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AKAK PROJESİ İLE BAHÇE VE SERA TESİSLERİNİN 
KURULUMU DEVAM EDİYOR

KIRSAL KALKINMA 
PROJELERİ İLE 
YATIRIMCILARIMIZI 
DESTEKLEMEYE DEVAM 
EDİYORUZ
     Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı kapsamında 
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Projesi Tebliği (Tebliğ 
No:2014/43)  26 Ekim 2014 tarih ve 
29157 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlı-
ğımızca %50 hibe ile desteklenecek 
olan projeler ile doğal kaynaklar ve 
çevrenin korunması dikkate alınarak, 
kırsal alanda gelir düzeyinin yüksel-
tilmesi amaçlanmaktadır... devamı 5 ‘te

DOKAPLA YETİŞTİRİCİNİN
YÜZÜ GÜLÜYOR

    Bakanlığımızca uygulamaya konu-
lan Doğu Karadeniz Projesi Kapsa-
mındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır 
ve Damızlık Koyun Keçi İşletmeleri-
nin İnşaat ve Damızlık Materyal Alı-
mının Desteklenmesi Projesi gereği; 
İlimizde 18 yatırımcı tarafından talep 
edilen damızlık boğaların dağıtımı 
Şavşat İlçemizde yapıldı...

devamı 3 ‘te

KÜMELEME VE KORUMA 
ÇİTLERİNİN YAPIMI TAMAMLANDI

ANA ARI ÜRETİM SERTİFİKASI
DAĞITIM TÖRENİ
 Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce “Ana 
Arı Üretimi” kursunu başarıyla tamamlayan ve Doka tarafından 
düzenlenen eğitim toplantılarına katılmış arıcılarımıza sertifika ve 
katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi... devamı 6-7 ‘de
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 İlimizde 2010 yılında uygulanmaya 
başlanan Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma 
Projesi kapsamında günümüze kadar, ahır 
yapımı, Makine Ekipman desteklemeleri, 
Polikarbon ve naylon örtülü sera yapımı, 
yaylalarda kümelenme çitleri yapımı, 
kapama bahçe tesisleri çiftçi gezileri ve 
demonstrasyon gibi çeşitli konularda 
faaliyetler yapılmış olup tüm bu faaliyetler 
için projeden toplam 1.377.845,00 TL katkı 
sağlanmıştır. 
 Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma 
Projesi faaliyetlerinden biri olan Kapama 
bahçe tesisi yapımı konusunda 2014 
yılı içerisinde başvuruları kabul edilen 
üreticilerin 4 adet ceviz, 2 adet dut bahçesi 
ve 1 adet te naylon örtülü sera yapımı 
tamamlandı. devamı 5 ‘te

GIDA DENETİMLERİ
HIZ KESMEDİ

İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz İl 
Gıda Kontrol Planı ve Bakanlık Gıda 
Kontrol Planı kapsamında çeşitli 
üretim yerlerinden bal, yemek ve 
yaş pasta numuneleri alınmaktadır. 
2014 yılında bu güne kadar 62 adet 
numune alınmış olup olumsuzluğa 
rastlanan 5 adet işletmeye idari 
para cezası uygulanmıştır.

“

“Haberi 4’te
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 Ardanuç ilçemizin Peynir-
li köyü yaylasında 800 metrekarelik 
alanda, Güleç köyü ve Geçitli köyle-
rinde 1600 metrekarelik alanlarda 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 
kümeleme çiti yapımı tamamlanarak 
teslimi köy muhtarlıklarımıza yapıl-
mıştır.
        Bölgemizde mera ve yaylalara 
dayalı hayvancılık yapılmaktadır. Hay-
vanlar yılın ortalama altı ayını köye 
bağlı mera ve yaylarda geçirmektedir. 
Kümeleme çitlerinin olmaması hay-
vanlara toplu müdahaleleri zorlaştır-
maktadır. 
 Çitlerin yapımı ile büyükbaş 
ve küçükbaş hayvanların vahşi hay-
vanlara karşı korunması ve olabilecek 
hayvan çalınmalarının önüne geçil-
mesini sağlamış olacaktır.

         Hayvanların yaylalarda dağınık 
olması aşılama, parazitlerle mücadele 
gibi veterinerlik hizmetlerini zorlaştır-
makta hatta çoğu zaman etkisiz hale 
getirmektedir. Örneğin parazitlerle 
mücadelede, ilaçlanma sırasında göz-
den kaçan birkaç hayvandan üreyecek 
larvalar kısa sürede sürüye yayılmakta 
ve tüm emekleri boşa çıkarmaktadır. 
Kümeleme çitleri ile beraber hayvan-
lar üzerinde toplu müdahaleler gerek-
tiren hizmetler daha etkin bir şekilde 
yapılabilecektir.
        Geniş alanlara yayılmış olan yay-
lalarda çobanların yüzlerce hayvanla 
baş etmesi çok zor olmaktadır. Küme-
leme çitleri hayvanların sürü yöneti-
mini kolaylaştıracak ve çobanların iş-
lerini çok daha rahat hale getirecektir.

KÜMELEME VE KORUMA 
ÇİTLERİNİN YAPIMI TAMAMLANDI

 İlimizin de içinde 
bulunduğu Doğu Karadeniz 
Projesi kapsamındaki illerde 
Bakanlığımız Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanmaya başlayan "Mevcut 
Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun 
İşletmelerinin Desteklenmesi 
ile Damızlık Erkek Materyal 
Alımına" yönelik projenin 
tanıtılması amacıyla İlimiz Ardanuç ve Şavşat İlçelerinde 
Köy Muhtarları, Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanları ve Çiftçilerin katılımıyla 
tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

 İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme 
Şube Müdürlüğünden Şube Müdürü Tuncay YILMAZ, 
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü 
Mikail KAYA, Mühendis Murat GÜLSEVEN ile Ardanuç 
İlçe Müdürü Yücel GERDAN tarafından toplantıya katılan 
ilgililere projeler hakkında sunum yapılarak detaylı bilgi 
verilmiştir. 

 Projenin tanıtılmasının ardından üreticilerin 
soruları cevaplandırılmış olup İlimizde hayvancılığın 
yoğun olarak yapıldığı İlçelerin başında gelen Ardanuç 
ve Şavşat 'ta taleplerin fazla olması gerektiği belirtilerek, 
üreticilerimize müracaatlarını yapmaları için İl ve İlçe 
Müdürlüğümüze beklediğimiz bildirilmiştir. 

HAYVANCILIK PROJELERİNİ
ÇİFTÇİMİZE TANITIYORUZ

 Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi Kapsamında Ardanuç İlçesi 
Geçitli, Güleç Ve Peynirli Köyünde Yayla Ve Meralarda Kümeleme ve 
Koruma Çitleri Yapımı Tamamlandı.

Güleş Köyü
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 Dağıtım törenine; Şavşat Kaymakamı Cemil SARIOĞLU, İl 
Müdürümüz İshak HACIKAMİLOĞLU, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme 
Şube Müdürü Tuncay YILMAZ, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su 
Ürünleri Şube Müdürü Mikail KAYA, Şavşat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Hasan KATIK, Borçka İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü M. 
Fatih CİNEVİZ, Hopa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Ömer 
ŞAHİN, teknik personel ve çok sayıda yetiştiricimiz katıldı.

