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Sonucun insan olduğu her yerde tarım sektörü,
dinamik görüntüsü ile gündemdeki yerini de
sürekli olarak korumaktadır.  İnsanın en temel

ihtiyacı olan gıdaya olan talepteki artış üretimi de ar-
tırmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak zaman göstermiştir

ki sürdürülebilirlik için sadece üretmek  yetmeyip,
üretilen ürünün son tüketiciye sağlıklı bir şekilde

ulaştırılması ve katma değerinin artırılması da
önem teşkil etmektedir. Bu durumu öngören Ba-

kanlığımız üretime yönelik destekleme politi-
kaları ardından 2006 yılında Kırsal Kalkınma

Yatırımlarının Desteklenmesi Programını
ortaya koymuş ve Program içerisinde Eko-

nomik Yatırımlar başlığı oluşturulmuştur.
“% 50 BİZDEN % 50 SİZDEN % 100 SİZİN”

sloganı ile başlatılan program kapsamında
ilimizde de 2015 yılına kadar 59 sektörel

tesis faaliyete geçirilmiştir.  2015 yılında
uygulama aşamasında olan 7 yatırım

ile toplamda 66 tesisin ilimiz eko-
nomisine kazandırılması sağlana-

caktır.  2015 yatırımlarının tamam-
lanması ile 32,5 milyon TL lik ya-

tırım için yaklaşık 15 milyon TL
hibe desteği verilerek ayrıca

475 kişiye de istihdam sağ-
lanmış olunacaktır.  >> 3’te

TARIMDA YATIRIM
YOLLARI DAHA NET 

Erzurum tarımına
stratejik yaklaşımı be-
nimseyen Müdürlüğü-
müz, Tarım Strateji Bel-
gesi, Erzurum Tarım
Konseyi gibi çalışma-
ların ardından yatırım-
cılara rehberlik yapacak
sektörel rapor hazırla-
nabilmesi için Erzurum
İlinde Muhtemel Tarım-
sal Alanlar Raporu pro-
jesinin startını verdi.

Kuzeydoğu Anado-
lu Kalkınma Ajansının
(KUDAKA) 2015 yılı
Doğrudan Faaliyet Des-
teği Programı çerçeve-
sinde Müdürlüğümüz

ve  Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi ortak-
lığında hazırlanan  “Er-
zurum İlinde Muhtemel
Tarımsal Alanlar Ra-
poru” adlı proje finans-
man almaya hak ka-
zanmıştır. >> 5’te

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı ve hijyenik
kurban kesimi için kent genelinde oluşturduğu mobil
mezbaha uygulaması Erzurumlulardan takdir topladı. Şehrin
11 ayrı noktasına kurulan mobil mezbahalar,  vatandaşlara
hizmet verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki
Beyaz Masa Birimi’ne kurban öncesi müracaat eden vatan-
daşlar, kendilerine verilen sıra eşliğinde kurbanlarını kestirdi.
Şehirde ilk kez gerçekleştirilen söz konusu uygulama hem
kamunun hemde vatandaşın işini kolaylaştırdı. Kurbanların
sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesilmesini sağlayan mobil
mezbaha uygulaması vatandaştan tam not aldı.  >> 2’de

MOBİL MEZBAHALARA TAM NOTMOBİL MEZBAHALARA TAM NOTMOBİL MEZBAHALARA TAM NOT
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ERZURUM’DA KIRSAL
KALKINMAYA YENİ DESTEK
Türkiye, AB aday ülkesi

olarak, diğer aday ve po-
tansiyel aday ülkelere sağ-

lanan katılım öncesi yardım aracından
(IPA) faydalanmaktadır. IPA’nın be-
şinci bileşeni olan IPARD (Katılım
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkın-
ma), Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım
Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası
ve ilgili politikalarının uygulanması
ve yönetimi için politika geliştiril-
mesini amaçlayan bir Kırsal Kal-
kınma bileşenidir. Bu destek kapsa-
mındaki yatırımlar, Avrupa Komis-
yonu ve Türkiye Cumhuriyeti tara-
fından finanse edilmektedir. 

IPARD Bileşeninin 3 öncelik
alanı vardır:

• Tarım sektörünün pazar etkin-
liğinin artırılması ve tarımda AB
standartlarının uygulanması

• Tarım-çevre ve LEADER ted-
birleri için hazırlık yapılması

• Kırsal ekonomik faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

IPARD Programı kapsamında
desteklenecek tedbirler arasında “Ye-
rel Kalkınma Stratejilerinin Uygu-
lanması – LEADER Yaklaşımı” da
yer almaktadır.

LEADER (Kırsal Ekonomik Kal-
kınma İçin Faaliyetler Arasında Bağ-
lantılar) yaklaşımı: kırsal kalkınmanın

yerelde yaşayan kırsal topluluklar ara-
cılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu top-
lulukların harekete geçirilmesi için
oluşturulmuş bir yöntemi ifade etmek-
tedir. Bu tedbir başlığıyla, yerel düzeyde
hem kalkınma stratejilerinin hazırlan-
masına, hem de stratejilerin uygulan-
masına finansal destek sağlanmaktadır.
LEADER yaklaşımı ile ilgili faaliyet-
lerin, 2014-2020 IPARD Programı
kapsamında uygulanması planlanmıştır. 

Bu tedbir başlığı ile ilgili finansal
desteklerin, il düzeyinde uygulan-
masını sağlayacak uzmanların eği-
tilmesi için hazırlanan “LEADER
Tedbiri Kapasite Geliştirme Projesi”
kapsamında, Erzurum İlinde 17-18

Eylül 2015 tarihlerinde bir çalışma
ziyareti gerçekleştirildi. 

17 Eylül 2015 tarihinde Veteriner
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü toplantı
salonunda gerçekleştirilen toplantıya:
Bakanlığımız Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcısı Faruk FIRATOĞLU,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Osman AKAR, TKDK Erzurum İl
Koordinatörü Dr. Atilla ÖZLÜ, Doğu
Anadolu Tarım Araştırma Enstitüsü
Müdürü Şerafettin ÇAKAL, Veteriner
Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Biray
OKUMUŞ, AB Uzmanı, Bakanlık
Konu Uzmanları, İlçe Müdürleri, Kay-
makamlık ve Belediyelerden temsilciler
ve STK temsilcileri katıldı. 

Toplantıda, AB Ülkelerinde ve
Türkiye’de pilot uygulama olarak
Urfa-Birecik ve Çorum-İskilip ilçe-
lerinde uygulanan Yerel Kalkınma
Stratejisi hakkında AB uzmanı Marko
KOSCAK tarafından bir sunum ya-
pılarak; verilecek eğitim konuları,
yerel kalkınma potansiyelleri, Yerel
Eylem Gruplarının oluşturulması,
ihtiyaç ve deneyimlerle ilgili değer-
lendirmeler yapıldı. 

18 Eylül 2015 tarihinde ise sahada
STK’lar ve küçük ölçekli işletmeler
ziyaret edilerek yerel kalkınma ih-
tiyaçları ve LEADER benzeri yapı-
larda yer alma durumuna ilişkin
araştırma ve inceleme yapıldı.

Bilindiği üzere her yıl kurban bayramı döneminde
dini vecibe gereği, 3 gün gibi kısa bir zaman diliminde
yoğun bir hayvan kesimi yapılmaktadır. Bu zaman
zarfında çevre sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahı
açısından çok ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. 

Kurban kesimleri, şehirde mezbahalarda ve isteyen
vatandaşların da uygun olması halinde kendi bahçelerinde
yapılabilmekteydi. Ancak kesimhanelerin sınırlı olması
ve yoğunluk yaşanmasından dolayı zaman zaman uygun
olmayan alanlarda da kesimler yapılmakta ve beraberinde
ciddi bir çevre kirliliği, insan ve hayvan yaralanmaları,
hayvan ve karkasların muayene edilememesinden dolayı
halk sağlığı tehdidi, kontrolsüz kesimler nedeniyle kayıt
sistemlerinden gerekli hayvan düşümlerinin yapılamaması
gibi birçok ciddi problem yaşanabilmektedir. 

Erzurum Büyükşehir Belediyemiz 2014 yılında pilot
olarak başlattığı mobil kurban kesimi hizmetini bu yıl
büyüterek geniş alanda ve daha profesyonel vermeye
başladı. Bu amaçla merkez ilçelerde farklı noktalarda
olmak üzere, 11 adet mobil kesimhane kurarak hizmet
verdi. Kurulan mezbahalar her türlü teknik donatıya sahip
olup, burada kasap ve yardımcı personel çalıştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet SEKMEN Kurban
Bayramı öncesinde hizmet tanıtımına yönelik yaptığı
açıklamada, “Kurban Bayramında belirlenen 11 noktaya
mobil mezbaha yerleştirilecek, tamamen yerli firmaya

yaptırılan bu mobil mezbahalar vatandaşımıza hizmet
verecek. Kurbanlık hayvanın mobil mezbahadan içeri gir-
mesi, parçalanıp çıkması takriben 15 dakika civarında
olacak. Mobil mezbahalarda 11 personel ile bir veteriner
hekimde hazır bulundurulacak. Mobil mezbahalarda aynı
anda 8 büyük baş hayvanın kesildiği ve 15 dakikada
kesilen hayvanların 4 parça halinde ve fileli bir şekilde
halkımıza teslim olanağı sağlanacak" dedi.

Kurban Bayramı süresince merkez ilçelerimizde 11
adet mobil mezbaha ile birlikte ayrıca 5 adet ruhsatlı
kesimhanede de kurban kesim hizmetleri sağlıklı bir
şekilde verildi. Herhangi önemli bir sorunun yaşanmadığı
süreçte, hizmet alanların memnuniyeti gözlemlendi.
Kurban Bayramı süresince mobil mezbaha ve diğer tüm
kesimhanelerde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından Resmi Veteriner Hekim görevlendirildi. 

KURBAN İÇİN MOBİL MEZBAHALAR KURULDU



Ekim 2015 3erzurum’da tarım

Tarım sektörü dünyadaki tüm ülkelerde ol-
duğu gibi ülkemizde de çok önemli bir
konuma sahiptir. Dünyada hızla artan gıda

taleplerini karşılamak ve yeterli düzeyde beslenme
seviyesini sağlayabilmek bu sektörünün gelişmesine
bağlıdır. Ancak bu, çok değişkenli bir süreçtir.
Tarıma dayalı sanayi işletmeleri bu süreçte çok
önemli bir paya sahiptir. Çünkü hem üretilen ürünlerin
işlenip nihai tüketiciye ulaştırılması hem de çiftçilerin
ürettikleri ürünleri pazarlayabilecek bir alanlarının
olması; bu sektörün canlı kalabilmesine bağlıdır.
Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de devletin,
girişimcileri özendirici tedbirleri mevcuttur. KKYDP
bu mekanizmaların en önde olanlarındandır.

