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BEREKET DENİZDEN
GELECEK

 İlimiz kaliteli içsu kaynaklarıyla ve 
barajlarıyla su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli 
bir potansiyele sahiptir. Hali hazırda kurulu                         
530 ton/yıl kapasiteli kara tesisleri ve 2000 ton/yıl 
kapasiteli ağ kafes tesisi bulunmaktadır. 

 İlimizde su ürünleri üretiminin Borçka 
ve Deriner barajlarındaki projelendirme 
çalışmalarından sonra en geç 2017 
yılında 10.000 ton’un üzerine çıkarılması 
hedeflenmektedir. Bu rakam Türkiye toplam 
üretiminin %10’una karşılık gelmektedir.
 Ekim-Kasım aylarında barajlarda 

ağ kafeslere konan 5 gramlık balık 4-6 ay 
içerisinde ortalama 300 grama ulaşmakta ve 
bu durum su kaynaklarımızın kalitesini ortaya 
çıkarmaktadır. İlimizde balık işleme ve soğuk 
hava tesislerinin olmaması üretim miktarını 
kısıtlamaktadır. Yıllık üretimin az olmasıda 
işleme alanına yönelecek müteşebbislere 
engel olmaktadır.

SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI 
BENİM SERTİFİKA TÖRENİ 
DÜZENLENDİ

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen kurslara katılarak 
sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, İl 
Müdürlüğümüzce Artvin Valisi Kemal Cirit’in 
de katılımı ile Ardanuç İlçemizde düzenlenen 
törenle sertifikaları verildi.

Devamı Sayfa 3 ‘te

Devamı Sayfa 2 ‘de

ÇİFTÇİ KURSLARINA 
YÖNELIK İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

 İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu 
ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci 
tarafından çiftçi kurslarına yönelik işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında 
ilimizde tarımsal faaliyetlere yönelik Arıcılık, 
Meyvecilik, Sebzecilik, İş makinaları ve ‘’Sürü 
Yönetimi Elemanı Benim’’ konularında kurslar 
düzenlenecektir. Devamı Sayfa 4 ‘te

2014 HAYVANCILIK 
DESTEKLEMELERİNDE SONA 
YAKLAŞILDI

ARTVİN VE ARDAHAN 
İLLERİ ARICILIK SORUNLARI 

DEĞERLENDİRİLDİ
Ülkemiz 
hayvancılığının 
gelişmesine yönelik 
Bakanlığımızca 
uygulanan hayvancılık 
desteklemeleri devam 
etmekte olup, 2014 
yılı çalışmalarının son 
aşamasına gelinmiştir.

İlimiz gezginci arıcılarımızın 
sorunları düzenlenen toplantı 

ile masaya yatırıldı.

>> 10 ‘da

>> 5 ‘te
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BEREKET DENİZDEN GELECEK
 İlimizde de yetiştiriciliği yapılan alabalık hem tatlı suda 
hem de tuzluluğu az denizde yaşayabilmektedir. Karadeniz %17-
18 tuzluluk oranına sahip olup içsularda yetiştirilen alabalıklar 
kolayca denize adapte olabilmekte ve 3-4 ay gibi zaman aralığında 
1 kg canlı ağırlığa ulaşabilmektedirler. Karadeniz somonu olarak 
tezgahlarda 8-10 yıldır yer alan bu balık lezzeti, işlemeye uygunluğu 
ile azalan avcılık ürünlerine alternatif olacaktır.

 İl Müdürlüğümüzce Ulusal hedef olan 2023’e kadar 
minumum 15 bin ton alabalık üretimine ve iç suda yetiştirilen 
alabalıkların enaz 5000 tonunun deniz ağ kafeslerine alınarak yıllık 
20000 ton karadeniz somonuna dönüştürülmesi planlanmaktadır.

 Bu doğrultuda İl Müdürlüğümüz ve Trabzon Su ürünleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü müdürlüğünce yaklaşık 35 Km’lik 
sahil şeridimizde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 
alanların belirlenmesi için çalışma yapılmıştır. Tespitte belirlenen 
16 saha için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 
görüş sorulmuştur. İlgili Bakanlıkça Fındıklı-Arhavi arasında 2, 
Arhavi-Hopa arasında 3 ve Hopa-Kemalpaşa arasında 5 olmak 
üzere toplam 10 yetiştiricilik sahası deniz seyrüseferi açısından 
uygun bulunmuştur. Ayrıca bu noktalar için Bakanlığımızca Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daire Başkanlığına 
bildirim yapılmıştır. 

 Belirtilen sahalarda ağ kafeslerde yetiştiricilik tesisi kurmak 
isteyen müteşebbislerimiz konu ile ilgili ayrıntılı teknik bilgiyi İl 
Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzden 
temin edebilirler.

İÇ SULARIMIZDA SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI BAŞLADI
 Su ürünleri avcılığının belirli kurallar çerçevesinde 
yapılması amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan, amatör ve ticari 
amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 3/1 ve 3/2 numaralı 
tebliğ hükümleri gereğince;  01 Nisan – 01 Temmuz  tarihleri 
arasındaki üç aylık dönemde iç sularımızda mevcut sazan, 
yayın, kadife, siraz, tatlı su kefali gibi balıkların amatör ve ticari 
amaçlı olarak avlanması yasaktır.

 Su Ürünleri avcılığında üretimi, satılması, bulundurulması 
ve kullanılması yasak olan trıvırı veya paraşüt diye adlandırılan 

misina av aracı Bakanlığımızca yasaklanmıştır.  Denetimlerde  yıl 
boyu özellikle misina av aracı kontrolü yapılacak olup Mevzuata 
aykırı fiillere İdari yaptırım uygulanacaktır. İdari yaptırımlarda 
para cezası 2015 yılı için 1055 TL dir.
 Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının 
yapılabilmesi için; İlimiz tatlı su balıklarının çoğunluğunun 
üreme dönemi olan 01 Nisan – 01 Temmuz tarihleri arasındaki 
mevcut av yasağına, vatandaşlarımızca titizlikle riayet edilmesi 
ve denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında 
yardımcı olunması büyük önem arz etmektedir.

 Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol Görevlilerince, 
Emniyet, Jandarma, Orman Muhafaza teşkilatları mensuplarınca 
ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile belirlenmiş koruma 
ve kontrolle vazifeli diğer kamu görevlilerince göl, gölet ve 
akarsularda kontrol ve denetimler yapılacaktır. 

Sayfa 1 ‘in devamı
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SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI BENİM SERTİFİKA 
TÖRENİ DÜZENLENDİ

 Törene başta Valimiz Kemal Cirit ve değerli eşi olmak üzere, 
Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Vali yardımcıları Hasan Ongu, 
Önder Coşğun, Ardanuç Kaymakamı Mutlu Almalı, Şavşat Kaymakamı 
Cemil Sarıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, İl Emniyet 
Müdürü Alaattin Akbaş, İl Müdürümüz Ishak Hacıkamiloğlu, Ardanuç 
Belediye Başkanı Yıldırım Demir, daire amirleri, Artvin Damızlık Koyun 
ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Azam Demirci ve çok sayıda vatandaş 
katılmıştır.

 Düzenlenen törende Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Azam Demirci, açılan bu kursların yetiştiricilere çok faydalı 
olduğunu ve güzel bilgiler öğretildiğini ifade ederek, başta Sayın Valimiz 
Kemal Cirit olmak üzere Devletimize ve kursun düzenlenmesinde 
emeği geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze, Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne teşekkür etti.

 Törende bir konuşma yapan İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, 
Artvin ilinde tarımın büyük önem taşıdığını ifade ederek, 100.000 

civarında küçükbaş, 60.000 civarında büyükbaş hayvan varlığının 
olduğunu ve bu rakamın giderek artan bir trend gösterdiğini son 5 yıl 
içinde sadece hayvancılığa 49 milyon TL destek verdiklerini ve bunun 
da yaklaşık 7.8 milyon TL 'sinin Ardanuç ilçesine verildiğini belirtmiştir. 
İl Müdürü Hacıkamiloğlu, İl Müdürlüğü olarak tarımsal üretimde kalite 
ve verimin artmasının ancak sertifika sahibi insanlarla ve modern 
tarım tekniklerinin uygulanması ile sağlanacağını kaydederek, İlimizde 
tüm üreticilerin sertifika sahibi olmalarını kendilerine hedef olarak 
koyduklarını, bunu sağlamak için tüm imkanların seferber edildiğini 
ifade etmiştir. İl Müdürlüğü olarak çok sayıda proje uyguladıklarını 
belirterek bu çalışmalar esnasında desteklerini esirgemeyen başta 
Valimiz Kemal Cirit olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşlarına teşekkür ederek sözlerini tamamlamıştır.

 Artvin Valisi Kemal Cirit, İlimizde tarımsal 
üretimde önemli gelişmeler olduğunu, çok faydalı 
projeler uygulandığını ve bunu memnuniyetle 
izlediğini kaydederek, İlimizde tarımsal üretimi, 
projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade 
etmiş ve bu organizasyonu düzenleyen İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür ederek 
konuşmasını tamamlamıştır.

 Ardanuç Kaymakamı Mutlu Almalı da yaptığı konuşmada 
Ardanuç İlçesinde hayvancılık başta olmak üzere tarımın İlçe 
ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, tarımsal üretimin 
artışı için gerekli desteği sağladıklarını ifade ederek konuşmasını 
tamamlamıştır.

 Tören Halk Eğitim Müdürlüğü Folklor gösterisinin ardından, 
sertifika dağıtımı ve kaval eşliğinde sürü geçişi ile sona ermiştir.

>>

Sayfa 1 ‘in devamı
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 İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu ile İl Milli Eğitim 
Müdürü Abdulcelil Kahveci tarafından İlimizde 2015 yılı 
içerisinde açılması planlanan tarımsal içerikli tüm çiftçi 
kurslarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde 
düzenlenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır.

 Hazırlanan protokol kapsamında ilimizde tarımsal 
faaliyetlere yönelik Arıcılık, Meyvecilik, Sebzecilik, İş 
makinaları ve ''Sürü Yönetimi Elemanı Benim'' konularında 
kurslar düzenlenecektir. Düzenlenecek olan kurslarla 
tarımsal faaliyetleri daha verimli, daha bilinçli icra 
eden eleman yetiştirmek, işsizliğin azaltılmasına ve 
Kırsal Kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak 
hedeflenmektedir.

 İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu konuyla ilgili 
yaptığı değerlendirmede; günümüzde sertifika sahibi olan 
işletme sahiplerinin gerek bakanlığımız ve gerekse de AB 
fonlarından öncelikli yararlanacağını, bu nedenle İl ve İlçe 
merkezlerinden yoğun kurs talepleri alındığını, dolayısıyla 
sertifikalı üreticiliğin her geçen gün yaygınlaştığını ifade 
ederek, ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ancak 
bilinçli, modern tarım teknikleri uygulayan işletmelerle 
mümkün olabileceğini ifade etmiştir. İlimizde tarımsal 
faaliyetlerde bulunan tüm üreticilerin sertifika sahibi 
olabilmeleri için her türlü gayretin sarf edileceğini 
belirtmiştir.

ÇİFTÇİ KURSLARINA YÖNELİK 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi 8. Etap Projesi kapsamında başvuruda bulunan ve 
Bakanlığımızca Proje Başvurusu kabul edilerek, İlimiz Merkez Taşlıca Köyü ’nde 
faaliyetlerine devam eden S.S Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile İl 
Müdürlüğümüz arasında 26 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan Hibe Sözleşmesi ile 
uygulanmış olan Bal Süzme ve Paketleme Tesisi Projesi tamamlanmış olup tesis, 
sezonun açılmasıyla birlikte faaliyetlerine başlayacaktır.