 Yetiştiricilerimiz; İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimi 
Hakan BERK ve Osman ERTEKİN ile birlikte 26.11.2014 tarihinde İl 
Müdürlüğümüzün tahsis etmiş olduğu araçla Konya İlinde faaliyet 
gösteren Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne giderek damızlık 
boğalarını seçmişlerdir.

 Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan damızlık 
boğalar hakkında bilgi veren İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner 
Hekimi Hakan BERK; damızlık boğaların en büyüğünün 22 aylık ve 
660 kg, en küçüğünün 14 aylık ve 530 kg olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
damızlık boğaların hastalıktan ari ve aşılarının yapılmış olduğunu 
söylemiştir.

 Şavşat Kaymakamı Sayın Cemil SARIOĞLU törende yaptığı 
konuşmada; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, özellikle 
hayvancılıkta Şavşat İlçemize pozitif ayrımcılık yaptığını bunun en 
güzel örneklerinden bir tanesinin geçtiğimiz günlerde dağıtılan 
Kümesler olduğunu ve DOKAP Hayvancılık desteklemesi kapsamında 

alınan damızlık boğalarla devam ettiğini dile getirerek yapılan 
desteklemelerin yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilemiştir.

 İl Müdürümüz Sayın İshak HACIKAMİLOĞLU yaptığı konuşmada 
DOKAP Hayvancılık Desteklemesi amacının bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin 
altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin 
arttırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması olduğunu 
belirtmiştir.

 İl Müdürümüz konuşmasına şöyle devam etmiştir; DOKAP Hayvancılık 
desteklemesi kapsamında alınan damızlık boğaların toplam yatırım 
tutarı 144.000 TL olup bunun %80'i yani 115.200 TL'si Bakanlığımızca 
hibe olarak ödeneceğini, proje kapsamında damızlık boğa, koç ve 
teke dağıtımına ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirterek 
yatırımların İlimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilemiştir.

 Yatırımcılarımız; projeye birçok soru işareti içerisinde başvuru 
yaptıklarını ancak İl Müdürlüğünün tahsis etmiş olduğu araçla Konya'ya 
giderek alacakları damızlık boğaları gördükten sonra soru işaretlerinin 
ortadan kalktığını, desteklemeden memnun olduklarını ve projenin en 
başından en sonuna kadar emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini 
söylemişlerdir.

 Törende konuşmaların tamamlanmasının ardından damızlık 
boğalar hak sahiplerine teslim edilmiştir.

DOKAPLA YETİŞTİRİCİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
sayfa 1 ‘in devamı

 2009 Yılından bugüne her yıl düzenlenmekte olan Tarım ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer 
bulunan fotoğraflar bu yıl 5. ‘si düzenenlenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi ile sergilendi.

 “5. Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisinin açılışını Artvin Valisi Kemal Cirit, İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu ve Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce yaparak dereceye girmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi 
aldılar.

5. TARIM VE İNSAN KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI
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 İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Köy ve Mahalle 
Muhtarlarına yönelik tarımsal politikalar, desteklemeler ve bu konuda 
ilimizde yapılan uygulamalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü M.Fatih CİNEVİZ;  Sağlıklı bir üretim modeli planlamak için 
istatistik kayıtlarının mutlaka sağlam olması gerektiğini, bakanlığımızın 
doğru istatistik bilgilerinin tespiti amacıyla yeni teknolojileri kullanarak 
yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

 Coğrafi yapısı yanında çeşitli faktörlerin de etkisi sonucu, 
İlçemizde profesyonel anlamda hayvancılığa yönelik büyük işletmelerin 
kurulumunun zorluğuna dikkati çeken CİNEVİZ, bu anlamda mevcut 
hayvansal üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik adımların 
atılmasının öncelik arz ettiğini belirterek, İlimizin de içinde bulunduğu 
Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde Bakanlığımız Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlayan "Mevcut 
Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin Desteklenmesi ile 
Damızlık Erkek Materyal Alımına" yönelik proje, tam da belirttiğimiz 
konularda üreticilerimizin eksikliklerinin giderilmesini sağlar niteliğe 
sahip. Bu proje ile ahır-ağıl yapılarının ilk tesisi veya mevcut yapıların 
iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlara yönelik 
%50 hibe uygulaması söz konusu, ayrıca belirli şartları karşılamak 
kaydıyla üreticilerimizin damızlık hayvan alımında da %80 hibe 
uygulaması yine proje kapsamında sağlanmakta. 

  Belirttiğimiz konular ile ilgili bilgilendirme yazılarımızı 
geçtiğimiz dönemde muhtarlıklarımıza ulaştırdık. Bizler özellikle 
ilçemizde, daha fazla sayıda üreticimizin veya yatırımcımızın bu tür 
imkanlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla çaba sarf etmekteyiz. 
Ancak Muhtarlarımızdan bakanlığımızın çalışma konularına giren bu tür 
destekleme faaliyetleri konusunda, vatandaşlarımızın bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmalarımıza daha fazla katkı vermelerini bekliyoruz.” 
Diyerek muhtarlardan konular hakkında çiftçileri bilgilendirmelerini 
istedi.

 İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerince 
gerçekleştirilen bilgilendirmede; 2015 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi 
(ÇKS) başvurularının 1 Eylül  2014 tarihinde başladığı ve 31 Aralık 2014 
tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Çiftçilerimiz bu süreler içerisinde 
yapacakları başvurularında 2015 üretim yılı için planladıkları tarımsal 
faaliyet bilgilerinin tamamını beyan edeceklerdir. Üreticilerimizin 2015 
yılı tarımsal desteklemelerinden istifade edebilmeleri için 31 Aralık 
2014 tarihine kadar ÇKS başvurularını yapmaları gerektiği, oluşabilecek 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Köy ve Mahalle Muhtarlarından 
da çiftçilerin bu yönde bilgilendirilmelerinin sağlanması istendi.

 Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve konu ile ilgili soruların 
cevaplandırılmasıyla sona erdi.

BORÇKA İLÇEMİZDE MUHTARLARA BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

 Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sn. İshak 
HACIKAMİLOĞLU; 

  “Kurban Bayramında halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi 
amacıyla özellikle bayramların vazgeçilmezlerinden olan tatlı, 
çikolata, pasta ve börek imalatı ve satışı yapan gıda işletmelerine 
yönelik denetimlerimizi arttırdık. Bayram haftası içerisinde il 
genelinde kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde 39 adet üretim 
ve satış yerine, hijyen şartlarının yanı sıra üretimde kullanılan ürünler, 
son kullanma tarihleri, depolama şartları yönünden sıkı bir denetim 
yapıldı. 

