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ŞAVŞATLI ÇİFTÇİLERİMİZE
MAKİNE DAĞITIMI YAPILDI

 Artvin Valimiz Sayın Necmettin KALKAN, Artvin Milletvekilimiz 
Sayın İsrafil KIŞLA, Şavşat Kaymakamı Sayın Abdullah KÖKLÜ, Ardanuç 
Kaymakamı Sayın İbrahim CİVELEK, Garnizon Komutanı Sayın Güven 
DALGIÇ, İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU, İl ve İlçe kurum 
amirleri ve çok sayıda çiftçimizin katılımı ile düzenlenen törende 
çiftçilerimize makineleri teslim edilmiştir...

2013 YILI KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞIYOR BİLGİ VE 
PROJE YARIŞMASI İL FİNALİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

 Bakanlığımızca,  kadın 
çiftçilere   götürülen   eğitim 
yayım   çalışmalarının  sonuçlarını 
görmek,  tarımsal  konularda 
kadın çiftçilerin performanslarını 
değerlendirmek, kendilerine olan 
güven duygularını geliştirmek, 
birbirleriyle kaynaşmalarını 
sağlamak ve girişimcilik ruhunu 
artırmak amacıyla ilk kez 2004 
yılında yapılan “Kadın Çiftçiler 
Yarışıyor” Bilgi ve Proje Yarışmasının 
onuncusu gerçekleştirildi...

 Devamı Sayfa 6-7‘de

Devamı Sayfa 3te

ARICLIK KURSLARINA 

BÜYÜK RAĞBET

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün il yayım 

programı gereği düzenlenen 

arıcılık kurslarımız aralıksız 

devam ediyor. Kurs sonucu 

sertifika almaya hak kazanan 

üreticilerimize verimli bir yıl 

diliyoruz...
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8BALIKÇILIK 

FAALİYETLERİ 

DENETİM ALTINDA

Su Ürünlerimiz avlanma ve 

üretim aşamalarından, tüke-

ticiyle buluştuğu peraken-

de satış noktalarına kadar 

Müdürlüğümüz Personelleri 

tarafından sürekli denetlen-

mektedir...

 2013 yılı hizmetiçi eğitim 
programı çerçevesinde “Meyve-
cilikte Budama ve  Terbiye Sis-
temleri” konulu 1 günlük eğitim  
toplantısı tertip edildi. 
 Karadeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü ile İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü işbir-
liğinde düzenlenen eğitim top-
lantısında; meyvecilikte budama 
ve terbiye sistemi uygulamaları 
konularında katılımcılar bilgilen-
dirildi...

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEKNİK 
PERSONELİNE BUDAMA 

EĞİTİMİ VERİLDİ...

Devamı Sayfa 5’te  

ARTVİNDE SULARDA 

TARIMSAL KİRLİLİK YOK

“Nitrat  Direktif inin Uygu-

lanması  Programı” çal ış-

malar ı  İ l imizde düzenli 

olarak yürütülmektedir.  İ l 

genelinde  bu güne k adar 

yapılan hiçbir  ölçümde 

suda zarar l ı  nitrat  yüküne 

rastlanmamıştır  bu durum 

İ l imizi  tar ımsal  ürün ve 

bal ıkçı l ık  yönünden orga-

nik üretim için potansiyel 

bölge konumuna taşımak-

tadır.

 Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı 
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel  Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen  Ekmek  İsrafını 
Önleme Kampanyası 17 Ocak 2013 
tarihinde düzenlenen törenle başlatılmıştır.
 Bakanımız  Sayın  M. Mehdi EKER
“ Ekmek israfı nedeniyle yıllık kaybımız, 
ihracatında dünya birincisi olduğumuz 
un ihraç gelirimize eşit” diyerek konunun 
önemine dikkat çekmiştir.

 Devamı Sayfa 4’de

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME 
KAMPANYASI

M. Mehdi EKER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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TAŞLICADA DEV PROJE..

  2200 Kovanlık, paketleme tesisi, analiz laba-
ratuvarı olan; 6 adet kışlık, 6 adet  yazlık arı kovan 
muhafaza yerlerini kapsayan proje Bakanlığımızca 
onaylanmış olup projeyi uygulayacak ortaklar arı-
cılık kursuna giderek sertifikalarını almışlardır. Aka-
binde proje uygulanmaya başlanacaktır.
 Projenin gerçekleşmesi için 44 Aileye 50 şer 
arılı kovan verilecek olup 3.650.000 TL kredi sağla-
nacaktır.

  6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında İlimizde Şavşat İlçesi Küplüce ve Ciritdüzü 
köylerinde ağıl projeleri tamamlanmış ve yatırımcılarımıza 220.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Projeler ile İlimize 1050 küçük-
baş hayvan kazandırılarak 22 kişiye istihdam sağlanmıştır.

 7. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında İlimizde Proje başvurusunda bulunan yatı-
rımcıların Projeleri Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra Yatırımcılar ile İl Mü-
dürlüğümüz arasında Hibe Sözleşmesi imzalanacaktır.

KKYDP YATIRIMLARIMIZ ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

MACAHEL BÖLGESİNDE ARI SAYISINI ARTIRIYORUZ...
 Macahel ’de 1000 kovanlık, arıcılık projesi uygulanacaktır. Bakanlığımız-
ca programa alınmış olan proje kredinin onaylanması ve gönderilmesi ile baş-
layacaktır. Proje ile 50 aileye 20’şer adet arılı kovan verilecek olup 1.200.00 TL 
kredi sağlanacaktır.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN OKUL SÜTÜ VE KANTİN DENETİMİ
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca 
ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı kapsamında öğrencilere, süt içme alışkanlığını 
kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla 
okullarda süt dağıtımına devam edilmektedir.

 Okul sütü programı uygulaması ilgili tebliğ gereği; 2012 - 2013 eğitim  öğretim 
yılının ikinci döneminde özel okullar dahil, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi 
çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT 
içme sütü dağıtılmasına başlanacaktır. Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim 
Bakanlığınca belirlenmiştir. Süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler program 
dışında tutumaktadır.

 İlimizde okul sütü projesi Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü  İshak HACIKAMİLOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa YANMAZ ve 
Halk Sağlığı  Merkezinden  Uzman  Doktor  Hakan  HACISALİHOĞLU  ‘nun  katılımıyla
                                                  Karadeniz Bakır İlk Öğretim Okulun ’da öğrencilere süt  dağıtımı
                                               yapılarak  başlatıldı.

 Şubat ayında Resmi Gazetede yayımlanan 
“Okul Kantinlerinde Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği“ 
hükümlerine göre kantin denetimleri daha ayrıntılı 
yapılacaktır.