 116 ortağı bulunan Kooperatifimiz daha çok arıcılık ve ormancılık 
alanlarında faaliyet göstermekte olup, proje ile ortaklarından ve İlimizden topladığı 
balları hijyenik bir ortamda paketleyerek tüketiciye ulaşmasını sağlayacaktır.

 Söz konusu Bal Süzme ve Paketleme Tesisi 1.000.000 TL ’ye mal olmuş ve 
Bakanlığımızca Kooperatifimize 400.000 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tesis 
ile 11 kişilik istihdam artışı sağlanmış olup, yıllık 100 ton kapasiteli Bal Süzme ve 
Paketleme tesisi İlimize kazandırılmıştır. 

 Tesisin tamamlanmasıyla birlikte İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, 
İl Müdür Yardımcımız Alaeddin Zeren ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürümüz Tuncay Yılmaz tesise ziyarette bulunmuşlardır. 

 Tesis ziyaretinde İl Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu tamamlanmış olan 
tesisin İlimizde ve Taşlıca Köyü ’nde önemli bir yeri olan arıcılık açısından ihtiyaç 
olduğunu, İlimizde böyle tesislerin sayısını arttırmamız gerektiğini belirtmiştir. 
Ayrıca böyle tesislerde işlem görerek paketlenen balların kayıt altına alınarak 
kalitenin de arttırılmasına yardımcı olunacağını belirtmiştir.

 Yatırımcı S.S. Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Yaşar ‘da proje için İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına teşekkürlerini ileterek bu tip desteklerin yatırımcılara çok büyük 
faydaları olduğunu bildirmiştir.

BAKANLIĞIMIZDAN TAŞLICA TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİFİNE BÜYÜK DESTEK

Sayfa 1 ‘in devamı

 Merkez ve ilçelerde görev yapan personelden farklı tarihlerde Ordu ve Konya 
illerinde düzenlenen Kontrol Görevlisi Eğitimine katılan personel ile gıda denetim 
birimlerimiz güçlendirilmiş olup, ayrıca İl genelinde Gıda denetimlerinde görev 
yapan personele yönelik İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi personelince İlçe 
Müdürleri ve ilgili personelin katılımıyla “Gıda Mevzuatı ve Numune Alma Eğitimi” 
düzenlenmiş ve eğitim sonunda İl ve İlçe Müdürlüklerince yapılan uygulamalarda 
birliktelik sağlanması amaçlanmıştır. İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi Toplantı 
Salonunda gerçekleştirilen eğitimde gıda mevzuatında yapılan düzenlemeler ile ilgili 
bilgi verilmiş İl merkezindeki işletmelerde uygulamalı gıda denetimi ve numune alma 
işlemleri gerçekleştirilmiştir.

GIDA KONTROL GÖREVLİLERİ 
EĞİTİMDE BULUŞTU
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 Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi kapsamında 
Koyun ve Keçilerde Yavru Atma (Abort) ’nın önlenmesi ve yavru atma 
etkenlerinden biri olan Coxilla brunettii hakkında Erzurum Veteriner 
Araştırma ve Kontrol Enstitüsü tarafından çiftçilerimize bilgi verildi

 Bakanlığımızca 2012 yılında yürürlüğe konulan Tarımsal 
Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi kapsamında İl 
Müdürlüğümüzce yürütülmek üzere ‘’Koyun ve Keçilerde Yavru Atmanın 
Önlenmesi Projesi’’ hayata geçirilmiştir. Projenin süresi 01.01.2015-
31.12.2017 tarihleri olarak belirlenmiş ve bu süre içerisinde proje konusu 
hakkında ilimizdeki tüm küçükbaş hayvan sahipleri yavru atmada 
rol oynayan etkenlerden olan Coxilla brunettii hakkında eğitime tabi 
tutulacaklardır.

 Bu kapsamda Erzurum Veteriner Araştırma ve Kontrol Enstitü 
Müdürü Dr. Biray Okumuş ile Enstitü Veteriner Hekimleri Ömer 
Hamza Akkaya ile Ediz Kağan Özgen, koyun ve keçilerde abort yapan 
Coxilla brunetti etkeni hakkında çiftçilerimize bilgi vermek amacı ile 

İl Müdürlüğümüze gelmişlerdir. Söz konusu enstitü yetkilileri ile İl 
müdürlüğümüz   Veteriner Hekimleri  işbirliğinde  Borçka, Şavşat, 
Ardanuç,  Yusufeli ve Merkez ilçelerimizde çiftçi ve veteriner hekimlerden 
oluşan toplam 85 kişiye, Koyun ve Keçilerde Yavru atmaların(abort) 
kaynağı, korunma-mücadelesinin öğretilmesi konusunda eğitim 
toplantısı düzenlenmiştir.

 Proje hakkında bir değerlendirmede bulunan İl Müdürümüz 
İshak Hacıkamiloğlu, projenin İlimizde uygulanmasının son derece 
isabetli bir seçim olduğu zira İlimizde yaklaşık 100.000 civarında 
küçükbaş hayvan mevcut olup, en büyük sorun olarak da yavru 
atmanın (abort) karşımıza çıktığını, bu sorun dolayısıyla her yıl çok 
sayıda yavrunun telef olduğunu ve üreticilerimizin önemli gelir kaybına 
uğradığını ifade etmiştir. Bu sorunun yapılacak eğitimlerle azaltılacağını 
umut ettiğini belirten Hacıkamiloğlu, Erzurum Veteriner Araştırma ve 
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerine yaptıkları katkıdan dolayı 
teşekkür ederek konuşmasını tamamlamıştır.

