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İLKBAHAR AŞILAMA
KAMPANYASI

Şap hastalığı ülkeler arası
canlı hayvan ve hayvansal
ürün ticaretini olumsuz

yönde etkileyen, büyük ekonomik
kayıplara neden olan; sığır, manda,
koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hay-
vanların akut ve çok bulaşıcı viral
bir hastalığıdır. Halk arasında “Da-
bak” olarak bilinen şap hastalığı,
meydana getirdiği ekonomik ka-
yıplar ve uluslararası ticarete getirilen
kısıtlamalar nedeni ile dünya hay-
vancılığının en önemli problemle-
rinden birisidir. Hastalığın, insan
sağlığı açısından riski yoktur.Hastalık, çok bulaşıcı ol-

ması nedeniyle geniş
hayvan popülasyonlarını

etkiler. Şap hastalığından dolayı

yıllık %15 süt kaybı ve %10 et
kaybı görülmektedir. Bakanlığımızca, hastalıkla

mücadele için 2014 yı-
l ı n d a

uygulamaya ko-
nulan ve büyük
bir başarı sağ-
lanan “Risk
Bazlı Stratejik
Plan” çerçeve-
sinde, ilimizde
ilkbahar döne-
mi şap aşıla-
ma kampan-
yasında bü-
yükbaş hay-
vanların ta-
mamı, Ba-

kanlığımız Şap Enstitüsü tarafından
sağlanan yeni aşılar ile aşılanacaktır.
İlimizde hayvancılık, 6-7 aylık dö-
nemde merada ortak sürü şeklinde

yapılması, şap hastalı-
ğının kolay bulaşması

ve hızla yaygınlaşma-
sına neden olduğun-
dan,  ilkbahar dönemi
aşılaması; hastalıkla
mücadelede en kritik

dönemdir. İl ge-
nelinde ilkbahar

dönemi şap aşı-
lama kampan-
yamız Mart-
Nisan ayların-
da yürütüle-
cektir. >> 2’de

Şap hastalığı ile mücadelede
en kritik dönem;

Canlı Hayvan Borsası, Erzurum
için çok önemli bir ihtiyaç

Erzurum Valisi Sayın Dr. Ahmet ALTIPARMAK, canlı hayvan borsasının
Erzurum için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurguladı.

Vali ALTIPARMAK: “Erzurum ili
ekonomisi, temelde hayvancılık sek-

törüne dayanmaktadır. Halkın en
önemli geçim kaynağı hayvan

yetiştiriciliği ve ticaretinden
sağlanmaktadır. Bölgenin

merkezi konumunda olan
Erzurum’da ortalama 1,4
milyon civarında büyük-
baş ve küçükbaş hayvan

varlığı bulunmaktadır. Ülkenin hemen
hemen her bölgesine, yılda yaklaşık 300-
350 bin civarında büyükbaş ve küçükbaş
sevki yapılmaktadır. Ayrıca hayvan ha-
reketleri açısından Erzurum ili, komşu
illerin hatta bölgenin kavşak noktasında
ve merkezi bir konumundadır.  Böyle
büyük bir ekonomik faaliyetin olduğu
bu sektörde, hayvan borsasının olmaması
büyük bir eksikliktir” dedi. >> 3’te

En genel anlamıyla kırsal
alan, bugünkü yapıda önemli
bir kaynak olarak ve ekono-
minin en önemli sacayakla-
rından birini oluşturan tarım
sektörünün, faaliyet alanını
oluşturması açısından büyük
önem arz etmektedir. >> 7’de

Sosyolojik Açıdan Kırsal Yaşam
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Koruma Tedaviden Daha Ucuzdur
Aşılama kampanyalarının temel amacı; hayvanların

mera ve yaylalara çıkmadan önce bulaşıcı hastalıklara karşı
aşılama yapılarak, “koruyucu hekimlik” anlamında erken
önlem almaktır.  Şu çok iyi bilinmeli ki “sağlığı koruma,
her zaman tedaviden daha kolay ve daha ucuzdur.”>> 3’te

Osman AKAR / İl Müdürü

Dr. Ahmet ALTIPARMAK / Erzurum Valisi
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Özcan YILDIRIM / İl Müdür Yardımcısı

Şap hastalığı ülkeler arası
canlı hayvan ve hayvansal
ürün ticaretini olumsuz

yönde etkileyen, büyük ekonomik
kayıplara neden olan; sığır, manda,
koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hay-
vanların akut ve çok bulaşıcı viral
bir hastalığıdır. Halk arasında “Da-

bak” olarak bilinen şap hastalığı,
meydana getirdiği ekonomik kayıplar
ve uluslararası ticarete getirilen kı-
sıtlamalar nedeni ile dünya hayvan-
cılığının en önemli problemlerinden
birisidir. Hastalığın, insan sağlığı
açısından riski yoktur.

Hastalık, ayak, ağız ve meme

çevresinde veziküller (kabarcık- kü-
çük yara), genç hayvanlarda ise kalp
yetmezliği nedeniyle ani ölümler ile
karakterizedir. Hastalık etkeni olan
virüsün, 7 farklı serotipi ve bu sero-
tiplerin birçok alt tipleri mevcuttur.

Hastalığın yurdumuzdaki seyir
ve sonuçlarına ait ilk istatistiki bilgiler,

‘Osmanlı İstatistik İdarei Umumiyesi’
tarafından 1914 yılında yayınlan-
mıştır. 1914 yılından beri değişik ta-
rihlerde A, O, C, SAT-1 ve Asia-1
tipleri teşhis edilmiş ve egzotik tipler
eradike edilmiştir. Günümüzde has-
talık mihraklarında  ise A,  O ve
Asia-1 tipleri tespit edilmektedir. 

İLKBAHAR AŞILAMA KAMPANYASI  
Şap hastalığı ile mücadelede en kritik dönem;

En Yaygın Bulaşma Yolları
• Ortak Mera ve Su
• Hayvan Pazarı
• Celepler
• Hayvan Hareketleri

Hastalık, direkt temas, enfekte ve duyarlı hayvanlar arasında en yaygın bulaşma
formudur. Şap hastalığı mihraklarının yaklaşık %95'inde bulaşma direk temasla
olur. Birbirlerine çok yakın mesafede bulunan hayvanlar arasında solunumla
bulaşma, direk temasın en önemli yoludur. Bu bulaşma şeklinde genellikle hayvan
hareketleri ve hayvan pazarlarının önemli rolü olduğu belirlenmiştir.

Şap hastalığının en önemli epidemiyolojik özellikle-
rinden birisi de virüsün hava yolu ile çok uzak mesafelere
taşınması nedeniyle hastalığın hızlı ve geniş alanlara
yayılmasıdır. İnsan ve hastalığın konakçısı olmayan hay-
vanlar (kuşlar, fareler, vs.), kontamine materyaller (yem,
ot, su, vs.), nakil araçları, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri,
suni tohumlama ve embriyo transferi enfeksiyonun ta-
şınmasında ve bulaşmasında rol alabilirler.

Hastalığın çok bulaşıcı olması nedeniyle geniş
hayvan popülasyonları etkilenir. Şap hastalığından dolayı
yıllık % 15 süt kaybı ve %10 et kaybı görülmektedir.

Yapağı : 14 gün
Sığır Derisi ve Kıllar : 4-6 hafta
Sinekler : 10 hafta
Bulaşmış Ayakkabılar : 11-14 hafta
Saman-Ot : 15 hafta
Kuru Hayvan Gübresi : 14 gün
Sıvı Hayvan Dışkısı (Kış) : 6 ay
Toprak Yüzeyi (Sonbahar) : 28 gün
Toprak Yüzeyi (Yaz) : 3 gün
İdrar : 39 günÇe
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• Süt ve et verimindeki kayıplar
• Hayvanların gelişmesinde gerilik
• Gebe hayvanlarda yavru atma
• Genç hayvanlarda görülen ölümler
• Dış ticarete getirilen kısıtlamalar
• Tedavi masrafındaki maliyet

Ekonomi ve
Ticarete Etkisi

Hastalıkla mücadelemiz 2014 yılında uygulamaya konulan ve büyük bir başarı sağlanan bu plan çerçevesinde,
ilimizde ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasında büyükbaş hayvanların tamamı,
Bakanlığımız Şap Enstitüsü tarafından sağlanan yeni aşılar ile aşılanacaktır. İl’de hay-
vancılık, 6-7 aylık dönemde merada ortak sürü şeklinde yapılıyor olması,  şap hastalığının
kolay bulaşması ve hızla yaygınlaşmasına neden olduğundan,  ilkbahar dönemi aşılaması;
hastalıkla mücadelede en kritik dönemdir.

İlkbahar dönemi aşılama kampanyası Mart-Nisan aylarında ve sonbahar dönemi
aşılama kampanyası ise Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilecektir. 5996 sayılı kanun
gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptır-
maları mecburidir. İlk defa aşılanan hayvanların rapel (tekrar doz) aşılamasının yapıl-
ması gerekmektedir. İsteyen yetiştiriciler küçükbaş hayvanlarını da aşılatabileceklerdir.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi İl/İlçe Müdürlüklerimizden alınabilir.

Kaynak-Derleme: Şap Enstitüsü (http://vetkontrol.tarim.gov.tr/sap), Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, GTHB.