İlimizde; Süt Toplama, İşleme ve Paketleme
(22), Et İşleme ve Paketleme (6), Arı Ürünleri
İşleme ve Paketleme (6), Pekmez İmalatı ve Pa-
ketleme (2), Reçel İmalatı ve Paketleme (1),
Meyve Suyu Üretim ve Paketleme (1), Muz Sa-
rartma ve Depolama (1), Tohumluk Patates Am-
balajlama ve Depolama (1) , Yem – Silaj  Paket-
leme ve Depolama (2), Bakliyat Ambalajlama
ve Depolama(3), Soğukhava Deposu (6) ,Çelik
Silo (6), Yağ Rafinasyonu (2), Tahıl Ürünleri İş-
leme ve Depolama (1) ,  Koyun-Keçi Yetiştiriciliği
(1) , Tohum İşleme Paketleme Depolama(3),
Ayçekirdeği Eleme ve Seleksiyonu (1),  Alternatif
Enerji Üretimi (güneş enerjisi)(1) gibi başlıklar
olmak üzere 18 farklı gruplamada destekler
yatırıma dönüştürülmüştür.

Günümüzde giderek artan hayat pahalılığı so-
rununun çözümlenmesi ve buna bağlı olarak
tarımsal ürün artışının sağlanabilmesinde kültür
bitkilerinin de yörelerin kalkınmasındaki önemi
ve yerini belirtmek gerekmektedir. Yabani otlar,
bir grup olarak, 10.000 yıl önce tarımın gelişimi
ile başlayan dünya çapında floristik karşılığında
en çok gelişmiş bitkilerdir. Bu durum kültür bitki
üretiminde ciddi sorun oluşturmaktadır.

Yabancı ot sorununu önlemenin belki de en
önemli yolu, temiz ürün tohumu kullanmaktır.
Temiz tohum kullanımı sadece yeni bölgeler ya
da ülkelerde yabancı otların yayılmasına engel
kalmaz aynı zamanda daha önce ayrı popülâsyonları
arasındaki genetik değişime izin vermeyerek bu
otların gelişimini de azaltır.

Zirai çalışmalarımızda ana kaynağımız tohum,
fide ve fidanlardır. Kaliteli ve bol mahsul için
bu ana kaynakların da kaliteli ve bol mahsul
verebilecek kapasitede olması gerekir. İyi vasıflı
tohum seçiminden sonra üzerinde durulması
gereken en önemli konu; yabancı maddelerden
yani toz, toprak, taş parçacıkları, kavuz, saman,
kesmik, yabancı ot tohumları, kırık, cılız ve
çimlenme kabiliyetini kaybetmiş danelerin ayık-
lanarak tohumlukların arındırılmasıdır. Tohum
temizleme ile tarla yüzeyine istenilen oranda
tohum düşeceğinden seyrek ekim problemi or-
tadan kalkacağı gibi sağlam yapılı daneler
toprağa atılacağından çimlenmeme ve tarlanın

boş kalması gibi bir durum da ortadan kalkar.
Ayrıca yabancı ot tohumlarının ayıklanması se-
bebiyle kültür bitkisinin toprak nemi, ışık ve
besin maddelerinden daha fazla istifade etmesi
sağlanmış olur. Tohum temizlemede selektör
denilen tohum temizleme makineleri kullanıl-
maktadır. Bu makinelerden geçirilen tohumların
içerisinde bulunan yabancı maddeler temizlenerek
ayıklandığı gibi ekimi yapılacak tohumun ilaç-
lamasının yapılması da mümkün olur. Yabancı
maddelerden temizlenmiş ve ilaçlaması yapılmış
tohumun ekimde kullanılması, kaliteli ve bol
mahsul için atılması gereken ilk adımdır.

Üretimde verimliliği bu derece etkileyen
sertifikalı veya en azından selekte edilmiş
tohum kullanımına, önemine binaen rehberlik
çalışmalarımızda ve destekleme politikalarında
daima öncelik verilmiştir. Bu çerçevede Tarıma
Dayalı Ekonomik Yatırım Programı kapsa-
mında önemli sayıda tohum seleksiyon, ilaç-
lama ve paketleme makine ve tesislerine destek
sağlandı. Bir çok ilçemizde gerçekleştirilen
yatırımları yerinde görmek ve işletmeleri ya-
tırıma davet etmek adına İl Müdürü Osman
AKAR, İl Müdür Yardımcısı Özcan YILDIRIM,
Şube Müdürü Metin HANOĞLU  ve teknik
personelden müteşekkil heyetçe, Pasinler ve
Aziziye ilçelerindeki  2015 yılında kurulan iş-
letmeler yerinde ziyaret edildi.

DESTEKLER YATIRIMA DÖNÜŞTÜ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi (KKYDP) ile Çiftçinin Hayali Gerçek Oluyor 

Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından  Erzurum tarımında
lider ilçe olma konumunda olan Pasinler ilçesinde Pankobirlik Tohum
Seleksiyon Tesisi  Projesini hayata geçirilmiştir. Kooperatife, 150 bin TL lik
yatımı için Bakanlığımızca 75 bin TL hibe verilecek olup, proje ile  ürün
kalitesini artırarak başta kendi üyeleri olmak üzere yöre çiftçisinin hububat
tohumlarını uygun fiyata selekte ederek güvenle ekilişi sağlanacaktır.
Önceden dekara ortalama kullanılan tohum miktarında  % 30’a varan

azalma ile çiftçinin verimliliği artırılmış ve maliyetler düşürülmüş olacaktır. 
Pasinler ilçesinde 724 m² kapalı alana kurulan ve saatte 5 ton

tohum eleme, ilaçlama, 50’şer kg. olarak paketleyip tartan ve yükleme
bantları ile yükleme yapılan tesise çevre ilçelerden de yoğun ilgi var.
Faaliyete başlamasının ardından hiç boş kalmadan hafta sonları dahi
çalışıp kısa sürede beklenenin üzerinde eleme yapan tesis, çiftçiye çok
ciddi katkı sağlıyor.

Selekte edilen ve ilaçlanan hububat tohumları verimi yükseltiyor...

İlimizde katma değeri yüksek ürün yetiştirmek,
ürün desenini genişletmek adına yapılan çalışmalardan
biriside ayciçek yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasıdır.
Ancak ayciçek yetiştiriciliğinde üretimden çok, ürünün
işlenmesi ve pazarlanması daha ön plana çıkmaktadır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarla,Pasinler ilçemizde
Budaklar Tarım Ürünleri Şirketi Ayçekirdeği Eleme ve

Seleksiyon Tesisi Modernizasyonu projesi ile ürün pa-
zarlamasının önünü açmıştır. Firmanın 450 bin TL
bütçeli projesine Bakanlığımızdan 175 bin TL hibe
verilecektir. Mevcut tesisin modernizasyonu ile çerezlik
ayçiçeğinin bölgede elenmesi ve seleksiyonu sağlanarak
pazarlama sorununa katkı sağladığı için çiftçilerin
de daha fazla üretime yönelmesi sağlanacaktır.

Destekler çitlemeye lezzet kattı !

Tarım-San Mühendislik Şirketi yatırıma dönüştürdüğü Doğunun Yükselen
Değeri Tohumculuk projesi ile; tarımsal verimlilik açısından sertifikalı tohuma
olan talep doğrultusunda sertifikalı tohum üretimini gerçekleştirerek, kalite
ve standartlara uygun, yüksek verim ve kalite sağlayan, üretimde riskin
azaltılması için sertifikalı tohum kullanmayı destekleyen, tarımda çalışanlara
sertifikalı tohum ekmesini ve üretmesini sağlayarak yeterli ve istikrarlı bir
ekonomiyi kazanmasına ve tarımdaki bilgisinin artmasına katkıda bulunmak,

kırsal kesimin kalkındırılması, bölgelerarası ekonomik ve sosyal farklılıkların
giderilmesi ve bu bölgede üretimin sağlanarak çiftçinin bu konuda
bilinçlenmesini sağlamak, daha ucuz maliyetli, kaliteli ürün ekmeyi amaç-
lamaktadır. Faaliyete başlayan Proje, 850 bin TL bütçeli olup, Bakanlığımızdan
425 bin TL hibe  desteği alacaktır.  Üretim modelinde; hammadde temininde
sözleşmeli üretimin ön plana çıktığı uygulama ile üreticilerin yüksek fiyattan
ve ürün alım garantili üretime geçmesi sağlanmıştır.

Sözleşmeli üretim ve sertifikalı tohum; 2 güzel bir arada!
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Yayıncı
Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Adına
Osman AKAR / İl Müdürü
Genel Yayın Koordinatörü
Özcan YILDIRIM / İl Müd. Yrd.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin DALDAL / KTV Şb. Müd.
Hukuk Danışmanı
Özlem Tuba DEMİRCİOĞLU / Avukat
Zehra Toker ŞEN / Avukat

Yayın Kurulu
Engin SANCI / İl Müd. Yrd.
Ferhat HAN / İl Müd. Yrd.
Erdal ŞENGÜL / Şube Müdürü
Fethi AKMAN / Şube Müdürü
Cengiz CEYLAN / Şube Müdürü
Metin HANOĞLU / Şube Müdürü
Nihat YAZAR / Şube Müdürü
Ali SAĞ / Şube Müdürü
Taner KARŞI / Şube Müdürü

Yayın Türü
Aylık yerel süreli yayın

Yazı ve Fotoğraflar
Fahri ATICI
Ekrem TOPAÇ
Korkmaz SURAL

İletişim Adresi
Muratpaşa Mahallesi Ömer 
Nasuhi Bilmen Cad. No: 11

Yakutiye / ERZURUM

e-posta : erzurum@gthb.gov.tr
Web : http//erzurum.tarim.gov.tr
Tlf : 0442 235 22 71 (4 Hat)
Faks : 0442 235 10 54

Mizanpaj Tasarım - Baskı

TANER Form Ofset Matbaacılık
Tel: 0442 213 77 77
Cumhuriyet Cad. Memişağa
Sok. No. 5/A  ERZURUM

Basım Tarihi : 13.10.2015

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN İLK GÖZ AĞRISI;

57 yıldır binlerce Ziraat Mühendisi yetiştiren ve Atatürk           
Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesinin 
Dekanı Sayın Prof. Dr. Muhlis MACİT ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Sayın Dekanım Fakülteniz ve faaliyetlerinizle
ilgili bilgi verir misiniz?

Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesinin ilk kurulan
fakültelerinden birisidir. İsmini taşımaktan onur duyduğu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milli ekonominin
temeli ziraattır” sözünü rehber edinerek eğiten, öğreten,
araştıran ve üreten özelliğiyle eğitim faaliyetlerini Üni-
versitemizin misyonuna uygun olarak sürdürmektedir.

Ziraat Fakültesi 1958 yılında Tarım Ekonomisi ve
Zootekni Bölümleri ve bu bölümlere kayıtlı toplam 115 öğ-
rencisi ile öğretime başlamış, 1959 yılında Toprak Bölümü,
1960 yılında Genel Zirai Bilgiler, 1961 yılında Fitotekni ve
1965 yılında da Kültürteknik-Ziraat Alet ve Makinaları Bö-
lümünün açılması ile bölüm sayısı 6’ya ulaşmıştır. Fitotekni
Bölümü 1968 yılında, Genel Zirai Bilgiler Bölümü ise 1983
yılında kapatılmıştır. Fitotekni Bölümü bünyesinde faaliyet
gösteren “Tarla Bitkileri”, “Bağ-Bahçe” ve “Bitki Koruma”
kürsülerinden 3 bölüm oluşturulmuştur. 

