
ERZURUM İLİ HAYVANCILIĞINDA 
ÇİĞ SÜT DEĞER ZİNCİRİ

Süt üretiminde 4. sıradayız

Ülke genelinde olduğu
gibi Erzurum ilinde de
son yıllarda hayvan var-

lığında ciddi bir artış olmuştur. İl
genelinde günümüz itibariyle
700.000 büyükbaş hayvan varlığı
içerisinde yaklaşık 300.000 sağmal
inek bulunmaktadır. Hayvan varlığı
artışı, bakım besleme şartlarının
giderek iyileştirilmesi ve ırk ısla-
hının gelişimiyle birlikte verimli-
likte de giderek artış olmuştur.
Özellikle süt veriminde artış ve
beraberinde işletmelere sağlanan
ekonomik katkı ile sektörün ras-
yonel gelişimi de hızlandırılmıştır.
Ancak bir kısım yapısal ve orga-
nizasyon yetersizliklerinden dolayı
ticarete konu süt oranı yetersiz kal-
dığından; sahip olunan bu yüksek
üretim potansiyelinden, ekonomik
anlamda istenilen seviyede katma
değer sağlanamamaktadır. >> 2’de

6. DOĞU ANADOLU 
TARIM FUARI DÜZENLENDİ

Müsteşarımız 
Sayın MİRMAHMUTOĞULLARI,
ilimizde bir dizi etkinlik ve 
ziyaretlerde bulundu. >> 5’te

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Atatürk Üniversitesi, Tür-
kiye Enfeksiyon Hastalıkları Uz-
manlık Derneği (EKMUD) ve Türk
Veteriner Hekimler Birliği (TVHB)
gibi kurum ve kuruluşların destek
ve katılımı ile 24-25 Ekim 2014
tarihlerinde Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Konferans Salonunda
gerçekleştirilmiştir. >> 4’te

GÜVENİLİR GIDA
Gıda maddelerinin insan sağlığı
üzerindeki etkileri ve taşıdıkları
riskler çok eski yıllardan beri yer
almakta ise de, özellikle günü-
müzde birincil üretimden tüke-
time yani tarladan çatala kadar
her aşamada gıda güvenilirliğinin
önemi çok daha yoğun bir bi-
çimde anlaşılmıştır. >> 7’de

5. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTA-
LIKLAR SEMPOZYUMU, ERZU-
RUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum ilinde, 30 Ekim -
2 Kasım 2014 tarihleri arasında
6.sı düzenlenen Doğu Anadolu
Tarım Fuarı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müste-

şarı Sayın Vedat MİRMAH-
MUTOĞULLARI, Erzurum
Valisi Sayın Dr. Ahmet ALTI-
PARMAK ve birçok davetlinin
katılımı ile açıldı. >> 3’te

SÜT ÇALIŞTAYI  DÜZENLEDİK
>> 3’te

SONBAHAR ŞAP AŞILAMA KAM-
PANYASI DEVAM EDİYOR >> 9’da

ANIZA DOĞRUDAN EKİM, HEM
CEBİ HEMDE TOPRAĞI KORUR!

>> 9’da

YÜKSELEN DEĞERİMİZ,
İSPİR VE HINIS KURU FASULYESİ

>> 6’da
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>> 10 -11-12’de  >> 10 -11-12’de  
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Özcan YILDIRIM İl Müdür Yardımcısı

Ticarete konu sütte
yetersizlik var

İl’de üretilen çiğ sütün tama-
mına yakını inek sütü (%96,5)
olup, koyun-keçi sütü (25.000

ton/yıl) büyük oranda kuzu-oğlak bes-
lenmesinde kullanılmaktadır. Manda
sütü (400 ton/yıl) ise iç tüketim ve
bireysel pazarlamaya konu olmaktadır.  

Ülke genelinde sanayiye aktarılan
süt, yaklaşık %45-46 civarında olup,
Erzurum ilinde ise bir kısım geleneksel
üretim modeli ve yapısal sorunlardan
dolayı %20-25’lik payla, henüz ülke
ortalamasının yarısı oranındadır. 

Üretilen çiğ sütün ortalama yüzde
5-10’u buzağı beslenmesinde, %65-
75’i aile ihtiyacı ve il içi içme sütü
veya ürüne dönüştürülerek mahal-
linde satış şeklinde, kalan %20-
25’lik kısım ise açık pazar satışı,

toplama, soğutma zinciriyle veya
soğutmadan direkt veya aracılar va-
sıtasıyla sanayiciye aktarılmaktadır.

Sanayiye aktarılan ve yukarıda
belirtildiği üzere çeşitli şekillerde ti-
carete konu süt oranının düşük kal-
ması ve sahip olduğu potansiyeli ye-
terince kullanamaması; Erzurum ili
hayvancılığında en önemli sorunlar-
dan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çiğ süt değer zincirinde,
kurumsallaşma sorunu yaşan-
maktadır

Sektörde, çiğ süt değer zincirinde
özellikle üretim, toplama ve sanayiye
aktarma aşamalarında teknik alt
yapı ve organizasyon anlamında
ciddi yetersizlik var. Makinalı sağım,
süt toplama ve soğutma merkezle-
rinin yetersizliği, beraberinde çift-

liklerin küçük ölçekli ve dağınık
olması süt toplama maliyetlerini ol-
dukça yükseltmektedir. 

Ayrıca kooperatifler ve üretici
birlikleri gibi hayvancılık örgütlerinin
kuruluş amaçları doğrultusunda yeterli
faaliyet göstermemeleri, bu örgütlerin
ve sanayicilerin toplama ve soğutma
sürecinde yetersiz rol almaları; süt
sektörümüzün istenilen seviyede ku-
rumsallaşmasını geciktirmektedir. 

Sütün pazarlanmasında, çö-
züm bekleyen önemli sorunlar
bulunmaktadır

Bölgede yıllarca süregelen ve
“Avans Sistemi” olarak adlandırılan
çiğ süt alım ve ödeme sistemi, sütün
pazarlanmasında en önemli prob-
lemlerden biridir. Bu sistemde süt,
sezon öncesinden birim fiyatları al-
tında satılmaktadır. Aynı zamanda
farklı sistemlerle süt alımının da ol-
ması ciddi fiyat dengesizliğine neden
olunmaktadır. Oysaki ülkenin birçok
bölgesinde olduğu gibi alınan süt
için, ödemelerin aylık yapılması süt
işletmelerinde işletmeciliği daha sür-
dürebilir kılmakta ve değer zincirinin
birinci basamağını oluşturan işletme
alt yapısının modernize edilmesine
teşvik unsuru olacaktır. Karlılık için
daha iyi bakım-barınak şartları ve
yüksek verimli hayvan besleme sü-
reçleri de tetiklenmiş olacaktır.

İşletmelerde verimlilik ve karlılık
artınca daha kaliteli süt üretimi ve
zaman içerisinde mevsimsel yoğun-
laşmadan kurtularak her mevsim süt
sağlama alt yapısı da oluşturulacaktır.
Hijyenik, toplu ve soğutulmuş süt
temini sanayicinin de en önemli so-
rununu çözmüş olacaktır.