 Ayrıca İl Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz İl Gıda Kontrol Planı 
ve Bakanlık Gıda Kontrol Planı kapsamında çeşitli üretim yerlerinden 
bal, yemek ve yaş pasta numuneleri alınmaktadır. 2014 yılında bu 
güne kadar 62 adet numune alınmış olup olumsuzluğa rastlanan 5 
adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

 Vatandaşlarımızın gıda konusunda şüpheli gördükleri 
durumları 174 ALO GIDA hattına bildirmeleri halinde şikayetlerin 
en kısa zamanda değerlendirileceğini; 2014 yılında 174 ALO GIDA 
hattına gelen şikayetler doğrultusunda 32 adet denetim yapıldığını, 
olumsuzluğa rastlanan 1 adet işletmeye idari para cezası uygulandığını 
ve gerekli hallerde numune alınıp laboratuvara gönderildiğini belirten 
İl Müdürümüz, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak insan 
sağlığını ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız 
bundan sonra da aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edecektir” 
sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

GIDA DENETİMLERİ HIZ KESMEDİ
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 Bakanlığımız Balıkçı-
lık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğü koordinesinde 8-12 
Aralık tarihlerinde Artvin, Gi-
resun, Ordu Rize ve Trabzon 
İllerinin katılımıyla Doğu Ka-
radeniz sahili su ürünleri de-
netimleri yapılmıştır. 

 Denetimlere İlimiz-
den 7 adet olmak üzere 9 
ekipte toplam 36 teknik per-
sonel katılmış olup İlimizde 
11-12 Aralık tarihlerinde ba-
lıkçı barınakları, karaya çıkış 
noktası ve perakende satış 
noktalarında denetim yapıl-
mıştır. Uygulamada Hopa 
İlçesinde bir satış noktasın-
da Arhavi İlçesinde iki satış 
noktasında yasal boy sınırı 
altında istavrit balığı tespit 
edilmiş olup satıcılar hak-

kında yasal işlem uygulan-
mıştır. Ayrıca denetimlerde 
su ürünleri müstahsillerine 
yönelik yasaklar ve Kanuni 
mevzuat yönünden bilgi ve-
rilmiştir. Kontrol ve denetim 
faaliyetleri 12 Aralık Cuma 
günü Trabzon’da düzenlenen 
değerlendirme toplantısıyla 
sona ermiştir.

 Doğu Karadeniz de 5 
İlimizi kapsayan denetimler-
de yapılan iş ve işlemler;

283 noktada denetim yapıldı

2.066 Kg ürüne el konuldu

1 adet av aracına el konuldu

28 İşletmeciye İdari yaptım 
uygulandı

25.118 TL İdari para cezası uy-
gulandı.

SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ 
DEVAM EDİYOR

Ekonomik Yatırımlar kapsamında Desteklenecek Projelerimiz:
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik yeni tesislerin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve 
teknoloji yenilenmesi,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere 

yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif 
enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten 
tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e)     Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,

f ) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanması, konularında olup % 50 hibe desteği kapsamında 
değerlendirilecektir. 

      Başvurular,  23 Ocak 2014 tarihinde sona erecek olup proje 
müracaatında bulunacak yatırımcılarımızın İl Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

sayfa 1 ‘in devamı

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ İLE 
YATIRIMCILARIMIZI DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

AKAK PROJESİ İLE BAHÇE VE 
SERA TESİSLERİNİN KURULUMU 
DEVAM EDİYOR

 Yapılan ceviz bahçelerinden 1 adedi Şavşat ilçesi Kireçli köyünde, 
3 adedi Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünde, dut bahçeleri Yusufeli ilçesi 
Pamukçular köyünde ve 1 adet sera ise Ardanuç ilçesi Bulanık köyünde 
tesis edilmiştir. 2014 yılı içerisinde başvuruları kabul edilen 18  adet tesisin 
ise yapım işlemleri devam etmektedir.

 Tesis edilen bu yatırımların toplam proje tutarları 114.667,00 TL 
olup bu tutarın % 70’i olan 80.267,00 TL’si proje bütçesinden hibe olarak 
karşılanmıştır. Geri kalan  34.400,00 TL’lik kısım ise yatırımcılar tarafından 
karşılanmıştır. 
 Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz İshak 
HACIKAMİLOĞLU; Bakanlık olarak bitkisel ve hayvansal ürün üretimine 
yönelik projelere ilk defa bu kadar hibe desteği yapma şansı bulduklarını, 
daha önceki desteklerin üretilen ürünlerin doğrudan desteği veya 
işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi gibi işlenmesine yönelik destekler 
olduğunu söyledi. Bu nedenle bu yatırımların çiftçiler tarafından çok olumlu 
karşıladıklarını ve büyük ilgiyle karşıladıklarını belirtti. İl Müdürlüğü olarak 
bu ilginin karşılık bulması amacıyla 2015 yılı bütçesinin yüksek tuttuklarını 
ve yaklaşık 70 adet kapama bahçe ve 10 adet sera yapımı için başvuru 
beklediklerini beyan etti. 

sayfa 1 ‘in devamı
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ANA ARI ÜRETİM SERTİFİKASI DAĞITIM TÖRENİ

  Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen 
sertifika törenine, Artvin Valisi Kemal Cirit, Artvin Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü İshak Hacıkamiloğlu, Doğu Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Hamdi 
Selçuk, Artvin İli Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Necmi Yazıcı, Ziraat Odası 
Başkanı Köksal Portakal , bazı kurum idari amirleri, şube müdürleri, sivil 
toplum örgüt temsilcileri ve arıcılar katıldı. 

 DOKAP’ın arıcılık projesi kapsamında 25’li gruplar halinde 
toplamda 125 kişiye ana arı üretim eğitimi verilirken törende kursa 
katılanlara katılım belgesi takdim edildi.

 Törende bir konuşma yapan Artvin Valisi Kemal Cirit, Türkiye’nin 
Avrupa’nın birinci, dünyanın ise 7. sırada tarımsal ekonomisine sahip 
bir ülke olduğunu söyledi.

 Vali Cirit, "Bu özelliğin sürdürülebilirliği, devam etmesini arzu 
ediyorsak, tarıma, tarımsal girdilere ve tarımın bütün alanında devlet 
olarak, hükümet olarak destek sunulması gerektiği ortadadır." diye 
konuştu.

 DOKAP’la önümüzdeki süreçte bir çalıştay yapmayı arzu 
ettiğini belirten Vali Cirit, DOKAP’ın faaliyet kapsamı içerisinde 
turizmden tarıma kadar uzanan oldukça ciddi bir çalışması olduğunu 
ve bunlardan bir çalıştayla Artvin’de yararlanmak arzusunda olduğunu 
DOKAP başkanına ilettiğini söyledi.

 125 çiftçinin ana arı yetiştiriciliği ile ilgili kurstan geçerek 
sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Vali Cirit, “Fakat bunu fiilen 
yapan 10’a yakın işletme var ve bu tabii ki iyi bir sonuç değil. Eğer Türk 
arıcılığının belli bir aşamaya gelmesini arzu ediyor ve bundan da Artvin 
arıcılarının belli bir noktaya gelmiş olmasını umuyorsak, 10 tane 15 
tane işletmeyle biz hedeflerimizin hiç birine ulaşamayız.” dedi.

