
GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİ 2017 YILINDA DA
DESTEKLENMEYE DEVAM EDİYOR !.. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
tarımda genç nüfusun aktif katılımını

artırmak amacıyla 2016 yılında yürürlüğe
koyduğu genç çiftçi projeleri, tarımın gelece-
ğinin kalitesini artırmaya devam ediyor. Ta-
rımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç
çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir
düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kay-
naklarının oluşturulması ve kırsalda genç nü-
fusun istihdamına katkı sağlamak için, kırsal
alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin
desteklenmesi amacıyla 18-40 yaş aralığında
tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek is-
teyen genç çiftçilere 2016 yılında hibe yoluyla
en fazla 30.000 TL destek verilmişti. 2017 yı-
lında da genç çiftçilerimizin desteklenmesine
devam ediliyor. Başvurular başladı >>Sayfa 3-4

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr.
Nusret YAZICI çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a geldi.
Erzurum Valisi Sayın Seyfettin AZİZOĞLU’nu makamında ziyaretinin
ardından çeşitli kurumlarda temaslarda bulundu. Erzurum İli
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde yetiştiricilerin so-
runlarını dinleyen YAZICI, ülke ekonomisini kalkındırmak için üretime
hız vermemiz gerektiğini, bu maksatla damızlık hayvan üretim
merkezlerinin önem arz ettiği ve Erzurum’un, damızlık üretim
merkezi olarak kilit rolde olduğundan bahsetti. >> Sayfa 2
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve Türkiye Sanayi ve Sevk Merkezleri
Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Bilimleri
Ar-Ge Merkezi tarafından düzenlenen
“Kırmızı et üretim ve işlenmesinde iş-
birliği süreçlerinin analizi projesi” lansman
toplantısı 23.03.2017 tarihinde Erzu-

rum’da gerçekleştirildi. Ülkemizin kırmızı
et ihtiyacını artırmak ve kişi başına düşen
et tüketim miktarının ideal düzeye ulaş-
tırılabilmesi için gerekli yol haritasının
belirlenmesi amacıyla akademisyenlerin
bir araya geldiği toplantıda kırmızı et
konusu masaya yatırıldı. >> Sayfa 5

KIRMIZI ET ÜRETİM VE  İŞLENMESİNDE 
İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

MÜSTEŞAR YARDIMCISI DR. NİHAT PAKDİL 
ERZURUM’DA SAHA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
Dr. Nusret YAZICI Bir Dizi Ziyaret ve Programlara Katılmak
Üzere Geldiği Erzurum’da Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Faruk ÇELİK tarafından Erzurum’da
başlatılan 2017 yılı şap aşılama kam-
panyasının yürütülmesi işlemleri ve şap
hastalığıyla mücadele programı kapsa-
mında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Nihat
PAKDİL, İlimiz Pasinler, Köprüköy, Horasan

İlçelerindeki çiftçilerimize ziyarette bu-
lundu ve sahada aktif olarak çalışan ve-
teriner sağlık personellerimize eşlik etti.
Veteriner sağlık personellerinin çalışma-
larını yerinde inceleyerek değerlendir-
melerde bulunan Sayın PAKDİL, Erzurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman
AKAR’dan yerinde bilgi aldı >> Sayfa 2
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Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Sayın

Dr. Nusret YAZICI çeşitli temaslarda
bulunmak üzere Erzurum’a geldi.
Erzurum Valisi Sayın Seyfettin AZİ-
ZOĞLU’nu makamında ziyaretinin
ardından Atatürk Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof. Dr. Ömer ÇOMAK-
LI’yı makamında ziyaret etti. Atatürk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hay-
van Hastanesini ziyaret eden Sayın
Müsteşarımız, Veteriner Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr.Yavuz Selim
SAĞLAM’dan hastane hakkında
bilgi aldı. Hastane ziyaretinin ar-
dından Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın
Prof.Dr. İhsan BAKIRCI’yı maka-
mında ziyaret etti. Ziraat Fakültesi
ziyaretini takiben, Erzurum İli Da-
mızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanlığı toplantı salonunda
üreticilerle buluşarak sorunlarını din-
ledi. Toplantının ardından Erzurum
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü’ne ziyarette bulunan Sayın
Müsteşarımız, İl Müdürümüz, İl
Müdür Yardımcılarımız ve Şube
Müdürlerimizle bir araya gelerek
istişarelerde bulundu. Sayın Müs-
teşarımıza, Hayvancılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Sayın Salih ÇELİK,
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Sayın Dr. Özhan
TÜRKYILMAZ eşlik etti. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
SAYIN DR. NUSRET YAZICI’DAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET 

MÜSTEŞAR YARDIMCISI DR. NİHAT PAKDİL
ERZURUM’DA SAHA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk ÇELİK tarafından Şubat Ayında Erzu-
rum’da başlatılan 2017 yılı şap aşılama kam-
panyasının yürütülmesi ve şap hastalığıyla mü-
cadele programı kapsamında Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız
Sayın Dr. Nihat PAKDİL, İlimiz Pasinler İlçesi
Alvar Mahallesi, Köprüköy İlçesi Yukarısöğütlü
Mahallesi, Horasan İlçesi, Yukarıtahirhoca Ma-
hallelerinde işletmeleri ziyaret ederek yetiştiri-

cilerimizle buluştu. Sahada çalışan Veteriner
Sağlık Personellerinin çalışmalarını yerinde in-
celeyerek değerlendirmelerde bulunan Sayın
PAKDİL, Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman AKAR’dan yerinde bilgi aldı. 