Ülke genelinde çiğ sütün toplan-
ması ve pazarlanmasının TDSYMB,
TSUMB, HAY-KOOP, TAR-KOOP,
KÖY-KOOP, TDKKYMB, OR-KOOP
gibi sektördeki örgütler vasıtasıyla
yapıldığı görülmektedir. Erzurum
ilinde de bu sorun, dünya ve ülkemiz
genelinde olduğu gibi, kooperatif ve
üretici birlikleri gibi hayvancılık ör-
gütlerinin ve süt sanayicisinin etkin
rol almasıyla çözülebilecektir. 

Süt ürünlerinde ise henüz
kendimiz üretip kendimiz tü-
ketmekteyiz!

Erzurum ilinde üretilen çiğ sütün
ortalama yüzde 5-10’u buzağı bes-
lenmesinde, %65-75’i işletme içi
doğrudan tüketim veya ürüne dön-
üştürülerek mahallinde satış şeklinde,

kalan %20-25’lik kısım ise sanayiye
aktarılmaktadır. 

Üretilen çiğ sütün büyük bir kısmı,
geleneksel olarak kendi üretiminden
tüketim amacıyla; içme sütü, peynir,
yoğurt ve tereyağı üretiminde kulla-
nılmaktadır. Geleneksel beslenme
tarzında sofralarda günde 3 öğün
peynir (civil, kaşar, küflü, tulum, çö-
kelek, çeçil, beyaz, lor, çürük peyniri
çeşitleri vs.) eksik olmaz ve il dışın-
daki akrabalarla hediyeleşmede de
bu tür ürünler yoğun bir şekilde kul-
lanılmaktadır. İkinci olarak tereyağı
ve yoğurtta da yoğun bir kendi üre-
timinden tüketim şekli mevcuttur.
Bu geleneksel beslenme tarzı nede-
niyle, İl’de özellikle peynir, tereyağı
ve yoğurt tüketimi ülke ortalamasının
çok üzerinde gerçekleşmektedir.

Erzurum ilinde sanayii kuruluşu
olarak hâlihazırda 39 adet süt işleyen
tesis bulunmaktadır. Mevcut tesislerde
çeçil, kaşar ve beyaz peynir çeşitleri
başta olmak üzere, tereyağı, yoğurt
ve ayran üretimi gerçekleştirilmek-
tedir. Tesislerimizin bir kısmı AB
mevzuatına uygun modernizasyon
projelerini tamamlayarak onay bel-
gelerini almış olup, bir kısmının ise
çalışmaları devam etmektedir. 

Süt sektörü, Bakanlığımız
desteklemeleriyle her geçen
gün gelişmektedir

Bakanlığımızca süt üreten işlet-
meler ve süt işleyen tesislere birçok
başlık altında hibe, teşvik, prim,
düşük faizli kredilerle destek veya
finans kaynağı oluşturularak, sektörün
gelişimi sağlanmaktadır.  

ERZURUM HAYVANCILIĞINDA
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
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Atlas Fuarcılık Ltd. şirketi
tarafından organize edilen,
T.C. Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı desteği ve birçok
kurum / kuruluş işbirliği ile bu yıl
6.sı düzenlenen Doğu Anadolu Tarım
Fuarı 30 Ekim - 2 Kasım 2014 ta-
rihleri arasında Erzurum Galeria
A.V.M Fuar alanında gerçekleştirildi.
Fuarda; tarım, ziraat, hayvancılık,
seracılık, süt endüstri, arıcılık, fi-
dancılık, organik tarım ve gıda ko-
nularında sergi, bilgilendirme, de-
monstrasyon uygulamaları gibi et-
kinlikler düzenlenmiştir.

Fuar açılışına, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sa-
yın Vedat MİRMAHMUTOĞUL-
LARI, Erzurum Valisi Sayın Dr. Ah-
met ALTIPARMAK, Atatürk Üni-
versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.
Hikmet KOÇAK, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sa-
yın Ünsal KIRAÇ, İl Emniyet Mü-
dürü Sayın Kamil KARABÖRK, İl
Müdürümüz Sayın Osman AKAR,
Erzurum Ticaret Odası Başkan Vekili
Sayın Şevket DEMİR ve çok sayıda
davetli katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAH-
MUTOĞULLARI; Ülkemizin tarım
politikaları, üretimimizin dünyadaki
yeri, yeterli ve güvenli ve güvenli
gıda arzı,  tarımsal büyüme, ihracat
potansiyelimiz gibi önemli başlıklarda
bilgiler verdi. 

Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet
ALTIPARMAK; Erzurum’un avan-

tajlı olduğu tarım potansiyelinden
bahsederek, “…İl’in kapsamlı ve ge-
niş fuar alanı ve modern bir canlı
hayvan borsasına ihtiyaç olduğunu
ve bu konuda gerekli tüm çabanın
gösterildiğini…” ifade etmiştir.  

Açılış konuşmaların ardından 6.
Doğu Anadolu Tarım Fuarının kur-
delesi kesilerek fuar alanı, protokol
ve davetliler tarafından gezildi.

Fuarımız, Doğu Anadolu'da
başta bölge ili Erzurum'da, tarım ve
hayvancılığın daha iyi seviyelere
gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla

uğraşan çiftçilerimizin tarım ve hay-
vancılık sektöründeki yeni teknolo-
jileri yakından takip etmelerini sağ-
lamaktadır.

Fuarda, İl Müdürlüğümüzce
açılan stantta Bakanlığımızın 5. Tarım
ve İnsan Konulu Fotoğraf Sergisi de
sergilenmiş olup, tarımsal üretimde
verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde
etkileyen modern alet ve makine ile
diğer tarımsal girdilerin sergilendiği,
çeşitli ürünlerin alım satımı gerçek-
leştiği, bilgi alışverişi ve tanıtım im-
kânının elde edildiği tarım fuarında

yeni teknoloji ürünü traktörler, bi-
çerdöverler, toprak işleme, ekim di-
kim makinaları, modern sulama alet
makina ve ekipmanları, hayvancılıkla
ilgili modern işletme, alet ve ekip-
manlar, çeşitli gıda ürünleri, tohum,
yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre,
örtü alet ve ekipmanları, seracılık
malzeme ve ekipmanları, diğer ta-
rımsal alet, ekipmanlarının tanıtımı,
incelenip değerlendirmesi ve alım-
satım imkânları oluşmuştur.

6. DOĞU ANADOLU TARIM FUARI DÜZENLENDİ

SÜT ÇALIŞTAYI
DÜZENLEDİK

Erzurum ili, günümüz itibariyle
yaklaşık 1.300.000 büyükbaş ve
küçükbaş hayvan varlığı, 700.000
civarında sağmal inek, manda, ko-
yun ve keçi varlığı ve yine ortalama
700.000 ton/yıl çiğ süt üretimi ile
önemli bir hayvancılık merkezidir. 

Üretilen çiğ süt; üretici, toplayıcı
ve sanayicinin bir kısım alt yapı
ve organizasyon yetersizliği nede-
niyle henüz sanayiye yeterince ak-
tarılamamaktadır. Sütün değer zin-
cirinde yer alan; işletme alt yapısı,
çiğ süt üretimi, hijyenik sağım,
toplama, soğutma, pazarlama, fiyat
oluşumu ve sanayiye aktarma ko-
nularında başta olmak üzere sek-
törün sorunları ve bu sorunların
çözümüne yönelik olmak üzere
“Süt Çalıştayı” düzenledik.

