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Şubat ayında ilimizde Sayın Ba-
kanımız Faruk ÇELİK’in katı-

lımı ile düzenlenen programlar Erzurum
ve Ülkemiz tarımına müjdeli etkinlikler
ile geçti. Bir günde üç ana etkinliğin
düzenlendiği programlar ile şap aşılama
kampanyası, hayvan hastanesi açılışı
ve ortak akıl toplantısı düzenlendi. Ül-
kemiz hayvancılığı için önem teşkil
eden Erzurum ilimizden  şap hastalığı
ile mücadelede yeni dönemin startının
verilmesi “Hayvancılığın Başkenti Er-
zurum” ifadesini güçlendirdi. 

İlk olarak Erzurum Aziziye ilçesinde
bulunan hayvancılık işletmesindeki prog-
ram ile Türkiye genelinde başlatılan
"Şap Hastalığı ile Mücadele ve Toplu
Aşılama Kampanyası"na ilişkin, Bakan
ÇELİK "Şap hastalığıyla mücadelenin
amacı buzağı ölümlerini durdurmak ve
bir anlamda da dışarıya bağımlılığımızı
ortadan kaldırmaktır. Şap hastalığıyla

mücadeleyi büyük seferberlik halinde
Edirne'den Kars'a başlatıyoruz." dedi.

İlimizi hayvancılık alanında daha
güçlü ve yatırım için avantajlı kılacak
unsurlardan birisi olan Atatürk Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesi açılışı yapıldı ve yapılan ça-
lışmalar hakkında bilgi alındı. 7/24 hiz-
met verecek olan hastane ile ilimiz ve
bölgemiz hayvan sağlığı açısından
büyük bir avantaj sağlamış oldu.

Son olarak da  IPARD, KKYDP ve
Genç Çiftçi Programı Hibe Desteği Çek
Dağıtım Töreni ve Ortak Akıl Toplantısı
düzenlendi. Ortak Akıl Toplantısında
bütün katılımcılara söz vererek dinleyen
Bakan ÇELİK ve üst düzey bürokratlar,
sorunlara en üst düzeyden çözüm üretti.
Bütün programlarda Milli Tarım ruhu ile
birlik ve beraberlik vurgusu yapan ÇELİK,
“Üstün aklın üst akla her zaman galip
geleceğini” vurguladı. >> Sayfa 2-3

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
“BU TOPRAĞIN KADINLARI MİLLİ TARIM RUHUYLA” sloganı ile kutlandı

Yerleşik hayata geçişten bu yana insanoğlu için var olan
tarımsal faaliyetler zamana, mekana ve talebe göre farklılık
gösterse de  kadının tarımdaki emeğinin ağırlığı neredeyse hiç
değişmeden artarak süregelmektedir. Ancak zaman içerisinde
tarımda daha fazla söz ve iş  sahibi, fikir üreten kadınlar art-
maktadır. Tarıma daha fazla kadın eli değmektedir. 

Tarım için kadın vazgeçilmezdir. Boşuna dememişler toprak

ana diye…Üretimin her alanında bulunan kadınlarımız kırsal
alanda da ev işleri, eş ve annelik görevlerine ek olarak tarımsal
üretimin her aşamasında da sorumluluk üstlenmekte ve
bereketin simgesi olmaktadır.  Bu bilinçle 8 Mart Dünya
kadınlar gününde “Nene Hatunun Torunları Kadın Çiftçilerimiz
Ankara’da” sloganı ile Ankara’da ve ilimizde düzenlenen
etkinlikler ile Kadınlar gününü kutladık. >> Sayfa 11-12
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Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk ÇELİK,

22.02.2017 tarihinde Türkiye gene-
linde başlatılan "Şap Hastalığı ile
Mücadele ve Toplu Aşılama Kam-
panyası’na ilişkin startı Hayvancılığın
Başkenti olarak görülen Erzurum ili-
mizden verdi.

Bakan ÇELİK, Şap Hastalığı
ile Mücadele ve Seferberliği ve
Toplu Aşılama Kampanyasını baş-
latmak için merkez Aziziye ilçesine
bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde dü-
zenlenen törene katıldı. 

Bakan ÇELİK, Türkiye genelinde
Şap Hastalığı ile Mücadele ve Toplu
Aşılama Kampanyasını  Şanlıurfa,
İzmir, Sivas ve Burdur'da da canlı
bağlantıyla başlattı.

Sayın Bakanımız, şapla müca-
delenin Edirne'den Kars'a bir sefer-
berlik halinde başladığına vurgu ya-
parak, "Et, beslenme kültürümüzün
ve sofralarımızın vazgeçilmez besini.
Etten vazgeçmek dünyada ve ülke-
mizde söz konusu değildir. Türkiye'ye
baktığımızda ülkemizde ciddi bir
hayvancılık potansiyeli olduğunu gö-
rüyoruz. 14,6 milyon hektar meramız
var. Bu meralarımızın 10'da birinin
Erzurum'da olduğunu düşünürsek
hayvancılığın bu coğrafya açısından
ne kadar önemli olduğunu görmüş

oluruz." diye konuştu.
Türkiye'de 14 milyon 250 bin

büyükbaş, 41 milyon küçükbaş hay-
van olduğuna dikkati çeken ÇELİK,
1 milyon 900 bin ton kanatlı et, 19
milyon ton süt, 107 bin ton bal, 1
milyon 150 bin ton da kırmızı et
üretimi yapıldığına işaret etti.

“Piyasaya yeteri kadar ürün üre-
temezseniz ithalatla karşı karşıya
kalacaksınız, tüketici konumuna dü-
şeceksiniz. 'Bu bize yakışmaz' di-
yoruz. Arz güvenliğini sağlamak du-
rumundayız… Bakanlık olarak Milli
Tarım Projesini hayata geçirmiş bu-
lunuyoruz. Hayvancılıkta yerli üre-
timi arttıran bir bakış açısını ortaya
koyduk. İnşallah bu projeler netice-
sinde Erzurum başta olmak üzere
birçok ilimiz tarımsal ürünlerle ilgili
bölgesel üs haline gelecek. Belki de
Ortadoğu ve civardaki bütün ülkelere
buradan birçok ihracat gerçekleşti-
receğiz." ifadesini kullandı.

“Et meselesini dert meselesi ol-
maktan mutlak surette çıkarmalıyız.
Milli Tarım Projesi kapsamında birçok
projeyi devreye koyduk. Mera hay-
vancılığı yetiştirici bölgesi olarak be-
lirlediğimiz 30 ilimizde çok önemli
teşvikler var. Meraları, hayvancılık ya-
pan vatandaşlarımıza uzun süreli çok
cüzi miktarlara kiraya vereceğiz. Be-

delsiz şekilde diyebileceğimiz ölçekte
vereceğiz. Merayı kullan yeter ki hay-
vancılık yap. Hayvancılık yapıyorsan
merayı kullanacaksın. Damızlık hayvan
alacak vatandaşlarımıza yüzde 30
destek veriyoruz. Irkı belli hayvan alıp
hayvancılık yapacak vatandaşın ödediği
paranın 3'te birini biz bakanlık olarak
karşılayacağız. Buzağı desteğimiz var.
Yetiştirici bölgesindeki buzağılara 750
lira destek vereceğimizi de bu şekilde
ilan etmiş bulunuyorum…

35 ilimizde gebe düve merkezi
oluşturuyoruz, en az 500 hayvan
olacak. Orada yüzde 50 desteğimiz
var. 11 ilimizde de damızlık manda
merkezini oluşturacağız. Derdimiz
şu, kendi coğrafyamızda, kendi top-
raklarımızda ihtiyaç duyduğumuz
hayvan varlığını yetiştirmek ve kendi
kendine yeterli olmak. Hayvancılık
yapmak isteyenlere tüm imkânları
seferber ediyoruz. Şu anda Trakya

bölgesi ari bölge, bunu tüm yurt
sathına yayıyoruz. Edirne, Tekirdağ,
Kırklareli dışında Türkiye'de ari
bölge yok. Bugünkü kampanyamızın
amacı Türkiye'de bütün bölgelerin
ari bölge olması. Hayvancılıkta hay-
van sağlığı son derece önemli.”

