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Borçka’da Tarımın Paydaşları 
Biraraya

Geldi

>> 4’te

Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında İl 
Müdürlüğümüzce alımı yapılan %50 hibe 
destekli plastik polen tuzaklı taban altlığı 
Arhavi ilçesinde düzenlenen tören ile 
çiftçilerimize dağıtıldı.

Arıcılara Büyük Destek

İl Müdürlüğümüze Taze Kan

>> 8’de

>> 2 ‘de

>> 4‘te

 Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı desteği ile Artvin İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
yürütülen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar 

Güçleniyor” programının Proje Pazarı ve 
Sertifika Dağıtım Töreni 04 Haziran 2016, 
Cumartesi günü Ahmet Hamdi Tanpınar 
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

 İl Müdürlüğümüzce yürütülen 
‘’Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ‘’  
kapsamında İlimiz çiftçilerine yönelik 3 yıllık 
periyotta tamamı bedelsiz olarak toplamda 
500.000 pembe domates fidesi üretilip 
çitçilerimize dağıtılması planlanmıştır. 2015 
yılında uygulamaya geçen projede bu yıl 
110.000 pembe domates fidesi çiftçilerimizle 
buluştu.
 İlimiz Ardanuç İlçesi Ekşinar Köyünün 
coğrafi konumu itibariyle kışların ılık 
geçmesi bitkisel üretimde çeşitliliğe katkı 
sağlamaktadır. Genel olarak örtü altı sebze 
yetiştiriciliği, bağ-bahçe ve tarla ziraatı 
yapılmaktadır. >> 3 ‘de

İl Grup  Toplantısı  
Düzenlendi

>> 5’te

110.000 PEMBE DOMATES FIDESI TOPRAKLA BULUŞTU

 İl Müdürümüz Dursun 
Okur Görevine Başladı 

 İl Müdürlüğümüze yeni atanan İl 
Müdürü Dursun Okur, 27.06.2016 tarihinde 
ilimizde görevine başlamıştır.

      İl Müdürümüze yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

TARIMDA  GENÇ  GIRIŞIMCI  KADINLAR                             
GÜÇLENIYOR  PROGRAMI  TAMAMLANDI
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TARIMDA KADIN GIRIŞIMCILER GÜÇLENIYOR PROGRAMI 
PROJE PAZARI VE SERTIFIKA DAĞITIM TÖRENI YAPILDI

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı desteği ile Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar 
Güçleniyor” programının Proje Pazarı ve Sertifika Dağıtım Töreni 04 
Haziran 2016, Cumartesi günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi.
 Düzenlenen törene; Artvin Vali Yardımcısı Önder Çoşğun, Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Daire Başkanı Halil İbrahim Gül, Eğitim Yayım ve 
Yayınlar Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayım Daire Başkanı Gürcan Özdağ, 
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve eşi Hacer Kocatepe, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Hakan Keskin, bazı kurum 
amirleri, Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal, İl Müdür Yardımcısı 
Alaeddin Zeren, İl Müdürlüğümüz Şube Müdürleri, İlçe Müdürlerimiz, 
teknik elemanlar, Genç Girişimci Kadınlar ve vatandaşlar katıldı.
 İl Müdür Vekilimiz Hakan Keskin törendeki konuşmasında;
 “Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca “Tarımda 
Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” sloganı ile yürütülen bu proje 
kapsamında kırsal alanda bulunan 18-40 yaş arasındaki tüm bayanlara 
ulaşmaya çalıştık.  Proje kapsamında 51 genç girişimci kadın çiftçimize 
KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile 70 saatlik bir kurs uyguladık. Kurs sonunda 
katılımcıların hepsi başarılı oldu. Projenin amacı; Üretimin arkasında 
olan kadınlarımıza girişimcilik ruhlarını arttırmak ve kadınların 
toplumda farkındalığını yaratmaktı. Projeler bağımsız jüri tarafından 
değerlendirildi ve Ankara’da ilimizi temsil edecek 3 projeye başarılar 
diliyorum. Ayrıca bu projeye destek veren ve katılan tüm kadınlarımıza 
çok teşekkür ediyorum” dedi. Bakanlığımız; Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
olarak kadın çiftçilerimize ciddi olarak değer veriyoruz. Onlara pozitif 
ayrımcılık yaparak birçok konuda ön plana çıkartmak için elimizden 
gelen her şeyi yapıyoruz. Başkanlığımızın yapmış olduğu birçok projede 
kadınlarımıza yönelik elde edilen başarıların hepsi ortadadır. Destek 
verdiğimiz kadınlarımızın başarıları, bizim gururlandığımız olayların 
en başında geleni bu. Ekonomik alanların güçlenmesinde ve tarımsal 
sektördeki alanların başarılı olmasında kadın çiftçilerimizin emeği ve 
katkısının yadsınamaz bir şekilde öneminin de bilincindeyiz. Bundan 
sonra da kadın çiftçilerimizin ekonomik hayatta var olabilmeleri için

 ve sürdürülebilir bir tarımın olması için projelerin devam edeceğini, bu 
projelerin vatandaşlarımıza ulaştırılması ve uygulanması konusunda  
İl Müdürlüğümüze, Valiliğimize, Belediye Başkanlıklarımız ile Sivil 
Toplum Örgütlerine bu zor coğrafyadaki emeklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum ‘‘ dedi.
 Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken, projeler 
arasından Filiz Küçükaltun’un “Üretimde Ben de Varım, Gizemli Güzellik 
Şavşat Destinasyon” projesi ile İl birincisi olurken, Oya Gürel’in “Park ve 
Bahçeler Benimle Güzel” projesi ikinci, Hatice Doğancil  ise “Örtü Altı 
Çilek Yetiştiriciliği” projesi ile üçüncü oldu. Dereceye giren isimlere 
ödüllerini ve katılım sağlayan kadın girişimci çiftçilerimize sertifikalarını 
protokol üyeleri takdim etti. 
 Sertifika töreni sonrası hatıra fotoğrafı çekilirken sonrasında her 
bir Girişimci Genç Kadın Çiftçimiz proje pazarında projelerinin başında 
yer alarak ziyaretçilere projelerini tanıttı. Tören konuklara sunulan 
kokteyl ile sona erdi.
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GENÇ ÇIFTÇILERE 30 BIN TL HIBE…
 Bakanlığımızca İlimize 4.890.000 Tl 
ödenek ayrılmış olup; 163 çiftçimiz projeden 
faydalancaktır. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 
başvuruları alınmış olan 114 Büyükbaş ve 
Küçükbaş Hayvancılık Projesi uygulanacak olup 
diğer üretim konularında (Arıcılık, Bitkisel Üretim, 
Yöresel ve Tıbbi Aromatik Bitkiler) 49 adet Proje 
uygulanacaktır.
 Söz konusu Genç Çiftçiler ile 11-15 
Temmuz 2016 tarihleri arasında  Sözleşme 
imzalanacaktır. Sözleşmenin akabinde çiftçilerimiz 
90 günlük sürede Projelerini tamamlayacaktır.