Bakanlığımızca şap hastalığının
eradikasyonu amacıyla ile “Risk
Bazlı Stratejik Plan” hazırlanmıştır.
Ulusal ve Uluslararası uzmanların
katkıları ile hazırlanan plan ile şap
virüsünün yayılma sebepleri ve bu
sebeplerin yok edilmesine yönelik
tedbirler belirlenmiştir. Plan çerçe-

vesinde yapılacak çalışmalar ile Dün-
ya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OİE)
tarafından “şap hastalığından aşılı
ari bölge kabul edilen” Trakya’nın
ariliğinin sürdürülmesi, Anadolu’da
ise Marmara ve Ege bölgesinden
başlayarak kademeli olarak ariliğin
sağlanması hedeflenmiştir.    
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Erzurum Valisi Sayın
Dr. Ahmet ALTIPARMAK,
canlı hayvan borsasının Er-

zurum için çok önemli bir ihtiyaç ol-
duğunu bir kez daha vurguladı.

2013 yılı Mayıs ayında Erzurum
iline atandığında, ilin en önemli ihti-
yaçlarından birinin canlı hayvan bor-
sası olduğunu tespit eden Vali ALTI-
PARMAK, netice alıncaya kadar ko-
nuyu gündeminden hiç düşürmedi. 

Vali ALTIPARMAK: “Erzu-
rum ili ekonomisi, temelde hay-
vancılık sektörüne dayanmaktadır.
Halkın en önemli geçim kaynağı
hayvan yetiştiriciliği ve ticaretinden
sağlanmaktadır. Bölgenin merkezi
konumunda olan Erzurum’da or-
talama 1,4 milyon civarında bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı
bulunmaktadır. Ülkenin hemen he-
men her bölgesine, yılda yaklaşık
300-350 bin civarında büyükbaş
ve küçükbaş sevki yapılmaktadır.
Ayrıca hayvan hareketleri açısından
Erzurum ili, komşu illerin hatta

bölgenin kavşak noktasında ve mer-
kezi bir konumundadır.  Böyle bü-
yük bir ekonomik faaliyetin olduğu
bu sektörde, hayvan borsasının ol-
maması büyük bir eksikliktir” dedi.

Vali ALTIPARMAK, “Alıcı-sa-
tıcının memnuniyeti, kayıt altında
ve güvenli bir alışveriş ortamı sağ-
lama, çevre ve toplum sağlığı, hayvan
refahı ve hayvan hastalıklarını önleme

adına Erzurum’da, entegre bir canlı
hayvan borsası kurulmasının bir zo-
runluluk olduğunu” vurguladı.  

Vali ALTIPARMAK, bu süreçte
çok önemli çalışmalar yapıldığına
dikkat çekerek şu ana kadar yapılan
çalışmaları kısaca şöyle özetledi:

“Yaklaşık 4 bin civarında büyük
ve küçükbaş hayvan kapasiteli bir
canlı hayvan borsasına ihtiyaç oldu-

ğunu tespit ettiklerini,
Hayvancılık sektörü ile ilgili

Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları
başta olmak üzere tüm paydaş ku-
rum ve kuruluşlarla hayvan borsa-
sının işletmeciliği, kapasitesi ve
kurulacak bölge açısından çok sa-
yıda toplantılar yapılarak bu an-
lamda bir konsensüs sağlandığını,

Belirlenen birçok farklı nokta
için teknik incelemeler yaptırılarak,
üzerinde mutabık kalınan alanla il-
gili olarak yer tahsisi için çalışma
başlattıklarını,

Bunun için yaklaşık 20 kurumdan
uygun görüş alındığını, Yakutiye Be-
lediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından imar izinlerine ilişkin çalışmalar
yapıldığını, yer tahsisi için İl Mera
Komisyonumuzca yapılan çalışmaların
tamamlanarak Başbakanlıktan gerekli
izinlerinin alındığını, şu anda Büyük-
şehir Belediyesince proje çalışmaları
yapıldığını ve inşallah önümüzdeki
süreçte de fiziki yapımına başlana-
cağını öngördüğünü” belirtmiştir.

“Canlı Hayvan Borsası, Erzurum
İçin Çok Önemli Bir İhtiyaç” 

Çiftçi Kayıt Sistemine ka-
yıtlı çiftçilere Mazot Gübre
ve Toprak Analizi Destekleme
Ödemesi yapılmasına dair
tebliğ kapsamında; çiftçile-
rimize birim alan üzerinden
destekleme yapılmak üzere
2014 yılı üretim sezonuna ait
çalışmalarımız tamamlandı.

Bu çerçevede 20 ilçe-
mizde 35.228 işletmenin
2.934.227 dekarlık alanı
Çiftçi Kayıt Sistemine kay-
dedilmiştir. Kayıt edilen bu
çiftçilerimize Mazot Gübre
ve Toprak Analizleri için
birim alan üzerinden yak-
laşık 28,6 milyon TL  ödeme
yapılacaktır.  Bu ödeme 28
Şubat 2015 tarihinden iti-
baren Ziraat Bankası aracı-

lığı ile çiftçilerimizin he-
saplarına dönemsel olarak
yatırılacaktır.

Konuya ilişkin açıkla-
mada bulunan İl Müdürü
Osman AKAR, Bahar mev-
siminin yaklaştığı bu gün-
lerde tarımsal faaliyete baş-
layan çiftçilerimiz için öde-
necek bu desteklemenin çift-
çilerimizin girdi teminini
rahatlatacağını, çiftçilere ya-
pılacak bu destekleme ile
sadece 35 bin kişilik bir gru-
bun değil tüm ilin yüzünün
güleceğini ve il ekonomisinin
her alanına canlılık gelece-
ğini belirterek, 2015 yılında
çiftçilerimizin ürünlerinin
bol, kazançlarının daim ol-
ması temennisinde bulundu.

İlimizin temel geçim kaynağı büyük oran-
da hayvancılığa dayanmaktadır. Bu nedenle
hayvancılığımızın daha sağlıklı ve yüksek ve-
rimli yapılması çok önemlidir. Ülkemiz hay-
vancılığında da büyükbaş hayvan varlığımız,
önemli bir yer tutmaktadır. 

Her yıl yaklaşık 150 bin büyükbaş ve 200
binin üzerinde küçükbaş hayvan, ülkenin he-
men hemen her bölgesine sevk edilmektedir.
Dolayısıyla hayvan hareketlerinin yoğun ol-
duğu bir merkez olması nedeniyle hayvan
hastalıklarıyla mücadele daha ayrı bir ehem-
miyet arz etmektedir. 

İl Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın be-
lirlediği mücadele programı kapsamında 2015
yılında başta Şap Hastalığı olmak üzere,
Sığırların Nodüler Ekzantemi (Yumrulu
Deri Hastalığı, LSD), Şarbon, Kuduz, Sığır-
Koyun-Keçi Brucellozu ve Koyun-Keçi Ve-
bası gibi hastalıklara karşı aşılama kampan-
yaları düzenlenecektir.

İlimizde hayvan hastalık ve zararlıları ile
mücadeleye büyük önem verilmekte olup,
2014 yılında yaklaşık 2,4 milyon hayvan
sağlık taramasından geçirilerek 1,6 milyon
doz aşı uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılında da İlçe Müdürlüklerimizde
görevli Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık
Teknisyenlerinden oluşan aşılama ekipleriyle,
tüm il genelinde Mart-Nisan-Mayıs aylarında
aşılama kampanyaları düzenleyeceğiz. Kam-

panyaların temel amacı; hayvanların mera
ve yaylalara çıkmadan önce bulaşıcı hasta-
lıklara karşı aşılama yapılarak, “koruyucu he-
kimlik” anlamında erken önlem almaktır.  Şu
çok iyi bilinmeli ki “sağlığı koruma, her zaman
tedaviden daha kolay ve daha ucuzdur”.

Üreticilerimizin kampanya döneminde
hayvanlarına aşı yaptırmaları yasa gereği
mecburi olup, aksi durumda cezalı duruma
düşeceklerdir. Yine bu çerçevede, aşı uygu-
lanmamış hayvanlar için veteriner sağlık ra-
poru düzenlenmeyerek il ve ilçe dışına sevk-
lerine müsaade edilmemektedir. Ayıca hay-
vancılık teşvik ve desteklemelerinden de
faydalandırılmamaktadırlar.

Hastalıklar ile mücadelede esas başarı, ye-
tiştiricilerin bu mücadeleye istekli olarak ka-
tılmaları ve gelen sağlık ekiplerine bizzat yar-
dımcı olmaları ile sağlanabilecektir. Yetiştirici-
lerimizin, aşı kampanyaları ile olarak daha ay-
rıntılı bilgi sahibi olmaları için İl ve İlçe Mü-
dürlüklerimize müracaat etmelerini istiyoruz.

“KORUMA TEDAVİDEN 
DAHA UCUZDUR”

Osman AKAR
İl Müdürü

Tarıma Destek Sürüyor...
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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 BALKAN / 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

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@tarimnet.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 : 10.03.2015

Bakanlığımızca 2013 yılından
itibaren uygulanmakta olan
“Tarımsal Yenilik ve Bilgi

Sistemi”; çiftçilerin veya işletmelerin
üretim faaliyetlerinde karşılaştığı so-
runların ilgili birimlere veya kurumlara
götürülerek çözüm aranmasını ve
araştırmacı-yayımcı-çiftçi bağının
kurulmasını ve güçlendirilmesini
amaçlayan bir iletişim sistemidir.

Sistemle; tarımsal ve hayvansal
üretimde hastalık ve zararlılarla etkin
mücadele, üretimde kalite ve verim-
liliğin artırılması, tarımsal ve hayvansal
üretimde yeni icat ve buluşların üre-
ticiye ulaştırılması hedeflenmektedir.

Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi
ile çiftçilerimizin sorunları, İlçe Mü-
dürlüklerimizdeki teknik ve sağlık
personeller aracılığıyla elektronik

ortamda yetkili teknik kuruluşlara
iletilmekte ve çiftçiye geri bildirim
sağlanarak daha kısa zamanda çö-
zülmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda 19.02.2015 tarihinde
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Top-
lantı salonunda İl Müdürü Osman
AKAR başkanlığında il grup toplantısı

düzenlendi. Toplantıya İl Müdür Yar-
dımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Mü-
dürleri ile ilgili teknik personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını
yapan İl Müdürü Osman AKAR;
“2014 yılında yapılan çalışmalar için
hepinize teşekkür ediyorum. 2015
yılında İlçe ve Şube Müdürlükleri

tarafından yürütülen hizmetlerin ar-
tarak devam etmesi ve aksaklıkların
yaşanmaması için gerekli önlemlerin
alınmasını, üreticilerimize verilecek
hizmetlerin aksatılmadan yerine ge-
tirilmesi hususunda azami titizliğin
gösterilmesini, özellikle Bakanlığı-
mızca verilen desteklemelerden ilimiz
çiftçilerini azami derecede yararlan-
dırmanızı istiyorum." dedi. 

Toplantıda, Tarımsal Yenilik ve
Bilgi Sistemi, Şube Müdürleri faa-
liyet alanları, İlçe Müdürlüklerinin
uygulamada karşılaştıkları sorunlar
ve bunlara ilişkin çözüm önerileri
gündeme alınmıştır.

Toplantı sonunda İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Os-
man AKAR, başarılı bir yıl dile-
ğinde bulundu.

“Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi”
İl Grup Toplantısı Düzenlendi

Bilgi akışını hızlandırarak iş verimliliğini artıran,
etkili ve doğru analizlerin yapılmasına imkân sağlayan,
bunun yanı sıra veri güncellemesini kolaylaştırarak
işgücü ve zaman kaybını önleyen Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) birçok alanda olduğu gibi tarımsal
faaliyetlerin planlanmasında da kullanılıyor.

Bakanlığımızın da, tarım potansiyeli hakkında kap-
samlı, güvenilir ve güncel bilgi elde etmek, tarımsal
ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarlarında meydana
gelen değişimleri belirlemek, tarım alanlarının tasnifi,
tespiti, arazi kullanım planlaması, arazi toplulaştırması

gibi konularda faydalandığı CBS hakkında İl ve İlçe
müdürlüklerinde görevli teknik personele yönelik olarak
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda
10-11.02.2015 tarihlerinde eğitim toplantısı düzenlendi.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube
Müdür V. Erdal ŞENGÜL'ün yanı sıra Bakanlığımızda
görevli konu uzmanlarının katıldığı uygulamalı
eğitim toplantısında, katılımcılara Coğrafi Bilgi Sis-
temlerinin temel fonksiyonları, CBS yazılımları,
harita bilgileri ve projeksiyon sistemleri ve verilerin
hazırlanması gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Eğitimi Düzenlendi

Sakalıkesik Ovası Arazi Top-
lulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri (TİGH) Projesi kap-
samında yapılan çalışmalarla ile
ilgili olarak 20.02.2015 tarihinde
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü toplantı
salonunda bir değerlendirme
toplantısı düzenlenmiştir. 

Toplantıya, Palandöken İlçe
Kaymakam'ı Gürbüz KARA-
KUŞ, Aziziye İlçe Kaymakamı
Zafer ÖZ, Erzurum Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Os-
man AKAR, Palandöken İlçe
Müdürü Metin YİĞİT, Aziziye
İlçe Müdürü Ümit KOÇ, Ta-
rımsal Altyapı ve Arazi Değer-
lendirme Şube Müdürü Erdal
ŞENGÜL, Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü Kontrol Mü-
hendisleri Nizamettin KAN-
MAZ, Kontrol Mühendisi Ömer
KOLTUK, Yapı Denetim Mü-
hendisi İsmail Hakkı OZAN,

Toplulaştırma Proje Müdürü
Hasan ŞAHİN,  Sakalıkesik
Ovası Sulama Birlik Başkanı
Tuncay KACIROĞLU, Proje
dâhilindeki 16 Mahallenin Muh-
tarları ve Çiftçileri katılmıştır.

''Palandöken Sakalıkesik
Ovası Sulama İnşaatı Projesi''
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tara-
fından 10.12.2009 tarihinde ihale
edilmiş ve 04.01.2011 tarihinde
yapımına başlanılmıştır. Ancak
DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün
yüklenici firmasının bir kısım
gerekçelerle işi bırakması ne-
deniyle sulama projesi taahhüt
edilen zaman içerisinde tamam-
lanamamıştır. Sakalıkesik Ovası
sulamasının inşaat çalışması ta-

mamlanması durumunda, Azi-
ziye ve Palandöken İlçelerinde
toplam 11,7 bin hektar tarım
arazisi sulanabilecektir.

Planlanan, Arazi Toplulaş-
tırma ve TİGH Projesi ile Sula-
ma İnşaatı Projelerinin saymakla
bitmeyecek sosyal ve ekonomik
faydaları bulunmaktadır. Proje-
nin bölge ve ülke ekonomisine
olumlu katkılarının yanı sıra
yöredeki tarım ve hayvancılığın
da büyük ölçüde gelişmesine
katkıda bulunacaktır.

Devam eden süreçte, projenin
inşaatı, mevcut durumu ve tespit
edilen sorunlara yönelik çözüm
önerileri, ilgili kurumlara iletilmek
üzere kayıt altına alınmıştır.

Sakalıkesik Ovası arazi toplulaştırma çalışmaları değerlendirildi
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Bal deyince toplumda ba-
zıları baldan anladığını
söyleyip bilimsel birçok

yöntemi bir kenara bırakarak kendince
birçok bal analiz yöntemi söylemek-
tedir. Kalemle boyamak, yakmak,
akış şekline, kokusuna, rengine ve
tadına göre yorumlar getirmektedirler.
Bazen de yeterli bilgiye sahip olma-
dıkları için yanlış yorumlar getire-
bilmektedir.   Ancak unutulmamalıdır
ki bitki çeşidi,  arının ırkı, iklim
şartları gibi birçok etken balın özel-
liğini etkilemektedir. 

Bitkilerin %80’ninin bal arıları
tarafından tozlaştırıldığını ve bal ala-
rak 100 bitkinin 80’inin tozlaşmasına
katkı sağlayacağınızı biliyor muy-

dunuz? Sofranıza gelen balı yapan
işçi arıların 10 adedinin ancak 1 gr
geldiğini, bir arının 1gr nektar için
4.000-50.000 çiçeğe uğradığını,
1 gr nektar için 0,5-2 km’lik mesa-
felerde arının 50’ye yakın sefer yap-
tığını, nektarında ¼’ünün bala dön-
üştüğünü,  68 kg bal üretmek için
arının dünyamız uydusu  aya 13 defa
gitmesi gerektiğini, işçi arının 45
günlük ömrü boyunca 800 km’ye
yakın uçuş yaptığını biliyor muydu-
nuz. Artık afiyetle yediğiniz bu balı
yerken bir kez daha düşüneceksi-
niz… Çiçek balları hasat edildikten
belli bir süre sonra kristalize olmak-
tadır. Halk dili ile şekerlenmekte ve
sahte bal / şekerli bal olarak yorum-

lanmakta “güvendim aldım balı
ama şekerlendi” denmektedir. Oy-
saki kristalleşmiş süzme bal; tabii
şartlarda glikozu kısmen veya tama-
men kristal haline gelmiş ve akıcılığını
az veya çok kaybetmiş süzme baldır.
Kristalizasyon balın biyolojik bir
özelliğidir.

Balın içerisindeki çözülmüş madde
miktarının çok fazla olması yani doy-
ma nedeni ile o konumda sıvı halde
kalması oldukça zordur. Balın içeri-
sindeki bu katı maddeler solüsyondan
ayrılarak katı bir tabaka oluşturur. 

Balın beyaz krema haline dönü-
şerek yoğunlaşması balın sahte olduğu
göstermez... 

Bu olay farklı nedenlere bağlı

olabilir. Früktoz ve gli-
koz miktarı, glikoz/su
oranı, depolama sıcak-
lığı gibi faktörler sa-
yılabilir. Örneğin, ada-
çayı ve tupelo balı yıl-
larca kristalleşmediği

halde yonca, pamuk,
ayçiçeği gibi ballar ise

çok çabuk kristalleşirler.
Balın şekerlenmesinin ko-

lonilere çay şekeri (sakaroz) şerbeti
verilmesi ile ilişkisi olmadığı gibi
granüle olan balada bozulmuş bal
olarak da bakılmamalıdır. Şu unu-
tulmamalıdır ki granüle olan ballar
genelde en kaliteli olanlardır.
45 0C’yi geçmeyen sıcaklıklarda ben-
mari (kap içerisindeki suyun içine
koyma) yöntemi ile ısıtılması halinde
bal, tekrar akışkan hale getirilebilir.

Bazı ülkelerde kristalleşmiş ballar
daha kıymetlidir. Süzme balı yüksek
kalitede kristalize bal haline getirmek
için değişik yöntemler uygulanmaktadır.
Kristalize olacak balın içerisine
% 5-20 oranında ince kristalli bal ilave
edilir ve 13-15 0C’de muhafaza edilir
ise kısa zaman da bütün bal kristalize
olur. Kristalleşme ne kadar kısa za-
manda olur ise kristaller o kadar ince
olur ve balın kalitesi yükselir. Sıcaklık
yükseldikçe kristalleşme gecikir.