Türkiye'nin 1 yılda 50 milyon
doz aşı ürettiğini belirten ÇELİK,
Türkiye'nin aşı ihraç etmeye de baş-
ladığını kaydetti.

Bakan ÇELİK, konuşmasının
ardından telekonferans yoluyla, aşı-
lama kampanyasının yürütüldüğü
İzmir, Sivas, Burdur ve Şanlıur-
fa'daki programlara bağlanarak kam-
panyayı başlattı.

Ardından Erzurum'daki progra-
mın yapıldığı alan yakınındaki bir
hayvan yetiştirme çiftliğine giren
ÇELİK, burada büyükbaş hayvanları
severek Veteriner Hekimlerin yaptığı
şap aşısı çalışmasını izledi.

Edirne'den Kars'a Şap Hastalığıyla
Mücadele Seferberliğini

Erzurum’dan Başlattık

Edirne'den Kars'a Şap Hastalığıyla
Mücadele Seferberliğini

Erzurum’dan Başlattık

Edirne'den Kars'a Şap Hastalığıyla
Mücadele Seferberliğini

Erzurum’dan Başlattık

Edirne'den Kars'a Şap Hastalığıyla
Mücadele Seferberliğini

Erzurum’dan Başlattık

Bakan ÇELİK ve Erzurum Vali Vekili Ayhan TERZİ,
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
SEKMEN, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa ILICALI,
Rektör Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI ve davetlilerin katılımı
ile Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine bağlı

Hayvan Hastanesi açılışı yapıldı.
Şubat ayı itibari ile 7/24 esasıyla hizmet vermeye

başlayan  Hayvan hastanesi Erzurum ve çevre illerdeki
hayvan yetiştiricileri ile hayvan severlerin her türlü
Veteriner Hekimlik hizmeti taleplerini karşılamaktadır. 

Büyükbaş hayvan kliniği, Küçükbaş hayvan kliniği,
Acil klinik, Radyoloji, Hospitalizasyon, Merkezi labo-
ratuvar olmak üzere 6 üniteden oluşmaktadır.

Hastane genelinde 4 ameliyathane, 4 muayene
odası, 2 adet enfeksiyon ve tecrit odası, 2 adet genel
muayene odası, 1 adet ultrasonografi ve ekokardiyografi
odası, 1 adet tomografi odası, 1 adet röntgen odası 8

adet hospitalizasyon odası bulunmaktadır. Toplam
kapalı alanı yaklaşık 5000 m2 olan hastane, güncel
teknolojiler ile donanımlı olup hasta hayvanlara doğru
ve çabuk tanı konulması ve tedavi edilmesi, öğrencilere
uzmanlar eşliğinde uygulamalı bilgi ve tecrübe akta-
rımının sağlanması amacı ile kurulmuştur. 

Hastanede 18 Profesör, 14 Doçent, 24 Yardımcı
Doçent ve 16 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

Konuşmaların ardından Bakan ÇELİK, katılım-
cılarla birlikte kurdele keserek açılışını yaptığı
hayvan hastanesini gezdi ve çalışmalar hakkında
görevlilerden bilgi aldı. 

Hayvan Hastanesi Açılışı Yapıldı 
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Bakan ÇELİK, Atatürk Üni-
versitesi Nene Hatun Kültür

Merkezindeki IPARD, KKYDP ve
Genç Çiftçi Programı kapsamında
Çek Dağım Töreni ve Ortak Akıl
Toplantısında yaptığı konuşmada;

Dünyada küreselleşmenin yerine
kutuplaşmanın öne çıktığını söyledi.
Orta Doğu'nun yeniden dizayn edil-
meye çalışıldığı, masa başı oyunların
tekrar gündeme geldiği bir sürecin
yaşandığını anlatan ÇELİK, Türki-
ye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna
ifade ederek, "Yaşadığımız coğrafya,
kolay bir coğrafya değil. Peygam-
berlerin ekseriyetinin bu coğrafyaya
gelmesinin bir sebebi bu olsa gerek.
Bize ülke olarak kala kala 780 bin
kilometrekarelik bir yer kalmış. 22
milyon kilometrekareden geldiğimiz
nokta bu. Milli sınırlarımızın üç tarafı
denizlerle, dört tarafı da sıkıntılı,
problemli düşmanlıklarla çevrili ol-
duğumuzun bilinciyle hareket etme-
miz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan ÇELİK, bu coğrafyada
üst akıl ile üstün akıl mücadelesinin
yüzyıllardır devam ettiğini belirterek,
Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e gir-
mesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstan-
bul'u fethetmesi, Mustafa Kemal
Atatürk'ün Çanakkale'yi geçilmez
kılmasında da üst akılla üstün akıl
mücadelesinin hep yaşandığını ama
üstün aklın galip geldiğini anlattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk ÇELİK, toprağın boş
bırakılmaması ve korunması için
300 ovanın tarımsal sit alanı ilan
edileceğini, boş arazilerin de kira-
lama yöntemiyle artık ekileceğini
belirterek "Bu topraklar şehit kan-
larıyla sulandı. Bu milleti doyursun
diye, bu millete vatan olsun diye
sulanmış. Bu topraklar çarçur edilsin
diye bize bırakılmamış" dedi.

ÇELİK, Türkiye'nin 78,5 milyon
hektar alanda kurulduğunu söyleye-
rek, bunun 24 milyon hektarının ta-
rıma elverişli olduğunu söyledi.

Tarım arazilerinin küçüldüğünü
ifade eden ÇELİK, şu ifadeleri kullandı: 

"Nereye giderseniz 'şu mera ara-
zisini bir verseniz', 'şurasını yapı-
laştırsak', 'şuraya bir TOKİ yapsak'
diye tarım arazileri de git gide kü-
çülüyor. Tarım arazileri küçülünce
soframızdaki yerli yiyecekler de
azalıyor. İthal edeceğimiz yiyecekler
sofrada yer almaya başlıyor. İlk
baktığımız konuların başında toprak
geldi. 141 ovayı tarımsal sit alanı
ilan ettik. Bakanlar Kurulu imzasına

açılan yeni ovalar var. İlk etapta
300 ovayı tarımsal sit alanı ilan
edeceğiz. Erzurum ve Pasinler ovası
koruma altına alındı, buralara bir
çivi bile çakılamayacak."