 İl Müdürlüğümüzce yürütülen ‘’Bitkisel 
Üretimi Geliştirme Projesi ‘’  kapsamında İlimiz 
Çiftçilerine yönelik 3 yıllık bir periyotta tamamı 
bedelsiz olarak toplamda 500.000 pembe 
domates fidesi üretilip çitçilerimize dağıtılması 
planlanmıştır. 2015 yılında uygulamaya geçen 
projede bu yıl 110.000 pembe domates fidesi 
çiftçilerimizle buluştu.
 İlimiz Ardanuç İlçesi Ekşinar Köyünün 
coğrafi konumu itibariyle kışların ılık geçmesi 
bitkisel üretimde çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. 
Genel olarak örtü altı sebze yetiştiriciliği, bağ-
bahçe ve tarla ziraatı yapılmaktadır. 2010 
yılında ilimizde uygulanan Doğu Karadeniz 
Kalkınma Projesi (DOKAP-TARIM) kapsamına 
Ekşinar köyüne 10 adet 180 m2 lik %90 hibe ile 
ilk profil sera yapılmıştır. Bu seraların sayesinde 
üreticiler ciddi anlamda ekonomik kazançlar 

sağlamışlardır. Ayrıca proje kapsamında 
tesis edilen 10 adet damla sulama sistemi 
ile çiftçilerimizin hem zamandan hem de su 
kullanımında tasarruf ermeleri sağlanmıştır.
Örtü altı ve sebze yetiştiriciliği bakımından 
üretim miktarı yüksek olan Ekşinar Köyünde 
Pembe Domates Fidesi dağıtımı ayrıca 
gerçekleştirilmiştir. 
 İlçe Müdürümüz Yücel Gerdan dağıtım 
esnasında “Yerli çeşitlerimizin üretiminin 
arttırılmasıbüyük önem arz etmektedir. Bugün 
siz üreticilerimizle pembe domates fidesi 
dağıtımı etkinliğinde buluştuk. Bu etkinliğimize 
ilgi gösterip buraya gelen çiftçilerimize çok 
teşekkür ederim. Bizler, bu ilgi ve teveccühü 
görünce, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı 
anlıyoruz.”  sözlerinin

110.000 PEMBE DOMATES FIDESI TOPRAKLA BULUŞTU
devamında  İlçe Müdürümüz Yücel Gerdan 
“Ekşinar köyümüzün Tarımsal değerlerini 
hak ettiği noktaya getirmek için gayret 
ediyoruz. Önceleri İlçemizin sebze ambarı 
olan Ekşinar köyü devlet desteklemeler ile 
şimdilerde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde merkez 
haline geldi ‘’  diyerek sözlerini tamamladı.
 Çiftçilerimizden Nebahat Akbulut 
“Geçen yıl dağıtılan domates fidelerinden 
memnun kaldım, domateslerin tanesi 1 kg 
civarında geldi, kabuğu inceydi ve bu yıl da 
daha çok almak istiyorum’’ dedi. 
 Nigar Aksakal da geçen yıl 
dağıtılan domates fidelerinden memnun 
kaldığını, Pembe Domatesin  ince kabuklu 
olması,  tadının diğer domates çeşitlerine 
göre daha lezzetli olması nedeni ile alıcılar 
tarafından da talebi yüksek olduğunu 
belirtti. Bundan dolayı bu yıl da tekrar 
Pembe Domates üreteceklerini söylediler.

 İl Müdürlüğümüzce uygulanan 
Pembe Domates Fidesi dağıtımı 2017 yılında 
da devam edecektir.

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) 05.04.2016 tarih 
ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

a)Hayvansal üretime yönelik;
b)Bitkisel üretime yönelik;
c)Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, 
işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik projeler. 

 Genç çiftçiler;  30.000 TL hibe için aşağıdaki 
yatırım konularından faydalanabileceklerdir.

RAMAZAN AYI GIDA DENETİMLERİ YAPILDI
 Halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda 
tüketmesi için Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak İlimizdeki gıda işletmelerine 
yönelik gıda denetimleri devam etmektedir.
 Bu bağlamda Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte İlimizde bulunan fırınlara, 
pastanelere, unlu mamuller üreten işletmelere 
ve diğer gıda toplu tüketim yerlerine gıda 
denetimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir 
gıda arzına yönelik; genel temizlik, personel 
hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, 
ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son 

kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve 
kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi 
varlığı denetmenlerce kontrol edilmekte 
karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili gerekli idari 
işlemler yapılmaktadır.
 Gıda İşletmelerinde hatalı 
uygulamaların engellenmesi,  Halkımızın sağlıklı 
gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla gıda 
işletmecileri ve çalışan personele 5996 sayılı 
kanun ve bağlı mevzuat çerçevesince asgari ve 
teknik şartlar hakkında bilgi verilmiştir. 
 Gıda işletmelerindeki kontrol ve 
denetimlerimiz yoğun şekilde devam edecektir.
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 Arıcılığı geliştirme projesi kapsamında 
İl Müdürlüğümüzce alımı yapılan %50 
hibe destekli, plastik polen tuzaklı taban 
altlığı Arhavi İlçesinde düzenlenen tören ile 
çiftçilerimize dağıtıldı.
 Törene Artvin Vali Yardımcısı Önder 
Coşğun, Arhavi Kaymakamı Şeref Aydın, İl 
Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, Tarım 
Kredi Bölge Müdürü Ergin Çubukçu, Artvin 
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necmi Yazıcı, İl 
Müdür Yardımcıları Hakan Keskin ve Alaeddin 
Zeren, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve 
çiftçiler katılmıştır.
 Arhavi İlçesinde yapılan polen tuzağı 
dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan 
Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
İshak Hacıkamiloğİu ‘'İlimiz Ülke arıcılığı 
yönünde önemli bir yere sahiptir. Bunun 
en önemli etkenleri; sahip olduğu Flora ve 
Kafkas Arı Irkı gen merkezi konumunda 
olmasıdır. Kafkas Arısı saf ırkını korumak ve 
gelişmesini sağlamak için Bakanlık olarak 

önlemler alınmıştır. İlimize dışardan sadece 
Ardahan İlinden arı girişine izin verilmektedir. 
Aynı şekilde arıcılarımızda yazlatmak için 
arılarını Ardahan İline getirebilmektedir. 
Böylelikle Kafkas arısını dolayası ile İl 
arıcılığını koruduğumuz gibi geliştirmeliyizde. 
Bunu yapmak içinde değişik projeler 
hazırlayarak uygulamaya çalışmaktayız. En 
son hazırladığımız proje ile 2015 yılında 
arıcılarımıza 4.000 adet termal tabanlı polen 
tuzağı dağıtımı gerçekleştirdik. Böylelikle 
arıcılarımız bal satışı yanında polen satışlarına 
da başlamış oldular.  Yaptığımız araştırmalarda 
gördüğümüz üzere bir kovandan yaklaşık 
olarak ortalama 5 kg polenden toplam 
20.000 kg polen elde edilmiştir. 1 kilosu 50 TL 
den satılmak üzere toplam 1 Milyon TL gibi 
ciddi bir ek gelir arıcılarımıza sağlanmıştır. 
Ayrıca dağıtılan polen tuzakları sayesinde arı 
kovanlarında gözüken varroa zararlısının da 
görünme olasılığı düşmüştür. Arıcılarımızdan 
gelen yoğun talep doğrultusunda polen 
tuzaklarının yanı sıra güneş enerjili eloktrokşok 