Kültürteknik-Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü sonraları
Kültürteknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Bölümü ve Ziraat
Alet ve Makinaları (Tarım Makinaları) Bölümü olarak ikiye
ayrılmıştır. Süt Teknolojisi Kürsüsü ve Ziraat Teknolojisi
Bölümü “Süt ve Gıda Teknolojisi Bölümü” (Gıda Mühendisliği
Bölümü) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Su Ürünleri ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden sonra 2009 yılı içerisinde
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü kurulmuştur. 2011 yılında
Peyzaj Mimarlığı ve Su Ürünleri bölümlerinin bünyemizden
ayrılarak fakülte olmasından sonra Ziraat Fakültesi 10 bölüm
ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Yeniden yapılanma çerçevesinde fakültemizdeki lisans
programları ayrı ayrı öğrenci almaya başlamışlardır. Fa-
kültede halen Tarım Ekonomisi (TE), Zootekni (ZT),
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (TO), Tarla Bitkileri
(TAB), Tarımsal Yapılar ve Sulama (TYS), Bitki Koruma
(BK), Bahçe Bitkileri (BB), Gıda Mühendisliği, Tarım
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği (TAM) ve Ta-
rımsal Biyoteknoloji (TB) olmak üzere 10 Bölüm yer al-
maktadır. Hali hazırda 2000’e yakın kayıtlı öğrencisiyle
yoluna devam eden Fakültemiz şimdiye kadar 15.000’in
üzerinde Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun vermiş ve
lisansüstü eğitimde 3.000 civarında Ziraat Yüksek Mü-
hendisi ve Doktor yetiştirmiştir. 2015 yılı itibariyle TÜ-
BİTAK tarafından Thomson Reuters In Cites veri tabanı
kullanılarak Türkiye Üniversiteleri'nin Konu Kategorilerine
Göre Yayın Performansı: 2004-2014 başlıklı, yapılan
lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin veri-
lerinin açıklandığı çalışmada Fakültemizin Ziraat Bilim-
lerinde ön sıralarda yer alması dolayısıyla özellikle Ziraat,
Süt Sığırcılığı ve Hayvan Bilimi kategorilerinde Atatürk
Üniversitesi diğer Türk Üniversiteleri arasında birinci
sırada olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Fakültemiz, teknolojik imkânları seferber ederek sahip
olduğu fiziki alt yapı ve güçlü öğretim kadrosu ile öğren-
cilerine ufku açık bir eğitim sunarak onların üstün vasıflı,
çevresine duyarlı, özgür düşünebilen, tarımın yanında
ülke çıkarlarına uygun projeler geliştirebilen birer mühendis
olarak yetişmesini sağlayarak mezun vermektedir.

Aynı zamanda Fakültemiz, sürdürdüğü eğitim
öğretim faaliyetleri ve araştırmaların sonuçlarını
yurt içi ve yurt dışında yayınlayarak, bilime olan
katkısını ulusal ve evrensel düzeyde sergilemekte,
verdiği hizmetlerle tarımın gelişmesine ve bunun
getirdiği ekonomik değerlere katkı sunmaktadır. 

Fakültenizin Erzurum Tarımına ve Hayvancı-
lığına olan katkıları nelerdir? Eğitim dışında Er-
zurum tarımına yönelik uygulanmış veya uygula-
mayı planladığınız projeleriniz var mıdır?

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, kuruluşundan bu
yana eğitim ve araştırma faaliyetleri yanında, bölgenin sosyo-
ekonomik kalkınmasına yardımcı olma görevini de yerine
getiren bir kurumdur. Fakülte bu görevi gereği toprak işleme,
tarla tarımı, bölge koşullarına uygun tohumluk üretimi, yem
bitkileri, hayvan yetiştirme ve besleme, tarımsal biyoteknoloji,
çayır-mera yönetimi, sulama, sulama sistemlerinin geliştirilmesi,
gübreleme, organik tarım, tarımsal inşaat, yöre çiftçisine
damızlık hayvan sağlanması, arıcılık, hayvan barınaklarının
planlanması, yem, toprak ve gıda analizlerinin yapılması,
bitki hastalık ve zararlılarının teşhis ve tedavisi, gıda üretimi
ve işleme teknolojileri, hijyen, bitki hastalık ve zararlıları,
yabancı ot kontrolü, sebze, meyve ve mantar yetiştiriciliği,
seracılık, tarımsal mekanizasyon, tarım işletmelerinde organi-
zasyon, pazarlama, tarım politikalarının geliştirilmesi ve teknik
personel eğitimi gibi konularda öncülük etmekte ve bölgesel
kalkınma faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır. Yukarıda bah-
sedilen alanlarda kamuda ve özelde birçok projenin hayata
geçirilmesinde teknik destek vermektedir.

Fakültenizde yapılan araştırmaların üreticiye
ulaştırılması ile ilgili çalışmalarınız var mıdır?

Fakültemiz, land-grant tipi bir üniversitenin misyonuna uygun
olarak, yöredeki çiftçilerimizin problemlerini çözmede yoğun
çaba sarf etmiştir. Bu amaçla Fakültemize bağlı Ziraat İşletme
Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi Müdürlüğü
vasıtasıyla bölgeye yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Araştır-
malardan elde edilen sonuçları uygulamaya koymak, demonstrasyon
ve üretim yapmak, yöreye uygun tohumluk ve damızlık hayvan
materyalini yetiştiriciye ulaştırmak gibi kısaca özetlenebilecek
bu faaliyetlere ek olarak, Fakültemiz zaman zaman yetiştiricilerle
bir araya gelerek sorunları tartışmakta ve çözüm önerileri sun-
maktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en aktif yöntemlerden
biri de doğrudan üreticilere gidip sorunları yerinde tespit ederek
proje geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Geçmişten günümüze
kadar Fakültemiz değişik tarihlerde gerek ilçelere geziler düzen-
lemek, gerekse değişik kamu veya özeldeki kuruluşlarla işbirliği
yaparak eğitici projelerin hayat bulmasına katkı sağlamıştır. Keza
yeniliklerin aktarıldığı “Tarla Günleri” tertip ederek üreticilerin
sorunları ve bunların çözümleri üzerinde çeşitli bilgilendirme ve
farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Tarımsal Tekniklerin Uygulama ve Yaygınlaştırılması
Projesi’nde yer alan Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi (Çiftçi
Eğitim Merkezi)  tamamlandığında Erzurum çiftçisinin
eğitimi konusunda planlarınız nelerdir? Bu konuda İl Mü-
dürlüğümüz ile işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? 

Fakültemiz tarafından hazırlanarak 2013 yılında Kalkınma
Bakanlığı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunulan
ve kabul edilen proje kapsamında yapımı devam eden
Merkez, Üniversitemiz ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı tarafından desteklenmiş olup tamamlanma aşa-
masındadır. Katkılarından dolayı Üniversite Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Hikmet KOÇAK hocamıza ve DAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanımız Sayın Adnan DEMİR’e
verdikleri destek için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Söz
konusu Merkez, Üniversitemizin öncülüğünde başta tarım
alanında olmak üzere hedef kitleye (çiftçiler ve öğrenciler
için kısa süreli; Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker

ve Teknisyenler için ise meslek içi) eğitim hizmetinde kulla-
nılmak üzere akademik programlar düzenlenecektir. 

Tabiatıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de
söz konusu projede, işbirliğinden öte  doğal paydaş olarak
programın her aşamasında yer alacaktır.  

İlimizde Hayvancılık işletmeleri ile ilgili olarak bir
araştırmanız var mı? Varsa sizce aksayan yönleri neler-
dir? Teknik manada bir katkınız olabilir mi? 

Hayvancılık Erzurum ekonomisinin bel kemiğidir. Kırsalda
nüfusun önemli bir kısmı hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ça-
yır-mer’a ve yaylalar hayvancılığa müsaittir. Potansiyel olarak
iyi noktada olmasına rağmen elde edilen verim düşüktür.
Çünkü iş, birkaç istisna dışında amatörce yapılmaktadır. İş-
letmeler küçüktür. Yem ve bakım besleme şartları kötüdür.
Barınaklar son derece elverişsizdir. Bunların ıslahı noktasında
veya son dönemde profesyonel hayvancılık için gerek ahır
yapımı, gerek işletim döneminde teknik destek verilmesi hu-
susunda Fakültemizin akademik kadrosu bizzat projelerde
yer almıştır. Benzeri çalışmalar devam ettirilecektir.

Erzurum’da kamuda çalışan teknik personele (Ziraat
Mühendisi, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik) bilgilerini
yenilemek ve yeni gelişmeleri öğretmek amacıyla belirli ko-
nularda eğitim verme amacıyla bir çalışma düşünülebilir
mi? Bu konuda ne gibi katkılarınız olur?

Tabii ki. Gelişen ve hergün değişen bilim ve teknolojinin
yeniliklerini teknik personelle buluşturmak Merkezimizin ana
hedefleri arasındadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere Tarım
Bilimleri Eğitim Merkezi (TARBİLEM), kendisine yüklenen
misyon gereği hedef kitlenin teknolojik yeniliklerle ve teorik
bilgilerle donatılması adına ilgili eğitim programlarını sürekli
gerçekleştirmeyi planlamaktadır.  

Son söz olarak, sahada emeği geçen tüm tarım çalışanlarına
ve Erzurum’da Tarım Bülteni ekibine teşekkür ederim.
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Anaç Koyun-Keçi Destekleme
Müracaatları Devam Ediyor
2015 yılı anaç koyun ve keçi

desteklemeleri için müra-
caatlar 1 Eylül 2015 tari-

hinde başlamış olup, 27 Kasım 2015
tarihinde sona erecektir. Destekle-
meden yararlanmak isteyen yetişti-
riciler, en geç 27 Kasım 2015 tarihine
kadar üyesi oldukları Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliğine
başvuru dilekçesi ile müracaat et-
meleri gerekmektedir. Yetiştiriciler
Koyun Keçi Kayıt Sisteminde
(KKKS), işletme ve hayvan bilgi-
lerinin güncellenmesini sağladıktan
sonra, güncellenmiş hayvanlarının
kulak numaralarının listesini de di-
lekçe ekinde vermek zorundadır.

Yetiştirici Birlikleri ise KKKS
ve kendi kayıt sistemlerinde (KKBS)
gerekli kontrol ve düzeltmeleri yap-
tıktan sonra bu sistemden aldığı gün-
cel kayıtlarla, üyeleri adına en geç

16 Ocak 2016 tarihine kadar İl/İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüklerine müracaat edeceklerdir.

Desteklemeye esas bilgilerde

KKKS kayıtları esas olup, bu sis-
temde hayvan ve işletme bilgilerinin
güncellenmesinden (ölüm, kesim,
satış vs.) ve kayıtlarının doğrulu-

ğunun takibinden yetiştirici sorum-
ludur. 27 Kasım 2015 tarihinden
sonra KKKS’ye kaydedilen veya
güncellenen işletme ve hayvanlar
desteklemeden faydalandırılmaz. 

