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HAYVAN NAKİLLERI 
EĞİTİMİ

 Artvin Valisi Kemal Cirit’in başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı adına Su Ürünleri Yetiştiriciliği Daire Başkanı Erkan Gözgözoğlu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı adına Daire Başkanı Cihan Tatar, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Hopa Kaymakam 
Vekili Mehmet Ali Özkan, DLH Trabzon Bölge Müdürü Seser Hacışahinoğlu, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, Orman Bölge Müdürü Salih Akbaş, DSİ 26.Bölge Müdürü 
Muammer Keleş, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, Hopa Liman Başkanı Hasan 
Güven, İç Su Ürünleri Yetiştiriciler Birliği Başkanı, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa Su Ürünleri 
Kooperatifleri Başkanları, Su Ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri ve Su 
ürünleri tesisleri kurmak için müracaat eden müteşebbisler katıldı.

 Müdürlüğümüz tarafından organize edilen “Artvin İli Su Ürünleri 
Sektörü Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu toplantı geniş katılımlı  
olarak düzenlendi.

devamı...

devamı...

 Okul Sütü Programı kapsamında; 
anasınıfı ve ilkokullardaki öğrencilere 
Türk Gıda Kodeksi’ne uygun ambalajlı, 
200 ml. sade, yağlı, UHT kutu sütlerin, 
pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 
olmak üzere haftanın 3 günü dağıtımı 
gerçekleştirilecektir.

 İlgili Yönetmelikler kapsamında 
yapılan bilgilendirme ve eğitim 
çalışmalarından sonra, alınan 
başvurulara istinaden bakıcı, sürücü, 
nakliyeci ve hayvan alım-satımı yapan 
satıcılara yönelik Yusufeli ve Şavşat 
İlçesinde eğitim verildi.
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu Artvin’deki Yerel 
basın mensuplarına Bakanlığımız ve Müdürlüğümüzün çalışmaları ve tarımdaki mevcut durum 
hakkında bilgi verdi.

2013 YILI FAALIYET 
RAPORUMUZ YAYINLANDI
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 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, 8. Etap Ekonomik 
Yatırımlar kapsamında İlimiz tüm ilçelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

 Bakanlığımızca 14 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ 
kapsamında söz konusu projeler hakkında bilgi vermek ve proje uygulamayı düşünen 
yatırımcılarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla İl Müdürlüğümüz 
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü personelince sunum yapılmıştır.

 Katılımın yoğun olduğu toplantılarda çiftçilerimize;

 Hangi konularda Yatırım yapabilecekleri, Başvuru Süresi, Başvurabilecek Yatırımcılar 
ve Başvurulacak Yerler, Başvuru Şekilleri, Proje Tutarları ve Hibe Miktarları, Yatırımların 
Süreleri, vb. konularında bilgi verilmiştir.

KKYDP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
ortaklaşa yürütülen Okul Sütü Programı’nın üçüncü 
yılında  Artvin Vali Yardımcısı Sn. Hasan ONGU, İl 
Milli Eğitim Müdürü Sn. Mustafa YANMAZ, İl Sağlık 
Müdürü Sn. Hakan HACISALİHOĞLU ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Yem Şube Müdürü 
Sn.  Alaeddin ZEREN’in katılımıyla İlimiz Vakıfbank 
İlkokulu ile Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda 
süt dağıtımı başlatıldı.

 Okul sütü Projesiyle İlimizdeki anasınıfı ve 
ilkokullardaki öğrencilere süt tüketim ve sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları kazandırarak dengeli 
beslenmelerine katkıda bulunmak suretiyle 
zihinsel ve fiziksel olarak gelişimlerinin artırılmasını 
amaçlanmaktadır.

OKUL SÜTÜ PROGRAMI BAŞLADI

Sayfa 1 ‘in devamı

Sayfa 1 ‘in devamı
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 İlimizdeki organik arıcılık yapan çiftçilerin organik tarım 
konusundaki bilgilerini arttırmak, ilimiz organik potansiyelini 
değerlendirebilmek amacıyla 27 Şubat 2014 Perşembe günü eğitim 
toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdürümüz İshak HACIKAMİLOĞLU, 
İl Müdür Yardımcımız Hakan KESKİN, Şube Müdürlerimiz Fatih 
DUZCAN, Mikail KAYA ve Volkan İSKENDER ile Birlik, Kooperatif 
ve Oda Başkanları ve üyeleri katıldı.
 Yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz 
Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU konuşmasında; “Artvin ili için arıcılığın 
son derece önemli bir yere sahip olduğunu, Müdürlük olarak bu önemi 
bilerek arıcılık konusunda çok hassas davrandıklarını, arıcılığın, arıcılık 
içerisinde de özellikle organik arıcılığın ilerlemesi ve gelişmesi için 
ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi. Artık arıcıların 
ana arı ve balın yanına diğer arı ürünlerinden polen ve propolis üretimini 

de eklemeleri gerektiğini belirtti, bu amaçla önümüzdeki günlerde 
arıcılar için termal tabanlı polen tuzağı dağıtımı konusunda bir proje 
uygulayacaklarını tüm arıcıların projeye katılmaları gerektiğini söyledi.”
 Artvin İli Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı 
A.Necmi YAZICI konuşmasında; Artvin Arıcılarının  
ve Organik Arıcılığın sorunları, çözüm önerileri ve 
beklentileri konularında  bilgiler verdi.
 Toplantıda İl Müdürlüğümüzden Ziraat 
Mühendisi Kılıçhan GÜMÜŞ Artvin İlinin Arıcılık 
Potansiyeli, Bakanlığımız BÜGEM’den Ziraat 
Yüksek Mühendisi Öykü YILDIRIM Organik 
Tarım Mevzuatı ve TAGEM’den Ziraat Yüksek 
Mühendisi Gülten BULUT Organik Arı Yetiştiriciliği 
konularında sunum yaptılar.

ORGANİK ARICILIK EĞİTİMİ

 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu  kapsamında 
hazırlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında 
Refahı ve Korunması Yönetmeliği”  24.12.2011 
tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede,  “Canlı 
Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve 
Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ise 18.01.2012 tarih ve 28177 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

         Bahse konu yönetmeliklerde, nakliyecileri
n,sürücülerin,bakıcıların ve hayvan satıcılarının 
eğitime tabi tutularak sertifikalandırılması 

ve kayıt altına alınması ile hayvan refahına 
uygun nakil araçlarının onaylanması hükümleri 
bulunmaktadır.   

 Eğitimde, canlı hayvan ticareti 
yapan satıcıların, satıcıların sorumlulukları, 
yükümlülükleri,  işletmelerinde olması gereken 
teknik ve sağlık şartları ve tutulması gereken 
kayıtlar ile nakil sırasında bulundurulması 
gereken belgeler  ve nakil sırasında hayvan 
refahı konuları anlatıldı. Eğitim,  sürücü ve 
bakıcılar için yapılan sınavın ardından sona 
erdi. Eğitime katılan ve sınavda başarılı olanlara 
belge verildi.

HAYVAN NAKİLLERI EĞİTİMİ

 İl ve İlçe Müdürlüklerimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralama usulü ile temin edilen hizmet araçlarımız İlçe Müdürlüklerine teslim edildi.
 2014 yılı içinde kullanılmak üzere kiralanan 13 adet hizmet aracı İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu’nun katıldığı tören ile İlçe Müdürlüklerimize teslim edildi. İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu araçların teslim töreninde yapmış olduğu açıklamada “ İl Müdürlüğümüz olarak temin edilen hizmet araçlarının kazasız günlerde kullanılma dileğinin yanı sıra İl ve İlçe Müdürlüklerimizin görevlerini daha güzel, daha rahat ve hızlı bir şekilde yerine getirmeleri için İl Müdürlüğümüz her şeyin düşünüldüğünü belirterek yeni hizmet araçlarının hayırlı olmasını” diledi.” 
 Kiralanan 13 hizmet aracında 3 tanesi İl Müdürlümüzde, geri kalan 10 adet hizmet aracı İlçelerimize tahsis edildi.

