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Ahır-Ağıl İnşaatına  % 50 
Hibe…

>> 4’te

İl Müdürlüğümüz , Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2016 
yılında Sürü Yönetimi Elemanı Benim 
Kurslarının açılmasına devam edilecek 
olup, bu kapsamda 101 kursiyerin açılacak 
olan kurslara katılarak sertifika almaları 
planlanmıştır.
          

KARADENIZ TARIMI 
DEĞERLENDIRILDI

Sürü Yönetimi Elemanı 
Benim Kursları Devam 
Ediyor

İş ve Sosyal Hayatta İletişim 
Konulu 
Eğitim 
Verildi

>> 3’te

>> 2 ‘de

>> 7 ‘te

>> 3 ‘de

 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde 
Karadeniz Bölgesi Bakanlık Koordinasyon 
ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk 
ÇELİK'in başkanlığında Bakan Yardımcısı 
Mehmet DANİŞ, Bakanlık Müsteşarı Dr. 
Nusret YAZICI, Müsteşar Yardımcısı Nihat 
PAKDİL ve Ana Hizmet Birimleri, bağlı 

ve ilgili hizmet birimlerimizin Genel 
Müdürlerin katılımı ile Karadeniz Bölgesinde 
yer alan 16 ilin İl Müdürleri, Araştırma 
Enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvarları 
ve Zirai Karantina Müdürlerinin katıldığı 
toplantı Trabzon İli Akçaabat İlçesi Söğütlü 
mahallesindeki Hilton otelde gerçekleştirildi.

Hayvan Hastalıkları 
İle Mücadele Konulu 
Toplantı Düzenlendi

18.02.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz 
Toplantı Salonunda Hayvan Hastalıkları ile 
Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü 
konulu toplantı düzenlendi.           

TARIM VE INSAN FOTOĞRAF SERGISI ARTVIN’DE
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının geleneksel hale getirdiği ve 
Denizbank'ın katkılarıyla gerçekleştirilen 
"7.  Tarım ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren fotoğraflar 
Artvin’de fotoğraf severlerin beğenisine 
sunuldu. 
 Fotoğraf sergisinin açılışını  Vali Kemal 
Cirit, Belediye Başkanı Kocatepe, Artvin 
Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Tüfekçioğlu    ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Hacıkamiloğlu birlikte yaptı. >> 3 ‘de

Grup Çalışma Toplantısı 
Düzenlendi

>> 4’te
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KARADENİZ BÖLGESİ BAKANLIK KOORDİNASYON VE 
SEKTÖREL ORTAK AKIL TOPLANTISI  YAPILDI

 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde yapılması planlanan toplantı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayınımız Faruk ÇELİK'in başkanlığında 
Bakan Yardımcısı Mehmet DANİŞ, Bakanlık Müsteşarı Dr. Nusret YAZICI, 
Müsteşar Yardımcısı Nihat PAKDİL ve Ana hizmet birimleri, Bağlı ve 
ilgili hizmet birimlerimizin Genel Müdürlerin katılımı ile Karadeniz 
Bölgesinde yer alan 16 ilin İl Müdürleri, Araştırma Enstitüleri, Gıda 
Kontrol Laboratuvarları ve Zirai Karantina Müdürlerinin katıldığı toplantı 
Trabzon İlinin Akçaabat İlçesi Söğütlü mahallesinde Hilton otelde 
gerçekleşti.
               Toplantının ilk gününde Bakanlık Koordinasyon toplantısı ile 
öğleden sonra bölgesel genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon toplantısı 
yapıldı. Toplantının 2. Günü ise Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK ile birlikte 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman SOYLU, Gümrük ve 
Ticaret Eski Bakanı İstanbul Milletvekili Sayın Hayati YAZICI, Trabzon 
Valisi Sayın Abdil Celil ÖZ ve bazı milletvekillerin de katıldığı toplantıya; 
Bakanlığımıza bağlı 16 ilde bulunan tüm kuruluşların yanı sıra Üniversite 
temsilcileri, Fiskobirlik, TMO, Ziraat Odaları, ZMO, VHO, Karadeniz 
İhracatçılar Birliği, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi 
Odası, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Birlik temsilcilerinin yanı sıra 
büyük işletme sahipleri ve çiftçiler katıldı.
          Toplantıda bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Sayın Faruk ÇELİK; Karadeniz bölgesinin coğrafi yapısından kaynaklanan 
nedenlerle tarıma elverişli toprağın az olduğunu, mevcut arazilerin 
bölünerek küçük parçalar haline geldiğini belirterek bu şartlarda iyi 
bir verimden bahsetmenin çok zor olduğunu söyledi. Parçalanmış 
arazilerin çok büyük bir bölümünün 10 dekarın altında olduğunu 
vurgulayarak Karadeniz bölgesinin iklim ve coğrafyasının organik tarıma 
son derece uygun olduğunu belirtti. Organik tarımla kaliteyi yakalamak 
ve istediğimiz noktaya taşıyarak göğsümüzü gere gere pazarda yer 
almak için çalışmak hedefindeyiz dedi.Balık üretiminin % 70’inin 
Karadeniz’den, Bitkisel üretimin beşte biri, ihracatımızın % 14’ü bu 
illerimizden yapılıyor coğrafi şartlara bakıldığında bu rakamların güzel 

ama yeterli olmadığını söyleyen Bakan ÇELİK, konuşmasının devamında; 
çiftçiyi ve üreticiyi daha bilinçli hale getirmek için çalıştıklarını belirterek 
bütün Bakanlık personelimiz tarlayla, toprakla, hayvanla buluşacak 
dedi. Ayrıca Karadeniz yaylarında aile işletmeciliğinin geliştirilmesi 
gerektiğini de sözlerine ekledi. Dünya fındık üretiminin % 68’ini 
Türkiye’nin karşıladığını, 2014-2015 sezonunda 2,8 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştiğini, en yüksek alan bazlı desteğin fındık üreticisine 
verildiğini, 2015 yılı desteğinin de 850 milyon lira olarak haziran ayında 
ödeneceğini belirten Bakan ÇELİK; farklı kurumlar tarafından açıklanan 
fındık rekolte tahminlerinin fındık fiyatı üzerinden tartışma yarattığını 
belirterek bundan sonra rekolte duyurusunun tek elden yapılacağını, 
son zamanlarda fazla dile getirilen tekelleşme konusunda da gereken 
incelemelerin yapılacağını sözlerine ekledi.
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HAYVAN   HASTALIKLARI   İLE  MÜCADELE   VE     HAYVAN  HAREKETLERİNİN 
KONROLÜ KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ

çalışmalarına devam edilmelidir. Mükerrer araç görevlendirilmelerinden 
kaçınılmalıdır. Şu ana kadar İlimizde mevcut olmayan hastalıklardan 
ari işletmeler kurmak hedefimiz olmalıdır. Ayrıca, her bir işletmede 
yapmış olduğumuz aşılama ve küpeleme faaliyetinin aynı zamanda 
bir işletme ziyareti olduğunu da unutmamalıyız. Yetiştiricilerimize, 
bu çalışmaları yaparken gerek Bakanlığımızın ve gerekse İl 

Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında da bilgi aktarımında 
bulunmalıyız ve çalışmalarımızı kayıt altına almalıyız. ”dedi.                                                                                                                           
          Daha sonra Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mikail 
Kaya’nın sunumu ile devam eden toplantıda, 2016/02 No’lu Hayvan 
Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi 
anlatılmış, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. 

 18.02.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü 
konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu, İl Müdür Yardımcıları Hakan Keskin ve Alaeddin Zeren, 
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mikail Kaya, İlçe Müdürleri 
ve her İlçede Hayvan Sağlığı işlerinden birinci derecede sorumlu 
veteriner hekimler katılmıştır.
 8.02.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü 
konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu, İl Müdür Yardımcıları Hakan Keskin ve Alaeddin 
Zeren, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mikail Kaya, İlçe 
Müdürleri ve her İlçede Hayvan Sağlığı işlerinden birinci derecede 
sorumlu veteriner hekimler katılmıştır.Toplantıda  konuşma yapan İl 
Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, hayvan hastalıkları ile mücadelede, 
hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulmasının ve aşılamanın 
önemine değinerek, “aşılaması yapılmayan, ziyaret edilmeyen işletme 
kalmamasına özen gösterilmelidir. Planlama çok iyi yapılmalı, sabahın 
erken saatlerinden başlayarak geç saatlere kadar aşılama ve küpeleme

TARIM VE INSAN FOTOĞRAF SERGISI ARTVIN’DE
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının geleneksel hale getirdiği ve 
Denizbank’ın katkılarıyla gerçekleştirilen 
“7.  Tarım ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren fotoğraflar 
Artvin’de fotoğraf severlerin beğenisine 
sunuldu.
 Artvin Valiliği Protokol Salonu’nda 
düzenlenen sergiye, Artvin Valisi Kemal Cirit, 
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu,  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, 
bazı daire amirleri ile vatandaşlar 
katıldı. 
 Fotoğraf sergisinin açılışını Vali Kemal 
Cirit, Belediye Başkanı Kocatepe, Artvin 
Çoruh Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Tüfekçioğlu    ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Hacıkamiloğlu birlikte yaptı.
 Fotoğraf sergisinin açılış töreninde 
konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, “Tarıma 
olan ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın 
önemi konusunda sosyal ve bireysel 
duyarlılığı geliştirmek amacıyla ulusal 
çapta Bakanlığımız tarafından düzenlenen 
“Tarım ve İnsan” konulu 7. ulusal fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren fotoğrafları 
ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi ilimizde 
de sergilendi.  Bu tür yarışmalar önümüzdeki 
yıllarda da düzenlenecek” dedi.
 Vali Cirit ve beraberindekiler sergiyi 
gezerek fotoğraflar hakkında Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Hacıkamiloğlu’ndan 
bilgi aldı.

 Bakanlığımızca uygulanan çiftçi 
kurslarında eğitici olarak görev yapmak 
isteyen personelimize yönelik İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde “İş ve Sosyal 
Hayatta İletişim” konulu 32 saat süreli eğitim 
düzenlendi.
 Düzenlenen kursa İl Müdürlüğümüzde 
görev yapan teknik ve sağlık personeli 
katılmıştır. 

IL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELINE 
IŞ VE SOSYAL HAYATTA ILETIŞIM KONULU EĞITIM VERILDI
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 Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kapsamındaki İllerde Hayvancılık 
Yatırımlarının Desteklenmesine yönelik 2016 yılı başvuruları başlamıştır.  
 Proje ile büyükbaş hayvancılık için en az 10 baş anaç, en çok 49 
baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvancılık için ise en az 100 baş anaç, en 
çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı ile mevcut büyükbaş 
ve küçükbaş işletmelerin tadilatına %50 hibe verilecektir.
 Konuyla ilgili olarak İl Müdürümüz İshak HACIKAMİLOĞLU “2014 
yılında uygulamaya konulan Doğu Karadeniz Projesi kapsamında; mevcut 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için 
ahır-ağıl tadilatına veya yeni ahır-ağıl yapımına %50 hibe desteği ile 
yaklaşık 150.000 TL’ye kadar hibe verileceğini belirterek projenin 2018 
yılına kadar devam edeceğini ifade etmiştir.”

GRUP ÇALIŞMA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

                    İl Müdürlüğümüzce çiftçilere götürülen 
hizmetlerin değerlendirilmesi, daha etkin ve 
daha verimli bir üretimin gerçekleştirilmesi, 
üreticilerimizin sorunlarının yerinde ve en az 
maliyetle çözülmesi için yapılacak çalışmalar 
konusunda 03.02.2016 tarihinde grup 
çalışmaıtoplantısı düzenlenmiştir.
 Toplantı İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu başkanlığında olmak üzere 
İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe 
Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
 Toplantıda konuşma yapan İl 
Müdürümüz  İshak Hacıkamiloğlu, “2015 yılında 
yapılan yapılan   faaliyetleri değerlendirmiş 
ve 2015 yılında birçok projenin hayata 
geçirildiğini, 2016 yılında ise daha etkin bir 

şekilde hizmet sunmak için gerekli çalışmaların 
yapıldığını, üreticilerimizin sorunlarının yerinde 
ve zamanında çözüme kavuşturulacağını ifade 
etmiştir.
 Bu kapsamda Bakanlığımızca pilot 
il olarak seçilen ilimizde çiftçilere sunulacak 
hizmetlerin oluşturulacak gruplar halinde 
yerine getirilmesi sağlanacaktır. Köylerde 
bulunan mevcut tarım işletmeleri oluşturulacak 
gruplara bağlanmak suretiyle daha etkili 
hizmet almaları sağlanacaktır. İlimizde 
yapılacak bu çalışmayı hayata geçirmek 
amacıyla gerçekleştirilen bu toplantıda tüm 
tarım işletmelerimiz, İl ve İlçe Müdürlüklerinde 
görevli mevcut ziraat Mühendisi ve Veteriner 
Hekimlere bağlanacaktır.2016 yılından itibaren 

tarım işletmeleri hangi gruba bağlanmış ise o 
işletmenin tüm ihtiyaçları, sorunları, talepleri 
ilgili grup tarafından karşılanacaktır.
 Artık çiftçilerimiz İl ve İlçe 
Müdürlüklerinde hizmet alacağı personeli 
tanıyacak, adeta özel danışmanı olacaktır. Tüm 
sorunlarını aktarırken hem dairede hem de 
köyünde birebir kendisiyle bu personelimiz 
ilgilenmiş olacaktır.” ifadelerine yer vermiştir.  
 Tarımda yeni bir model olarak 
uygulanmaya konulacak çalışmanın başarılı 
olması için tüm imkanların sağlanacağı 
kararlaştırılmıştır.