İl Müdürlüğümüz, Hayvancılık
Kooperatifleri Bölge Birliği ve
Alman Kooperatifleri ve Raiffei-
sen Konfederasyonu (DGRV)
Türkiye Temsilciliği’nin işbirliği
ile 15.10.2014 tarihinde Renais-
sance Polat Hotel’de düzenlenen
çalıştay; Süt Üretici Birlikleri,
Süt Sektöründe Faaliyet Gösteren
Sanayiciler, Tarımsal Kalkınma
Kooperatif Temsilcileri, İşletme
Sahipleri, Sektörle İlgili STK’lar,
Ticaret Borsası, Ziraat Odası gibi
kurum ve kuruluşların katılımı
ile geçekleştirilmiştir.

Çalıştayda,  süt üreten çift-
liklerin alt yapıları, barınaklar,
hayvan hastalıkları, ırk ıslahı,
hayvan besleme, kesif yemlerin
kalitesi, sağım teknikleri, süt fi-

yatları, sokak sütçüleri, toplayı-
cılar, süt toplama merkezleri,
sütte soğuk zincir vb. gibi konular
gündeme alınmıştır. Gündeme
getirilen sorunlar hakkında
DGRV Eğitim ve Danışmanlık
Ekip Lideri Prof. Dr. Salahattin

KUMLU, HAY-KOOP Merkez
Birliği Genel Başkanı Ahmet
ERTÜRK ve İl Müdürlüğümüz
konu uzmanları tarafından çözüm
önerileri ve ülke genelinde başarı
göstermiş uygulamalar hakkında
bilgilendirme yapılmıştır. 
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Zoonoz hastalık kısaca, “hayvan ve hay-
vansal ürünlerden insanlara bulaşabilen
hastalıklar” olarak tanımlanabilir. Bu

hastalıklar viral, bakteriyel, prion, mantar ve
paraziter kaynaklı olabilmektedir. Günümüz iti-
bariyle dünya genelinde zoonoz hastalık sayısının
200’ü geçtiği ve insanlarda görülen enfeksiyon-
ların %60’ının da zoonotik kaynaklı olduğu bil-
dirilmektedir. 

Son yıllarda dünya genelinde endişe oluştu-
rulan ve etkili olan Mers, Sars, Ebola, Kuş Gribi,
BSE (Deli Dana), Batı Nil Virüsü, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi, Hantavirus, Domuz Gribi gibi
birçok hastalık ciddi bir tehdit olarak varlığını
sürdürmektedir. Bu hastalıkların ortaya çıkışı
ve yayılmasında, ülkeler arası artan ticaretler,
değişen iklim koşulları, göçler, kentlerde artan
nüfus, seyahatler önemli rol oynamaktadır. Bütün
bu hastalıklar hem insanların sağlığını tehdit et-
mekte hem de hayvanlarda ölüm ve büyük eko-
nomik kayıplara neden olmaktadır.

Ülkemizde ise başta sığır, koyun, kanatlı ve
yaban hayvanları kaynaklı olmak üzere 40’ın
üzerinde zoonoz karakterli hastalık bulunmaktadır.
Kuduz, Tüberküloz, Bruselloz, Şarbon, Salmo-
nelloz, Tularemi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi,
leptospirozis, Kist Hidatik, Toksoplasmoz vs
gibi bazı zoonozlar ülkemiz için önemli tehditler
olarak sıralanabilir. 

Yukarıda özetle bahsedilen, zoonotik hasta-
lıkların varlığı ve ciddi bir tehdit unsuru olduğu
gerçeğinden beşeri ve veteriner hekimlerin ku-
rumsal düzeylerde, birincisini 2006 yılında dü-
zenledikleri “ZOONOTİK HASTALIKLAR
SEMPOZYUMU” nun beşincisi, Prof. Dr. Fikret
Çelebi ve Prof. Dr. Zülal ÖZKURT’un düzenleme
komitesi başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinin, başta
Erzurum ili olmak üzere önemli bir hayvancılık
merkezi olması ve bölgede önemli zoonotiklerin
halen yaygınlığı nedeniyle, başta bu hastalıkların
gündeme alınması ve bu alandaki sorunların çö-

zümüne yönelik katkı sağlanması amacıyla sem-
pozyum, ERZURUM ilinde gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Atatürk
Üniversitesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanlık Derneği (EKMUD) ve Türk Veteriner
Hekimler Birliği (TVHB) gibi kurum ve kuruluş
ve STK’ların destek ve katılımı ile 24-25 Ekim
2014 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

5. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumuna Ata-
türk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet KO-
ÇAK, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr.
İrfan EROL, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Türkiye Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr.
İftihar KÖKSAL, Türk Veteriner Hekimler Birliği

Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, ilgili
Bakanlıklardan Uzman ve Yetkililer, İl Müdürü
Osman AKAR, çok sayıda Akademisyen, Doktor
ve Veteriner Hekim katılmıştır. 

Sempozyum sonuç bildirgesinde önemli tes-
pitler deklare edilmiş olup, “…zoonotik hasta-
lıkların önlenmesinin ve kontrolünün günü-
müzde ve gelecekte en önemli uğraş alanla-
rından biri olduğu, konunun veteriner ve tıp
hekimliğinin birçok disiplinini ilgilendirdi-
ğinden multidisipliner bir alan olarak değer-
lendirilmesi gerektiği, hayvan sağlığının gü-
vence altında olmadığı bir dünyada güvenli
ve sürdürülebilir gıda üretimi ve temini müm-
kün olmadığından insan sağlığının da güvende
olamayacağı, tüm bu nedenlerle; ‘Tek Dünya
Tek Sağlık' konseptinin bir an önce hayata
geçirilmesi gerektiği…” önemle vurgulanmıştır. 

5. TÜRKİYE ZOONOTİK HASTALIKLAR 
SEMPOZYUMU,ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bakanlığımız Müsteşarı,
Sayın Vedat MİRMAH-
MUTOĞULLARI, 29-

30 Ekim 2014 tarihlerinde Erzurum
ilinde bir dizi etkinlik, toplantı ve
ziyaretlerde bulundu.

İl Müdürlüğümüze ziya-
rette bulunuldu ve kurum çalı-
şanları ile bir araya gelindi

İl Müdürlüğümüze ziyarette bulunan
Müsteşarımız, kurumumuz faaliyetleri
hakkında ayrıntılı bilgi almış ve aka-
binde İl/İlçe Müdürlüğümüz idarecileri
ve personelle bir araya gelmiştir. Sayın
Müsteşarımız, Bakanlığımızın politi-
kaları ile önümüzdeki dönemlerde uy-
gulanması düşünülen projeler ve uy-
gulamalar hakkında bilgiler vermiştir.
Özetle, “...Tarım teşkilatı çalışanları
olarak üzerimize çok önemli görevler
düştüğünü dile getirerek, çalışmalarımızı
ülkemiz ölçeğinin dışına, uluslararası
düzeye taşımamız ve hedeflerimizi
buna göre planlamamız gerektiğini, ta-
rımın ve gıdanın, dünyada stratejik bir
sektör ve güç haline geldiğini, Bakan-
lığımızın da bu yönde politikalar ge-
liştirdiğini ve bu çalışmalar sayesinde
gıda üretimi başta olmak üzere birçok
tarımsal alanda Dünya genelinde ve
Avrupa Birliğine kıyasla çok iyi ko-
numda olduğumuzu ve bu seviyelerin
geliştirilerek sürdürülebilir kılmamız
gerektiğini...” önemle vurgulamıştır.