YENİ ARAÇLARIMIZ GÖREVDE

 İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak   çıkartılan  
“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği”  ile 
“Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle 
İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 2014 yılı Hayvan 
Hastalıkları ve Zararlıları  ile Mücadele çalışmalarının etkin ve sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi için ve canlı hayvan satıcılarının, alıcılarının ve 
sürücülerine yönelik eğitim toplantılarının yapılması hakkında bilgi 
alışverişi yapıldı.
         Toplantıya İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, İl Müdür 
Yardımcımız Sayın Hakan Keskin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve 
Su Ürünleri Şube Müdürü Mikail Kaya, İlçe Müdürlerimiz ve konu 
sorumlusu Veteriner Hekimler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu yaptığı konuşmada 

“Bilindiği üzere 2014 yılı hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan 
hareketlerinin kontrolü genelgesi 20.01.2014 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş olup hayvan hareketlerinin kontrolü ile hayvan 
hastalıkları ve mücadele de önemli etken olduğu , kontrolü yapılmadan 
veya kaçak olarak hayvan hareketlerinin hastalıkların yayılmasına neden 
olabileceği , bu nedenle kolluk kuvvetler ve sorumlu personellerin bu 
konu üzerine hassasiyet göstermeleri hayvan hareketleri sırasındaki 
kontrollerin titizlikle yapılarak dezenfeksiyon işleminin mutlaka etkin 
şekilde uygulanması gerektiği ve hastalıklar ile mücadele konusunda 
canlı hayvan satışlarının alıcıların ,bakıcıların ve hayvan nakliyat 
işlemleriyle uğraşan sürücülerin bilgilendirilmesinin gerektiğini belirtip 
tüm personellere başarılar dileyerek” sözlerine son verdi.
 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mikail 
Kaya’nın konu ile ilgili sunumu ile devam eden toplantı karşılıklı görüş 
alışverişleri ile son buldu.

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE KONULU TOPLANTI

Sayfa 1 ‘in devamı
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SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

           Toplantının açılış konuşmasını yapan Artvin Valisi Kemal Cirit, “Bugün 
su ürünleriyle ilgili olarak ilimizin bu alanda faaliyet gösteren sektör 
temsilcilerinin sorunlarını masaya yatırmak istedik. Bu konuda da Sayın 
Milletvekilimizin bizden ayrıca talebi söz konusu oldu. Bu konuyu sizlerle 
biraz yarı bilimsel ve sonuç itibariyle de sonuç odaklı neticelendirmek 
istiyoruz. Sizlerle birlikte hem içerideki su havzalarımızdan yürütülecek 
balıkçılık faaliyetlerini, hem de Arhavi’den Hopa Kemalpaşa’ya kadar 
uzanan alanlara da girerek çözüm oluşturacak bir sonuç elde etmek 
arzusundayız.” dedi.

 AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise, “Artvin’de müteşebbis 
olmak kolay değil. Gerçekten bu konuda barajlarda su ürünleriyle ilgili 
teşebbüste bulunan, güzel çalışmalar yapan kardeşlerimizde var. Pek 
çok problemlerde var doğrusu ama taş üstüne taş koyanın, Artvin’de 
bir kişiye imkan sağlayanın herhalde elini öpmek lazım. O bakımdan 
kardeşlerimi gerçekten kendi işim gibi takip etmek, yardımcı olmak 
isterim. Hepimizin kanunun görevi de budur. Fakat Artvin’in şartları 
Türkiye’nin genel şartlarıyla uymuyor, karayollarındakilere uysanız 
uymuyor, çevre şehircilerine uysanız uymuyor, DSİ’nin kurallarına da 
uyamıyorsunuz. O bakımdan insayitifleri en azami zorlayarak kullanmak 
gerekiyor. Bazı şeyler de çok uzuyor tabi bu teşebbüsler tarafından. 
O bakımından demokrasilerde de çare tükenmez, bir çareyi bulmak 
lazım. Doğrusu Artvin artık Barajlar kenti oldu. Hem su ürünleri hem 
de belki su sporları noktasında Artvin’de barajlardan azami istifade 
etmek gerekiyor. Daha önce tarım Çalıştay’ı yapıldı. 11 tane proje 
üretildi. Çalıştay’lardan birisi de su ürünleriyle ilgili projeydi. Doğrusu 
bu toplantıyı organize etmiş olduğu için Sayın Valimize teşekkür 
ediyorum. Ayrıca katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

 Toplantıda genelde ülkemizin, temelde ilimizin su ürünleri 
sektörünün mevcut durumu ve sorunları görüşüldü. İlimizde tarımsal 
üretiminin yok denecek kadar az olması, sanayinin olmaması alternatif 
olarak su ürünlerinin potansiyel değerini ortaya koymakta olup çözüm 
yolları bu eksende arandı.

 Toplantıda yaşadıkları sorunları aktaran su ürünleri üreticileri, 
yetkililerden çözüm noktasında yardım talebinde bulundular.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda öne çıkan sorunlar ve getirilen çözüm 

yolları şu başlıklar altında toplanmıştır;

 Ulusal istatistikte çok düşük olan su ürünleri üretimimizi 
arttırmak için baraj göllerinde yeni tesislerin bir an önce kurulması 
gerekmektedir. Baraj göllerinde su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak 
isteyen müteşebbisler Mevzuatlardaki bir takım sıkıntılar nedeniyle 
2011 yılından beri faaliyete geçememişlerdir. Özellikle ÇED sürecinde 
yaşanan sıkıntılar zaman dolayısıyla üretim kaybına yol açmıştır. Bu 
sorun konuyla ilgili Kurumların ortak çalışmaları sonucu aşılmış ve 
projelendirme çalışmaları başlamıştır. Önizinleri yenilenen 4 tesi,s 
üretim sezonu olan 2014 yılı sonbaharında faaliyete başlayabilecektir.

 Yetiştiricilik ve avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin 
muhafazası ve işlenmesi önem arz etmektedir. Bu durum pazarlama 
sıkıntısı dolayısıyla üretimin düşmesine neden olmaktadır. İlimizde 
su ürünleriyle alakalı herhangi bir muhafaza ve işleme tesisi 
bulunmamaktadır. Muhafaza ve işleme tesisi kurmak için yer 
gösterilmesini isteyen yetiştiricilerimize Sayın Valimizin talimatıyla 
İl Özel İdaresince yer tahsis edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca bu ip 
projeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca %50 oranında hibe 
ile desteklenmektedir.

 Baraj gölünde ağ kafeste balık yetiştiriciliği yapan işletmecilerimiz 
baraj çıkış noktalarında ulaşım zorluğunun giderilmesini ve elektrik 
temini talebinde bulunmuşlardır. Bu yetiştiricilik tesislerinin elektrik 
ihtiyaçlarının karşılanması için İlgili Kurumla irtibata geçilmiştir.

 Toplantıda dile getirilen bir sorunda ilimizde mevcut 3 
balıkçı barınağı ve 5 çekek yerinin durumudur. Bazı barınaklarımızda 
Karadeniz’in sert yapısı nedeniyle meydana gelen tahribatlar ve 
zeminde dolmalar sıkıntıya yol açmaktadır. Barınak ve çekek yerlerinin 
bakımları Trabzon DLH Bölge Müdürlüğünce 2014 yılı programına 
alınmıştır. Barınakların zemin taramaları Artvin Valiliğince karşılanmak 
üzere DLH Bölge Müdürlüğünce yaptırılacaktır.