Bitkilerin %80’ninin bal arıları tarafından toz-
laştırıldığını ve bal alarak 100 bitkinin 80’inin
tozlaşmasına katkı sağlayacağınızı biliyor
muydunuz? Sofranıza gelen balı yapan işçi arı-
ların 10 adedinin ancak 1 gr geldiğini, bir arı-
nın 1gr nektar için 4.000-50.000 çiçeğe
uğradığını,  1 gr nektar için 0,5-2 km’lik mesa-
felerde arının 50’ye yakın sefer yaptığını, nek-
tarında ¼’ünün bala dönüştüğünü,  68 kg bal
üretmek için arının dünyamız uydusu  aya 13
defa  gitmesi gerektiğini, işçi arının 45 günlük
ömrü boyunca 800 km’ye yakın uçuş yaptığını
biliyor muydunuz. Artık afiyetle yediğiniz bu
balı yerken bir kez daha düşüneceksiniz…

Bakanlığımızca organik tarımın ge-
liştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla
uygulamaya konulan "Organik Tarım
Ulusal Eylem Planı" ve İl Müdürlüğü-
müzün “Organik Üret Organik Tüket”
kampanyası kapsamında üretici ve tüke-
ticilere yönelik eğitim çalışmaları 2015
yılında' da tüm hızıyla devam etmektedir.

Anılan eylem planı ve kampanya
kapsamında 24.02.2015 tarihinde İlimiz
Yakutiye ilçesinde bulunan Hacı Sami
Boydak lisesinde organik tarım bilgi-

lendirme toplantısı düzenlenmiştir. Dü-
zenlenen toplantıya idareci, öğretmen
ve öğrencilerden 102 kişi katılmıştır.

Toplantıda katılımcılara konu uz-
manı Ziraat Mühendisi Cevdet SUNAY
tarafından; Organik tarımın doğuşu,
dünyada ve ülkemizdeki tarihi gelişimi,
ilimizde yapılan organik ürün üretimi
ve pazarlama faaliyetleri, tüketicilerin
organik ürünleri alırken dikkat edeceği
hususlar hakkında bilgiler verildi.

Artık sizin de balla ilgili anlatacak bir hikâ-
yeniz var ve sizde baldan anlıyorsunuz…

Bakanlığımız ve Türkiye Arı
Yetiştiriciler Merkez birliği ile
ortaklaşa yürütülen Arıcılık Kayıt
Sistemi (AKS) projesi, 2008 yı-
lında başlamış ve 2013 yılı içe-
risinde Bal üreticileri Merkez
Birliği de sisteme entegre edil-
miştir. Bakanlığımız bütün kayıt
sistemlerinin “Tarım Bilgi Sis-
temi  (TBS)“ adı altında top-
lanması çalışmaları kapsamında
mevcut AKS’nin yeniden ya-
zılması gündeme gelmiştir. 

Bu kapsamda arıcılarımızın
faaliyetlerine ilişkin işlemlerde
mağduriyet yaşamamaları için
dilekçe ile bağlı bulundukları
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine başvurarak bil-

gilerini güncellemeleri gerek-
mektedir.  Çalışmalarda mevsim
şartlarının yerinde tespiti zorlaş-
tırması halinde 2014 yılı için
destekleme alan üreticilerin ya-
pılmış son tespitleri esas alınarak
güncelleme yapılacak olup, des-
tekleme almayan veya sisteme
yeni kayıt olacak olan işletmelerin
ise kovan varlıklarının tespit edil-
mesinden sonra sisteme girilerek
güncellemeleri yapılacaktır.

Arıcılık faaliyetinin başladığı
bugünlerde, özellikle il dışında
arı kolonileri bulunan işletme-
lerimizin sevk işlemlerinde,
mağduriyet yaşamamaları için
güncellemelerini yaptırmaları
önemle duyurulur.

ARICILARIMIZIN
DİKKATİNE!

Organik Tarım Eğitimlerine Devam
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Tarım arazilerinin devri,
miras yolu ile intikali, de-
ğerlemesi, yeter gelirli ara-

zi büyüklüğü ve ekonomik bütün-
lüğüne ilişkin hükümler ile ehil mi-
rasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin
usul esasları belirlemek amacıyla
03.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu'nun 8. ve 8/K maddelerine
dayanılarak hazırlanan "Tarım Ara-
zilerinin Mülkiyetinin Devrine İlişkin
Yönetmelik" 01.12.2014 tarihli ve
29222 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmelikte; asgari tarımsal arazi
büyüklüğü, dikili tarım arazisi, ehil
mirasçı, ekonomik bütünlük, tarımsal
gelir değeri, örtü altı tarım arazileri
sulu tarım arazisi ve yeter gelirli
tarımsal arazi büyüklüğü gibi yeni

tanımlamalar yapılmıştır. 
Asgari tarımsal arazi büyük-

lüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal
tarım arazileri ve özel ürün arazile-
rinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde
0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan
arazilerde 0,3 hektar olarak belir-
lenmiştir. Böylece tarım arazileri
artık Bakanlıkça belirlenen bu bü-
yüklüklerin altında ifraz edilmesi ve
hisselendirilmesinin önüne geçilmiştir.
Yeter gelirli tarımsal arazi büyük-
lüğü; İl ve ilçelerin yeter gelirli ta-
rımsal arazi büyüklükleri bölge fark-
lılıkları göz önünde bulundurularak
Kanuna ekli listede belirlenmiş olup
tarımsal araziler bu belirlenen yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin
altında ifrazı ve bölünmesi önlen-
miştir. Ayrıca, tarımsal arazilerin bu
niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık
tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne
bildirilmesi şartı da getirilmiştir. Aynı
kişiye ait tarımsal araziler arasında
ekonomik bütünlük olup olmadı-
ğının tespitine dair kriterlerde yö-
netmelikle belirlenmiş olup, örtü altı
tarım arazilerinde bir dekar, dikili
tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve
kuru arazilerinde on dekarın altında
olan arazilerin ekonomik bütünlüğe
haiz olmamakla beraber, mülkiyeti
aynı kişiye ait sınırdaş araziler, aynı
kişiye ait sınırdaş olmayan araların-
daki mesafe 10 km.' den az ve toplam
arazi miktarı örtü altı tarım arazile-

rinde bir dekar, dikili tarım arazile-
rinde beş dekar, sulu ve kuru arazi-
lerinde on dekarın üzerinde olan ara-
zilerin ekonomik bütünlüğe haiz ol-
duğu kabul edilmiştir. Tarım arazi-
lerinin devrinde ise; taşınmaz ma-
likinin aynı ilçe sınırları içerisinde
tek tarımsal arazisinin olması, aynı
ilçe sınırları içindeki tüm tarımsal
arazilerini devretmesi, maliki olduğu
tüm tarımsal arazi varlığını devret-
mesi, ekonomik bütünlük arz eden
arazilerde ise yeter gelirli tarımsal
arazi büyüklüklerin üzerindeki kı-
sımların devrine izin verilmiştir.

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu' nun 8/B maddesiyle Mirasa
konu tarımsal arazi ve yeter gelirli
tarımsal arazilerde mülkiyetin devri
esas olduğu, mirasçılar arasında an-
laşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti
devir işlemleri mirasın açılmasından
itibaren bir yıl içinde tamamlanması,
devir işlemlerinin bir yıl içinde ta-
mamlanmaması ve 8/C maddesinin
ikinci fıkrasına göre dava açılmaması
hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi
hükümlerinin uygulanması hükmü
getirilmiştir. Devrin yapılacağı mi-
rasçının belirlendiği 8/C maddesiyle,
Mirasçıların, terekede bulunan tarımsal
arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin
mülkiyeti hakkında; bir mirasçıya
veya yeter gelirli tarımsal arazi bü-
yüklüklerini karşılaması durumunda

birden fazla mirasçıya devrini,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medenî Kanununun 373 üncü ve de-
vamı maddelerine göre kuracakları
aile malları ortaklığına veya kazanç
paylı aile malları ortaklığına devrini,
mirasçıların tamamının miras payı
oranında hissedarı oldukları
13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kuracakları limited şirkete devrini
veya mülkiyetin üçüncü kişilere dev-
rini kararlaştırabilmelerinin, mirasçılar
arasında anlaşma sağlanamadığı tak-
dirde, mirasçılardan her birinin yetkili
sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava
açabilmesinin önü açılmıştır. 

Ehil mirasçıya ait nitelikler, 31
Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan yö-
netmelikle belirlenmiş olup, geçi-
mini mirasa konu tarım arazilerinden
sağlama, tarım dışı geliri olma, eşi
fiilen tarımsal faaliyette bulunma,
tarımsal araziyi işleyebilecek mes-
leki bilgi ve beceriye sahip olma,
mirasa konu arazilerin bulunduğu
ilçe sınırları içinde 6 yıla kadar
veya daha uzun süreli ikamet etme,
herhangi bir sosyal güvencesi olma,
Bakanlığın mevcut kayıt sistemle-
rine, tarımsal örgütlere 6 yıla kadar
veya daha uzun süreli kayıtlı bu-
lunma, tarım alet ve donamına sahip
olma ve kadın olma kriterlerine
göre ehil mirasçı belirlenecektir.

Miras Yoluyla Tarım Arazilerinin
Bölünmesi Dönemi Sona Erdi

Sebahattin TEKBEY - Ziraat Mühendisi                                                                                                   
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Kırsal yaşam alanı sadece
ekonomik faaliyetin sür-
dürüldüğü bir alan olarak

değil; aynı zamanda bir yaşam ala-
nının, biçiminin ve kültürünün olduğu
ve çok çeşitli unsurları içinde barın-
dıran bir yapıdır.  İnsanın toprak ile
bağı, genetik bir mahiyette ve onun
doğasına hitap eden bir yapı arz et-
mektedir. İnsanın toprak ile kurduğu
bu bağ ve bütünleşme onun hayati
ihtiyaçları ve doğası için önemli bir
yer teşkil etmektedir. Bu açıdan ba-
kıldığında kırsal alan veya kırsal ya-
şam biçimi ve toprak ile bütünleşme,
sosyal, psikolojik, kültürel, biyolojik
ve fiziksel açıdan insan yaşamının
özgül ve yadsınamaz ihtiyacıdır. 

