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 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı (KKYDP)  kapsamında 
7. Etap Projeleri Bakanlığımız tarafından 
onaylanan 3 adet Ekonomik Yatırım Proje-
si hibe sözleşmeleri, İl Müdürümüz İshak     
Hacıkamiloğlu ile Yatırımcılar tarafından 
imzalandı.

HİBE SÖZLEŞMELERİ 
İMZALANDI

EKMEK İSRAFINI 

ÖNLEME KAMPANYASI

KONULU KONFERANS 

DÜZENLENDİ
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ARTVİN MEYVE CENNETİ OLMA 
YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

11

BAL EVİ AÇILDI

3 ‘te

Arıcılık Kursu Sertifika Töreni ve Artvin İlinin Doğal 
Bitkileri Katalog Tanıtımı Yapıldı

       İlimizde Arıcılığı Geliş-

tirme Projesi kapsamında, 

İl Müdürlüğümüz Hayvan 

Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su 

Ürünleri Şube Müdürlüğü 

organizatörlüğünde arılı 

kovan ve ana arı dağıtımı 

yapıldı.  

       Artvin Valiliği, Artvin 

Çoruh Üniversitesi ile İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdür-

lüğümüzce "Ekmek İsrafını 

Önleme" kampanyası kapsa-

mında ortaklaşa konferans 

düzenlendi.

 2006 Yılından buyana İl Müdür-
lüğümüzün, Bakanlığımız ve İl Özel İdare 
kaynakları kullanılarak yürüttüğü Artvin 
İli Meyveciliğini geliştirme projesi 2013 yı-
lında İl Müdürümüz  İshak Hacıkamiloğlu 
’nun bizzat projeye verdiği özel katkılarla 
hız kazanmış ve 3 ay gibi kısa sürede 870 
dekar bir alanda kapama ceviz bahçeleri 
tesis edilmiştir.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce yürütülen Artvin İlinin Doğal Bit-
kileri Katalog Hazırlık çalışmaları tanıtımı ve İl Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğünce ortaklaşa yürütülen Taşlıca Kooperatifi arıcılık kursu sertifika töreni Vali Yardımcı-
mız Sayın Bahadır Güneş, İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, bazı Kurum Amirleri, Çoruh 
Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doç. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Kooperatif  Başkanları İl  
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Şube Müdürleri ile Teknik personeller ve kursi-
yerlerin katılımıyla  Artvin Valiliği Çoruh Toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

DERİNER BARAJI
SU ÜRÜNLERİ YATIRIMINA HAZIR

 Devlet Su İşlerince yapımı tamamlanan Deriner 
Barajı su tutumunu tamamlayarak faaliyete geçmiştir. 
Deriner Barajı enerji üretimi amaçlı yapılmış olup minimum 
kotta 1713 hektar alanla su ürünleri yetiştiriciliği açısından 
büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ana kaynağı Çoruh 
Nehri olan Deriner Barajı Şavşat ve Ardanuç dereleriyle 
de beslenmektedir. Baraj derin vadiye kurulduğu 
için su derinliği 80-100 metre arasında değişmekte, 
barındırdığı büyük su kütlesi sebebiyle maksimum 17-
18 °C su sıcaklığıyla da su ürünleri için gerekli kriterleri 
sağlamaktadır. SAYFA  11 ’de ... 

3 ‘te

DAMLA SULAMA 
YÖNTEMİ

UZAKTAN ALGILAMA VE
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
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Sayfa

Sayfa

 devamı 9 ’da ... 

 devamı 8 ’de ... 
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      Dağıtım Törenine İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, 
İl Müdür Yardımcısı Hakan Keskin, Şube Müdürleri ve İl 
Müdürlüğümüz personelleri ile arıcılarımız katılmıştır.
         Törende, proje hakkında bilgi veren İl Müdürümüz Sayın 
İshak Hacıkamiloğlu Proje kaynağının 2012 yılında Bakanlığımız 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi Müdürlüğü 
bütçesine aktarılan 100.000,00 TL ödenekten karşılandığını 
belirterek proje kapsamında 2013 yılı 3. Dönem arıcılık kursuna 
katılan ve başarılı olan 10 (on) kursiyere 5 (beş) adet öz kaynaktan 
alınmak şartı ile 5(beş) er adet arılı kovan verildiğini, Toplam 50 
adet arılı kovanın dağıtımının yapıldığını belirten İl Müdürü İshak 
Hacıkamiloğlu, ayrıca 30 kişiye de 300 adet  ana arı dağıtımı 
yapılacağını, Ana arı dağıtımında , AKS üyesi olup 2012 yılında 
destekleme almış ve kovan sayısı 30-50 arasında olan arıcılar hedef 
kitle olarak seçildiğini belirtti.. Projeye dahil olan her arıcıya 10 ‘ar 
adet ana arı verilecek olup, toplamda 200 arıcıya 2.000 adet ana 
arı dağıtımı yapılacağını açıklayan il müdürü arıcılara olan desteğin 
aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. 
         Tamamı hibe olan arılı kovan ve ana arıların yetiştiricilere hayırlı 
olmasını dileriz.

Arılı Kovan ve Ana Arı Dağıtımı Yapıldı

 Bakanlığımızca kredi kullandırılan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere muaccel hale ge-
len borçlarının yeniden yapılandırılarak taksitlendirilmesine dair 2013/3 nolu Genelge 
Bakanlığımız tarafından yayınlanarak yürürlüğe konmuştur.

 Söz konusu genelge kapsamında yeniden yapılandırmadan faydalanabilmek için koo-
peratif  ve ortaklarının 31.12.2013 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze gelerek müracaat etme-
leri gerekmektedir.

Kooperatif Kredilerine Yeniden Yapılandırma ...
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 Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize 
edilerek Arhavi Belediye Başkanlığı tarafından yeri bedelsiz 
olarak Arı Yetiştiricileri Birliğine tahsis edilen ‘’BAL EVİ‘’ başta 
Sayın valimiz Necmettin Kalkan olmak üzere Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu  ile 
birçok bürokrat ve vatandaşın katılımıyla  hizmete girdi.