Destekleme ödemesi, anaç ko-
yun-keçinin 27 Kasım 2015 tari-
hinde KKKS ve KKBS’de aynı iş-
letmede kayıtlı olması şartıyla iş-
letme sahibine yapılır. Ayrıca, hay-
vanların 27 Kasım 2015 tarihi son-
rasında il/ilçe müdürlüğünün ya-
pacağı yerinde kontrol tarihine
kadar geçen süre içerisinde aynı
işletmede olması zorunludur.

Farklı illerde işletmeleri ve hay-
vanları olan yetiştiriciler (göçer
hayvancılık yapanlar hariç), işlet-
melerinin bulunduğu il birliği ara-
cılığıyla her işletme için ayrı ayrı
müracaat edebilecektir.

SONBAHARDA GEÇ OTLATMA 
MERALARIMIZA ZARAR VERİYOR

Erzurum denince, tarımda ilk olarak,
geniş meraları ve hayvancılık akla gelmektedir.
Sayısal olarak da ülkemiz mera varlığının
yaklaşık % 11’ini ilimizin  bünyesinde barın-
dırması her zaman artı bir değer olarak
ortaya çıkmıştır.  İlimiz hayvancılığı ise avan-
tajını sahip olduğu meralardan almaktadır.
Meranın gerek hayvansal ürünlere verdiği
lezzet gerekse maliyetteki olumlu etkisi ön
plandadır.  Meralar hayvancılığın en ucuz
kaba yem kaynağıdır. Ülkemiz ve ilimiz me-
ralarındaki en temel sorun meraların zamansız
otlatılmasıdır. Planlı otlatma programı olarak
adlandırılan, yani zamanında ve doğru sayıda
hayvan ile otlatılma ile meralardan elde et-
tiğimiz kazancı en az iki katına çıkarabilir.

Meralarda aşırı otlatmalar sonucu bo-
zulma ve verimlerinin düşmesi kaçınılmaz
bir gerçektir. Meralar için 2 kritik dönem
önemli olup, bunlar; ilkbahar erken dönemde
ve geç sonbaharda otlatmadır. 

Otlatmaya son verme zamanı, özellikle
Sonbaharda yeniden sürümün görüldüğü serin
mevsim buğdaygillerinin baskın olduğu meralar
için önemlidir. Çünkü genellikle bu bitkiler
bu dönemde bir kısım yedek besin maddesi
birikimi sağlar ve daha fazla ot üreten generatif

sürgünlerini sonbaharda meydana getirirler.
Otlatmanın devam ettirilmesi durumunda
hem sürgünler zarar görür hem de yeterli
yedek besin maddesi depolayamayacakları
için kışa fizyolojik olarak zayıf girerler ve
ertesi yıl zayıf büyüme göstererek ciddi verim
düşüşü ortaya çıkar. Yine bu dönemde düşen
yağışlara bağlı olarak ıslanan toprakta hay-
vanların gezdirilmesinden kaynaklı ezilmeye
bağlı olarak ertesi yıl meydana gelecek sür-
günleri oluşturan dokular zarar görür. 

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 depolayamayan bitkiler ertesi yıl
cılız sürgün verir ve az ot üretirler. Meralarımızda
böyle bir durum ile karşılaşmamak için otlatmayı
zamanında sona erdirmeliyiz. Bunun doğru
tarihi, bitkilerde sonbahar büyümesinin durduğu
tarihten 1 ay öncesidir. İlimizde de bu tarih 10
Ekim olarak belirlenmiştir.

Sonbaharda otlatmaya zamanında
son vermek, mera bitkilerinin kışı zarar
görmeden atlatması ve ertesi yıl bol ot
üretmeleri açısından önemlidir.

2015 yılı Bitki Sağlığı Uygulama
Programı talimatları doğrultusunda
yürütülen faaliyetler dahilinde dü-
zenlenen tarla okulları, çiftçiler ta-
rafından ilgiyle karşılanıyor.

Doğal denge ve biyolojik hayatın
bozulması, çevre kirliliği gibi fak-
törler, kimyasal mücadeleye alter-
natif metotların bir bütün halinde
kullanımı ile entegre mücadele uy-
gulamaları ön plana çıkıyor. Bu
kapsamda gerçekleştirilen Tarla
Okulu çalışması kapsamında; konu
uzmanlarınca entegre mücadele tek-
nikleri, kalibrasyon, ilk yardım, pa-
zarlama konularında çiftçilere bil-
giler verilirken, soru-cevap şeklinde
teknik bilgi paylaşımı da yapılıyor.

Son olarak, İlimiz Palandöken
İlçesi Dereboğazı Mahallesi’nde
İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü işbirliği ile çift-
çilere 08-10 Eylül 2015 tarihleri
arasında “Patates Entegre Mücadele
Tarla Okulu Eğitimi” verildi.

Eğitimlerde, teknik personel ta-
rafından çiftçilere patates tarımında
kültürel mücadele yöntemleri içeri-
sinde yer alan sertifikalı tohumluk
kullanımının faydaları, toprak işleme,
gübreleme, sulama, münavebe, ka-
lıntı, kayıt-izlenebilirlikle ilgili teorik
bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak
patates hastalık ve zararlıları ile mü-
cadele yöntemleri anlatıldı.

Tarla okulunun son gününe
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Fethi AKMAN, İl
ve Palandöken İlçe Müdürlüğü
teknik personeli ile üreticiler ka-
tıldı. Katılımcılara Şube Müdürü
Fethi AKMAN, üretimin bir bütün
olarak düşünülmesini, yetiştirici-
likte kalite ve gıda güvenliğinin
önemli olduğunu ve çevre ve insan
sağlığının da bu bütün içerisinde
korunması gerektiğini vurguladı.
Eğitim programının bitiminde Tarla
Okulu eğitimine katılan 21 üreti-
ciye katılım belgeleri verildi.

Dereboğazı’nda Tarla Okulu Eğitimi
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Erzurum Tarım Konseyi İcra Kurulu
2. Toplantısını Gerçekleştirdi
Erzurum Tarım Konseyi İcra

Kurulu 2. Değerlendirme
Toplantısını 04.09.2015 ta-

rihinde gerçekleştirdi. Erzurum Valisi
Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK
başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantıya; Vali Yardımcısı Fatih GÜL’ün
yanı sıra, Erzurum Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, DAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Ku-
zeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA), Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Erzurum İl Ko-
ordinatörlüğü, Erzurum Ticaret Bor-
sası Başkanlığı, Erzurum Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanlığı, Doğu Ana-
dolu İhracatçılar Birliği, Ziraat Mü-
hendisleri Odası Erzurum Şubesi,
Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler
Odası, Erzurum Ziraat Odası Baş-
kanlığı gibi İcra Kurulu Üyesi kurum
ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde Er-
zurum Tarım Konseyi İcra Kurulunun
26 Haziran 2015 tarihinde gerçek-
leştirdiği 1. Değerlendirme Toplantısı
sonuçları el alındı.

İlk toplantıda gündeme alınan
Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş
Hayvancılık ve Arıcılık Çalışma
Gruplarının düzenlemiş olduğu Ça-
lışma Raporlarında ivedi ve öncelikli
olarak çözülmesi gereken;

*Erzurum canlı hayvan borsasının
faaliyete geçirilmesi, 

*Soğutmalı süt toplama merkez-

lerinin kurulması,
*Sebze üreticilerine yer tahsisi, 
*Mera ve otlakıyeler için hayvan

sulukları (sıvat) temini, 
*Hayvancılık bölgesi oluşturulması, 
*Patates tohumluk deposu ku-

rulması, 
*Organik ve mahalli ürün pazar-

larının kurulması, 
*Tarımsal Yatırımlarda İmar Ka-

nunu kaynaklı sorunlar, 
*Kredi Garanti Fonu’nun (KGF)

Tarımsal Krediler konusunda faaliyeti
ve tanıtımı, 

*Mera Vasıflarının Tespitine Yö-
nelik Envanter Çalışması, 

*Çiftçilerin / Yatırımcıların yeni
veya modernize edeceği hayvan barı-
nakları için Tip Proje Desteği konula-
rında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
Tarım Konseyince tespit edilen sek-

tördeki bu önemli sorunlar için yatı-
rımcı kuruluşlar nezdinde kamu hiz-
meti sağlama görevinin ifası, özel
sektör yatırımı veya yetiştirici-üretici
örgütleri kanalıyla çözülmesi için
gerekli farkındalığı oluşturma, bil-
gilendirme ve rehberlik etme, proje
üretme, projelere uygun finansal kay-
nak arayışı, paydaşlar arası konsensüs
sağlama gibi tüm süreçlere katkı
sağlama şeklinde çalışmalar yapıl-
dığını belirterek, acil olan bu baş-
lıklardaki konuların sektör için son
derece önemli olduğunu, bu sorun-
ların çözümünde çok ciddi bir mesafe
kat edilmiş olacağını vurguladı.

Tespit edilen konuları mahallinde
paydaş kurum-kuruluşlarla çözdük-
lerini, burada çözülemeyen konuları
ise ilgili Bakanlıklara sunacaklarını
bizzat ve yakinen takip edeceklerini
ifade eden Vali ALTIPARMAK, Ta-

rım Konseyinde sektörü tüm başlık-
larıyla hem makro anlamda hem de
mikro anlamda ele alarak çok önemli
tespitler yapıldığını ve kimi zaman
küçük müdahalelerle bunlara çözüm-
ler ürettiklerini, bundan böyle konu
bazlı, daha özel ve detaylı çalışmalar
yapılacağını belirtti.

60’ın üzerinde paydaş kurum
ve kuruluştan yine 100’ün üzerinde
konu uzmanının emek harcadığı
bu süreçte çok önemli tespitler ya-
pıldığını, kurumlar arasında güzel
bir çalışma sergilendiğini ve bu
çalışma kültürünün geliştirilerek
devam etmesi gerektiğini ifade eden
Vali ALTIPARMAK, bu çalışmalar
için başta Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere tüm kurum ve kuru-
luşlara teşekkür etti.

Toplantının ikinci bölümünde ise
Su Ürünleri, Tarla Bitkileri Yetişti-
riciliği, Sebze, Meyve ve Örtü Altı
Yetiştiriciliği ve Destek Çalışma
Gruplarının konuları ile ilgili sektörel
sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin
hazırlamış oldukları raporların su-
numu başta olmak üzere, Erzurum
Tarımına yönelik değerlendirmeler
yapıldı. Çalışma gruplarının ayrıntılı
raporlarının, konu bazında seçilerek
ilgili kurum-kuruluşlara sunulacağı,
bahse konu raporların, konsey
sekretaryasını yürüten İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
bir araya getirilerek basılı yayın
haline getirilmesi kararlaştırıldı.

