
KARADENIZ BÖLGESEL BAKANLIK KOORDINASYON VE 
SEKTÖREL ORTAK AKIL TOPLANTISI TRABZON’DA YAPILDI

Bakan Ağbal: 2016 Yılı İçin Çiftçilerimize 14,4 Milyar Lira Kaynak Aktarılacak
Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 2016 yılı için çiftçilere 14,4 milyar lira kaynak aktarılacağını 
açıkladı. Bunun 11,1 milyar lirası doğrudan tarımsal destekleme ödemeleri olacağını belirten Ağbal, 

“Tarımsal kredi faiz desteği olarak Ziraat Bankası üzerinden 1,4 milyar lira destek verilecek. 
Tarımsal ürünlerin alımı konusunda TMO üzerinden 768 milyon lira kaynak aktarılacak.” dedi.
Tarım sektöründe yapılan iyileştirmeler ve destekler hakkında ise Ağbal, “Tarımsal destekleri 
artırarak devam ettirmeyi ve aynı zamanda tarım sektöründe gerekli yapısal dönüşümleri hızla 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 

Tarım politika ve uygulamalarının; bakanlık çalışanları ve tarım sektörü paydaşları 
arasında değerlendirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede düzenlenen bölgesel ortak 
akıl toplantılarının dördüncüsü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk 
Çelik’in başkanlığında Trabzon’da gerçekleştirildi.

Çelik:Personelimiz Tarlayla, 
Toprakla, Hayvanla Buluşacak 
Karadeniz Bölgesel Bakanlık 
Koordinasyon Ve Sektörel 
Ortak Akıl Toplantısında bir 
konuşma yapan Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız 
Sayın Faruk Çelik; “Karadeniz 
bölgesinin coğrafi yapısından 
kaynaklanan nedenlerle tarıma 
elverişli toprağın az olduğunu, 
mevcut arazilerin bölünerek 
küçük parçalar haline geldiğini 
belirterek bu şartlarda iyi bir 
verimden bahsetmenin çok zor 
olduğunu söyledi.
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Tarım Sigortalarının tanıtıl-
ması ve yaygınlaştırılması, 
üreticilerin doğal afetler-

den ve diğer oluşabilecek risk-
lerden korunması, uygulamaların 
etkin bir şekilde yürütmesi ama-
cıyla yapılan toplantıya Bayburt 
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabulut,  
Tarım Sigortaları Giresun Bölge 
Müdür Yardımcısı Mehmet Halis 
Yamak Ziraat Bankası Müdürü 
Remzi Bozkurt, Ziraat Odası Baş-
kanı Abuzer Yıldırımtepe, sigor-
ta acenteleri ve çiftçiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bayburt İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut,  “ Tarım sigortaları-
nın ülke tarımında atılan önemli 
adımlardan bir tanesi olduğunu 
belirterek, özellikle don, kurak-
lık, dolu gibi afetlerin sık yaşan-
dığı Bayburt’ta Tarım sigortası 

yaptırmanın önemini belirtti. Bit-
kisel üretimin yanında canlı hay-
van sigortalarının da yetiştiricile-
rin maruz kalabilecekleri zararın 
telafisi için önem taşıdığını be-
lirterek tarım sigortalarında dev-
letin sağladığı % 50 desteğinin 

çiftçi sigorta maliyetini önemli 
ölçüde düşürdüğünü ifade etti.”
Toplantıda TARSİM’in kuruluş 
amacı, gelişimi ve ulaştığı nok-
ta ile ilgili bilgiler içeren video 
gösterimleri yapıldı. Tarım Si-
gortaları Giresun Bölge Müdür 

Yardımcısı Mehmet Halis Ya-
mak tarafından Tarım Sigorta 
Sistemi hakkında bilgi verildi. 

Tarım sektöründe doğal afetler 
sebebiyle yaşanan risklere karşı 
sigorta yaptırmanın önemi anla-
tıldı. Bitkisel ve Hayvansal ürün 
sigortaları kapsamdaki ürünler 
ve riskler hakkında katılımcılar 
bilgilendirildi. Toplantı sonunda 
çiftçilerin konuya ilişkin soru ve 
sorunlarının değerlendirildi.