 Yönetmelik kapsamında işletmede çalışan personele 
gıda güvenirliğinin sağlanması, insan sağlığının korunması 
ve gıdaya bulaşmaların engellenmesi amacıyla İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün birlikte düzenleyeceği eğitim verilecektir. 
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 İlimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde yapılan il finaline merkez 
İlçe dahil her ilçeden bir bayan çiftçi olmak üzere toplam sekiz yarışmacı katılmıştır. 
Yarışmacı adayları İl ve İlçe Müdürlüklerimiz konu uzmanlarınca uzun süreli eğitime 
tabi tutulmuş olup, yarışmaya katılan kadın çiftçilere bitkisel üretim, hayvancılık, arı-
cılık, su ürünleri ve ev ekonomisi konularında sorular sorulmuştur.
 Yarışmanın başlangıcında açılış konuşması yapan İl Müdürümüz Sayın İshak 
HACIKAMİLOĞLU “Bugün İl Müdürlüğü olarak onuncu kez Kadın Çiftçiler Yarışı-
yor Bilgi ve Proje Yarışmasını beraber yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bakanlığımız 
çiftçi kadınlarımıza ve kadınlarımızın bilgiye ulaşmasına büyük önem veriyor, onları 
çeşitli etkinliklerle ödüllendiriyor. İnşallah İl Müdürü olarak da kendilerine buradan 
şu sözü vermek istiyorum; bu yarışmanın sonucunda başarılı olan çiftçilerimize yöne-
lik özel destekleme çalışmaları olacaktır. Güzel Artvin’imizin daha güzel temsil edil-
mesi için bu arkadaşlarımızı,bu kadın çiftçilerimizi daha güzel eğitimlere tabii tutmak 
suretiyle inşallah İlimizi daha güzel şekilde temsil etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. 
Bunun için İlçelerimizde arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir emek verdi. Ben onların 
hepsini kutluyorum,tebrik ediyorum. Çünkü adeta bir okul gibi onların eğitimleriyle 
yakından ilgilendiler. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımı yürekten 
canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle konuşmamı uzun tutmadan kısa keserek 
tüm kadın çiftçilerimizi bugün 8 Mart olması münasebetiyle Dünya Kadınlar Günü-
nü tebrik ediyor,hayırlara vesile olmasını diliyorum,saygılar sunuyorum.” dedi.
 Konuşmaların ardından geçilen yarışmada on beş sorunun hepsini doğru ce-
vaplayan Yusufeli temsilcisi Mehtap AKSU birinci olup, ikinciliği on üç soruyu doğru 
cevap veren Nevin GÜNER alırken üçüncülükte kıyasıya bir çekişme yaşandı. On iki-
şer soruyu doğru cevaplandıran Ardanuç temsilcisi Nesrin AKGÜL, Borçka temsilcisi 
Melahat GÜLBİN, Hopa temsilcisi Sevilay CİVELEK AYDIN ile Merkez İlçe temsil-
cisi Hülya DOKUR altın sorularda yarıştı. Altın sorular sonunda da Hopa ve Merkez 
ilçe yarışmacıları eşitliği bozamayınca kura çekimi sonucu Hopa İlçesinin temsilcisi 
Sevilay CİVELEK AYDIN üçüncülüğü aldı.
 Dereceye giren yarışmacılara Müdürlüğümüz tarafından altın ve çeşitli hedi-
yeler verildi.Birinciye ödülünü Sayın Vali Yardımcımız Mutlu ALMALI(Tam Altın ve 
çeşitli hediye)verdi. İkinciye ödülünü İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞ-
LU (Yarım Altın ve çeşitli hediye) verdi. Üçüncünün ödülünü ise Yusufeli Kaymaka-
mı Sayın Cumhur DURAN(Çeyrek Altın ve çeşitli hediye)verdi. Diğer yarışmacılara 
hediyelerini Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Erdinç ELDEMİR verdi.Ayrıca 
tüm yarışmacılara katılım belgesi ve Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle  çiçek ve-
rildi.

2013 YILI KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞIYOR BİLGİ VE 
PROJE YARIŞMASI İL FİNALİNDE BÜYÜK ÇEKİŞME

 Bitkisel ve hayvansal üretimde kalite ve kantitenin artırılması amacıyla Halk Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği ile 2013 yılı Ocak ayın-
da çiftçilerimize yönelik olarak  2 çiftçi kursu açılmıştır. İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli 
olarak  açılan kursu ziyaret etti.

 Hayvansal  üretim konusunda Yolgeçen köyünde ‘’Süt Sığırcılığı Kursu” açılmıştır.  Bir önce ki yıl  30 çiftçi ile başladığımız eğitimin 
bu yıl devamı 15 çiftçi eğitimi ile 144 saatlik kurs olarak düzenlenmiştir. Kurs, İlçe Müdürümüz (Veteriner Hekim) İbrahim ŞİMŞEK, Veteriner 
Hekim Sedat BAĞCI ve Veteriner Sağlık Teknisyeni Kemal ŞENOL tarafından verilmiştir.   

 Yine bitkisel üretim konusunda “Kivi Yetiştiriciliği Kursu” açılmıştır. Kurs, İlçe Müdürlüğümüz personellerinden Ziraat Mühendisi Na-
zan AYTOLAN ve Ziraat Mühendisi Tamer PEKER tarafın verilmektedir. Paketleme ve pazarlama gibi benzeri kurslarla devam edecektir. Bu 
eğitimlerle var olan potansiyelin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ile pazar değeri artacak sonucunda bölgenin pazarda markalaşması 
sağlanacaktır.

ARHAVİLİ ÇİFTÇİLERİMİZE SÜT SIĞIRCILIĞI 
VE KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ 
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EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ARAŞTIRMA VERİLERİNE GÖRE : 

 Ülkemizde günde 101 milyon ekmek üretilmektedir, tüketilen ekmek sayısı 95 milyon, çöpe atılan ekmek 
sayısı 6 milyondur. Ülkemizde bir yılda çöpe atılan ekmekle 542 bin ton buğday israf edilmiş olmaktadır.

GELİN CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 100. YILINDA YÜZLERCE OKUL, 
HASTANE, KÖPRÜ VE KONUT YAPALIM.