Bakan ÇELİK, Anadolu toprakla-
rının şehit kanıyla sulandığına işaret
ederek, "Bu topraklar şehit kanlarıyla
sulandı. Bu milleti doyursun diye, bu
millete vatan olsun diye sulanmış. Bu
topraklar çarçur edilsin diye bize bıra-
kılmamış. Madem böyle önemli bir
bakanlık koltuğuna ben oturtuldum, o
halde bu milletin neslinin, geleceğinin
iaşesinin temini noktasında gereken
tedbirleri almamız gerekiyor. Aksi tak-
dirde gelecek nesiller bu gidişle toprağı

saksıda görürler. Allah korusun dünya
insanlarının böyle bir tehditle karşı
karşıya olduğunu bilmemiz gerekiyor."
dedi.

Toprağın boş bırakılmaması gerek-
tiğini ifade eden ÇELİK, devlet arazi-
lerinin de düşük bir kirayla vatandaşa
verileceğini, yasal düzenlemeyle bütün
arazilerin ekileceğini vurguladı.

ÇELİK, toprağın kalitesini kaybet-
meye başladığını belirterek, toprak ci-
nayetine son verileceğini ifade etti.

"Tarımın ilk insandan bugüne mo-
dası geçmeyen bir noktada olduğunu
unutmayalım. Dünyada 7 milyar insan
var. 800 milyon insan aç. 1 milyar
insan yoksul. 7 milyarın 2 milyarı çok

ciddi problemlerle karşı karşıya. 600
milyon insan ise obez, aşırı kilolu. 39
ülkede çok ciddi gıda sorunu var. 80
ülkede suya ulaşma sorunu var. Bir ta-
rafta da 1,3 milyar ton gıda israfı var.
Dünyada üretilen bütün gıdaların yüzde
76'lık kısmını dünya nüfusunun yüzde
20'si yiyor. Dünyanın 8 zengininin ser-
veti ile 3,5 milyar insanın serveti eşit.
Bu dünyada nasıl huzur olsun. 2050'de
dünya nüfusu 10 milyar olacak. Eğer
bugünkü üretimimizi yüzde 60 arttıra-
mazsak, 10 milyar insanın yarısından
fazlası aç ve yoksul hale gelecek. Önü-
müzdeki savaşlar, su savaşları, gıdaya
erişim savaşları olacak."

Türkiye nüfusunun bir yılda 1
milyon 74 bin artarak 80 milyona
ulaştığını hatırlatan ÇELİK, üretimin
de artması gerektiğini vurguladı.

Bakanlığının her zaman çiftçinin
yanında olduğunu belirten ÇELİK,
"Toprak genişlemediğine göre top-
raktan aldığımız verimi arttırmamız
gerekiyor ki herhangi bir gıda açığı
ile karşı karşıya kalmayalım." dedi. 

"Bu kadar teşvik karşı-
sında insanın tarım ve hay-
vancılıkla uğraşası geliyor"

Tarımsal teşviklerden bahsederken
konuşmasına esprili şekilde ölümü
örnek veren hoca misali ile  devam
eden ÇELİK'in, "Bu kadar teşvik
karşısında insanın tarım ve hayvan-
cılıkla uğraşası geliyor" demesi sa-
londakilerden alkış aldı.

ÇELİK, tarım ve hayvansal teş-
viklerle tersine göçün başladığını
dile getirerek, "Ey Erzurumlu kar-
deşim asgari ücretle Bursa'da İstan-
bul'da çalışma, gel sana burada her
türlü imkânı sağlayacağız. Gel, doğ-
duğun yerde doy." diye çağrı yaptı.

Konuşmaların ardından IPARD,
KKYDP ve  Genç Çiftçi Programı
Hibe Desteği Çek Dağıtım Töreni dü-
zenlendi. Törende, hibeden yararlanan
yatırımcılara ve genç çiftçilere ÇELİK
ve protokoldekilerce çekler dağıtıldı.

Çek alanlar arasında 15 Tem-
muz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişimi sırasında
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire
Başkanlığına yapılan saldırıda şehit
olan polis memuru Yakup SÜRÜ-
CÜ'nün babası İbrahim SÜRÜCÜ
de uygulamış olduğu projesi için
hibe çekini aldı.

Çek dağıtım töreninden sonra
Sektörel Ortak Akıl Toplantısı basına
kapalı yapıldı. 

“Üstün akıl Üst akla her
zaman galip gelecektir.”
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Bakanlığımızca uygulanan destek-
leme projeleri kapsamında Türkiye Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme Mode-
line Göre İlimiz 2016 Üretim Yılı Mazot
ve Gübre Destekleme Ödemelerinde;
Şubat ayı sonu itibari ile toplamda 20
ilçemizde 33.234 işletmeye 31.158.609,25
TL, Hububat Baklagil Fark Ödemesi içinde
toplamda 7 ilçemizde 1611 işletmeye
2.445.232 TL destekleme ödemesi ya-
pılmaya başlanmıştır.

Konu ile ilgi açıklamada bulunan İl
Müdürü Osman AKAR; “Erzurum ilimizde
gerek sosyal açıdan, gerekse ekonomik

açıdan tarım önemli bir yer teşkil et-
mektedir. Nüfusunun yaklaşık % 50 si
doğrudan tarımla iştigal halindedir.  Do-
laylı sektörler düşünüldüğünde, aslında
Erzurum da bütün sektörler nerede ise
doğrudan veya dolaylı direk tarımla iliş-
kilidir. İlimiz ekonomisi açısından ise 3,6
milyar TL üzerindeki üretim değeri ile
tarım, ekonominin can damarıdır. Yıllık
sadece Müdürlüğümüzün takibinde olan
konulardan yaklaşık 80-90 milyon TL ta-
rımsal destek verdik.  2016 yılında ise
bu rakam buzağı desteklemesi ile 130
milyon TL’nin üzerine çıkacaktır.” dedi. 

ERZURUM ÇİFTÇİSİNE TARIMSAL
DESTEKLERLE ERKEN BAHAR

Bitki Koruma Ürünü Bayilerine yönelik İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda,
İl Müdürü Osman AKAR ,Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürü Fethi AKMAN, şube perso-
nelleri ve Bitki Koruma Ürünü Bayilerinin katılımıyla
Bakanlığımız tarafından 2017 yılında uygulanması
düşünülen Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Prog-
ramının tanıtıldığı bir toplantı düzenlendi.

Bakanlığımızca, bitki koruma ürünlerinin üreti-
ciden ithalatçısına, toptancı, bayi ve tüketicisine

kadar, zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik
tavsiyelerine uygun, tüketici sağlığı ve çevrenin ko-
runmasına yönelik olarak, izlenebilirliğinin sağlanması
amacıyla;  Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip
Programı hazırlanmıştır.

İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

Şube Müdürlüğünde görevli konu uzmanı Mühendis
Semra UGUZ da Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip
Programının tanıtımını yaparak, konunun detayları
hakkında bilgi verdi.

Toplantı bayilerin sorunları ve çözüm önerilerinin
tartışılması ile son buldu. 

ZİRAİ İLAÇLAR
GÖZETİMİMİZDE

İlimizde uygulanan Çoruh Nehri Havzası Re-
habilitasyon Projesi kapsamında bölgenin daha
iyi hizmet alabilmesi için durum değerlendirmesi
yapmak adına bir araya geldik.