 Artvin Valisi Sayın Necmettin Kalkan, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, İlçe Kaymakamı 
Sayın Bülent Bayraktar, Arhavi Belediye Başkanı Sayın Coşkun 
Hekimoğlu, Türkiye Arıcılar Birliği Genel Başkanı Bahri Yılmaz, 21 ilin 
Arıcılar Birliği Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri, 
sivil toplum kuruluşlarının başkanları ilçe esnafı ve  halkının katılımıyla 
gerçekleştirilen açılışa  başta İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu 
olmak üzere şube ve ilçe müdürlerimiz ile personellerimizin yoğun 
katılımıyla Artvin arıcılarına adeta destek  çıkarması yapılmıştır.
 Sayın Valimiz Necmettin Kalkan açılış esnasında yapmış olduğu 
konuşmasında “ Bu gün buraya yurdun dört bir tarafından katılan birlik 
başkan ve üyelerinin bir arada, dayanışma içerisinde olmaları takdir 
edilecek bir durum olduğunu, Arhavi’de açılan bu şubenin yanında 
Bal Dolum Tesisinin de yer alması bölgenin arıcılığa verdiği önemin 
göstergesi olduğunu belirtti. İşletmenin önce Artvin’e ve daha sonra 
tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
 Açılışta Artvin İli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Necmi 
Yazıcı Bal Evinin kurulmasında katkısı ve emeği geçen herkese ayrı 
ayrı teşekkür ederken; doğal ve organik kalitesi tartışılmaz Artvin 
ballarının gerek iliçinde gerekse uluslararası fuarlarda standlar açmak 

suretiyle profesyonel ekibiyle yaptığı  tanıtma ve Artvin Arıcıları için 
gerek yerel gerekse genel bütçe kaynaklı muhtelif arıcılık  projeleri 
yaparak yıllardır maddi destek yapması ve arcılarımıza kurslar vererek 
bilgi ve görgülerinin artması için büyük çaba gösteren başta İl 
Müdürümüz  Sayın İshak Hacıkamiloğlu  olmak üzere İl Müdürlüğümüz 
personellerine teşekkür ederek Artvin arıcılarının minnetdarlığını 
belirtmiş  maddi manevi desteklerimizin artarak devam etmesini dile 
getirmiştir.
 Açılışa katılan İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu 
konuyla ilgili değerlendirme yaparak sadece  % 9 tarım arazisine sahip 
ve ormanları, meraları ile Dünyada eşi benzeri az bulunur doğal flora ve 
fauna çeşitliliğine haiz ilimizde yapılan bal üretiminin bu doğrultuda 
nasıl bir doğallık ve kaliteye sahip olduğunun şüphesizki tartışılmaz 
bir konu olduğunu belirtti.
 Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak her 
zaman Artvin arıcılarının yanında olacaklarını söyleyen İl Müdürümüz 
sayın İshak Hacıkamiloğlu ilimizde özellikle organik arıcılığın gelişmesi 
ve yaygınlaştırılması için gerek yerel gerekse genel bütçe kaynaklı 
projelerle organik kovan, arılı kovan ve yörermize has ırk olan saf Kafkas 
ana arı dağıtımı yapılarak katkıda bulunduklarını bu doğrultuda 2012 

yılında 1200 organik kovan dağıtıldığını,  2013 yılında da 2000 ana arı 
dağıtımı yapılacağını belirtti.
 İlimiz  arıcılığının gelişmesi ve yaygınlaşması için olmazsa 
olmaz konularından arıcılık eğitimleri ile ilgilide Milli Eğitim (Halk Eğitim 
Merkezi ve ASO) Müdürlüğü işbirliği ile tüm il çapında yüksek sayıda 
katılımlarla arıcılık çiftçi kursları açtıklarını 2013 yılında planlanan 12 
kursun daha şimdiden tamamlanmak üzere olduğunu bu kurslara 
yüksek talep bulunduğunu vurgulayıp tesisin Artvin arıcılarına hayırlı 
olmasını diledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği Bal Evi Açılışında İl Müdürlüğümüz Tam Kadro

 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İl  
Müdürümüzü makamında ziyaret etti. İlimize bir ziyaret gerçekleştirerek 
Doğu Karadeniz illerinin önemli projelerinden olan Yeşil Yol projesinin Artvin 
ayağını yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgi ve değerlendirmelerde 
bulunmak üzere, İl Genel Sekreteri Orhan Yazıcı ’yı ziyeret etmiştir. Bilindiği 
üzere kısa bir süre önce Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz ‘ın İlimizi 
ziyaretlerinde 5 milyon tl protokolle imzalanarak ilimize tahsis edilmişti.   
Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Ekrem Yüce 
daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu 
’nu makamında ziyaret ederek tarımsal kalkınma konusunda nelerin 
yapılabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulundu. 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
Ekrem Yüce Kurumumuzu Ziyaret Etti
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 İlçe Müdürlerimiz, Şube Müdürlerimiz ile STK Başkanlarının 
katılımı ile İl Grup Toplantısı 28.05.2013 tarihinde DSİ Bölge 
Müdürlüğü salonunda gerçekleşmiştir. Toplantı İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu başkanlığında gerçekleştirilmiş olup, çok önemli 
konularda bilgi paylaşımı ve İlimizin geleceği konusunda önemli 
projelerin hayata geçirilmesi konularında fikir birliğine varılmıştır. 
 İl Müdürümüz   İshak     Hacıkamiloğlu   2013   yılı 
projeleri hakkında önemli bilgiler vermiştir. Çoruh Üniversitesi 
ile ortaklaşa yürütülen ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
sponsorluğunda yürütülen Artvin’in endemik ve bitki florası kitap 
katoloğu çalışmalarının süratle hayata geçirilmeye 
başlandığını, saha çalışmalarının devam 
ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca Doğuş A.Ş. 
nin destekleri ile İl Müdürlüğümüzün 
100 000 adet zeytin fidanı üretimi 
123 000 tl bütçeli projenin bu yıl 
hayata geçirileceğini, bunun için 
süratle sera kurularak özellikle 
Yusufeli Zeytini olarak bilinen 
bu bölgenin yerel zeytin 
çeşitlerinin çelikle çoğaltılarak 
2 yıl sonra bu fidanların çiftçi 
bahçesine dikileceği müjdesini 
vermiştir. Çiftçi gelirlerinin 
artırılmasına yönelik projelerden 
yöresel meyve çeşitlerinin de bu proje ile 
eş zamanlı olarak yürütüleceğini ve bunun 
için ilçe ve Şube Müdürlerinden özellikle Sivil 
toplum kuruluş başkanlarından yöresel meyve çeşitlerinin 
belirlenmesinde fikirlerinin önemli olduğunu, katkılarını vermeleri 
halinde bu ürünlerin çoğaltılarak çiftçi bahçelerine dikiminde dikkate 
alacaklarını ifade etmiştir. Ayrıca Köy tavukçuluğu konusunda bu yıl 
25 adet 50 başlık kümes projesini hayata geçireceklerini ifade eden 
İl Müdürü İshak HACIKAMİLOĞLU, Kadın Kooperatifleri kurulmasını 
çok önemsediklerini, Şavşat, Ardanuç, Yusufeli ve Arhavi ilçelerinde 
bu kooperatiflerin kurulum aşamasında olduğunu ve özellikle bu 
kooperatif üyelerine  bu kümeslerden vererek destekleyeceklerini 
ifade etmiştir. 
 Daha sonra İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri ve STK Başkanları 
sıra ile söz alarak fikirlerini ifade etmişlerdir. Hopa İlçemizde çiftçilerin 
ilaçlama konusunda taleplerinin olduğu gündeme gelmiştir. Bu 
konuda tüm ilçelerimizden genç, girişimci kişilerin tespit edilmesini, 
bu kişilerin İl Müdürlüğümüz aracılığı ile eğitilerek, budama, aşılama, 