Erzurum tarımına stratejik yak-
laşımı benimseyen müdürlüğümüz,
Tarım Strateji Belgesi, Erzurum
Tarım Konseyi gibi çalışmaların
ardından yatırımcılara rehberlik
yapacak sektörel rapor hazırlana-
bilmesi için Erzurum İlinde Muh-
temel Tarımsal Alanlar Raporu
projesinin startını verdi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansının (KUDAKA) 2015 yılı
Doğrudan faaliyet desteği programı
çerçevesinde Müdürlüğümüz ve
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ortaklığında hazırlanan  “Erzurum
İlinde Muhtemel Tarımsal Alanlar
Raporu” adlı proje finansman almaya
hak kazanmıştır.  Erzurum ilinde
yatırımlara uygun alanlarda tarım
ve tarıma dayalı sanayi potansiyelini
ortaya koymak  ve mevcut kaynak-
ların en iyi şekilde yararlanılması
durumunda bu potansiyelin ne kadar

artırılabileceğini tespit etmek ve bu
olası potansiyeli dikkate alarak böl-
gede rekabet edebilecek alanların
belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bu
kapsamda doğal kaynaklar, arıcılık,
yem bitkileri, büyükbaş, küçükbaş
hayvancılık, endüstri bitkileri alan-
larında birer adet örnek fizibilite
çalışması raporlanacaktır. Projemiz
KUDAKA tarafından desteklenmek-
te olup 3 aylık süre içerisinde pro-
jenin tamamlanması ön görülmek-
tedir. Proje bütçesi 41.330 TL olup
bu kapsamda 28.09.2015 tarihinde
KUDAKA Genel Sekreter Vekili
Dr. Mehmet Ali ÇAKAL ve İl Mü-
dürümüz Osman AKAR arasında
finansman sözleşmesi imzalanarak
proje startı verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan
AKAR; Yerel finansman kaynağımız
olan KUDAKA tarafından,  İl Mü-
dürlüğümüzün sunduğu projelerden

4 asil 2 yedek olmak üzere 6 projenin
desteklendiğini ve bu projelerin
yerel kapasitenin artırılmasına destek
olacağını belirtti. Önümüzdeki sü-
reçte programlanacak olası mali
destek programlarından Erzurum

Tarımının daha fazla pay alması
için hazırlık içerisinde olduklarını
belirterek, Erzurum tarımı için destek
programlarının fırsat olduğunu ve
bu programları daha iyi değerlen-
dirilmesi gerektiğini belirtti.

ERZURUM TARIMINA BİR HİZMET DAHA..
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Erzurum Tarım Konseyi İş
Geliştirme ve Çalışma
Grupları tarafından oluş-

turulan, Erzurum İli Tarım Sektörüne
Yönelik Tespit ve Çözüm Önerileri
Raporları, İcra Kurulunda değerlen-
dirilerek hızla icraata dönüştürülüyor. 

Erzurum Tarım Konseyi İcra Ku-
rulu 1. ve 2. Değerlendirme Toplan-
tılarında alınan kararlar doğrultusunda
konu temelinde kurumsal toplantılar
düzenlenmeye devam edilmektedir. 

Bu çerçevede, 11.09.2015 tari-
hinde İl Müdürlüğümüz toplantı sa-
lonunda bir alt toplantı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Fatih GÜL başkan-
lığında gerçekleştirilen toplantıya; İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, DAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı, Kuzeydoğu Ana-
dolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA),
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Erzurum İl Koordinatörlü-
ğü’nün temsilcileri katıldı. 

Vali Yardımcısı GÜL, İcra Kurulu
Değerlendirme Toplantılarında alınan
kararları özetleyerek Erzurum Tarımı
için alınan bu kararların önemine
dikkat çekti. Bu alanda yapılacak
çalışmaların organize bir şekilde yü-

rütülmesi, görev alan kurum ve ku-
ruluşların üzerlerine düşen çalışmaları
titizlikle yürütmelerini ve sonuç
odaklı çalışma yapmalarını istedi.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık
sektöründe ortaya konulan projelere
destek sağlayan kurumlarımız arasın-
daki işbirliği ve koordinasyonun artı-
rılması, uygulanacak projelerle ilgili
olarak ortak çalışmaların yürütülmesi,
1. ve 2. İcra Kurulu toplantılarında
alınan kararların uygulanmasında iz-
lenecek yöntemler görüşüldü.

Bu kapsamda İcra Kurulu top-
lantılarında öne çıkan başlıklardan; 

- Erzurum ilindeki su ürünleri
işletmelerinin karşılaştıkları sorun-

ların, daha kolay çözümü ve sek-
törleri ile ilgili olarak ortak proje
yürütmeleri için örgütlü bir yapıya
dönüşmeleri konusunda, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ilgili birimleri tarafından rehberlik
çalışmalarının yürütülmesi,

- “Balıkçılık Açısından Erzurum
İli Su Kaynakları Envanter Çalışması”
için DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Orman
Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü, Atatürk
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ve KUDAKA ile birlikte bir ön çalışma
yapılarak ihtiyaç olması halinde bu
amaçla proje hazırlanması,

- Birçok kurum tarafından tarım

sektörüne yönelik teşvik, hibe, kredi
ve çok sayıda çeşitli desteklemeler
sağlanmaktadır. Mahalli, ulusal veya
uluslararası bu kaynaklardan daha
geniş kitlelerin faydalanması için
hedef kitleye iyi anlatılması ve reh-
berlik edilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede ilgili kurumlarca sağlanan
tüm başlıklarda yatırımcı veya çift-
çinin rahatlıkla anlayabileceği ve
bölgeye özel bir tarımsal yatırım
ve desteklemeler rehberi hazırlan-
masına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun
için KUDAKA’nın organizasyonuy-
la, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOS-
GEB, Orman Su İşleri Bakanlığı,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
gibi çok sayıda kurum ve kuruluş
tarafından bölgeye sağlanan teşvik,
kredi, hibe ve desteklemelerin yer
alacağı, kitapçık ve broşür tarzında
rehber kaynakların hazırlanması,

- Tarımsal yatırımlarda İmar
Kanunu açısından ortaya çıkan
problemlerin giderilmesi için ça-
lışma yapılması,

- DAP İdaresi Bölge Başkanlı-
ğının daha önceden hayvan işlet-
meleri ile ilgili olarak hazırladığı
tip projelerin Erzurum ili şartlarına
göre yeniden düzenlenerek yatırım-
cıların hizmetine sunulması,

- Uygulanacak projelerde müm-
kün olduğu kadar iş ve işlemlerin
hızlandırılması ve bürokratik en-
gellerin en aza indirilmesi için İli-
mizdeki kurum ve kuruluşlar nez-
dinde gerekli tedbirlerin alınması
gibi konular görüşülerek bir ça-
lışma takvimi oluşturuldu.

Konsey Kararları
İcraata Dönüşüyor

Ülkemiz arıcılık sektöründe
önemli bir yer tutan Erzurum ilinin
adını sektörün her alanında mar-
kalaştırmak adına girişimler devam
ediyor.  İlin geniş çayır mera alanları
ile birlikte florası ve topagrafik
özelliği gerekse gübre ve kimyasal
kullanımının minimum düzeyde
olması bölgede üretilen arı ürün-
lerini ön plana çıkarmaktadır.  Ge-
lişen yoğun tarım teknikleri ilaç
ve gübre kullanımı yanında genetiği
değiştirilmiş materyallerin kullanımı
insan oğlunu aynı oranda doğal

gıda arayışına  yönlendirmektedir.
Kutsallığın atfedildiği arı ve bal,
“doğal ve şifa” denince ilk akla
gelen ürün olmuştur.  

Tarım sektörüne stratejik yak-
laşarak sektörün tüm paydaşlarının
işbirliği halinde birlikte iş yapabilme
kabiliyetini ortaya koymak adına
faaliyete geçen Erzurum Tarım
Konseyi arıcılık sektörünü de bir
araya getirmeye devam ediyor. Son
olarak Erzurum ilinde bal üretimi
yanında ikincil arı ürünlerinin üre-
timi ve yaygınlaştırılması adına fi-
nans kuruluşları, yatımcılar ve sek-
törel kuruluş ve birlikler bir araya
getirilerek düşüncelerin yatırıma
dönüştürülmesi adına adım atıldı.
Bu kapsamda 29 Eylül 2015 tari-
hinde Vali Yardımcısı Fatih GÜL
başkanlığında İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Kuzey-
doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA), DAP Bölge Kalkınma
İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK), Kü-

çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEP), Erzurum
Arı Yetiştiricileri Birliğinin en üst
düzeyde katılımının sağlandığı top-
lantıya ayrıca sektörde söz sahibi
42 yıllık bilimsel ve 30 yıllık Ticari
deneyimi bulunan Prof. Dr. Muhsin
DOĞAROĞLU ve sektöre yatırım
yapmak isteyen işadamları katıl-
mıştır.  Sektöre yatırım yapılması
adına finans kuruluşlarının öneri-
lerini sunduğu ve iş adamlarına fi-
nansal alternatiflerin sunulduğu top-
lantıdan iş adamları olumlu bir yak-
laşımla ayrılmışlardır. Katılımcıların

görüşlerini bildirdiği toplantı so-
nunda Prof. Dr. Muhsin  DOĞA-
ROĞLU dünyanın bir çok ülkesinde
bulunduğunu, ülkemizde sektörel
anlamda yaklaşık yarım asırlık tec-
rübesi içerisinde ilk kez tüm kuru-
luşların bu kadar olumlu yaklaştığı,
iş adamlarını yönlendirdiği bir top-
lantı içerisinde olmanın hazzını
taşıdığını belirtti.  Ayrıca Erzurum
Arı Yetiştiricileri Birliğinin  KU-
DAKA’nın katkıları ile yürüttüğü
“Apiterapi Ürünlerine İlk Adım”
projesi kapsamında da 28-30 Ey-
lül 2015 tarihleri arasında alan
gezileri ve paneller düzenlendi.

SADECE BAL YETMEZ !...SADECE BAL YETMEZ !...
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VETERİNER HEKİMLER
TEKNOLOJİYİ SAHAYA İNDİRDİ

6-7 Eylül 2015 tarihlerinde Er-
zurum Bölgesi Veteriner Hekimler
Odası Başkanlığı tarafından Vete-
riner Hekimlere yönelik, “Sığırlarda
Uygulamalı Reproduktif Ultraso-
nografi Kursu” düzenlenmiştir. 

Kursun teorik eğitimleri Atatürk
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde,
pratik eğitimleri ise Atatürk Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Çiftliği ve
Oral Et Entegre Tesislerinde ger-
çekleştirilmiştir. Kursu başarı ile ta-
mamlayan katılımcıların sertifikaları
Veteriner  Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Derviş ÖZDEMİR, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür
Yrd. Özcan YILDIRIM ve Erzurum
Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

Başkanı Doç. Dr. Bülent POLAT ta-
rafından takdim edilmiştir. Program-
da, VHO Başkanı Doç. Dr. Bülent
POLAT, teknolojiyi ve yeni geliş-
meleri mesleki sahaya taşıyarak hay-
vansal üretimde verimliliği amaçla-
dıklarını, özellikle suni tohumlama
faaliyetlerinde, mezbahalarda, adli
ve idari vakalarda gebelik teşhisini
daha sağlıklı ve erken dönemde ya-
kalamak adına bu kursu düzenle-
diklerini ve yine mesleki gelişmeyi
sağlama adına benzer faaliyetlere
devam edeceklerini ifade etti.   