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ja-
ponya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile
birlikte yürütülen, Erzurum, Artvin ve Bayburt
İllerinden seçilmiş 13 Mikro havzada çalışılan
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
(ÇNHRP) kapsamında il düzeyindeki çalışmalar
hassasiyet ile yürütülmektedir.

Hazırlık çalışmalarının ardından 2014 yılından
bu yana İlimizde Çoruh Vadisi içerisinde yer alan
Oltu, Olur, İspir, Şenkaya, Tortum ve Uzundere
ilçelerinde, Müdürlüğümüz düzeyinde arazideki
yansımaları görülmeye başlanmıştır. Son iki yılda
3,2 milyon TL’lik harcama gerçekleştirilerek böl-
gede tarıma dayalı konularda çalışmalar
yürütülmüştür. 2017 yılında da 2,6 milyon TL’lik
mal alımı gerçekleştirilmesi öngörülmüş olup bu-
nunla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda
2017 yılında ahır şartlarının iyileştirilmesi (
otomatik suluk, gübre sıyırıcı, tuzluk, yalama taşı
vb.), demonstrasyon faaliyetleri ( taş toplama ma-

kinası, ceviz dut silkme makinası vb.), orman dışı
mera alanlarının ıslahı ( gölgelik, çoban kulübesi,
sıvat, kaşınma kazığı vb.), yem bitkisi üretim faa-
liyetleri, meyveciliği ve sebzeciliği geliştirme ana
faaliyetlerinde çalışmalar yapılacaktır.

Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi
için Mart ayının ilk haftasında İl Müdür Yar-
dımcısı Engin SANCI başkanlığında Şube
Müdürü İsmail OZAN ve konu sorumlusu
Orhan KAYA ile proje uygulayan ilçelerin İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü idarecileri
ve teknik personellerince geçmiş yıllardaki ça-
lışmaların değerlendirilmesi 2017 yılı çalışma-
larında yol haritalarının oluşturulması için bir
araya gelerek değerlendirmeler yapıldı.

ÇORUHU BU YIL DA ÇOŞTURACAĞIZ…
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Erzurum Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü ve Er-

zurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği arasında imzalanan ve 31
Aralık 2016 tarihinde sona eren Bü-
yükbaş Hayvanların Küpeleme Söz-
leşmesi, 08.02.2017 tarihinde ger-
çekleştirilen imza töreni ile yenilendi.  

Yenilenen küpeleme sözleşmesi
ile 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe giren “Sığır Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği” kapsamında; Erzurum
merkez, ilçe ve köylerinde tüm sığır
cinsi hayvanların kayıt altına alınması
için küpelenmesi ve kimliklendiril-
mesi işlemi 08.02.2017 tarihinde Er-
zurum Damızlık Sığır Yetiştirici Bir-
liği’ne devredilmiştir.

Bu sözleşmeyle; Hayvan hare-
ketlerinin ve hayvan hastalıklarının
daha etkin kontrolünü sağlamak, ül-
kesel ya da bölgesel eradikasyon
programlarının etkin yürütülmesi,
ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah,
istatistik ve destekleme ödemeleri
kayıtlarının daha düzenli tutulması
ve değerlendirilmesi amacıyla hay-
vancılık işletmelerinin belirlenmesi,
tescili ile bu işletmelerde bulunan
sığır cinsi hayvanların tanımlanması,
kayıt altına alınması, hayvan hare-
ketlerinin takibi ve tarladan çatala
güvenilir ve sağlıklı gıda akışının

sağlanması amaçlanmıştır.
Erzurum Damızlık Birliği Ye-

tiştirici Birliği adına küpeleyici
olarak istihdam edilecek personele
İl Müdürlüğümüz teknik personel-
leri tarafından eğitim verildi. Ye-
tiştiricilerimizin mağdur edilmemesi
amacıyla, uygulayıcılara hali ha-
zırdaki kanun ve yönetmelikler,
kayıt sistemleri, buzağı tespitleri,
destekleme, sahada karşılaşılan prob-
lem ve çözüm önerileri hakkında
bilgilendirme eğitimi yapıldı.

İlimiz genelinde yaklaşık 650.963
büyükbaş hayvan mevcut olup, bu
hayvanlardan doğan yaklaşık
215.000 buzağı Erzurum Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından
2016 yılında küpelenmiştir. 

Yapılan etkin küpeleme çalış-
malarıyla 2016 yılında ilimiz, bu-
zağı desteklemesi başvurusunda
ülke genelinde 1. sırada yer almıştır. 

Erzurum Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği ile 08.02.2017
tarihinde imzalanan sözleşme ile
2017 yılı içerisinde Erzurum’da
bütün buzağıların küpelenerek tes-
pit edilmesi ve desteklemelerden
azami düzeyde faydalandırılması
hedeflenmektedir.

Ayrıca Çat ilçemizde çalışma-
ların yürütülmesi için Çat Süt Üre-
ticiler Birliği ile küpeleme söz-
leşmesi yapılmıştır.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN KÜPELEME
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN KÜPELEME
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN KÜPELEME
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Ülkemizde ve tüm dünyada kalp has-
talıklarından sonra en çok ölüme sebebiyet
veren hastalık kanserlerdir.

Kanserleri önlemek mümkündür.
Tüm kanser türlerini engellemek için
sağlıklı beslenmek, fiziksel aktiviteyi
artırmak, tütün ve alkol kullanımını bı-
rakmak şarttır. Bunun yanında bazı kanser
türlerini önlemeye yönelik özel önlemler
almak gerekmektedir: güneş koruyucu
kullanmak, solaryumdan uzak durmak,
hava kirliliği ile mücadele etmek, vb.

Önlenememiş kanserler için elzem
olan erken tanı koyulmasıdır. Erken tanı
koyularak, kanserin ilerlemesi ve diğer
organlara yayılması engellenebilir.

Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği
programlar ile Erzurum Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü olarak hem kanseri önlemek hem
de önlenemeyenlerin erken tanısını sağ-
lamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu kapsamda; Ulusal Kanser Tarama
Programımız ile 3 kanser türüne yönelik
taramalar gerçekleştiriyoruz. Taraması

yapılan bu kanserler: kadınlarda en sık
görülen meme ve rahim ağzı kanseri ile
hem kadın hem erkeklere yönelik barsak
kanseridir. Tarama programı ile hasta-
lıkların erken evrede tanısını koymayı
ve bu sayede hastanın tedavi edilerek
yaşam süresini uzatmayı hedefliyoruz. 

Bu tarama programlarından herhangi
birine katılmak isterseniz, tek yapmanız
gereken köyünüzdeki sağlık evinize, aile
hekiminize, ilçenizdeki Toplum Sağlığı
Merkezi’ne veya Palandöken Toplum Sağ-

lığı Merkezi’nde bulunan KETEM (Kanser
Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)
birimimize müracaat etmektir. Sağlık evi
personeliniz, aile hekiminiz, toplum sağlığı
merkezi veya KETEM hekimimiz, ücretsiz
bir şekilde kanser taramanızı yapacaktır.
Şayet hekimlerimiz tarama testlerinizde
olumsuz bir durum tespit ederse, sizi yine
ilimizdeki hastanelerimizde bulunan Teşhis
Merkezimize sevk edecek ve bu merkezde
çalışan personelimizde size hastanedeki
işlemleriniz için yardım edecektir.