 İlimizin Karadeniz’e yaklaşık 35 Km.lik kıyısı olup bu alanda 
yetiştiricilik tesisi bulunmamaktadır. Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsünce kıyılarımızda yetiştiricilik potansiyeli amaçlı bir 
çalışma yapılacak olup İlimizde denizde ağ kafeslerde üretim yapılıp 
yapılamayacağına karar verilecektir.

Sayfa 1 ‘in devamı
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 Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 
“Balık Yetiştiriciliğinde Teknoloji Kullanımı” 
Projesi kapsamında 18-19 Mart 2014 tari-
hlerinde İlimiz toplantı salonunda eğitim 
çalışması yapılmıştır.
 Eğitime Trabzon Su Ürünleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü personel-
lerinden Koordinatör Ali Çankaya, Veter-
iner Hekim Hacı Savaş, Mühendislerden 
Hamza Polat, Atife Tuba Beken, Eyüp Çak-
mak ve  Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü personellerinden Hayvan 
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Mikail Kaya, Koordinasyon ve 

Tarımsal Veriler Şube Müdürü Volkan 
İskender, İl Müdürlüğü teknik personel-
leri ve Artvin İli iç su balık yetiştiricileri 
katılmıştır. 
 Toplantının ilk gününde Balık 
yetiştiriciliğinde stok yönetimi, damızlık 
kontrolü, su ürünlerinde markalama ve 
balık bayıltma yöntemleri hakkında bilgi 
verilmiş olup, İlimiz Dere Mahallesinde 
faaliyet gösteren Dereboyu Alabalık te-
sisinde uygulama çalışması yapılmıştır. 
Eğitimin ikinci gününde İlimiz dahilinde 
faaliyet gösteren su ürünleri kuluçkahane 
tesisleri gezilerek incelemelerde bulunu-
larak faaliyetler hakkında bilgi alınmıştır.

“BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI” EĞİTİMİ YAPILDI

 Gıdanın üretildiği ve tüketildiği her 
yerde olduğu gibi İlimizde de yüksek öğrenim 
gören öğrencilerin de kullandığı yemekhane ve 
kantinlerde denetimlerimiz devam etmektedir.
 2013-2014 eğitim-öğrenim döneminin 
ikinci yarıyılının başlaması ile birlikte yüksek 
öğrenim kurumlarındaki gıda işletmelerinin 
güvenilir gıda arzını sağlamaları için kontrolleri 
yapılmaktadır.
 İlimiz Seyitler yerleşkesi ve Merkezde 
bulunan yurt ve üniversite kantinleri ve 
yemekhanelerinde gıda güvenilirliğine ve halk 
sağlığına yönelik 5996 sayılı Kanun çerçevesinde 
denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
denetimlerde genel hijyen ve teknik şartların 
sağlanmasıyla güvenilir gıdanın son tüketiciye 
ulaşması hedeflenmektedir.

 Ayrıca Müdürlük olarak hazırlamış 
olduğumuz 2014 yılı Bakanlık ve İl Gıda Kontrol 
Planları kapsamında 50, Yem Kontrol Planı 
Kapsamında 12 olmak üzere toplam 62 adet 
numune alımı planlanmıştır. İl Müdürlüğü olarak 
yılbaşından itibaren 3 aylık dönemde 120 adet 
denetim gerçekleştirilmiş olup bu denetimlerde 
8 adet gıda ve yem numunesi alınarak ilgili 
laboratuarlara gönderilmiştir. Yılbaşından itibaren 
Bakanlığımızın 174 Alo Gıda Hattına yapılan 
ihbar ve şikayetler, gıda ve yem denetimlerinin 
yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamıştır. 
Yapmış olduğumuz denetimlerimiz halkımız ve 
öğrencilerimizin güvenli gıdaya ulaşmaları için 
gıdanın üretildiği, tüketildiği ve satıldığı her yerde 
devam etmektedir. 
 Gıda da Risk Almayın 174’ü Arayın…

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR!!

 2014 yılı hayvan hastalık ve za-
rarlıları ile mücadele kapsamında, Ba-
kanlığımız programları doğrultusunda 
aşılama kampanyaları başladı. Ulusal 
düzeyde yürütülen projelerde Şap, 
Brusella, Kuduz ve Koyun-Keçi Vebası 
hastalığına karşı kampanyalar halinde 
koruyucu aşılamala yapılacaktır.

 Aşılama Kampanyaları hakkın-
da detaylı bilgiye İl Müdürlüğümüz 
Web Sitesi, Duyurular Bölümünden 
ulaşabilirsiniz.

www.artvintarim.gov.tr

AŞILAMA KAMPANYALARI 
BAŞLADI

SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞI BAŞLADI
 Su ürünleri kaynaklarımızdan 
ekonomik olarak yararlanmak, iç sularımızdaki 
su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, 
ekonomik türlerin geliştirilmesi amacıyla 
Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif ) 
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 
Numaralı Tebliğ ile İlimiz iç sularında amatör 
su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 1 
Nisan’da başlayacaktır.
 İlimizde tüm iç sularımızda 1 Nisan – 1 
Temmuz tarihleri arasında Sazan, Kadife, Siraz, 
Yayın, Tatlı Su Kefali ve diğer türlerin avlanması 
yasaktır.
 Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, 
zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların 
kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı 
dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, 
sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta 
bulundurulması ve kullanımı yasaktır.
 Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü 
kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, 
öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, 
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, 
balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta 

kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde 
bulundurulması yasaktır.
 Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta 
takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 
adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta 
takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz 
ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
 Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av 
aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında 
bulundurulması ve su ürünleri avcılığında 
kullanılması yasaktır.
 Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve 
hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve 
benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı 
yasaktır.
 Denizlerde amatör avcılık zaman 
yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati 
sınırlaması yoktur.
 Amatör avcılık yoluyla elde edilen su 
ürünlerinin satışı, canlı olarak nakledilmesi ve 
başka kaynaklara bırakılması yasaktır. 
 Yasak dönemde su ürünleri avcılığı 
yapanlar hakkında 957.00 TL. (2014 yılı) İdari 
para cezası uygulanacaktır. 
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 DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya İl Mü-
dürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, İl Müdür Yardımcısı Sayın Hakan 
Keskin ve Şube Müdürlerimizin yanı sıra Artvin Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sayın Tolga Gül, Alkan Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Tekin Al-
kan, 08 Haber Muhabiri Sayın Sami Özçelik, Demokrat Çoruh Gazete-
si Muhabiri Sayın Adem Güngör, Artvin Post Gazetesi Muhabiri Sayın 
Semra Yılmaz, Dost Artvin Gazetesi Muhabiri Sayın Yusuf Okur ve Ulusal 
Kanal Muhabiri Sayın Mehmet Özden katılmıştır. 

 İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu’nun yapmış olduğu 
açıklamada;

 “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Genişletilmiş Koordi-
nasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda yapılan değerlen-
dirmelerde Tarımda geldiğimiz son durum ve İlimiz hakkında stratejik 
hedeflerimiz ve projelerimiz değerlendirilmiştir. Bu bilgilerden bazı bö-
lümleri şu şekildedir. 

 Tarım Sektörü 2013 yılında 3.9 büyüme sağlamıştır. Son 10 yıl-
da Ülkemiz %2,2 büyüme sağlarken, AB ülkelerinin büyüme oranı %0,2 
olmuştur. AB Ülkelerine göre 10 kat büyüme kaydedildi. 17,7 milyar Do-
lar tarımsal ürünlerde ihracat sağlanmıştır. Bir önceki yıl bu rakam 16,6 
milyar dolar olmuştur. Tarıma dayalı sanayi ile birlikte değerlendirildi-
ğinde yine tarımda dış ticaret fazlası vermektedir. 

 Gıda maddelerinde dış ticaret 6 milyar dolar ile Ülkemiz net ih-
racatçı bir ülke konumundadır. Yıllardır ithalattan şikayet eden ülkemiz 
tarım ürünleri açısından ihraç eden ülkeler konumuna yükselmiştir. 