çit sistemi ile ana arı dağıtımı yapmaktayız.
 İl Müdürlüğümüze başvurusu olan 
birlik üyesi 175 adet arıcımıza %50 hibeli 
5.900 adet polen tuzağı dağıtımı yaparak 
yılda ortalama 50.000 kg polen üretimi 
hedeflemekteyiz. Bunun maddi karşılığı da 3 
Milyon TL'sını bulmaktadır.
 Arıcıların en önemli sorunlarından biri 
olan yabani hayvan saldırılarına karşı önlem 
alınması istekleri doğrultusunda birlik üyesi 
196 adet Arıcımıza %50 hibeli 300 adet güneş 
enerjili eloktrokşok çit sistemi dağıtıyoruz. 
2015 yılında 30 adet dağıtmıştık.
 İlimizin Kafkas Arısı Gen Merkezi 
konumunda olması, saf ırkın korunmasının 
devamı ve arı yenilemesi içinde tüm birlik 
üyelerimize % 100 hibeli 1.000 adet damızlık 
ana arı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tüm bu 
faaliyetlerimizin toplam proje tutarı 300 Bin 
TLdir.
 Tüm bu hizmetlerimizi İlimiz ve 
Ülkemiz Arıcılığına hayırlara vesile olmasını 
dilerim ‘‘  dedi.
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 Toplantıya katılan İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu yaptığı açılış 
konuşmasında; “Borçka'da çok değerli insanlarla salonumuz ağzına 
kadar dolu gerçekten gururlandım. Ziraat Odası başkanını yürekten 
kutluyorum. Tarım ve Hayvancılık olarak ilçemizde çok güzel çalışmalar 
yapıldı. Bana öyle geliyor ki genç bir Ziraat Odası Başkanıyla farklı 
bir ivme kazandığı da bugün salondan hepimize yansıyor ve bunun 
olumlu etkilerini de görüyoruz. Bu salonda söylenmesi gereken çok 
güzel sözler var ama sunumlar da çok güzel Kaymakam bey, Belediye 
Başkanım ve çok değerli konuklar hepinizi bu güzel salonda bir araya 
getiren Ziraat Odası Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum ve 
sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.
 Toplantı  Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek ve Artvin Ziraat 
Odaları İl Koordinasyon Kurulu Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga 
İskenderoğlu 'nun konuşmalarıyla devam etmiştir. Daha sonra Borçka 
İlçe Müdürü M.Fatih Cineviz tarafından yapılan Borçka tarımı ve Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi hakkında bilgi verilmiştir. 
 Program daha sonra Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ile 
Borçka Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde, doğada polen eksikliği 
hissedildiği dönemde polen üretimi yapacak fidanlarla koloni başına 
düşen polen miktarını artırarak koloniyi nektar dönemine hazırlayıp 
verim artırmak ve sürdürülebilir arıcılık için fidan çeşitliliğini sağlamak 
amacıyla fidan dağıtımı, plaket ve teşekkür belgelerinin takdimi ile 
toplantı sona erdi.

 Borçka Ziraat Odasının Organizasyonunda tarımın 
paydaşlarını bir araya getiren toplantıya; Borçka Kaymakamı 
Ertuğrul Örnek, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, İl Müdürümüz 
İshak Hacıkamiloğlu, Borçka İlçe Müdürü M.Fatih Cineviz, İl Genel 
Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu  Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga 
İskenderoğlu, diğer daire amirleri, ilçe Ziraat Odası Başkanları, Sivil 
Toplum Kuruluş Temsilcileri, Köy Muhtarları, kursiyer öğrenciler ve 
çok sayıda üretici katıldı.    

ARICILARA BÜYÜK DESTEK

BORÇKA’DA  TARIMIN PAYDAŞLARI BİRARAYA GELDİ
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 TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
 Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu; "Tarihsel ve toplumsal perspektifte kadınlarımızın çalışma 
alanı ve konusu, Sanayi Devrimine kadar ev ve el işi olarak belirlenmişken, 
sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki yerinde anlamlı değişimler 
yaşanmıştır. İşgücüne katılan kadınlar çoğalmış, çalışan kadın sayısında 
yükselme meydana gelmiş ve hatta ailenin geçimini tek başına sağlayan 
anneler daha sık görülmeye başlanmıştır. Tarımsal faaliyetlerin çeşitli 
alanlarında iştigal olan yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin, verimli ve 
sürdürülebilir kullanan, çevresine öncülük eden ve edebilecek kadın 
çiftçilerimizi böylesine anlamlı bir eğitimde ağırlamaktan dolayı öncelikle 
kurumum adına duymuş olduğum memnuniyeti belirtmek isterim.
 Bu bağlamda genç kadın çiftçilerimizin hayallerini, arzularını ve 
taleplerini gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Genç kadın çiftçilerimizin 
hazırlayacakları projelerinin tüm aşmalarında Kurumuzca her türlü 
desteği vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğimizi bilmelerini 
isterim.
 Bu vesileyle eğilimin tüm aşamalarında emeği geçen paydaş 
Kurumlara ve bu eğitimin etkilerini hayatlarının her alanına taşıyacak 
olan geç kadın çiftlilerimize eğitimimize katılımlarından ve göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederim ‘‘ dedi.

 Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan "Aktif İş Gücü Piyasası Programlan İşbirliği 
Protokolü" esas alınarak İŞKUR Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için 
programa aldığı İlimizde genç çiftçi kadınlarımızın uygulamalı 
girişimcilik eğitimleri tamamlandı.
 Tarımsal faaliyetlerin her alanında eğitim çalışmalarına önem 
vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçileri bilgilendirmek, 
uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini 
artırarak tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak 
amacıyla Ardanuç. Merkez, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinden katılım 
sağlayan 18-40 yaş arası genç kadın çiftçilerimize Kurumumuz 
Merkez ve Şavşat Toplantı Salonlarında İŞKUR ve KOSGEB işbirliğiyle 
KOSGEB Eğitmeni Ali İlker Özfidaner tarafından istihdama yönelik  70 
saat süreli ve sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve Kurum 
Sosyoloğu Kenan Turan tarafından Bakanlığımız proje formatına 
uygun projelerin hazırlanmasına ilişkin bilgiler verildi.

İL GRUP TOPLANTISI YAPILDI
 AKAK Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüzce yöresel 
ürünlerin sergileneceği yöresel ürün satış reyonunun tüm 
ilçelerde uygulanması talepleri dile getirildi. Bakanlığımızca bu 
yıl yürürlüğe konulan tarımsal işletme Danışmanlık sisteminin 
titizlikle uygulanması, bu konuda aksaklık yaşanmaması için 
gerekli tedbirlerin alınması, meralardan daha rantabl bir şekilde 
yararlanılması konusunda üreticilerin bilgilendirilmesi, 5403 sayılı 
Toprak koruma ve Arazi Kullanım Kanununun amacına uygun 
işlemlerin yapılması, verimli arazilerin  tarım dışı kullanılmasının 
engellenmesinin büyük önem arz ettiği ve tüm kesimlerin buna 
uygun davranmaları gerektiği dile getirilmiştir. Hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadelenin zamanında ve eksiksiz yapılmasının önemli 
olduğu, tüm ilçelerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri 
gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur. 
 Toplantı sonunda Trabzon Meteoroloji Bölge Müdürü ile 
Artvin Meteoroloji İl Müdürü Meteorolojik olayların tarıma etkileri, 
son yıllarda sık sık yaşanan zirai don tehlikesine karşı üreticilerin 
doğrudan e-posta ile uyarılmasının gündemlerinde olduğu, 
ülke genelinde faal olan 1450 istasyondan alınan verilerin tarım 
Bakanlığı ile paylaşıldığı, Tarım Bakanlığının talebi doğrultusunda 
ülke genelinde Tarbil istasyonları kurulduğu ve buralardan alınacak 
verilerin önem taşıdığı, meteorolojik verilerin planlı olarak  İl ve İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile paylaşıldığı, zirai don 
ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler konusunda  kurumlarının 
yoğun çalışma içinde oldukları ve bu çalışmalar sonuçlandığında 
Tarım Bakanlığı ile paylaşılacağı ifade edilmiştir. Toplantı soru ve 
cevap bölümünden sonra sona ermiştir.