KANSER VE ÜCRETSİZ
SAĞLIK TARAMASI

Taramalar Kimleri Kapsar?
40-69 Yaş Arası Tüm Kadınlar için 2 yılda bir mamografi çekimi ile Meme Kanseri Taraması yapılır.
30-65 Yaş Arası Tüm Kadınlar için 5 yılda bir Pap Smear/ HPV-DNA Testi ile Rahim Ağzı Kanseri Taraması yapılır.
50-70 Yaş arası Tüm Kadın Ve Erkekler için 2 yılda bir Gaita Gizli Kan Testi ile Barsak Kanseri Taraması yapılır.

KETEM ADRES:
Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvari Hisar Sokak Palandöken Toplum Sağliği Merkezi Kat:1 Palandöken Erzurum  Tel: 0442 237 20 00 

Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork
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Erzurum İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü olarak

Tarımsal üretimde verimliği artırmak
üreticilerimizin her alanda bilinç dü-
zeylerini yükseltmek adına sektörün
tüm tarafları ile işbirliği halinde eği-
timlere devam etmekteyiz.

Örgütlü üreticilerimizi
bilinçlendiriyoruz.
İlimiz sınırları içerisinde haliha-

zırda 102 adet Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi, 14 adet Sulama Koo-
peratifi, 12 adet Süt Üreticileri Birliği,
6 adet Bal Üreticileri Birliği, 1 adet
Patates Üreticileri Birliği, 1 adet Kır-
mızı Et Üreticileri Birliği, 1 adet
Örtü Altı Sebze Üreticileri Birliği
faaliyet göstermektedir. Zaman içe-
risinde Tarımsal Kalkınma Koope-
ratifinden 83  adet kooperatife proje
onayı verilmiş ve 80 adet kooperatife
farklı projeler uygulanmıştır. Proje
uygulayıcılarına her yıl bilinçlendir-
mek maksadıyla mahallinde İl Mü-
dürlüğümüz  Ziraat Mühendisi ve
Veteriner Hekimleri tarafından eği-
timler verilmektedir. 

Kış Eğitimleri ile Sınır
Tanımıyoruz.
Kış aylarının bölgemiz iklim şart-

larında tarımsal faaliyetlerin yapıl-
masına uygun olmadığı bir dönem
olması nedeniyle; yaptığımız eğitim

çalışmalarıyla çiftçilerimizin bu dö-
nemi verimli bir şekilde geçirmelerine
katkı sağlayarak, üretim sezonuna
daha bilinçli girmeleri hedeflenmek-

tedir. Bu kapsamda ilçe Müdürlük-
lerimizce kış eğitim programları ha-
zırlanarak eğitimler yapılmış ve ya-
pılmaya devam edilmektedir.

Bu amaç doğrultusunda bitkisel
üretim alanında, sertifikalı tohum
kullanımı, ekim zamanı, ekilecek
tohum miktarı, toprak hazırlığı,
münavebe, toprak analizi ve önemi
gibi yetiştirme teknikleri konusunda
eğitim vererek tarımda verimi, geliri
ve çiftçi bilincini  artırmak hedef-
lenmektedir.  Hayvancılık alanında
ise zoonoz hastalıkları ile mücadele,
buzağı bakım besleme, suni to-
humlama, ahır hijyeni ve ideal ahır
koşulları, hayvan refahı ve uygu-
lamaları, hayvan tescil ve kimlik-
lendirme vb. konularda çiftçileri-
mize bilgi verilerek farkındalık
oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Kadın çiftçilerimize yönelik ola-
rak ise; Köy kadının  yaşam şartla-
rının zorlukları, kadının evinde ana
,  tarlasında işçi olması nedeniyle
toplumun temeli olan kadınlarımıza
ve sorunlarına çözüm bulmak ve
kırsalın kalkınması amacıyla bu
eğitimlere ayrı bir önem vermek-
teyiz. Kadın çiftçi eğitimi toplan-
tılarında; Anne ve çocuk sağlığı,
kooperatifçilik, gıda muhafaza ve
hijyen, süt sağım yöntemleri, aile
içi iletişim, kadın hakları, Alo Gıda
174, zirai mücadele ilaçları kulla-
nılırken dikkat edilecek hususlar
vb. konularıyla alakalı çok yönlü
eğitimler verilmektedir.

HER ALANDA ÇİFTÇİ EĞİTİMİNDEYİZ

Çiftçilere Etkin Ve Verimli Sulama Eğitimi     
Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde ‘Etkin ve Verimli Sulama’ konulu
eğitim verildi. Palandöken ilçesine bağlı 5 mahalleden 45 çiftçinin katılımıyla
gerçekleşen eğitim üç gün sürdü. Çiftçilere sulama, sulamanın önemi,
sulama yöntemleri, sulamanın etkin ve verimli bir şekilde nasıl yapılacağı,
toprak analizi, toprak numunesi alma, drenaj gibi konular anlatıldı. 

Bu eğitim çalışması ile çiftçilerimizin geleneksel bir bakış açısıyla sür-
dürdükleri sulamanın,  yetersiz ve eksik yönlerini işleyerek tarım açısından
verimin ve kalitenin artırılması hedeflendi. Bu doğrultuda çiftçilere yeni bir
bakış açısı kazandırmak, etkin ve verimli sulamanın birer üyesi haline
getirmek amaçlandı.  Yoğun bir katılımın sağlandığı eğitim sonunda,  Erzurum
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR ve Palandöken İlçe Müdürü
Metin YİĞİT tarafından çiftçilere katılım belgeleri takdim edildi.

7 sinden 77 sine eğitim

Modern Hayvancılık Teknikleri
Eğitimi Horasan’da Tamamlandı 
Modern Hayvancılık Teknikleri
Eğitimi Horasan’da Tamamlandı 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tara-
fından desteklenen ve Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (ETÜSEM) tarafından yürütülen Modern
Hayvancılık Teknikleri Eğitimi Erzurum´un Horasan ilçesinde
tamamlandı. Teknik personellerimizce eğitici desteğinin
verildiği program ile 298 kursiyer sertifikalarını aldı. 
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Bakanlığımızca tarımsal destek-
leme ödemeleri kapsamında uygu-
lamaya konulacak olan “Entegre
İdare ve Kontrol Sistemi” kurma
çalışmaları devam etmektedir. En-
tegre İdare ve Kontrol Sistemi, CBS
tabanlı olup tarımsal desteklemelerin
izlenmesi, sevk ve idaresinde doğru
çiftçiye doğru ödemenin yapılması
amacına ilaveten, tarımsal arazilerin
varlığının belirlenerek sınıflandırıl-

ması, sınırlarının değişiminin takibi,
arazilerin korunması ve amacına
uygun kullanılması, tarımın bilimsel
metotlara dayalı olarak izlenilmesi,
oluşturulacak ek bir veri tabanı ile
çapraz kontrollerin ve saha kont-
rollerinin yapılması sağlanacaktır.
Bu kapsamda Bakanlığımızca En-
tegre İdare ve Kontrol Sistemini
İl/İlçe Müdürlüklerinde yürütülecek
personellere eğitim verilmektedir.