Personellerimizin talep ve önerilerini
dinleyen Müsteşarımız, sahadaki Bakan-
lığımız çalışanları ile bir arada olmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

6.Doğu Anadolu Tarım
Fuarı açılışı yapıldı
Atlas Fuarcılık Ltd. şirketi tarafından

organize edilen, İl Müdürlüğümüz des-
teği ve birçok kurum / kuruluş işbirliği
ile 30 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri
arasında düzenlenen Doğu Anadolu Ta-
rım Fuarı açılışı gerçekleştirildi. Fuar
açılışında konuşan Sayın MİRMAH-
MUTOĞULLARI “…tarım ve hay-
vancılığın Erzurum ekonomisinde önem-
li olduğunu, bu fuarların çiftçinin modern
teknolojileri takip etmesi ve yeni ge-
lişmelerden haberdar olmaları açısından
yararlı olduğunu…” ifade etmiştir.

Sektör Fakültelerimizle bir
araya gelindi
Sayın Müsteşarımız, Veteriner

Kontrol Enstitü Müdürlüğü toplantı
salonunda düzenlenen; Atatürk Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi, Veteriner
Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi De-
kanları, Dekan Yardımcıları, Bölüm
Başkanları, Akademisyenler ve İl Mü-
dürlüğümüz yetkililerinin hazır bulun-
duğu toplantıya katılmıştır. 

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda,
Sayın MİRMAHMUTOĞULLARI;
“…ülkemizin genel tarım politikalarının
yanı sıra, ziraat mühendisliği, veteriner
hekimlik, su ürünleri ve gıda mühen-
disliği mesleklerinin eğitim ve istih-
damda mevcut durumları ele alındı.
Ülke tarımının dünyadaki rekabet gü-
cünün arttırılması konusunda tüm mes-
lek gruplarımıza önemli görevler düş-
tüğünü, bunu sağlamak için Üniversite,
Bakanlık ve Sivil Toplum Kuruluşla-
rının işbirliği içerisinde çalışmalarının
zorunlu olduğunu…” vurgulamıştır.
Toplantı, akademisyenlerden alınan
soru, görüş ve önerilerle devam etmiş
ve ‘bilgi üretenle sektörün bir ekip ol-
duğu’ gerçeğinden önümüzdeki süreç-
lerde ortak çalışmaların artırılması
görüş birliği ile tamamlanmıştır. 

MÜSTEŞARIMIZ SAYIN MİRMAHMUTOĞULLARI, 
İLİMİZDE BİR DİZİ ETKİNLİK VE ZİYARETLERDE BULUNDU

Vedat 
MİRMAHMUTOĞULLARI
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Ülke nüfu-
sumuzun
yeterli ve

dengeli şekilde bes-
lenebilmesi, çiftçi-
lerimizin gelirlerini
artırarak hayat şart-
larının yükseltilmesi,
tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçla-
rının karşılanması, kısa ve orta va-
deli ihracat bağlantılarının garanti
edilmesi için tarımsal üretimin ar-
tırılması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, İl Müdürlüğümüz-
ce de İlimizin tarımsal potansiyelleri
tespit edilerek, bunların geliştirilmesi

ve ekonomik değer eşiğine ta-
şınmasına yönelik, yoğun

ve çeşitli faaliyetler
gösterilmektedir. 

Kendisine has
özellikleri ile
her geçen bili-
nirliği artan İS-
PİR ve HINIS
FASULYESİ,

artık Erzurum’un
yükselen bir tarım-

sal değeridir.
İl geneli fasulye üre-

timi içerisinde, İspir-Hınıs
Fasulyesinin yaklaşık 5.000 dekar
alanda ve 900 ile 1.000 ton arasında
olduğu görülmektedir. 

Bu verilerden hareketle; hayvan-
cılığın önemli geçim kaynağı olduğu
Erzurum’da bitki desenini çeşitlen-
dirmek, üreticilerimizin fasulye ta-
rımını iktisadi faaliyet alanı olarak
görmesini sağlamak, hayvancılık dı-
şındaki iş gücünü harekete geçirmek
suretiyle bölgedeki çiftçi ailelerinin
yaşam standartlarını yükseltmek için
bölgemiz ve ülkemizde bilinirliği
ön planda olan, yöresel İspir ve
Hınıs Kuru Fasulyesi çeşitlerinin
üretiminin artırılması önemli bir ge-
rekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Söz konusu amaçlar doğrultusunda;
İspir fasulyesi için, İspir Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası, Hınıs fasulyesi için
ise; Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü tarafından Türk Patent Ens-

titüsü’ne coğrafi tescil baş-
vurusu yapılmış,
07.07.2008 tarihinden ge-
çerli olmak üzere İspir Kuru
Fasulyesi tescillenmiş, Hı-
nıs Kuru Fasulyesi için ise
tescil işlemleri devam et-

mektedir. Her iki fasulyenin
de markalaşması ve gen kaynaklarının
korunmasına yönelik tescil işlemlerinin
yanı sıra “ 2016 Uluslararası Bakliyat
Yılı ” çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce
16 ilçemizde uygulanmak üzere “Er-
zurum’da İspir ve Hınıs Fasulyesi
Üretimini Geliştirme Projesi” hazır-
lanarak uygulamaya konulmuştur.

İspir ve Hınıs fasulyesinin yetişti-
rildiği ilçelerin coğrafi durumu ve ta-
rımsal yapısı incelendiğinde; söz ko-
nusu bölgelerde kimyasal gübre ve
pestisit kullanımının son derece düşük
düzeyde olduğu, çevreyi ve doğal kay-
nakları kirletecek sanayi tesislerinin
olmadığı görülmektedir. Bu durum;
doğal ve lezzetli fasulye üretimini
mümkün kıldığı gibi pişme süresinin
kısa, pişince kabuk atmayan, yenildi-
ğinde şişkinlik yapmayan özellikleri
olan yöresel fasulyemizi diğer fasulye
çeşitlerinden üstün hale getirmektedir. 

Peki, bölgemiz için gittikçe
yükselen bir değer arz eden
kuru fasulye üretimi için nelere
dikkat edilmelidir?

Başta toprak hazırlığı olmak üze-
re, ekim zamanı, ekim metodu, ekim
sıklığı gübreleme, çapa ve sulama,
hasat ve harman gibi tüm uygulamalar
teknik kurallarına uygun yapılmalı
ve bu konuda İl/İlçe Müdürlüğümüz
konu uzmanlarından mutlaka destek
alınması gerekmektedir.

Bölgemizde genel olarak kimyasal
gübrelerin kullanılmasının ve diğer
çevre kirliliği yapan etmenlerin az
oluşu gibi olumlu faktörlerden dolayı,
fasulye üretiminin de İYİ TARIM
ve ORGANİK TARIM üretim me-
totları kapsamında üretilme potansi-
yelimiz bulunmaktadır. İl Müdürlü-
ğümüzce bu yönlü rehberlik ve eğitim
çalışmaları da devam etmektedir.