Diğer taraftan günümüzde haya-
tımızın hemen hemen tamamını işgal
eden kentsel yaşamın cazibesi adeta
bir yalancı cazibe olarak ortaya çık-
maktadır. Özellikle günümüzde kü-
reselleşme ile birlikte gelişen tekno-
lojik, ekonomik ve kentsel yapı; dö-
nüşen toplumsal yapı ile eklemlen-
diğinde doğallığın veya refahın yaşam
mücadelesine dâhil olması gibi temel
bir sorunsal alan olarak ortaya çık-
mıştır. Toplumun tüketim alışkan-
lıkları dönüşmekte; sağlık açısından
ve kültürel açıdan kırsal yaşam alanı
gün geçtikçe önemli bir değer olarak
toplumsal alanda irdelenmekte ve
politikalar bu değer ekseninde şe-
killenmektedir.  

En genel anlamıyla kırsal alan,
bugünkü yapıda önemli bir kaynak
olarak ve ekonominin en önemli sac-
ayaklarından birini oluşturan tarım
sektörünün faaliyet alanını oluştur-
ması açısından büyük önem arz et-
mektedir. Kırsal alanları etkileyecek
politikalarda mevcut sorunlar ve
adaptasyonun sağlanması için gerekli
hususlar yeniden tespit edilerek, tespit
edilecek bu hususlara göre ilgili
bütün kuruluşlar üzerine düşeni yap-
malı ve bu bağlamda dönüşüm poli-
tikaları oluşturulmalıdır. Kırsal alanda
giderek çözülmeye başlayan bağlar
ve oluşan yeni ilişki türleri adaptas-
yonu ve yeni standartların belirlen-
mesini zorunlu hale getirmiştir. Top-
rakların bölünmesi ve tarım arazile-

rinin parçalanması ekonomik ve sos-
yal olarak büyük değişimlere sebep
olmaktadır. Buralarda genel anlamda
yaş ortalaması giderek artan bir nüfus
oluşmakta ve tarımsal verimde düşüş
meydana gelmektedir. 

Kırsal alandan kentlere oluşan
göçün neticelerinden biri olarak kırsal
alanda yaşayan genç nüfusun kırsal
alanı terk etmesi ve yaşlı, niteliksiz
nüfusun tarım ile uğraşması sonu-
cunda gelişen yeni teknik ve tekno-
lojilerin etkin ve verimli kullanıla-
maması da önemli bir ekonomik so-
run olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gelinen süreçte kara düzen tarımsal
ve hayvansal tekniklerin kullanılması
üretimde verimi düşürmektedir. Aile
yapısında gözlemlenen değişimler
de kırsal alana başka bir açıdan yak-
laşmamızı gerekli kılmaktadır. Özel-
likle bu alandaki sosyal bağların çö-
zülmesi, ilişki biçimlerinin değişmesi,
kırsal alana eklemlenen teknoloji,
kırsalın ataerkil ve geleneksel yapı-
sının değişmeye başlaması, gelişen
ulaşım ve ekonomik imkânlar bu
alandaki yapıyı yeniden okumamızı
zorunlu kılmaktadır. Anadolu’nun
çeşitli bölgelerinde ve özellikle kırsal
alanlardaki, kadınların ve özellikle
de kız çocuklarının eğitimine önem
verilmemesi, toplum olarak temel
gelişmemizin sorgulama alanında
çözümlenmesi gereken önemli bir
sorundur. Yine aynı bağlamda kırsal
alandaki ekonomik faaliyetlerde özel-
likle temel ekonomik faaliyet olan
çiftçilikte kadınların teşviki konu-
sunda yeterli altyapı ve eğitim tec-
rübesinin olmaması sorgulanması
gereken temel sorundur.

Kırsal yaşam alanlarının ve bu-
ralardaki yapının bir değer ve cazip
yaşam alanı olarak ilgi görmemesi
nedensel olarak kentlerdeki sosyal
sorunlara sebebiyet vermektedir. Kır-
sal alanların yetersizlikler ve özen-
diriciliğinin olmaması sonucunda
göç eden bireylerin göç ettikleri yer-
lerdeki yapıya uygun yaşam normları
geliştirememeleri doğrudan kentsel
yaşamı, kırsal yaşamı dolayısıyla da
topyekûn toplumsal yaşamı etkile-
mektedir. Bu anlamda özellikle kır-
saldan kente göç eden ve kentsel
yaşam ile tam olarak bütünleşemeyen,
aynı zamanda kırsal yaşam biçimlerini
de terk edemeyen bireylerin yaşadığı
adaptasyon sorunu, işsizlik, çarpık
yapılaşma, kentsel altyapı sorunları
ve daha çeşitli birçok sosyal soruna
sebep olmaktadır. 

Gelinen noktada kırsal yaşam algısı
ve tanımı da önümüzde dikkate değer
bir alan olarak durmaktadır. Hangi
alanların hangi unsurlara göre kırsal
alan olarak kabul edileceği ya da kırsal
alanın tanımının nasıl yeniden ve doğru

kavramlar üzerine yapılacağı önemli
bir gerekliliktir. Büyükşehir Yasası ile
birlikte bütün köylerin mahalle sayıl-
ması ve kent merkezlerinden uzak,
kırsal yaşam tarzının olduğu eski uzak
köy ile kent merkezlerinde kentsel ya-
şam tarzının sindirilerek yaşandığı böl-
gelerin aynı toplumsal, kültürel ve
ekonomik kategoride değerlendirile-

meyeceği aşikârdır. 
Netice itibariyle, bugünkü baş dön-

dürücü değişim ve dönüşüm çağında
kırsal alanın her açıdan bizlere sunduğu
yaşam biçimlerinin yeniden insan odaklı
bir bakış açısıyla ortaya konması, ken-
dimize ve yaşadığımız topluma bir ya-
şam soluğu ve alternatif bir çözüm
yolu olarak önümüzde durmaktadır. 

SOSYOLOJİK AÇIDAN KIRSAL YAŞAM

Korkmaz SURAL -  Sosyolog

Kırsal alandaki tarım arazilerinin geçmişten günümüze geçen zaman zar-
fında giderek bölünmesi ile ideal tarım alanlarından gittikçe uzaklaşılması
nedeniyle, tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları bir zaruret haline
gelmiştir. Devlet idaresinin arazi toplulaştırmalarına yönelik politikaları
bu anlamda dönüşüm ve değişimin kontrolünü ve bunun sosyal ve ekono-
mik perspektifinin daha iyi yönde gelişmesini sağlamaya başlamıştır. 
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Erzurum’ da üretim ve peyzajın iç içe olduğu, ülke genelinde hatta yurtdışında
da bilinirliği olan bir uygulama tesisi var: Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi İç Su Balıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi.

Yurt içi ve yurtdışından üniversitemize konuk olan üst düzey yetkililerin mutlaka
ağırlandığı bu tesiste, öncelikle Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerine uygulama
imkânları sunmaktadır. İç su balıklarının yetiştiriciliğiyle ilgili modern ekipmanların
tamamının yer aldığı tesiste, yalnızca kendi öğrencilerimiz değil diğer üniversitelerden
stajyer öğrenciler ve öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen
yabancı öğrencilerde uygulamalı eğitim alma imkânı bulmaktadırlar. Eğitim boyutu
yanında üretimin de yapıldığı tesislerde bölge üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda
balık yumurta ve yavrusu yetiştirilmektedir. 

Ülkemizin en modern kuluçka tesislerinden birisine sahip olan fakültemizde
gökkuşağı alabalığı yanında halk arasında kırmızı benekli alabalık olarak bilinen
yerli türlerin üretimi de yapılmaktadır. Bu alanda yatırım yapmak isteyen üreticiler
için bir demo imkânı sağlayan birimde yetiştiricilerin teknik yönden ihtiyaçlarının
giderilmesine de çaba sarf edilmektedir.   

Haftanın her günü hemşerilerimize sofralık balık temini ile Erzurum şartlarında
taze balık tüketim imkânı verilmektedir. 2011 yılında yapılan kapasite artırımı ile
üretilen balıklar işleme ünitelerinde işlenip vakum ambalaj ile pişirilmeye hazır
halde satışa çıkmaktadır. Bunun yanında üniversite yerleşkesi içerisindeki kafeteryada
da balık ekmek şeklinde tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. Bu şekilde su
ürünlerinin Erzurum’daki tanınabilirliğinin artırılması ve kişi başına balık tüketiminin
hiç olmazsa ülkemiz seviyesine çıkarılması amaçlanmaktadır.        

İlköğretim okullarından gelen talepler dâhilinde öğrencilere tesisler gezdirilmekte ve
uzak olarak büyüdükleri doğa ile bir nebze de olsa yakınlaşmalarına fırsat verilmektedir.  