ilaçlama ve diğer zirai konularda sertifikalı hale getirilmesinin 
önemine vurgu yapılmıştır. Eğitimini başarı ile tamamlayacak olan bu 
genç çiftçilere kullanacağı aletlerin de İl Müdürlüğümüz projelerinden 
karşılanacağı sözü verilmiştir. Bir nevi profesyonel çiftçi yetiştirilmesi 
anlamına gelecek olan bu proje ile tarım alanında yeni bir hizmet 
sektörünün oluşacağı ifade edilmiştir. Çiftçilerin yaşlı kesimden 
oluştuğu, kendi bahçelerinin bakımını yapmalarının zorlaştığı, bu 
nedenle bu hizmet sektörünün çok önemli olduğu dile getirilmiştir.
 Yine Kırsal Kalkınma Projelerinden ilimizin çok az proje ile 
temsil edildiğini, bunun için ilçelerimizde özellikle yerel ürünlerimizin 

işlenmesi, ambalajlanması, meyve işleme tesislerinin 
teşvik edilmesi amacı ile bir çok toplantıların 

yapılması ve etkin tanıtımın yapılması karara 
bağlanmış önümüzdeki günlerde bu 

çalışmaların yapılmasına başlanacağı 
ifade edilmiştir. Özellikle ilimizde 

üretilen ürünlerin mutlaka 
katma değerinin ilimizde 
kalması gerektiğini, bunun için 
mutlaka ürünlerin ham madde 
değil mamul madde şeklinde 

işlenmesinin bunun için kırsal 
kalkınma projelerinin öneminin 

müteşebbislere aktarılması gerektiği 
ifade edilmiştir.

 STK’ ların tarım danışmanı 
istihdamının önemli olduğunu hatırlatan İl 

Müdürü, bu konuda STK’lardan ne kadar danışman 
çalıştırdıklarını, bunun için köy köy gezerek kendilerine bu konuda 

yardımcı olacaklarını da dile getirmiştir. İlimizde sertifika alan tüm 
Tarım Danışmanlarının bu sektörde çiftçilerle sözleşme imzalama 
aşamasına geldiğini ifade eden STK başkanlarına özellikle teşekkür 
etmiştir. Artvin İlimizin Mezbahane çalışmalarında önemli bir yatırımı 
olan Ardanuç İlçe Mezbahanesi süratle eksiklerini  tamamlayarak 
modernizasyon sürecinin ardından faaliyete geçirilmesi planlandığı 
ifade edilmiştir.
Tarım Bültenimizin 2. sayısının yayınlanmasının İlimiz açısından son 
derece önemli olduğunu ifade eden İl Müdürümüz, Tarım Bültenimiz 
özellikle köy kahvehanelerinde okunması gerektiğini, bültenin 
buralara ulaştırmalarını İlçe Müdürlerinden özellikle istemiştir.
STK başkanlarının bu yeni İl Gurup Toplantılarının bu halinden son 
derece memnun olduklarını dile getirerek, ilerleyen süreçte çok 
olumlu katkılarının olacağını ifade etmişlerdir.

İl Grup Toplantısı Yapıldı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi
2013 Yılı Başvuruları Başladı

 Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar müracaatlarını ilgili    tebliğ  hükümleri  gereğince İl Müdürlüğümüze 
gelerek yapabilirler. Başvurular 30 
Temmuz 2013 tarihi mesai bitimine 
kadar devam edecektir.
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Balıkçılarımız İçin Eğitim Toplantısı Düzenlendi
         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılında başlatmış 
olduğu Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması  Çalışması kapsamında, 
İlimizin de içinde bulunduğu Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin çalışma 
grubunda 2013 yılında Balık Yetiştiriciliğinde Teknoloji Kullanımının 
Öğretilmesi Projesi yürütülecektir. Proje Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülmekte olup; proje 
kapsamında yıl boyunca Hizmet içi Eğitim, Eğitim Toplantıları, İşletme 
Ziyaretleri ve Değerlendirme Toplantıları yapılacaktır.
 Bu proje kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü 
toplantı salonunda İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu, Proje 
Koordinatörü olan Trabzon Su Ürünler Merkez Araştırma Enstitüsü 
uzmanları ile İl Müdürlüğümüz teknik personelleri ve Artvin iç su 
ürünleri üreticilerinden oluşan 32 kişilik bir grupla eğitim toplantısı 
düzenlenmiştir.
 Toplantıda katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan 
İl Müdürümüz Sayın İshak  Hacıkamiloğlu barajlarda yapılması 
planlanan ağ kafes balıkçılığı ile ilgili mevcut sorunları gündeme 
getirirken çözüm konusunda proje koordinatörü Trabzon Su Ürünleri 
Merkez Araştırma Enstitüsünün katkısının beklendiğini belirtti. Projenin 
kapsamı hakkında konuşan İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu 
toplantıların daha kesin sonuç vermesi için yapılması gerekenler 
hakkında da görüşlerini bildirdi.
 Toplantının eğitim kısmını içeren aşamasında ise uzmanlar 
yetiştiricileri ; Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Karadeniz Alabalığı 
Yetiştiricilik Teknikleri, Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemleri ve Balık 
Hastalıkları konularında bilgilendirdiler. Eğitim toplantısı, verilen eğitim 
hakkında değerlendirme yapılması ve Artvin'de su ürünleri yetiştiriciliği 
alanında ulaşılmak istenen hedefler hakkında fikir alışverişinin ardından 
sona erdi.

 İl müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu toprak bayramı hakkında demeç verdi. 
1945 yılında yayınlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanununa göre her yıl 11 Haziran’ı takip eden ilk Pazar günü “Toprak Bayramı” olarak 
kutlanmaktadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca her yıl 11-17 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle “Toprak 
Haftası” kutlanmaktadır.
 Toprak, hava ve su gibi canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir unsurdur. Doğanın düzeni ve dengesi adına çok önemli yer tutan 
toprak aynı zamanda tüm canlıların dolaylı ya da direk yaşam alanıdır. Toprak binlerce yılda oluşmakta ve insan ömrüyle kıyaslandığında 
muazzam bir süreci işaret etmektedir. Toprak candır, havayla birleşir, suyla birleşir, bize yaşam verir. Güneşle birleşir yeşil olur.
  Toprağın tarımsal önemi; daha ilk çağlardan beri anlaşılmış olup, arkeolojik araştırmalar toprağın ilk insanlar tarafından bitki yetiştirmek 
amacıyla kullanılmasının Milattan en az 8000 yıl önce başladığına işaret eder. Toprak uzun süre herhangi bir ıslah işlemi ve madde ilavesi 
yapılmadan kullanılmıştır. İnsanların toprağa yaptığı ilk müdahale sulama, ikincisi gübrelemedir. İlk ıslah işlemi ise teraslamadır. Günümüz 
koşullarında toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak kullanılmaktadır.
 Artan nüfus ile birlikte gıda ihtiyacı da hızla artmaktadır. Büyüklüğü artmayan ve hatta azalan tarım arazileri ile gıda ihtiyacının 
karşılanması ise yeni yüzyılın en büyük sorunu olacaktır.
 Toprak tarımsal açıdan önemli olduğu kadar ekonomik, endüstriyel ve ulusal açıdan da çok önemlidir.  
 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu “toprak 
ve arazi kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde 
toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutların katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı 
sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları” kapsar.
 Topraklarımızı koruyalım, yanlış kullanımların önüne geçelim, topraklarımızın kaybolmaması için ağaç dikelim, çim ekelim. Hepimizin 
toprak bayramı kutlu olsun.