YÜKSELEN DEĞERİMİZ 
İSPİR VE HINIS KURU FASULYESİ
YÜKSELEN DEĞERİMİZ 
İSPİR VE HINIS KURU FASULYESİ
YÜKSELEN DEĞERİMİZ 
İSPİR VE HINIS KURU FASULYESİ Hakan ÖZDEMİR

Ziraat Yüksek Mühendisi

İspir Kuru Fasulyesi



Kasım 2014 7

Güvenilir gıda, raf ömrü süre-
since fiziksel, kimyasal ve biyolojik
riskleri taşımayan gıda; Gıda gü-
venirliği ise bu maddelerde olabi-
lecek fiziksel, kimyasal, biyolojik
vb. her türlü zararın bertaraf edil-
mesi için alınan tedbirler bütünü
olarak ifade edilebilir.

Gıda maddelerinin insan sağlığı
üzerindeki etkileri ve taşıdıkları
riskler çok eski yıllardan beri yer
almakta ise de, özellikle günümüzde
birincil üretimden tüketime yani
tarladan çatala kadar her aşamada
gıda güvenilirliğinin önemi çok daha
yoğun bir biçimde anlaşılmıştır. 

Bakanlığımız “Yediğine İçtiğine
Dikkat Et Güvenilir Gıda Tüket”
sloganı ile güvenilir gıda üretimi
ve tüketiminde farklılığın artması
amacıyla; 5996 Sayılı Kanun’un
verdiği yetki ve sorumluluk dâhi-
linde, gıda işletmelerini denetle-
yerek, güvenilir gıdanın tüketicilere

ulaştırılmasındaki en önemli faali-
yeti gerçekleştirmektedir.

Bakanlığımızca yürütülen eski
denetim modelinden farklı olarak
“Riske Dayalı Denetim Sistemi” nin
hedefi; daha iyi ve az riskli işletme-
lerin daha az sıklıkla denetlenmesi,
daha kötü ve daha riskli işletmelerin
daha sık denetlenmesidir. Dolayısıyla
bu sisteminin uygulanması, tüketi-
ciye güvenilir gıdanın arzında önemli
katkılar sağlamaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı gıda güvenilirliğini teminat
altına alacak yeni bir yol haritası
belirleyerek bu noktada iki önemli
adım atmıştır. Çağdaş toplumun ve
bireyin gıda güvenilirliği kapsamın-
daki ihtiyaçlarına odaklanarak 13
Haziran 2010 tarihinde yayımlanan
5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının Teşkilatlanma ve Görevleri

Hakkında 639 Sayılı KHK ile önemli
yasal düzenlemeler yapmıştır.

Söz konusu kanun;  her türlü
gıda maddesinin uygun teknik ve
hijyenik şartlarda üretilmesine, de-
polanmasına, pazarlanmasına, gıda
maddelerinin üretiminde kullanılan
her türlü hammadde ve malzeme-
lerin güvenliğine, gıda maddeleri
üreten ve satan işyerlerinin asgari
teknik ve hijyenik şartlarının be-
lirlenmesine, gıda maddeleri ile
ilgili hizmetler ile denetimine dair
usul ve esasları belirlemektir.

Kısa ve uzun vadeli sağlık riskleri
ile karşılaşmaksızın tüketiciye gü-
venilir gıda arzının sağlanması için; 

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca gıda ürünlerine verilen
üretim izni veya ithalat izni, tarih ve
numarasının ürün etiketinde bulun-
masına,

• Ürünün etiketli ve ambalajlı
olmasına,

• Muhafaza ve satış kuralla-
rına uygun olmasına,

• Ambalaj üzerindeki son tü-
ketim tarihinin geçmemiş olmasına,

• Etiket üzerindeki muhafaza
ve satış uyarılarına,

• Ambalajlarda bozulma, şiş-
me ve delinme olmamasına,

• Pişirilmiş gıdaların kısa sü-
rede tüketilmesine ve/veya depolan-
masına, 

• Pişirilmiş gıdalar ve çiğ gı-
dalar arasında temas olmamasına
dikkat edilmelidir.

İl Müdürlüğümüzce, İl/İlçe Mü-
dürlüklerimizde gıda kontrolörü ola-
rak görev yapan personele yönelik
olarak 13-17 Ekim 2014 tarihleri
arasında “H.A.C.C.P. (Tehlike Analiz
ve Kritik Kontrol Noktaları) Sistem
Tetkik Eğitimi” düzenlenmiştir.  

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü tarafından “Hiz-
met İçi Eğitim Programı” kapsa-
mında verilen eğitim çalışmasında,
gıda kontrolörü olarak görev yapan
personelin satış, toplu tüketim ve
üretim yerlerinde “gıdalarda olu-
şabilecek tehlikelerin tespiti ve
bunların kontrollerine dair oluştu-
rulan sistemleri” gıda mevzuatına
uygun şekilde tetkik etme kabili-
yetini kazanmaları amaçlanmıştır.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
ve ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe
girmesiyle birlikte, başta et ve süt
işleyen işletmeler olmak üzere gı-
daların üretildiği yerlerde HACCP
uygulamaları, diğer gıda satış ve
toplu tüketim yerlerinde ise işlet-
menin mahiyetine ve durumuna
göre iyi hijyen uygulamaları ve
HACCP ön gerekliliklerinin yerine
getirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Eğitim programında; HACCP
uygulamalarının gıda mevzuatın-
daki yeri, temel prensipler, uygu-
lama aşamaları, HACCP ön ge-
reksinim programları (GMP-GHP

uygulamaları),  HACCP ekibinin
oluşturulması, yönetimin sorum-
luluğu, prosedürler, talimatlar, akış
şemasının ve yerleşim planının
oluşturulması ve doğrulanması,
tehlikenin tanımı ve olası tehlikeler,
tehlike analizi, risk değerlendirmesi,
karar ağacı kullanılarak kritik kont-
rol noktalarının tespiti, kritik li-

mitler ve izleme sisteminin oluş-
turulması, düzeltici faaliyetlerin
oluşturulması, doğrulama, kayıt
ve dokümantasyon hakkında kap-
samlı bilgiler verilmiştir.

Program sonunda, eğitime ka-
tılan 38 gıda kontrolörüne
“HACCP Temel Eğitimi” katılım
belgesi verilmiştir.

GÜVENİLİR GIDA Osman AKAR 
İl Müdürü 

GIDA KONTROLÖRLERİ İÇİN HACCP EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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İl Müdürlüğümüz, Hayvancılık
Kooperatifleri Bölge Birliği ve Alman
Kooperatifleri-Raiffeisen Konfederas-
yonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin
işbirliği ile 15.10.2014 tarihinde Re-
naissance Polat Hotel’de çiftçi örgüt-
lerimize yönelik, “Süt Sığırcılığı ve
Aile Çiftçiliğinin Bölge Ekonomisine
Katkısı” konulu panel düzenlendi. 

Panel, Vali Yardımcısı Abdurrah-
man İÇYER, İl Müdürü Osman
AKAR, DGRV Türkiye Temsilcisi
İfakat GÜRKAN, Süt Üretici Birlik
Temsilcileri, Tarımsal Kalkınma Koo-
peratif Temsilcileri, Süt İşletme Sa-
hipleri, Ziraat Odası ve sektörle ilgili
diğer STK ve kuruluşların katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.