Sayın PAKDİL’e, Gıda Kontrol Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Veli GÜLYAZ, Erzurum Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sayın Osman
AKAR, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürü Sayın Dr. Biray OKUMUŞ, Hayvan
Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı Veteriner
Hekimi Sayın Ali ŞİMŞEK ve Hayvan Sağlığı
ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Erzurum Şube Mü-
dürü Sayın Bülent Zafer TAŞ eşlik etti. 

2017 yılı Nisan Ayı itibariyle ilkbahar şap
aşılama kampanyasında, Erzurum’daki toplam
656.400 adet büyükbaş hayvanın 654.000 adeti
şap aşısıyla aşılanmıştır. Ayrıca Veteriner Sağlık
Personelleri tarafından buzağılara yapılan şap
aşısı repel uygulamasından başka, yetişkin
hayvanlara yönelik LSD (Sığır Çiçeği) aşılama
uygulamaları devam etmektedir.  
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GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
2017 YILINDA DA DEVAM EDİYOR…
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

tarafından, tarımda sürdürülebilirliğin
sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin
desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi,
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve
kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak
için, kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik
projelerin desteklenmesi amacıyla 18-40 yaş
aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya gös-
termek isteyen genç çiftçilere 2016 yılında
hibe yoluyla en fazla 30.000 TL destek verilmişti. 

Genç çiftçi projelerinin 2017 yılında da de-
vam edeceğini dile getiren Erzurum Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR:
“tarımsal üretimde genç işgücünü artırmak
adına 2016 yılında başlatılan projelerle 243
genç çiftçimizi iş sahibi yaptık ve toplamda
7,2 milyon TL hibe destek verdik. Erzurum,
bu ödenek miktarı ile Türkiye’de en fazla
ödenek kullanan 7. il konumundadır. Genç
çiftçi projelerine ayrılan toplam bütçe değer-
lendirildiğinde, 7.2 milyon TL’nin önemli bir
miktar olduğu görülmektedir. Bakanlığımız
2017 yılında da genç çiftçilerimizi desteklemeye
devam etmektedir. 2017 yılı için yayınlanan
genç çiftçi projelerine ilişkin tebliğdeki şartları
taşıyan gençlerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimize
müracaatlarını gerçekleştirmelerini ve devleti-
mizin sunduğu bu destekten azami düzeyde
faydalanmalarını arzuluyorum” dedi. 

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ’de (31 Mart 2017-30024 Sayılı Resmi

Gazete) yer alan bazı şartlar şöyle: 
Başvurular 07 Nisan - 05 Mayıs 2017 tarihleri

arasında İlçe Müdürlüklerimize yapılacaktır.
Başvuru yapacak genç çiftçilerde

aranan şartlar :
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 

18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün
almamış olmak.

c) Okur-yazar olmak.
ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan

olmamak.
d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime

devam ediyor olmamak.
e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer

Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi
mükellefi olmamak.

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı
ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için
bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15
adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla
hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu
proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı
tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan
sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16)
kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleş-
mesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi
imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya
genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca
başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer
hibe programlarından yararlanmış olmamak,

ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h)
bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.
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Yayıncı
Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Adına
Osman AKAR / İl Müdürü
Genel Yayın Koordinatörü
Ferhat HAN  / 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.
Cengiz CEYLAN / İl Müd. Yrd.
İsmail H. OZAN / Şube Müdürü
Fethi AKMAN / Şube Müdürü
Bülent Zafer TAŞ / Şube Müdürü
Cumaali ÖZCAN / Şube Müdürü
Nihat YAZAR / Şube Müdürü
Ali SAĞ / Şube Müdürü
Taner KARŞI / Şube Müdürü
Yayın Türü
Aylık yerel süreli yayın

Yazı ve Fotoğraflar
Ferhat HAN 
Fahri ATICI
Mümin Gökhan ŞENOCAK
Tuncay MASATTAŞ

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

Yakutiye / ERZURUM

e-posta : erzurum@tarim.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 : 19.04.2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı talimatları ve Erzurum Valiliği Madde Bağımlılığı ile
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2016/5 sayılı kararının 2. Maddesine istinaden, İl
Müdürlüğümüzce, 15/03/2017 tarihinde, Palandöken İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
toplantı salonunda kenevir konulu eğiticilerin eğitimi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; İl Müdür Vekili Ferhat Han, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Fethi
Akman, 20 İlçe Müdürlüğümüzden konu ile ilgili görevlendirilen teknik elemanlar ve İl Emniyet
Müdürlüğünden görevliler katıldı.