 Tehdit altında olan arıcıların durumuna üzüldüğünü belirten 
Vali Cirit, “Bazı şeyleri yeniden düşünerek ve DOKAP başkanının da 
eylem planına döktük dediği hususları bir an önce Artvin olarak eylem 
planı içerisine alarak ciddi koruma önlemlerini getirmemiz lazım.” diye 
konuştu.

 Vali Cirit, konuşmasının devamında ise; “6 milyonu aşkın 
bir koloniden söz edildi. Bunun 83 bin civarında kolonisi Artvin'de. 
Türk arıcılığına katkımız 2013 yılında yaklaşık 1750 ton’du. Bu yıl bir 
düşüklük olduğunu söylüyorlar arıcılarımız. Yaklaşık 1200-1400 ton 
civarında bir üretim söz konusu. Tabi bunun birçok sebebi var. Bazen 
hastalıklar devreye giriyor, bazen iklim şartları müsaade etmiyor, 
bazen yetiştiriciler arzu edildiği gibi arılarına bakamıyor. Bizden de 
kaynaklanıyor, doğadan da kaynaklanıyor bu durum. Bilindiği üzere 
Artvin'de tek olan biyosfer rezerv alanı var, Macahel alanı. Bu alanı 
korumamız gerekiyor. Burada ortaya çıkarılan Kafkas arı ırkını ve gen 
merkezini ciddi anlamda hem desteklemek hem de bu ırkı diğer 
ırklarla karıştırmadan ekonomik bir değer haline dönüştürmemiz 
gerekir. DOKAP başkanının dediği gibi sadece bal üretmeyelim. Arı 
zehrinden propolisine, arı sütüne kadar uzana yeni ekonomik değer 
alanından söz etti ve siz çiftçiler bu değer alanlarından yaralanıp ürün 

elde edeceksiniz ki devamlılık olsun. Bu geliri, çeşitliliği artırarak devam 
ettirmemiz gerekiyor. Türkiye dünyada çok büyük parasal alana sahip 
bir ülke değil.   Fakat biyolojik çeşitliliği çok yüksek ve bitki türlerinin 
de yaklaşık yüzde 3’ü bizim topraklarımızda. Bitki çeşitliliği anlamında 
ülkemiz zengin bir ülkedir. Bitki türleri çeşitliliği anlamında Artvin olarak 
3. sıradayız. İstanbul, Antalya ve Artvin. Fakat her anlamda bu bitki 
türleri tespitlerini yapabilmiş değiliz. Bu eksikliği tamamlayabilirsek, 
belki bitki çeşitliliği bakımından İstanbul’u bile geçebiliriz. Şu anki 
verilere göre bir İngiltere kadar bitki çeşitliğine Artvin olarak sahip 
olduğumuzu söyleyebilirim. 1850-1900 civarında bitki türü tespit 
edilmiş durumunda Artvin civarında. Endemik bitki çeşitliliği açısından 
da zenginlik göstermekte Artvin. Türkiye’de 5 çeşit arı ırkı popülâsyonu 
söz konusu. Bunların en önemlisi Artvin’deki Kafkas arı ırkı gen merkezi. 
Yeni gen merkezleri oluşturmayla ilgili gönüllü kuruluşlar, TEMA var 
bu alanda faaliyet gösteren. Ali Nihat Gökyiğit Artvin’in yetiştirdiği 
çok önemli bir değer ve iş adamımız. Bu alanda emeğini, servetini 
yönlendirmiş bir iş adamı. Arılarımıza hem yetiştiricilik hem de ileriye 
dönük ekonomik değerler elde etme anlamında çiftçilere ve bu alanda 
faaliyet gösteren tüm sektörlere yoğun bir destek vermek zorundayız. 
Çünkü Türkiye’nin bir hedefi var, bir vizyonu var. Bu hedef ve vizyona 
sadece sanayi ürünleriyle ulaşabilme pozisyonu yok. Özellikle tarımsal 
ekonomiye. Avrupa’da ilk sıradayız. Eğer Avrupa’da ilk sıradaysak bizim 
de gereğini yapmamız lazım. Fakat Avrupa’dan geri olduğumuz bazı 
hususlar var. Türkiye bu kadar üretim kollarına sahip olmasına rağmen 
Avrupa’nın örneğin bir portakalı, bir elmayı sattığı dolar bazındaki fiyatı 
ülke olarak yakalayabilmiş değiliz.

 Tarımsal üretim alanlarımıza sanayi sektörünü de kondurmamak 
gibi bir mecburiyet olduğunu belirtmek lazım. Artvin’de bu durum 
söz konusu değil. Artvin'in sadece ve sadece yüzde 9’unda tarımsal 
faaliyet yürütebilmekteyiz. Artvin bu nedenle bu konuda çok iddialı 
değil ama şu konuda iddialıyız. Hem faunasıyla hem yaban hayatıyla 
hem de büyük ve küçükbaş hayvan üretimiyle özellikle tarım ve gıda 
da organik olan her alanda Artvin olarak yer alabiliriz. Bu yüzden hem 
arıcıları hem de diğer alanda faaliyet gösteren çiftçileri desteklemek 
gibi bir yükümlülüğümüz var.” diye konuştu.

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İshak Hacıkamiloğlu ise, 
“Artvin İli arıcılık konusunda Türkiye'de kendisinden söz ettirmektedir. 
Bölgemizde 87 bin civarındaki aktif koloniden bin 745 ton bal 
üretilmektedir. İlimiz Türkiye genelinde ana arı üretiminde ilk sıralarda 
yer almaktadır. Türkiye genelindeki toplam 114 ana arı üretim 
işletmesinin 24 'ü ilimizde bulunmaktadır.

 Son iki yılda ilimizde arıcılığa önemli yatırımlar yapıldı. 
Yapılan yaptırımları 1000 adet arılı kovan dağıtımı, 2000 adet ana arı 
dağıtımı, 4000 adet polen tuzaklı kovan altlığı dağıtımı, düzenlenen 
arıcılık kurslarında sertifika almaya hak kazanmış olan kursiyerlerimizi 
teşvik amaçlı toplam 50 adet arılı kovan dağıtımının yapılması, daha 
önce diğer ilçelerimize vermiş olduğumuz arı keki yapımı için hamur 
makinasının bu yılda Borçka ilçemize verilmesi olarak sıralayabiliriz.

 Bakanlığımız tarafından arıcılarımıza her yıl ödenen aktif arılı
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kovan desteği İlimizde de her yıl artarak devam etmekte ve arıcılarımıza 
2013 yılında 507.936 TL destek ödemesi yapılmıştır. Ayrıca Borçka ilçesi 
Macahel bölgesi saf kafkas arı ırkının korunması, destekleme programı 
kapsamında Bakanlığımız tarafından her yıl destek ödemesi yapılmakta 
ve 2013 yılında 140.240 TL destekleme yapılmıştır.

 Bakanlığımız DOKAP ve TKV arasında protokol imzalanarak 
Ana Arı Üretimi için arıcılarımız eğitilmiştir. 2015 yılı içerisinde propolis 
ve polen üretimi üzerine eğitim verilecek olup, daha sonraki yıllarda arı 
sütü üretimi ve arı bakımı hakkında eğitim verilecektir. Bu eğitimler 25 
şer kişilik gruplar halinde düzenlenecektir. Ayrıca kursiyerlerin ulaşım 
giderlerini karşılamışlardır.