TARIMDA ENTEGRE İDARE KONTROL 

Tarım Politikalarının hızlı ve
doğru bir şekilde uygulanabilme-
sinin en önemli araçlarından biri
olan Tarım Ürünleri Piyasalarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ça-
lışmaları Bakanlığımızca yürütül-
mektedir. Gıda ve tarımsal ürün
piyasalarında piyasa aktörlerinin
yerinde ve zamanında faydalana-
bileceği, karar alıcıların karar alma
mekanizmalarını daha kolaylaştı-
rabileceği, şeffaf, izlenebilir ve is-
tikrar içinde sürdürülebilir fiyat iz-
leme sisteminin kurulması  ve üre-
ticiden tüketiciye fiyatların takibinin
sağlanması hedeflenmektedir. 

Bakanlığımızca 2014 yılından
bu yana pilot 5 ilde başlayan bu
çalışma veri tabanı halinde şubat
ayı itibari ile 81 il ve ilçelerinde
uygulamaya geçilmiştir. 

Bu kapsamda Tarım Ürünleri
Fiyat İzleme  Sistemi piyasa fi-
yatlarının üreticiden tüketiciye
kadar takibinin yapılmasını sağ-
layacak arz-talep zincirinin aşa-
malarını ve ileriye dönük stok ta-
kibinin de yapılabileceği veri olu-
şumunu sağlayacak politikalara
destek verecektir. Ayrıca dağıtım
zincirlerindeki etmenlerin fiyatlara
olan etkilerini izleyerek ve de-

ğerlendirerek doğru tarım politi-
kalarının oluşturulmasına katkı
sağlayacaktır. 

İlimizde de bu konuda hassas

bir çalışma yürütülmekte olup
günlük üretici-aracı, hal-pazar, ve
market fiyatları yerinde takibi ya-
pılarak sisteme işlenmektedir. 

GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ
FİYATLARINI İZLİYORUZ

Kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerinin artırılması, ülkenin
damızlık manda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık,
ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kalitenin yük-
seltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatın
azaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlı 2017/9760 sayılı

Bakanlar Kurulu kararı 11 Mart 2017 tarihinde yayınlanmıştır.
Uygulama usul ve esaslarının Bakanlığımızca çıkarılacak tebliğler ile

belli olacağı bu yeni karar büyük bir heyecan yaratmıştır.
Bu karar gereğince 2017-2019 yıllarında uygulanacak yatırımlar ile

ilişkin olarak 

HAYVANCILIK YATIRIMLARI
İÇİN YENİ BİR HEYECAN

* Gerçek ve tüzel kişi üreticilerinin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde 
artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını,

* Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri birliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kurulmasını veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş olacak 
şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerde koç teke alımı yapacak yetiştiricileri,

* Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 1000 adet damızlık kaz ile 1000 adet  ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliği için yapacakları yatırımlarını,
* Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımlarını,
* Tüzel kişilerin ipekböceği yetiştiriciliği için yapacakları yatırımları kapsamaktadır.



MART 2017 8erzurum’da tarım

Gıda tarım ve hayvancılığı
birbirine en güzel şekilde

bağlayan unsurdur belki arıcılık.
Çoğu zaman herkesin olumlu veya
olumsuz anlatmaya değer bir hika-
yesinin olduğu arıcılık sektörü ne
yazık ki spekülasyonlara da bir o
kadar açık olan bir sektör olagelmiştir. 

Ancak yazılışında bile arı olmadan
yazamayacağımız Tarım için arı ol-
mazsa olmaz bir unsurdur. Bu bilinçle
arıcılık sektörüne stratejik bir sektör
olarak yaklaşan Müdürlüğümüz, Sayın
Valimiz Seyfettin AZİZOĞLU’nun
sektöre verdiği özel önem ve desteği
ile sektöre katkı sunacak projeler de
üretmektedir.  İlimiz 132 bin arı ko-
lonisi varlığı 2 bine yakın arıcılık
işletmesi ve 1610 tonluk bal üretimi
ve yaklaşık 500 bin arı konaklama
kapasitesi  ile ülkemiz arıcılık sek-
töründe önemli bir yer tutmaktadır.
İstatistiki açıdan değerlendirildiğinde
işletme sayısı açısından 11. koloni
varlığı açısından 15. bal üretimi açı-
sından ise 13. sıradadır. Ancak bal
üretim sezonunda mevcut arı koloni
varlığımız gezginci arıcılar ile birlikte
250 bin koloniye ulaşmaktadır. Bu

koloni varlığı ve ilimizde üretilen
toplam bal miktarı düşünüldüğünde
istatistiki açıdan ilimizin ilk sıralarda
yer alacağı bir gerçektir. 

İlimiz 2,5 milyon hektarlık toplam
alanı ve 1,5 milyon hektarlık mera
alanı kirlenmemiş doğal yapısı yayla
balı üretiminde ülkemiz arıcılarını
cezbetmektedir. Doğal olarak belli
noktalarda yığılmalara konaklama-
larda sorunların yaşanmasına da ne-
den olmaktadır. Bu nedenle arıcıların
konaklamalarda mağduriyet yaşa-
mamaları, iş ve işlemlerinin kolay-
laştırılması pazarlama kanallarının
oluşturulması için “ Arı konaklama
noktalarının sayısallaştırılması” Pro-
jesi uygulamaya konulmuştur.  Ku-
zeydoğu Kalkınma Ajansının
(KUDAKA) Doğrudan Faaliyet Des-
teği programı kapsamında proje kabul
edilmiş olup İl Müdürümüz Osman
AKAR ve  KUDAKA Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN
sözleşmeyi imzalamıştır.

Müdürlüğümüzce konu 5-6 yıl
öncesinden gündeme alınmış olup
kendi içerisinde çözümler üretilmeye
çalışılmış ulusal farkındalığın oluş-
turulması için de  TÜBİTAK 44.Or-
taöğretim Öğrencileri Araştırma Pro-
jeleri 2013 Yarışmasın da Lise öğ-
rencilerine destek verilerek proje
‘Çiçekten Sofraya Arıcılık Faaliyet-
lerinin İzlenebilirliği’ projesiyle üçün-
cülük ödülüne layık görülmüştür.  

Proje ile temelde;
Arı konaklama noktaları web or-

tamında dijital olarak sayısallaştırı-

lacak arıcılar uygun konaklama nok-
talarını öncesinden görebilecektir. 

Oluşturulan kayıtlar ile çiçekten
sofraya arı ürünlerinin izlenebilirli-
ğinin altyapısı oluşturulacaktır. 

Arıcıların konaklamalarında kamu
üzerinde  oluşan iş yükü minimize
edilecektir. Araştırma kuruluşları ve
üniversitelere sayısal verileri bulunan
bilgiler oluşacaktır. Bunun dışında
arıcıların konaklamalarda yaşadıkları
birçok temel sorun aşılacaktır.

Ayrıca projenin ilerleyen sü-
reçlerinde özellikle  birinci üreti-
cilerin pazarlama sorunlarına çö-

züm üretmek adına pazarlama alt-
yapısı oluşturularak arı ürünleri talep
edenlerin doğrudan birincil üreticiye
ulaşmasını sağlayıcı pazarlama alt-
yapısı oluşturulacaktır. 

Yine ilerleyen süreçte kovan ta-
kip sistemleri oluşturularak kovan-
daki nem sıcaklık ağırlık artışı gibi
anlık değerler veri tabanı ile dö-
nemsel bitki deseni değişimi altyapısı
oluşturulması planlanmaktadır Bu
sayede belli bölgelerdeki verim de-
ğerlerinin bileşenleri tespit edilebi-

lecek oluşabilecek arı ölümlerinin
izlenebilirliği sağlanacaktır.