TOPRAK BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN
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 Artvin Valiliği, Artvin Çoruh Üniversitesi ile İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüzce "Ekmek İsrafını Önleme" kampanyası 
kapsamında ortaklaşa konferans düzenlendi.   Ali Nihat Gökyiğit 
Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan konferansa, Artvin Valisi 
Sayın Necmettin Kalkan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Duman, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık   Müdürü İshak 
Hacıkamiloğlu, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü 
Müşaviri Hikmet Özkan, bazı daire amirleri, üniversite 
öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. 

 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan konferansta,   Artvin 
Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Evrim Özkaynak Kanmaz, 
"Ekmeğin Yaşamımızdaki Yeri", TMO 
Genel Müdürlüğü Müşaviri Hikmet 
Özkan ise "Ekmek İsrafını Önleme" 
konulu slayt sunumu eşliğinde 
bilgilendirmelerde bulundular.              

 Artvin Valisi Sayın Necmettin 
Kalkan burada yaptığı konuşmada, 
medeni cesaret gösterip yarışmaya 
katılan herkese teşekkür ederek, "Bizim 
kültürümüzdeki ekmek nimet olarak 
adlandırılır ve kutsal bir değer olarak 
ifade edilir." dedi. İsrafın dinimizce haram 
olduğu belirten Kalkan,"Ekmeğin israfı bir 
başka hassasiyeti beraberinde taşıyor. Dolayısıyla 
dünyanın pek çok köşesinde aç insanlar varken 
bizim gibi duyarlı toplumların bundan bihaber olması 
düşünülemez. Bir gerçek var, refah seviyemiz her geçen gün artıyor. Kişi 
başına düşen milli gelirimiz her geçen gün artıyor, zenginleşiyoruz. Son 
10 yılda 3 bin dolardan bugün 10 bin doları aşan milli gelire ulaştık. Ama 
bu refah seviyesinin artışına bağlı olarak maalesef ekmek israfımız her 
geçen gün artıyor" diye konuştu.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu 
onuşmasında, ’’Sayın Başbakanımızın himayelerinde başlatılan ve Sayın 
Bakanımızın gayretleri ile ülkemizin her köşesinde kampanyalarla 
tanıtılan ekmek israfını önlemeye yönelik faaliyetlerin bir tanesini 
de ilimizde birlikte düzenlemekteyiz. TMO Genel Müdürlüğümüzün 
yurdumuzun her noktasında ciddi tanıtım ve kampanyalarla etkin 
rol alması tanıtım açısından önemli olmuştur. Bugün Sayın Valimizin 

destekleri ile Artvin Valiliğimiz, Çoruh Üniversitemiz ve 
İl Müdürlüğümüzce ortaklaşa yürüttüğümüz bu 

projeyle Ekmek İsrafına dikkat çekmek istedik. Bu 
kampanyada bize destek veren Valimiz Sayın 

Necmettin Kalkan ‘a, Çoruh Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Duman 

’a, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yard. 
Doç. Dr. Evrim Özkaynak Kanmaz 
hanımefendiye ve TMO Genel 
Müdürlük Müşaviri Sayın Hikmet 
Özkan ’a çok teşekkür ediyorum. Bu 
kampanyada görev alan üniversite 
öğrencilerini ve ev hanımlarını 
bu duyarlı davranışlarından ve 

emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.‘’

 ‘’İnsanlarımızın manevi değerlerinde 
örf ve ananelerinde ekmeğe duyulan 

saygıya onun israfını asla razı olmayacağını 
ve bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Bu 

hassasiyetle konunun ele alınacağı konferansa 
katılımınızdan dolayı hepinize tekrar hoş geldiniz 

der saygılarımı sunarım.’’ Diyerek sözlerine son verdi. 

 Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araş. Gör. Ayşe 
Şahintürk Uysal konuşmasında‘’Sayın Başbakanımızın startını verdiği bu 
proje bizim için çok önemliydi. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmama 
izin verdiği için Sayın Valim ve Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. 

"Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" Konulu Konferans Büyük İlgi Gördü
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"Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" Konulu Konferans Büyük İlgi Gördü

Ben öğrencilerim, hocalarım ve yetkili kişilerle bu proje kapsamında neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde en önemli şeyin bilinçlendirmek 
olduğu kanaatine vardık.Öğrencilerim ile birlikte halkı bilinçlendirmek adına elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah amacımıza 
ulaşmışızdır.’’diyerek sözlerine son verdi.

 Yarışmada derece elde edenlere Sayın Valimiz Necmettin Kalkan tarafından tam, yarım ve çeyrek altın ile çeşitli hediyeler takdim edildi. 
Yarışmacıların yaptığı tatlıların tadına bakan Kalkan, Artvinlilerin adeta ekmeğini taştan çıkarttığını belirterek, bayat ekmekten yapılan bütün 
ürünlerin tadını çok beğendiği söyledi. 

 Ayrıca konferansta, Artvin Valiliği tarafından “Artvinli Ekmeğini İsraf Etmiyor!” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan “Bayat 
Ekmekli Yemek Tarifleri” kitapçığı da dağıtıldı. İçerisinde Artvin yöresine ait bayat ekmekle yapılan yemek ve tatlı tariflerinin de bulunduğu kitapçık 
konferansa katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