TARIM DANIŞMANLARI  HİZMETİÇİ EĞİTİME ALINDI
        İlimizde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
düzenlenmesine dair yönetmelik kapsamında danışmanlık 
hizmeti sunan tarım danışmanlarına yönelik, Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetleri Mevzuatı ve yayım hizmetleri esnasında 
ortaya çıkan sorunların giderilmesi konusunda 3 Ocak 2016 
tarihinde eğitim toplantısı düzenlendi.
 Toplantıya İlimiz genelinde oda, birlik ve kooperatifler 
bünyesinde görev yapan tarım danışmanları katılmıştır. 
Düzenlenen  toplantıda Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü Hasan Özçelik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Mevzuatı, 
genel tarımsal yayımcılık ve bu alanda meydana gelen gelişmeler 
ve yayım hizmetleri esnasında karşılaşılan sorunlar hakkında 
ayrıntılı sunum yapmıştır.

AHIR-AĞIL İNŞAATINA  % 50 HİBE DESTEĞİ
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EKŞINAR KÖYÜNDE DÜNDEN BUGÜNE SERACILIK

 Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında İlimizde 
25.02.2016 tarihinde 26 Montofon (Esmer) ırkı Damızlık boğalar 
hak sahiplerine dağıtıldı.  Damızlık boğalar, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne bağlı Çukurova Tarım İletmesinden alınmış olup İl 
Müdürlüğümüzce görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından 
Bakanlığımızın belirlemiş olduğu Teknik ve Sağlık Teknik Şartnamesi 
doğrultusunda damızlık boğaların seçim işlemini gerçekleştirmiştir. 
İlimize kazandırılan 26 baş damızlık boğanın toplam yatırım tutarı 
260.000 TL olup bunun 208.000 TL 'si Bakanlığımızca %80 hibe olarak 
yatırımcılarımız adına TİGEM'e aktarılmıştır.
 İlimizde bugüne kadar toplam 91 damızlık boğa dağıtımı 
gerçekleştirilmiş olup Şavşat İlçemize 51, Yusufeli İlçemize 26, 
Ardanuç İlçemize 7 Murgul İlçemize 2 ve Merkez ilçeye 1 baş damızlık 
boğa dağıtımı yapılmıştır.  Toplam 91 yatırımcımıza dağıtılan damızlık 
boğaların yatırım tutarı 788.000 TL olup bunun % 80’i olan 630.400 
TL’si hibe edilmiştir. 
 Konu hakkında İl Müdürümüz İshak HACIKAMİLOĞLU yapmış 
olduğu açıklamada; “İlimizin büyükbaş hayvan sayısının 52.000 adet 
olduğu, bu sayının 11.550 adedinin yerli, geriye kalan 40.450 adetinin 
de kültür ırkı ve kültür ırkı melezi hayvanlardan oluştuğunu dile 
getirmiştir. Konu hakkında İl Müdürümüz İshak HACIKAMİLOĞLU
yapmış olduğu açıklamada; “İlimizin büyükbaş hayvan sayısının 52.000 
adet olduğu, bu sayının 11.550 adedinin yerli, geriye kalan 40.450 
adetinin de kültür ırkı ve kültür ırkı melezi hayvanlardan oluştuğunu 
dile getirmiştir. Kültür ırkı hayvan sayısının 8.127 adet olup bu sayının 
da tüm hayvan sayısına göre %15 lik bir kısma tekabül ettiğini, DOKAP 
Hayvancılık Projesi kapsamında dağıttığımız boğalarla kültür ırkı 
sayımızı arttırarak saflaştırma, daha verimli ve kaliteli hayvan ırkına 
sahip olunmasının hedeflendiğini belirtmiştir. İl Müdürümüz, DOKAP 

Hayvancılık Desteklemesi kapsamında İlimize 91 baş boğa ve 266 
baş koç kazandırıldığını, önümüzdeki günlerde ise geri kalan 161 baş 
damızlık koçun yatırımcılarımıza teslim edileceğini belirterek damızlık 
erkek materyal alımının toplam maliyetinin 1.157.000 TL olduğunu 
ve bunun % 80’i olan 925.600 TL’nin Bakanlığımızca yatırımcılarımıza 
hibe edileceğini dile getirmiştir. İl Müdürümüz ayrıca yatırımların 
İlimize kazandırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederek 
yatırımların hayırlı olmasını dilemiştir.

DAMIZLIK BOĞALARIN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5

 50 BAŞLIK BESİ AHIR PROJESİ: Şavşat İlçesi Yavuzköy 
Köyünde gerçekleştirilen projenin üretime katkısı 50 Baş/Yıl olarak 
belirlenmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 787.351 TL olup, ödenen 
hibe tutarı 393.675 TL’ dir. Bu proje ile 11 kişiye istihdam sağlanmıştır.
          Projeler ile İlimizde özellikle hayvancılığa büyük destek sağlanacak 
olup, İlimizin kırsal alanda gelişmesi sağlanacaktır.

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM DESTEKLEMELERİ DEVAM EDİYOR
 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP) 
Kapsamında 2014 Yılı 9. Etap projelerinden 5 tanesi devam etmektedir. 
2015 yılı içerisinde 10. Etap için Bakanlığımız onayından geçen 11 
adet projeden bir tanesi tamamlanmış olup, kalan 10 projenin ise 
tamamlanma süreci devam etmektedir. 
 2016 Yılı Ocak-Şubat -Mart ayları içerisinde,  2014 Yılı 
9.Etap Projelerinden 1 kişi, 2015 Yılı 10. Etap projelerinden de 1 kişi 
olmak üzere toplamda 2 yatırımcımız projelerini tamamlamışlardır. 
Bakanlığımız tarafından iki yatırımcımıza toplamda, 893.575 TL hibe 
ödemesi yapılmıştır. 