Panelde; DGRV Eğitim ve Da-
nışmanlık Ekip Lideri Prof. Dr. Sa-
lahattin KUMLU tarafından “Aile
Çiftçiliği ve DGRV’nin Erzurum
İlinde 2007-2014 Yılı Faaliyetleri,
HAY-KOOP Merkez Birliği Genel
Başkanı Ahmet ERTÜRK tarafından
“Kooperatiflerin Bölge Ekonomisine
Katkısı”, Ekonomist-KOBİ Danış-
manı Murat KÖYSÜREN tarafından
“Kooperatifler ve Destekler”, Yard.
Doç. Dr. Çağdaş KARA tarafından
“Süt İneklerinin Bakım ve Beslen-
mesinde Kritik Noktalar” ve Çevre
ve İnsan Derneği Yetkilisi Selami
HORZUM tarafından “Hayvansal
Atıkların Değerlendirilmesi ve Bi-
yogaz” konulu sunumlar yapılmıştır. 

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİMİZLE PANELDE BİRARAYA GELDİK

DÜNYA GIDA GÜNÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve
Bakanlığımız işbirliği ile yürütülen
ve her yıl 16 Ekim tarihinde değişik
etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda

Günü’nün 2014
ana teması “Aile
Çiftliği; Dünyayı
besle, yeryüzünü
önemse” olarak
belirlenmiştir.  

Bu kapsamda;
açlıkla yoksulluk-
la mücadele, gıda
güvenliğinin ve
beslenmenin sağ-
lanması geçim
kaynaklarının iyi-
leştirilmesi ve
özellikle kırsal
alanlarda sürdü-

rülebilir kalkınma açısından aile
çiftçiliğinin önemine dikkatleri çe-
kerek aile çiftçiliğini öne çıkarmak
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda;
Dünya Gıda Günü münasebetiyle,

İl/İlçe Müdürlüklerimizce başta
okullarda olmak üzere çeşitli et-
kinler düzenlenmiştir.

Palandöken İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğümüzce de
bu çerçevede, Tuzcu Mahallesi İlk-
öğretim Okulu öğrencilerine yö-

nelik bilgilendirme ve eğitim top-
lantısı yapıldı. Öğrencilerin yoğun
ilgiyle takip ettikleri programda,
özellikle güvenilir gıda tüketiminin
önemi, yeterli ve sağlıklı beslenme,
tarladan sofraya gıda üretimi ve
güvenliği gibi konular anlatıldı. 
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Narman İlçe Müdürlüğümüzce, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUDAKA) finans desteğiyle hazırlanan “Toprak İşlemesiz Tarım
Uygulamaları ve Yaygınlaştırılması Projesi” uygulanmaya başlandı. 

Bilindiği gibi toprak işlemesiz veya anıza direkt ekim metoduyla tarım
uygulaması, dünyada kabul görmüş ve ülkemizin değişik yörelerinde de
hızla yaygınlaşmaya başlayan bir hububat ekim metodudur.

Toprak işlemesiz tarım uygulamalarında, önceki ürün hasadından
sonra toprak sürülmeden, ekim direkt anızlı tarlaya yapılır.  Tohum, anızlı
tarlaya ‘Anıza Direkt Ekim Makineleri’ ile makinenin açtığı çizilere
gömülür ve üzeri toprak ve bitki artıkları ile örtülerek bastırılır. Bu yöntemle
ekim yapmanın birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar;

• Topraklarımız, su ve rüzgâr erozyonuna karşı daha çok korunmuş olacak,
• Anız yakma problemi büyük oranda azaltılmış olacak,
• Geleneksel metotlarla yapılan ekim işlemlerine göre yakıt masrafı or-

talama %70 daha az olacak,
• Toprakta nem kaybı en az seviyede olacak, 
• Yabancı ot tohumları daha az oranda çimlenecek,
• Ekim işlemlerinde kullanılan iş gücü daha da azaltılacaktır,
• Enerji ve iş gücü maliyetlerinin azaltılmasıyla tarımda karlılık daha

da artmış olacaktır.
Proje kapsamında 2 adet anıza direk ekim makinesi alınmış olup,

ilçeye ait 30 mahallede 5’er dekarlık alanda tanıtım maksadıyla toplamda
150 dekarlık alanda tahıl ekimi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında
kiralanan araçla mahallinde 350 çiftçimize toprak işlemesiz tarım uy-
gulamaları konusunda eğitim verilmiş, 20 traktör şoförü ise makine
kullanımı konusunda eğitilmiştir. 

Ayrıca projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla ilçede tarla
günü düzenlenmiştir. Tarla gününe İlçe Kaymakamı Murat EREN, İl
Müdürü Osman AKAR, İlçe Müdürü Salim PEHLUVAN, kurum yet-
kilileri, STK temsilcileri ve çiftçiler katılmıştır. 

Bakanlığımız, doğrudan ekim metodunu yaygınlaştırmak için uy-
gulamış olduğu “Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
Programı” kapsamına, Anıza Doğrudan Ekim Makinelerini de dâhil
etmiştir. Bu destek kapsamında İl Müdürlüğümüzce de 3 adet makine
çiftçilerimize sağlanmıştır.

Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve
hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etki-
leyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan,
çift tırnaklı hayvanlarda görülen hızlı ve şiddetli
seyreden çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Has-
talık ölümlere sebebiyet vermesinin yanı sıra,
özellikle et, süt vb. verim kayıpları ile yetişti-
ricilerimizi ve ülke ekonomimizi olumsuz
yönde etkilemektedir. Çok hızlı bir bulaşma
ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden
olduğu ekonomik kayıpların önlenmesi  için
büyükbaş hayvanların İlkbahar ve Sonbahar
dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez şap
hastalığına karşı aşılanması gerekmektedir. 

Bu nedenle, Bakanlığımızca yürütülen ça-
lışmalar sonrasında hazırlanan ‘Bölgesel Risk-
lerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Has-
talığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi’ kap-
samında, Erzurum’da dâhil olmak üzere tüm
Anadolu’da Sonbahar dönemi şap hastalığı

aşılama kampanyası 1 Eylül de başlamış ve
halen devam etmektedir. Kampanya sürecinde
İl/İlçe Müdürlüklerimizce İl genelinde tüm
büyükbaş hayvan varlığı aşılanacaktır.

2014 yılı İlkbahar Dönemi Şap Aşılama
Kampanyasında Bakanlığımız Şap Enstitüsü
tarafından geliştirilen yeni aşılar kullanılmış
ve büyük bir başarı sağlanmıştır. Hastalık, İli-
mizde geçtiğimiz yıllara oranla yok denecek
kadar az görülmüştür.

Yetiştiricilerimizin, hastalıkla mücadele için
hayvanlarını aşılatmaları ve aşılama kampan-
yasına duyarlı olmaları, ülkemiz hayvancılığı
açısından büyük önem arz etmektedir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu gereği hayvan sahiplerinin
hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aşılamaya
katılmayan yetiştiricilere 6.651 TL idari para
cezası uygulanmaktadır. 

ANIZA DOĞRUDAN EKİM, HEM CEBİ HEMDE TOPRAĞI KORUR!

SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP AŞILAMA
KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
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İlçe ekonomisinde tarımın yeri

Pasinler (Hasankale) İlçesi,
Karasu-Aras Havzasında
aynı adla anılan geniş bir

ova üzerine kurulu olup, ilçe ekono-
misi temelde tarım ve hayvancılık
faaliyetlerine dayanmaktadır. Zirai
faaliyet olarak büyük ölçüde tahıl
üretimi (buğday, arpa), endüstriyel
bitki (ayçiçeği, şeker pancarı), sebze
(patates, lahana) ve son yıllarda
ekilişinde önemli artış görülen yem
bitkileri (silajlık mısır) yetiştiriciliği
yapılmaktadır.