 İl genelinde toplam 16 yarışmacının katıldığı Bayat Ekmekle Yapılan Tatlı Yarışmasında, jüri üyeleri tarafından lezzet ve  görsellik bakımından 
yapılan değerlendirme sonucunda, AÇÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Ümran Uçar  ‘Mozaik Pastasıyla’  birinciliği, AÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
Emine YALÇIN ‘Elmalı Ekmek’ ile ikinciliği, Borçka ilçesinden Emine Bayramoğlu ‘Damla Sakızlı Karamelli’ tatlısıyla üçüncülüğü elde etti.
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 Projelerden ilki Arhavi’de Çay Fabrikası Tamamlama Projesi olup 
300.000 TL hibe sağlanacaktır. Diğer projemiz Ardanuç ilçesinde 980 baş 
küçükbaş hayvan ağılı olup bu projeye de bitirilmesi halinde 297.000 
TL hibe ödemesi yapılacaktır. Son projemiz ise Borçka ilçesinde güneş 
enerjili sera yapımına yönelik olup 299.000 TL hibe ödemesi yapılması 
planlanmaktadır.
 Yapılan imza töreninde İl Müdürümüz “Bu projelerin hayata 
geçmesiyle Artvin’de 28 kişiye istihdam sağlanacağını, İlimize yaklaşık 
1.800.000 TL'lik yatırımın kazandırılıp bunun %50 si olan 900.000 TL hibe 
ödemesinin Bakanlığımız tarafından karşılanacağını ve hayvansal ve bit-
kisel üretimde göreceli olarak üretimin artacağını belirterek, Artvin’de 
tarımsal sanayinin gelişmesine bu desteklerle katkıda bulunmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, yatırımların Artvin’e hayırlı 
olması temennisinde bulundu.”

Artvin’de Tarımsal Sanayinin Gelişmesine Katkıda 
Bulunacak 3 Yatırımcı İle Hibe Sözleşmesi İmzalandı

 Yatırımcılar ise Bakanlığımızın verdiği bu desteklerin yerini bulacağını ve Artvin ekonomisine bir ivme kazandıracaklarını belirterek, 
Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze teşekkürlerini sunmuşlardır.

Sayfa 1’in devamı...

  2012 yılı Tarımsal Desteklemeler kapsamında bulunan Anaç 
Sığır Desteklemeleri Birlik üyesi yetiştiricilerimizin banka hesaplarına 
yatmıştır.
 İl Müdürü Sayın İshak Hacıkamiloğlu'nun yapmış olduğu 
açıklamada; "Bakanlığımız tarafından her yıl yayımlanan Tarımsal 
Desteklemeler kapsamında bulunan Anaç Sığır Desteklemesi geçen 
hafta içerisinde Birlik hesaplarına yatırılmış olup bugün itibari ile 
Birlik Üyelerinin hesaplarına aktarımı gerçekleştirilip ödemeler 

tamamlanmıştır. Bu kapsamda Ardanuç İlçesinde Artvin İli Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi 385 işletmede bulunan 3902 adet 
anaç sığıra toplam 1,082,790.00 TL, S.S. Artvin Bölgesi Ormancılık 
Kooperatifleri Birliği üyesi 6 işletmede bulunan 20 adet anaç sığıra 
4,500.00 TL ödeme yapıldığı, Şavşat İlçesinde Artvin İli Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Üyesi 185 işletmede bulunan 1733 adet anaç 
sığıra toplam 478,665.00 TL ödendiğini bu iki İlçemizin dışında ka-
lan diğer ilçelerimizde bulunan birlik üyesi 53 işletmedeki 258 anaç 
sığır toplam 92,120.00 TL olmak üzere Artvin İli genelinde 629 bir-
lik üyesi işletmede bulunan 5913 adet anaç sığıra 1,658,075.00 TL 
destekleme yapılmıştır. Ayrıca buzağı desteklemesi, anaç koyun-keçi 
desteklemeleri ve diğer tarımsal desteklemeler önümüzde ki gün-
lerde yatması planlanmaktadır. Bu manada Bakanlık olarak yapılan 
ve yapılacak olan desteklemeler ile yetiştiricilerimize bir nebzede 
olsa maddi katkı sağladığımızdan dolayı mutluluk duymakta olup 
tüm yetiştiricilerimize dolayısı ile Artvin'imize hayırlı ve uğurlu olsun 
dileklerini belirtiler."
 Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından her sene ödemesi 
gerçekleştirilen Anaç Sığır Desteklemesi için birlik üyeliğinin şartının 
yanı sıra hayvanlarına suni tohumlama yaptıran yetiştiricilerimiz bu 
desteklemeyi hak etmektedirler. 2012 yılı destekleme birim tutarı; 
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır destekleri ve +60 tl'lik 
soykütüğü ilavesi ile birlikte inek başına 285 TL'dir. Soykütüğü ilavesi 
olmayan işletmelere de inek başına 225 TL'dir.

  Eğitime Ardanuç Kaymakamı Sayın  
İbrahim Civelek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, İl Halk Sağlığı 
Müdürü Hakan Hacısalihoğlu, Bulaşıcı 
Hastalıklar Şube Müdürü Muhammed 
Tekin, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su 
Ürünleri Şube Müdürü Mikail Kaya,  İlçe 
Müdürleri ve çok sayıda yetiştrici katıldı.

 Eğitimde, Brusellozis  nedir, nasıl 
bir hastalıkdır, seyri, belirtileri hayvandan 

hayvana,  hayvandan insana ve insandan insana 
bulaşma,  insanlardaki belirtileri  teşhis,  tedavi, 

insanlara, yetiştiriciye ve  ekonomiye vermiş 
olduğu zarar,  korunma ve hastalıkla mücadele 
konuları anlatılmıştır.

          Ayrıca Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi 
Hastalığı ve hayvanlarda kene mücadelesi 
konusu da anlatılarak, alınması gereken tedbirler 

konusunda, katılımcılara  bilgi verilmiştir.

BRUSELLA VE KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HAKKINDA EĞİTİM VERİLDİ
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 Artvin İlinin kanayan yaralarından olan göç sebebiyle, atıl 
durumda bulunan tarım arazileri bu projeyle  yöremize uygun çeşitlerle 
ceviz bahçeleri kurularak değerlendirilmiş ve yine ilimizde köme 
ve pestil üretim sektörünün hammadde ihtiyacının karşılanması 
hedeflenmiştir. Atıl durumdaki alanların değerlendirilmesi hem 
hammadeye bağlı  özel üretim ve işleme tesislerinin artmasına  
hemde  buna bağlı olarak yörede istihdamın gelişmesine ve göç 
eden nüfusun köye dönmesine vesile olacaktır.
 Artvin İli Meyveciliğini Geliştirme Projesi 2013 yılı Etabı, 
bizzat İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu 'nun gözetimi ve 
direktifleri doğrultusunda uygulamaya konulmuş olup Projeye yönelik 

müracaatların alınmasına müteakip yerinde incelemeler  yapılmış  
uygun olduğu tespit edilen  araziler il ve İlçe Müdürlüğümüz teknik 
elemanlarınca işaretlenmiş ve işaretlenen yerlerde fidan çukurları 
açılarak fidan dikimleri yapılmıştır.

 İl genelinde ağırlık olarak Yusufeli İlçesi (Kılıçkaya 
Beldesi ve Morkaya Köyü) ile Şavşat ilçesi başta olmak 
üzere Artvin Merkez ve İlçelerinde toplam 56 köyde 
234 çiftçiye 870 da'lık alanda ceviz bahçeleri tesis 
edilmiştir.

  İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu  bahçe 
tesisleri aşamalarına bizzat iştirak ederek 

fidan dikimi esnasında çiftçilerle birebir 
görüşüp sıkıntılarını dinlemiş uygun 

çözümler için  gerekli direktifleri 
vererek konunun takipçisi olacağını 
dile getirerek bu tür bahçe tesislerinin 
önümüzdeki yıllarda da artarak devam 
edeceği ve vatandaşlarımızın bu konuda 

ki tüm taleplerinin imkanlar ölçüsünde 
karşılanacağı müjdesini verdi.

Artvin  Meyve Cenneti Olma Yolunda  Hızla İlerliyor

 İl Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu konuşmalarında 
bugün iki projenin tanıtımını yapıyoruz. Arıcılık kursları süratle devam 
ediyor bu kursları Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa yürütüyoruz. 
Daha önce yapmış olduğumuz kurslara katılan kişilere pozitif ayrımcılık 
yapacağımızı söylemiştik. Vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik 10 
çiftçimize temsili olmak kaydıyla 5 er kovan verdik, kendilerinin de 
katkılarıyla arıcılığı onlara öğretmeye başladık. Yine Bugün 41 tane 
çiftçimize sertifikalarını vereceğiz. Biz bu çiftçilerimizin her zaman 
arkasında olacağız. Arıcılığın önemli sorunları var Tarım Bakanlığımız 
bu işin üzerine şiddetle gidiyor bazı bal firmalarının da bakanlık olarak 
canını yakıyoruz. 

 

Biz Tarım İl müdürlüğü olarak sadece arıcılık değil  tüm tarımsal 
konulara etkin bir şekilde çiftçilerimizin projelerine destek vermeye 
çalışıyoruz. Şavşat ve Ardanuç ilçelerimize sütlerin toplanmasına 
yönelik süt muhafazası için soğutmalı tanklar vereceğiz. Bu vesile 
ile yatırımcılarımızın bir bölgeye yönelmesini istiyoruz. Tarımsal 
ürünlerin satılmasına yönelik pazar yeri projesini hayata geçiriyoruz. 

Kadın çiftçilerden oluşan kooperatifler kuruyoruz. Yöresel ürünlerimizi 
ön plana çıkararak satışını sağlayarak bölgemizde marka ilçeler 
oluşturmayı hedefliyoruz.Aynı zamanda ev hanımları evinde otururken 
para kazanacaklar.Bu çalışmalarımızın sonuçlarını bu yıl sonuna doğru 
daha net görme fırsatımız olacaktır. Çoruh Üniversitesi İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüz ve Ziraat bankası müdürlüğünün  ortak  
çalışması ile yürütülen Doğal Bitkileri Katalog Hazırlık çalışmaları tanıtımı 
hakkındaki bu projenin de ilimize hayırlar getirmesini diliyorum ve 
sertifikasını alan çiftçilerimize başarılar diliyorum her zaman arkalarında 
olacağımızın sözünü veriyorum. diyerek  konuşmasına son vermiştir.

 İl Müdürümüzün konuşmasının ardından Artvin İlinin Doğal 
Bitkileri Katalog Hazırlık çalışmaları tanıtımı hakkında Doç. Dr. Özgür 
Eminağaoğlu sunumunu yapmıştır. Arıcılık kurslarımız sonucu 
sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimiz İl Müdürlüğümüzce 
yıl içerisinde uygulanan sübvansiyonlu projelerden öncelikli olarak 
yararlandırılmaktadırlar. Düzenlenen arıcılık kursumuza katılan 
41 kursiyere sertifikaları Vali Yardımcımız Sayın Bahadır Güneş, İl 
Müdürümüz Sayın İshak Hacıkamiloğlu Kurum Amirleri tarafından 
düzenlenen törenle verilmiştir.

Arıcılık Kursu Sertifika Töreni ve Artvin İlinin Doğal 
Bitkileri Katalog Tanıtımı Yapıldı
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 Sulama bitkiyi strese sokmadan sık aralıklarla ve az miktarlar-
da su verilerek yapılır. Damla sulama verimin en yüksek olduğu, en 
ekonomik yöntemidir.

Hangi Bitkiler Damla Sulama Yöntemi ile Sulanabilir?
 Başta seralar olmak üzere, meyve ağaçları ve bağlar, Sıraya 
ekilen sebzeler (domates, biber, patlıcan, marul, vb.), sıraya ekimi ya-
pılan bazı tarla ürünleri (patates, mısır, soya, vb.), kesme ve saksı çiçek-
leri damla sulama yöntemi ile sulanabilir.  
 Ayrıca suyun sınırlı, işçiliğin pahalı ve kalifiye işçi bulmanın zor 
olduğu bölgelerdeki pamuk, mısır, soya, ayçiçeği ve şekerpancarı gibi 
sıraya ekimi yapılan endüstri bitkilerinin sulanmasında da bu yöntem-
den yararlanılmaktadır.

Damla Sulama Sistemi 
Su Kaynağı; Sulama yapılabilmesi için su potansiyelinin yüksek ol-
duğu bir yerden alınması gerekmektedir. Damla sulama yönteminde 
her türlü su kaynağından yararlanılabilmektedir. Ancak suyun fazla 
miktarda kum, sediment ve yüzücü cisim içermemesi gerekir. Sulama 
suyu temiz ve kaliteli olmalıdır.
Pompa Birimi; Su kaynağının yeteri kadar yüksekte olmadığı koşul-
larda, gerekli işletme basıncı pompa birimi ile sağlanır. Genel olarak 
elektrik motorlu pompalar önerilir. 
Kontrol Birimi; Damla sulamada, suyun çok iyi süzüldükten sonra sis-
teme verilmesi gerekir. Aksi durumda damlatıcıların tıkanması soru-
nuyla karşılaşılır. Bu işlem kontrol biriminde yapılır.
 Kontrol biriminde; Sulama suyunu süzüp temizleyen değişik 
tip ve modelde filtreler vardır.
1- Hidrosiklon; Kum içeriği yüksek olan sulama sularında kullanıl-
maktadır. Suyun içindeki kumu tutarak damlatıcıların tıkanma riskini 
azaltmaktadır.
2- Kum-Çakıl Filtre; Sulama suyunda bulunabilecek sediment ve yü-
zücü cisimler tutulur.
3- Elek Süzgeç; Kum-çakıl filtrede tutulamayan çok ince parçalar ve 
gübrenin erimeyen kısımları süzülür. Ayrıca suyun miktar ve basıncını 
ayarlayan su sayacı, manometre ve vanalar ile Gübre Uygulaması ya-
pan Gübre Tankı kontrol biriminde bulunmaktadır. 
Ana Boru Hattı; Kontrol ünitesinden geçen suyun yan borulara ile-
tilmesini sağlar. Ana boru hattı P.V.C., polietilen, galvanizli çelik veya 
asbestli borulardan döşenebilir.
Yan Boru (Manifold Boru) Hattı; Suyu Ana boru hattından laterallere 
iletir. Polietilen ve pvc borulardan oluşur. Manifold boru hatları, tesvi-
ye eğrilerine paralel (eğimsiz) yada bayır aşağı eğimde döşenmelidir. 
Lateral Boru Hattı; Üzerine damlatıcıların yerleştirildiği borulardan 
oluşturulur. Lateral boruların çapları genellikle 12mm ila 32 mm ara-
sında değişir. Yumuşak plastik polietilen malzemeden koyu renkli ola-
rak üretilirler. Genellikle her bitki sırasına bir lateral döşenir. Lateral 
boru hatları da, tesviye eğrilerine paralel (eğimsiz) yada bayır aşağı 
eğimde döşenmelidir ve bayır yukarı eğimde döşemekten kaçınma-
lıdır.
Damlatıcılar; Sistemin en önemli ve çok dikkatle seçilmesi gereken 
elemanlarıdır. Damlatıcılar Laterallere bağlanır. Damlatıcıların içinde 
suyun basıncını kıran çeşitli geometrik şekillerde küçük kanalcıklar 