Yıllardır kendi stoku ile üretim yapan tesis yetiştirdiği yumurta ve yavruların
hastalıklardan arî olması sebebiyle ülkenin her tarafından talep görmektedir. Sezon
öncesi sayı olarak ihtiyaçlarını bildiren üreticilerin talep miktarına göre o yılki

üretim planı yapılmakta ve o doğrultuda üretim gerçekleştirilmektedir. 
Araştırmacıların her yıl yaptıkları projelerle sürekli modernize edilen

tesiste, Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri, Veteriner ve Fen Fakülteleri
akademisyenlerinin yanında diğer üniversitelerin Su Ürünleri Fakültesi

araştırmacıları da bilimsel denemelerini yürütmektedirler. Bu yönüyle
büyük çaplı bir laboratuar işlevi olan İç Su Balıkları Uygulama ve
Araştırma Merkezinde yapılan çalışmaların sonuçları yayın haline
dönüştürülmekte, ulusal ve uluslararası dergilerde yayın olarak de-
ğerlendirilmektedir. Araştırma bulgularındaki olumlu kazanımlar
sektördeki yetiştirici ve firma sahipleri ile paylaşılmakta onların
yararlanmasına da imkân verilmektedir.      

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
ÜRETİM TESİSİ, ÇOK YÖNLÜ
HİZMET SAĞLIYOR...
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İlçemiz Doğu Karadeniz Böl-
gesinin Güney Doğusunda
kalmaktadır. Erzurum iline

146 km uzaklıktadır. Komşu illerden
Rize'ye 119 km, Artvin'e 172 km ve
Bayburt’a 70 km mesafede, Çoruh
Vadisi ve çevresinde bulunmakta
olup, 1.050 m yüksekliktedir. 2.200
km²’lik yüzölçüme sahip İspir ilçesi,
Doğu Anadolu Bölgesini Karadeniz
Bölgesine bağlamaktadır. Dağlık bir
arazi yapısına sahiptir. İlçe sınırları
içinde 100'e yakın  irili ufaklı göl
bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli
akarsularından biri olan Çoruh Nehri
ilçe sınırları içerisinde doğup, yaklaşık
335 km’lik kısmı ile ilçe topraklarını
baştan aşağı ikiye bölmektedir. 

İlçe, çoğunlukla tepelik ve yamaç
arazilerden oluşmaktadır. Orta de-
rinlikte, ince bünyeli, orta geçirgen,
kısmen taşlı toprak karakteri gös-
termektedir. Çoruh Nehri Vadisinde
çok dar alüviyal birikintiler bulun-
maktadır. Kırık Beldesi ise daha ge-
çirgen, derin, ince bünyeli karakter
arz eden, toprak yapısına sahiptir.

İdari Yapı ve Nüfus
İlçemizin 99 mahallesi bulun-

maktadır. 2014 yılı adrese dayalı nü-
fus kayıt sistemi sonuçlarına göre
İlçe nüfusu 16.869 kişidir.

Tarım ve Hayvancılık
Faaliyetleri
İlçe genelinde, Karadeniz, Ak-

deniz, İç Anadolu ve Kuzey Doğu
Anadolu iklimleri bir arada görülür.
Bu nedenle ilçeye hâkim iklim, karasal
iklim ile deniz iklimi arasında bir
geçiş iklimidir. Bu iklim özeliği İlçede
aynı anda farklı iklimlerin oluşmasına
yol açmaktadır. Erzurum'un diğer il-
çelerine nazaran İspir’in kışları daha
ılıman geçmektedir. Ancak kış ve
yaz ile gece ve gündüz sıcaklık farkları
hayli fazladır. İspir ilçesi sınırları
içinden vadi ve havza oluşturarak
geçen Çoruh nehri boyunca iklim
özellikleri daha da farklılıklar gös-
termektedir. Bu vadide Yusufeli ilçe-
sine doğru gidildikçe mikro klima
iklim özellikleri hâkim olmaya başlar.
İşte bu mikro klima yapı hayvansal
ve bitkisel çeşitliliği de çoğaltmıştır. 

İlçe meyve ve sebze yetiştiriciliği
bakımından zenginliğe sahiptir.  Dut
ve dut mamulleri (pestil, kuru dut,
pekmez, köme vb.) önemli ekonomik
kaynaklardan biridir. Bölgede Fa-
sulye yetiştiriciliği yaygındır ve İS-
PİR FASULYESİ eşine az rastlanır
bir tat vermektedir. Son yıllarda se-
racılık ve özellikle arıcılıkta da ilçe
ekonomisine girdi sağlanmaktadır.

Örtüaltı Yetiştiriciliği
İlçede, 18 mahallede 66 çiftçi

tarafından 2 hektar alanda sera ye-
tiştiriciliği yapılmaktadır. Bu alan-
larda domates ve hıyar üretimi ya-
pılmakta olup, yıllık yaklaşık 250
ton ürün elde edilmektedir.

İSPİR’DE TARIM
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Oldukça eski bir yerleşim alanı olan ilçemiz ve
çevresi, bayram, panayır, düğün vb. sosyal yaşantıları
yönüyle tipik Anadolu özelliklerini taşımaktadır. İlçemizin
başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

İlçemiz sürekli göç verdiğinden yıldan yıla nüfusu
azalmaktadır. Ancak yaz aylarında göç eden nüfustan
ilçemize yoğun bir geri dönüş olmaktadır. Mevcut yapı
içerisinde ilçede gelir getirici faaliyetlerde bulunmak
ve hâli hazır nüfusu burada tutabilmek, ilçemize geriye
göçü sağlayabilmek amacıyla, bölgenin Avrupa birliği
fonlarından daha fazla faydalanabilmesi ve yerelde
kalkınma için dünyada başarılı olmuş ve uygulanabilir
bir Kalkınma (Leader) Modelinin ilçemizde uygulanıp
geliştirilmesi için Kaymakamlık, Belediye, Meslek
Yüksek Okulu, diğer Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum
Kuruluşları, önder girişimci ve çiftçiler ile bir araya
gelinerek proje çalışmalarına başlanmıştır.

İlçemizin adıyla özdeşleşen ve ülke genelinde isim
yapmış kuru fasulyemiz ilçe ekonomisinde önemli bir

paya sahiptir. Kaymakamlığımız, yerel ve sivil toplum
örgütleri tarafından bu ürünümüzün daha fazla üretilmesi
değerini koruması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Halen yapımı devam eden Ovit tüneli ile önümüzdeki
günlerde yapımına başlanacak olan Köprüköy tünelinin
tamamlanması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun
Karadeniz’e bağlantısı sağlanmış olacak ve bu geçiş gü-
zergâhında bulunan ilçemiz gerek turizm gerekse sos-
yo-ekonomik yönüyle yeni bir atılım yakalayacaktır.

İlçemizin kalkınmasına, tarihi ve kültürel değerlerimizin
tanıtılmasına katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluş-
larına, sivil toplum örgütlerine, yapmış oldukları çalış-
malardan dolayı şükranlarımı sunar, ilçemizin kalkınması
için yapacakları her faaliyette İlçe Kaymakamı olarak
yanlarında olacağımı belirtmek isterim. Tüm ülke çiftçi-
lerinin kazançlı bir yıl geçirmelerini temenni ederim.

Su Ürünleri 
İlçede, birçok akarsu bulunmakta

olup, kültür balıkçılığı yönünden
önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Buralarda yıllık ortalama 52 ton
kültür alabalığı yetiştirilmektedir.

Çoruh Nehri Havzası
Rehabilitasyon Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı ve Japonya Uluslararası
İşbirliği Ajansı (JİCA) ile birlikte
yürütülmekte olan Çoruh Nehri
Havzası Rehabilitasyon Projesi
(ÇNHRP) kapsamında ilçede, 10
mahalle için hazırlanan “Tarımsal
Yatırım Planı” doğrultusunda çiftçi
seçimleri yapılmıştır. Bu alanlarda
uygulanmakta olan projenin gelir
getirici faaliyetleri olarak, yem
bitkileri üretiminin artırılması, ahır
şartlarının iyileştirilmesi, meyve-
cilik ve sebzecilik gibi konularda
yaklaşık 1,8 milyon TL yatırım
planlanmıştır.

Örgütlenme Çalışmaları
İlçede Ziraat Odası, 7 adet Ta-

rımsal Kalkınma Kooperatifi, 1
adet Tarımsal Sulama Kooperatifi
ve Bal Üreticileri Birliği gibi çiftçi
örgütleri bulunmaktadır.

Arıcılık Faaliyetleri
İlçede yaz aylarında göçer arıcılık

faaliyetlerini yürütmek üzere, çevre
illerden gelen 175 adet arıcı 32 farklı
noktada 8.720 adet arılı kovanı ile
konaklattırılmıştır. İlçede arıcılık faa-
liyetini yürüten yetiştiricilerimiz İs-
pir-Pazaryolu Bal Üreticileri Birliği
adı altında örgütlenmişlerdir.

İspir Kuru Fasulyesi
İlçede üretimi yapılmakta olan

kuru fasulyemiz coğrafi işaret tescilli
olup, ilçe ekonomisinde önemli bir
yer tutmaktadır. Ortalama 2.000 dekar
alanda yaklaşık 480-500 ton civarında
kuru fasulye üretimi gerçekleştiril-
mektedir. Fasulye üretimi alanında
artış sağlamak ve mekanizasyonu
geliştirmek için Kaymakamlık
S.Y.D.V kaynaklı batöz ve mibzer
projesi yapılmış olup 5 adet mibzer
ve 6 adet batöz hak sahiplerine da-
ğıtılmıştır.

Gıda ve Yem İşletmeleri
İlçede 135 adet gıda satış ve toplu

tüketim yeri, 17 adet gıda üreten
işyeri ve 12 adet yem satışı işletmesi
bulunmaktadır. 

