadır. Göç için
gelen ve yerleşik yaşayan yaklaşık 475
kuş türünün ülkemizde hareket halinde
olması, beraberinde taşıdıkları hasta-
lıkları da nakletmelerine vesile olmak-
tadırlar. Özellikle Trans Kafkas göç rotasını
kullanarak Türkiye sınırları içerisine giren
ve hareket halindeki yaklaşık 330 kuş tü-
rünün, beslenmek ve üremek maksadıyla
Erzurum Ovası, Muş Ovası, Ardahan Ova-

sı-Çıldır Gölü, Kars Kuyucuk Gölü, Erzincan Ekşisu Saz-
lıkları, Iğdır Tuzluca Rezervi, Van Gölü Çevresi gibi
sulak alanları tercih etmesi, bölgenin kuş gribiyle ya-
pılacak mücadeledeki önemini artırmaktadır. 

Bu nedenle 08-12 Ağustos tarihleri arasında Ba-
kanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce, Erzu-
rum’da, bölgede olası kuş gribi vakası ile mücadele
edebilmek için “Gerçek Boyutlu Saha Tatbikatı Salgın

Yönetimi Eğitimi” düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Hayvan Sağlığı ve Karantina

Daire Başkanı Dr. Özhan TÜRKYILMAZ, Erzurum
Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Biray
OKUMUŞ, Genel Müdürlükten ve Bornova
Veteriner Kontrol Enstitüsü’nden uzmanların

katıldığı eğitim programının açılış konuş-
masını Erzurum Gıda Tarım ve Hay-

vancılık İl Müdürü Osman AKAR yaptı.
Uygulamalı eğitime Erzurum İl ve

İlçe Müdürlüklerinden Veteriner
Hekimler, Ağrı, Ardahan, Bingöl,

Bitlis, Erzincan, Erzurum, Iğ-
dır, Kars, Muş, Van ille-

rinden Şube Müdürü ve
Veteriner Hekimler

katıldı.

Eğitim kapsamında Palandöken İlçesi Tepeköy
mahallesinde yapılan demonstrasyon çalışması ile
etkeni yok edici ve bulaşmayı engelleyici önlemlere
ilişkin tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Hayvan
Sağlığı Şube Müdürü Cengiz CEYLAN ve Palandöken
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Metin YİĞİT
ve Veteriner Hekimler katıldı.

Eğitim sonunda başarılı olan veteriner hekimlere
sertifikaları dağıtıldı. Bu süreçle birlikte, bölgede olası
bir kuş gribi vakasında akredite bir ekip oluşturuldu.

Biyogüvenlik 
Simulasyonu
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BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ

HAYVANCILIK DESTEKLEME UYGULAMA TAKVİMİ
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DESTEKLER BİZDEN ÜRETİM SİZDEN
2016 TARIMSAL DESTEKLEMELER

http://erzurum.tarim.gov.tr