Eğitimde Kenevir Bitkisinin
Morfolojisi, 2313 sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun ve 26/09/2016 tarih 29842
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü
Hakkında Yönetmelik’in içeriği ile
ilgili uzman tarafından bilgi verilerek
kenevir hakkındaki hassasiyet dile
getirildi. Toplantıda, kenevirin kul-
lanım alanları, sağlık üzerine etkileri,
kaçak ekimlerin gözlemlenerek bit-
kinin tanımlanması, kenevirden üre-
tilen esrar maddesinin kullanımıyla
ilgili sınırlamalardan bahsedildi. 

KENEVİR EĞİTİMİ YAPILDI

Programın proje konuları :
(1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca;
a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamın-
da;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alı-
mı,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alı-
mı,
3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,
4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Kültür mantarı üretimi,
c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri
kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depo-
lanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel
ve hayvansal üretim,
3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,
konularını  kapsar.
İstenecek belgeler
(1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,
c) Başvuru dilekçesi,
ç) Proje tanıtım formu,
d) Taahhütname,
e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,
b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.
(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve
tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat
kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama reh-
berinde belirtilir.
Detaylı bilgi, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de
(31 Mart 2017-30024 Sayılı Resmi Gazete) yer almaktadır.



NİSAN 2017 5erzurum’da tarım

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı ve Türkiye Sanayi ve Sevk
Merkezleri Enstitüsü (TÜSSİDE)
Yönetim Bilimleri Ar-Ge Merkezi
tarafından düzenlenen “Kırmızı et
üretim ve işlenmesinde işbirliği sü-
reçlerinin analizi projesi” lansman
toplantısı 23.03.2017 tarihinde Er-
zurum’da gerçekleştirildi.

Toplantıya; Erzurum Milletvekili
Sayın Orhan DELİGÖZ, Erzurum
Valisi Sayın Seyfettin AZİZOĞLU,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Sayın Mehmet SEKMEN, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ta-
rım Reformu Genel Müdür Yardım-
cısı Sayın Faruk FIRATOĞLU, TÜS-
SİDE Enstitü Müdürü Sayın Tezer
BATTAL, Erzurum Gıda, Tarım ve

Hayvancılık Müdürü Sayın Osman
AKAR, İl Müdür Yardımcıları, Ens-
titü Müdürleri, Şube Müdürleri, İlçe
Müdürleri, Akademisyenler, Sektörde
Söz Sahibi Üreticiler, Sektörle İlgili
Sivil Toplum Örgütlerinin Başkanları
ve Basın Mensupları katıldı.

Nüfusun önemli bir bölümüne
istihdam sağlayan, gıda ihtiyacının

karşılanmasına yardımcı, sanayi sek-
törünün birçok dalına ekonomik gelir
sunan ve ihracat potansiyeli ile de
ekonomiye yüksek katkıda bulunan
sektörlerden birisi olan kırmızı et
üretimi ve işlenmesindeki sorunların
ele alındığı toplantıda, akademis-
yenler tarafından mevcut problemler
tanımlanarak çözüm için yapılması

gerekenler münazara edildi. Ku-
rumların ve aktörlerin işbirliğinin,
kırmızı et üretim ve işlenmesinde
lokomotif olacağının tanımlandığı
toplantıda, işbirliği olmaksızın iler-
lemenin mümkün olamayacağı, bu
nedenle sektörle ilgili tüm aktörlerin
hep birlikte elini taşın altına koyması
gerektiği kaydedildi.

KIRMIZI ET ÜRETİM VE İŞLENMESİNDE
İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ PROJESİ

Bakanlığımızın Tarım ve Hayvancılığın
geliştirilmesi konusunda vermiş olduğu des-
teklemeler doğrultusunda,  Doğu Anadolu,
Güneydoğu Anadolu, Konya ovası ve Doğu
Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde
hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine
ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)  ve Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel
Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) uyarınca
Erzurum’daki yatırımcı çiftçilerimizin bil-
gilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak
için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından
bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

İlimize bağlı 17 İlçe Müdürlüğü tara-
fından koordine edilen toplantılarda, 900
çiftçimize  % 50 Hibe Destekli Ahır/Ağıl
yapımı ve Bireysel Sulama Sistemlerine
verilecek olan destekler hakkında bilgi-
lendirme yapıldı ve konu ile ilgili olarak
çiftçilerimizin soruları cevaplandı. 

İlimizde 2016 yılı başvuru döneminde  %
50 Hibe Destekli yeni ahır/ağıl inşaatı yapımına

518 adet çiftçimiz başvuru yapmış, 200 çiftçi-
mizin başvuruları onaylanmıştır. 2017 başvuru
dönemi dev am etmektedir. Bireysel Sulama
Sistemlerine de 2017 başvuru döneminde 10
adet çiftçimiz başvuruda bulunmuştur.