bulunur. Damlatıcıların debisi genellikle saatte 1 ila 16 litre arasında 
değişir. Damlatıcı debisi seçilirken toprağın bünyesi ve yetiştirilecek 
ürün göz önünde bulundurulmalıdır.

Damla sulama yönteminin diğer sulama yöntemlerine 
göre üstünlükleri nelerdir?

1-Su uygulama randımanı çok yüksektir.
2-Suyun kıt olduğu bölgelerde mevcut suyla daha geniş alanlar sula-
nabilir.
3-Bitkiler ihtiyaçları olan suyu strese girmeden buldukları için birim 
alandan daha fazla ürün alınabilir. Dolayısıyla verim ve kalite artar.
4- Bitkilerin yaprakları ıslatılmadığı için bitki hastalık ve zararlılarının 
oluşması önlenir.
5- Tarlanın boş alanları ıslatılmadığı için yabancı ot mücadelesi azalır.
6-Sulama ile birlikte gübre uygulaması da yapılabilir ve bitkiler gübre-
den daha iyi yararlanır.
7- İşçilik, Gübre ve Zirai mücadele ilaçlarından tasarruf sağlar. 
8-Tuzlu topraklarda güvenli bir şekilde tarım yapılır.
9- Arazi tesviyesine ihtiyaç duyulmaz ve eğimli arazilerde rahatlıkla 
uygulanabilir. 
10-Eğimli arazilerde erozyona sebebiyet vermez.

Damla sulama yönteminde önemli noktalar;
1-Damla sulama yönteminde en önemli sorun damlatıcıların tıkan-
masıdır. Tıkanmaya en çok kum ve parçacıkları, organik ve inorganik 
maddeler ile kimyasal maddeler neden olmaktadır. Damlatıcıların 
tıkanması kimyasal maddelerden dolayı meydana geliyorsa tıkanan 
damlatıcıların açılması için sisteme yılda birkaç defa fosforik asit uy-
gulaması yapılmalıdır.  Bu uygulama kontrol ünitesinde bulunan güb-
re uygulama sistemleri ile yapılır.
2- Sulama suyu çok iyi kaliteli olsa bile bir miktar tuz içerir. Ayrıca top-
rakta da tuz vardır. Damla sulamada bu tuzlar suyun hareketi ile ıslak 
hacmin çeperine doğru taşınırlar ve burada birikirler. Yıllık yağışı 300 
mm nin altında olan yerlerde biriken tuzların kök bölgesinin altına yı-
kanması için destekleyici yağmurlama ya da yüzey sulama yöntemleri 
uygulanmalıdır.
3- Damla sulamada ilk tesis masrafları yüksek olmakla birlikte, su kay-
nağının kısıtlı olması ve ekonomik değeri yüksek bitki tarımının yapıl-
ması koşullarında, daha geniş alan sulanabildiğinden ve birim alan-
dan daha fazla ürün alındığından ekonomik bir yöntemdir.

Damlama sulama sistemi nasıl temizlenir?
 Damla sulama borularını temizlemek ve bitki besin maddesi 
gereksinimini karşılamak amacıyla, sulama sezonu boyunca fosforik 
asit ya da nitrik asit uygulaması yapılması en uygun yöntemdir. Uygu-
lama, sulama sezonu boyunca 17–20 günde bir, dekara 1 litre gelecek 
şekilde yapılmalıdır. Sisteme asit verilmeden önce, çalışma basıncına 
ulaşılıncaya kadar temiz su verilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra 
yarım saat süreyle asit verilir ve ardından borularda asitli su kalma-
ması için yeterli miktarda temiz su kullanılır. Ayrıca boruların içerisine 
dikkat edilmediği durumlarda pislikler karışmaktadır. Bu pislikleri te-
mizlemek için de boruların sonları açılarak, temiz su gelinceye kadar 
su verilmesi işlemi uygulanmaktadır.

EMİNE DUMAN DALKIRAN -  ZİR. YÜK. MÜHENDİSİ
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 Devlet Su İşlerince yapımı tamamlanan Deriner barajı su tutu-
munu tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Deriner Barajı enerji üretimi 
amaçlı yapılmış olup minimum kotta 1713 hektar alanla su ürünleri 
yetiştiriciliği açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ana 
kaynağı Çoruh nehri olan Deriner barajı Şavşat ve Ardanuç dereleriyle 
de beslenmektedir. Baraj derin vadiye kurulduğu için su derinliği 80-
100 metre arasında değişmekte, barındırdığı büyük su kütlesi sebebiyle 
maksimum 17-18 °C su sıcaklığıyla da su ürünleri için gerekli kriterleri 
sağlamaktadır.

 İlimizde halen 3 adet ağ kafes tesisi bulunan Borçka baraj 
gölünde karşılaşılan problemlerin Deriner barajında beklenilmemesi, 
mevcut su kaynaklarına karşılık yıllık toplam su ürünleri üretiminin 1000 
tonun altında olması, yetiştirilen balıkların organik vasıfta oluşu, tarım 
alanlarının kısıtlı oluşu sebebiyle alternatif arayışı Deriner baraj gölünde 
su ürünleri üretimini ön plana çıkarmaktadır. Artvin İl Gıda Tarım Ve 
Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince Deriner barajında yapılan 
incelemelerde ilk etapta su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 4 adet üretim 
sahası tespit edilmiş olup yatırımcı beklemektedir. 