İspir İlçesine Sağlanan
Tarımsal Desteklemeler

Bakanlığımızca, mazot-gübre-top-
rak analizi, yem bitkileri, organik
tarım, sertifikalı fidan-tohum kullanımı,
tarımsal yayım ve danışmanlık, ma-
kine-ekipman, hububat fark ödemeleri,
hayvan hastalıkları tazminatları, anaç
sığır, buzağı, anaç manda, anaç-koyun
keçi, besi-kesim, su ürünleri, çiğ süt
ve arılı kovan desteklemeleri başlıkları
altında 2008-2012 yılları arasında yak-
laşık 4.2 milyon TL, 2013 yılında ise
toplam 801.630 TL tarımsal destek-
leme ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı
desteklemeleri ise uygulama takvimleri
gereği süreçleri devam etmektedir.

Ömer Faruk FİDAN / İspir Kaymakamı

“Yerelde kalkınma için tüm kurumlarımızla proje çalışmaları başlattık”

İspir Erzurum’un kuzey ilçelerindendir. Erzurum, Bay-
burt, Rize ve Artvin bağlantı noktasında bulunan Doğu
Anadolu ile Güneydoğu ve Karadeniz iklim özelliklerini
göstermektedir. Yeşil ilçemiz İspir’de narenciye ve muz
haricinde tüm sebze ve meyve yetişmekte olup, halkımız
tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. 

1970’li yılların başından beri hükümetleri ve yerel yö-
netimleri sıkıntıya sokan, alınan her türlü önleme rağmen
bir türlü durdurulamayan kırsaldan kente doğru tek yönlü
göçten ilçemizde nasibini almıştır. Son otuz yılda ilçe
halkının yaklaşık %70 i kentlere göç etmiştir.

İlçemizde dünyanın en hızlı akan ikinci nehri olan
Çoruh nehri; birçok yerli ve yabancı kano ve rafting me-
raklısının uğrak noktalarındandır. Ayrıca Kaçkarların zir-
vesindeki Yedigöller yaz boyunca ziyaretçisi hiç eksik
olmayan nadide doğa harikası köşelerinden biridir. İspir
doğal ve tarihi güzelliklerinin iç içe bulunduğu, bir görenlerin
bir daha hafızalarından silemediği bir ilçedir.

Son zamanlarda ilçemiz sınırları içerisinde dünyanın
ikinci büyük tüneli, baraj ve hidroelektrik santrali çalışmaları,
maden arama faaliyetleri dört ili birbirine bağlayan ve en
önemlisi Karadeniz’i Güney Doğu Anadolu’ya bağlayan
yolların kesişim noktasındaki ilçemiz, yakın gelecekte

büyük ticari faaliyetlerin yürütüldüğü merkez olmaya
namzet bir ilçedir.

İlçemizde üretilmekte olan  “İspir Fasulyesi’’ nin ünü
ülkenin dahi dışına taşmışken gerek yetiştiriliş aşamasında
ve gerekse pazarlama sırasında üreticinin yeterli bilince
ulaşamaması nedeniyle bu ürün ticari pazarda hak ettiği
yeri alamamıştır. İlçemizde doğal ve organik ortamda üretilen

yöresel ürünlerden ‘’İspir Dutu’’ Türkiye’nin önemli ürün-
lerinden biri olduğu gibi dut ile yapılan pestil, pekmez, kö-
menin yanında ceviz, elma, armut, kiraz, üzüm, erik vb. her
çeşit meyve üretilmektedir. İspir mikro klima iklime sahip
flora bakımından oldukça zengin 800 ila 2500 metre yük-
seltileri ile yaklaşık altı ay çiçek mevsimi yaşanmaktadır ki
bugün kalitesi ispatlanmış bal üretimi yapılmaktadır.

İspir belediyesi olarak devlet idaresinin bir parçası ol-
duğumuzdan, yukarıda sıraladığımız tarım ve hayvancılığın
geliştirilmesine yönelik başta pekmez, pestil, köme üretim
fabrikası, meyve suyu fabrikası, mandıra, mezbaha vb.
tesislerin kurulmasında, işletilmesinde; üretim, verimlilik
ve istihdamı arttırıcı yenilikçi faaliyetler yoluyla yerel sos-
yoekonomik sorunlara yönelik kamu, yerel yönetimler ve
sivil toplum kuruluşlarının birlikte çözüm üretme kapasi-
tesinin geliştirilmesi yönünde çiftçilerimizin ve girişimci
iş adamlarımızın ilçemizde tarımsal faaliyetlere destek
sağlayan ulusal ve uluslararası ajanslardan faydalanması
için gerekli destek verilerek, bu bağlamda tersine göçü
sağlayacak hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak
en büyük amacımızdır. İlçemizin gelişmesi yönünde çaba
ve gayret içinde olan, sürekli üreten insanımızın alın terine
olan saygımla bol kazançlı yıllar dilerim.

Osman ÇAKIR / İspir Belediye Başkanı

“İspir yakın gelecekte büyük ticari faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez olacaktır”
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İlçemizin yerleşim bölgeleri, coğrafi özelliklerinden
dolayı 2 gruba ayrılabilir, rakımı 1.500 m’nin üzerinde olan
dağ veya yayla köyleri ile Çoruh Nehri boyunca bulunan ve
rakımı 1.200 m’nin altında olan vadi köyleridir. Yayla ve
dağ köylerinde geçim ağırlıklı olarak hayvancılık üzerine ol-
masına karşılık vadi köylerde bahçe ziraatı ve tarla tarımı
öne çıkmaktadır.  Arıcılık bütün ilçe halkının ilgi odağındaki
tarımsal faaliyet olmakla birlikte, ilçenin en önemli tarımsal
ürünü hiç şüphesiz İspir Kuru Fasulyesidir. 

Bölgede, İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu başta
olmak üzere Atatürk Üniversitesine bağlı birimlerin yürüttüğü
Ulusal ve Uluslararası projelerden bölge çiftçisinin kalkınmasına
yönelik elde edilen veriler aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

1. Bölgedeki tarım sektörü mevcut haliyle yeterli gelir
getiremeyeceği,

2. Birim üretim ve pazarlama maliyetlerinin, konvansi-
yonel tarım yapan bölgelerle rekabet edemeyecek düzeyde
yüksek olduğu,

3. Bölgede üretilen yöresel ürünlere yönelik katma
değer oluşturacak faaliyetlerin yapılması gerektiği,

4. Üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekliliği vur-
gulanmıştır.

Bölge’de yapılan bu tespitler ışığında,  tarım ve hayvan-
cılığın gelişmesi ve tatmin edici bir düzeyde gelir kazanıla-
bilmesi için İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu, ilçede

konuyla ilgili faaliyetler yürüten başta Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ve
kuruluşla beraber projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. 

Bölge tarımının geliştirilmesi için uygulanan en önemli
proje hiç şüphesiz, İspir Hamza Polat MYO’nun, Padova ve
Çukurova Üni. Ziraat Fakülteleri ile ortaklaşa yürüttükleri
Kırsal Kalkınma Projesidir.  AB komisyonu tarafından finanse
edilen proje ile bölgede kalkınma için araştırmalar ve çiftçi
eğitim çalışmaları yürütülmüştür.  Bu projede, bölge kalkın-

masına yönelik, İspir Kuru Fasulyesi, İspir Balı ve Kırsal Tu-
rizm’in geliştirilmesi gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.
2008-2010 yıllarında uygulanan bu projeden sora, İspir
Hamza Polat MYO öğretim elemanları bu 3 ürünün gelişti-
rilmesine yönelik, ulusal ajanslara proje hazırlamış ve uygu-
lamışlardır. Bunlar, “Sürdürülebilir Yerel Marka; İspir Kuru
Fasulyesi” ve “AGRO Turizm’e İlk Adım; İspir Pazaryolu
Örneği” projeleridir. Bu projeler, bölge ekonomisine en
önemli katkıyı sağlayan İspir Kuru Fasulyesi ve İspir Balı’nın
markalaşması için yapılması gerekenler ile bölgede kırsal
turizm farkındalığının oluşturulması üzerine odaklanmıştır. 

Gelecek 10 yıl içerisinde İspir, hiç şüphesiz Ovit ve
Köprüköy tünellerinin hizmete girmesiyle Güneydoğu ve
Doğu illeri ile Kuzeydoğu Karadeniz illerini birbirine bağlayan
en kısa güzergâh üzerinde olacaktır. Bölge tarımının gelişmesi
ve yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelir elde edebilmek
için oluşacak bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.   Bölgede faaliyet gösteren devlet kuruluşları,
belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının, marka olmuş
ürünlerinin marka değerinin korunması (İspir Kuru Fasulyesi
gibi), bilenen diğer yerel ürünlerin (kaymak, gopdin, bal
gibi) markalaştırılması, bu ürünleri kırsal turizmin bir
parçası haline getirilerek daha fazla gelir elde edilebilmesi
için projeler üretilmesi, bölge çiftçisinin sürdürebilir gelir
elde edebilmesinin önü açılabilecektir.

Prof. Dr. Ayhan YILDIRIM / Meslek Yüksekokulu Müdürü

“İlçe tarımı için araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmaları yürütmekteyiz”

İlçemizin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
İçinde bulunduğumuz Çoruh havzası zengin bir biyolojik çe-
şitliliğe sahiptir. Küçük parçalı arazilere sahip ilçemizde birçok
meyve ve sebze, kimyasallar kullanılmadan doğal yetiştiril-
mektedir. Ancak meyvecilikte genelde karışık meyve ve
dağınık bahçe tarzında yapıldığından ekonomik verim alına-
mamaktadır. Son yıllarda uygun çeşit ve türlerle ilçemizde
ekonomik verimliliği sağlayacak kapama bahçe projeleri ya-
pılmıştır. Hemen her bahçede Dut ağacı bulunmakta ve ilçe
çiftçisi için dut ürünleri (pekmez, çerezlik kurutulmuş dut,
pestil, köme) gelir getirici ürün olarak görülmektedir. Yine
çeşitli meyvelerin kurutulması ile hazırlanan ürünler (kak)
çiftçimiz için gelir getiren ürün olarak satılmaktadır.