Katılımcılar, Eğitim Programının
bitiminde, Veteriner Hekimler Odasının
ev sahipliğinde bir araya gelerek mes-
leki değerlendirmelerde bulundu.

TARIM TEŞKİLATLARI
BULUŞUYOR…

Erzurum ilinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığımız bünyesinde faaliyette bulunan
kuruluşlarımız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğünün öncülüğünde bir araya geldi. Belirli
aralıklarla bir araya gelinmesi planlanan ‘Tarım
Teşkilatları Buluşması’nın 1.sine Erzurum Ziraat
Mühendisleri Odası ev sahipliği yaptı. 

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR, Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürü Dr. Biray OKUMUŞ,  Doğru Anadolu
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Şerafettin
ÇAKAL, Gıda Kontrol Laboratuar Müdürü Mehmet
GÜN, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü
Ali KARAASLAN,  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörü
Dr. Atilla ÖZLÜ,  Toprak Mahsulleri Ofisi Şube
Müdürü Necati TEMİR, Et Süt Kurumu Kombina

Müdürü İsmail ATASEVER, ÇAYKUR Pazarlama
Bölge Müdürü Zeki SARIAVCI,  İl Müdür Yar-
dımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Erzurum ilinin gıda, tarım ve hayvancılık
sektöründe sahip olduğu potansiyellerini en
iyi şekilde kullanarak ile ve ülkeye daha fazla
katma değer sağlama adına  bir araya gelinmesi
amaçlanmıştır. Zaman zaman değişik konularda
bir araya gelen kuruluşlar içerisinde sadece
tarım teşkilatı ailesi olarak tarım politikalarını
değerlendirmek, faaliyetlerde sinerji oluştur-
mak, birlikte yürütülen ulusal projelerde
verimli çalışma ortamı sağlamak, oluşan ak-
saklıklara karşı etkin ve kısa vadede çözüm
üretebilmek ve mahalli kaynaklardan daha
fazla ortak proje üretme adına güç birliği ya-
ratmak amaçlanmaktadır.

Kanada’dan Ziyaretçilerimiz VardıKanada’dan Ziyaretçilerimiz VardıKanada’dan Ziyaretçilerimiz Vardı

Kanada’nın Alberta Eyaletinden bölgemizi zi-
yarete gelen heyet, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansı tarafından ağırlandı. 

Kanada’nın Alberta Eyaleti Tarım Bakanlığı,
Alberta Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Angus
Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ile özel sektör temsilci-
lerinden oluşan bir heyet, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
konusunda bölgemizin potansiyelini tanımak ve
işbirliği olanaklarını inceleyerek geliştirmek amacıyla
Erzurum’a bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 

İklim özellikleri ile Erzurum’a benzerlik gösteren
ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Kanada’nın
en gelişmiş bölgeleri arasında yer alan Alberta
Bölgesi ile bölgemiz arasında  karşılıklı ticari ilişkilerin
geliştirilmesi, yenilik ve tecrübe transferleri, karşılıklı
genç çiftçi değişim programları tasarımı gibi çeşitli
konularda işbirliği alanlarının araştırılması amacıyla
gerçekleştirilen ziyaretin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Ajansı’nda yapılan toplantı bölümüne, Ajans Genel
Sekreter Vekili Dr. Mehmet Ali ÇAKAL ve ilgili
uzmanlar, Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman AKAR, Erzurum İli Arı Yetiştiricileri
Birliği ve MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner
BAYIR, Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Hayrullah İNCE ve Erzurum İli Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı Mücahit YILMAZ katıldı. 

Toplantıda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
bölgedeki mevcut durumu ve karşılıklı iş birliğine
konu olabilecek fikirler ve görüşler paylaşıldı. Heyet
daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğünü
ziyaret ederek İl Koordinatörü Dr. Atilla ÖZLÜ’den
kurum destekleri hakkında bilgi aldı ve kurum ta-
rafından desteklenen bazı tesisleri yerinde ziyaret
etti. Heyet son ziyaretini Erzurum Valisi Dr. Ahmet
ALTIPARMAK’a gerçekleştirerek ilimizden ayrıldı.
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UZUNDERE’DE TARIM
Aynı Anda 4 Mevsim, Aynı Yerde 7 Bölge... 

Genel Durum 
Erzurum’a 84 km mesafede olup,

Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Ka-
radeniz Bölgesiyle sınır teşkil ettiği
ilçelerden birisidir. Uzundere; doğuda
Oltu, batıda İspir, güneyde Tortum,
kuzeyde ise Artvin ili Yusufeli ilçeleri
ile sınırlıdır. İlçe iklim olarak ılıman
bir özellik göstermekte olup, bu özel-
liği ile mikro klima alanıdır.  İlçenin
denizden yüksekliği 1050 metre,
yüzölçümü 483 km²’dir. İlçemiz Ço-
ruh vadisi içerisinde olup 6.625.000
m² büyüklüğündeki Tortum gölü bu
ilçemizde bulunmaktadır. Türki-
ye’nin önemli akarsularından biri
olan Çoruh Nehri, İlçe sınırlarından
geçiyor olup, tarımsal faaliyetler
kapsamında sulama yönüyle çiftçi-
lerimize kolaylık sağlamaktadır. 

18 mahalleden oluşan ilçe, Tortum
ilçesine bağlı bucak merkezi iken
1955 yılında Belediye, 19.06.1987
tarih ve 3392 sayılı Kanunla daha
önce bağlı olduğu Tortum ilçesinden
ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur.
2014 yılı nüfus kayıt sistemine göre
toplam nüfusu 8.465’dir.

Turizm faaliyetleri kapsamında
Engüzek kale, Tortum Şelalesi, Tor-
tum Gölü, Öşk Vank Kilisesi, Yedi
Göller, Köptek Mağarası, Sapaca
Kalesi, Karlanguç Evler, Zuğar boğazı
ve Köy yaylalarında doğa turizmi
ile birlikte İlçede Kano, Rafting,
Dağcılık, Trakking, Güreş, Bisiklet
vb sosyal faaliyetlerde yapılmaktadır. 

Tarım
Başta arazi yapısı nedeni ile kü-

çük tarımsal işletme yapısı olan il-
çede 1.173 tarım işletmesi ile il içe-
rinde % 1,26 paya sahiptir. Bu iş-
letmelerin 391 (% 1,1)ini bitkisel
üretim, 903 (%1,16) adedinide hay-
vansal üretim yapan işletmeler oluş-
turmaktadır. İlçede 13.107 da. tarla
alanı ile il içerisinde %0,55 pay al-
maktadır. Ancak iklimin elverişliliği;
sebzede 467 dekar (%5,5) meyvede
ise 6297 da ile il içerisinde % 39
pay almasını sağlamıştır. Hayvancılık
bakımından 1.890 büyük baş ile
%0,27, 18.460 küçük baş ile % 2,14
, 5213 arı kolonisi ilede % 4,3 il
içerisinde pay almaktadır.  

Meyve ve Sebzecilik
İlçe halkının % 80’ne yakını

doğrudan veya dolaylı olarak tarım
ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
Uzundere, ekolojik faktörlerin elve-
rişliliği nedeniyle tarımsal üretim
açısından ekonomik bir öneme sa-
hiptir. Arazi yapısı genellikle dağlık
yüksek meyillidir. Ayrıca düzlük alan
az olup, bu araziler Çoruh Vadisinde
yer almaktadır. Uzundere, Erzurum
ve çevresinin meyve bahçesi duru-
mundadır. Yörede her türlü sebze ve
meyve yetiştirilmektedir. Halkın ço-
ğunluğu meyvecilik ve sebzecilikle
uğraşmaktadır. Bahçe alanlarında
elma, armut, ayva, kiraz, vişne, dut,
karadut, ceviz, kayısı, şeftali, kızılcık,
erik, üzüm, nar, kivi, incir gibi birçok
meyve yetiştirilmektedir.  

Yıldan yıla değişmek üzere bazı
sulanabilen tarla ve bahçe alanlarında
ara tarım olarak 467 dekar alanda
sebze üretimi yapılmaktadır. Tarım
alanlarının kısıtlı olması nedeniyle
dar alanlardan en yüksek verimi elde
etme hedeflenmiştir. İkliminde müsait
olmasından faydalanılarak seracılık

faaliyetleri başlatılmış ve halen ilçede
seracılık gelişerek devam etmektedir.

Örtüaltı Yetiştiricilik
Faaliyetleri
Uzundere mikro klima yapısı

itibariyle örtü altı yetiştiriciliğe son
derece uygundur. İlçede 1993 yılında
başlatılan ahşap ve galvanizli boru
konstrüksiyonlu, plastik örtülü se-
racılık hızla gelişmeye devam et-
mektedir.. 2007 yılında %50 hibeyle
Avrupa Birliği projesi kapsamında
3 da cam sera yapılmıştır. İlçede ti-
cari anlamda 273 işletme 54.293
m2 kapalı alanda hıyar ve domates
çoğunlukta olmak üzere seracılık
faaliyetleri yürütülmektedir.

Devam eden Çoruh Nehri Re-
habilitasyon Projesi ile toplamda
18 adet 500 m2 sera yapımı devam
etmektedir. Aynı zamanda Altınçanak
Köyünde bulunan 50 da alana ha-
zırlanmakta olan proje ile 46 adet
500 m2 modern sera, soğuk hava
deposu, paketleme ünitesinden olu-
şan kompleks bir üretim yeri he-
deflenmekte olup çalışmaları devam
etmektedir.

Ayrıca 100 m2’lik Erzurum Va-
liliğinin yaptırmış olduğu Çin Tipi
Serada küçük çapta domates, hıyar,
patlıcan, biber, kabak, kavun gibi
ürünler yetiştirilmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları  
İlimizde ilk olarak 2013 yılında

Uzundere ilçesinde 3 çiftçiyle baş-
layan İyi Tarım Uygulamaları, 2014
yılında 5 çiftçi ile devam etmiştir.
2015 yılında ‘’Sürdürülebilir Bitkisel
Üretim Teknikleri Yaygınlaştırma ve
Kontrolü Projesi’’ çerçevesinde Çevre,
insan ve hayvan sağlığına zarar ver-
meyen, tarımda izlenebilirlik ve sür-
dürülebilirlik ile gıda güvenliğini
sağlayan bir tarımsal üretim metodu
olan ‘’İyi Tarım Uygulamaları ‘’ İl-
çemiz örtü altı yetiştiricileri işlet-
melerinde uygulanmaktadır.

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
İlçenin Çaybaşı Mahallesi mev-

kiinde Uzundere Kaymakamlığı’nın
yaptırdığı 500’er m2 biri cam diğeri
plastik olmak üzere iki adet sera
mevcuttur. Bu seralarda kadife, pe-
tunya, menekşe, aslanağzı, ateş, yıldız,
yaz asteri gibi çeşitler yetiştirilmek-
tedir. Yetiştirilen süs bitkileri Erzurum
başta olmak üzere çevre il ve ilçe
belediyelerine pazarlanmaktadır.