 Kampanya kapsamında İl Müdürlüğümüzce afiş ve lifletler bastırılıp dağıtıldı. Ayrıca Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan kamu spotu Artvin Valiliği Billboardlarında yayınlatıldı ve Üniversite öğrencileri katılımları ile lifletlerle 
kampanya tanıtımı yapıldı. TMO ve Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak kampanyanın amacına 
ulaşabilmesi için İlimizde yaşayan herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılan tüm halkımıza te-
şekkür ediyoruz.
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2012 yılı İl Yayım Programı 
gereği arıcılık konusunda çiftçilerimizin bilgi ve görgülerinin artırılarak tecrü-
be sahibi olmaları amacıyla  planlanan arıcılık kursları sonucunda 64 kursiyer 
sertifika almaya hak kazanmıştır. Arıcılık kurslarımız Başbakanlık genelgesi 
doğrultusunda İl Milli Eğitim (Halk Eğitim ve ASO) Müdürlüğü işbirliği ile ger-
çekleştirilmektedir.Arıcılık kurslarımız sonucu sertifika almaya hak kazanan 
kursiyerlerimiz İl Müdürlüğümüzce yıl içerisinde uygulanan sübvansiyonlu 
projelerden öncelikli olarak yararlandırılmaktadırlar.Düzenlenen arıcılık kursla-
rından sonuncusu olan ve 9 Ocak 2013 tarihinde sonlanan kursumuza katılan 
19 kursiyere sertifikaları Vali Yardımcımız Sayın Bahadır GÜNEŞ, İl Müdürümüz 
Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal YAVUZ 
tarafından Gazi İlköğretim Okulunda düzenlenen törenle verilmiştir.

 Programa katılan Artvin Vali Yardımcımız Sayın Bahadır GÜNEŞ konuş-
malarında yapılan eğitimler ve etkinliklerin uzun vadede düşünüldüğünde çok 
önemli olduğunu ve artan dünya nüfusunda gıdaya olan ihtiyacın arttığını, kir-
liliğin arttığını ve bunun tüm insanlığın sorunu olduğunu belirterek, sertifika-
larını alacak kursiyerlere sertifikalarının hayırlı olmasını diledi ve İl Müdürümüz 
ile müdürlüğümüz personeline eğitim etkinliği için teşekkür ederek konuşma-
sına son verdiler.

 İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU konuşmalarında  nüfus 
artışıyla gıda ve tarıma olan ihtiyacın dolayısıyla Bakanlığımıza düşen göre-
vin arttığından bahsettiler. Ayrıca Bakanlığımız projeleri ve desteklerinden de 
bahseden İl Müdürümüz, 2013 yılında doğrudan ya da dolaylı olarak  21 trilyon 
550 bin TL Artvin İline Bakanlığımız tarafından teşvik ve destek sağlanacağını, 
İl Müdürlüğümüzün bu konuyu hedef olarak gördüğünü söyledi. Bu destekler-
den de birazdan sertifikalarını vereceğimiz kursiyerler gibi eğitim faaliyetlerine 
katılan çiftçilerimize pozitif ayrım sağlanacağı, bu çiftçilerimizin desteklerden 
öncelikli ve daha fazla yararlanmalarının sağlanacağı konusu üzerine vurgu ya-
parak konuşmasına son vermiştir.

 Programda kursiyerlerimiz adına konuşan Yaşar GÜR konuşmasında 
kurstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kursta ortak çalışma yürüten İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür 
ederek konuşmasına son verdi.

ARICILIK KURSLARINA
BÜYÜK RAĞBET

 25 Ocak 2013 cuma günü Ziraat Yüksek Mühendisi İdris Macit'in sunu-
munu yaptığı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 
düzenlenen  toplantıda, meyve yetiştiriciliğinde çeşit, anaç ve özellikleri, aşıla-
ma, budama ve terbiye sistemleri konularında verilen teorik bilginin ardından 
Seyitler Köyünden bir çiftçimize ait meyve bahçesinde uygulama yapıldı.
 Söz konusu toplantıya  İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, Bitkisel Üre-
tim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür V. Fatih Düzcan ile  İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 
görevli  17 teknik personel iştirak etti. Eğitim seminerinden memnun kalan ka-
tılımcılar bu tür eğitim seminerlerinin saha çalışmalarında başarılarını artırdık-
larını ifade ettiler.

Meyvecilikte Anaç Çeşit Budama ve  Terbiye Sistemleri Konulu Hizmetiçi Eğitim Düzenlendi

5

Bir   yılda  israf  edilen  2,1  milyar adet ek-
meğin  parasal  değeri  1.5  milyar  TL ’dir. 

Bu     Parayla    Ülkemizde

Yap ı lab i l i r.

80 HASTANE

500 OKUL

500 KM YOL

ONLARCA KÖPRÜ

ON BİNLERCE KONUT
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 Artvin Milletvekilimiz Sayın İsrafil KIŞLA konuşmalarında iki yıl önce başlayan AKAK projesinde başlangıçta Şavşat’ın projeye dahil olma-
dığını 25 milyon TL ‘lik olan bu fondan Şavşat’ın proje kapsamına alınması neticesinde bugün dağıtımını yapacağımız makinelerin alındığını belirtti. 
Şavşat’ın proje kapsamında alınmasında emek veren herkese teşekkür etti. Konuşmasında yine bir kalkınma projesi olan DOKAP’a da değinen Millet-
vekilimiz diğer projelere de değindi. Ardından katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

ŞAVŞATLI ÇİFTÇİLERİMİZE
MAKİNE DAĞITIMI YAPILDI

                Programa katılan Artvin Valimiz Sayın Necmettin KALKAN konuşmala-
rında Türkiye ‘nin dünyanın en büyük 17’nci,  Avrupa’ nın ise 7’nci büyük ekono-
mi konumuna geldiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Ülkemizin hedefi 2023’tür. 
Avrupa’nın 6’ncı en büyük ekonomisi konumuna gelmesidir. Bu hedefi yakalama-
daki en büyük faktör huzur ve güven ortamıdır. Türkiye bu huzur, güven ortamını 
ve istikrarını sürdürdüğü müddetçe dünyanın büyüyen, gelişen ekonomisine sa-
hip ülkelerden biri olmaya devam edecektir ve bu durum ülkemize yansıdığı gibi 
Artvin’e, Şavşat İlçemize de yansıyacaktır. Bugün burada yapmış olduğumuz bu 
tören, ekonomideki büyümenin en güzel örneklerinden birisidir. Sayın Milletveki-
limiz Artvin için bir şans, Şavşat için ise ayrı bir şanstır. AKAK projesinde Şavşat 
İlçemiz yer almıyordu. Biz bunu sadece toplantılarda dile getiriyorduk. Bu proje-
nin ısrarlı takibi olmasaydı, Şavşat İlçemiz bu projemiz içerisine dahil edilmezdi 
ve bugün bu töreni burada gerçekleştiremeyecektik. Bu projeye Şavşat İlçemizin 
dahil edilmesinde büyük katkıları bulunan Sayın Milletvekilimiz İsrafil KIŞLA ’ya 
huzurlarınızda minnet ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YENİ ATANAN SÖZLEŞMELİ 
PERSONELLERE İNTİBAK EĞİTİMİ YAPILDI

  Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında İlimiz gene-

linde tarımsal yayım faaliyetlerini etkinleştirmek ve bilginin doğ-

rudan çiftçiye zaman ve mekan sınırı olmaksızın ulaşabilmesini 

sağlamak amacıyla  İl müdürlüğümüz emrine atanarak sözleşme 

imzalayan 26 adet  mühendis ve veteriner hekim ünvanlı sözleş-

meli personellere 18/01/2013-15/02/2013 tarihleri arasında inti-

bak (oryantasyon) eğitimi yapılmıştır.