İl Müdürü Osman AKAR, konu ile ilgili
yaptığı açıklamada; "İlimiz, ülke hayvancı-
lığında önemli bir konumdadır. Verimlilik,
barınak şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan
refahının sağlanmasından geçmektedir. Bu

kapsamda Bakanlığımızca uygulamaya ko-
nulan yeni ahır ve ağıl yapımı ve tadilatı
projeleri, hayvancılık alt yapımızı güçlen-
dirme adına ilimiz için özel önem arz et-
mektedir. Aynı zamanda tarımsal sulamada,
suyun etkin ve verimli kullanılmasıyla,
verim ve kaliteyi arttıracak basınçlı sulama
sistemlerinin kullanılmasının önemi her
geçen gün artmaktadır. Öte yandan su kay-
naklarının korunabilmesi için de tarım için
ihtiyaç duyulan suyun randımanlı kullanıl-
ması önem arz etmektedir. Bilindiği gibi
basınçlı sulama sistemlerinde sulama ran-
dımanı, salma sulamaya göre en az iki kat
daha fazladır. İlimizde basınçlı sulama sis-
temlerinin kullanımı henüz düşük düzey-
dedir. Bakanlığımız tarafından basınçlı su-
lama sistemleri alımlarına önemli teşvikler
verilmektedir.  Ancak ilimizin potansiyeli
düşünüldüğünde başvuruların yetersiz ol-
duğu görülmektedir. Çiftçilerimizin basınçlı
sulama sistemlerini kullanmaları, ilimiz ve
ülkemizin tarımsal girdilerinin miktarının
artırılması için önemlidir" dedi.

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

NİSAN AYI TARIM TAKVİMİ
Bitkisel Üretim
- Yazlık ekim yapılacak tarlalarda yüzeysel toprak işleme ve gübreleme yapılır.
- Seralarda fidelerin dikim işlemleri yapılır.
- Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültivatörle toprak işlemesi devam eder. Sebze tarla hazırlığı ay boyunca devam eder. 

Gerekli gübreler verilir. Bahçeler tava ve masuralara ayrılır.
- Ay sonunda çeşitli sebze fideleri sıcak yastıklardan tarlaya aktarılır.
- Sebze tohum ve fidelerine ekimden sonra can suyu verilmelidir.
- Sebzelerde oluşması muhtemel hastalık ve zararlılara karşı önceden tedbirler alınır.
- Mart ayında yapılan fidan aşıların kontrolleri ve bakımları yapılır.
- Bağ-bahçe ve tarlalarda taban gübresi olarak kompoze gübre kullanılır.
- Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve tavsiye edilen azotlu gübrenin ilk yarısının uygulaması ayın ilk haftalarında sona erer.
- Fidanların sökülmesi ve dikilmeleri havanın serin olduğu ilk günlerde devam eder.
- Kalem aşısı bazı bölgelerde devam eder. Genel olarak bu ay sonunda budama işi tamamlanır.
- Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılardan elma ve armutlarda kara lekeye karşı gerekiyorsa ilaçlı mücadeleye yapılır. 

Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur.
- Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu tarlalar tırmık, kültivatör ve kazayağı ile yüzeyden işlenir.
- Yabancı otlarla kaplanmış veya sulama ile kaymak bağlamış tarlalarda çapa yapılır.
- Toprak sıcaklığı +10 derece ve üzeri ise ve toprak hazırlığı yapılmışsa Mısır ekimi yapılabilir. 

Hayvansal Üretim
- Ahırlarda gerekli bakım işleri, temizlik ve dezenfeksiyon devam eder.
- Merada yeteri kadar yem bulunmadığı için Nisan ayında ahır beslemesi devam eder.
- Kızgınlık gösteren inekler boğaya verilir veya suni tohumlama yaptırılır. Bu ayda kasaplık hayvanlar ayrılır. 
- Sarılık ve mera çıkışı öncesi aşıları yapılır (klostiridyal hastalıklar, şarbon, şap).
- Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık

taraması yapılır. Genel durumunun bozuk olduğu belirlenen hayvanların meraya çıktığında, ishale bağlı olarak düşkünlük yaşamamaları için
kesif yem miktarı artırılır.

- Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak HAYBİS veri tabanına işlenmesi ve kimliklendirilmesi sağlanır. 
- Baharla birlikte yabani hayvanların gün içerisinde aktif olması ve hayvan barınaklarına sızmalarının takibiyle kuduz riskine karşı gözlem yapılır.
- Arıların sezon öncesi hazırlıklıları tamamlanır. Rutin bakım ve kontrol işlerine devam edilir. Kovan giriş delikleri genişletilir. 
- Gezginci arıcılık için flora takibi yapılır. Bahar balı için arılar floraca zengin yer ve bölgelere nakledilir. 
- Arı hastalıklarına karşı gerekli tedbirler alınır. Özellikle Varroa parazitine karşı mücadele yapılmalıdır.
- Ana arıyı yumurtlatmaya teşvik amacıyla 1 su/ 1 şeker ölçüsünde şurup hazırlayarak gün aşırı şuruplamaya devam edilir. Şuruplama işi 