2014 YILI 9. ETAP BİTEN PROJE:

 2015 YILI 10.ETAP BİTEN PROJE:

 900 BAŞ KOYUN AĞILI PROJESİ: Şavşat İlçesi Karaköy 
Köyünde gerçekleştirilen Projenin üretime katkısı yıllık 900baş/yıl 
olarak belirlenmiştir. Projenin toplam yatırım tutarı 999.800 TL olup, 
ödenen hibe miktarı 499.900 TL’ dir. Bu proje ile 11 kişiye istihdam 
sağlanmıştır.
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UYGUNSUZ AVCILIĞA İZİN YOK
 Gürcistan’da avlanılan ürünlerin 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 
yurda girmeye başlamasıyla birlikte ilimizde yoğun balık çıkışı 
başlamıştır. İlimiz Hopa ilçesinde bulunan balıkçılık idari binasında 
görevli denetim elemanlarınca avlanılan su ürünleri denetlenerek 
karaya çıkarılmakta ve yurda dağılımı sağlanmaktadır. 
 Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Avcılık 
ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde İlimizde 18-21 Ocak 
tarihleri arasında çevre illerde görevli denetim personellerinin de 
katılımıyla genel kapsamlı su ürünleri denetimi gerçekleştirilmiştir.
 Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu 
“Su Ürünleri Denetimi Değerlendirme Toplantısı” nda şu açıklamalarda 
bulunmuştur; “ İlimiz, Gürcistan ile komşu olup yurt dışı avcılığın 
olduğu tek ildir. Gürcistan karasularında avlanılan su ürünleri İlimiz 
Hopa Limanından karaya çıkarılmaktadır. Şuana kadar yaklaşık 3000 
Ton ürün denetlenmiş olup sezon sonuna kadar bu rakamın 9000 Tona 
kadar çıkacağı tahmin edilmektedir. 
 İlimiz, Arhavi ve Hopa ilçelerinde balıkçı barınaklarında, karaya 
çıkış noktalarında ve perakende satış noktalarında Bakanlığımız ve 
çevre illerde görevli toplam 25 personelin katılımıyla 18-21 Ocak 
tarihleri arasında çapraz su ürünleri denetimi yapılmıştır. Denetimlerde 
10 perakende satış noktasına, 3 gırgır gemisine ve bir su ürünleri 
nakil aracına olmak üzere küçük boyda balık avcılığından toplam 
14 idari yaptırım uygulanmış olup 39.955,00 TL idari para cezası 
kesilmiştir. Denetimlerde koordineli kurumlar gerekli hassasiyeti 
göstermiş olup herhangi bir adli olay yaşanmamıştır. Su ürünleri 
kontrol ve denetimlerinde görevli personellerimizce denetimlerimiz 
devam edecek olup İl Müdürlüğü olarak denetimlere katılan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ederim ”  dedi.

AKTİF ARILI KOVAN  DESTEKLEMELERİ ARICILARIMIZIN HESABINA YATIRILDI

 Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İshak 
Hacıkamiloğlu yapmış olduğu açıklamada; "İlimiz Kafkas Arısı Gen 
Merkezi konumunda olup Bakanlığımız tarafında koruma altına 
alınmıştır. Bal üretimi için eşsiz doğal ortamı ve bitki florasına 
sahiptir. Bitki florası çeşitliliği yönünden Türkiye’de İlk sıraya 
yerleşmiş bulunmaktayız. İlimizde Arı Kayıt Sistemine göre toplamda 
100.000 adet kovan ve 1.145 adet arıcılık işletmesi mevcuttur. Yılda 
yaklaşık 1.250 ton bal üretimi yapmaktayız. Ana arı yetiştiriciliğinde 
de söz sahibi olan İlimizde 17 adet üretim yapan ana arı işletmesi 
mevcuttur. Türkiye genelinde 3 adet olan damızlık ana arı üretim 
işletmelerinden biri de İlimizdedir. 
 Arıcılarımıza yönelik Bakanlığımız düzeyinde, DOKAP ve İl 
Özel İdaresi kaynaklı projelerle birlikte desteklerimiz artarak devam 
etmektedir. Tüm bu kapsamda son dört yıl içerisinde arıcılarımıza 
3.400.000,00 TL katkı sağlanmıştır. Arıcılarımızın kullanması için her 
İlçemize pudra şekeri ve kek makinesi sağlayarak Arı Yetiştiricileri 
Birliği üyelerine teslim edilmiştir. 

Arıcılarımızın üretmiş olduğu balların pazar imkanını genişletmek, 
tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal temin etmek için Kırsal Kalkınma 
Programı dahilinde 2011 yılında Arhavi İlçemize bal paketleme tesisi 
kazandırıldı.     Arıcılığımızın gelişmesi için kursalar düzenleyerek 
katılanlara sertifika verdik. Ücretsiz olarak arılı kovan, ana arı ve kovanı, 
polen tuzağı, arıcılık malzemeleri ve elektroşoklu çit desteklemeleri 
yapıldı. 2015 yılında Aktif Arılı Kovan Desteklemesi bugün itibari ile 
yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. 
7 İlçemizde 864 işletmemizde bulunan toplam 72.198 adet kovana 
721.980,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Arıcılarımızın 
desteklemelerden yararlanmasının devamı ve diğer desteklerimizden 
haberdar olması için her yıl Ocak ayı içerisinde işletmesinin bağlı 
bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize gelerek güncellemelerini 
yapmaları gerekmektedir.” dedi. Sözlerine devam eden İl Müdürümüz 
Hacikamiloğlu; “Bakanlığımızca yapılan ve yapılacak olan desteklemeler 
ile yetiştiricilerimize ve üreticilerimize sağladığımız maddi ve 
manevi katkılardan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirterek, tüm 
yetiştiricilerimize dolayısı ile Artvin’imize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI BENİM K URSLARI DEVAM EDİYOR
hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele ve sağım yapabilme 
konularında  bilgi ve beceri kazandırmaktır. Böylece küçükbaş 
hayvancılığın bilinçli kişiler vasıtasıyla daha iyi bir aşamaya getirilmesini 
sağlamak temel hedef olarak belirlenmiştir.
 Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, 
kırsal kalkınmanın sağlanması, mevcut mera potansiyelimizin 
değerlendirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve TZOB işbirliğinde 2013 yılından 
itibaren Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi yürürlüğe konulmuştur.    
Projenin amacı, ülkemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal 
kalkınmanın sağlanması, işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak  
amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile iştigal eden veya bu işi 
yapmaya aday kişilere, koyun ve keçi yetiştiriciliği, koyun ve keçi 
barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvan 
hastalık ve zararlıları ile mücadele ve sağım yapabilme konularında  
bilgi ve beceri kazandırmaktır. Böylece küçükbaş hayvancılığın bilinçli 
kişiler vasıtasıyla daha iyi bir aşamaya getirilmesini sağlamak temel 
hedef olarak belirlenmiştir.
         Bakanlığımızca, proje kapsamında düzenlenen kurslara katılarak 
sertifika alan sürü yönetimi elemanları istihdam eden ,en az 300 baş 
küçük hayvan sahibi olan işletmelere yılda bir defaya mahsus olmak 
üzere 5000 TL hibe desteği verilmektedir.
         Proje kapsamında İlimizde İl Müdürlüğümüz, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
2015 yılı içerisinde Şavşat, Hopa, Ardanuç ve Merkez ilçelerimizde 
düzenlenen  5 adet kursta 177 kişiye sertifika verilmiştir. 
         İl Müdürlüğümüz , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2016 yılında Sürü 
Yönetimi Elemanı Benim Kurslarının açılmasına devam edilecek olup, 
bu kapsamda 101 kursiyerin açılacak olan kurslara katılarak sertifika 
almaları planlanmıştır.

 Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, 
kırsal kalkınmanın sağlanması, mevcut mera potansiyelimizin 
değerlendirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve TZOB işbirliğinde 2013 yılından 
itibaren Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi yürürlüğe konulmuştur .
          Projenin amacı, ülkemizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, 
kırsal kalkınmanın sağlanması, işsizliğin azaltılmasına katkıda 
bulunmak  amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile iştigal eden 
veya bu işi yapmaya aday kişilere, koyun ve keçi yetiştiriciliği, koyun 
ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş

 Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önlenmesi 
amacıyla hazırlanan ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun 15.05.2014 tarih ve 
29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 5403 sayılı Kanunun 8/B maddesinde, mirasa konu 
tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu ve mirasçılar 
arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyet devri işlemlerinin 
mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanacağı hükmü 
bulunmaktadır. Kanunun 8/Ç maddesinde ise, mülkiyet devri 
işlemlerinin bir yıl süre içinde tamamlanmaması halinde, Bakanlık 
tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç ay 
ek sürelerinin olduğu konusunda mirasçılara bildirimde bulunulması 
gerekmektedir.
 Bu kapsamda, Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 
tarihinden sonra ölen ve Kanun gereğince, bir yıllık süre içinde 
intikal işlemlerini yaptırmadığı tespit edilen mirasçılara 3 ay içinde 
intikal işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda tebligat 
gönderilmiştir. Gönderilen tebligat ile mirasa konu tarımsal arazilerin 
mirasçılar tarafından, Kanunun 8/C maddesi gereği;
a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini 
karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,
b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü 
ve devamı maddelerine göre noter senedi ile kuracakları aile malları 
ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,
c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının mülkiyetini aynı anda 
üçüncü kişilere devrini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 Mirasçılara verilen üç aylık ek süre sonunda da mülkiyet 
devrinin tamamlanmaması halinde, Bakanlığımız ilgili Sulh Hukuk 
Mahkemesi nezdinde; arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil 
mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya 
devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açabilme 
yetkisine sahiptir.
 Mirasçılar ve tarımsal arazi varlıklarına ilişkin verilerin 
MERNİS ve TAKBİS sistemleri üzerinden tespit edilmesi nedeniyle 
olası yanlışlıkların İl Müdürlüklerine başvuru yapılarak düzeltilmesi 
gerekmektedir.
 Bu kapsamda Muris üzerinde kayıtlı tarımsal taşınmazlara ait 
bilgilerin görüntülenebilmesi için Bakanlığımız internet sayfasından 
erişim sağlanabilmektedir.

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ HAKKINDA
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OKUL  SÜTÜ  PROGRAMI  5.  YILINDA
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi işbirliğiyle yürütülen Okul Sütü 
Programı 5. Yılında olup yurt genelinde ve ilimizde süt dağıtımına 
başlanmıştır. Okul Sütü Programı, 2015-2016 eğitim öğretim yılının 
2’nci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve 
ilkokul öğrencilerine ve Bakanlar Kurulu Kararının 1’inci maddesinin 
2’nci fıkrasına uygun olarak dağıtım planına dahil olan özel öğretim 
kurumlarınca 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü haftada 3 
gün (pazartesi, çarşamba, cuma) olacak şekilde uygulanmaktadır.
 Programın amacı; ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul 
öğrencilerine süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli 
ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve 
gelişmelerini desteklemektir.  Ülkemizde binlerce çocuğun sosyo-
ekonomik durumları nedeniyle hiç süt tüketemediği göz önünde 
bulundurulursa programının amacı ve önemi daha iyi anlaşılacaktır.

5. yılına giren süt dağıtım programı haftada 3 gün olmak üzere 16 hafta 
devam edecek ve 17 Haziran’da sona erecektir.
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve diğer 
yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen okul sütü programı uygulama 
töreni ile programın bu yılki uygulamasına başlanmıştır.

KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK
 Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, yaratıcı, 
kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye 
öncülük eden ve rol model olan/olabilecek kadın çiftçiler tarafından 
hazırlanacak projelerin kadın çiftçilerimizin hayatlarında bir farkındalık 
ve ivme kazandırması, kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile 
tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önemli 
olacaktır.
 “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” 
2016 yılında “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar 
Güçleniyor” ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun 
olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç 
kadınlara yönelik faaliyet gösterecektir. 
Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik 
sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, 
mevcut istihdam olanaklarının korunması, 
bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet 
düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun 
azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması 
ve farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.
 “Tarımda Kadın Girişimciliğinin 
Güçlendirilmesi Programı” ile 2016 yılında 
belirlenen 10 ilde (Adıyaman, Bolu, Sakarya, 
Artvin, Yalova, Adana, Kırşehir, Iğdır, Sinop, 
Tekirdağ) her bir il için 50 kadın çiftçiye 
İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 72 saat süreli 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecektir. Bu çalışma kapsamında 
eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin 
hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Eğitim Alacak Kadın Çiftçilerde Aranan Koşullar:
 Çiftçilikle uğraşan ve koşulları uygun olan kadın çiftçilere açık 
olacak bu eğitim programı belirli esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir. 
Buna göre;
1) En az 2 yıldır çiftçilik yapıyor olması,
2) Katıldığı eğitimi takip edebilmesi ve proje hazırlayabilmesi için okur 