HAYVANLARDA YAVRU ATMA KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ

2014 YILINDA HAYVANCILIĞA                                       DESTEK VERİLDİ
 Konuya ilişkin bir açıklama yapan İl Müdürümüz İshak 
Hacıkamiloğlu; 

 Arıcılık sektörüne yönelik, Arılı Kovan Desteklemesi, 
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi 
ile Organik Hayvancılık Desteklemesi (Organik Arıcılık) kapsamında 
2014 yılı içinde 791 arıcıya 827.035,00 TL. destekleme ödemesi 
yapıldığını, Küçükbaş hayvancılık sektörüne yönelik, Anaç Koyun 
ve Keçi Desteklemesi ve Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde 
Korunması ve Geliştirilmesi ile Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş 
Hayvan Islahı Projesi kapsamında İl genelinde toplam 373 
yetiştiriciye 2.030.635,00 TL destekleme yapıldığını,  

 Büyükbaş hayvancılıkda da, Buzağı Desteklemesi, 
Besilik Materyal Üretim (Buzağı Desteklemesi), Besilik Erkek Sığır 
Desteklemesi, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması 
ve Geliştirilmesi, Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemesi 
kapsamında İl genelinde toplam 515 yetiştiriciye 428.300,00 
TL. destekleme ödemesi yapıldığını, Anaç Sığır Desteklemesi ile 
Besilik Materyal Üretimi (Anaç Sığır) Desteklemesi olarakta toplam 
2.749.415,00 TL hakediş yapılmış olup yakın zamanda ödeme 
yapılacağını ifade etmiştir.

 2013 yılında 574 işletmeye 1.558.185,00 TL. Anaç Sığır 
Destekleme ödemesinin yapıldığını hatırlatan İl Müdürü İshak 
Hacıkamiloğlu, bu rakamın 2014  yılında Besilik Materyal Üretim  
(Anaç Sığır) Desteklemesi nedeniyle arttığını zira Anaç Sığırların 
büyük bir çoğunluğunun Besilik Materyal Üretim (Anaç Sığır) 
Desteklemesi şartlarını taşımakta olduğunu, bununda desteğinin 
normal anaç sığır desteğinden (125,00 TL) fazla olmasından 
kaynaklandığını bildirdi. Desteklemelerin yetiştiricilerimize hayırlı 
olmasını diledi.

Sayfa 1 ‘in devamı
7.000.000 
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 Türkiye’nin toplam mera varlığının (14,6 milyon hektar) %0,75 ’i 
Artvin ilindedir. İlimizin toplam yüzölçümü 712.268 hektar olup bunun 
%15,44’unu teşkil eden 110.227 hektarlık kısmı mera alanlarından 
oluşmaktadır.

 İlimiz hudutları içerisinde toplam tespiti yapılan 110 bin 
hektar mera alanlarının %98 ’inde tahdit işlemleri tamamlanmış 
ve bu alanların %90 ’nının tescili yapılmıştır. Tahsise yönelik 
çalışmalar ise devam etmektedir.

İlçeler bazında mera varlığı, tespit, tahdit ve tescil tablosu 

 İlimizde mera alanlarının %32’lik kısmı Yusufeli İlçesinde, 
%31’lik kısmı Şavşat İlçesinde, %15’lik kısmı ise Ardanuç sınırları 
içerisinde yer almaktadır. Hopa ilçesin sınırları içerisinde mera alanı 
yok denecek kadar azdır.

 İlimizde 2015 yılı mart ayı itibariyle 53.430 adet sığır 
mevcudu, 100.778 adet Koyun keçi mevcudu vardır. İldeki sığır 
cinsi hayvanlar, Ardanuç, Arhavi, Hopa ve Şavşat İlçelerinde kültür 
melezi, Merkez ilçe ve Borçka İlçesinde genellikle kültür melezi ve 
yer yer yerli, Murgul ve Yusufeli İlçelerinde ise genellikle yerli ve  yer 
yer kültür melezi ırklardan oluşmaktadır. 

 Mera alanları ile hayvan mevcudu kıyaslandığında ilimizde 
mera alanlarının yetersiz olduğu görülür. Bu da meraların korunması 
ve ıslahını ön plana çıkarmaktadır.

 İlimiz meraları daha çok küçükbaş hayvanların otlatılmasına 
uygun alanlardır. Arhavi, Borçka, Murgul, Merkez ve Yusufeli 
ilçelerindeki toplam 59 bin hektar mera alanı ile Şavşat ve Ardanuç 
İlçelerindeki meraların yaklaşık % 40 ’ı yani 20 bin hektarı 
bu özelliktedir. Bu alanlarda eğim genellikle fazla, topoğrafya 
engebelidir. Yer yer orta sınıf mera alanlarının bulunduğu bu meralar 
genellikle zayıf mera sınıfındaki alanlardır. Ardanuç ve Şavşat 
İlçelerindeki meraların 31 bin hektarı ile idari sınırlarımız dışındaki 
5 bin hektar mera ise daha çok büyükbaş hayvan otlatılmasına 
uygun alanlardır. Bu alanlarda eğim düşüktür. Toprak derinliği fazla 
ve verim yönünden iyi ve yer yer çok iyi sınıf mera alanlarıdır.

 Mera alanlarımızın bu özellikleri dikkate alındığında, 
ilimizde mera varlığı ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu da mera 
alanlarında yapılacak ıslah çalışmaları ve meraların korunmasının 
önemini artırmaktadır.Hayvancılığımız için vazgeçilmez olan 
meraların korunması ve sürdürülebilir şekilde hayvancılığın 
hizmetine sunulması için köy bazında otlatma planları hazırlanarak 
uygulamaya konulmalıdır. Alternatif kaba yem üretim kaynaklarının 
etkin ve sürdürülebilir şekilde devreye sokularak yem bitkisi 
ekilişlerinin artırılması önem arz etmektedir

 
 

 İlimizde mera ıslah ve amenajman projelerinin 
uygulanmasına 2004 yılında başlanmıştır. Yusufeli İlçesi Yamaçüstü-
Avcılar-Alanbaşı Köyleri meralarında başlayan süreç toplamda 24 
köyde uygulanan 16 projeye ulaşmıştır. Bu kapsamda 241.388 dekar 
alanda çalışma yürütülmüştür.