 24-25 Mayıs 2016 tarihlerinde Karabük İlinde gerçekleştirilecek 
olan birleştirilmiş bölge grup toplantısı öncesinde İlimizde  tüm 
paydaşların katıldığı İl Grup toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı  
salonunda gerçekleştirildi.
 Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Alaeddin Zeren, Şube Müdürleri, İlçe 
Müdürleri, Ziraat Odası Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
ve İl Müdürlüğümüzde görevli teknik personeller katılmıştır. Toplantıda   
İlimizde  uygulanan AKAK,  DOKAP, Çoruh  Havza   Rehabilitasyon Projeleri 
ile diğer projeler kapsamında yapılan faaliyetler konusunda ilçe müdürleri 
ile şube müdürlerinin görüşlerini dile getirmişlerdir. İlimizde uygulanan 
AKAK projesi ile Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon projelerinin tüm il 
genelinde uygulanmasının ilimiz ekonomisi açısından daha yararlı olacağı 
dile getirildi.
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  Lider Çocuk Tarım Kampı, İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu’nun 
kampa katılan öğrencilere sertifika takdimiyle son buldu.

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI TOPRAĞA ATTIĞIMIZ TOHUM GİBİ ANLAMLI VE DEĞERLİDİR

 Bakanlığımız, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının 
"Lider Çocuk Tarım Kampı" programı kapsamında; ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tabiatla 
buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve 
gıda güvenirliliği hakkında bilgi vermek ve Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2016 yılının “Uluslar Arası Bakliyat Yılı“ 
olarak ilan edilmesi sebebiyle kamp uygulamasına katılan öğrencilerin 
bakliyat bilincini yükselmek, bakliyatın sağlık ve beslenmedeki 
önemini vurgulamak amacıyla 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
ilimizde Lider Çocuk Tarım Kampı programı kapsamında etkinlikler 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda teknik personelin ve Seyitler Toki Şehit 
Onur İlhan İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
programa; 1.gün, saat 10:00’ da Lider Çocuk Tarım Kampı programı 
hakkında çocukların bilgilendirilmesi, İl Müdürlüğümüz hizmet 
binalarının ve serasının gezindirilmesi ve İl Müdürümüzün makam 
odasında ziyaret edilmesiyle başlandı.
 İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan programın 2. gününde 
ise Hopa İlçesi Kemalpaşa Beldesine gezi düzenlenmiş olup burada 
bulunan çay bahçesi ve entegre çay fabrikansın gezilmesi sağlanarak

çocuklarımıza çay yetiştiriciliği ve işlenmesi hakkında uygulamalı 
ve görsel bilgiler verildi. Lider Çocuk Tarım Kampının kapsamında 
30/05/2016 tarihinde kampa katılan öğrencileri İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu makamında kabul etti. Hacıkamiloğlu; makam kabulünde 
öğrencilerle yapılan faaliyetlerin önemi, etkileri ve geri bildirilmeleri 
üzerine sohbette bulundu. Hacıkamiloğlu; “Lider Çocuk Tarım Kampı 
toprağa attığımız tohum gibi anlamlı ve değerlidir. Bu tarımsal bilinci 
çocuklarımıza aşılamak zorundayız. Bu bilinçle faaliyeti başarılı bir şekilde 
tamamlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin hepsini gözlerinden öper, 
hayatlarının her alanında başarılar dilerim.” dedi. 
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 Bu araştırma çalışması, 2014 
yılında yapılan polen tuzaklı plastik 
taban hibe desteklemesinden yararlanan 
yetiştiricilerin sosyo-demografik 
niteliklerini betimsel anlamda tespiti, 
polen tuzaklı plastik taban desteklemesine 
ilişkin kullanım durumları, tutumlarının 
ölçümlenmesi ve bu yıl yapılacak olan 
polen tuzağı desteklemesine ilişkin 
planlama ve çalışmaların şekillenmesi 
amacıyla yapılmıştır.
 Konuya ilişkin  açıklamada 
bulunan İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu; “ Saha alan taramalarının 
tarımsal faaliyetlerimiz açısından çok 
önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda 
yapılan çalışmalar yürüteceğimiz tarımsal 
faaliyetlerimizin şekillenmesine fırsat 
tanıdığı gibi faaliyetlerimizin başarı 

düzeyinin de artmasına anlamlı düzeyde 
katkı sağlamaktadır. 2014 yılında 
yürütmüş olduğumuz polen tuzaklı 
plastik taban hibe desteklemesinin 
arı yetiştiricilerimiz tarafından nasıl 
değerlendirildiğini ölçümlemek istedik. 
Bu ölçümlemelerimiz sonucunda %96 
gibi büyük bir memnuniyetin olması 
bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. 
Bu memnuniyetin yanında birçok 
hususta da bizlere önemli ipuçları 
sunan bu çalışmalarımız diğer tarımsal 
faaliyetlerimiz içinde devam edecektir. Bu 
çalışma vesilesiyle arı yetiştiricilerimize 
bu yılda polen tuzaklı plastik taban 
hibe desteklemesinde bulunmak üzere 
çalışmalar yürüttüğümüzü bildirir, 
şimdiden hayırlı olması dileklerimle 
verimli bir yıl dilerim ‘‘ dedi.

77

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

BUZAĞI ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİM ŞAVŞAT VE ARDANUÇ İLÇELERİNDE YAPILDI
  Şavşat ve Ardanuç İlçelerimizde, buzağı 
ölümleri ile ilgili eğitim toplantısı düzenlendi. 
         Şavşat ve Ardanuç İlçelerinde düzenlenen 
eğitim toplantılarına çok sayıda muhtar, 
yetiştirici, Birlik Başkanları, İlçe Müdürleri ve 
personelleri ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şube Müdürü katılmışlardır. 

         Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 
Müdürlüğü personelleri tarafından verilen 
eğitimde, buzağı ölümlerinin veya yavru 
kayıplarının aile ve Ülke ekonomisine yansıması 
ve zarar kaybı, konusuna değinilerek, ölümlerin 
ya da kayıpların ve nedenleri ile yetiştiricilerin 
yapması gerekenler anlatıldı. 

 Kamu Kurumları ve özel sektörlerdeki 
iş yerlerinde çalışan personellerin iş 
güvenliklerinin sağlanması ve daha uygun 
ortamda faaliyet gösterebilmeleri için 30 
Haziran 2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu yayımlanmıştır. 
Kanun kapsamındaki zorunlu uygulamalar 
İl Müdürlüğümüzce büyük ölçüde 
tamamlamıştır. Son olarak İl ve İlçe 
Müdürlüklerinde görevli yeterli sayıda 
personel için ilk yardım eğitimi düzenlenmiştir. 