yazar olması,
3) Eğitime düzenli olarak katılmaya mani bir durumunun olmaması,
4) 18-40 yaş arasında olması,
5) Kadın çiftçi seçiminde, kendisi/ailesinin ikamet ettiği şehirdeki 
tarımsal arazi varlığı veya hayvan varlığı öncelikli kriter olması,
6) Herhangi bir çiftçi örgütüne (kooperatif, birlik, ziraat odası) üye 
olması ve çiftçilik belgesine (ÇKS,AKS vb.) sahip olması ya da birinci 
dereceden akrabalarından (evli ise eşinin anne-babası, kardeşleri, evli 

değilse; anne-baba, kardeşler) birinin üye 
olması,
7) Seçilecek kadın çiftçinin proje fikrinin 
olması,
8) Proje fikrinin tarımsal girişimciliğe yönelik 
olması,
9) Kadın çiftçinin proje fikrini 
uygulayabilecek kapasiteye sahip olması, 
eğitim sonrasın da hazırlayacağı projede 
%25 öz kaynak aranması (öz kaynağın 
desteklenecek miktarın dışında tutulması, 
desteklenecek miktarı aşan bütçelerde diğer 
mali kaynakların proje detayında teminat 
mektupları ile bildirilmesi gerekmektedir)
10) Projelere verilecek destekleme miktarı 
30.000 TL olup, bu miktar göz önünde 

bulundurularak proje bütçesinin hazırlanması. 

Kadın Çiftçilerin Hazırlayacağı Projeler İçin Konu Alanları:
1) Bitkisel üretim; tahıllar, yemeklik dane baklagiller, seracılık, yem 
bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi- aromatik bitkiler, bağcılık, sebzecilik, 
meyvecilik, çiçekçilik vb.
2) Hayvansal üretim; küçükbaş-büyükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes 
hayvancılığı ipekböcekçiliği, vb.
3) El sanatları; ormancılık, sepetçilik, dokuma vb.
4) İşleme- pazarlama, aile işletmeciliği,
5) Kırsal turizm

 Temeli gıda ürünlerine yapıştırılacak tek kullanımlık 
etiketlere dayanan ve tüketicinin satın aldığı ürün üzerindeki 
etiketi basitçe sorgulayarak gıda ürünlerinin içeriği, üreticisi/
ithalatçısı, üretim ve son kullanma tarihi ve Bakanlıkça ürünün 
piyasadan toplatma kararı olup olmadığını tüketim öncesinde 
öğrenebilme imkanı tanıyan Ürün Doğrulama ve Takip 
Sistemi’nin (ÜDTS) uygulamaya son başlama tarihi değiştirildi.
 Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 45. 
maddesinde yer alan  "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip 

sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulamasüresi 
Bakanlık tarafından  belirlenerek Bakanlık internet sitesinde 
yayımlanır.” hükmü gereği daha önce 31.12.2015 olarak belirlenen 
uygulamaya son başlama tarihi 31.12.2016 olarak değiştirilmiştir.
 31.12.2016 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler 
raf ömrü boyunca piyasada kalabilecektir Ürün Doğrulama 
ve Takip Sistemi aşağıda yer alan ürün gruplarında uygulanacaktır.
›  Akviye edici gıdalar.  › Bal.  ›  Enerji içecekleri.›  Siyah çay.
›  Bitkisel sıvı yağlar.  › Bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar

 ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ’NİN  UYGULAMAYA SON BAŞLAMA TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
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SÜT KUZUSU BESİSİ :

KUZULARIN BAKIM VE BESLENMESİ

 Kuzular doğumdan sonra ağız sütünü mutlaka almalıdır. İlk 
24 saatten sonra ağız sütü verilmesi durumunda geç kalmış oluruz. 
Bazı yetiştiriciler ağız sütü ishal yapıyor diye hiç içirmemekte veya 
az içirmektedirler. Bu uygulama tamamen yanlıştır. Eğer ağız sütünü 
içirmezsek kuzularımız hastalanır ve iyi gelişemezler.

Kuzular, bir haftalık oluncaya kadar analarıyla doğum bölmesinde 
kalırlar. Şayet ikiz doğum ise bu süre birkaç gün daha uzatılabilir. Bir 
hafta sonra mera ve hava şartları müsaade ettiği sürece ana koyunlar 
meraya çıkarılır. Kuzular ise yaş gruplarına ayrılarak kuzu bölmesine 
konurlar. Emiştirme, sabah ve akşam olmak üzere günde ikikezyapılır. 
 Kuzuların önüne 15. günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru 
yonca otu ve kuzu başlangıç yemi konulur. Kuzular böylece yavaş yavaş 
yemeyi öğrenirler. Kuzular bir aydan sonra meraya çıkartılabilir. Kuzu 
sürüleri anaç sürüden ayrı olarak otlatılmalı vesürümevcutları150-
20kuzuarasıolmalıdır. 
 Damızlığa ayrılan kuzular 3-4 ay analarını emerler. Sütten 
kesimden sonra erkek ve dişi kuzular ayrı sürüler halinde otlatılırlar. 
Meraya ilave olarak günde 200-300 gr. kesifyemtakviyesiyapılmalıdır. 
 Kış mevsiminde doğan kuzular meraya çıkamadıkları için 
onlara iyi kalitede kuru ot veya kuru yonca otu temin etmeliyiz. Zorunlu 
olmadıkça kuzulara hububat samanı vermemeliyiz. Çünkü, kuzular 
samandan yeteri kadar yararlanamazlar. Kuzu bölmelerinde kuzuların 
önünde sürekli temiz ve ılık su ve yalama taşı bulundurmalıyız.
* ERKEK kuzulara günde 1 kg kuru ot veya kuru yonca otuyla 300-400 
gr. kesif yem vermeliyiz. 

* DİŞİ kuzulara günde 700 gr. kuru ot veya kuru yonca otuyla 200-250 
gr. kesif yem vermeliyiz. Bu miktarlar mevsim ve kuzunun durumuna 
göre bir miktar artırılabilir. 
 Kuzular kuzu bölmelerine yaş veya cüsse büyüklüğüne göre 
gruplar halinde konmalıdır. Aksi halde zayıf kuzular güçlü kuzuların 
arasında yem yiyemezler, kavruk kalırlar ve kuzu ölümleri artar.

• Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalı ve hava cereyanı 
olmamalıdır.
• Kuzu bölmelerinde kuzu sayısı aşırı olmamalıdır.
• Kuzunun anasını emip ememediğini en iyi emişme sırasında tespit 
edebiliriz. Anasını bulamamış kuzu sürekli meler, bir telaş içindedir, 
daima anasını arar, midesi çökmüştür. Zamanla iyice zayıflar eğer fark 
edemezsek kuzu ölebilir.
• Kuzulara 15’ inci günden itibaren kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç 
yemi verelim.
• Kuzular meraya çıkmaya başlayınca otlatma öncesi bir miktar kuru ot 
verelim ve mutlaka enterotoksemi (başak, kılcık) aşısını yaptıralım.

 En uygun besi olup, dört aylığa kadar olan besi şeklidir.Genç 
kuzuların entansif besisinde kuzular 300-350 gr’lık ortalama günlük 
canlı ağırlık artışıyla, 4 aylık olduklarında 35-40 kg canlı ağırlıkta 
olmalıdırlar. Bu yaşta kesilmiş kuzular et rengi, yağlılık, sertlik, nemlilik 
vb. diğer et özellikleri bakımından tüketiciyi tatmin etmelidir.
 Bu sistemde öncelikle anaç sürümüz gayet sağlıklı ve süt 
verimi en azından yavrusunu rahatlıkla besleyecek düzeyde olmalı 
ve yavru yüksek ağırlıkta doğmuş olmalıdır. Sürümüzde yapacağımız 
gençleştirme oranını tespit ettikten sonra, kendimize damızlık olarak 
tespit ettiğimiz hayvanları 105 gün kadar anadan süt emzirmeye 
devam etmeliyiz.
 Bunun dışında kalan kuzuları da besi hayvanı olarak kabul 
etmeliyiz. Besiye alınacak kuzular 45 gün civarında, hem anadan süt 
emmeli ve hem de bir yandan dane yem yemeye alışmalıdır. Kuzular 
45 günlük olunca canlı ağırlıkları da 15-20 kg’ a ulaşmalıdır. 
  Bu ağırlığa ulaşacak kuzuları da sağlıklı bir yerli sürüye etçilik 
vasıfları iyi durumda olan bir kültür ırkı koçu (Karacabey Merinosu, 
Konya Merinosu ve bazı özel kuruluşların ithal ettiği etçi koçlar vb.) 
yerli anaç sürüyle melezleyerek elde edebiliriz.
Çünkü birinci melez döller genelde hem ananın hem babanın üstün 
yönlerine sahip olarak doğmaktadırlar.
 Kuzuları erkenden kesiyoruz. Kuzu 8-10 kg olunca doğru 
kasaba gidiyor. Hem çiftçinin kaybı hem ülkenin kaybı var. Kuzular 1,5-
2 ay süt emseler, sonra 2 ay kadar besiye alınsalar, 18-20 kga kolayca 
ulaşabilirler. 
 45 günlük besilik kuzular tamamen analarından ayrılarak 
ayrı bir bölmeye alınmalı ve önlerine beside kullanacağımız yemler 
konularak birkaç gün içerisinde alışmaları sağlanmalıdır. Bu durumdaki 
kuzu anadan ayrılma stresini 2-3 gün içerisinde atlatacak ve en fazla bir 
hafta içerisinde yeni şartlara uyum gösterecektir.
 Kuzular havadar ve temiz bir ortamda bulunmalı ve önlerinde 
devamlı temiz içme suyu bulunmalıdır.Yem fabrikalarından temin 
edeceğimiz veya kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz besi yemleriyle 
bir haftalık alıştırma döneminden sonra 60 gün kadar beside tutabiliriz. 
Bu süre sonunda kuzularımızın ayakta ortalama canlı ağırlıklarını 35-40 
kg civarına ulaştırmış olmalıyız.
 Besiye başlarken, kuzulara hemen besi yemi verilmez. 
Hayvanlar sindirim bozukluğuna uğrar. Önce, kuzu büyütme yemine 
azar azar besi yemi katılır. Sonra, her iki yem ayrı yemliklere konur. 
Böylece bir hafta alıştırılır, sonra büyütme yemi verilmez olur.

AĞIZSÜTÜ(KOLOSTRUM)

KUZULARIN BESLENMESİ

KUZU BÜYÜTÜRKEN ŞU HUSUSLARA DİKKAT EDELİM!

KUZU BESİSİ

 Bu da hızlı besidir ve 4 ayda 35-40 kg canlı ağırlık elde etmek 
için yapılır. Kuzu hem anasını emer, hem de bolca kesif yem yer. Çok 
kaliteli eti olur, ancak 4 ay boyunca koyunun sütü kuzuya gider. Bu da 
önemli kayıptır.
 Süt kuzusu besisinde kuzuların gelişmesi daha çok anaların süt 
verimine bağlıdır.Bunun için anaç koyunlar 16 haftalık besi süresince 
fazla süt verebilmeleri için çok iyi beslenmelidirler.
Şüphesiz süt kuzularının hızlı gelişmesi için ana sütü ile aldıkları besin 
maddeleri hiçbir zaman yeterli değildir. Bunun için kuzulara 2 haftalık 
olmalarından itibaren yiyebildikleri kadar kesif yem verilmelidir. Ayrıca 
iyi kaliteli yonca ve çayır otları verilebilir.
 11. haftadan sonra kuru ot kuzular daha fazla kesif yem yiyebilsin 
diye sınırlandırılıyor. Kesif yemler , tahıllar ve yağlı tohumlardan oluşur.
Arpa, mısır, buğday ve yulaf gibi tahıllar kesif yemin % 70-80’ i kadar 
olmalıdır.Soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi 
gibi yağlı tohum küspeleri de % 20-30 kadar olmalıdır. Tabii, bunlara 
mineral maddeler ve vitaminler de eklenmelidir.

 Kuzu besisi 
koyunculuğun en 
önemli kısmıdır. 
Çünkü koyunculukta 
yetiştiriciye para 
kazandıracak en 
avantajlı et üretimi 
kuzu besisi döneminde 
olur.