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüğü konferans salonunda 
tarım sigortaları ve Devlet katkısı hakkında çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
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Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Jandarma Personeline Hizmetiçi Eğitim Düzenlendi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Gıda ve Kon-
trol Genel Müdürlüğü’nün 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele 
ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 
Genelgesi (2016/02) ilgili mad-
deleri gereği; Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdür Vekili Kani Yavuz ve Vet-
eriner Hekim Gökmen Şengün 
tarafından il Jandarma Komutan-

lığı toplantı salonunda jandarma 
personeline belgesiz ve kaçak 
hayvan hareketleri ile yol kontrol-
leri hakkında bir sunum yapıldı. 
Toplantıda il içi ve il dışı hayvan 
ve hayvansal ürün hareketlerinde 
hayvan sahiplerinin yanında bu-
lundurması gereken belgeler, bu 
belgelerin bulunmaması halinde 
yapılacak işlemler ile ayda en az bir 
kez kolluk kuvvetleriyle yapılacak 

olan yol kontrolleri hakkında bilg-
iler verildi. Toplantıda ayrıca Su 
Ürünleri Mühendisi Mehmet Mete 
Yılmaz su ürünleri avcılığında dik-
kat edilmesi gereken hususlar ve 
kurallara riayet etmeyenler için 
uygulanacak yaptırımlarla ilgili bir 
sunum yaptı. Toplantı Jandarma 
personelinden gelen soruların ce-
vaplandırılmasının ardından sona 
erdi. 
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G
ıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Sayın 
Faruk Çelik’in baş-
kanlığında 26-27 Şu-

bat 2016 tarihlerinde yapılan 
toplantıya Bakan Yardımcısı 
Mehmet DANİŞ, Bakanlık Müs-
teşarı Dr. Nusret Yazıcı, Müs-
teşar Yardımcısı Nihat Pakdil 
ve Ana hizmet birimleri, Bağlı 
ve ilgili hizmet birimleri, Genel 
Müdürler, Karadeniz Bölgesin-
de yer alan 16 ilin İl Müdürle-
ri, Araştırma Enstitüleri, Gıda 
Kontrol Laboratuvarları ve Zirai 
Karantina Müdürlerinin katıldığı 
toplantı Trabzon İli Akçaabat 
İlçesi Söğütlü mahallesinde 
Hilton Otelde gerçekleşti.Ya-
pılan toplantıya İlimizden Vali 
Yardımcımız Hasan Dönmez, İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürümüz Abdulkadir Karabulut, 
Ziraat Odası Başkanı Abuzer 
Yıldırımtepe, Bayburt Üniversi-
tesi Gıda Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Se-
rencan ve çiftçilerimiz katılmış-
lardır. Sayın Bakanımıza ilimizin 
tarımsal faaliyetleri hakkında bir 
sunum yapıldıktan sonra, bitki-
sel üretim, hayvancılık, gıda ile 
ilgili bilgi verilmiştir.Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanımız 
Sayın Faruk  Çelik’in başkanlık 
ettiği toplantıların ilki, 26 Şubat 
2016 Cuma günü Bakanlık Mer-
kez Birimleri ve ilgili kuruluşla-
rın birim amirlerinin katılımıyla 
“Bakanlık Koordinasyon Top-
lantısı” şeklinde gerçekleştirildi. 
Aynı gün öğleden sonra ise Ba-

kanlık Merkez Birimleri ve ilgili 
kuruluşlar, Bölge Müdürleri ve 
Bakanlığımıza bağlı Kurum ve 
Kuruluşların Müdürleriyle “Böl-
gesel Genişletilmiş Bakanlık Ko-
ordinasyon Toplantısı” yapıldı.  
27 Şubat 2016 Cumartesi günü; 
Bölge Milletvekilleri, Mülki İda-
re Amirleri, Bakanlık Merkez 
Birimleri, ilgili kuruluşlar, Bölge 
İl Müdürleri, Kurum ve Kuruluş 
Müdürleri, Üniversiteler, Sek-
tör Temsilcileri ve Üreticilerin 
katılımıyla “Karadeniz Bölgesi 
Ortak Akıl Toplantısı” gerçek-
leştirildi.Karadeniz Bölgesel Ba-
kanlık Koordinasyon Ve Sektö-
rel Ortak Akıl Toplantısında bir 
konuşma yapan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanımız Sayın Fa-
ruk Çelik; “Karadeniz bölgesinin 
coğrafi yapısından kaynaklanan 
nedenlerle tarıma elverişli top-
rağın az olduğunu, mevcut ara-
zilerin bölünerek küçük parça-
lar haline geldiğini belirterek bu 