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 30-
31 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 
eğitime İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli 
toplam 14 personel katılmış olup eğitim 
sonunda yeterlilik sınavı düzenlenmiştir. 
İl müdürlüğümüzce İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kanunu gereği temel tüm 
yükümlülükler özenle yerine getirilmekte 
olup personelimizin çalışma koşulları en iyi 
şekilde düzenlenerek daha kaliteli hizmet 
verilmesi amaçlanmaktadır.

ARTVİN YUSUFELİ ZEYTİNİ (BUTKO) BALIKESİR'DE SERGİLENDİ
 Slow Food ve  Ayvalık Belediyesince düzenlenen 
14-17 Nisan tarihleri arasında  "SLOW OLİVE" etkinliğinde 
yerli ve yabancı konuşmacılar zeytini ve yaşamdaki 
yeri ile etkisi konuşuldu. Alibey Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen çalıştaya  Türkiye,  Fransa,  Tunus,  Ürdün,  
Lübnan,  Filistin,  Fas,  Yunanistan,  İtalya,  İsrail,  İspanya 
ve  Portekiz'den üretici ve akademisyenlerden oluşan 
60 kişilik heyet katıldı.
 Ayvalık'ta uluslararası Slow Food Organizasyonu 
tarafından zeytin üzerine ilk kez düzenlenen etkinlik 
kapsamında  Cunda Adası Pazar Yerinde açılan sergide 
Artvin'in Yusufeli Zeytini(Butko)'da yerini aldı. Slow 
Olive Çalıştayı programı çerçevesinde  Türkiye'nin dört 
bir yanından 50'nin üzerinde zeytin çeşidi,  Balıkesir'in  
Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi  Cunda 
Adası'nda buluştu. 
 Zeytinin Türkiye'deki biyoçeşitliliğinin gözler 

önüne serildiği organizasyonda; Ayvalık siyah ve yeşil 
zeytinleri,  Edremit'in Coğrafi İşaretli Yeşil Çizik Zeytini,  
Karaburun'un Hurma Zeytini, Artvin'in Butko Zeytini, 
Antakya'dan  Akhisar'a,  Nizip'ten  Gemlik'e yaklaşık 
50'nin üzerinde çeşit zeytin vatandaşların beğenisine 
sunuldu. Organizasyona katılan ve stantları gezen 
vatandaşlarda stantta bulunan birçok zeytinin tadına 
bakma imkanı buldurlar, 
 Artvin Butko Zeytini ile ilgili vatandaş görüşleri; 
"Bazıları gerçekten çok farklı lezzetler. Bunlar  Ayvalık'ta 
gerek yapılış yöntemi ve zeytin cinsi olarak görülmemiş 
tattaki zeytinler. Bu biraz da yapım tekniğiyle ilgili olsa 
gerek. Stantta  Artvin'in Butka kavrulmuş zeytini çok 
beğendim. Tabi diğer zeytin çeşitleri de bir harika ama 
benim favorim Butka kavrulmuş zeytin oldu." şeklinde 
olmuştur.

POLEN TUZAKLI PLASTİK TABAN HİBE DESTEĞİ %96 MEMNUNİYET YARATTI

 Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarımız 
kapsamında, kurumumuz Sosyologu Kenan Turan 
tarafından 2014 Yılında Uygulanan Polen Tuzaklı Plastik 
Taban Hibe Desteklemesinin Yetiştiriciler Tarafından 
Değerlendirilmesi araştırma çalışması 08/03/2016-
01/04/2016 tarihleri arasında yapılarak araştırma sonuç 
raporu hazırlanmıştır.
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GELECEĞİMİZİN GÖZÜYLE GÜVENİLİR GIDA-ULUSAL ÇOCUK RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Geleceğimizin Gözüyle 
Güvenilir Gıda-Ulusal Çocuk Resim Yarışması’ düzenlendi. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunda gıda 
güvenirliği ile ilgili farkındalıkları geliştirmek amacıyla Milli eğitim 
Bakanlığı ve projeye sponsor kuruluş Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği (SETBİR) işbirliğinde 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine 
yönelik “Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda- Ulusal Çocuk Resim 
Yarışması düzenlendi. 

             Yarışmada, Artvin Yusufeli ilçesi Çevreli Meydan İlk Okulu 4-A Sınıfı 
öğrencisi Nazlıcan Demirer 1. , Arhavi Mehmet Nazif Güral İlk Okulu 3-D 
sınıfı öğrencisi Nisa Ataselim 2. ve Arhavi Mehmet Nazif Güral İlk Okulu 
3-D sınıfı öğrencisi Yaşam Erdoğan 3. olmuştur. Düzenlenen yarışmada 
başarılı olan öğrenciler için İl Müdürlüğümüzce kutlama ve ödül töreni 
gerçekleştirildi.
      Gerçekleşen kutlama 
ve ödül törenine, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Vekili Hakan 
Keskin, İl Müdür 
Yardımcısı Alaeddin 
Zeren, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Erkan 
Evran, Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü Hasan Özçelik 
ve Öğretmen Mükerrem 
Çokçevik ve öğrenci 
velileri katıldı.
        Dereceye giren öğrencilerden 1. Olan Nazlıcan Demirer’e tablet, 
tablet kılıfı ve desibel bluetooth kulaklık, 2. Olan Nisa Ataselim’e tablet 
ve tablet kılıfı ve üçüncü olan öğrenciye ise desibel bluetooth kulaklık  
hediye edildi. İl Müdürü Hakan Keskin, öğrencileri tebrik ederek 
başarılarının devamını diledi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE TAZE KAN
 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 
tarafından İl Müdürlüğümüze 37 personel alımı yapılmıştır.
 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne; 8 Ziraat 
Mühendisi, 7 Veteriner Hekim, 2 Gıda Mühendisi, 1 Su Ürünleri 
Mühendisi. 
 Ardanuç İlçe Müdürlüğüne; 3 Ziraat Mühendisi, 1 
Veteriner Hekim. Borçka İlçe Müdürlüğüne; 2 Ziraat Mühendisi. 
 Şavşat İlçe Müdürlüğüne; 3 Ziraat Mühendisi,  1 Veteriner 
Hekim. 
 Yusufeli İlçe Müdürlüğüne; 1 Ziraat Mühendisi, 5 Veteriner 
Hekim.
 Artvin-Sarp Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne; 
1 Veteriner Hekim, olmak üzere 35 yeni personel görevlerine 
başlamıştır. 