ARICILIKTA YENİ DÖNEM
“Yerim belli yurdum belli”

ARI DA NE KADAR İZ BIRAKTINIZ
Arıcılar için yeni umutlar barındıran bir üretim

sezonun daha başına gelmiş bulunmaktayız.  Genel
olarak 6-7 aylık bir bekleyişin ardından heyecan ile
arıların kıştan çıkması beklenmektedir.  Tarım sektörü
içerisinde üretim, kişilere heyecan verse de arıcılık
diğer tarım sektörleri içerisinde ayrı  bir yeri vardır.
Aslında bugünler  6-7 aydır  kış döneminde kafada
kurgulanan yeniliklerin veya öğrenilen yeni bilgilerin
bu üretim sezonunda denenmek için beklenişidir. 

Arıcılık kısaca arıyı yönetme ve yönlendirme
sanatıdır diyebiliriz.  Arıcılıkta başarı diğer tarım
sektörlerine göre daha fazla değişkene bağlıdır.
Bir anlamda basın dilindeki 5N-1K arıcılıkta 100De-
ğişken 1Hasat gibidir. Yani belki 100 değişkenin
birbiriyle ile uyumlu olması sağlanarak ancak 1
verimli hasadın elde edilebildiği bir sektördür

arıcılık.  Ancak bitkisel üretimde “Toprakta izi ol-
mayanın harmanda yüzü olmaz” derler arıcılıkta
da aslında durum böyledir. Arıcılıkta başarı için
hasat öncesinde arıda ne kadar iz bıraktığın önemlidir.
Aslında arıcılıkta başarının etkenlerinden bir tanesi
de sonucu görmek istediğin an öncesinde yaptıkla-
rındır. İlginçtir ama 40-50 günlük ömre sahip arı
için 50 ila 200 gün öncesinden yaptığın faaliyetler
başarıyı getirmektedir. Kışlatmanın başarısı sonbahar
bakımından, bal üretimin başarısı en az 50 gün ön-
cesindeki bakım beslemeye bağlıdır. Ayrıca hastalık
ve zararlılara karşı  ruhsatsız ilaç kullanımı, ruhsatlı
veya bilimsel olarak zararı tespit edilmemiş doğal
olmayan besin maddeleri  arılar üzerinde anlık
etkisini göstermese de ya kanser gibi sinsice sektöre
zarar verir yada siz fark etmiyorsunuzdur ama

arıların ömürlerini kısaltarak kovan düzenini boz-
makta ve arılar ölüme sürüklenmektedir..

Ayrıca arılar  ile doğrudan veya dolaylı etkileşim
halinde olan tüm sektörlerin kişilerin ve kuruluşların
insanoğlu geleceği için geç olmadan arının farkına
varmalıdır. 

Bizler arısız Tarım olmayacağının farkındayız. 
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Destekleme 
Ahır ve ağıl destekleme başvuruları için son tarih 31 Mart 2017 (Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu

Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin olarak % 50 hibeli ahır ve ağıl yapımları için)

Destekleme
2016 Yılında doğan buzağıların desteklenmesi kapsamında 3. Dönem buzağı desteklemesi başvuruları 01 Nisan – 01 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Güncelleme
Arıcıların sevk ve diğer işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için AKS kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Borç Yapılandırma
8 Mart 2017 tarih ve 30001 Sayılı Resmi gazetede Yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun” 1 Maddesi gereğince “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip
hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla
aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde yapılandırılır.” denmektedir. 

DUYURU VE HATIRLATMALAR

Tarım son dönemlerin kuşku-
suz en stratejik sektörüdür.

Bakanlık olarak bütün faaliyetlerde
sektörel yaklaşımlarda stratejiler üre-
tilmekte ve misyon ve vizyon dahi-
linde hedeflere ilerlenmektedir. Bu
kapsamda da  Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğru-
dan Faaliyet Destek Programı kap-
samında Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği Erzurum Şube-
since hazırlanan ve Müdürlüğümü-
zün de ortak olduğu “Kuzeydoğu
Anadolu’da Organik Ürün Sektörü-
nün Gelişim Stratejisi” çalışması so-
nuç bölümüne gelinmiş ve değer-
lendirmesi yapılmıştır. Şubat ayında
proje ortakları ve sektör temsilcileri
bir araya gelerek çalışma hakkında
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Çalışma ile ilgili açıklamada bu-
lunan İl Müdürü Osman AKAR
“Dünya globalleşiyor gelişiyor ve
her geçen gün gerek ekonomik ge-
rekse insani açıdan daha da acımasız
bir hal alıyor.   Ekonomik güç elde
etme ve ticaret savaşı her gün yeni
ürünleri piyasaya sunmaktadır. Ancak
piyasaya çıkan her ürün zaman içe-
risinde insana verdiği zararı tartışılır
olmaktadır. Böylesine bir süreçte in-
sanın en temel ihtiyacı ve vazgeçil-
mezi olan gıdanın tartışılırlığı ise
insanlık için en büyük risktir. 

Gelişen ekonomik yapı içerisinde
daha fazla gelir elde etmek için ya
doğal dengeyi bozma riskleri ile  bir-
likte verimliği artıracağız, Yada mi-
nimum riskle farklılık yaratacağız.
İşte burada farklılığın adı organik
tarım olarak devreye girmektedir.
Organik ürünlerin yetiştirilmesinden,

bunların pazarlanmasına kadar geçen
süreçte kendi özel prensip ve uygu-
lamaları olan organik tarım, insan
sağlığı yanında sürdürülebilir bir
tarım sistemi için büyük önem arz
etmektedir. Bu nedenle, son yıllarda
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de organik tarıma olan ilgi giderek
artmaktadır. Ancak, Türkiye organik
üretim için çok uygun ekolojik şartlara
ve yüksek ihraç potansiyeline sahip
olmasına rağmen, dünya organik
gıda pazarındaki payımız maalesef
istenen düzeye ulaşamamıştır. 

Türkiye, organik tarımını ihracat
potansiyeline dayalı olarak geliştiren
ülkelere tipik bir örnektir. Organik
ürün üretimimizin çok büyük bir bö-

lümü ihraç edilmektedir. İç pazarımız
da giderek büyümektedir.

İlimiz organik bitkisel üretimde
ülke geneline bakıldığında geçiş sü-
reçlerinde olanlar hariç;(2015 resmi
verilerine göre) çiftçi sayısının yak-
laşık %8’i, üretim alanının yaklaşık
%17,5’i  üretim miktarının yaklaşık
%11’i  ilimizde bulunmaktadır. Hay-
vansal üretimde de 1 büyükbaş ve
13 arıcılık olmak üzere organik ta-
rımın içerisindedir.