 Bugüne kadar mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında 
yürütülen çalışmalarda, sıvat yapımı, sıvatlara su getirilmesi, tuzluk, 
kaşınma kazığı, ağıl ve çoban barınağı yapılması gibi otlatmayı 
kolaylaştırıcı yapı ve tesislerin yapılmasına ağırlık verilmiştir. 
Tamamlanan 14 projede, 1.253.734,00 TL kaynak kullanılmış ve 9 
adet hayvan ağılı, 9 adet çoban barınağı, 26 adet tuzluk, 43 takım 
kaşınma kazığı, 13 km kanal kazılarak su nakli yapılmış ve 270 adet 
sıvat kurulmuştur. Ayrıca 28.000 dekar mera alanında gübreleme 
yapılmış, yonca ve korunga tohumu alınarak 15.000 dekar alanda 
yem bitkisi ekilişi yaptırılmıştır.

MERA VARLIĞI VE HAYVANCILIK

MERALARDA HİZMETE DEVAM

MERA ISLAH PROJELERİ

İlçesi Tespit
(ha)

Tahdit
(ha)

Tescil
(ha)

Tahdit
(%)

Tescil
(%)

Ardanuç 16.655,34 16.655,34 12.977,96 100.00 77.92

Arhavi 2.257,26 2.257,26 2.257,26 100.00 100.00
Borçka 6.799,04 6.799,04 6.799,04 100.00 100.00
Hopa 7,49 7,49 7,49 100.00 100.00
Merkez 10.906,04 10.653,85 8.518,42 97.69 78.11
Murgul 2.853,00 880,00 880,00 30.84 30.84

Şavşat 34.504,20 34.504,20 31.644,98 100.00 91.71

Yusufeli 36.244,37 36.244,37 35.981,09 100.00 99.27

Toplam 110.226,73 108.001,55 99.066,24 97.98 89.87

Et M
eselesi, Ot M

eselesidir...

Artvin Arazi Dağılımı (1.000 hektar)
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MERALARIN KORUNMASI İÇİN 
YAPILAN FAALİYETLER:
 Yukarıda da bahsedildiği gibi meralarımız 
ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle, otlatma 
sezonu başlarken, mera alanlarında uygulanacak 
genel otlatma planı ve yetiştiricilerimizin bu 
kapsamda yaşadıkları sorunların tespiti ve 
çözüm önerileri için toplantılar düzenlenmiştir. 
Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki toplantılara köy 
muhtarlarının yanı sıra vatandaşların da katılımı 
sağlanmış ve dile getirilen sorunların mevzuatı 
çerçevesinde çözümü için 2015 yılı Valilik Genel 
Emrinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 2015 
Yılı Valilik Genel Emri tüm köy muhtarlıklarına 
gönderilmiş, ayrıca İl  Müdürlüğümüz Web 
Sayfasında yayınlanmıştır.

 2014 yılında uygulaması yapılan Merkez İlçe Ortaköy 
Köyü ve Yanıklı Köylerinde 34 noktaya 58 adet sıvat yapılmış 
ve toplam 3.000 m kanal kazılarak su nakli sağlanmıştır. 
Yine bu köylerde proje kapsamında 23 adet sıvat ve 1.650 m 
boru alımı yapılarak bunların belirlenen noktalara montajı 
ve su nakli için kanal kazılması vatandaşlar tarafından 
yapılmıştır.

 2014 yılında ayrıca 100 bin TL kaynak kullanılarak 
tüm Artvin İli mera alanları için 250 adet sıvat alınarak 
Ardanuç İlçesinde 14 Köye 51 adet, Şavşat İlçesinde 14 Köye 
82 adet, Merkez İlçede 33 Köye 84 adet ve Hopa ilçesinde 
15 Köye 30 adet sıvat verilmiş ve mera alanlarındaki uygun 
yerlere kurulumu vatandaş işbirliği ile yapılmıştır. 2014 
yılında 24 km 32mm’lik boru alımı yapılarak 9 köyde mera 
alanlarında hayvanların su ihtiyacını karşılamak için su 
nakli yapılmıştır. Artvin Merkez Mahallelerinin yaylak alanı 
olan Artvin Dağında 1 dekar alanda hayvan ağılı için gerekli 
galvanizli boru ve demir malzeme İl Müdürlüğümüzce 
temin edilmiş yine aynı şekilde vatandaş işbirliği ile ağıl 
kurulmuştur.

 2015 yılında uygulaması  yapılacak olan ıslah  
projemiz ile Ardanuç İlçesi Geçitli Köyü ve Şavşat İlçesi 
Arsiyan Yaylasında ve Şavşat Cevizli-Kayadibi-Saylıca-
Yaşarköy-Yoncalı Köyleri meralarında ağıl, çoban 
sığınma kulübesi, canlı materyalle gölgelik, sıvat, su nakli, 
kaşınma kazığı gibi otlatmayı kolaylaştırıcı  yapı ve tesisler  
yapılacaktır.

İneğin Önündeki Ot, Çocuğun Önündeki S
üt D

emektir...
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 Gözümüzün bebeği olan çocuklarımızın eğitim hayatlarını 
geçirdikleri okullarda Bakanlığımızın sağlıklı beslenme noktasında 
başlattığı okul sütü programı ile güvenilir ve güvenli gıdaya ulaşması 
noktasında okul kantinlerinde denetimler devam etmektedir. 