en az nektar akımından 15-20 gün öncesinde kesilir. Yağmacılığa karşı tedbir amacıyla şuruplama kovan içerisinden yapılmalıdır.*
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu, IPARD II Programı
Birinci Başvuru Çağrı Dönemi kap-
samında Proje Seçim ve Değerlen-
dirme Komisyonu tarafından seçilerek
desteklenecek başvurulara ait listeleri
web sitesi aracılığı ile duyurdu. Du-
yuruda  tarımsal işletmelerin fiziki
varlıklarına yönelik yatırımlar (101
tedbiri) kapsamında desteklenmek
üzere seçilen başvurular, tarım ve
balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve
pazarlanması ile ilgili fiziki var-
lıklara yönelik yatırımlar (103 ted-
biri) kapsamında desteklenmek üze-
re seçilen başvurular ve çiftlik faa-
liyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş
geliştirme tedbiri kapsamında des-
teklenmek üzere seçilen başvurular

(302 tedbiri) için listeler açıklandı. 
Açıklanan tarımsal işletmelerin

fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar
tedbiri kapsamında desteklenmek

üzere seçilen başvurular listesinde
Erzurum İl Koordinatörlüğü ‘ne ya-
pılan başvurular içerisinden 25 adedi
asil listede yayınlanırken 4 adet proje

ise yedek listede yer almak üzere 29
hayvancılık projesi uygun bulun-
muştur. Bu projelerden 9 tanesi süt
hayvancılığı kapsamında uygun ola-
rak değerlendirilirken 20 tanesi ise
besi hayvancılığı kapsamında uygun
olarak belirlenmiştir. Çiftlik faali-
yetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş ge-
liştirme tedbiri kapsamında ise 12
proje asil listede yer alırken 1 adet
başvuruda yedek listede yer almıştır. 

Başvuru sahipleri başvurularının
durumunu öğrenmek için detaylı
listelere www.tkdk.gov.tr adresinde
yer alan duyurular bölümünden ya
da http://erzurum.tkdk.gov.tr/ ad-
resinde yer alan güncel duyurular
bölümünden ulaşabilirler.

TKDK, IPARD II PROGRAMI 1. ÇAĞRI SONUÇLARINI AÇIKLADI

% 80 HİBE % 100 ÜRETİM VE MUTLULUK
Hayvansal üretimde verimlilik ve kaliteyi

artırabilmek adına uygulamaya konulan
“KOP, DAP, GAP ve DOKAP Kapsamındaki İl-
lerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi
Projesi (Boğa-Koç)” ile 60 boğa daha üreticileri-
mizle buluşturuldu. % 80 hibeli olan ve 2015 yı-
lında hak sahiplerine dağıtımın gerçekleştirilme-
siyle başlayan çalışmada, ilimizde 231 baş damızlık
koç ve 1025 adet damızlık boğa üreticilerimizle
buluşturulmuştur.  29.03.2017 tarihinde, Aziziye
ilçesi, Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Canlı Hayvan Pazarında yapılan etkinlikte
60 damızlık boğa üreticilerimizle buluşturularak
toplam 1085 boğa üretime kazandırılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl
Müdürü Osman AKAR: “Tarım ve hayvancılık,
yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla be-
raber ortaya konulan etkin ve kararlı politikalarla
ve sağlanan desteklerle son dönemde büyük bir
çıkış yapan ve ekonomimize önemli katkılar
sağlayan bir sektör konumuna geldi.

İlimiz ekonomisi için vazgeçilmez unsur olan
hayvancılık her geçen gün büyümektedir.  Bu büyümeyi
hızlandırmak, gelişimi sürdürebilir kılmak ve verim-
lilikle birlikte üreticilerin gelir düzeylerini yükseltmek
adına uygulamaya konulan damızlık erkek materyal
dağıtımı projesi, ilimiz için ayrı bir önem teşkil et-
mektedir. Ülkemizde projeden en fazla faydalanan
illerden olan Erzurum, dağıtım bakımından da ilk sı-
ralardadır. Buradan özverili çalışmaları nedeni ile
emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

AKAR, hak sahibi üreticilerden proje ile elde
ettikleri damızlık materyallerin yanı sıra, hayvan
bakım besleme ve üretim ile de çevrelerine örnek
olmalarını istediğini belirterek gelecek için üretimin
şart olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca Milli Tarım
Projesi’ne de değinen AKAR, önümüzdeki günlerde
daha güzel çalışmaların olacağını dile getirdi.

AKAR, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak
olan Erzurum Damızlık Koyun Keçi, Yetiştiricileri
Birliği Canlı Hayvan Pazarının etkinlik için kullanıl-
masına yardımcı olan Erzurum Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliğine teşekkür etti.
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Müdürlüğümüzce projelen-
dirilerek uygulamaya ko-

nulan Çoruh Havzası Meyveciliği
Geliştirme ve Erzurum ilinde Mey-
veciliği Geliştirme ve Yayma Pro-
jeleri kapsamında Tortum ve Uzun-
dere ilçelerine bağlı mahallelerde
tesis edilen kapama meyve bahçe-
lerinde, İl Müdürlüğümüz uzman
personelleri tarafından çiftçilere ve
teknik personellere yönelik uygula-
malı budama eğitimleri verildi.