 İlimiz Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 2-12 Mayıs 2014 tarihleri 
arasında eş zamanlı olarak ana arı yetiştiriciliği kursu teorik ve 
uygulamalı olarak düzenlenmiştir.

 Borçka'daki kursa 95, Yusufeli'nde ki kursa 25 adet yetiştirici 
katılmıştır. Eğitimleri Ordu ve Ardahan Arıcılık Araştırma Enstitülerinde 
görevli öğreticiler tarafından verilmiştir.

 Kursa katılan toplam 120 kursiyerin hepsi başarılı olmuş, 66 
kursiyerin Ana Arı Yetiştiriciliği Sertifikası, Bakanlığımız Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve bugün hak sahiplerine 
verilecektir.

 Kursları destekleyen kurumlardan olan Orman Bölge 
Müdürlüğü, öğreticilerin harcırahlarını karşılamışlardır. İlimizde ana arı 
yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için arıcılık desteklemelerinin kapsamını 
artırarak ana arı yetiştiricilerine de kredi sağlayacaklardır. 2014 yılında 
3 kişiye toplamda 30.000 TL. kredi desteği sağlanmış olup önümüzdeki 
yıllarda bu sayının artırılması kurumca hedeflenmektedir.” ifadelerine 
yer verdi.

 Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Necmi Yazıcı’da yaptığı 
konuşmada; “Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği üyelerimize yönelik olarak 
Tarım Bakanlığımızın onayı ile 02-11 Mayıs 2014 tarihlerinde birliğimiz 
bünyesinde Borçka ve Yusufeli ilçelerimizde eş zamanlı olarak iki ayrı 
eğitmen ile ana arı yetiştiriciliği uygulamalı eğitim çalışmasını başarılı 
bir şekilde tamamladık. Eğitime katılan toplam 119 üye arıcılarımız, 
Bakanlığımız onaylı Ana arı yetiştiriciliği sertifikası belgelerini almaya 
hak kazanmışlardır. Ana arı eğitim kursuna katılarak sertifika almaya 
hak kazanan üye arıcılarımızdan 25 üye arıcımıza ayrıca DOKAP-TKV 
işbirliği çerçevesinde "Arı ve Arı Ürünleri Faaliyetinin Doğu Karadeniz 
İllerinde Geliştirilerek Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 10 günlük 
teorik eğitim verilerek daha da başarılı olmalarına destek verilmiştir. Bu 
desteklerin dışında genel talebimiz, ana arı üretimini yapan işletmelerin 
Bakanlığımızca maddi olarak destekleme kapsamına alınması çok büyük 

önem arz etmektedir. Şöyle ki, yurdumuzun diğer bölgelerinde ana arı 
üretimi yapan işletmeler yılda bir çiftleştirme kutusundan 4-5 kez ana 
arı üretebilirken, İlimizde en iyi şartlarda 3 kez ana arı üretebilmektedir. 
Bizler bu mevsimsel hava şartları ilimizde oluşmadığı için bakanlığımızca 
destekleme kapsamı içerisine alınmasını önemsiyoruz.

 Burada amacımız ana arı üretimini destekleyip yaygınlaştıra-
caksak, bizleri tehdit eden mevzuat yetersizliğinden kaynaklanan ve 
yaptırımı olmayan bazı sorunlarımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Üretim izni olmayan kişilerce ana arı satışları yapıldığını biliyoruz 
ve bu satışları birçok ilçemizde marketlerde görebilmekteyiz. Daha 
kötüsü birkaç yıldır Ana Arı Üretimimizdeki düşüşler nedeniyle yerimizi 
dolduran bazı uyanık kişilerin Gürcistan'dan ilimize balın yanında ana 
arı getirip buralarda satıldığını biliyoruz. Bu durum sadece ırk açısından 
bozulmaya neden olduğu gibi hastalık yönünden de arı yetiştiricilerini 
tehdit etmektedir. Talebimiz, bu konuda bakanlığımızın caydırıcı olmak 
açısından çok acil yeni yaptırımlar uygulanmasını bekliyoruz.” dedi.

 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem 
Yüce ise, DOKAP idaresinin bölge için yeni bir kuruluş olduğunu ifade 
ederek şunları söyledi: “DOKAP idaresi Karadeniz bölgesinde yaşan 
insanların yaşam kalitesini yükseltmek, sınırlı olan istihdam imkanlarını 
artırmak, sahip olunan doğal kaynakları dengeli ve bozulmadan 
kullanmak, eksik kamu hizmetlerini ve yatırımlarını hızlıca tamamlamak 
ve insanların sosyo-ekonomik standardını yükseltmek amacıyla 3 
Haziran 2011’de kuruldu.” dedi.

 Kurumun faaliyet kapsamının bölgelerin kalkınmasının 
hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje 
faaliyetlerinin birlik ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak eylem 
planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek ve 
değerlendirmek olduğunu söyleyen Yüce; “DOKAP İdare Başkanlığı, 
belirlenen işleri gerçekleştirebilmek için ulusal planlarla uyumlu olacak 
şekilde bölgenin ve bölge insanının ihtiyaçlarını tespit edip gerekli 
stratejileri ve planları hazırlamak görevini üstlenmiştir.” dedi.

 Bölgenin ana geçim kaynağının tarım sektörü olduğunu ifade 
eden Yüce, bölge için tarımda ki ana ürünlerinde çay, fındık ve her 
geçen gün artan kivi olduğunu belirterek, bölgede ki kivi üretiminin 
Türkiye’deki kivi üretiminin yüzde 49’unu karşıladığını belirtti.

 Karadeniz’de araziye dayalı tarımsal ve kırsal faaliyetlerin çok 
sınırlı olduğunu söyleyen Yüce, arıcılık gibi araziye dayalı olmayan 
tarımsal faaliyetlerin bölge için ciddi manada önem arz ettiğini dile 
getirdi.

 Tören, çiftçilere sertifika ve katılım belgelerinin verilmesinin 
ardından sona erdi.
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 Temel arıcılık konusunda eğitim çalışmalarını tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazanan Ardeşenli Kadın çiftçiler, Borçka ilçesinde 
yürütülen faaliyetleri yerinde gözlemlemek amacıyla Çifteköprü köyü 
ile Camili bölgesinde mevcut bulunan arıcılık işletmelerine ziyarette 
bulundular. Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ardeşen 
Ziraat Odası ile Kaçkar Arıcılık Kooperatifi yetkililerinin de eşlik ettiği 
Kadın Çiftçilere, Borçka İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ev 
sahipliği yaptı.

 Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürü Şeref Çakır gezi programı amacının ; Rize İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Rize İş-Kur İl Müdürlüğü ve Ardeşen 
Ziraat Odası ortaklığında yürütülen "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" 
projesi kapsamında Temel Arıcılık konularında Projeye dahil edilen 25 
kadın kursiyerin, eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya 
hak kazandıklarını dile getirdi. Arıcılık faaliyetleri açısından özellikli 
bölgelerimizden olan Borçka İlçesinde sürdürülen başarılı çalışmaların 
yerinde görülmesi, kursiyerlerimize fayda sağlayacağını düşünerek bu 
ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

 Ardeşenli Kadın çiftçileri ve onlara eşlik eden kurum 
temsilcilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Borçka 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü M.Fatih Cineviz; "Birlikte uyum 
içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduğumuz, bu çalışmada da bizlere 
eşlik eden TEMA Vakfı ile Macahel A.Ş. yetkililerine ve Borçka Ziraat 
Odası'na teşekkürlerimizi iletiyoruz.Genç kadın çiftçilerin eğitimine 
yönelik gerçekleştirilen proje nedeni ile hem ilgili kurumlar nezdinde 
temsilcilerini hem de kursiyer kadınlarımızı tebrik etmek isterim. Borçka 
ilçemiz 256 işletmede toplam 23.000 adet kovan varlığına sahip olup, 
bu bakımdan sayısal anlamda Artvin il genelinin yarısından fazlasını tek 
başına sınırlarında barındıran, arıcılık açısından önemli ve özellikli bir 
konuma sahiptir. Ayrıca Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkındaki 
Tebliğ uyarınca Kafkas Arısı Gen Merkezi olarak ilan edilen ve bu 
kapsamda yerinde koruma altına alınarak desteklenen Camili havzasını 
da coğrafi sınırları içerisinde bulunduran İlçemiz, yine bu yönü ile de 
özellikli bir konuma sahiptir. Dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en 
zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli 25 karasal "Ekolojik 
Bölge" sinden biri olarak tanımlanan Camili Havzası UNESCO Tarafından 
2005 yılında Biyosfer Rezerv  alanı olarak ilan edilmiştir." dedi.

  Daha sonra Çiftekprü ve Camili köylerinde Macahel A.Ş.'ye ait 
arıcılık işletmelerini  gezen kadın arıcılara burada yürütülen faaliyetler 
hakkında bilgi verildi.

RİZELİ KADIN ÇİFTÇİLER BORÇKA İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

EK HİZMET BİNAMIZDA TADİLAT YAPILDI

         Hizmet verdiği binada bakım ve onarım 

yapıldı. Yıllardır bakım ve onarımı yapılmamış 

ayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube 

Müdürlüğünün hizek hizmet binamızın dış 

cephesine mantoloma, boya ve badana, iç 

kısımlarında alçı sıva, boya ve badana yapıldı. 

Kapıları değişen hizmet binasının, elektrik 

tesisatları, telefon ve internet kabloları da 

değişerek yenilendi.  

         Tadilatla birlikte ayrıca aşı muhafaza 

odası da yenilendi. Bakanlığımızın Talimatları 

doğrultusunda yenilenen aşı odası soğuk zincir 

kurallarına göre yapılmış olup, odada bir ana 

depo (soğuk oda) ve 3 adet de no-frost, ev tipi 

buzdolabı mevcuttur. 
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 Borçka barajıda su kalitesi açısından yetişricilik için oldukça uygundur. Kara tesisilerinde 20ton/yıl üretim 
için teknik açıdan yaklaşık 400metre kare alanda 20 adet havuz gerekmekte olup bu kapasite için bir ağ kafes 
ünitesi yeterli olmaktadır. Ağ kafeslerde alabalığı porsiyonluk baya getirmek 6-7 ay gibi bir zaman almakta bu süre 
kara tesislerinde 12-14 ay sürmektedir. 

 Dünyamızdaki ve ülkemizdeki tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık 
yetiştiriciliğinde de kaynakları optimum şekilde kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu doğal besinlerden biri olan ve 
içerdiği zengin omega-3 yağ asidi ile alabalık, bol oksijenli sularda yaşamaktadır. 

 Ağ kafes tesisleri çevre şartlarından 
minimum derecede etkilenmekte ve 
yemin ete dönüşümü maksimum 
düzeydedir. Kurulum masrafı dikkate 
alındığında ağ kafes tesisinin maliyeti 
tonaj başına kara tesisine oranla çok 
düşüktür. 

AĞ KAFESLERDE YETİŞTİRİCİLİK



Ocak - Şubat - Mart

10

 Yavruların ağız sütünü içmemeleri, az içmeleri veya sütün içerik olarak az olmasından 
kaynaklanır. Ağız sütünü alamayan ve ya az alan hayvanlar bağışıklık sistemi gelişemediği için 
hastalıklara karşı daha duyarlı olur ve bu nedenle yavru ölümleri görülebilir. 

 Hayvan hastalıklarının başında, doğuştan itibaren yapılan uygulamalar önemlidir, bu 
uygulamalardan en önemlisi yeni doğan yavrunun ağız sütünü almasıdır.

 Ağız sütünün önemi: Ağız sütü yeni doğan bir hayvana verilecek ilk ve en önemli gıdadır. 
Ağız sütü doğumdan hemen önce ya da kısa bir süre sonra ana hayvanın meme bezlerinden 
salgılanır. Gerçek ağız sütü sadece ilk sağımdan elde edilir. Daha sonraki sağımlardan elde edilen 
ağız sütü ilk sağımdan elde edilene göre besin maddeleri ve bağışıklık maddelerince daha fakirdir. 
Gerçek ağız sütü tam yağlı sütün 2 katı kuru madde, 3 katı mineral ve 5 katı protein içerir. Ağız 
sütü enerji ve vitaminlerce de zengindir. Yüksek miktarlarda A, D ve E vitaminlerini içermesi yeni 
doğmuş oğlak ya da kuzu bu vitaminlerce düşük rezervlere sahip olduğundan dolayı özellikle 
önemlidir. Bazı yetiştiriciler Kolostrumun yavruyu hafif ishal edici etkisinden çekinilmemelidir. 
Gebelik sırasında yavrunun sindirim sisteminde toplanan ve mekonyum adı verilen birikintinin 
atılabilmesi için kolostrumun hafif ishal edici etkisi yararlı bir durumdur.

 Ağız sütü eksikliğinin 
oluşmaması için yavrunun doğumu 
takiben anneden ağız sütü alıp almadığı 
ve ya yeterli olup olmadığı gözlenmelidir.

 Kuzunun doğumu takiben 4 saat 
içinde en az her kg canlı ağırlık için 50 ml 
ağız sütü içmesi gerekmektedir. Emme 
refleksi olmayan veya iştahsız olan 
kuzuların varlığı durumunda Veteriner 
Hekime danışılmalı ve müdehale 
edilmesi sağlanmalıdır.

 Yavrularda kasların bozulması sonucu ortaya çıkar, 
yavrular  zayıf, topal ve kambur olurlar. Tedavinin yapılmaması 
veya geç teşhis durumlarına bağlı olarak hayvanın kalp 
kasları da etkilenebileceği için ölümle sonuçlanabilir. 
Hastalık selenyumdan fakir meralarda beslenen hayvanların 
yavrularında görülür. Rasyonda E vitamini noksanlığı da 
hastalığın oluşumunda etkendir. Sülfatlar yönünden zengin 
olan arazilerde selenyumun bitkilerce alınımında aksaklıklar 
şekillenmesi sonucu da selenyum yetersizliği meydana getirir. 