 Bu bağlamda 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 
başlaması ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortak yürütülen okul sütü programı 
gereğince ilimiz genelindeki okullarda süt dağıtımına başlanmış, 
öğrencilere 200 ml, ambalajlı, UHT sütler haftada 3 gün (pazartesi, 
çarşamba, cuma) dağıtılmaktadır.

 Okul kantinlerinin gıda mevzuatı hükümlerine uygun faaliyet 
göstermesi ve güvenilir gıda arzı için gerekli olan hijyen uygulamalarının 
kontrolü amacıyla Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, 
Artvin Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü 
personellerinin katılımıyla oluşturulan komisyonca Merkezde 

bulunan ilk ve orta düzeydeki okul kantinlerine resmi denetimler 
gerçekleştirilmektedir. 

 Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına 
yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi 
kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, 
işletme kayıt belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yangına karşı 
alınan tedbirler, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi 
belgesi varlığı komisyon üyelerince kontrol edilmekte karşılaşılan 
olumsuzluklarla ilgili gerekli idari işlemler yapılmaktadır.

 Kantinlerde hatalı uygulamaların engellenmesi, öğrencilerin 
sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla kantin işletmecileri 
ve çalışan personele 5996 sayılı kanun ve bağlı mevzuat çerçevesince 
asgari ve teknik şartlar hakkında bilgi verilmiştir. 

 Okullardaki kontrol ve denetim faaliyetlerimiz dönem boyunca 
devam etmektedir.

OKUL SÜTÜ DAĞITIMI VE
KANTİN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
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 Bakanlığımızca uygulamaya konulan Doğu Karadeniz Projesi 
kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun keçi 
işletmelerinin inşaat ve damızlık materyal alımının desteklenmesi 
projesinden;

 Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri 
tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru 
tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 

200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler hibe 
desteğinden yararlanmaktadır. 

 Damızlık Erkek Materyal Alımından yararlanmak isteyen 
yatırımcılarımız İl/İlçe Müdürlüklerine; İnşaat ve Tadilat yatırımından 

faydalanmak isteyen yatırımcılarımız İl Müdürlüğümüze gelerek 
başvuruda bulunabileceklerdir.

 DOKAP Hayvancılık Desteklemesi kapsamında İlimizde 2014 
yılında damızlık erkek materyal alımı ve inşaat yapımı için toplam 132 
proje başvurusu alınmış olup tüm proje başvuruları Bakanlığımızca 
onaylanarak yatırıma alınmıştır. Yatırıma alınan projelerin toplam yatırım 
tutarı 1.093.500 TL olup bunun 874.800 TL’si yatırımcılarımıza hibe olarak 

ödenecektir. 

 DOKAP Hayvancılık Desteklemesi kapsamında; Şavşat İlçemize 
28 adet boğa, Yusufeli İlçemize 9 adet boğa, Ardanuç İlçemize 1 adet 
boğa, 41 adet koç, Merkez İlçemize 10 adet koç ve Murgul İlçemize 2 baş 
boğa olmak üzere toplam 51 baş damızlık koç ve 40 baş damızlık boğa 
yatırımcılarımıza teslim edilmiştir. Ayrıca 86 adet koç ve 71 adet boğa 
alım sürecinde olup önümüzdeki günlerde yatırımcılarımıza teslim 
edilecektir.

 DOKAP Hayvancılık Desteklemesi kapsamında Eylül Ayı (1. 
Etap) içerisinde 18 yatırımcı tarafından talep edilen damızlık boğalar, 
Konya İli Sarayönü İlçesinde faaliyet gösteren Konuklar Tarım İşletmesi 
Müdürlüğünden temin edilmiş ve  Şavşat İlçemizde düzenlenen törenle 
yatırımcılarımıza dağıtılmıştır.

 Dağıtım törenine; Şavşat Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, İl 
Müdürümüz İshak Hacıkamiloğlu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürü Tuncay Yılmaz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Mikail Kaya, Şavşat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Hasan Katık, Borçka İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü M. Fatih 
Cineviz, Hopa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü H. Ömer Şahin, 
teknik personel ve çok sayıda yetiştiricimiz katıldı.

 Şavşat Kaymakamı Cemil Sarıoğlu ’nun 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 İshak Hacıkamiloğlu 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 ayrıca 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.

DOKAPLA YATIRIMA DEVAM...
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 İlimiz gezginci arıcılarımızın sorunları Şavşat Laşet Alabalık 
Dinlenme Tesislerinde düzenlenen toplantı ile masaya yatırıldı.

 İl  Müdürümüz  İshak Hacıkamiloğlu ’nun ev sahipliğini 
yaptığı toplantıya, Ardahan İl Müdürü   Mustafa  Tanı, Artvin İl Müdür 
Yardımcısı Hakan Keskin, Artvin ve Ardahan Arı Yetiştiricileri Birlik 
Başkanları A.Necmi Yazıcı ile İlhan Evliyaoğlu, Hayvan Sağlığı ve 
Yetiştiriciliği Şube Müdürleri  Mikail Kaya, Mesut Şimşek, Ardahan 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Neşat Ulutaş, Artvin 
Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube  Müdürü Hakkı Yılmaz, 
Şavşat İlçe Müdürü Hasan Katık ve arıcı temsilcileri  katılmışlardır.

         Toplantıda, Artvin ile Ardahan İlinin, 2000 yılında Kafkas Arı Irkının 
Gen Merkezi ilan edildiği ve başka İllerden arı girişinin yasaklandığı, 
Saf Kafkas Arı Irkının elde edilebilmesi için de, bu İller içerisinde 
izole bölgeler oluşturulduğu vurgusu yapılarak, ırkın korunması ve 
devamlılığının sağlanması için,  nelerin yapılabileceği konuşularak, 
bu iki İl arasında gezgincilik yapan arıcıların  sorunları tartışıldı.  