İlçenin bitki florasının zengin ve çeşitliliği, bal üretimi
yönünden ilçe balının kalitesini ortaya koymaktadır. Arıcılık
sektörü son yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. Bölgemiz
özellikle Karadeniz bölgesinden gelen göçer arıcıların akınına
uğramaktadır. İlçede kurulan Bal Üreticileri Birliğinin de
katkılarıyla sektörde her geçen gün bilgi, teknolojik yenilik
ve makine ekipman yönünden gelişme yaşanmaktadır. 

İspir Kuru Fasulyesi artık bir değer olarak ülke gündeminde
yerini almış, üretimin ve pazarlamanın aynı kalitede devam

etmesi için İspir Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Türk
Patent Enstitüsü'nden, 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alınmıştır.
Bu değerimizin korunması ve doğru pazarlanması için her İs-
pirli’nin gerek üretici olsun, gerek tüketici olsun görev
üstlenmesi ve kuru fasulyemize sahip çıkması gerekmektedir. 

İlçe Müdürlüğü olarak tarımsal altyapıdan gıda sek-

törüne, hayvancılık sektöründen bitkisel üretime, tarımsal
desteklemelerden çiftçi eğitim yayımına kadar birçok
alanda faaliyet ve çalışmalar yürütmekteyiz. Görev alanı-
mızda olan her alanda mevcut bütün personelle elimizden
gelenin en iyisini yapmaya gayret göstermekteyiz.

Başta okul kantinleri ve yemekhaneleri olmak üzere
tüm gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda kontrol faa-
liyetlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir. İlçemizde
hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında yapılan aşılama
çalışmaları ve çiftçilerimizin salgın hastalıklar, hayvan ha-
reketleri vb. konularda eğitim ve bilgilendirmeleri neticesinde
Şap, Sığırların Yumrulu Deri Hastalığı (LSD), Şarbon, Çiçek,
Kuduz vb. bulaşıcı hastalıklar yönünden hastalık mihrakımız
bulunmamaktadır. İlçemizin dağlık ve geniş bir alan kaplaması,
mahalle ve mezra sayısının 157 adet olması, birçok mahallede
dağınık yerleşim bulunması, yol ağımızın çok fazla olması
işlerimizi zorlaştırmaktadır. Ancak özveri ve mesai mefhumu
gözetmeksizin yapılan çalışmalarımıza çiftçilerimizin vereceği
destek işlerimizin kolaylaşmasını sağlayacaktır. 

2015 yılının ülkemiz için her alanda bereketli bir yıl
olmasını diliyorum.

A. Ufuk AKIN / İlçe Müdürü

”İlçe müdürlüğümüz, çiftçinin ilçedeki ikinci adresidir”

2006 yılında 21 köy ve mahalleden 45 üyenin katılımı
ile kuruluş sürecini başlatan Oda Başkanı Temel AKTAŞ,
ısrarlı takibi sonucu 2013 yılı Temmuz ayında yetki alarak il-
çesinde Ziraat Odası kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 

“06.09.2013 tarihinde 1 personel ile çalışmalarımıza
başladık. Her ay bir ilçede gerçekleştirdiğimiz Ziraat Odaları
İl Koordinasyon Kurulu toplantılarımızda, her ilçe kendi il-
çesinin sorunlarını anlatmak suretiyle çok faydalı ortak
kararlar alarak daha verimli çalışmalar yapıyoruz. Bunun
dışında Erzurum ilinin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı
bizi ilgilendiren bütün çalışma ve toplantılara katılarak,
özellikle yapılabilecek işlerin organizesini gerçekleştiriyoruz.
Çalışmalarımızdan basın yayın ve ilan yolu ile bütün çiftçile-
rimizi haberdar ediyoruz.

İlçemizde tarım ve hayvancılık durumuna gelince;
en önemli nokta olarak üretimlerimize ilişkin bir pazar soru-
numuz yoktur. Ancak, ilçemizde genç nüfus olmadığı için üretim yetersizliği sorunumuz var. İlçemizin ve bölgemizin

kalkınması tarım ve hayvancılığa bağlı. Öyle bir sistem geliş-

tirmemiz gerekiyor ki özellikle eğitimli ve genç nüfusun bu-
ralarda ciddi yatırımlarla üretim yapmasını sağlamalıyız. İl-
çemizde zaten ekilebilir arazi sınırlı, birde bu araziler yaşayan
insanlara intikal ettirilmemiş. Tapular ya ölmüş babalarının
veya dedelerinin üzerinde kayıtlıdır. Ölen kişinin arazisine
yönelik hiçbir işlem yapılamıyor, bu konuda bölgemizde çok
ciddi sıkıntılar var. 

Sonuç olarak parmak basacağım diğer önemli
bir konu aynı zamanda Türkiye geneli için önem arz ediyor,
şöyle ki; ülkemizde yatlara ucuz mazot veriliyor. Niçin tarımsal
faaliyetlerde kullanılan mazot çiftçilerimize 2 veya 2,5 liraya
verilmesin. Eğer böyle bir uygulama gerçekleşirse işte o
zaman üretim patlaması olur. Ürünlerin maliyeti düşer, hem
çiftçimiz daha çok üretim yapar, halkımızda hem bol hem de
ucuz sebze, meyve ve hayvansal gıdaları alabilir. Her şeyin il-
çemize, ilimize, yurdumuza ve hatta bütün dünyaya hayırlara
vesile olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın.

Temel AKTAŞ / Ziraat Odası Başkanı

Önder Çiftçi Kuruluşumuz: İspir Ziraat Odası
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MART AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
• İlimizde karla örtülü gün sayısının yüksek ve donların süreklilik göstermesi nedeniyle Mart ayı içerisinde de tarla bitkileri, sebzecilik ve

meyvecilik konusunda arazi şartlarında yapılacak fazla bir iş bulunmamaktadır. Ancak bahçe temizliği, budama, örtü altında fide yetiştiriciliği
için tohum ekimi ve diğer bitkisel üretim için de kaliteli tohumluk temini gibi konularda gerekli hazırlıklar yapılabilir.

• Örtü altında yetiştirilen marul, yeşil soğan gibi ürünlerde hasat, bakım, gübreleme ve sulama işlerine devam ettirilir.
• Havalar soğuk ve toprak karla kaplı olması nedeniyle meralara asla hayvan sokulmamalıdır.  

Hayvansal Üretim
• Ahır hijyeni açısından temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilir.
• İlimizde görülmesi muhtemel salgın hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar (Şap, Sığırların Yumrulu Deri Hastalığı-LSD, Şarbon, Kuduz, Bruselloz

vs.) mutlaka yaptırılmalıdır.
• Hayvanlar bu dönemde ahırda olduklarından ahır besleme programı devam ettirilir.
• Mevsim itibariyle devam eden doğumlarla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. 
• Gerek daha yüksek verimli hayvan elde etme ve gerekse Bakanlığımız desteklemelerinden daha fazla yararlanmak için gebelik sağlamada suni

tohumlama tercih edilmelidir.
• Yeni doğan buzağı ve kuzuların küpelenerek kayıt edilmesi sağlanmalıdır.
• İlimizin iklimi uygun olan yörelerinde arı kolonilerinde esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanabilir. Mart ayında arılar yavru ve

yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgârsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00
saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanlar fazlaca açık tutulmamalı ve işlemler hızlı yapılarak, kovan kapakları hemen kapatmalıdır.

• Arı kolonilerinde iklimi uygun olan yörelerde yüzeysel kontroller yapılarak kekle besleme yapılır.

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

Hayvancılık Yatırımlarında
Hibe Destekleri Devam Ediyor
30 Ocak 2015 tarih ve 29252 sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanarak yürürlüğe giren Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kap-

samındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İş-
letmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Des-
teklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/4)
kapsamında hazırlanan 2015 Yılı Uygulama Rehberi, Bakanlığımız
internet sitesinde (1) yayımlanmıştır.

Proje kapsamında 2014-2018 yılları arasında, 10-49 büyükbaş
ile 100-200 küçükbaş kapasiteli işletmeye sahip yetiştiricilerin,
projeli ahır- ağıl tadilatı ya da yeni inşaat yapımında ve damızlık
boğa ve koç-teke alımında inşaat kalemlerinde %50, damızlık
boğa ve teke-koç alımında %80 oranında hibe desteği verilecektir.
Ancak 2014 yılında damızlık boğa başvurularının çok yoğun ol-
masından dolayı 2015 yılı için bu konuda ki başvurular, Bakanlı-
ğımızın ikinci bir talimatına kadar alınmayacaktır.

İlimizde tadilat ve yeni inşaat projesinden yararlanmak isteyen ya-
tırımcıların söz konusu rehberde belirtilen "Başvurular Ocak, Şubat
ve Mart aylarında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde
başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru
çağrısı yapabilir" talimatı gereğince, projeden yararlanmak isteyen
yatırımcıların Tebliğ (2015/4) ve Uygulama Rehberinde belirtilen
31 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar proje evrakları ile bizzat
Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma
ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. 

Müracaatta İstenen Belgeler;
1- İşletme Tescil Belgesi,
2- TURKVET Kayıt Sisteminden Hayvan Kaydı,
3- Ahır/Ağıl Yapılacak Yerin Onaylı Tapu Fotokopisi,
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5- Bakanlık Uygulama Rehberindeki EK-1, 2, 3, 4 belgelerinden 

2’şer suret.  
(1) http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Duyuru/36/Dap-Gap-

Kop-Ve-Dokap-Uygulama-Rehberi