DOKAP’DAN AHIR VE AĞIL İNŞAATLARINDA İLİMİZE BÜYÜK DESTEK
 İlimizin de içinde 
olduğu DOKAP (Doğu Karadeniz 
Projesi) kapsamında Hayvancılık 
Desteklemeleri kapsamında 
01 Ocak 2016 - 31 Mart 2016 
tarihleri arasında başvuruları 
alınmış olan büyükbaş 
ve küçükbaş hayvancılık 
işletmelerine (ahır ve ağıl 
inşaatlarına) Bakanlığımızca % 
50 hibe desteği sağlanmaktadır.
Proje kapsamında başvuruları 
alınarak Bakanlığa bildirilmiş olan 
Proje başvurularının Bakanlık 
değerlendirmeleri neticesinde 
40 adet Asil ve 42 adet Yedek 
olmak üzere listeler hazırlanmış 
olup yatırımcılara bildirimler 

yapılmıştır. Asil Listede bulunan 
yatırımların tamamlanmasıyla 
birlikte İlimize 9.790.000,00 
TL’lik yatırım kazandırılacak 
olup Bakanlığımızca 
4.823.000,00 TL hibe desteği 
sağlanacaktır. Söz konusu 
yatırımcılar gerekli belgelerin 
hazırlanmasını müteakip 1 
(bir) yıl içerisinde yatırımlarını 
tamamlayacaklardır. 
Dokap Hayvancılık 
Desteklemeleri 2018 yılına 
kadar devam edecek olup her 
yıl 01 Ocak – 31 Mart tarihleri 
arasında başvurular alınarak 
yatırımcılarımıza hibe desteği 
sağlanacaktır.
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Serdal TİRYAKİ - Ziraat Teknisyeni

 uygulama dozu ve zamanı ile teknik talimatlarda belirtilen 
tavsiyelerine ya da bakanlık tarafından hazırlanan yayınlara uygun 
kullanılmalı. 

» Bitki koruma ürünlerini gıda maddelerinin yanına koymayınız. 
Çocukların, evcil hayvanların ve ilaçla ilgisi olmayan kişilerin 
ulaşamayacağı yükseklikte kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde 
orijinal ambalajında saklayınız.

 » Kullanmadan önce mutlaka BKÜ’nün tavsiye edildiği hastalık, 
zararlı veya yabancı otun adı, kullanım dozu, son ilaçlama ile 
hasat arasındaki süre, zehirlilik durumu ve kullanım bilgilerinin 
bulunduğu ambalajlarının üzerindeki etiket bilgilerini ve 
prospektüsü dikkatle okuyunuz. 

 » Etiketinde belirtilen kültür bitkisinden başkasına kesinlikle 
kullanmayınız.
  » Tavsiye edilen dozun üzerinde ilaçlama yapılması da son derece 
sakıncalıdır. Önerilen doza mutlaka uyunuz.
  »  Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi giyiniz, 
lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.

 » İlaçlama için uygun alet ve ekipmanı seçiniz. Formulasyon 
tiplerine göre BKÜ’lerinin kullanıma hazırlanmasına özen 
gösteriniz.
 »  BKÜ’nü mümkünse yağışsız ve rüzgarsız havada uygulayınız. Hafif 
rüzgar olması durumunda rüzgarı arkaya alarak ilacın üzerinize 
gelmesi engelleyiniz. Kuvvetli rüzgarda uygulama yapmayınız.

 » Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey yiyip 
içmeyiniz.
 » İlaçlamayı yapmak için hazırlanan ilaçlı su karışımını ara 
vermeden kısa sürede bitiriniz. Ara verilmesi durumunda ellerinizi 
bol suyla yıkayınız.

 » Ürününüzde kalıntı sorunu olmaması bakımından BKÜ’nün 
etiketinde yer alan son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka 
uyunuz. Ürünün son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken 
süreden önce hasat etmeyiniz.

 »  İlaçlama yapılan alana bir süre insan veya hayvan sokmayınız. 
 » İlaçlanmış sahaya uyarı levhası koyunuz.
 » İlaçlama bittikten sonra bir sonraki kullanım için bulaşık kaplar 
ve ilaçlama aleti bol deterjanlı su ile temizleyiniz, su atıklarını gelişi 
güzel etrafa atmayınız.

 » İlaçların boşalan ambalajlarını imha ediniz, asla başka bir 
amaç için kullanmayınız. Boşalan ambalajları derince bir çukura 
gömünüz, dere, göl ve denize atmayınız.

  » Bütün bu çalışmalardan sonra el, yüz ve ilaçla temas eden bütün 
vücut bölgelerini bol sabunlu su ile temizleyiniz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ (BKÜ) KULLANIMI

 Hem yıkan , hem yapan 
bir devrim olarak adlandırılan 
tarımsal mücadele kesinlikle 
ihmal edilmemesi gereken çok 
önemli bir unsurdur. Çünkü yeterli 
düzeyde ve bilinçli bir tarımsal 
mücadele yapılmadığında diğer 
teknik önlemler yeterli düzeyde 
olsa dahi ürün kaybı önemli ölçüde 
olabilmekte, böylece bir taraftan 
düşük verim sonucu üretim maliyeti 
yükselmekte diğer taraftan iç ve dış 
pazarlara istenilen kalitede ürün arz 
edilmediğinden rekabet mümkün 
olmamaktadır. Kuşkusuz bu durum 
tarımın ülke ekonomisine katkısı 
üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

 İnsanoğlunun en eski uğraşlarından birisi olan tarım, beslenmek ve 
giyinmek gibi nedenlerle bugün içinde stratejik bir sektör olma özelliğini 
sürdürmektedir.
 Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumlar kendi ekolojik 
şartların elverdiği ölçüde tarımsal üretimi sürdürmek zorundadırlar. Bir 
taraftan hızla artan dünya nüfusu öbür yandan sınırlı ekim ve dikim alanları 
işte bu çelişkiyi çözmek içinde tarımsal üretimi artıracak yeni yollar bulmak 
zorundayız.
 Araştırmacılar 21. yüzyılda insanlığın gündemini sağlık sorunu, açlık 
sorunu ve çevre sorunu gibi üç ana sorunun oluşturacağını ve bunların 
gündemden hiç düşmeyeceğini ifade ediyorlar. Bu sorunlar içerisinde en 
önemlisi de bizimde içinde bulunduğumuz tarım sektörü ile yakından ilgili 
olan açlık sorunudur. Bugün 7 milyarı aşan dünya nüfusunun 2020’li yıllarda 
12 Milyara çıkacağı tahmin ediliyor.
 Ekilebilir alanları genişletme imkanımız olmadığına göre modern 
teknikler ve üstün vasıflı girdiler kullanmak birim alandan daha çok ürün 
almak ve artan dünya nüfusunun sürdürülebilirlik ilkesi  çerçevesinde kaliteye 
dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması 
gerekmektedir.Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede öncelikle doğru bir 
teşhis yapılması gereklidir. Yanlış bir teşhis ürünün mahvolmasına, tonlarca 
ilacın sarfına, bunların neticesi olarak ta bitkide onarılması mümkün 
olmayan sorunlara yol açabilir. Bu nedenle Bitki Koruma Uzmanları teşhisi 
dikkatli ve eksiksiz koymak zorundadır.