Bakanlığımız 2013- 2017 Yılları Arası Stratejik Planı Yayınlandı

 Başka bir ifadeyle; 77 milyon insanımızı ve 33 milyon turistimi-
zi besledikten sonra tarımsal gıda maddelerinde 6 milyar dolar ihracat 
yaptığımız anlamına gelmektedir. 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarımla ilgili Strateji 
Belgesi yayınlamıştır. Tarım artık günübirlik politikalarla değil, sektörün 
derinliğine bir analizi yapılarak multidisipliner bir yapıya kavuşturul-
muştur. Bunun için tüm illerimizde bu stratejik hedefler doğrultusunda 
tarıma yön verilmektedir. 

Desteklemelerimiz ve Düşük Faizli Kredi Kullandırmamız Artıyor

 Ülkemizde Tarımla iştigal eden çiftçimize 2013 yılında 9 milyar 
tl hibe destek verilmiştir. Bu desteğin dışında tarımı geliştirmeye yöne-
lik yan sanayi projeleri, kırsal kalkınma projeleri, Çaykur desteklemeleri 
bu rakamın dışındadır. Bu sektörde yatırım yapan müteşebbislerimiz 
ayrıca desteklenmektedir. 

 2013 yılında 17 milyar dolar kredi kullandırılmıştır. Bu rakam 
2012 yılında 11 milyar dolardır. Görüldüğü üzere çok ciddi bir destek 
söz konusudur. Bu kredilerin geri dönüş oranı 10 yıl önce % 38 iken, 
2013 verilerine göre geri dönüş oranı % 95- 98 dir. Yani çiftçimiz kredi-
sini rahatlıkla kullanıp geri dönüşünü de düzenli olarak yapmaktadır. 
Yani çiftçimiz kredi borcu altında ezilmemektedir. 

Bitkisel Üretimde İlkler Yaşandı

 Ülkemizde 150 tarım ürünü ekonomik olarak üretilmektedir. Ta-
rım sektörü 2013 yılında Bitkisel üretimde rekorlar kırmıştır. 

 Buğday üretiminde 22 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin re-
korunu kırmıştır. Mısır üretiminde 6 milyon ton ile, Çeltik üretiminde 
900 000 ton ile, Ayçiçek üretiminde 1,5 milyon ton ile, Muz Üretimin-
de 215 000 ton ile Kivide 42 000 ton ile, Turunçgilde 3,7 milyon ton ile 
cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmıştır. 

 Ülkemizde yağlı tohumlu bitkilerin üretilmesinde açığımız var-
dır. Bu ülkemizin halletmesi gereken önemli bir konudur. Bu amaçla ku-
rak ve yarı kurak bölgelerde nadasa bırakılan 4,5 milyon hektar alanımız 
bulunmaktadır. Bu tarım yaptığımız alanların % 25 ini oluşturmaktadır. 
Bu alanlarımıza hasadın hemen ardından anıza ekim metodu ile Aspir 
ve kanola ekimi önerilmektedir. Bu amaçla Enerji Bakanlığı ile Bakan-
lığımız arasında protokol imzalanmıştır. Alım garantili ekimle 2014 yı-
lındaki hedef bu 4,5 milyon hektarın 1 milyon hektarını yağlı tohumlu 
bitkilerle ekmektir. Çiftçinin boş geçecek sezonda yağlı tohumlu bu 
ürünle kazancını artırırken Ülkemizin yağ açığını minimize etmek, yağ-
lı tohumlu bitkilerde de ithalat yerine ihracat yapar konuma getirmek 
hedeflenmektedir.

TARIMDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARI KIRILDI

Sayfa 1 ‘in devamı
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Hayvancılık Sektöründe İlklerimiz

 Hayvancılık sektöründe Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleş-
tirdik. Sertifikalı Gebe Düve yetiştirip ihraç edildi.  Yıllardır İthal edilen 
gebe düve konusunda artık kendi gebe düvelerimizi   sertifikalı  olarak 
biz üretiyor ve AB ülkelerine ihraç eder hale geldik. Yine Koyun ve Keçi 
ihraç eder hale geldik. Yine AB ülkeleri bizden süt ve süt ürünleri almı-
yordu. Artık AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapar hale geldik. 
2013 yılında 1,3 milyar dolar Et ve Süt Ürünleri ihracatı yaptık. Su ürün-
lerinde Avrupa lokantalarında tüketilen her 3 - 4 Levrek ve Çipuranın 1 
tanesi Türkiye’den gitmektedir. Bunlar Cumhuriyet Tarihinde bir ilktir.

Ülke Sıralamalarını Değiştirdik
 Bugün Ülkemiz Tarımsal hasılada 10 yılda 23 milyar dolardan 
62 milyar dolara çıkarak Dünyada 11. Sıradan 7. Sıraya yükselirken, AB 
ülkelerinde 4. Sıradan 1. Sıraya yükselmiştir. 

Artvin İçin Yaptıklarımız Daha Başlangıç

 Ülkemizin bu verilerine paralel olarak Artvin ilimizde tarımda 
önemli bir ivme kazandırarak çiftçimizin hizmetinde bulunmaktayız. 
Koyun yetiştiricilerimizin Sürü Yöneticisi kurslarına katılarak Sertifikalı 
Çobanlar yetiştireceğiz. Bu çobanlarımıza sürülerini yöneten çiftçileri-
mize destek verilecektir. Bu çalışmamızı Ardanuç ilçemizden başlamak 
üzere Şavşat İlçemizle devam edeceğiz. 

 Büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin yerli ve melez ırkı etçi ırkla-
rın dişilerini suni tohumlama ile yavrularını yetiştiren çiftçilerimize hem 
anacına hem de yavrusuna ilave destek verilecek. 2014 yılında bu des-
tekleme modelimiz hayata geçirilip desteklenecektir. 

 Bitkisel üretimde İlimizin Zeytin konusunda bir mağduriyeti 
vardı. Çoruh nehri havzasında kalan zeytinlerimiz yerine 100 000 zeytin 
fidanı üretimini başlattık. Şu an itibariyle 10 000 adet köklendirme or-
tamına aldık. Bu yılsonunda 30 000 adet ve 3 yılda 100 000 adet fidan 

üretip çiftçimize bedava vereceğiz. 

 Her yıl 1000 dekar ceviz bahçesi tesis çalışmamız devam etmek-
tedir. Üzüm bahçesi tesisinde Ortaköy başta olmak üzere diğer köyleri-
miz ile Yusufeli ilçe köylerimizde bahçe tesislerimiz kurulmaya devam 
etmektedir. 

 Köy tavukçuluğunda 30 çiftçimize geçen yıl 1 kümes ve 50 şer 
tavuk vermiştik. Bu yıl 150 çiftçimize daha 50 şer tavuk vereceğiz. Bu 
çalışma ile 1 yılda çiftçimiz bu projeden ilimize 1 milyon tl gelir kalacak-
tır. Bu projemizi İlçe Kaymakamlarımız ile birlikte yürütmekteyiz. Onlar 
kümes yapıyor, biz de Bakanlığımız imkanları ile tavuklarını vereceğiz. 
Projemiz halkımız tarafından oldukça beğeni almış ve talepleri karşıla-
yamaz durumdayız. 

 İlimiz için arıcılık önemli bir sektördür. Bal üretimi 1 500 ton 
üzerinde ve kilogramı fiyatı diğer illere göre gayet yüksektir. Bu balımı-
zın kalitesi ile ilgilidir. Bu değerimiz yanında Arı Ürünlerinin çeşitlendi-
rilmesini arzu etmekteyiz. Bu bahar Arı Polen Tuzağı dağıtımı yaparak 
ilimizde arı yetiştiricilerimiz ilk defa polen üretimine başlaması sağla-
nacaktır. 25 ton sezon sonunda hedeflenen polenden yılsonunda 1,5 
milyon tl gelir sağlanacağı hedeflenmektedir. Buna ilaveten arı sütü ve 
propolis üretimi için DOKAP yetkilileri ile görüşmelerimiz yapılıyor ve 
örnek çiftçilerimizin eğitilerek Bakanlığımız imkanları ile Arı Sütü Üreti-
mi için destekleyip üretim yapmalarını teşvik etmek arzusundayız.