Eğitimlerde, budamanın önemi,
budama çeşitleri, budama yapılırken
dikkat edilmesi gereken hususlar
hakkında teorik bilgiler verilerek,
yerinde uygulama yaptırıldı. Çiftçi-
lerin budama esnasında karşılaştığı
sorunlar dinlenerek çözüm önerileri
hakkında teknik bilgiler verildi. 

BUDAMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Personellerin daha sağlıklı ile-
tişim kurarak verimliliğin arttırıl-
ması amacıyla Erzurum İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ve Palandöken İlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen, Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansının (KU-
DAKA) desteklediği ‘Kurumsal
Performansın Geliştirilmesi Kap-
samında Personelde Stres Algısının

Giderilmesi Eğitimi Projesi´ ba-
şarıyla tamamlandı.

Palandöken İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü toplantı sa-
lonunda düzenlenen eğitim çalış-
malarına İl Müdürümüz Osman
Akar, İl Müdür Yardımcıları, Şube
Müdürleri ve 20 İlçe Müdürü ile
kurum personelleri katıldı. 2 grup
halinde, 2’şer gün gerçekleştirilen
eğitimler, alanında uzman olan Dr.
Mahmut Naci ÇUHACI tarafından
verildi. Müdürlüğümüz personelinin
stresi tanımlayarak, stres sinyallerini
fark ederek yaşamlarındaki stresi
kontrol altına alabilmek için kap-
samlı bilgi sahibi olmalarının amaç-
landığı eğitimde, kişisel potansi-
yellerini kavrayabilmeleri, stresle

baş edebilmek için gerekli kısa ve
uzun vadeli yöntemler geliştirerek
hemen uygulayabilecekleri becerileri
kazanmaları amaçlandı. Başta kurum
içi, kurumlar arası ve özellikle

üretim alanında büyük öneme sahip
çiftçiler ile iletişimin daha sağlıklı
ve güçlü kurulmasının hedeflendiği
eğitimlerde 83 personelimize katılım
sertifikası törenle dağıtıldı.   

PERSONELLERE STRES EĞİTİMİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın
Faruk ÇELİK'in  talimatı ile başlatılan "Milli
Tarım İçin Dört İklim Yedi Bölgede Eğitim Se-
ferberliği" kapsamında 11.04.2017 tarihinde saat
13:30 da İlimizde DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı Toplantı Salonunda büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim
toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitime, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık  Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre
İzleme  Daire Başkanı Sayın Ramazan KOÇAK, Ba-
kanlığımız Konu Uzmanları, Şube Müdürleri, Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı, çeşitli illerden
gelen Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanları,
Süt Üreticileri Birlik Başkanları, Bakanlık İl-İlçe Mü-
dürlüğü çalışanları ve  DAP kapsamındaki; Erzurum,
Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Hakkari,
Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van ille-
rimizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
yapan 150'ye yakın  çiftçimiz katıldı.

Eğitim programı, İl Müdürümüz Sayın Osman
AKAR ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Hayvancılık  Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre
İzleme  Daire Başkanı Sayın Ramazan KOÇAK'ın
açılış konuşması ile başladı.

MİLLİ TARIM İÇİN DÖRT İKLİM, YEDİ
BÖLGEDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ 
TOPLANTISI YAPILDI 
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Açılış konuşmalarında, İl Mü-
dürümüz Sayın Osman AKAR; “Bi-
lindiği gibi tarım sektöründe en bü-
yük aktör, en çok emek veren, alın
teri dökenler çiftçilerimizdir. Sadece
soframızdaki ekmekte değil, yedi-
ğimiz meyvede, sebzede, çorbada,
yemekte çiftçimizin emeği, alın teri
vardır. Bu nedenle çiftçilerimize
gereken önem verilmeli ve destek-
lenmelidir. Tarım sektörünü harekete
geçirerek üretimi gerçekleştirecek
güç çiftçilerimizdedir.

Bu bağlamda birim alandan daha
fazla ve kaliteli verim alınması ve
özellikle kırsalda yaşayan üretici-
lerimizin gelirlerinin artırılması, re-
fah ve sosyal seviyelerinin yüksel-

tilmesi, istihdamın artırılması, büyük
önem arz etmektedir.