 Yapılan intibak eğitimi sonrasında personellerimize Vali 

Yardımcımız Sayın Bahadır GÜNEŞ’in de katılımıyla katılım serti-

fikaları törenle verilmiştir. Sayın Bahadır GÜNEŞ yeni personelleri-

mize iş hayatında başarılar dilemiştir.
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 Konuşmalarına katılımcılara hoş geldiniz diyerek başlayan Şavşat Kaymakamı Sayın Abdullah KÖKLÜ  İlçede devam eden yatırım program-
ları hakkında bilgi vererek, bu yatırımlarla ilgili olarak Valimiz Sayın Necmettin KALKAN’a, Milletvekilimiz Sayın İsrafil KIŞLA’ya, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne, İl Özel İdare Müdürlüğüne ve emeği geçen diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek konuşmalarına son 
vermiştir..
                        
 İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU konuşmalarında “Bu anlamlı törenimizde bizimle birlikte olmanızdan dolayı hepinizi kuru-
mum adına saygı sevgi ve muhabbetlerimle selamlarım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak siz değerli çiftçilerimize yönelik çok önemli 
projelere imza atmaya devam etmekteyiz. Bildiğiniz üzere bu gün burada iki önemli projenin dağıtım töreni için toplanmış bulunuyoruz. Ardahan 
Kars Artvin Kalkınma Projesi kaynaklarından İlimiz çiftçilerinin kullanacağı tarım makinesi alımı yapılarak Şavşat İlçemizde 22 çiftçimize, İl genelin-
de 76 çiftçimize makine ekipman alımı sağlamış bulunuyoruz. Bu makinelerin % 60’ı hibedir. 1 milyon TL kaynağın 480 000 TL ‘sini hibe olarak İli-
mize ve çiftçimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bilindiği üzere bu projeden Şavşat İlçemizde 8 köyümüz, İlimizde 24 köyümüz yararlanmaktadır. 
Amacımız bu projeden tüm köylerimizin yararlanmasını sağlamaktır. İl Özel İdare kaynaklarımızdan Süt Sağım Makinesi alımı gerçekleştirdik. Sayın 
Genel Sekreterimiz başta olmak üzere tüm İl Özel İdare çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlimizde 100 çiftçimize vereceğimiz bu sağım makinesinin 39 
tanesini Şavşat İlçemize, 44 tanesini Ardanuç İlçemize vermiş olacağız. Şavşat ve Ardanuç hayvancılık için önemli iki ilçemizdir. Bunu dikkate alıp bu 
iki ilçemize pozitif ayrımcılık yaparak siz değerli çiftçilerimize bu hizmeti sağlamış olduk. Şavşat İlçemize özgü yerel meyve çeşitlerimizin üretilmesi 
ve kapama meyve bahçeleri oluşturmak istiyoruz. Meyve bahçeleri dikim de dahil olmak üzere kurumumuz aracılığı ile oluşturulacaktır. Özellikle 
önümüzdeki aylarda Şavşat ilçemizin bazı köylerinde ceviz bahçeleri kurmayı hedeflemekteyiz. Tek isteğimiz köylerde büyük bahçeler oluşturmaktır. 
Şavşat ve Ardanuç ilçelerimizde hayvancılığın daha da güçlendirilmesi amacıyla süt toplama merkezleri oluşturmaya yönelik projelerimiz bulun-
maktadır. Bu projelerin amacı  hayvanın memesinden hijyenik olarak sağılan sütün işleme tesislerine kadar sağlıklı olarak aktarılmasını sağlamaktır. 
Yatırımcı firmaların özellikle talep ettikleri alt yapı hizmetlerinde gerekli kolaylığı sağlayarak yatırımcıların Şavşat ve Ardanuç İlçelerimize kalıcı yatı-
rımlarını almayı hedeflemekteyiz. Bu çok önemsediğimiz bir projedir. ” demiştir. Sayın İl Müdürümüz tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına 
son vermiştir.Program konuşmalardan sonra makinelerin bulunduğu alanın kurdele kesimi ile açılarak, makinelerin sahiplerine teslim edilmesiyle 
son bulmuştur.

 İstatistik Bilgi Sistemleri (İBS) Eğitim Toplantısı İl ve İlçe  sistem 

sorumlularının katılımıyla İl Müdürlüğümüz  toplantı salonunda yapıldı.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Bakanlığımızın işbirliği ile 

yürütülen İBS (İstatistik Bilgi Sistemi) kapsamında İl Müdürlüğümüz 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile TUİK Trabzon Bölge Müdür-

lüğünün ortak çalışmalarıyla eğitim gerçekleştirildi. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Koordinasyon ve 

Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nesimi ERARSLAN ve TUİK Trabzon Böl-

ge Müdürlüğü Tarım İstatistikleri sorumlusu Ali Osman BİLGİN tarafın-

dan (İBS) Sisteminin kullanımı  yeni görevlendirilen teknik  personele 

uygulamalı olarak sistem üzerinden anlatıldı.

 Yapılan eğitim sonunda Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 

Müdürü Nesimi ERARSLAN eğitimin önemi hakkında bilgiler verdi.

İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ (İBS) EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
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 Aynı bölgede İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Teknik elemanlarınca balıkçı barınaklarında da bir dizi denetim 

gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde barınaklarda bulunan yasak av 

araçları incelemesi yapılmıştır. Barınaklarda atıl durumda, önemli 

derecede yıpranmış 14 takım misina ağ görülmüş olup; kullanım 

dışı olduğu için idari işlem yapılmamıştır. Tespit edilen atıl misina 

ağlar Barınak içinde bulunan Balıkçılık İdari Binası önüne getirtile-

rek imha ettirilmiştir.

 Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 307 Bot Komu-

tanlığınca İlimiz Karasularında balıkçı gemilerinde yapılan dene-

timlerde yasal avlanılabilir boydan küçük balık avcılığı yapan tek-

nelere toplam 80.000 TL idari para cezası kesilmiş olup avlanılan 

balıklara el konulmuştur.

 Ayrıca İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol görevlilerince 

10 gün aralıksız olarak Hopa Balıkçı Barınağında ve yol güzergah-

larında avcılık ve nakil denetimlerinde , nakil belgeleri, av araçları 

kontrolü ve balık boyu kontrolü yapılmıştır.