 Büyükbaş ve Küçükbaş için kaba yem ihtiyacı için Slajlık Yem 
Şalgamı ekimlerini 2013 yılı sonbaharında gerçekleştirdik. 300 dekar 
alanda değişik çiftçilerimizin tarlalarında bu ürünlerimizin hasadını ba-
harda gerçekleştireceğiz. Bu proje ile çiftçilerimizin kaba yem konusun-
da daha kaliteli yem üretimlerini teşvik etmek arzusundayız.” ifadelerine 
yer verdi.

 Basın mensuplarının sorularının ardından toplantı sohbet şek-
linde devam etti.
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KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN GENEL KURUL YAPMALARI İÇİN
SON TARİH 30 HAZİRAN 2014
 Çiftçi Örgütlerinde Genel Kurul toplantıları; Kuruluş, Olağan ve 
Olağanüstü olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleştirilir.

 Kuruluş Genel Kurulu, ana sözleşmenin ilanından sonra en 
geç bir ay içerisinde kurucu ortaklardan birinin daveti üzerine toplanır.

 Olağan Genel Kurul toplantısı, Kooperatif ve bunların Üst 
Birlikleri ile Yetiştirici Birliklerde Yönetim Kurulunun daveti ile her yıl, 
hesap devresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren en geç 
6 ay içinde yapılır. Üretici Birliklerde ise Yönetim Kurulunun daveti ile 
her yıl Şubat ayı içerisinde yapılır.

 Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu, 
Denetçiler, ortağı olduğu Üst Birlik ve tasfiye memurları tarafından 
toplantıya çağrılır. Ancak Genel Kurul yukarıda belirtildiği şekilde 
toplanamadığı takdirde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı genel 
kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USÜL
 Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul 
toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce 
ortakların en kolay ve en emin şekilde haber 
almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve 
adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine 
göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. 
İlanda, çoğunluğun sağlanamaması 
halinde ikinci toplantının tarihi de 
belirlenir. Bu süre 15 günden az 
30 günden fazla olamaz. Toplantı 
ilanını ihtiva eden yazıya gündemi 
de ekleyerek 15 gün önceden 
kooperatifin kapısına; ortakların 
bulunduğu yerleşim merkezinin 
muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın 
yapıldığına dair düzenlenen tutanak 
mahalli muhtarlıkça onaylanır. 
 İlanların bir örneği toplantıdan en 
az 15 gün evvel Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Mahalli Teşkilatına ve Mülki İdare 
Amirliğine gönderilir.
 Toplantı için Bakanlık Temsilcilerinin atanması 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yazılı olarak 
istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine 
durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya 
başlanır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.
 Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, 
kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde 
hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenmesinin ve 
ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar 
alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana 
sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu 
ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri 
ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, 
genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme 
alınır.

TOPLANTIYA BAŞLAMA
 Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları 
zaman Denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca 
gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. 
 Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife 
kaydolmuş olan ortakların ¼’ü, ortak sayısı 5.000’in üzerinde olan 

kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık 
divanı seçimine geçilir. Ancak ilk toplantının gerçekleştirilebilmesi için 
Üretici Birlik, Yetiştirici Birlik ve Kooperatif Üst Birliklerinde salt çoğunluk 
aranmaktadır. 
 Toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıyı idare 
edecek bir Başkan, bir Başkan vekili, en az birer Katip ve Oy ayırıcısı 
seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine 
geçilir. 
 Başkanlık Divanı Kooperatif Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Denetçilerden herhangi biri ile Kooperatif ortağı memurlar seçilemez. 
Başkanlık divanı Ortaklar veya Üst Kuruluş temsilcileri arasından seçilir.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari 
divan oluşturacak kadar ortağın katılımı şarttır, şayet bu toplantıda 
kooperatif ve ortakları mali sorumluluk altına sokacak veya kooperatifin 

dağılmasına dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz 
konusu ise bu takdirde toplantıda tüm ortakların asgari 

2/3 katılımı zorunludur.Üretici Birliklerde ikinci 
toplantı için en az 16 (onaltı) ortağın katılımı 

şarttır.

BİLGİ EDİNME HAKKI
 Yönetim Kurulunun Yıllık Çalışma 

Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider 
Tabloları ve Denetçilerin 90’ncı 
madde hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri Denetleme Raporu 
genel kurulun yıllık toplantısından 
en az 15 gün öncesinden başlayarak 
bir yıl süre ile kooperatif merkezinde 
ortakların incelenmesine hazır 

tutulur. Talep eden ortaklara bilanço 
ve gelir-gider farkı hesaplarının bir 

suretinin verilmesi gerekir.

ALINACAK KARARLARDA ARANAN 
KARAR NİSABLARI

 Genel kurulun toplanabilmesi ve 
görüşme yapılabilmesi için, toplantı, tarihindeki 

ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip 
olanların çoğunluğunun toplantıda hazır bulunmaları 

gereklidir. Vekaleten oy kullanılmaz. Kararlar hazır bulunan ortakların 
çoğunluğu ile alınır. Ancak Birliklere girme veya birlikten ayrılma, ana 
sözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda 
hazirun listesini imzalayan ortakları 2/3 nisabı aranır. Ortakların şahsi 
sorumluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlükleri hakkında 
alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4’ünün rızası gereklidir. 
Ana sözleşmenin Ortaklık Payları Madde 27 ve Ek Ödeme ile ilgili 41. 
maddelerindeki değişiklikler için de aynı oran aranır. Genel kurulda 
verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün 
ortaklar için de geçerlidir. Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alındığı 
takdirde kredi miktarının arttırılmasından yararlanmak üzere alınacak 
kararlar çoğunlukla verilir.

ŞİKAYETLERDE İZLENECEK YOL
 Kooperatif, Birlik ve Üst Birlikler hakkında yapılacak (Yolsuzluk, 
Usulsüzlük, Haksızlık, Aşırı Borçlanma, vb.) şikayetleri incelemek ve 
gerekli işlemleri yapmak Denetleme Kurulu sorumluluğundadır. Bu 
gibi durumlarda ortakların yapmaları gereken vakit kaybetmeden 
Denetleme Kuruluna müracaat etmektir. Ancak Denetleme Kuruluna 
yapılan müracaatlar neticesinde herhangi bir sonuç alınamaz ise 
sırasıyla Üst Birlik ve İl Müdürlüklerine şikayette bulunulabilir.

Murat GÜLSEVEN - Mühendis
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MEYVE BAHÇESİ KURULACAK
YERİN SEÇİMİ
 Herhangi bir yere dikilen meyve 
fidanının tutması, gelişmesi ve meyveye 
yatması, her yıl muntazam ürün vermesi, 
çeşit özelliklerini göstermesi ve her 
yönüyle başarılı bir meyvecilik yapılması 
için etkili temel faktörler;
• İklim,
• Yer ve yöney,
• Topraktır.
 Meyve tür ve çeşitleri, iklim 
istekleri bakımından oldukça önemli 
farklar gösterirler. İklim faktörlerine 
müdahale yapılamayacağı için, yetiştirilecek 
meyve tür ve çeşitlerini o yerin iklim isteklerine 
göre tespit etmek gerekir.