şartlarda iyi bir verimden 
bahsetmenin çok zor 
olduğunu söyledi. 
Parçalanmış arazi-
lerin çok büyük bir 
bölümünün 10 deka-
rın altında olduğunu 
vurgulayarak Karade-
niz bölgesinin iklim ve 
coğrafyası-
nın organik 
t a r ı m a 
son de-
r e c e 
u y g u n 
olduğu-
nu belirtti. Organik tarımla ka-
liteyi yakalamak ve istediğimiz 
noktaya taşıyarak göğsümüzü 
gere gere pazarda yer almak 
için çalışmak hedefindeyiz “ 
dedi.Balık üretiminin % 70’inin 
Karadeniz’den, Bitkisel üreti-
min beşte biri, ihracatımızın % 
14’ü bu illerimizden yapılıyor 
coğrafi şartlara bakıldığında bu 

rakamların güzel ama yeterli 
olmadığını söyleyen Bakan Çe-
lik, konuşmasının devamında; 
çiftçiyi ve üreticiyi daha bilinçli 
hale getirmek için çalıştıklarını 
belirterek bütün Bakanlık per-
sonelimiz tarlayla, toprakla, 
hayvanla buluşacak dedi. Ay-
rıca Karadeniz yaylarında aile 
işletmeciliğinin geliştirilmesi 
gerektiğini de sözlerine ekledi.                                                                                   

Karadeniz Bölgesel Bakanlık Koordinasyon Ve Sektörel 
Ortak Akıl Toplantısı Trabzon İlinde Yapıldı



İ
l Müdürümüz Abdulka-
dir Karabulut, Bayburt Arı 
Yetiştiricileri Birliği Başka-
nı Yaşar Mutlu ile birlikte 

yeni başlatılan Organik Arıcı-
lık Projesi kapsamında Yonca-
lı köyünde devam eden arıcı-
lık kursunu ziyaret etti. Yoğun 
bir katılımı olduğu kursta 
kursiyerlerle proje hakkında 
bilgi veren İl Müdürümüz Ab-
dulkadir karabulut; “Bayburt 
bulunduğu coğrafya itibari ile 
arıcılık için çok elverişli olup, 
çiçek yapısı ve flora özellikle-
ri bakımından üretilen Bal’ın 
kalitesi çok yüksektir. İlimiz-
de özellikle tanıtım ve marka-
laşma yetersizliği nedeni ile 
üretilen Bal, hak ettiği pazar 
değerini bulamamaktadır.Bu 
doğrultuda başlatmış oldu-
ğumuz proje ile meşhur anzer 
balının üretim bölgesine çok 
yakın(komşu) coğrafyada bu-
lunan İlimiz Yoncalı, Darıca, 
Taşburun, Aslandede ve Yaz-
yurdu köylerinin bulunduğu 
vadi organik arıcılık vadisi ola-
rak değerlendirilerek, bu böl-
gede arıcılık yapan işletmeler-
den elde edilen organik bal 
ve arı ürünlerinin sertifikalan-
dırılmasıyla markalaşma sağ-
lanacaktır.2016 yılında başla-
yan ve 3 yıl sürecek olan proje 