 İlimiz Arhavi, Hopa İlçeleri  ve Kemalpaşa Beldesinde bulunan perakende balık satış yerle-
rinde İl ve İlçe Müdürlüğümüz personellerince su ürünlerinde boy, tür ve zaman yasakları yönün-
den denetimler yapılmıştır. Denetimlerde Arhavide 6, Hopada 5 ve Kemalpaşada 1 perakende balık 
satış yerinde inceleme ve ölçüm yapılmıştır. Ölçümlerde yasal avlanılabilir boyun altında su ürünle-
rine rastlanılmamıştır. Denetim yapılan yerlere avlanılabilir balık boylarını gösteren afiş asılmış olup 
satıcılar Su ürünleri mevzuatları hakkında bilgilendirilmiştir.

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ DENETİM ALTINDA

1- Sıcaklığın +140C üzerine çıktığı günlerde koloni kontrolle-
rine başlanır. Koloni kontrolünde arılıktaki tüm kovanlar 
ana arı, yavru, polen, bal, hastalık ve zararlı etkenler 
yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilip kayıt tutulur. 
Petekler üzerindeki yavru dağılımı ana arının sağ-
lık ve yeterliliği bakımından gerekli bilgiyi sağlar. 
Düzgün ve yeterli sayıda olan yavru dağılımı ana 
arının verimli, dağınık ve az miktarda ise ana 
arının verimsiz olduğunu ve değiştirilmesi ge-
rektiğini gösterir. 

2- Bu dönemde arılıkta bulunan zayıf ve ana-
sı olmayan koloniler birleştirilmelidir. Birleş-
tirme usulüne uygun olarak gazete kağıdı ile 
yapılabilir.

3- Arılıktaki güçlü kolonilerimizde ana arısı yaş-
lı olanlara elde hazır döllenmiş ana arı, çıkmakta 
olan ana arı memesi veya 0-3 günlük larvalı çerçe-
ve verilerek ana kazandırılması sağlanır.

4- Koloniler yeterli besin kaynağı getiremiyor ise ge-
reksinim duyulduğu sürece 1:1 oranında şeker şurubu 
ile beslenmelidir.

Ayrıca beslemelerde glikoz, fruktoz içeren kekler de kul-
lanılabilir. İçerisinde küf oluşan kovanlar yenisi ile de-

ğiştirilmelidir. Kolonide hastalık ve zararlılara karşı 
koruyucu ve tedavi edici ilaçlar kullanılmalıdır.

5- İlkbaharda güçlü kolonilerin yüksek dü-
zeyde besin maddelerine gerek duymaları 
koloniler arasında yağmacılık eğilimi görü-
lebilmesine neden olabilmektedir. Koloni-
lerin uzun süre açık tutulmaması, besleme 
yapılırken şurubun çevreye dökülmemesi 
ne dikkat edilmesi ve uçuş delikleri küçül-
tülmesi gibi basit önlemlerle yağmacılığın 
önüne geçilebilir.

6- Bu dönemde temel petek verme işlemi 
koloni gücü dikkate alınarak tam zamanın-

da yapılmalıdır. Geciken petek verme işlemi 
sonrası işçi arılar balmumu salgılayarak ken-

dilerine petek yapmaya başlarlar. Arıların bu 
davranışı modern kovanlarda yapılan teknik arı-

cılıkta istenmeyen bir durumdur. Çünkü arılar 1 kg 
balmumu üretmek için 8-10 kg bal tüketirler.

 İlkbaharda Yapılacak İşlemlerin Ortak Amacı; Kolonilerin Ana Nektar Akımı Dönemine 
Kuvvetli Girmelerini Sağlamaktır. 

Zeki ERGENE - Veteriner Hekim
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 Toplantıda İlimiz bünyesindeki tarımsal alanlarda faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanarak tarımsal üretim alanlarında çiftçile-
rimize uygulanan desteklemeler ile kredilerin usulüne uygun yapılması ve kurumlar 
arasındaki farklı uygulamalardan dolayı çiftçinin mağdur olmasının engellenmesi ile 
çiftçinin tarımsal üretime yönlendirilmesi gerekliliğinin kanaatine varıldı.
 İlimiz genelinde küçük ölçekli alanlarda ve az sayıda hayvan barındıran işlet-
melerden ziyade büyük ölçekli ve çok sayıda hayvan barındıran birden fazla işletme-
nin birleşmesi sonucu profesyonel ve tekniğine uygun tarımsal üretim yapan işletme 
sayısının çoğaltılması, kaliteli hayvansal ve bitkisel ürün elde edilerek pazar hacminin 
arttırılması, İlimizin genel tarımsal hedefi olması gerekliliği sonucuna varıldı.
 Kafkas ırkı arı yetiştiriciliğinde Artvin ve Ardahan bölgesi gen merkezi oldu-
ğundan arı konaklama döneminde üreticilerimizin mağdur olmaması, etkin arı ve bal 
yetiştiriciliği için Artvin ve Ardahan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında 
koordinasyon sağlanarak üreticilerimizin mağdur olması engellenmelidir denildi.
 Arhavi İlçesinde faaliyete geçen bal dolum tesisinde bal üreticilerinin ürettiği 
ballarını  dolum yaptırmaları konusunda yaptırım sağlayıcı tedbirlerin alınmasının sağ-
lanması, bununla birlikte Artvin bölgesinin kaliteli balının uluslararası düzeyde tanıtı-
mının ve satışının standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlanması ile yurtdışından 
ve diğer illerden gelen sahte bal satışına engel olmak için ilgili kuruluşlarla bağlantıya 
geçilerek gerekli tedbirlerin alınmasının olmazsa olmaz koşul olduğu benimsendi.
 İlimizde bulunan ve karayolları ulaşımında kullanılmayan tünellerin soğuk 
hava deposu olarak kullanılması ile meyve ve sebze ürünlerinin uzun süreli saklanma-
sının sağlanması da belirtilmiştir.
 İlimizde kivi üretimi artmakta olup bu üretimin 1000 ton’a çıkarılacağını ancak 
elde edilen ürünlerin muhafazası için soğuk hava deposu kurulması gerektiği, bunun-
la birlikte, kivi üreticilerimiz için bahçe kurum aşamasında maliyeti yüksek olan kivi 
direği temin edilmesi gerekliliği vurgulanmasına müteakip İl Müdürümüz Sayın İshak 
HACIKAMİLOĞLU kivi üreticilerimize yönelik  müjde vererek sözkonusu direklerin İl 
Özel İdare Destekli olarak karşılanacağını ayrıca kivi birliğince müracaat edilmesi du-
rumunda tesisin Bakanlığımız tarafından uygulanan KKYDP kapsamında % 50 karşıla-
nabileceğini belirtti.
 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin İlimizde  daha etkin yapılabilme-
si amacıyla 2013 yılında 30-40 adet danışmanın çiftçi örgütleri tarafından çalıştırılma-
sına ilişkin mutabakata varılmıştır.
 İlimiz Arı Kovan Dağıtım Projesi kapsamında kovan dağıtımı yapılırken kovan 
verilen kişilerin İl Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan arıcılık 
kurslarında sertifika almış arıcılığı iyi bilen üreticilere verilmesi, bu kişilere öncelik ta-
nınması benimsenmiştir.  Toplantı mayıs ayında tekrar değerlendirme yapmak üzere 
sona erdirilmiştir.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Vali Yardımcımız 

Sayın Bahadır GÜNEŞ başkanlığında İl Müdürümüz 

Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU, bazı şube müdürlerimiz, 

birlik, kooperatif ve ziraat odaları başkanları ve diğer 

temsilcilerinin de katılımıyla ilimizin tarımsal sorunları 

ve mevcut sorunlarla ilgili çözüm önerileri masaya 

yatırıldı...