DİKİLECEK ÇEŞİTLER VE ANAÇLARA GÖRE
DİKİM MESAFELERİ
 Uygun bir meyve fidanında (uygun bir anaç üzerinde) aranan 
özellikler şunlardır:
• İsmine doğru olması
• Uygun anaç üzerine aşılı olması
• Fidan bir yaşında olmalı
• Çeşidin ve anacın gerektirdiği boyda ve kalınlıkta, olmalı
• Gövde düzgün ve pişkin, gözler iyi teşekkül etmiş olmalı
• Aşı yeri kapanmış olmalı
• Bol saçak köklü olmalı ve her yöne dağılmalı
• Hastalık ve zararlılardan ari olmalı

FİDANLARIN DİKİM İŞLERİ
 Bahçe yerlerinin dikime hazırlanması: Meyve bahçesi kurulacak 
yer yeni bir arazi, diğer ürünlerin yetiştirildiği bir yer veya eski bir 
meyve bahçesi olabilir. Böyle yerleri tek tek incelersek ne zaman meyve 
bahçesi kurulacağını daha iyi anlarız.
• Fundalık arazide meyve bahçesi kurmak: Bir yıl sürülerek tarla ekilir. O 
yıl meyvecilikte kullanılmaz.
•  Orman açmaları: Meyve bahçesi kurmak için iki yıl tarla bitkileri ekilir, 
üçüncü yıl meyvecilikte kullanılır.
•  Eski meyve bahçeleri: En az 2 yıl tarla bitkilerine ayrılır. Tür değiştirilerek 
meyvecilik yapmak faydalıdır.
•   Bataklık ve turbalar: Kurutulan arazi iyi drene edilirse, iki yıl tarla 
bitkilerinden sonra meyvecilik yapılabilir.
•   Tarla yerine meyve bahçesi kurma: Toprak hazırlığı yapılır. O yıl 
meyvecilik yapılabilir.

FİDAN YERLERİNİN İŞARETLENMESİ VE FİDAN 
ÇUKURUNUN AÇILMASI
 Dikimden önce fidanların geleceği yerler dikim kazıklarıyla 
işaretlenir. Bu amaçla ilk olarak bir ip alınır. Bu ipin üzeri ağaçlara 
verilecek aralığa göre renkli bezlerle veya iplerle işaretlenir. Bundan 
sonra ip bahçenin üst kenarına düzgün bir şekilde gerilir. Bu hat 
çekilirken, sıra arası uzaklığın yarısı kadar olmak üzere bahçe sınırından 
içeriye girilir. İpteki işaret yerlerinin toprak üzerine düştükleri yerlere 
birer kazık çakılır. Bundan sonra ip kaldırılır ve daha önce çekilen ipe 
tam dikey gelecek şekilde tarlanın yan tarafına çekilir. Bu kısım da aynı 
şekilde işaretlenir.
 Daha önce işlenmiş ve kirizma edilmiş topraklarda, dikimden 
bir hafta önce veya hemen dikim sırasında fidan çukurlarını açmak 
gerekir. Fidan çukurları açıldıktan sonra ikinci bir işaretleme yapmamak 

için, çukurlar açılmadan önce dikim tahtasıyla 
işaretleme yapılır.

   Dikim tahtası 1.5 metre uzunlukta, 
birbirinden eşit aralıkta, üç kertiği olan 

bir tahta latadır. Çukur açılmazdan önce 
bu latanın ortadaki kertiği daha önce 
yapılmış olan işaretlemede çakılmış olan 
kazığın üzerine geçirilir. İki uçta kalan iki 
kertiğe birer kazık çakılır. Bundan sonra 
ortadaki kazık çıkarılarak çukur açılır. 
Dikim sırasında dikim tahtası başlardaki 
kazıklara göre yerleştirilince, ortadaki 

kertik fidanın dikileceği yeri gösterir.
    Fidan çukuru açılırken üstten çıkan 

işlenmiş toprak çukurun bir yanına, alttan 
çıkan toprak ise karşı yanına konur. Fidan 

çukurları genellikle 50-70 cm genişliğinde ve 
50-70 cm derinliğinde açılır. Büyük kuruluşlarda 

çukur açma giderlerini azaltmak için, traktöre monte 
edilen çukur açma burguları kullanılır.

FİDANLARIN DİKİMİ
 Fidanlar dikilmeden evvel budanırlar. Buna dikim budaması 
denir. Bu budama ile fidanların söküm sırasında ezilen, kopan, yaralanan 
kökleri kesilir. Birbirinin üzerine gelen kökler çıkarılır. Fidanda eğer 
dallanma varsa mutedil iklimlerde dikimde, karasal iklimlerde (yazları 
sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı iklimler) gözler şişmeden 
yere bakan ikinci göz üzerinden budanırlar. Bu, fidana ileriki devrelerde 
istenilen şekli vermeye yardımcı olur. Fidanı yerine dikerken, dikim 
tahtası daha önce çakılmış olan yan kazıklara oturtulur. Böylece 
tahtanın ortasındaki oyuk fidanın yeri olur. Fidanın aşı yerinden 10 
cm kadar yukarıya gelen kısmı oyuğa çakıştırarak toprak doldurmaya 
başlanır. Önce üst toprak, sonra da alt toprak çukura doldurulur. 
Doldurma sırasında ve sonunda, tavsiye edilen dozda gerekli gübre 
atılır, iyice sıkıştırılır ve hemen sulama yapılır.

FİDANLARIN DİKİM ZAMANI
 Genel olarak fidanlar Aralık’tan Mart ayı sonuna kadar 
dikilebilirler. Kışları çok sert geçmeyen veya toprağın karla örtülü 
bulunması sebebiyle toprağın derinlerine kadar donmadığı yerlerde 
sonbahar dikimi yapılır. İlkbaharda yapılacak dikimler bilhassa geç 
kalınırsa çok tehlikelidir, fidanların tutma oranı düşer.

MEYVE BAHÇESİ TESİSİ Alime ZEYTİN - Ziraat Teknikeri
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 İlkbahar ayları çeşitli fidan, tohum ve fide satışlarının yoğun 
olarak yapıldığı bir aydır. Bu bakımdan, gerek satıcı ve gerekse alıcıları 
yeniden uyarmayı faydalı buluyoruz. 
 Çeşitli bitkilerde görülen ve yurdumuzun, bazı noktalarında 
bulunan hastalık, zararlı ve yabancı otların fidan, fide ve tohum 
alışverişi dolayısı ile temiz bölgelere bulaşmasını önlemek için, yasalar 
gereğince bazı mecburiyetler konulmuştur. 
Üreticilerimizin eline sağlam ve sağlıklı fidan, fide ve tohum geçmesini 
hedef alan bu esasların yerine getirilebilmesi için ilk planda İl ve İlçe 
Müdürlükleri’nce bölgedeki bütün ruhsatlı fidanlıklarda söküm devresi 
öncesi kontroller yapılmaktadır. Bu esnada mücadelesi mümkün olan 
hastalık ve zararlılar için tavsiyelerde bulunulup, mücadelesi mümkün 
olmayan hastalık ve zararlılarla bulaşık fidanlar ise yerinde imha 
edilmektedir.
 Bunun yanı sıra, fidan sökümü sırasında yine teşkilatımızca, 
sökülen fidanlar tek tek muayeneye tabi tutularak bu üretim 
materyalleri için Sertifika ve Bitki Pasaportu düzenlenerek satışa hazır 
hale getirilmektedir. Satışa sunulan tohumlar ise yine Bakanlığımızın 
kontrolünden geçerek sertifikalandırılıp etiketlendirilmektedir.
 Tohum ve fide satışları, Tohumluk Bayii Ruhsatı bulunan kişi ve 
kuruluşlarca sadece işyerlerinde yapılabilmektedir.
 Fidan satışları ise; Tohumluk Bayii Ruhsatı bulunan kişi ve 
kuruluşların işyerlerinde veya Fidan Üretici Belgesi’ne sahip kişilerce 
Müdürlüğümüzce izin verilmiş ve ilan edilmiş hendekleme alanlarında 
yapılmaktadır.
 Buraya kadar açıklanan işlemler kanunen konulmuş 
mecburiyetler olup, aksi tespit edildiğinde gerekli işlemler yine 
Müdürlüklerimizce yapılacaktır.
 Ambalajı bozulmuş, sertifika ve etiketi bulunmayan tohumları 
satın almayınız. Tohumlar sadece Tohumluk Bayii Ruhsatı almış yerlerde 
satılır, Pazar yerlerinden fide ve tohum almayınız. 
 Müdürlüklerimizce izin verilen yerlerin dışında cadde, sokak, 
pazaryeri vb. yerlerden fidan almayınız. Kökleri açıkta satılan fidanları 
satın almayınız, köklerini soğuk-sıcak ve rüzgardan koruyarak 
naklediniz. 
 Fidan alırlarken; Sertifika ve Bitki Pasaportu etiketleri her 
fidana bağlanmış bulunan fidanları alınız.