Entansif (Yoğun) Kuzu Besisi:

Yağmur ÇATALTEPE - Veteriner Hekimi
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 Devlet sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen 
üreticilerin, 5488 sayılı Tarım Kanununun 20. maddesi (d) fıkrası ve 
geçici 2. maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13. 
maddesi ikinci paragrafında belirtildiği şekilde; Bakanlığımızın kayıt 
sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Üreticilerin, tarım 
sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine 
kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her 
sene güncellemesi gerekmektedir.
 Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı 
Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen; "Bu 
Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım 
sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/06/1977 tarihli ve 2090 sayılı 
Kanundan yararlanamaz." hükmü uygulanmaktadır.Yani tarım 
sigortası yaptırmamış bir üreticimizin tarımsal varlıklarının doğal 
afetlerden zarar görmesi halinde 2090 sayılı “Tabii Afetlerden 
Zarar Gören Çiftçilere  Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” dan 
yararlanamayacaktır.
 Son yıllarda ani ve aşırı yağışların ülkemizde yaşandığı ve birçok 
çiftçimizin oluşan sel ve su baskınlarından zarar gördüğü hepimizin 
malumudur.Özellikle Doğu karadeniz bölgesinde yerşekillerinin 
de etkisiyle aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarından 
üreticilerimizin ekilişleri,ürünleri,tesisleri zarar görmekte ve bu durum 
üreticilerimizi olumsuz etkillemektedir.Bu nedenle oluşabilecek 
doğal afetlerden korunmak ve oluşan zararın tazmini için tarım 
sigortası yaptırmak bir zorunluluk halini almıştır.Yapılan tüm eğitim 
ve yayım çalışmalarına rağmen ülkemizde tarım sigortası yaptırma 
oranı son derece düşüktür. Bunda elbette arazilerimizin küçük 
ve parçalı yapıda olmasının etkisi vardır ancak, yine de olmamız 
gereken seviyenin çok altındayız.Bu nedenle ülkemizde tarımsal 
varlıklarımızın sigortalanması,üretici mağduriyetlerinin giderilmesi 
için İl ve İlçe teşkilatlarımız, Sivil toplum kuruluşlarımızca  daha fazla 
gayret gösterilmesi gerektiği açıktır..
 Bu kapsamda 2016 yılı için geçerli olmak üzere, Devlet 
destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili olarak, 2015/8248 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile poliçe son kabul tarihleri belirlenmiş 
olup, bu süre içerisinde üreticilerimizin ürünlerini sigorta ettirmeleri 
gerekmektedir. 
 Bu duygu ve düşüncelerle 2016 yılının tabii afetlerin 
yaşanmayacağı,verimli ve bereketli,tarımsal hasılanın yüksek olduğu 
bir yıl olmasını temenni ederim.

TARIM SİGORTALARI HAVUZU(TARSİM) 2016 YILI UYGULAMALARI
  Bilindiği üzere, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından kapsama 
alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet 
tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığımızın 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tarım 
Sigortalan 2016 yılı uygulamalarının yer aldığı "Tarım Sigortaları Havuzu 
Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteği 
Oranlarına İlişkin 2015/8248 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 19/11/2015 
tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu bu karar ile;

 Süt ve erkek besi sığırları ile erkek ve dişi mandalar için ölüm 
riski,Koyun ve keçi ile koç ve tekeler için ölüm riski,Kapalı sistemde 
üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde 
yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes 
ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem 
riskleri,Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif (anlı) ve plakalı kovanlar 
için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt 
çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,ilgili genel şartlar, 
tarife ve talimatlar kapsamında; Bakanlığımızın kayıt sistemlerine 
kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik 
bilgilen dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat 
altına alınmıştır.2016 yılında 2015 yılı uygulamalarına ilave olarak; tarla 
ürünleri, sebzeler ve fidanlarda yaban domuzunun verdiği zararlar, 
sel ve su baskını teminatı çerçevesinde, eğimli arazilerde aşırı yağış 
sonucunda yüzey akışlarının neden olduğu kayıplar ile hastalıklardan 
arilik belgesine sahip ve bio güvenlik önlemlerini almış büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan işletmelerinde şap hastalığı riskleri kapsama 
alınmıştır.
 Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları ile, Büyükbaş Hayvan Hayat 
Sigortalarında uygulanan tarife seçenekleri getirilmiş ve yetiştiriciler 
istedikleri takdirde geniş kapsamlı, dar kapsamlı, muafiyetsiz tarife 
seçenekli sigorta yaptırabilecektir.

 Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde % 50 oranında 
uygulanacak, ancak açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme 
dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don 
riskinde 1/3 oranında ek prim desteği olarak karşılanacaktır.
Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatlar da alternatifli müşterek 
sigorta oranları getirilmiş, isteyen çiftçilerimizin daha fazla prim 
ödemek suretiyle daha fazla hasar tazminatı almalarına imkân 
sağlanmıştır.

 Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, 
heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı 
ek riskleri paket halinde,

Hasan ÖZÇELİK - KTV Şube Müdürü

 Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, 
yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi 
halinde; bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; yaban 
domuzunun tarla ürünleri, sebzeler ve fidanlara verdiği zararlar, açık 
alanda yetiştirilen meyveler için don riski, ayrıca meyve bahçeleri ile 
bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için dolu paketindeki riskler ve 
dolu ağırlığı riski,
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Turgut İNCE - Ziraat Teknisyeni

ADIM ADIM ZEYTIN FIDANI YETIŞTIRICILIĞI

 Yöreye has, sağlıklı ve çeşit özelliği taşıyan, damızlık ağaçlardan 
seçilen, 1 yıllık sürgünlerden alınan çelikler itina ile kesilerek 25-30 cm. 
olarak boylanır. Her 50 çelik bir bağ olarak ayarlanır ve bağlanır.

 Üzerindeki 5-6 yaprak kalacak şekilde hazırlanan çelikler artık 
hormonlama işlemine hazırdırlar. Hazırlanan hormona (4000 PPM 
IBA) 4-5 saniye daldırılan çelikler dinlendirmeye alınır. 10 dk kadar 
dinlendirilen çelikler seradaki yerlerine dikim için hazır olarak kabul 
edilir.

 Hormonlama işlemi tamamlanarak dinlenmeye bırakılan 
çelikler perlit veya kum yetiştirme ortamına dikilir. Ortam sıcaklığı 
ve nemi ayarlanarak köklenmeye bırakılır.

 Yerine dikilen çelikler 60-90 gün süreyle 18-22 ºC sıcaklıkta 
ve % 85-90 nem olacak şekilde tutularak köklenmesi sağlanır.



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

HAYVANCILIK

ARICILIK

-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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