Hayvancılık Faaliyetleri
Genelde küçük işletmeler şek-

linde olup arazi ihtiyacı daha az
duyulan arıcılık ve balıkçılık ön
plana çıkmaktadır.

İnsanın, her mahallesinde farklı bir bölgeyi ya-
şayabileceği Uzundere; Erzurum’un arazi ve iklim
yapısı bakımından Ülkemizdeki 4 mevsimi ve 7
farklı bölgeyi yaşayabileceği bir ilçemizdir.
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İLÇE EKONOMİSİNİN
LOKOMOTİFİ TARIMDIR

İlçemiz narenciye dışında tüm ürün-
lerin üretildiği, mikro klima iklimi özelliği
taşıyan bir vadinin içerisinde yer almak-
tadır.  Bu vadide seracılık önemli bir
ekonomik değer oluşturmaktadır. Şöyle
ki ilçemizde bulunan 276 adet serada,
yıllık 100 ton domates ve 1.375 ton sa-
latalık üretimi ile ilimizin ihtiyacının
önemli bir kısmını karşılanmaktadır. Yine
çin tipi seramızda ürün çeşitliliği sağla-
narak üretime devam edilmektedir. Üre-
ticilerimizin en önemli problemlerinden

birisi sulama suyunun yetersiz olmasıdır.
Bu yetersizlik sebebiyle seralarda, erken
dönemde üretim kaybı yaşanmaktadır. 

İlçe ekonomisine katkı sağlayan diğer
bir unsur, süs ve bahçe bitkilerinin üre-
timidir. Üç girişimci kadın tarafından
yıllık yaklaşık 500.000 adet peyzaj bitkisi
üretilerek, Erzurum ve yakın illerin ihti-
yacı karşılanmaktadır. 

Tarım sektörünün önemli problem-
lerinden birisi de don olaylarıdır. Erken
don olaylarına karşı uyarı sistemi geliş-
tirmek amacıyla, KUDAKA’ya “Gökten
Dört Elma Düştü” proje sunulmuş ve
Ajans tarafından mali destek programı

ile desteklenmiştir. Yine sera üreticilerinin
eğitimi için teknik destek projesi hazır-
lanmış, KUDAKA tarafından desteklen-
miştir.

İlçemizde üretilen ürünlerin, Uzun-
dere Örtü Altı Seracıları Birliği marifetiye
markalaştırılması, paketlendirilmesi, so-
ğuk zincir ile tek elden pazarlanmasının
önemli bir proje olduğu değerlendiril-
mektedir. Bu amaçla Erzurum İl Gıda,Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
içerisinde fide üretim merkezi, soğuk
hava deposu ve modern seraların olduğu
bir proje hazırlanmış olup, projenin DAP
idaresine sunulması planlanmaktadır. 

M.Halis ÖZSOY / Belediye Başkanı

İlçedeki Festivaller ve Etkinlikler
1.CUMHURİYET KARAKUCAK GÜREŞLERİ 29 EKİM MER-

KEZ MAH. UZUNDERE (Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler ka-
rakucak güreşleri) 

2.KABOTAJ BAYRAMI 1-7 EYLÜL BALIKLI KÖYÜ UZUNDERE
3.ARMUTLU FESTİVALİ VE ÂŞIK ÜMMANİ CAN’I ANMA

PROGRAMI 1-7 EKİM ÇAMLIYAMAÇ- UZUNDERE (Yıldızlar, gençler
ve büyükler karakucak güreşleri, Âşık Ümmani CAN’nın anılması)

4.ÂŞIK MAHİRİ’Yİ ANMA ŞENLİKLERİ 7-14 EKİM CEVİZLİ
KÖYÜ-UZUNDERE (Cevizli halk ozanı mahiri ilgili etkinlikleri)

5.PUŞULU YAYLA ŞENLİKLERİ 7-14 HAZİRAN SAPACA
KÖYÜ UZUNDERE (Yöresel bal tanıtımı, yıldızlar, gençler güreş
müsabakaları ve piknik etkinliği)

6.ESKİ HANLAR HERFENE ŞENLİĞİ 7-14 TEMMUZ DİKYAR

KÖYÜ – UZUNDERE (Yurt içi ve yurt dışındaki diyarlıların toplanarak
yaptıkları piknik organizasyonu)      

7.ZİYARET ANMA PROGRAMI 15-21 MAYIS (Uzundere ilçesi
ziyaret tepede Hz. Ömer’in torunu Hz. Sat’ın mezarı ziyaret edilerek
kurban kesiminin gerçekleştirildiği etkinlik)

8.KUŞ GÖZLEM FESTİVALİ 1- 7 EKİM  (İlkbaharda Afrika kı-
tasından Kafkaslara sonbaharda da Afrika kıtasına göç eden kuşların
rotasında bulunan ilçemiz Tortum gölü ve nehri bu kuşların dinlendiği
alanlar olup bu kuşlar gözlenmektedir)

9.UZUNDERE YEMEKLERİ VE GASTRONOMİ FESTİVALİ
23-30 HAZİRAN (Uzundere yemeklerinin tanıtıldığı yemek pişirme
teknikleri ile ilgili etkinliktir.)

10.BİSİKLET ŞENLİĞİ 1- 8 NİSAN
11.TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 15-22 NİSAN
12.DÜNYA ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ 5 HAZİRAN

HİZMETTE SINIR
TANIMAYAN  BAŞKAN

Her alanda olduğu gibi tarım sektörün-
dede Uzunderenin adını duyurmak için
çalışan  Belediye Başkanı M.Halis ÖZSOY
Belediye olarak bu sektöre yönelik de önemli
hizmetler vermektedir. Sadece ilçe üretici-
lerine değil ilin tamamına hizmet üretmek
adına sebze yetiştiricilerine yer tahsisi ça-
lışmalarında da öncülük etmektedir.

Belediyenin bir kısım örnek çalışmaları;
- Uzundere’de yerel pazarlar oluştu-

ruldu, üreticiler yetiştirmiş oldukları ürünleri
burada satışa sunarak ekonomik gelir elde
edilmesi sağlandı.

- Tortum şelalesinde Erzurum Büyük-
şehir Belediyesiyle ortaklaşa yürütülen
yerel ürünlerin halka daha kolay ulaşması
için yerel ürün satış yerleri yapıldı. Bu
bağlamda mevsimine göre kış ayları için
pekmez, reçel, pestil, köme, ceviz ve çeşitli
meyvelerin kurularından elde edilen ürünleri
ve yaz mevsiminde tamamen organik olan
meyve ve sebzeler alıcılarla buluşturuldu.  

- İyi tarım uygulamaları neticesinde

üreticilerimizin üretim kapasitelerinin ar-
tırılması sağlandı.

- Uzundere Kadın Emeğini Değerlen-
dirme Vakfı tarafından üretilen ürünlerin
markalaştırarak ve bu yöresel ürünlerin
tanıtımında büyük katkı sağlamışlardır.

- Geleneksel ekmek üretim sistemi
tandırlar, günümüzde unutulmaya yüz tut-
muşken, Uzundere’deki kadınların büyük
çaba sarf ederek yüzyıl süren geleneği
devam ettirerek öz kültürümüzün devamına
katkı sağlanmıştır.

Hacı Arslan UZAN / Uzundere Kaymakamı 

Örgütlenme Çalışmaları
İlçede 1 Ziraat Odası, 1 Tarım Kredi Koope-

ratifi ve 1 Örtü Altı Üreticileri Birliği olmak
üzere 3 adet çiftçi örgütü bulunmaktadır.

Uzundere İlçesine Sağlanan Tarımsal
Desteklemeler

Bakanlığımızca mazot-gübre-toprak analizi, yem

bitkileri, sertifikalı fidan-tohum kullanımı, iyi tarım,
makine-ekipman, hububat fark ödemeleri, su ürünleri,
besilik materyal temini, anaç sığır, buzağı, beslik erkek
sığır, anaç-koyun keçi ve arılı kovan desteklemeleri
başlıkları altında 2012-2014 yılları arasında yaklaşık
830 bin Türk Lirası destekleme ödemesi yapılmıştır.

Proje çalışmaları
Budama ve Aşılama Projesi  (2010), Süt Sı-

ğırcılığını Geliştirme Projesi (2011), Süt Sığırcılığını
Geliştirme Projesi (2013), Sanen Keçisini Geliş-
tirme Projesi (2013), Seracılığı Geliştirme Projesi,
(2013),  Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi
(2013), Örtü altı Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uy-
gulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Pro-
jesi (2013), Örtü altı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları
ile Mücadele Projesi (2015), Gökten Dört Elma
Düştü Projesi/ Uzaktan algılama sistemi (2016)
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İlçemiz seracılık açısından Erzurum’da hatta
Doğu Anadolu Bölgesi’nde çok önemli bir yere
sahip olup, Örtü Altı Üretim Merkezi haline gel-
miştir. Üretmiş olduğumuz ürünlerin pazarlan-
masının daha kolay olması için 2013 yılında 16
çiftçi arkadaşımızla birlikte Uzundere Örtü Altı
Üreticileri Birliği kurmuş bulunmaktayız. Zamanla
bu üye sayısının artırılması ile birlikte yapılacak
projeler vasıtası ile mevcut seraların modernizas-
yonu ve sayısının arttırılarak üretilen ürünlerin
pazara tek elden satılması amaçlanmaktadır. İl-

çemizde bulunan seralarda %90 oranında salatalık
üretimi yapılmaktadır. Ürünlerin; topraktan pazara
sunulmasına kadar ki bütün aşamalarını ilçe Mü-
dürlüğümüz teknik personelinin desteği ve kont-
rolleri ile gerçekleştirilmesi ve iyi tarım uygula-
malarını yaygınlaştırarak kontrollü ve güvenilir
gıdaların üretilmesi amaçlanmaktadır. Bizim ön-
celiklerimiz arasında  ‘‘Uzundere Salatası’’ nı bir
marka haline getirilerek yazın salata üretimi kışın
ise yeşillik (marul, ıspanak vs) ürtimi ile bölgenin
bütün ihtiyacını karşılamaktır. Sinan AYDIN / Örtüaltı Yet. Bir. Bşk

BİZ KÜÇÜK ANTALYAYIZ

Uzundere Ziraat Odası 2002 yılında ku-
rulmuştur. Üye sayımız 3.800 olup, bunların
1.200 aktif olarak çiftçilikle uğraşmaktadır.
İleriye yönelik çiftçi sayımızın artışına bağlı
olarak zirai alet ekipmanları kiralama, tohum
ve  gübre tedarikine yönelik çalışmalar yapıla-

caktır. Çiftçilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri
için Tarım Danışmanı olarak Ziraat Mühendisi
çalıştırmayı planmaktayız.İlçe Müdürlüğü teknik
elemanlarının yapmış olduğu çiftçi ziyaretleri
ve eğitimlerinde Ziraat Odası olarak bizlerde
katılarak, katkı sağlamaktayız.  