FİDAN, FİDE VE TOHUM
ALIRKEN DİKKAT !

Neden Reçete Almalıyım? 
 Bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri 
reçeteli satılmaktadır. Bu ürünlerin Toprağa, Yararlı böceklere (Parazit 
ve  Predatörlere), Arılara, Balıklara ve diğer su canlılarına, Çiftlik 
hayvanlarına, Kuşlara ve İnsanlara etkilerini en aza indirgemek için bu 
ilaçları reçeteli kullanmalıyız.

Reçeteyi Nereden Alırım? 
 İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizde görevli ziraat 
mühendislerimizce, ürününüzdeki hastalık zararlı ve yabancı 
otların durumuna göre, bitki koruma ürünün tavsiye edilen dozu ve 
uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizmayı belirten 
reçete düzenlenerek tarafınıza verilecektir.
 Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlığımızca 
yayınlanan Zirai Mücadele Teknik talimatları doğrultusunda reçete 
yazar. 

Reçetede Yazan Bitki Koruma Ürününü Nereden Alırım? 
 Bitki koruma ürünleri, Bitki Koruma Bayilik Ruhsatına sahip 
kişi ve kuruluşlardan alınır. Bayiler reçetesiz bitki koruma ürünü 
satamazlar. Bayiler reçetenin ilk nüshasının arkasını, belirtilen bitki 
koruma ürünlerini verdiğini doğrulamak için, tarihi ile adını ve adresini 
gösteren kaşe ile onaylayarak size geri vermek zorundadır.

Reçeteyi Saklamalı mıyım? 
 Üreticiler, reçetelerin Bayi tarafından onaylanarak size geri 
verdiği nüshasını iki sene boyunca muhafaza etmek ve gerektiğinde 
reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi denetleyici 
kişilere göstermek zorundadır.
 Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye edilen 
doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı organizma 
dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma ürününü 
satın alan ve kullanan üreticiye aittir.
 Üretici reçeteli uygulama sonucunda karşılaştığı her hangi 
bir olumsuzlukta reçeteyle beraber diğer istenecek bilgi ve belgelerle 
Müdürlüklerimize müracaat eder.

Reçetesiz Bitki Koruma Ürününü Alabilir miyim?
 Bakanlıkça reçeteli olarak satılması istenen bitki koruma 
ürünlerini reçetesiz olarak alıp uygulayanlara bin Türk Lirası, reçetesiz 
olarak satanlara beşbin Türk Lirası idarî para cezası uygulanmaktadır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ARTIK 
REÇETELİ SATILIYOR

Özcan AYDIN - Ziraat  Mühendisi
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 Arıcıların ilkbaharda kovanlar üzerinde yapacağı çalışmaların, o 
seneki bal verimi üzerinde çok büyük etkileri olur. İlkbahar bakımı, hava 
sıcaklığının 14–15 derecenin üzerine çıktığı güneşli, yağışsız, bulutsuz 
ve rüzgârsız bir günde yapılmalıdır.  
 Arazide nektar akımının yoğunlaştığı günler 10-20 gün 
kadardır. İlkbahar bakımındaki amaç, istenilen balın alınabilmesi için 
kovandaki arı sayısını 80.000-100.000 civarına çıkartmak olmalıdır. 
İlkbahar kontrollerinde ana arı, besin maddesi, hastalık zararlıların 
durumu kontrol edilmeli ve gerekli önemler hızlı bir şekilde alınmalıdır.

ANA ARI KONTROLÜ
 İlk aşamada ana arının varlığı ve performansı gözlenir. Bu 
kontrolde Ana arıyı veya günlük yumurtayı görmek gerekir. Yumurtalar 
düzgün atılmamışsa ileriki aşamada ana değiştirilmeli ve ya genç ana 
arılı bir koloni ile birleştirme yapılmalıdır.

Anasız kolonilerde; ergin arı ve yumurta miktarı az ya da hiç yoktur. 
Peteklerde kapalı yavru var fakat yumurta ve larva yoksa kısa süre önce 
(8-9 gün ) ana arısını kaybetmiştir.
 Ana arı yaşlı ise; Petek gözlerine gelişi güzel yumurta bırakılmış 
ve erkek arı gözleri fazladır ve eğer yavrulu sahanın ortalarında ana arı 
hücresi yapılmışsa koloni ana arıyı yenileyecek demektir.
 Koloninin anası var ve düzenli yavru sahası mevcut olduğu 
halde koloni ana arı gözü yapmış ve bu gözler daha çok yavrulu alanın 
alt kenarlarına yapılmışsa koloni oğul hazırlığındadır.
 Ana arı kabullendirme;
 Ana arıyı kabullendirmede ana arının ırk ve ya tipi çok önemlidir. 
Koloninin kendi ırkından yetişen ana daha kolay kabullenilir. ana arı 
verilecek kolonide ana arı, yalancı ana, ana arı yüksüğü ve günlük 
yumurta bulunmamalı, koloni oğla yatmış olmamalıdır.
 5-6 çerçevelik orta kuvvetteki bir koloniye ana vermek için 
önce eski ana öldürülür.6 gün anasız bırakılır ve sonrasında varsa tüm 
ana arı yüksükleri bozulur. Kafes içindeki refakatçi işçi arılar çıkartılarak 
peteklerin ortasına kek kısmı aşağı bakacak şekilde kafeste ana arı 
verilir. İşçiler anaya ulaşabilsin diye kafesin kek kısmındaki teli açılır, 
1 gün sonra ana arı salınır, kabul etmedilerse bir gün daha beklenir. 
Güçlü kolonilerin anayı kabullenmesi daha zordur, bu sebeple koloni 
ikiye bölünüp ana kabullendirilmeye çalışılır.Eski ana öldürülüp, iki 
koloni birleştirilir.

HASTALIK VE ZARARLILARIN KONTROLÜ
 Kireç hastalığı: Kapalı yavrulu petekler üzerinde bazı gözler 
açık ve içerisinde beyaz, beyaz-siyah,beyaz-yeşil ve gri renkte ölü 
larvalar vardır.
 Amerikan yavru çürüklüğü: Kapalı yavrulu petek rengi 
matlaşmış, üzerleri iğne toplu iğne başı büyüklüğünde delik ve bu 
delikli gözlere bir çöp sokup çekildiğinde lastik gibi uzar.
  Varroa: Arılar üzerinde segmentler arasında veya vücudun 
herhangi bir yerinde toplu iğne başı büyüklüğünde, kahverengi 
hareketli ya da hareketsiz parazit vardır. Uçamayan, yerlerde gezen, 

kanatları kopuk, kılları dökülmüş arılar var ise; yoğun bir varroa 
bulaşıklığı mevcuttur.
 Nosema: Arılıkta kovanların uçuş tahtalarına ve üzerine arılar 
dışkılarını bırakmış, otlar arasında titreyen sürünen arılar varsa
Kontrolleri takiben uygun zamanda tüm kolonilerde hastalık ve 
zararlılarla mücadele yapılmalıdır. Kullanılacak ilaçların bal arılarına 
tescilli olmasına ve doğru zaman ve dozda kullanılmasına dikkat 
edilmelidir.