 Selenyum ve E vitamini eksikliği 
sonucunda ortaya çıktığı için, bu 
kombinasyonu içeren ilaçların koruyucu 
olarak yapılması, annelerin yemlerine E 
vitamini ve Selenyum katılması gerekir.

 Çok yavru doğuran ırklarda söz konusu olan, annenin 
enerjisinin birden fazla yavruya yetmediği durumlarda ortaya çıkan 
bir hastalıktır. Hastalığın sonucu büyük oranda ölümdür.  Çok erken 
teşhis, erken alınan önlemler kurtuluş çaresi olabilir.  Tedavi tamamen 
erken teşhise dayanır.  Yine, birçok hastalıkta olduğu gibi koruyucu 
hekimlik uygulamaları en akılcı yoldur.

 Hastılığın belirtileri; harekette isteksizlik, iştah kaybı, zayıflama, 
diş gıcırdatması, depresyon, körlük, derin solunum, titreme, göz ve 
kulak kaslarında titreme, sık sık idrar yapma, abort, koma ve 2-3 gün 
içinde ölümdür.

 Ani yem değişikliklerinden 
kaçınmak, kesif yemi ezme veya 
kırma şeklinde vermek, çoklu gebeliği 
ultrasonla önceden tespit ederek ona 
göre yemleme yönetimi yapmak, 
içinde melas olan, koyun veya keçilere 
göre hazırlanmış yalama kovaları 
bulundurulmak, anne adaylarının 
sularına melas ve yemek sodası katmak 
alınabilecek başlıca önlemlerdir.

 Süt verimi yüksek koyun ve keçilerde,  gebeliğin son dönemi ile laktasyonun ilk döneminde 
daha çok yaşlı annelerde titreme ve yatıp kalkamama şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Jersey 
ırkı inekler bu hastalığa daha çok yakalanırlar. Dört yaşından yukarı ineklerde görülme ihtimali 
daha fazladır. Şişman ineklerde, karaciğer yağlanması olanlarda sıklıkla görülebilir.

 Kalsiyum ve fosfor dengesine 
dikkat edilmelidir. D vitamini enjeksiyonu 
yararlı olur, hastalık meydana geldiğinde 
kalsiyum enjeksiyonları ile tedavi edilir.

 İlkbaharda yüksek verimli körpe meralarda 
otlayan hayvanlarda  meydana gelir. İlkbaharda 
meralar yeni büyüdükleri için Magnezyum açısından 
fakirlerdir. Kan Mg seviyesinin düşmesi sonucu, 
aşırı duyarlılık, kas spazmı, konvulizyonlar ve ölüm 
görülür. Ayrıca Magnezyumun emilimini engelleyen 
birçok faktör de bu hastalığa neden olabilir.

 Magnezyum içeren yalama 
taşları ve yalama kovaları yardımcı 
olabilir. Meraya dayalı beslenme 
sistemi uygulanan işletmelerde, mera 
beslenmesi yanında 50 gr/sığır/gün 
hesabıyla Magnezyum Oksit ilaveli silaj 
verilmelidir.

ÖNLEMLERAğız Sütü Eksikliği

Beyaz Kas Hastalığı

Gebelik Toksemisi

Süt Humması

Çayır Tetanisi

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA BESLENMEDEN 
KAYNAKLANAN BAZI HASTALIKLAR VE ÖNLEMLERİ
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 Nedir,  Nasıl  Bir  Hastalıktır? 
 Son yıllarda ülkemizde de görülmekte olan Lumpy Skin Disease 
hastalığı, halk arasında Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı, sığır çiçek 
hastalığı olarak da bilinmektedir. 2012 yılından itibaren Ülkemizde de 
görülmeye başlanan hastalığa Afrika Hastalığı da denilmektedir. İhbari 
mecburi bir hastalık olup, ilk olarak ülkemizde Güneydoğu illerimizde 
görüldü. Suriye ve Irak’tan Ülkemize geldiği söylenen hastalık, kısa süre 
içerisinde Ülkemizin birçok bölgesine yayıldı. İlimizde de il defa Ekim 
2014’te Arhavi İlçemizde görüldü.  

 Etkeni:
         Hastalığın etkeni koyun-keçi çiçek virusu ile aynı gruptan bir virustur. 
Virus ailesi Capripoxvirus olarak bilinir. İlk defa 1929 yılında Afrika'nın 
güney ülkelerinde çıktı. Zamanla Mısır ve İsrail'de de yayılarak salgınlar 
oluşturmuştur.

 Bulaşma:
 Hastalığın esas bulaşma ve yayılması sokucu, kan emeci 
sineklerle ve kenelerle olmaktadır. Ayrıca hasta hayvanlara ve hasta 
hayvanların ağız ve burun akıntıları ile sütüne doğrudan temasla da 
bulaşabilmektedir.

 Hastalık yalnız sığırlarda görülmekte olup, başka hayvanlara ve 
virusun antijenik yakınlığına rağmen koyun ve keçilere bulaşmaz.  

 Klinik  Belirtiler: 

 Lumpy Skin Disease (LSD) hastalığı sığırlarda, deri üzerinde 
şişliklerle seyreder. Aynı şişlikler iç organlarda da oluşur. En fazla 
akciğerler etkilenir. Baş, boyun, merme çevresi ve ayaklarda sert şişlikler 
kendini gösterir. Ayrıca, karaciğer, işkembe, dalak, akciğer ve sindirim 

yolunda bu şişkinliklerin aynısı oluşur.  Hayvanda hırıltılı solunum, 
öksürme, burun akıntısı, salya akıntısı, göz yaşı akıntısı, ateş yükselmesi, 
sütün birdenbire azalması, şiddetli düşkünlük hali, eklemlerde 
şişkinlik, gebelerde yavru atma, hızla zayıflama, topallık gibi belirtiler 
görülür. Ancak hafif seyreden durumlarda bu bulguların tamamını 
görmek mümkün değildir.   Ölüm oranı düşüktür. LSD  ( Lumpy Skin 
Disease)'den ölüm oranı %3 olarak bildirilse de ikincil enfeksiyonlarla 
bu oran yükselebilmektedir.  

 Kuluçka dönemi 2-5 haftadır. Ergin sığırlar biraz daha dayanıklı 
olup, buzağılar çok hassastırlar. Jersey ırkı sığırların ise, diğer ırklara 
göre daha hassas olduğu bilinmektedir.   

 Teşhis:
 LSD hastalığı böcek ısırması, kurdeşen, deri tüberkülozu, nokra 
ve benzer deri hastalıklarıyla karıştırılabilir. Kesin teşhis serolojik testler 
veya virus izolasyonu ile yapılır. 

 Tedavi:
 Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Uygulanan tedaviler ikincil 
enfeksiyonlar içindir. Dirençli hayvanlar uzun bir tedavi sonucunda 
iyileşebilmektedir. Ancak tedavi tavsiye edilmemektedir. Hastalığın 
hafif seyrettiği durumlarda şarta tabi kesim yapılmakta, hastalığın ağır 
seyretmesi halinde ise, tazminatlı olarak itlaf edilmektedir. Tazminat 
oranı ise takdir edilen kıymetin 2/4 olan tazminat oranı 01.01.2015 
tarihinde 4/4 olarak değiştirilmiştir.