         İlimiz gezginci arıcıları, Ardahan dışında başka İllere, Ardahan’daki 
arıcılarda aynı şekilde Artvin İli dışında başka İllere gidememektedirler.  

         Her yıl Arıcılık Yönetmeliğine paralel gezginci arıcıların uyması 
gereken kuralları belirlemek amacıyla hazırlanan, Valilik Genel Emrine 
esas teşkil etmek ve sorunları asgariye indirmek amacı ile düzenlenen 
toplantıda bir konuşma yapan Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü İshak Hacıkamiloğlu,  konuşmasında, meslektaşı Ardahan İl 
Müdürü  Mustafa Tanı ve arıcı temsilcilerini Şavşat’ta ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, hoş geldiniz dedikten sonra, 
komşu iki İl olan Artvin ve Ardahan’ın ortak sorunu olan bu konuya 
paydaşlarında katılımı ile çözüm bulmak ve yaşanan sorunları asgariye 
indirmek amacıyla, böyle bir ortak toplantı düzenlediklerini ifade etti. 
Toplantının hayırlı olmasını diledi

         Ardahan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Tanı ’da, 
Artvin ve Ardahan’lı arıcıların sorunlarını çözerken tarafsız ve eşit 
davranılması gerektiğinin altını çizerek, Ardahan ve Artvin arasında 
gezgincilik yapan arıcıların sorunlarının, bu iki İlin de sorunu olduğunu 
belirtti. 

         Toplantı sorunların tartışılması ve karşılıklı bilgi alış-verişinde 
bulunulması ile son buldu.

ARTVİN VE ARDAHAN İLLERİ ARICILIK SORUNLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Sayfa 1 ‘in devamı

 İlkbaharın gelmesi, hayvanların meraya çıkması ve hayvan 
hareketlerindeki artışla baş gösteren ve risk oluşturan hastalıklarla 
mücadele başladı. 

 Konuya ilişkin bir açıklama yapan İl Müdürümüz Sayın İshak 
Hacıkamiloğlu, “Çiftlikten sofraya, gıda güvenliği bilinci içerisinde,  
Ülkemiz hayvancılığına büyük zarar veren ve İlimiz de de yaygın olarak 
görülen Şap, Nodüler Ekzantem, Kuduz, Brusella ve Koyun-Keçi Vebası 
hastalıkları ile mücadele başladı. Ülkesel düzeyde kampanyalar şeklinde 
yürütülmekte olan mücadele çalışmalarımız, İlimizde de hız kesmiyor. 
15 Mart 2015 tarihi itibarı ile başlayan kampanya çalışmalarımız ile İl 
genelinde önce 56.000 adet büyükbaş hayvana Şap  (Dabak) aşısı, daha 
sonrada Nodüler Ekzanteme karşı Çiçek Aşısı yapılacaktır. Bu aşılamalar 
6 ayda birde tekrarlanacaktır.” dedi.

 Bunun yanında, yine İlimizde görülen ve zaman zaman sorun 
haline gelen sığır ve Koyun-Keçi Brusella hastalığına karşıda, aşılama 
çalışmalarının devam ettiğini, 2015 yılı itibarı ile yeni doğacak olan 

12.224 adet dişi buzağı ile 21.800 adet dişi kuzu ve oğlağın brusella 
hastalığına karşı kojuktival  brusella aşısı ile aşılanacağını belirtti. Ayrıca 
Ardanuç, Şavşat, Yusufeli ve Borçka İlçelerimizde bölgesel olarak görülen 
Anthrax (Şarbon) hastalığına karşıda, mihrak alanlarında 3.000 adet 
sığır, 2.000 adet de koyun ve keçinin aşılanacağını ifade etti. Yine son 
yıllarda İlimizde görülmemekle beraber, 31.100 adet yeni doğan kuzu 
ve oğlağında, Koyu- Keçi Vebası Hastalığına karşı aşılanacağını, yeni 
doğan buzağı, kuzu ve oğlakların da küpelenerek kayıt altına alınacağını 
sözlerine ekledi.

 Bütün bunların yanında İlimiz ve İlçelerimizde Kuduz hastalığına 
karşı da, kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları devam etmektedir. 
Her hafta Cuma günleri İl ve İlçe Müdürlüklerine getirilen kedi ve 
köpekler ücretsiz olarak aşılanacaktır. Bu kapsamda İl genelinde 960 
kedi ve köpeğin kuduza karşı aşılanması hedeflenmektedir.

 Yetiştiricilerin bu konuda görevli personellere yardımcı 
olmalarını bekler bol ve hastalıksız bir yıl dileriz.

HASTALIKLARA SON
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 Halk arasında Şarbon hastalığı olarak bilinen Anthrax hastalığı, 
gelişmiş ülkelerde çok fazla görülmemekle birlikte,  Ülkemizde ve Asya, 
Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde enzootik olarak hala görülmeye 
devam etmektedir. İnsan sağlığı açısından hala önemini koruyan bu 
hastalık,   İlimiz Artvin ’de, Şavşat, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli İlçelerinin 
bazı köylerinde de görülmektedir.

 Asıl hayvan hastalığı olan Şarbon insanlara da bulaşmakta olup, 
zoonoz bir hastalıktır. Kolay bulaşması ve gerek insanlarda, gerekse 
hayvanlarda öldürücü etkiye sahip olması nedeniyle, Şarbon mikrobu 
savaşlarda biyolojik silah olarak da kullanılmaktadır.