 2012 yılına veda ederken kurumumuz binası yeni görüntüsüyle 
2013 yılına hazırlandı. Bir aydır tadilatta olan kurumumuzda dış cephede 
mantolama ile bu sürece başlandı. Mantolama yapıların ömrünü uzatması, 
kışın ısıtılmasının yazın soğutulmasının kolay olması nedeniyle enerji ma-
liyetlerinin düşürülmesi gibi etkileri düşünüldüğünde kurumumuz açısın-
dan yapılması zorunlu bir çalışmaydı. Binamızın dış cephesi Bakanlığımız 
kurumsal kimliğine uygun olarak yeşil-beyaz renklere boyandı iç cephede 
saten alçı yapıldıktan sonra bej renkte boyanarak ferah bir çalışma ortamı 
sağlandı. Kapılar iç dizayna uygun renge boyanarak bütünlük sağlanmış 
oldu. 
 Eski perdeler jaluzi perdeyle değiştirilmiştir.  Değişen jaluzi per-
deler güneş ışığını filtre etme özelliği sayesinde bilgisayar çalışmalarında 
ekran yansımasını en aza indirdi. Odalarda bulunan eski tip lambalar yeni 
model aydınlatma sistemi ile değiştirildi. 
 Bu çalışmalarda emeği geçen ve yine bu zorlu dönemde Müdürlük 
çalışmalarını aksatmadan yürüten personelimize teşekkür ediyor, yenile-
nen hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyoruz.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ANA HİZMET BİNASI YENİLENDİ

9

İLİMİZİN   TARIMSAL   SORUNLARI   İLE    İLGİLİ    DEĞERLENDİRME    TOPLANTISI   YAPILDI
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Bruselloz Hastalığı Nedır?
 Brusella hastalığı bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gö-
rülen ihbarı mecburi enfeksiyöz  hayvan hastalığıdır. Gıda güvenliğini, 
hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle 
büyük öneme sahiptir. Mücadele edilmesi gereken hastalıkların başın-
da ve ilk sıralarında yer almaktadır. 

 Dünya üzerinde, bir çok Avrupa ülkesinde görülmekle birlikte, 
özellikle Akdeniz ülkelerinden (Portekiz, İspanya, Malta, Güney Fransa, 
İtalya, Yunanistan, Türkiye, Kuzey Afrika)  Güney ve Orta Amerika, Doğu 
Avrupa, Asya, Afrika ve Karaipler gibi  ülkelerde de sık olarak görülmek-
tedir. Ülkemizde de özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
illerinde yoğunlaşmaktadır. 

 Hastalık, hayvanlarda  yavru atma,  süt veriminde azalma, da-
mızlık değerinin kaybolması ve kısırlığa neden olur. Hayvanlardan in-

sanlara geçen bu hastalığa halk arasında, Malta humması, Yavru Atma, 
Dalgalı Humma, Bang Hastalığı, Akdeniz Humması ve Peynir Hastalığı 
da denilmektedir. 

Hastalık etkeNlerı Nelerdır kaç çeşıdı Vardır?
         Brusella hastalığı, Brusella mikroorganizmaları tarafından meydana 
getirilir. Bilinen 5 tipi bulunmaktadır. Bunlardan B. Melitensis, B.Abort 
ve B.Suis hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından önem arz etmektedir.

    1-B.Melitensis: koyun ve keçilerde hastalık yapar. Sığır, köpek, koç ve 
insanlara da bulaşır.
    2-B.Abort: Sığırlarda hastalık yapar. Manda, deve, geyik, at, koyu, kö-
pek, domuz ve insanlara da bulaşır.
   3- B.Suis: Domuzlarda hastalık yapar. Sığır, Manda, Ren geyikleri ve 
insana da bulaşır.
    4- B.Canis: Köpek, kurt, çakalda görülür. Çok fazla olmamakla birlikte 
insanlara da bulaştığı söylenmektedir.
   5- B.Ovis: Koçlarda enfeksiyon oluşturur. İnsan ve diğer hayvanlara 
bulaşmaz.

Bruselloz HastalığıNıN HayVaNlardakı seyrı Ve 
Belırtılerı Nelerdır?

 Klinik olarak tipik ve çok fazla bir belirtiye rastlanmamakla bir-
likte, gebe hayvanlarda yavru atma (sığır 5-7 koyun-keçide 3-5. Aylarda), 
verim kaybı, süt kaybı, kısırlık, döl tutmama, yavru zarlarının atılama-
ması, rahimde iltihaplanma,  eklemlerde şişkinlik ve erkek hayvanların 

testislerinde  iltihaplanma görülür.

 Bazen de enfekte hayvanlar 1. atıktan sonra 
yavru atmazlar.  Yalnız doğan buzağılar zayıf ve cılız 
olur,  nadiren doğumu takiben ölürler. Enfekte anadan 
doğan buzağılar enfeksiyonu gizli olarak taşıyabilirler 
ve ilk gebeliklerine kadar her hangi bir belirti de gös-
termeyebilirler. Ancak sürü içerisinde enfeksiyon kay-
nağı olarak rol oynarlar. Serolojik testlerde de negatif 
sonuç veren bu enfekte anneden doğan buza-
ğılar damızlık da kullanılmamalıdır.

         Koyunlarda ise atık şekillendikten 
6 ay sonra bazen  kendiliğinden has-
talığa karşı bağışıklık oluşmaktadır. 
Ancak bu her zaman ve her koyun 
için geçerli değildir. %20 oranında  
hastalık etkenini taşıyanlar olabil-
mekte ve tekrar yavru atabilmek-
tedirler. Yine sığırlarda olduğu 
gibi hasta anneden doğan kuzu 
ve oğlaklarda sürü içerisinde gizli 
enfeksiyon kaynağıdır. Damızlık da kullanıl- m a -
malıdır.