Bayburt İli Arı Yetiştiricileri 
Birliği, Bayburt Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümü 
ve Müdürlüğümüz işbirliği ile 
yürütülecektir. Projenin top-
lam tutarı 391,700.00 TL olup, 
finansmanı Bakanlığımız ge-
nel bütçe ve çiftçi katkısı ile 
karşılanacaktır.Bu proje ile ili-
mizde tamamen doğal ortam 
ve şartlarda üretimi yapılan 
organik sertifikaya sahip, bü-
tün kalite analizleri yapılmış 
ORGANİK BAYBURT BALI’nın 
özel butik ambalajlarda piya-
saya arz edilerek tanıtım ve 
markalaşma sürecinin başla-
tılması sağlanacaktır.Bu hafta 
itibari ile proje kapsamındaki 
köylerde organik arıcılık ile 

ilgili eğitimlere başlamış du-
rumdayız. Yoncalı köyümüz-
deki bu yoğun ilgi ve katılım 
hakikaten doğru bir alanda 
proje yapıldığını ve çalışma 
başlatıldığını göstermektedir. 
İnşallah bu kurslar ve bu pro-
je bölge ve ilimiz arıcılığı için 
yeni bir dönem başlatacaktır.” 
ifadelerinde bulundu.Proje-
nin koordinatörlüğünü yapan 
Ziraat Mühendisi Öner Bakan, 
projeye ve eğitimlere ilginin 
çok yüksek olduğunu belirte-
rek kış döneminde proje eği-
tim faaliyetlerini tamamlama-
yı planladıklarını, yaz sezonu 
itibari ile de organik aracılığa 
geçiş sürecinin başlatılacağını 
belirtti.
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Bayburt Bal’ı 
Markalaşacak… Arıcılara 350 Bin TL 

Arılı Kovan Desteği…

İlimizde arıcılığı geliştirilmesi için 
Bakanlığımız destekleri çok önemli olup, 
ilgili mevzuata göre Arı Yetiştiricileri 

Birliği üyesi (en az 30 adet fenni arılı kovanı 
bulunan) AKS’ye (Arı Kayıt Sistemi) kayıtlı 
arıcılarımıza kovan başına 10 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır. Toplamda İlimiz 
genelinde 307 arıcıya 350 bin TL arılı kovan 
destekleme ödemesi yapılmıştır.Arıcılık için 
çok elverişli bir coğrafya ve bitki örtüsüne 
sahip olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesi 
için bakanlık desteklerinin yanında 
arıcılıkla ilgili mesleki eğitim kurslarımız 
devam etmekte olup, 2015 yılında 5 ayrı 
kursta 76 kişiye arıcılık eğitimi verilmiştir. 
Ayrıca ORKÖY kapsamında bulunan 
köylerimizde arıcılık eğitimleri verilerek 
ORKÖY destekleri ile arılı kovan dağıtımları 
yapılmaktadır. Arıcılık eğitimi almak isteyen 
vatandaşlarımız mesleki eğitim kursları 
hakkında İl/İlçe Müdürlüklerimizden bilgi 
alabilirler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğümüz tarafından 
Bayburt il genelinde 307 
arıcıya 350 bin TL arılı 
kovan destekleme ödemesi 
arıcıların banka hesaplarına 
aktarılmıştır.
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Bayburt Tarımına Yeni Proje “KIRSAL HAYVANCILIK MERKEZLERİ”
Bayburt İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından, 02.02.2016 tar-