 

Hastalığın Hayvanlar Arasında Bulaşma ve Yayılması:

 Hastalık hayvanlara, daha çok bulaşık ot, kök veya hayvan 
yemleri ile mikropların ağızdan alınması sonucu bulaşmaktadır. 
Şarbon hastalığından ölmüş ve usulüne uygun gömülmeden ortalıkta 
bırakılmış kadavralara konan sineklerin veya bu ölen hayvanın etini 
yiyerek dışkısıyla doğayı, merayı kirleten etçil hayvan ya da yabani 
kanatlılarında, mera, kışlak, yaylak, otlak alanlarını ve dolayısıyla toprak 
ve suyu kontamine etmesi, hastalığın yayılmasında en önemli faktördür. 
Ayrıca olası kontamine etlerden hazırlanan et ve kemik unu gibi yem ve 
yem katkı maddeleri de bir diğer bulaşma kaynağıdır. Bulaşık dokularla 
direkt temas sonucu deri yolu ile de bulaşma söz konusudur.

 Şarbon her mevsim görülmekle birlikte, daha ziyade sıcak yaz 
aylarında ve şiddetli yağış, su baskınları ve kuraklık gibi olumsuz iklim 
ve hava koşullarında,  görülme sıklığı artmaktadır. Ülkemizde yapılan bir 
çalışmada olguların % 89’unun, yaz ve son bahar aylarında görüldüğü 
saptanmıştır. İlimizde de genellikle, yaz ve sonbahar aylarında 
görülmektedir. Tabii ki, bunun asıl nedeni de, bulaşık mera ve yaylak 
alanları ile bilinçsizce yapılan kaçak hayvan hareketleridir.  Bu duruma 
özellikle dikkat edilmeli ve şüpheli vakalar mutlaka İl/İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüklerine bildirilmelidir. 

 Hastalık hayvanlarda, genellikle çok hızlı seyretmekte olup, 
yakalanan hayvanlar titreme, yere yığılma ve çırpınma hareketleri ile 
kısa sürede ölmektedir. Yavaş seyreden vakalarda ise 41-42 C dereceye 
varan yüksek ateş, iştahın azalması, titreme, durgunluk, tüylerde 
ürperme, mukozalarda hiperemi ve kanamalar, önce kabızlık sonra kanlı 
ishal, kanlı idrar, gebelerde yavru atma ve solunum güçlüğü belirtileri 
görülmekte olup ölümle sonuçlanmaktadır. Ölen hayvanlarda ölüm 

katılığı şekillenmez, kısa sürede ağız, burun ve makattan pıhtılaşmayan 
koyu katran renginde kan akıntısı gelir. Otopsi yapılamaz. Ancak karın 
açılması halinde dalakta büyüme, iç organlarda kanamalar görülür ve 
kan pıhtılaşmaz ve çabuk kokuşma olur. Şarbondan ölen hayvanlar 
mutlaka veteriner kontrolünde usulüne göre yakılarak veya gömülerek 
açılmadan imha edilmelidir.  

 Hastalığın İnsanlara Bulaşması ve İnsanlardaki Seyri:

 Şarbonun insandan insana bulaşması çok nadir görülen bir 
durumdur. Genellikle insanlara hayvanlardan bulaşır. Bulaşma şekline 
göre de farklı bir seyir takip eder ve farklı şekilde de isimlendirilir. 
Hastalığın insandan insana bulaşması henüz görülmemiş olmakla 
birlikte hastalığa yakalanmış bir kişinin kanının bir başka kişiye nakli 
veya bu nakil esnasında bulaşık iynenin batması ve dolayısıyla hasta 
kişinin kanıyla doğrudan temasla (açık yaralara) bulaşma söz konusu 
olabilir. Kuluçka süresi 2-7 gün arasındadır. Hastalık; deri, sindirim 
sistemi,  solunum sistemi yoluyla bulaşabilmektedir.

 İnsanlarda En Çok Kimlerde Görülür?

 Hastalık herkes de görülmekle birlikte, risk grubunda, alakası 
nedeniyle hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, deri yün 
endüstrisinde çalışanlar, veteriner sağlık teknisyenleri ve teknikerleri ile 
veteriner hekimler yer almaktadır.  

 Şarbon Hastalığından Korunma ve Tedavi:

 Hastalık erken teşhis edilip tedaviye başlanması halinde, 
yüksek dozda uygulanan kristal penisilin ve streptomisin ile tedavi 
edilebilmektedir. Bunun dışında diğer bazı antibiyotikler de tedavide 
kullanılabilmektedir. Tedavinin gerçekleşebilmesi için de, en kısa süre 
içerisinde bir sağlık kuruluşuma başvurulmalıdır. Aksi takdirde tedavi 
için geç kalınabilir. Tedavi insanlar için uygulanmakta olup hayvanlar için 
tavsiye edilmemektedir. 

 Hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanlar tazminatsız olarak imha 
edilmektedir. Sağlıklı hayvanlara ise aşı yapılmaktadır. Mihrak alanlarında 
mikrobun spor haline geçmesi ve uzun süre doğada her şartta varlığını 
sürdürmesi nedeniyle 5 yıl süreyle üst üste hayvanlara aşılama yapılması 
gerekmektedir. Aşı yaklaşık 1 yıl bağışıklık sağlamaktadır. Aşı hastalıktan 
korunmak için tercih edilen en önemli yoldur.

AMAN DİKKAT!!
ŞARBON DEYİP GEÇME Mikail KAYA - Veteriner Hekim

(HSY Şube Müdürü)
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ARTVİN VALİLİĞİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

HAYVANCILIK

ARICILIK

-Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ 
ve yonca verilir. Kırkım devam eder.
-Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder.
-Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer 
olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. 
Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve 
depolanması devam
-Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı 
mücadele edilir.

HAYVANCILIK

HAYVANCILIK

ARICILIK

MEYVECİLİK
MEYVECİLİK MEYVECİLİK

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

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

TARIM TAKVIMI
NISAN MAYIS HAZIRAN- -

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

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

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

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

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

MART

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

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

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

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