Selim KARDEŞ / Ziraat Odası Bşk

BAŞARLI ÇİFTÇİ ÖRGÜTÜ OLMA YOLUNDA
EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ
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ERZURUM TARIMININ TURFANDASI UZUNDERE
İlçe Müdürlüğü olarak birçok

alanda faaliyet göstermekte-
yiz. Hayvan hastalık ve za-

rarlıları, bitki hastalık ve zararlıları,
hijyen, arı yetiştiriciliği, gıda vb.
birçok faaliyette çiftçilerimize eğitim
ve yayımlar yapılarak yeni teknikler
ve güncel bilgiler aktarılarak daha
modern tarım ve hayvancılık yap-
maları konusunda yardımcı olmak-
tayız. Hayvan hastalıkları ile mü-
cadele için etkin bir şekilde aşıla-
malar yapılarak salgın hastalıkların
önlemesinde önemli yol kat edilmiş
olup yaklaşık 3 yıldır herhangi bir
hastalık çıkışımızın olmaması üre-
ticilerimiz açısından sevindiricidir.
Bakanlık olarak bitkisel ve hayvansal
üretim desteklemeleri kapsamında
çiftçilerimize destek vermekteyiz.
Üretim ve Toplu tüketim yerlerinin
denetimlerinin etkin bir şekilde ya-
pılarak İlçe halkımızın güvenilir

gıda tüketmeleri sağlanmaktadır.
Hayvancılık desteklemelerinin ya-

nında İlçe Müdürlüğümüzün yaptığı
projeler ile çiftçilerimize yumurta ta-
vuğu, büyük baş ve küçük baş hayvan
dağıtımları yapılmıştır. Çoruh nehri
Rehabilitasyon Projesi kapsamında
2015 yılında Ana Arı Üretimine yö-
nelik gerekli modern kovan ve arıcılık
aletleri verildi. Arıcılık faaliyetinde
bulunan bir çok çiftçimize kovan des-

teği sağlandı ve bunların yaban ha-
yattan korunması içinde elektro şok
üniteleri dağıtılmıştır. Yine bu kap-
samda 2016 yılında 1350 adet arılı
kovan dağıtılacak ve aynı şekilde
bunların yaban hayattan korunması
için elektro şok üniteleri dağıtılarak
ve buralarda yüksek platformlar ya-
pılacaktır. Yavru alabalık yetiştirici-
liğini artırmak için ‘’Alabalık Çift-
liklerinde Modernizasyon ve Yavru
Alabalık Yetiştiriciliği’’ adlı projemiz
ile alabalık çiftliklerimizin kapasite-
sinin artırılması hedeflenmektedir.
Hayvancılık desteklemelerinin yanında
bitkisel üretime de yapılan bir çok
proje ile  meyve bahçesi kurulumları,
sera yapımları, iyi tarım uygulamaları,
yem bitkisi dağıtımları gibi desteklerde
bulunduk ve desteklemede bulunmaya
devam edeceğiz. Yaptığımız bir diğer
poje ile KUDAKA dan alınan destek
ile İlçemize erken uyarı sistemi kur-

maktayız. Kuracağımız bu sistem ile
don gibi iklim değişiklikleri, birçok
meyve ve sebze hastalık ve zararlıla-
rının önceden tahmin edilerek gerekli
önlemleri alıp üretim kapasitesinin
artırılması sağlanacaktır. Projemize
eş finansman katkısında bulunan Be-
lediye Başkanımız M. Halis ÖZSOY’a
teşekkürlerimizi bir borç bilmekteyiz. 

İlçemiz seracılık açısından Erzu-
rum’da hatta Doğu Anadolu Bölge-
si’nde çok önemli bir yere sahip
olup, örtü altı üretim merkezi haline
gelmiştir. İlçemizde bulunan seralarda
%90 oranında salatalık üretimi ya-
pılmaktadır. Bu üretimi daha da ge-
liştirmek üzere, Belediye Başkanlı-
ğımızın tahsis ettiği alana İl Müdür-
lüğümüzün katkısı ile hazırlanacak
proje ile 46 adet polikarbon sera, so-
ğuk hava deposu ve paketleme üni-
tesinde oluşan kompleks bir yapının
yapılması planlanmakta ve İlçemizde
kurmuş olduğumuz Örtü Altı Sebze
Üreticileri Birliği vasıtası ile ürünle-
rimizin tek elden toplanıp pazara su-
nulması amaçlanmaktadır. İyi tarım
uygulamaları kapsamında üretilecek
‘‘Uzundere Salatası’’ bir marka haline
getirilerek, yazın salata üretimi kışın
ise yeşillik (marul, ıspanak vs) üretimi
ile bölgenin önemli ihtiyacını karşı-
lamayı hedeflenmekteyiz. 

İlçemizin arazi yapısının kırık
olmasına rağmen ciddi emekler
verilerek üretim yapan çiftçileri-
mize, her konuda destek olmayı
bir borç bilip bol kazançlı ve be-
reketli günler diliyorum. 

Kürşat YILDIZ  /   İlçe Müdürü
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EKİM AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
1. Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Anızlar yakılmayıp sürülerek toprağa karıştırılmalıdır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve  

üçlemesi   yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.  Güzlük ekimler tamamlanır.
2. Endüstri bitkilerinde (Şekerpancarı, ayçiçeği ve patates) hasat işlerine başlanır.
3. Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasad edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevk edilir.   

Muhafaza edilir ve değerlendirilir.
4. Her türlü sebze hasadı yapılır. Bazı bölgelerde son turfanda sebzelerin hasadına başlanır. Kış hazırlığı olarak turşu yapılır.
7. Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.

Hayvansal Üretim
1. Ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder. 
2. Hayvanlar yaylalardan kışlıklara dönerler. Meraları koruma adına Ekim ayının ikinci yarısından sonra mera otlatılması kesinlikle yapılmamalıdır. 
3. Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi bakım işleri ay boyunca devam eder.
4. Yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silaj yapımı bitirilir.
5. Anaç koyun ve keçi desteklemleri için güncel kayıtlar eşliğinde müracaat işlemleri devam ediyor. 
6. Gerek barınakta gerekse hayvanlarda sonbahar parazit ilaçlaması yapılmalıdır.
7. Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası devam etmekte olup, büyükbaş hayvanların tamamı mutlaka aşılatılmalıdır.
8. Yeni doğan buzağı ve kuzuların küpeleme ve kayıt işlemleri yaptırılır.
9. Kovanlarda bakım işleri devam eder. Kovan içerisindeki fazla çerçeveler çıkarılır. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltılır.

10. Başta varroa olmak üzere çeşitli arı hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir
11. Kovanlarda kışlık yiyecek durumları kontrol edilir. Sıvı besleme tamamlanarak, kekle beslemeye başlanır. Özellikle polenli boş petekler mum 

güvesine karşı ilaçlanır.
12. İşletmedeki hayvan kayıtları (alım-satım-kesim-ölüm-yeni doğan vs.), ilgili sistemlerde mutlaka güncellenmesi sağlanmalıdır.

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

Türkiye’de İlk ve Tek; 
SOĞUĞA DAYANIKLILIK TEST MERKEZİ

Değişen ve gelişen tarım tek-
nikleri ile ülkemizin dışa bağımlılığı
azaltmak ve millileşmek adına her
geçen gün tarımda da güzel geliş-
meler olmaktadır. Bunun en güzel
örneklerinden biriside Erzurum ilin-
de faaliyete geçecek olan Soğuğa
Dayanıklılık Test Merkezi’dir. 

Konu İle ilgili açıklamada bulu-
nan Doğu Anadolu Araştırma Ensti-
tüsü Müdürü Şerafettin ÇAKAL
“Bütün dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de yüksek verimli, kaliteli,
soğuğa ve kurağa dayanıklı çeşitler
geliştirmek için bitki ıslah çalışmaları
yürütülmektedir. Ancak son yıllara

kadar dayanıklılık ıslah çalışmaları
tarla şartlarında yürütülmekte ve bu
da yüksek miktarda işgücü, zaman
ve maliyet gerektirmekteydi. Faaliyete
geçirdiğimiz Soğuğa Dayanıklılık
Test Merkezinde çalışmalar kontrollü
şartlarda yapılacağından bu olum-
suzluklar ortadan kalkacak, yani her-
şey kontrolümüzde olacak. Bu an-
lamda önemli ölçüde zaman, işgücü
ve maliyet tasarrufu sağlanmış ola-
caktır. Dayanıklı çeşitler geliştiril-
diğinde üreticilerin soğuk zararı ne-
deniyle karşılaşacakları verim kaybı
en aza indirilmiş olacaktır.” dedi.
Ayrıca, Bakanlık olarak 2014 yılı
Mayıs ayında başlattıkları 4,5 milyon
TL bütçeli Soğuğa Dayanıklılık Test
Merkezi Projesi kapsamında 5.000
m2 alan içerisinde 4 iklim odası, 2
soğuk oda,1 büyük sera, 2 küçük
sera, kalite laboratuvarı, biyoteknoloji
laboratuvarı, soğuğa dayanıklılık la-
boratuvarı, 2 adet toplantı odası ve
kar örtüsüz çalışmalar için 1 adet
sundurmanın bulunduğunu belirterek,
Ülkemiz tarımına böylesine bir yapı
ile hizmet sunabilmenin coşkusu içe-
risinde olduklarını, ayrıca bu mer-
kezin Ulusal ve Uluslararası Araş-
tırma Kuruluşlarına ve Üniversitelere
de hizmet vereceğini belirtti.

LABORATUVARIMIZDA ANALİZ
ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bakanlığımız kuruluşlarından Erzurum Gıda
Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü hizmet yelpazesini
genişletmek adına hızla büyüyor.   Konu ile
ilgili açıklamada bulanan Laboratuvar Müdürü
Mehmet GÜN “2011 yılında 12 parametrede
(analizde) ve  4 yıl için akredite olan laboratuvarın
2015 yılında mevcut parametrelere 17 parametre
daha ekleyerek 29 analizde akredite olmuştur.
Hem gıda üreticilerimizi hemde tüketiciyi
yakından ilgilendiren bir çok analizimiz bulun-
maktadır. Bu parametreler arasında özellikle
ette tür tayini, tüm gıda ve yemlerde mikrobi-
yolojik bakteriler, balda HMF tayini, gıdalarda
aflatoksin, protein, rutubet, tuz tayini vb gibi
analizleri örnek verebiliriz. Ayrıca Laboratuva-
rımızda bulunan ICP-OES cihazı devreye alınarak,

gıdalarda ağır metal aranması (kadmiyum,
bakır, demir çinko v.b) analizlerin validasyon
çalışmalarına başlanmıştır.   Gıda güvenliliğin
en önemli ayaklarından biri olan laboratuvar
analizi; kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıda üretme
ve tüketiciye sunmayı sağlamaktadır. Bu nedenle
her üretimin birincil aşamasında işletmelerin
bizlere ulaşarak analiz yaptırması, hemde oto-
kontrol sağlama adına varsa bir sorun vatan-
daşlarında ALO 174 aracılığı ile İl/İlçe Müdür-
lüklerine ulaşarak gerekli kontrollerin yapılması
ile bu hizmetlerimiz daha etkin kılınacaktır.”
diyen GÜN, Toplumun en temel hakkı olan gü-
venilir gıdaya erişim konusunda sorumluluğu-
muzun bilinci ile üzerlerine düşen görevi yerine
getirmeye devam edeceklerini belirtti.