BESİN KONTROLÜ VE BESLEME
 Yılın hiçbir döneminde kovandaki besin miktarı 10 kg’ın altına 
düşmemelidir, aksi taktirde, koloni strese girer, yaşlı bireyler genç 
işçilerin yaşama şanslarını arttırmak için intihar edebilir ve açlık oğlu 
verdikleri görülebilir. 
 Besin yetersiz ise elde olan ballı petekler ile koloni takviye edilir. 
Elde petek yoksa bal ve pudra şekerinden yapılan kek verilmelidir. Kekler 
her kovana 250-3.000 g arasında verilebilir. 3 kg kek bir koloninin 2-3 
haftalık besin gereksinimini karşılamaktadır. Şurup verilecekse arılar 
mümkün olduğunca sıkıştırılmalı ve iki besleme şekli de akşamüstü 
yapılmalıdır.

İLKBAHAR BESLEMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-  Koloniye polen geldiği müddetçe vitamin ve mineral karışımı  vermeye 
gerek yoktur.
-  Kek yapımında nişasta kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Ana arı yetiştiriciliğinde geç sonbahar ve erken ilkbaharda, açlık 
tehlikesi, kovanın uzun süre soğuk sebebiyle kontrol edilememesi ve 
arının suya ihtiyacı olduğu dönemlerde kek verilebilir.
-  Şurup günlük tüketebilecekleri kadar verilmelidir, aksi taktirde ekşiyen 
şurup arılarda sindirim sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir.
- Şurubun içerisine katılacak limon şerbetin bozulmasının önüne 
geçerken, kokusuyla arıları cezbedici bir özellik taşır ve arıların vitamin 
ihtiyaçlarını giderir.
- Yemleme esnasında kovan kapağı fazla süre açık tutulmamalı, 
yağmaya ve kovan içi ısısının düşmesine meydan verilmemelidir.
-  Yemleme azar azar ve sık aralıklarla yapılmalıdır.
-  Yemler her koloniye ayrı olarak ve kovan içerisinde verilmelidir. Toplu 
yemleme yapılmamalıdır.
- Hastalıklı kolonilerden alınan ballı ve polenli çerçeveler kesinlikle 
diğer kolonilere verilmemelidir.
- Ekşimiş, küflenmiş ballar ve bu ballardan yapılan kekler arılara 
verilmemelidir.
-   Verilen yemlere arılar kovan içerisinde kolaylıkla ulaşabilmelidir.
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-Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ 
ve yonca verilir. Kırkım devam eder.
-Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
-Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer 
olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. 
Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve 
depolanması devam
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele edilir.

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK

MEYVECİLİK
MEYVECİLİK MEYVECİLİK

-Çay bahçelerinde hava sıcaklığına bağlı olmak 
üzere 1.kesim çay hasadına başlanır.
-Elma ve Armutlarda bu ayın ortalarından 
itibaren sürgün göz aşısı yapılmaya başlanır.
-Sebze ve tarla bitkilerinin gelişme durumuna 
göre üst gübre olarak azotlu gübre uygulaması 
yapılır.
-Fındık ve meyve bahçelerinde azotlu gübrenin 
ikinci yarısını verilmeden kök sürgünlerinin 
temizliği yapılır ve azotlu gübrenin ikinci yarısı 
kullanılır.
-Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak işlemesi 
ve gübreleme uygulaması yapılır.
-Fidan dikimi sona ermiştir.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK
-Açıkta Sebze ekilecek ve fide dikilecek 
topraklar hazırlanır. Her çeşit sebze için gerekli 
gübreleme yapılır.
-Semizotunda hasat yapılır.
-Her çeşit sebze tohumu ekimi ile fide dikimi 
tavalara yapılır.
-Çapalama, sulama, hereklere alma ve uç 
alma işleri devam eder.
-Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele 
yapılır.

TARIM TAKVIMI
NISAN MAYIS HAZIRAN- -

-Arıların kolay çalışmalarını temin için 
kovanlarda bakım ve temizlik işleri devam eder. 
Özellikle modern kovanların kullanılması bu işi 
sağlamada önemlidir.
-Arı malzemeleri işler durumda bulundurulur. 
Oğul verme ay boyunca devam eder.
-Çeşitli arı hastalıklarına karşı mücadele yapılır.
-Bazı ılık bölgelerde bal hasadına başlanır.

SEBZECİLİK
-Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, 
sulama ay boyunca devam eder.
-Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir.
-Boğazlar doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara 
alınır ve hereklere bağlanır.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele devam eder.
-Örtüaltı sebze hasadı yapılır. Sebzeler 
ambalajlanarak piyasaya arz edilir

-Seralarda fidelerin dikim işlemleri yapılır.
-Sebze tarla hazırlığı ay boyunca devam 
eder. Gerekli gübreler verilir. Bahçeler tava 
ve masuralara ayrılır.
-Çeşitli sebze fideleri sıcak yastıklardan 
tarlaya aktarılır.
-Sebzelerde görülebilecek her türlü hastalık 
ve zararlılara karşı önlemler alınmalıdır.

-Mart ayında yapılan aşıların kontrolleri ve 
bakımları yapılır
-Çay bahçelerinde azotlu gübre uygulaması 
tamamlanır.
-Kalem aşılarına devem edilir
-Bağ-bahçe ve tarlalarda taban gübresi 
olarak kompoze gübre kullanılır.
-Toprak tahlili sonucuna göre bu ay içersinde 
uygun olan azotlu gübreler kullanılır.

-Ahırlarda gerekli bakım işleri, temizlik ve 
dezenfeksiyon devam eder.
-Bazı bölgelerde hayvanlar merada yeteri 
kadar yem budamadıklarından ahır 
beslemesi devam eder. 
-Doğumlar bu ayda devam edeceğinden, 
gerekli tedbirler alınmalı, hazırlıklı 
olunmalıdır.
-Mera ıslahları yapılır. Meralarda otlatma 
münavebeli olmalıdır.
-Hayvan hastalıkları ve zararlılarına karşı 
koruycu aşılar ve önleyici ilaçlar kullanılır

MART

ARICILIK
-Ana arıyı yumurtlatmaya teşvik amacıyla 
1 su/ 1 şeker ölçüsünde şuruplama işi en 
az nektar akımından 15-20 gün önceden 
kesilir.
-Yağmacılığa karşı tedbir alınmalı şuruplama 
kovan içerisinden yapılmalı
-Arının gücüne göre boş çerçeve ilave edilir.

-Çay bahçelerinde hava sıcaklığına bağlı 
olmak üzere 1.kesim çay hasadına başlanır.
-Elma ve Armutlarda bu ayın ortalarından 
itibaren sürgün göz aşısı yapılmaya başlanır.
-Fındık ve meyve bahçelerinde azotlu 
gübrenin ikinci yarısını verilmeden kök 
sürgünlerinin temizliği yapılır ve azotlu 
gübrenin ikinci yarısı kullanılır.
-Bazı serin bölgelerde bağlarda toprak 
işlemesi ve gübreleme uygulaması yapılır.
-Hastalıklarla mücadele edilir.

-Ahır işleri ay boyunca devam eder.
-Bazı serin bölgelerde henüz meraların 
yetersizliğinden yem takviyesi olarak ahır 
besisi yapılır. Hayvanlarda kırkım yapılır.
-Doğumlar kısmen azalmakla beraber bazı 
bölgelerde devam eder.
-Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıyla 
mücadele yapılır.

-Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş 
çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve 
temizlik devam eder.
-Her türlü hastalığa karşı mücadele devam 
eder.
-Bazı bölgelerde bal hasadı başlamıştır.
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