ihinde İl Müdürlüğü Metin Köse 
Toplantı Salonunda,  “Dokap 
Hayvancılık Projeleri” nin tanıtım 
ile Bayburt köyleri için yapılması 
planlanan “Kırsal Hayvancılık 
Merkezleri” konulu tanıtım 
ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.  Programa, Bay-
burt İl Genel Meclis Başkanı 
Yusuf Elçi, Bayburt Defterdarı 
Davut Karadağ, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Vekili Vedat 
Aydoğan,  Bayburt Ziraat Odası 
Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcısı Bülent Bay-
raktar, Kırsal Kalkınma ve Örgü-
tlenme Şube Müdürü Osman 
Ergün, siyasi parti ve STK temsil-
cileri ile çok sayıda köy ve ma-
halle muhtarı ile çiftçiler katıldı.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Vekili Vedat Aydoğan 
tarafından DOKAP Hayvancılık 
Projeleri tanıtımı ile “Kırsal Hay-
vancılık Merkezleri” konusunda 
sunum yapıldı. Aydoğan proje 
ile ilgili olarak “ Bayburt’ta hay-
vancılık kültürünün yeterli ol-
masına rağmen, altyapı konusun-
da ciddi sıkıntılar bulunduğunu, 
çiftçilerimizin daha modern 
şartlarda hayvancılık yapmaları 
gerektiğini,  bu projeyi tanıt-
mak için son 20 gün içerisinde 
yaklaşık 20 köye gidilerek bire 
bir çiftçilerimize anlattıklarını, 
DOKAP Hayvancılık Projeler-
inin 2015-2018 yılları arasında 
uygulanacağını, yeni ahır ve 
ağıl yapımına en az % 50 hibe 
desteği verileceğini, 10-50 baş 
arasında büyükbaş veya 100-
200 baş arasında küçükbaşa sa-
hip işletme sahiplerinin 31 Mart 
2016 tarihine kadar başvuruda 
bulunabileceğini, ön başvuru 
için işlemlerin kolay olduğunu 
ve Ziraat Odası tarafından çiftçil-
ere yardımcı olunduğunu” ifade 
ederek, İlimizde yaşanan tapu/
mülkiyet sorunları konusunda da 
yeni çalışmaları olduğunu açıkla-
yarak, “ Elbette Bayburt’ta en 
büyük sorunumuz tapu sorun-
ları. Uzun yıllardır intikali yapıl-
mamış ve hissedar sayısı yüzleri 
bulan arazilerde bu tip projeler 
için belge ibraz etmek ciddi bir 
sorunumuzdur. Bu sorunu en aza 
indirmek için bir takım çalışmalar 

yaparak çiftçimizin bu sorundan 
dolayı yaşadığı mağduriyetleri 
önlemeyi amaçlıyoruz. Önce-
likle 2016 DOKAP başvuruları 
için, köyünde hazine arazisi olan 
çiftçilere, talepleri halinde Deft-
erdarlık tarafından kiralama veya 
satış yoluyla yardımcı olunmaya 
çalışılacaktır. Diğer çözümümüz 
ise, “Kırsal Hayvancılık Merke-
zleri”  adı altında,  özellikle hay-
vancılık kapasitesi yüksek köy 
ve beldelerden başlamak üzere, 
köy yerleşim merkezinin dışında 
hazine veya mera arazisi üzerine 
30-50’şer başlık 10-15 adet ahır 
yapmayı planlıyoruz. Bayburt 
tarımına ve kırsal hayatına cid-
di kazanımlar sunacak bu pro-
jemizin hayata geçirilmesi için 
Defterdarlık ve İl Özel İdaresi 
ile birlikte çalışmalara başladık. 
Köylerde oluşturulacak bu “Kır-
sal Hayvancılık Merkezleri” 
sayesinde, en büyük sıkıntı olan 
tapu sorunları aşılacak, köy-
lerde yaşanan bir takım sosyal 
çevre sorunları ortadan kalka-

cak ve aynı bölgede hayvancılık 
yapılması nedeniyle de, tarımsal 
üretim ve kalite yükselmiş ol-
acaktır. Bayburt ekonomisine 
tarihinin en büyük katkılarından 
birini yapmasını beklediğimiz 
bu projenin hayata geçirilmesi 
başta muhtar ve çiftçilerimiz ol-
mak üzere ilgili tüm kesimlerin 
desteğine ihtiyaç duymaktadır.” 
Bayburt Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe yaptığı 
konuşmada,” Bu soğuk ve karlı 
günde çiftçilerimiz bizleri yalnız 
bırakmayarak bu salonu doldur-
ması bir kez daha çiftçilerimize 
olan güvenimizi arttırdı. Kendil-
erine çok teşekkür ediyorum. 
Ahır ihtiyacı olan çiftçilerimize 
DOKAP projesi kaçırılmayacak 
bir fırsat sunuyor. 31 Mart’a ka-
dar verilecek dosyayı Ziraat 
Odası olarak hazırlıyoruz. Bay-
burt tarımın ileriye götürecek her 
proje ve çalışmanın yanındayız” 
dedi.Bayburt Defterdarı Davut 
Karadağ yaptığı konuşmada; “ 
DOKAP projesine başvuruda 