Bölgemiz işlemeli tarım arazisi,
mera alanı, büyükbaş, ve küçükbaş
hayvan varlığı ile önemli bir po-
tansiyele sahiptir. Bu potansiyelin
mutlaka değerlendirilmesi, ülkemiz
ekonomisine daha fazla katma değer
sağlanması gerekmektedir.  Özel-
likle bölgedeki en büyük zenginli-
ğimiz olan hayvancılıkta, dünya
standartlarını yakalayabilmek için
uygun barınak tipinin seçilmesi,
uygun barınak şartlarının sağlan-
ması, Hayvan sağlığının ve refahının
mutlaka önemsenerek zamanında
gerekli aşı ve sağlık taramalarının
yapılması gerekmektedir” konula-

rına vurguda bulundu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığımız Hayvancılık  Genel
Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzle-
me  Daire Başkanımız Sayın Ra-
mazan KOÇAK ise konuşmala-
rında Milli Tarım Projesi kapsa-
mındaki desteklemeler hakkında

yetiştiricilere bilgi verdi.
Programın devamında Bakanlı-

ğımız uzmanları tarafından; Buzağı
Bakımı ve Düvelerin Beslenmesi,
Sağmal İneklerin Beslenmesi, Hayvan
Refahı ve Hayvan Barınakları ko-
nularında eğitim verildi. Program
soru-cevap bölümü ile sona erdi.

İL GRUP TOPLANTISI (İGT) YAPILDI
Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Müdürlüğünün; İlimizde Tarımsal çalışmaların
değerlendirildiği İl Grup Toplantısı (İGT)
11.04.2017 tarihinde İl Müdürümüz Sayın Os-
man AKAR Başkanlığında, Palandöken Kay-
makamlığı toplantı salonunda düzenlendi.

Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Sayın Osman AKAR, İl Müdür Yar-
dımcısı Sayın Engin SANCI, Şube Müdürleri
ve İlçe Müdürleri katıldı.

İl Müdürü Sayın Osman AKAR yaptığı
açıklamada; İlimizi kapsayan tarımsal faali-
yetlerin artarak devam edeceğini, gıda de-
netimleri, hayvan sağlığı ve hayvan hastalıkları
ile mücadele kapsamında yapılan aşılama
faaliyetleri, Tarımsal İşletme Danışmanlığı
(TİD) ve genç çiftçi projesi kapsamında ya-
pılan çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini
belirtti. Yeni projelerle, İlçe Müdürlüklerimizin
çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde
yürütülebilmesi, çalışmalarda birlikteliğin
sağlanması, yetiştirici ve çiftçilerimizin ve-
rimliliğinin artırılması yönünde kurulacak
diyalogların çiftçi ile olan bağımızı güçlen-
direceğini belirtti. Toplantı, karşılıklı fikir
alışverişi, çözüm önerileri ve bilgilendirme-
lerin ardından, soru-cevap ve değerlendiril-
melerin ardından sona erdi.
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Bitkisel üretimin desteklen-
mesi ve coğrafi işaretli ürün-

lerin yaygınlığınım artırılması mak-
sadıyla Erzurum Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü tarafından fa-
sulye ve patates tohumu dağıtımı
yapıldı. Tohum dağıtımı esnasında
mutluluğunu dile getiren İl Müdürü
Sayın Osman AKAR: “Hayvancılığın
başkenti olan Erzurum’da, bitkisel
üretimde de başarıya ulaşmak için
ürün desenini genişleterek çiftçilerin
gelir düzeylerini yükseltmek adına
birçok projeyi uygulamaya koyduk.
Bunlardan bir tanesi olan Hınispir
Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygın-
laştırılması Projesi ile ilimizde Coğ-
rafi işaret almış olan İspir ve Hınıs
Fasulyelerinin ekim alanlarını ge-
nişleterek üretim miktarını artırmayı
amaçladık. Bu kapsamda geçmiş
yıllarda tohum ve makine desteği
verdik. 2017 yılı içinde Bakanlığımız
Genel Bütçesiyle finanse edilen 5000
kg (3000 kg Hınıs, 2000 kg İspir)
kuru fasulyesi tohumunu 16 ilçe-
mizde çiftçilerimiz ile buluşturduk.

Ayrıca ilimiz bitkisel üretimi dı-
şında, kültürel olarak da yaşamın
içerisine yerleşmiş olan patates ye-
tiştiriciliğinde verimliliği artırmak
adına geçtiğimiz yıllarda uygula-
maya koyduğumuz, Sertifikalı Pa-
tates Tohumluğu Kullanımının Yay-
gınlaştırılması Projesi ile 2017 yı-

lında 100 ton patates tohumu 9 il-
çemizde çiftçiler ile buluşturduk. 

Erzurum tarımında verimliliği
artırmak, üreticilerimizin gelir dü-
zeylerini yükseltmek adına projeler
ortaya koymaya devam etmekteyiz.
İlimizin tarımsal üretimde marka
değerlerini şekillendirmek adına
özellikle Coğrafi işaretli ürünleri-
mizin farkındalığını oluşturmak ve
üretimini yaygınlaştırmak adına
belli bir strateji çerçevesinde yol
haritası çizdik ve bu kapsamda yo-
lumuza devam etmekteyiz. Dağı-
tımını gerçekleştirdiğimiz İspir ve
Hınıs fasulyelerinden başka, coğrafi
işaretli ürünlerimizden olan dut,
ceviz, süt ve küçükbaş eti üretimine
yönelik çalışmalarımız da devam
etmektedir. İlimiz için önem teşkil
eden ve yerel söylemle kartol olarak
adlandırılan patatesin üretiminde
verimliliği yükselterek çiftçileri-
mizin gelir düzeylerini artırmak
adına sertifikalı patates tohumu
dağıtımını gerçekleştirdik. Bu ça-
lışmaların geçmiş yıllarda çiftçi-
lerimizden gelen güzel yansıma-
larını görmekteyiz. Piyasada bu-
lunabilen ve rutin olarak kullanılan
sertifikasız tohumlarla dekardan 2
tonluk verim alınırken, sertifikalı
tohum ile bu verim 5-6 tona kadar
ulaşabilmektedir. Artık tohum biz-
den üretim sizden…” dedi. 