Hastalık HayVaNdaN HayVaNa Nasıl Bulaşır?
 Hastalık hayvandan hayvana,  hasta hayvanlarla doğrudan te-
masla, yalanma, idrarı, dışkıyı  koklama veya ağzını  vurma, yalanma, 
birbirlerini koklama, süt emme, atık yavru ve zarları yada vaginal akın-
tıları koklama ve temas, ağız, deri ve göze temas, çiftleşme ve hatalı sa-
ğım veya hasta hayvanların kontamine ettiği alet malzeme veya yiyecek 
ve içecekler ile temasla bulaşır. 

 Hastalık İNsaNlara Nasıl Bulaşır? 
1- Hasta hayvanların, salya, idrarı, dışkısı, atık 
yavruları, ve zarları yada vaginal akıntıları ile 
doğrudan temas,  hatalı sağım veya hasta 
hayvanların kontamine ettiği alet malzeme, 
yiyecek ve içecekler ile doğrudan temasla, 
2- Pastörize edilmemiş (iyi kaynatılma-
mış) süt ve süt ürünleri (süt, pey-
nir, tereyağı krema v.s)
3- İyi pişirilmemiş et ve et ürün-
leri ile (salam, sosis, sucuk, kıy-
ma, et v.s) 
4- Nadiren solunum yolu ile bu-
laşma da görülmektedir.

HastalığıN İNsaNlardakı 
Belırtılerı

          Hastalık mikrobunun kuluçka süresi 2-3 hafta kadardır. Bu bazen 
birkaç aya kadar da çıkabilmektedir. İnsanlarda terleme, yorgunluk, ek-
lem ağrıları,  ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, sırt ağrısı, depresyon , erkekler-
de testislerde şişme, hamile kadınlarda düşük,  titreme ve kilo kaybı gibi 
çeşitli rahatsızlıklar baş göstermeye başlar.Tedavi edilmediği takdirde 
ölümle sonuçlanmakta olup, en yakın Sağlık Kuruluşuna müracaat edil-
melidir. 

         Zira hastalık hayvanlardan geçmesi nedeniyle, hayvanlarda varsa, 
hayvanlarla yakın temas eden insanlarda da, Bruselladan şüphe edilme-
lidir. Çünkü insanlarda görülen hastalık hayvanlarda görülen hastalıkla 
paralellik arz etmektedir.

BRUSELLA  HASTALIĞI  İLE  BİRLİKTE  MÜCADELE  EDELİM...
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eN çok kımlerde Görülür?
 Hastalık  hedef kitle veya risk grubu dediğimiz, çobanlar, 
hayvan bakıcıları, hayvan sahipleri, veteriner hekimler, 
veteriner sağlık teknisyenleri, laboratuvar çalışanları, et 

ve et ürünü işleme tesislerinde ve kesimhanelerde çalışan 

insanlarda daha çok görülmektedir.

Nasıl teşHıs edılır?
           Hastalık klinik olarak teşhis edilemez. Kesin teşhis labo-

ratuvar muayeneleri ile yapılmaktadır.

HastalığıN tedaVısı Varmıdır?
 Brusella hastalığı, tedavinin uzun 
sürmesi ve masraflı olması nedeniyle hay-
vanlarda yapılmaz. İlgili Kanun ve Mevzuat-

lar kapsamında hastalığa yakalandığı labora-
tuar teşhisi ile teşhis edilenler tazminatlı olarak 

mecburi kesime (kavurmalık) gönderilir veya bir an önce 
itlaf ve imha edilir. Tazminatı Devlet tarafından ödenir.

 İnsanlarda ise tedavisi mümkün. En yakın sağlık ku-
ruluşuna müracaat edilmesi gerekir.

 HastalığıN İNsaNlara, yetıştırıcıye Ve  
ekoNomıye Vermış olduğu zarar Nedır?

1-   Yavru kaybına bağlı besi ve  damızlık hayvan kaybı,
2-   Süt kaybı,
3-   Et kaybı,
4-   Tedavi masrafları kaybı,
5-   Hastalıkla mücadelede harcanan işgücü, para ve zaman 
kaybı,
6-    İnsanların tedirgin olması ve pisikolojik bozukluklar,
7- Et yeme alışkanlığının azalması ve beslenme bozuklukları. 

Brusella mıkroBuNuN çeVre şartlarıNa daya-
Nıklılığı Nedır?

 Brusella mikrobu genellikle konakçı hayvan dışın-
da çoğalamaz.Direk güneş ışığı, dezenfektanlar, pastöri-

zasyon ve kuru şartlara duyarlıdır. Güneş ışığında 1-12 
saatte, 60 derecede 10 dakikada, 100 derecede hemen 

ölür. Nemli ve rutubetli ortamlar da ise daha uzun süre 
canlı kalabilmektedirler.

HastalıktaN koruNma Ve Hastalıkla mücade-
le Nasıl yapılmaktadır?

 Hastalık çıkan işletmelerde, hastalığı söndürmek oldukça 
güç, zaman alıcı ve masraflı bir iştir. Brusellozis hastası hayvan-

larda klinik olarak bir belirti görülmez. Ancak hayvan gebe ise 
ve yavru atarsa, brusella akla gelebilir. Ancak kesin teşhis labora-

tuvarda yapılmaktadır. Tüm yavru atık vakaları İl-İlçe Müdürlüklerine mut-
laka bildirilmelidir.

 Şüpheli hayvanlar laboratuvar sonucuna  kadar sürüden ayrılmalı 
ve ayrı tutulmalıdır.

 Hastalık çıkması halinde mücadele, 5996 sayılı Kanun ve bu Ka-
nuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelikler ve Genelgeler kapsamında 
yapılmakta olup, hasta hayvanlar tazminatlı olarak mecburi kesime gön-
derilmekte veya itlaf ve imha edilerek sürüden çıkartılmaktadır. Dezen-
feksiyon, eğitim, kordon ve karantina tedbirlerine ağırlık verilerek, sağlıklı 
hayvanlara, Bakanlığımız genel politikaları ve programları kapsamında  

brusella konjuktival aşısı yapılmaktadır. Söz konusu aşılama ülke gene-
linde uygulanmakta olup, şu an itibarı ile mevcut tüm dişi sığırlar ile dişi 
koyun ve keçiler, ve damızlıkta kullanılacak koçlar konjuktival aşı ile aşıla-
nacaktır. Sığırlar 12 ay arayla 2 kez, koyunlar ise hayatları boyunca 1 kez 
aşılanmış olacaklardır. Bir sonraki yıl ise,  sığırlarda 1. aşılaması yapılanlara 
2. aşılaması yapılacak ve yeni doğmuş 3 ayını tamamlamış dişi buzağılara 
da 1. aşılama yapılacaktır. Koyun ve keçilerde ise tek uygulama olması ne-
deniyle bu yıl yapılanlara bir sonraki yıl yapılmayacak, yeni doğan ve 3 ayı-
nı doldurmuş dişi kuzu ile damızlıkta kullanılacak erkeklere yapılacaktır. 
Uygulama sığırlarda 10 yıl, koyun ve keçilerde 6 yıl süreyle devam edecek 

olup, bu süre sonunda mevcut tüm hayvanların brusella hastalığına karşı 
aşılanmaları sağlanmış ve hastalık eradike edilmiş olacaktır.