Hayvancılıkta başta büyükbaş
hayvancılık olmak üzere, sırasıyla
küçükbaş hayvancılık ve arıcılık ya-
pılmaktadır. İlçede kurulu bulunan
Demirdöven barajında ayrıca ticari
anlamda alabalık yetiştiriciliği de
yapılmaktadır.

İlçede gıda işletmesi olarak 132
adet satış, 72 adet toplu tüketim, 23
adet üretim ve 23 adet yem işletmesi
bulunmaktadır.

Ön plana çıkan hayvansal
ve bitkisel ürünler 

Pasinler ilçesi, sulanan tarımsal
arazi varlığı açısından il geneli içe-
risinde  %22,48’lik oranla ön sıralarda
yer almaktadır. Sulanabilir ve uygun
tarım arazisi varlığı bazı bitkisel
ürünlerin üretiminde önemli avantaj
sağlamaktadır. Ön plana çıkan bitkisel
ürünler; 

Tahıl : 40.000 ton/yıl
Patates : 55.000 ton/yıl
Yağlık-Çerezlik Ayçiçeği

: 3.000 ton/yıl
Şeker Pancarı : 51.000 ton/yıl
Silajlık Mısır : 60.000 ton/yıl
Fiğ-Yonca-Korunga (yeşil ot)

: 100.000 ton/yıl

Bitki koruma faaliyetlerinde, buğ-
day ve patates entegre mücadelele-
rinde de en ön sırada yer alan ilçe-
mizdir.

Hayvansal ürünler açısından, yak-
laşık 50.000 ton/yıl süt üretimi ile il
genelinde %7’lik bir paya sahiptir.
Demirdöven barajında 1.140.000
adet/yıl yavru balık ve 285 ton/yıl
ürün kapasite ile il genelinde %15’lik
su ürünü üretimine katkı sağlamak-
tadır.  

Suni tohumlama faaliyetleri hızla
gelişmekte olup, il genelinde %16’lık

oranla ön sıralarda yer almaktadır. 
İl genelinde, tarımsal kredi kul-

lanımı açısından Tarım Kredi Koo-
peratifince sağlanan kredilerden %24
ve Ziraat Bankasınca sağlanan ta-
rımsal kredilerden %11’le en fazla
yararlanan ilçemiz olmuştur. 

Çiftçi örgütlenmesinin en iyi du-
rumda olduğu Pasinler ilçesinde; Zi-
raat Odası, Tarım Kredi Kooperatif-
leri, Sulama Birliği, Sulama Koope-
ratifleri, Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
ve Ayçiçeği-Patates-Süt Üreticileri
Birlikleri olmak üzere faaliyet alan-
larına göre toplamda 41.000 çiftçinin
üyeliği bulunmaktadır.

Pasinler İlçesine sağlanan
tarımsal desteklemeler

Bakanlığımızca, mazot-güb-
re-toprak analizi, yem bitkileri, or-
ganik tarım, sertifikalı tohum kulla-
nımı, yağlık ayçiçeği, hububat fark
ödemeleri, anaç sığır, buzağı, anaç
manda, anaç-koyun keçi, besi-kesim,
su ürünleri, çiğ süt ve arılı kovan
desteklemeleri başlıkları altında son
10 yılda yaklaşık 7,6 milyon tarımsal
destekleme ödemesi yapılmıştır.  

PASİNLER’DE TARIM
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Tarım sektörü; gelişmişlik
düzeyi ne olursa olsun tüm
ülkelerin ekonomik hayatla-
rında önemli bir yere sahip
olmuştur. Tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçiş süreci
yaşayan ülkemizde tarım sek-
törü önemini korumaya devam
etmektedir. Tarımın bölgesel
gelişmişlik farklarını gideren,
işsizlik ve kırsal alandan göçü
önleyen, istihdam yaratan, in-
sanların sağlıklı beslenmesini
sağlayan bir sektör olduğunu
unutmamalıyız. Tarım ve Hay-
vancılık, insanların beslenme

ihtiyacını karşılaması, bu ihtiyaç doğrultusunda ekonomik değer
taşıması ekonomiye ve istihdama katkısı ayrıca ihracat potansiyeli
bakımından büyük önem taşımaktadır. Çiftçimiz ve üreticilerimiz
iç ve dış pazarlar için kaliteli üretim kaynaklarını daha etkin kul-
lanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda bizler çiftçilerimizin her
zaman yanında olduğumuz gibi bundan sonraki dönemlerde de
üreten çiftçimizin yanında olacağımızı belirtmek isterim. Pasinler
ilçemizin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektöründeki potansiyeli,
hızla gelişen bir konumda olmasını temenni ederim.

Pasinler halkına ve çiftçilerimize saygı ve sevgilerimi sunar iyi
günler dilerim

Tarım sektörü her zaman
önemini koruyacaktır

Ali ADA / Pasinler Kaymakam

Nüfus artışına paralel olarak
artan gıda tüketimi nedeniyle
tarım sektörünün önemi her geçen
gün artıyor. Bu gerçekten hare-
ketle, tarım sektörünün kalkınması
ve atılım yapabilmesi için, eli-
mizden gelen tüm çabayı ilçe be-
lediye başkanlığı olarak sergile-
yeceğiz. İnsan yaşamının sürmesi
için hava, su ve gıdanın mutlak
gereksinim olduğu, tarım sektö-
rünün bu açıdan çok önemli bir
misyon üstlendiğini söyleyebili-
rim. İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü tarafından, İl-
çemiz tarımının çok daha verimli

bir konuma ulaşması için çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalara bizde
elimizden gelen desteği vermekteyiz. Yaşamın kaynağının gıda olduğunu,
Gıda kaynağının da toprak ve tarım olduğunu unutmamalıyız. İlçemiz ge-
nelinde yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ışığında, üreticilerimizin
bilinçlenmesi, toprağın bilinçli kullanımı, verimli ve kaliteli ürünlerin
yetişmesi en büyük arzumuzdur. Hükümetin teşvik ve destekleri doğrultusunda
ilçemiz tarımının kalkınması için çok kapsamlı çalışmalar yapılmakla
birlikte yıl boyunca, çeşitli panel, konferans, festivaller, fuarlar ve etkinliklerle
tarımda verimliliğin artması yönünde çaba sarf etmeliyiz. Erzurum’un
gözbebeği konumundaki Pasinler tarımının her geçen gün gelişmesi, çalış-
malarımızın olumlu sonuçlar vermesini arzu ediyorum. 

Çiftçilerimize çalışmalarında kolaylıklar diler sağlık ve esenlik içinde
kalmalarını temenni ederim.

İlçemizde tarım sektörünün
kalkınması için her türlü
çabayı göstereceğiz 

İlçemizin bilinirliği, artık tarımsal ürün-
lerle ön plana çıkmaktadır.