DERİNER BARAJI  SU ÜRÜNLERİ YATIRIMINA HAZIR

 Coğrafi Bilgi Sistemleri  (CBS), karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekandaki konumu belirlen-
miş verilerin kapsanması, yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler 
sistemidir. Uzaktan Algılama ise yer ile herhangi bir fiziksel temas olmadan o yerin özelliklerinin tespit edilebilmesi işidir. 1980’li yıllardan sonra 
bilgisayar yazılımlarının ve teknolojinin ilerlemesiyle CBS ve UA’nın kullanım alanları da artmıştır. Bakanlığımız da CBS ve UA teknolojileri yardımıy-
la farklı metodolojiler kullanarak pek çok proje yürütmekte, Spot ve Landsat uydularının farklı çözünürlükteki görüntüleri şu anda Bakanlığımız 
tarafından kullanılmaktadır. Kırsal Kalkınma Projeleri, Tarımsal Desteklemelerin Yapılması, Köy Veri Tabanının Kurulması, Arazi Toplulaştırmaları, 
Türkiye Toprak Haritasının Hazırlanması vb. gibi konular bunlardan bazılarıdır. Bu teknolojilerin kullanılması ile harita bazında konumsal veriler, 
veri tabanında tutulabilmekte, hesaplamalar ve analizler yapılabilmekte, görsel olarak çok ayrıntılı haritalar halinde sunulabilmekte, çok değişik 
sorgulamaların yapılmasıyla kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır. 

 İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için doğal sistemlere ba-
ğımlıdır. Doğal sistemlere bağımlı olmak da çoğu zaman ekolojik dengeyi 
bozarak doğal kaynaklara zarar verebilmektedir. Artan nüfus ve gelişen 
teknolojiye paralel olarak gittikçe azalan ve bozulan doğal kaynakların ko-
runabilmesi ve en etkin şekilde kullanılabilmesi için arazi kullanım planla-
malarının yapılması ve asıl zaruri ihtiyaç olan gıda gereksinimini gidermek 
için gerçekleştirilen tarımın doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu 
kapsamda, araziler yeteneklerine ve potansiyellerine, taşıdıkları olumsuz 
özelliklere ve bazı kullanım alanlarında gösterdikleri potansiyeller dikkate 
alınarak planlanmalıdır. Bu planlamaların sonucunda en önemli konu, ta-
rım alanlarının ve buralarda uygulanacak uygun bitki deseninin seçiminde 
özellikle çok hassas davranılması olmaktadır. Öncül olarak doğru sorunun 
ne olduğunun ve ihtiyacın, karar veren merciler tarafından belirlenmesi, 
doğru verilerin toplanması ve doğru analiz yöntemleriyle uygulanma-
sı gerekmektedir. Bunun için çalışmaların çok hızlı, pratik, ekonomik ve 
doğru bir şekilde yapılması büyük önem arzetmektedir. Son zamanlarda 
kullanım alanları oldukça genişleyen ve tarımda da kullanılan Uzaktan Al-
gılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bu alanda ihtiyacı karşılamaktadır.

ARAZİ PLANLAMASI VE TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA(UA) VE 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN(CBS) KULLANILMASININ ÖNEMİ

EMEL YALÇIN -  ZİR. YÜK. MÜHENDİSİ



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

-Kovanlar şiddetli sıcaklardan korunur. 
-Yağmacılığa karşı tedbirli olunur. 
-Arılı kovanlardan ağustos ayı son haftası 
itibariyle bal hasadına başlanır.

ARICILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK
-Kovanlar şiddetli sıcaklardan korunur. 
-Oğul önleme tedbirleri alınır. 
-Arılığın yakınında temiz su kaynağı yoksa suluk temin 
edilir. 
-Havalandırmaya önem verilir.
-Kovanlarda bakım ve temizlik işlerine devam edilir.

-Hayvanlar meralarda, yaylalarda beslenmeye 
devam eder. 
-Mera yeminin yetersiz olduğu durumlarda 
takviye yemleme yapılır. 
- Sonbahar şap aşılaması yapılır. 

-Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada 
bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. 
-Ahır besisi yapılıyorsa ahırlar temiz olmalı ve ahır içi 
çok iyi havalandırılmalıdır. 

HAYVANCILIK
-Hayvanlar yaylalardan dönmeye başlar. 
-Ahırlar gerekli dezenfeksiyon yapılarak hazır 
hale getirilir. 
- Sonbahar şap aşılamasına devam edilir. 
Aşılanamayan hayvanlar aşılanır. 
-Sonbahar iç ve dış paraziter mücadele yapılır. 

HAYVANCILIK

- Kovanlardan bal hasadına devam edilir. 
-Balı alınan kovanların arıları tek kata indirilir. Her 
kovan için 15-20 kg. kaliteli bal bırakılmalıdır.
-Süzülen ballar uygun şekilde ambalajlanır ve 
depolanır. 
-Ana arıyı yumurtlama ya teşvik etmek amacıyla 
2 kısım şeker/1 kısım su ile hazırlanan şurupla 
beslemeye başlanır. 

ARICILIK

-Meyve bahçelerinde ot alma ve sulama işlemlerine 
devam edilir. 
-Elma iç kurdu, kırmızı örümcek, yaprak galerileri ve 
diğer zararlılara karşı ilaçla mücadele sürdürülür.
-Durgun göz aşılarına temmuz ayının ikinci yarısından 
itibaren başlanır.
- Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadına başlanır. 
- Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz budamasına 
başlanır.

MEYVECİLİK MEYVECİLİK

MEYVECİLİK

- Hasat işleri devam eder. Meyvelerde 
olgunlaşmaya yakın sulamaya son verilir. 
-Sonbahar dikimi yapılacak bahçelerde toprak 
hazırlığı yapılır.
- Sahil kesiminden fındık hasadına başlanır. 
- Fındık harmanlama ve kurutma işlemleri yapılır.
-Bu ayın ortasına kadar durgun göz aşısı devam 
eder. 
-Çay bahçelerinde 2.kesim çay hasadı 
tamamlanır. 
-Kivilerde ayın sonlarına doğru yaz budaması 
tamamlanır. 

- Sonbahar dikimi yapılacaksa fidan çukurları 
açılmaya başlanır.
- Fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında, 
durgun göz aşısı devam eder. 
- Fındık hasat işleri sona erer, harmanlama ve 
kurutma işlemleri devam eder. 
-Fındıkta hasat sonrası bahçe temizliği yapılır. 
-Fındık bahçelerinden toprak tahlili için toprak 
numuneleri alınır. 
- Çay bahçelerinde 3.kesim çay hasadına 
başlanır.

-Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca 
devam eder.
-Gübreler şerbet halinde verilir.
-Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır.
-Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele yapılır.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK SEBZECİLİK
- Sebzelerde sulama,ç apa ve diğer bakım işleri 
yapılır.
-Hasada gelen sebzelerde hasat işlemleri 
ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun 
ambalajlara konarak pazara sevkedilir. Bazıları 
da salça, turşu, konserve ve reçel yapılarak 
değerlendirilir.

- Kışlık sebzeler için tohum ekimi yapılır.
- Hasat ve pazarlama işleri devam eder.