          Ayrıca, hayvanlarla yakın temastan kaçınılmalı, sığırlarda suni to-
humlama yaptırılmalı ve boğalar damızlıkta kullanılmamalı, sığır  sürüsü-
ne katılmamalı, koyunlarda ise damızlık da kullanılacak koçların serolojik 
testleri yapılmalıdır.

 İnsan sağlığı açısından ise, hayvan bakıcılarının, çobanların, hay-
van sahiplerinin, veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerinin özel-
likle hastalıklı işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyona önem vermeleri,  
hasta ve şüpheli hayvanlarla veya bunların kontamine ettiği alet, eşya ve 
malzemelerle direk  temasta bulunmamaları ve elleri antibakterial sabun-
larla iyice yıkamaları gerekir. 

          Atık yavrular ve yavru zarları, süt, bulaşık materyaller çukurlar açılarak 
ve üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek  imha edilmeldir.

 Ağıl ve ahırlar dezenfekte edilmeli, Pastörize edilmemiş (kaynatıl-
mamış) süt ve süt ürünleri yenilip içilmemeli, Türk Gıda Kodeksine uygun 
üretilmemiş, üzerinde üretim, son kullanma tarihi bulunmayan, etiketsiz, 
ambalajı açık veya yırtılmış yada üzerindeki yazıları okunmayan süt ve 
ürünleri, et ve et ürünleri  alınıp  tüketilmemelidir. Isıl işleme tabi tutulma-
yan et ve et ürünleri yenilmemelidir. 

BRUSELLA  HASTALIĞI  İLE  BİRLİKTE  MÜCADELE  EDELİM... MİKAİL KAYA - VETERİNER HEKİM
HAY. SAĞ. YET. ve Su Ür. Şube Müd. V.



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

-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. 

ARICILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK
-Arı kovanları sağlıklı olmalı ve bazı kovanlarda 
çerçeve değiştirilmelidir.
-Arıların temizliği ve bakım işleri devam eder. -Ana arısı 
olmayan kovanlara ana arı verilir. Zayıf kovanlarda 
beslenmeyi takviye bakımından şerbet verilir.
-Çeşitli arı hastalık ve zararlılarına karşı ilaçlama 
yapılır, tedbir alınır.

-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.
-Mera ıslahları yapılır. Ve dışarda otlatma bütün 
bölgelerimizde devam eder.
-Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarıyla 
mücadele yapılır.

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

HAYVANCILIK
-Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda 
temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri 
devam eder.
-Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. 
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 eder.
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele edilir.

HAYVANCILIK

-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.

ARICILIK

-Fidanlıklarda ot çapası yapılır.
-Nisan ayının ilk haftasında, yabani meyve 
ağaçlarında ve çeşit değiştirmelerde, kalem aşısı 
işleri sonuçlandırılır.
-Meyve bahçelerinde toprak işlemesi bitirilir.
-Çöğürlerin aşı parsellerine şaşırtma işi tamamlanır.
Hastalık ve zararlılarla mücadele işi sürdürülür.

MEYVECİLİK

MEYVECİLİK

MEYVECİLİK

-Yeni kurulan bahçelerdeki fidanlar sulanır ve ot 
çapası yapılır.
-Yeşil sürgün budaması yapılır.
-Ayın son haftasında, obur dallar ile piçleri 
temizlenmek zorunludur.
-Sürgün göz aşıları yapılır.
-Meyve ağaçlarında, zirai mücadele işleri 
sürdürülür.

-Ot mücadelesi sürdürülür.
-Sürgün göz aşıları ayın ortalarına kadar 
sürdürülür.
-Ekolojik duruma göre sulama yapılır.
-Elma ve armutlarda karaleke, elma iç kurdu, 
kırmızı örümcek ve diğer zararlılara karşı 
mücadele işleri sürdürülür.

-Tohum ekimi yapılacak tarlaların son sürümü yapılır 
ve diskaro çekilir. Tavın korunması için tapan ve 
sürgü çekilir .
-Fideliklerde günlük sulama , zayıf gidiyorsa 
gübreleme ve kapak kapatma işlemleri yapılarak , 
yabancı otlar ayıklanır.
-Geç turfanda patatesin ekim ve gübreleme işlemi 
yapılır.
-Ilık yastıklara şaşırtılmış bulunan biber, domates 
ve patlıcan fideleri 15 nisandan sonra, tarladaki 
yerlerine dikilmeye başlanır.
-Bamya, fasulye, hıyar, kabak, karnabahar, lahana 
ve soğan tohumlarının ekimine devam edilir.
-Fidelerin dikiminden 1-2 hafta sonra, birinci çapa 
yapılır. Dikimden önce ve sonra zararlı mücadelesi 
yapılır. Yabancı otlar temizlenir.
Patateste birinci çapa ile boğaz doldurması ve zaralı 
mücadelesi yapılır.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK SEBZECİLİK
- Açığa tohum ekimi, bakımı ve sulaması yapılır.
- Fideler tarladaki yerlerine dikilir ve can suyu 
verilir.
- Geçen ay dikilen fidelerin ot alma , çapalama, 
sulama ve gübreleme gibi bakım hizmetleri 
sürdürülür.
- Yaprak bitlerine karşı Gusathion, Komithion 
50, Malathion gibi ilaçlarla tariflerine göre 
mücadele yapılır.
- Septoria hastalığına karşı Afugan , Deresol 
veKemizon gibi ilaçlarla mücadele işlemi yapılır.

- Boğaz doldurma ve sulama işlemleri 
aksatılmadan yürütülür.
-Çok zarar meydana getiren, son zamanlarda çok 
yaygın bir şekilde görünen ve çok tehlikeli olan 
patates böceğine karşı mücadele yapılmalıdır.
- Havalar diğer aylara göre oldukça ısındığından, 
bamya,biber,domates, fasulye, kavun, karpuz, 
patlıcan ve soğan gibi sebzelerin sulaması 
aksatılmamalıdır.
-Çapalama ve yabani ot mücadelesine 
devam edilir. Kışlık sebzelerden karnabahar, 
lahana,pırasa ve diğerlerinin fideleri bahçedeki 
esas yerlerine dikilir. Salatalık,acur,kabak,kavun 
ve karpuzda görülen antraknoza karşı bakırlı 
ilaçlar kullanılmak suretiyle ilaçlama yapılmalıdır.
- Domates,hıyar ve kabakların tepeleri budanır.
- Bezelye ve fasulyelerin sırık çeşitleri için herek 
dikilir.