çiftçilerin karşılaştıkları tapu so-
runlarını aşmak üzere hazine ara-
zisi bulunan köylerde, talep edil-
mesi ve şartların uygun olması 
halinde satış yapılabileceğini, 
ayrıca, Sayın Bakanımızın tali-
matı ile köylerde oluşturulması 
düşünülen Kırsal Hayvancılık 
Merkezleri projesi için İl Özel 
İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü 
ile çalışmalara başladıklarını, 
konuyla ilgili bilgi almak istey-
en muhtar ve vatandaşlarımızın 
Defterdarlığa müracaat etmeleri 
gerektiğini” ifade etmiştir.To-
plantının kapanış konuşmasını 
gerçekleştiren İl Genel Mec-
lis Başkanı Yusuf Elçi yaptığı 
konuşmada; “Sayın Bakanımızın 
talimatı ile köylerimizde yerleşik 
alan çalışmaları kapsamında ko-
nut ve hayvancılık amaçlı ihti-
yaçların giderilmesi konusunda 
planlı bir çalışma başlatıldığını, 
Bayburt olarak daha geniş ve 
kapsamlı düşünülmesi gerek-
tiğini, Bayburt’un tüm ülkeye 
örnek olacak çalışmalara ve 
mevzuat değişikliklerine öncülük 
ettiğini, DOKAP ahır projeler-
inin en az % 50 hibe desteği ile 
önemli bir ihtiyacı gidereceğini, 
muhtarlarımızın, çiftçilerimizi 
bu projeye yönlendirmesi gerek-
tiğini” ifade ederek tüm katılım-
cılara teşekkür etmiştir. DOKAP 
hayvancılık projeleri tanıtım 
toplantısı, katılımcıların katkısı 
ve soru-cevap kısmıyla sona er-
miştir.  DOKAP hayvancılık pro-
jeleri son başvuru tarihi 31 Mart 
2016 olup, ayrıntılı bilgi için Bay-
burt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi 
önem arz etmektedir.
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Maliye Bakanımız Sayın 
Naci AĞBAL;

“Hazineye ait tarım 
arazilerinin satışı başlıyor”
Tarım arazilerinin satışıyla ilgi-
li faizsiz ödeme imkânı içeren 
yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu 
arazileri kendileri idare etsinler 
diye yeni bir başvuru süresi im-
kânı getireceğiz. Satış yaparken 
arazinin ederi üzerinden hesap 
yapılacak. 100 liralık bir yeri 
çiftçimiz 40 liraya doğrudan 
doğruya alabiliyor. Faizsiz 
ödeme imkânı getirdik. 225 bin 
civarında çiftçimiz müracaat 
etti. O araziyi kullanan çiftçimiz 
oranın mülkiyetini alsın ve 
kayıtlı ekonomiye katkıda bu-
lunsun istiyoruz. Buradan çok 
fazla bir gelir beklemiyoruz.  
Parası olmayana faizsiz 6 ay tak-
sit imkânı getiriyoruz.“Tarımsal 
ürünlerin üreticiden tüketiciye 
gelene kadar geçen sürede elde 
edilen haksız kazançla ilgili 
çalışma yapacağız”
Tarımsal ürünlerin tarladan 
tüketiciye gelişi sırasında bir 
takım rekabet eşitsizlikleri, 
haksız kazançlar varsa bun-
larla ilgili gerekli çalışmaları 
yapacağız. Özellikle üretim ve 
dağıtım kanallarında ciddi bir 
çalışma yapıp, enflasyon üze-
rinde baskı oluşturan haksız 
rekabet uygulamalarına son ver-
meyi planlıyoruz.