 Korunma:
 Hastalıktan korunmanın iki yöntemi vardır. Bunlardan bir 
tanesi sokucu kan emici sineklerle ve kenelerle mücadele, ikincisi ise 
aşılamadır. Aşı olarak koyun-keçi çiçek aşısı kullanılmaktadır.

 Tabii ki bütün bunların yanında, bilinen biyogüvenlik 
önlemlerinin alınması da önem arz etmektedir. Hayvan hareketlerinin 
kontrol altına alınması, hastalık çıkan bölgelerde, kordon, karantina, 
temizlik, dezenfeksiyon, eğitim, imha edilen hayvanların usulüne göre 
gömülmesi önem arz etmektedir. 

 İnsanlara  Bulaşma  Durumu:
 Hastalığın bugüne kadar insanlara bulaştığına dair bir bulguya 
rastlanmamıştır Ancak yine de gerek hasta hayvana, gerekse ağız, 
burun ve gözden gelen akıntılarına veya patlamış şişkinliklere ve sızan 
akıntılarına çıplak elle dokunmaktan kaçınılmalı, temas halinde ise, 
eller antiseptik, dezenfektan ve deterjan ile iyice yıkanmalıdır.

LUMPY SKİN DİSEASE
(Sığırların Nodüler Ekzantemi)



T.C.
ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

HAYVANCILIK

ARICILIK

- Ahır ve ağıllarda bakım işlerine devam edilir. 
- Çeşitli yemlerle hayvanlar ahırlarda beslenir. 
Ilık bölgelerde hayvanlar meraya çıkarılabilir. 
Ahırlarda silaj yemleri kullanılmaya başlanır 
Pancar küspeleri özellikle süt ineklerinin 
beslenmesinde kullanılır. Gebe hayvanlara özel 
yemleme uygulanır.
-  Erken doğumlar için gerekli hazırlıklar yapılır.
- Çeşitli hayvan hastalık ve ahır zararlıları ile 
mücadele edilir.

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK

MEYVECİLİK
MEYVECİLİK

MEYVECİLİK
- Üşümelere engel olmak için ağaç dipleri 
höyük şeklinde toprakla doldurulur.
- Fidan dikimine devam edilir. Ilıman iklime 
sahip olan yerlerde aşılama işlemlerine başlanır.
- Uygun havalarda sert çekirdekli meyvelerin 
budanması yapılabilir.
-Sıcaklığa bağlı olarak kivi, fındık ve diğer 
meyvelerde budama işlemleri yapılır.
-Çay bahçelerinde gübreleme işlemleri yapılır.

SEBZECİLİK SEBZECİLİK
- Seralarda yetiştirilen marul, yeşil soğan gibi 
ürünlerde hasat,bakım,gübreleme ve sulama 
işleri devam ettirilir.
- Seralarda kıvırcık dikimi tamamlanır.
- Mücade işlemlerine kışlık sebzelerle devam 
edilir.
- Son turfanda sebzeler hasat edilerek 
ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir.

TARIM TAKVIMI
. .

OCAK SUBAT MART- -

- Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış 
uykusuna bırakılır. Havalandırma işleri dikkatle 
yapılmalıdır.
- Önce ki sezon da hasad edilmiş balların 
piyasaya sevkine devam edilir.

SEBZECİLİK
- Bahçede ve serada sıcak ve ılık yastıklardaki 
hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
- Domates, birber ve patlıcan fidelerinin bakımı  
yapılır. Seralarda kıvırcık hasadı tamamlanarak 
sera bitki artıklarından temizlenir. Hıyar, 
domates, semiz otu gibi ikinci üretim için 
seralarda toprak hazırlığı yapılır.
- Açıkta sebze üretimi için toprak işleme 
çalışmalarına başlanır.
- Toprak işleme çalışmalarında toprağın tavında 
olmasına dikkat edilir.

-  Ekim-dikim programı hazırlanır.
-  Seralar düzenli bir şekilde kontrol edilerek 
sulama,havalandırma ve gübreleme işlerine 
devam edilir.
- Seraların kar yükünden zarar görmemesi 
için gerekli tedbirler alınır.

- Ekolojik koşullar göz önüne alınarak 
budama işlemi yapılır.
- Çiftlik gübresi sonbaharda verilmemiş ise 
bu ayda mutlaka verilmelidir.
- Hastalık ve zararlılardan kuruyan meyve 
ağaçları sökülerek imha edilir.
- Kışı meyve ağaçlarında geçiren zararlılara 
karşı ilaçlama mutlaka yapılmalıdır..

- Ahırlar temizlenmeli, havalandırmalı, 
hastalıklarla mücadele için önlemler 
alınmalıdır.
- Ahır içi sıcaklığı sığırların bulunduğu 
bölmede optimum değer olan 13-18 
dereceler arasında tutulmaya çalışılır.
- Doğuma yakın inekler ayrı bölmelere 
alınmalı ve altlarına temiz altlıklar serilmelidir. 
Gebeliğin ileri devresinde (son ayında) kesif 
yemler azaltılmalı şişkinlik yapacak yemler 
verilmemelidir.
- Gebe koyunların yemlerine dikkat etmeli 
çiçek hastalığına karşı koruyucu olarak 
aşılanmalıdır.

OCAK SUBAT MART

ARICILIK
-   Kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma 
yapılır.
- Arılara kış yiyeceği olarak bal ve polenli 
petekler bırakılır. Petekler tamamen balla 
dolu olmayıp alt yarılarındaki gözler boş 
olmalıdır. Kovanlar sabitlenmeli, arılar 
rahatsız edilmemelidir.

- Ocak ayında yapılması gereken işlerden,   
gerçekleştirememiş olanlar sonuçlandırılır.
- Uygun hava koşullarında toprak 
işlemesine başlanır.
- Çelik alma işleri yapılarak; çelikler kumda 
saklamaya (Katlamaya) alınır.
-Budama ve ayıklama sonucu bahçede 
kalan artıkların temizlenmesi sağlanır.
-Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı 
ve dalkıran zararlısına karşı kültürel 
mücadeleye devam edilir.

-  Hayvanlar ahırda olduklarından temizlik 
ve dezenfeksiyona önem verilir.
-  Ahır besleme proğramı devam ettirilir.
- Yeni doğan buzağılara özel bakım ve 
besleme proğramı uygulanır. Doğumdan 
sonra engeç 1-2 saat içerisinde ağız sütü 
içirilmeye başlanır.
-  Ahır havalandırmasının uygun olması için 
gerekli tedbirler alınır.
-  Hayvan hastalık ve zararlarına karşı koruyucu 
aşılar ve ilaçlar uygulanır.

- Hava sıcaklığı uygun olduğu günlerde 
kovanlar açılarak , ana arı, yavru, arı 
mevcudu, yiyecek durumu kontrol edilir.
- Boş ve kararmış çerçeveler alınır. Yiyeceği 
olmayan kovanlara kek veya şurup verilir.
- Varroa mücadelesi usulüne uygun olarak 
ruhsatlı ilaçlarla yapılır.

,

,