Erzurum’un organik bitkisel
ürünleri içerisinde; yonca, buğday,
korunga ve çayır önde gelmektedir.
İlimizde üretilen tarla grubu ürün-
lerin üretim miktarı açısından yak-
laşık % 7,5 alansal olarak ile   %

30 organik tarım içerisindedir. 
Bu çalışma ile  organik tarımın

üretiminden pazarlamasına, ilgili
mevzuatından mevcut destekleme
uygulamalarına kadar çok geniş bir
perspektifte ele alınması amaçlan-
mıştır. Bu çalışma ile birlikte organik
tarım ekonomik ve çevresel konular
ele alınarak yapılan alan çalışmala-
rının sonuçlarının ortaya konulması
ile Erzurum İlimizde, Türkiye’de ve
dünyada organik tarım ve hayvancı-
lığın mevcut durumu, sorun ve çözüm
önerilerine ilişkin bilgileri sunmak
amaçlanmıştır. Çalışmanın hedef kit-
lesini ise başta üretici ve tüketiciler
olmak üzere organik tarımla ilgili
herkes oluşturmaktadır.” dedi

ORGANİK TARIMA STRATEJİK
YAKLAŞIYORUZ
ORGANİK TARIMA STRATEJİK
YAKLAŞIYORUZ
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Bu Toprağın Kadınları, Ankara’da
Milli Tarım Ruhuyla buluştu

Bakanlık tarafından Congresium ATO Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Bu
Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Buluşuyor" etkinliği,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi Emine ERDOĞAN,
Bakanlık yetkilileri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadınların ka-
tılımıyla gerçekleştirildi. İlimizden de 40 kadın çiftçi “Nenehatunun
Torunları Kadın Çiftçilerimiz Ankarada” sloganı ile etkinliğe katıldılar. 

Etkinlik öncesinde Erzurum’un tarıma dayalı  çoğrafi işaretli ve
tescile değer ürünlerinin farkındalığını oluşturmak adına stant kurularak
katılımcılara ürünlerimiz tanıtıldı. Büyük bir coşku ile yurdun dört bir
yanından gelen kadın çiftçilerimiz Milli Tarım ruhunda kadın çiftçilerin
ne kadar güçlü olduklarını vurguladılar. 

ÇELİK, açılışta yaptığı konuşmada, Anadolu medeniyetinde kadının
hep el üstünde tutulduğunu belirterek, "Kadına şiddet güçlülüğün değil
suçluluğun göstergesidir." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım meselesi, milli meseledir" sözlerine
dikkati çeken ÇELİK, bu anlayış çerçevesinde Bakanlık olarak
hazırladıkları Milli Tarım Projesi ile tarıma yeni bir vizyon ve bakış
açısı kazandırma gayretinde olduklarını söyledi. 

ÇELİK, 80 milyon kişinin gıdasının karşılanması, mazlum milletlerle
ekmek paylaşımı, tarlaların zararlı kimyasallardan korunması, su kay-
naklarının daha verimli kullanılması, et meselesini dert meselesi

olmaktan çıkarmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için projeyi hayata
geçirmek istediklerini dile getirdi. 

Çiftçilerin önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğuna işaret eden
ÇELİK, desteklerinde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. 

Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı kapsamında geçen sene 15
bin çiftçinin desteklendiğini, bu sene de 15 bin çiftçiye hibe vereceklerini
ifade eden  ÇELİK, rakamın 11 binini kadınların oluşturduğunu vurguladı. 

Anadolu kadını ile gurur duyduklarını dile getiren ÇELİK, şöyle konuştu:
"Anadolu kadını 'Yiğitlik erde değil, serdedir' anlayışı ile 95 yıl önce

Kurtuluş Savaşı destanı yazdığı gibi, 15 Temmuz akşamı da Cumhur-
başkanımızın önderliğinde büyük bir direniş göstermiştir. 'Verilmeyecek
şeyler vardır, şan gibi, şeref gibi, namus gibi, toprak gibi, vatan gibi,
ezan gibi' diyerek, FETÖ'ye, bölücüye, teröriste, cuntacıya, emperyaliste
haddini bildirmiştir. Kadını ve erkeği ile vatan kıldığımız bu toprakları
el birliğiyle ekeceğiz, biçeceğiz, üreteceğiz, büyüteceğiz. Namerde
teslim de muhtaç da olmayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan toprağını
ve suyunu iyi kullanan ülkelerin, geleceğin de sahibi olacağına işaret
ederek "Bu nedenle Milli Tarım Projesi, ülkemiz açısından geleceğin
projesidir. Tabiat bize bir şifa kaynağı sunarken ona ilgisiz kalmak
büyük ihanettir. Milli tarım politikasının bu konuda yeni bir sayfa
açacağına inanıyorum." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Erzurum’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 
İlimizde de Valimiz Seyfettin AZİZOĞLU’nun eşi Nilgün AZİZOĞLU Hanımefendi önderliğinde bir dizi etkinlik yapıldı. Erzurum'da Osmanlı-Rus

Savaşı döneminde Rus ordularına karşı savaşa katılan kahraman kadınların simgesi olan Nene Hatun'un Aziziye Tabyası'nda ki mezarını ziyaretinin de
yapıldığı etkinliklerde geçmişten geleceğe millet olmamızdaki kadının rolü vurgulandı.

Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep  AKDAĞ, Erzurum Valisi Seyfettin AZİZOĞLU ve eşi Nilgün
AZİZOĞLU, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılan standlarda kadınların el emekleri sergilendi. 

Kadın çalışanlarımızın Kadınlar gününü kutladık
Dünya Kadınlar Gününü kutlamak maksadıyla, Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kurum yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıda,

İl Müdürü Osman AKAR, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleriyle İl ve İlçe Müdürlüklerimizde çalışan bayan personeller bir araya geldi.
Kahvaltı sonrasında İl Müdürü Osman AKAR yaptığı konuşmada “İdare olarak her zaman olduğu gibi bu özel gününüzde de yanınızda olduğumuzu bir kez
daha dile getirmek istiyorum. Değerli mesai arkadaşlarım; hepinizin ve şahsınızda bütün kadınların, annelerimizin, ninelerimizin, kadınlar gününü kutluyorum
ve herkese sevdikleriyle mutlu, mesut, başarı, huzur ve sağlık dolu yarınlar diliyorum. Kadınlar hayatımızın en önemli değerleridir. Kimi annemiz, kimi eşimiz,
kimi arkadaşımız, kardeşimiz ve göz bebeği kızlarımızdır. Cennetin ayaklarının altına serildiği annelerimiz, kadınlarımız, yaşamımızın her anında yanımızda
bulunan yüreklerindeki sevgi, şefkat ve merhameti bizlere karşılıksız sunan, varlıklarıyla rahatladığımız, her konuda desteklerinin yanımızda olduğunu
bildiğimiz, bizleri eğiten, yetiştiren birçok başarının mimarı, birçok mutluluğun arkasındaki kahramanlardır. Sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan
kadınlarımızın sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar, fedakarlığı, üretkenliği, çalışkanlığı ve verimliliği ile her zaman
ailesine ve topluma önemli katkılar sunmaktadır ve hayatın her alanında etkin şekilde rol almaktadır. Bu durumu kendi kurumumuzda da bizzat
gözlemlemekteyim. Özverili emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri tüm organizasyonlarda birlik ve beraberliği, sevgi, saygı ve
değer yargılarını çok önemsediğimi sürekli dile getiriyorum. Ne olursa olsun bulunduğumuz kurum içinde, ailenizde birbirinize değer verin, birbirinize sevgi
ve saygınızı esirgemeyin, bunun karşılığını mutlaka göreceksiniz. Hepinizin Kadınlar Gününü kutluyor, saygılar sunuyorum” dedi. 