Ünsal SERTOĞLU / Pasinler Belediye Başkanı

İlçemiz Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal arazi
varlığı olarak büyük bir potansiyele sahiptir. İnsanlık
var olduğu sürece gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün
de aynı paralelde var olacağını ve vazgeçilmez olduğunu
söyleyebilirim. Pasinler bölgede tarım, hayvancılık ve
turizm şehri olarak bilinir ancak, tarımsal verilerimize
baktığımızda pek çok üründe artık bölgede söz sahibi
olmuş durumdayız. Dolayısıyla tarım ve hayvancılığı
ilçede ön plana almak ilk hedeflerimizden biri olmalı.
Gerçekten bu sektörde çok fazla emek harcayan, gayret
sarf eden insanımız var. İlçemiz ve Türkiye geleceğinde
diğer sektörlerin önemi azalsa bile tarım ve hayvancılık
sektörünün önemi hiçbir zaman azalmayacaktır. İnsanların
birinci ve öncelikli  ihtiyaçlarından olan beslenmenin
temel kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılık sektö-
rünün  hem Türkiye hem de İlçemizde geldiği aşama
büyük önem arz ediyor. Geldiğimiz bu noktadan sonra
da mesafeleri çok hızlı kat edebiliriz; çünkü hali hazırda önümüzde çok
önemli fırsatlar var.  Bu çerçevede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca

İl/İlçe Müdürlüğümüz ve/veya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumumuzca sağlanan çok önemli destek-
lemeler/hibeler, gerekse bölge kalkınma ajansı KUDAKA
tarafından desteklenen tarımsal projeler sayesinde artık
bölgemiz tarımında birçok sorun çözülüyor ve çok önemli
yatırımlar sağlanıyor. Bilimsel olarak farkındalık ve bilinç
oluşturma anlamında çiftçilerimize de çok önemli katkılar
sağlanmaktadır. Bizim için gereken modernizasyonu bir
an evvel yakalamak ilk hedeflerimizden biridir. Bakanlı-
ğımızın bu bağlamda vermiş olduğu desteklemelerden
çiftçilerimizin en üst düzeyde faydalanabilmesi için İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak tüm perso-
nelimizle elimizden gelen gayreti sarf ettiğimizi belirterek,
kapılarımızın Çiftçilerimize her zaman açık olduğunu ha-
tırlatmak isterim.

Muhtaç olmamak için üretmekten başka çaremiz ol-
madığını unutmamalıyız. Ülkesi için üreten insanların

bizim çok değerli olduğunu belirterek tüm çiftçi kardeşlerime çalışmalarının
bereketle neticelenmesi dileğiyle esenlikler dilerim. 

Murat ÇETİN  / İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

“İlçe Tarım Müdürlüğünün biz çiftçilere göstermiş olduğu
yeniliklere her zaman ihtiyaç duymaktayız. Sağlanan
desteklerle tarımsal verimin artırılmasında büyük bir yol
kat etmiş durumdayız. Tarımsal mekanizasyondaki ge-
lişmenin sağlanmasına hala ihtiyaç duymaktayız. Tekno-
lojimizi ne kadar iyi geliştirirsek, ürün artışımızda bu
doğrultuda artacaktır. Bizim çiftçimiz her türlü yeniliğe
açık olup özellikle yeni sertifikalı tohumların bölgemizde
yaygınlaştırılmasını istemekteyiz. Çiftçi olarak bizlere
gereken desteği hiç bir zaman esirgemeyen Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığımıza ve tüm personeline teşek-
kür eder. Bereketli yıllar diler saygılarımı sunarım.”  

Selami BABAGİL – Çiftçi

İlçemiz önder çiftçilerinden Selami BABA-
GİL, tarımsal mekanizasyondaki tüm değişimleri
yakından takip etmiş ve ilçemizdeki ilk uygu-
layıcılarından olmuştur. Ayrıca alternatif ürünlerin
ilçede gelişimine öncülük yapmıştır. Silajlık
mısır ve tritikale gibi ürünlerin yıllarca ısrarla
ekilişini yapmış ve ilçemizde yaygınlaşmasında
önemli rol almıştır. Halen ilçemizde çiftçilikle
aktif bir şekilde uğraşmakla beraber işletmesinde
Holstein ırkı hayvan ve saanen türü keçi ırklarının
da yetiştiriciliğini yapmaktadır.  Ayrıca besicilik
için yem bitkileri, mısır, tritikale gibi geniş
ekiliş alanları elde edilen ürünlerinden hasat
sonrası paketlenmiş silaj hazırlamaktadır.

İlçede, tarım alanında birçok ilki gerçekleştiren önder çiftçimiz



Kasım 2014 12

KASIM AYI TARIM TAKVİMİ (*)

Bitkisel Üretim

• Meralarda sonbahar geç otlatması yapılmamalı, 
• Sonbaharda kültürel tedbir olarak, hastalık kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar ve çürük meyveler mutlaka toplanıp yakılmalıdır. 

Sebze tarımı yapılan alanlarda da sonbaharda yapılacak zirai mücadele, gelecek yıl sağlıklı ürün elde etme açısından çok önem arz 

etmektedir. Hububat alanlarında tarla faresi ile mücadele yapılmalı,
•  Üreticilerimiz, sonbahar mücadelesi ile ilgili olarak hastalık ve zararlılara karşı sonbahar ilaçlaması, diğer mücadele dönemleri ve 

yöntemleri hakkında İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat ederek teknik bilgi almaları ve zamanında mücadele yapmalı,

• Tüm zirai mücadele ilaçları reçete ile satın alınarak uygulanmalı,
• Reçete ile satın alınarak kullanılan zirai mücadele ilaçları mutlaka üretici kayıt defterine işlenmelidir.

Hayvansal Üretim

• Kış mevsiminin uzunluğuna ve hayvan sayısına göre stoklanacak yem miktarları hesap edilmeli ve buna % 10’ luk bir zayiatta ilave 

edilerek yem stoku yapılmalı,
• Kaba yem stoklarında küflenme ve çürümenin önlenmesi için kapalı alanlar/sundurma tercih edilmeli,

• Kaba yem stoklanan yerlerde fare ile mücadele çalışmaları yapılmalı,
• Barınaklarda temizliğe dikkat edilerek, ahır zararlıları (fare vb.) ile mücadele edilmeli,

• Hayvanlarda iç ve dış parazitlere (kene vb.) karşı gerekli mücadele çalışmaları yapılmalı,

• Anaç koyun-keçi, sığır ve manda desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, kayıt sistemlerinde işletme ve hayvan bilgilerinin

güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş kayıtlarla birlikte üye oldukları Yetiştirici Birliklerine ve/veya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüklerine başvuru yapmaları,
• Sonbahar aşılama kampanyaları kapsamında ŞAP ve BRUSELLA aşılarının mutlaka yapılması sağlanmalı,

• Varsa küpesiz ve kayıtsız buzağı, kuzu ve oğlakların mutlaka küpelenmesi sağlanmalı,

• 31 Aralık 2014 tarihinde sonra idari cezaya maruz kalmamak için işletmelerdeki hayvan kayıtlarının bu tarihe kadar mutlaka 

güncellenmesi yapılmalı,
• Arılar, kovanlarda kış dinlenmesine terk edilmelidir.

(*) Tarım Takviminde, yöre çiftçilerimizin bu dönemde, çoğunlukla yapacağı işler kısaca belirtilmiş olup, konular hakkında ayrıntılı bilgi için

İl/İlçe Müdürlüklerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.

PASİNLER’DE TARIM