 Türkiye’de 60’ın üzerinde Kültür Bitkisi yetiştirilmektedir. Bu Kültür 
Bitkilerinde ekonomik düzeyde zarar yapan 400’ün üzerinde hastalık ,zararlı 
ve yabancı ot türü bulunmaktadır.
 Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından, bitki koruma 
ürünlerinin önerilmesini, kullanılmasını ve kayıtlarının tutulmasını 
birleştiren; “Bitki  Koruma  Ürünlerinin  Önerilmesi, Uygulanması ve 
Kayıt  İşlemleri  Hakkında Yönetmelik” 03 Aralık 2014 Tarih ve 29194 Sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanarak 01 Şubat 2015 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Yönetmelik, bitki koruma ürünlerini zirai mücadele amaçlı tarla, 
bahçe ve depolarda kullanan kişiler ile bunların eğitimi, belgelendirilmesi, 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, denetimi ile çalışma usul ve 
esaslarını kapsıyor ancak bu sayımızdaki konumuz bitki koruma ürünlerinin 
kullanımı olduğu için üreticilerimizin, bitki koruma ürünlerinden beklenen 
faydayı alabilmeleri, ilaçlama yaparken gerek kendilerine, gerekse çevreye, 
insanlara, hayvanlara zarar vermemeleri ve piyasaya tarım ilacı (pestisit) 
kalıntısı olmayan güvenli ürünler sunmaları için bitki koruma ürünlerini 
kullanırken dikkat etmeleri gereken hususlar aşağıda maddeler halinde 
sayılmıştır:
 » Ticari amaçlı bitkisel üretim yapan kişiler bulundukları yerin İl ve İlçe 
Müdürlüğüne başvuruda bulunarak ve bir günlük eğitime katılıp “Bitki 
Koruma Ürünü Uygulama Belgesi” almalı.
 » Zirai mücadele amaçlı yapılacak bitki koruma ürünü uygulamalarında, 
bakanlıktan ruhsat almış ve reçete karşılığı satılan bitki koruma ürünleri, 

» Zehirlenmelerde Türkiye’nin 
her yerinden  114  numaralı 
telefondan 24 saat hizmet 
veren Ulusal Zehir Danışma 
Merkezine danışabilirsiniz. Böyle 
durumlarda ilacın ambalajı, 
etiketi ve prospektüsü ile birlikte 
en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurunuz.  

» Üreticilerimiz unutmamalıdır ki 
yönetmelik hükümlerine uymayanlar ve  gerekli izni almadan 
faaliyet gösterenler hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun cezalara ilişkin ilgili 
hükümleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.  

»Bu vesileyle Üreticilerimize bol kazançlar, bereketli  ürünler 
dileriz.
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KOYUN VE KEÇİLERİN KÜPELENEREK KAYIT ALTINA ALINMASINDA  YENİ DÖNEM
 Bakanlığımız tarafından hazırlanan Koyun ve Keçilerin 
Elektronik olarak Kimliklendirilmesi ve kaydı için Teknik Yardım Projesi 
kapsamında, koyun ve keçiler ortak elektronik küpe ile küpelenerek 
kayıt altına alınacaktır.
 Proje Elektronik küpe, El terminali, Eğitim Bilgilendirme ve 
Bilinçlendirme olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır.
 “Küpe Elektronik, Uygulama Pratik” sloganı ile 04 Nisan 2016’da 
hayata geçirilen “Koyun ve Keçilerin Elektronik olarak Kimliklendirilmesi 
ve Kaydı Projesi, çiftçi, tüketici ve Bakanlığımız personelleri için 
bir dizi yenilikleri ve kolaylıkları da beraberinde getirmektedir.04 
Nisan 2016’da hayatımıza giren Koyun ve Keçilerin Elektronik olarak 
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi ile hayvanların kimliklendirilmesi, 
kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hayvan hastalıklarının 
izlenmesi ve kontrol altına alınması, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin 
sağlanması, uzun vadeli ülkesel plan ve projelerin yapılmasında sağlıklı 
verilere ulaşılması bakımından büyük önem arz etmektedir.
 Desteklemelerin sağlıklı ve amacına uygun yapılması, 
hayvanların zamanında ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi, alım-
satımlarda büyük kolaylık sağlamaktadır.
 Her iki kulağa uygulanan küpelerden, biri eski sistemdeki klasik 
küpe olup bu sağ kulağa, proje ile hayatımıza girecek olan elektronik 
küpe ise sol kulağa uygulanacaktır.

 Ülkemiz genelinde ilk defa 04 Nisan 2016 tarihi itibarı ile hayata 
geçirilen ve kuzu ile oğlaklarda uygulanan elektronik küpelemeye, 
İlimizde İl/İlçe Müdürlüklerimizin elinde bulunan klasik küpelerin 
bitirilmesi ile başlanacaktır. Bu amaçla, 28 Haziran 2016 tarihinde İl 
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda, İl/İlçede görev yapan tüm Veteriner 
Sağlık Personellerine (Veteriner Hekimi, Veteriner Sağlık Teknikeri, 
Veteriner Sağlık Teknisyeni) İl Müdürümüz Sayın Dursun OKUR’un da 
katılımı ile eğitim verildi. 
 Eğitime Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mikail 
KAYA, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cumhur ŞEN ile Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Şube Müdürü Cemil DAĞCI’da katılmışlardır. 
 Veteriner Hekimi Taner ELDEMİR’in yapmış olduğu eğitimde, 
elektronik küpeleme, küpe pensleri, el terminallerinin kullanımı 
ve bilgisayar bağlantıları, kayıt sistemlerine (K.K.K.S.) uyarlanması 
konularında katılımcılara bilgi verilmiştir.

 Eğitim, İl Müdürümüz Sayın Dursun OKUR’un konuşmaları ile 
tamamlanmıştır.
 İl Müdürümüz Sayın Dursun OKUR’un İlimize yeni atanması 
nedeniyle kendini tanıtarak toplantıya katılan personellere; 
“Artvin’imizin tarım ve hayvancılığını bir Artvin’li olarak çok 
önemsiyorum. Daha önce Artvin’de görev yaptığım için saha şartlarını 
çok iyi bilirim. 
 Yıllardır devam eden göçün durdurulması, insanların yaşadığı 
bu topraklarda karnını doyurabilmesi, yaşamını idame ettirebilmesi 
için büyük özveri ve gayretle çalışmamız gerekir Bir şeyler yapılacak ise 
hep beraber yapacağız. 
 Bakanlığımızın bize verdiği imkanları en iyi bir şekilde 
değerlendirerek Artvin’imize hizmet sunmanın gayreti içinde olacağız. 
Yeni projelerle çiftçilerimizi, yetiştiricilerimizi destekleyerek teknolojik 
gelişmelerden haberdar edeceğiz.
 Değerli mesai arkadaşlarım, bunun için, hepinizden özveri, 
fedakarlık, gayret ve yeni fikirler, yeni projeler bekliyorum. Sizlerden 
gelecek her türlü fikre açığım ve önemsiyorum. Artvin’imizi hep birlikte 
kalkındırmak, amaç ve hedefimiz olmalıdır.” 
 Diyerek sözlerini bitirdi. Toplantının hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 
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HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Buzağı Desteklemesi

Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi: 

Arılı Kovan Desteklemesi: 

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi:

Atık Desteği:

Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri: 

Diğer Desteklemeler

 Ülkemizde Hayvancılık Desteklemeleri diğer yıllarda olduğu 
gibi bu yılda devam etmekte olup, 24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ‘Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama 
Esasları Tebliği ( Tebliğ No:2016/26) çerçevesinde uygulanacaktır. 
28.08.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda konuya 
ilişkin il/ilçe sağlık personeline bilgilendirme toplantısı yapılmış olup, 
ilimizde hayvancılık adına verilen destekler özetle aşağıda açıklanmaya 
çalışılmıştır.

 Buzağı desteği, suni 
tohumlamadan olan, 4 ay (120 
gün) süre ile doğduğu işletmede 
yaşayan ve programlı aşılarını 
tamamlamış buzağılar için ödenir. 
Ön soykütüğüne kayıtlı olan 
buzağılara 350 TL, Soykütüğüne 
kayıtlı olanlara 500 TL ödenir. Döl 
kontrolü kapsamında testlerini 
tamamlamış boğaların buzağılarına 
ilave 50 TL ödenir.   
Desteklemeler soykütüğüne kayıtlı 
olan yetiştiriciler için 2 dönem 
halinde, ön soykütüğüne kayıtlı 
olan yetiştiriciler için 3 dönem 
halinde uygulanacaktır.

  Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan damızlık koyun-
keçi yetiştiricileri birliğine üye, hayvanları bakanlık sistemine kayıtlı 
yetiştiricilere hayvan başına 25 TL ödeme yapılır.
 Yetiştiricilerin 01/09/2016-25/11/2016 tarihleri arasında güncel 
kulak numaralarının listesi ile birliğe başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Birliğe üye olan ve 
kovanları bakanlığın kayıt 
sistemine kayıtlı yetiştiricilere 
kovan başına 10 TL ödenir. 
 Başvurular il/ilçe 
müdürlüklerine 13/06/2016-
22/07/2016 tarihleri arasında 
yapılır.

 Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü 
başvuranın veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, TÜRKVET’e kayıtlı, 
yurtiçinde doğmuş ve en az 12 (oniki) aylık yaşı tamamlamış erkek 
sığırlarını (manda dahil) mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren 
yetiştiricilere hayvan başına 200 TL destekleme ödemesi yapılır.

Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği: 

  250 baş ve üzeri anaç 
küçükbaş (koyun-keçi) hayvan 
varlığına sahip ve 2016 yılı 
içerisinde en az 5 ay süre ile 
SGK pirimlerini kesintisiz olarak 
ödemiş işletmeye 5.000 TL 
destekleme ödemesi yapılır.

 Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan 
atıklarda hayvan sahiplerine büyükbaş için 400 TL, küçükbaş için 
hayvan sahiplerine 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

  Hayvan hastalıkları tazminat yönetmeliği ile belirlenmiş 
tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu mecburi kesime tabi 
tutulan veya itlaf edilen hayvanlar için ve programlı aşılardan sonra 
anaflaktik şok nedeni ile öldüğü tespit edilen hayvanlar için tazminat 
desteği ödenir.
       Sığır Tüberkülozu, Sığır Brusellozu, Ruam, Koyun Keçi Brusellozu, 
Afrika At Vebası, Sığır vebası, Kuş Gribi, Kuduz, Sığırların Nodüler 
Ekzantemi, Şap Hastalığı  ülkemizdeki tazminatlı hastalıklardır.   

 Ayrıca ülkemizde Malak Desteklemesi, Tiftik Keçi 
Yetiştiriciliğinin ve Tiftik Üretiminin Desteklemesi, Çiğ Süt Desteklemesi, 
İpekböceği Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi ve Hastalıktan Ari İşletme 
Desteklemeleri yapılmaktadır. 
         Ayrıntılı bilgi için il/ilçe müdürlüklerimize başvurulabilir veya 
bakanlığımız web sitesinden (www.tarim.gov.tr) Bakanlar Kurulu 
Kararı ve Tebliğe bakılabilir.      

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi: 

 Ülkemizde yerli 
ırklarımızı korumak amacıyla 
çeşitli hayvanlara destek 
verilmektedir. İlimizde bu 
kapsamda Doğu Anadolu 
Kırmızısı Sığırı (DAK), Hemşin 
Koyunu, Abaza Keçisi, Kaçkar 
Keçisi ve Kafkas Arısına destek 
verilmektedir.                

   İlk dönem desteklemesi için başvurular 15/17/2016 
tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. 2. Dönem başvuruları 
01/11/2016-31/12/2016 tarihleri arasında, 3. Dönem başvuruları 
01/04/2017-01/06/2016 tarihleri arasındadır. 



 

T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

HAYVANCILIK

ARICILIK

-Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan 
kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve 
dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir.
-Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi 
bakım işleri ay boyunca devam eder.
-Koç katımına devam edilir. Meralarda otlatmaya 
bazı bölgelerde devam edilir.
-Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele 
devam edilir.

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK

MEYVECİLİK

MEYVECİLİK MEYVECİLİK
-Çay bahçelerinde 3.kesim çay hasadına 
başlanır.
-Fındık hasat işleri sona erer, harmanlama 
ve kurutma işlemleri devam eder. Fındıkta 
hasat sonrası bahçe temizliği yapılır.Fındık 
bahçelerinden toprak tahlili için toprak 
numuneleri alınır.
-Trabzon hurmasında hasada başlanır.
-Sonbahar dikimi yapılacaksa fidan çukurları 
açılmaya başlanır. Fidanlıkta bakım, sulama, 
çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz 
aşısı devam eder.
-Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak 
hasar yapacak olan zararlılar yaprak biti,
galeri güvelerine karşı mücadele yapılır.
-Yeşil zeytin salamura amacıyla hasat yapılır.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK
-Sebze bahçelerinde çapa, sulama, uç alma, 
koltuk alma gibi bakım işleri yürütülür.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır.
-Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun 
ambalajlara konarak pazara sevkedilir.

TARIM TAKVIMI
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL- -

-Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu 
çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur. --
Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, 
florası zengin yerlere nakledilir.
-Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla 
mücadele edilir
-Bal hasadı devam eder.

SEBZECİLİK
-Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri 
yapılır.
-Sebzelerden tohum alınır.
-Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır.
-Her türlü sebze hasadı yapılır. Sebzeler 
ambalajlanır, pazara sevkedilir, çeşitli yollarla
değerlendirilir.

-Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay 
boyunca devam eder. Gübre verilir.
-Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri 
yapılır.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına 
karşı mücadele yapılır.
-Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara 
sevki ve ürün değerlendirmesi devam eder.

-Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadına 
başlanır.
-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz 
budamasına başlanır.
-Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de 
verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam 
eder. Genel olarak durgun göz aşısı başlar.
-Fındık koşnili ve her türlü bağ hastalık ve 
zararlıları ile mücadele edilir.

-Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada 
bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır 
besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, 
havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon 
yapılmalıdır.
-Hayvanlar her ne kadar meralarda 
besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından 
takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar  
ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. 
İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar.
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile 
mücadele edilir.

ARICILIK
-Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına 
dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol
yerlere nakledilir.
-Zayıf kovanların birleştirilmelidir.
-Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
-Bal hasadına devam edilir.

-Sahil kesiminden fındık hasadına başlanır. 
Fındık harmanlama ve kurutma işlemleri 
yapılır.
-Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadı 
tamamlanır.
-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz 
budaması tamamlanır.
-Bu ayın ortasına kadar durgun göz aşısı 
devam eder. Hasat işleri devam eder. 
Meyveler ambalajlanır. Meyvelerde kırmızı 
örümcek, elme iç kurdu, küllenme, yaprak 
bitleri, galeri güveleri ile bağlarda küllenme 
ve salkım güvesine karşı gerekiyorsa ilaçlı 
mücadele yapılır.

-Hayvanların meralarda yeteri yem 
bulamamaları sebebiyle takviye yemleme 
yapılır. Koyunlarda kırkım devam eder. Ahır 
besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca 
yeşil yem verilmelidir.
-Küçük ve büyük baş hayvanlar çiftleştirilir.
-Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına 
karşı mücadele edilir.

-Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk 
bölgelerde kovan ağızları daralttırılır.
-Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele 
edilir. Bal hasadı devam eder. Soğuk 
başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem 
durumları kontrol edilir.

,
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