TOHUM BİZDEN ÜRETİM SİZDEN!

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü tarafından, Yakutiye ilçesi
Lalapaşa Camii önüne kurulan stantta,
vatandaşlara Regaib Kandili münase-
betiyle süt ikram edildi. Süt ikramına,
kurum personeliyle birlikte katılan Er-
zurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman AKAR, vatandaşlarla
karşılıklı sohbet ederek: “Mübarek üç
ayların başlangıcı ve müjdecisi olan
Regaib Kandili dolayısıyla, vatandaş-
larımıza süt ikram etmek istedik. Ba-
kanlığımızı temsilen ülke genelinde
bu uygulamayı gerçekleştirmekteyiz. 

Bilindiği gibi, toplumların süt tü-
ketim miktarı refah seviyeleri ile doğru
orantılıdır. Yaptığımız organizasyonla,
vatandaşlarımız için her yaşta süt tü-
ketiminin önemine vurgu yapmak, üre-
timimizi desteklemek ve bu arada
küçük bir kandil ikramı ile gönülleri
hoşnut etmeyi arzulamaktayız. 

Zor zamanlar geçirdiğimiz bugün-
lerde, her birimizin, devletimiz ve mil-
letimizin selameti ve birlik beraberli-
ğimiz için yapacağı dualara çok ihtiyaç
var” açıklamasıyla, karşılıklı dua ve iyi
dilek temennilerinde bulunuldu.

REGAİB KANDİLİNDE
SÜT DAĞITTIK
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Yem Bitkisi Dağıtımı Yapıldı
Çoruh Nehri Havzası Rehabi-

litasyon Projesi kapsamında Olur
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından 8 mahalleye
Toplam 35 ton yem bitkisi hibe
olarak dağıtıldı. Dağıtıma İlçe Be-
lediye Başkanı, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal
Altyapı ve Arazi Değerlendirme
Şube Müdürü, İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü, İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Personelleri ve Çiftçiler katıldı.

OLUR İLÇESİNDE BAHAR MEVSİMİ
FAALİYETLERLE BAŞLADI

Modern
Hayvancılık
Sertifika
Töreni

Kuzeydoğu Anadolu Kal-
kınma Ajansı (KUDAKA), Er-
zurum Teknik Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim Merkezi (ETÜ-
SEM) ve Olur İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü iş-
birliği ile 3-7 Nisan 2017 ta-
rihleri arasında düzenlenen
Modern Hayvancılık Teknikleri
konulu eğitim tamamlanarak
katılımcılara sertifika dağıtımı
yapıldı. Törene; Erzurum Mil-
letvekili Sayın Orhan DELİ-
GÖZ, KUDAKA Genel Se-
kreteri Sayın Prof. Dr. Osman
DEMİRDÖĞEN, Olur Bele-
diye Başkanı Sayın Tahsin
OKTAY, Olur Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü Sa-
yın Melih CİRBAN, ETÜ-
SEM Eğitim Koordinatörü
Sayın Doç. Dr. Abdulkadir
KAYA ve Çiftçiler katıldı. 

Modern tarımın önemine
değinen Erzurum Milletvekili
Sayın Orhan DELİGÖZ, Er-
zurum'un damızlık sığır ye-
tiştiriciliğinde bir merkez  ha-
line geldiğini ve bu nedenle
çiftçilerimizin hayvancılık ya-
parken modern tekniklere yö-
nelmeleri gerektiğine değindi.
Kursu başarıyla tamamlayan
çiftçilere sertifika verilmesinin
ardından tören sona erdi.

Olur İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
personellerinden Ziraat Mühendisi Temel Aslan eş-
liğinde 11 Çiftçi, Aksaray SÜTAŞ A.Ş tesislerinde
yerinde incelemelerde bulunarak kendileri için Uy-
gulamalı Hayvancılık Eğitim Merkezinde düzenlenen
eğitime katıldı. 4 gün süren modern hayvancılık eği-

timlerinin ardından sertifikalarını alan çiftçilerimiz,
eğitimden memnun olduklarını, ülke hayvancılığının
gelişebilmesi için kırsal alandaki yetiştiricilerin bu
gibi örnek işletmeleri görmelerinin büyük öneminin
olduğunu dile getirdiler ve organizasyonda emeği
geçenlere ve tesis yönetimine teşekkür ettiler.  

Çiftçilerimiz Aksaray SÜTAŞ A.Ş. Gezisine Katıldı