“Bayburt’ta yapılacak 
yatırımlar ve Bayburt Tarım 
Hayvancılık Yerleşkesi”
İlimizde yapılacak olan 200 ya-
taklı yeni hastane, 10 Milyon 
Avro bedelli Göçmen Barınma 
Merkezi, TEDAŞ Eğitim Merke-
zi, Adli Tıp Merkezi, Açık Ceza 
Evinin yer tespit çalışmaları 
yapılıyor. Bunların yanında 
Bayburt Tarım Ve Hayvancılık 
Yerleşkesi için alternatif yerler 
üzerinde gerekli çalışmalar il-
gili kurum uzmanlarınca devam 
ediyor. Tarım Ve Hayvancılık 
Yerleşkesi Bayburt’ta tarım ve 
hayvancılığın gelişmesi için 
önemli bir proje olacak. Kaynağı 
hazır. Bizim yapmamız gereken 
alternatifler içerisinden doğ-
ru bir yeri belirlemek olacak. 
Yani bundan sonra Bayburt’ta 
yapılması gereken bu yatırım-
ların bir bir hayata geçirilecek. 
Bunlar Bayburt için iş demek, 
aş demek, istihdam demek. 
Bayburt’un ekonomik ve sosyal 

alanda kalkın-
ması demek. 
İnşallah Bay-
burt’umuz 
i ç i n , 
ü l k e m -
iz için 
h a y ı r l ı 
olur.”

“Sulama yatırımları için 
kapsamlı bir çalışma 
başlatıldı”
DSİ tarafından Bayburt’taki 
projelendirilen ve planlama 
aşamasında olan bütün sulama 
projeleri kapsamlı bir çalışma 
yapılıyor. Bu çalışma tamam-
landıktan sonra j-hızlı bir şekil-
de uygulamaya geçilecek. Bu 
kapsamda Masat sulama pro-
jesinin sorunları da öncelikli 
olarak çözülecektir.

“Bu vaadin esas fikir 
babası Bayburtlulardır”

Genç çiftçi 
kardeşlerimize 30 

bin lira hibe desteği vereceğimi-
zi söylemiştik. Bununla ilgili 
düzenleme yapıldı. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çe-
lik Bey’e, ‘Bakın bu vaadin esas 
fikir babası Bayburtlulardır. 
Dolayısıyla bunun pilot projes-
ine de Bayburt’tan başlamanız 
lazım’ dedim. Bütün Bakan-
larımız, bütün vilayetlerimiz 
için olduğu gibi Bayburt için 
de ellerinden geldiğince hizmet 
yapmaya çalışıyorlar.”

“Bu vaadin esas fikir 
babası Bayburtlulardır”

Bayburt Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret 
eden Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, 
“Geçtiğimiz süreç içerisinde toprağın su 

ile buluşmasının ne derecede önemli olduğunu 
bizzat sahada gördük. Aydıntepe’ civarındaki 
sulamada sorunlar var. Bu konuyu Orman Su 
İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile görüştüm. 
Kendisi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü 
talimatlandırdı. Oradaki sıkıntıların üzerine 
giderek çözüm üreteceğiz” dedi.



Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, 2016 yılı için 
çiftçilere 14,4 mil-

yar lira kaynak aktarılacağını 
açıkladı. Bunun 11,1 milyar 
lirası doğrudan tarımsal des-
tekleme ödemeleri olacağı-
nı belirten Ağbal, “Tarımsal 
kredi faiz desteği olarak Zi-
raat Bankası üzerinden 1,4 
milyar lira destek verilecek. 
Tarımsal ürünlerin alımı ko-
nusunda TMO üzerinden 
768 milyon lira kaynak akta-
rılacak.” dedi.

2019 YILINA KADAR 10 
MİLYON DEKAR İLAVE 
ARAZİYİ SULANABİLİR 
HALE GETİRMEYİ 
HEDEFLİYORUZ”
Tarım sektöründe yapılan 
iyileştirmeler ve destekler 
hakkında ise Ağbal, “Ta-
rımsal destekleri artırarak 
devam ettirmeyi ve aynı 
zamanda tarım sektöründe 
gerekli yapısal dönüşüm-
leri hızla gerçekleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu çerçevede 
2016 yılı bütçemizde; 3 mil-
yar lira hayvancılık destek-
lerine, 2,2 milyar lira yağlı 
tohumlu bitkiler prim des-
teğine, 1,4 milyar Lira kırsal 
kalkınma desteklerine, 930 
milyon Lira hububat prim 
desteğine, 880 milyon Lira 
gübre desteğine, 740 milyon 
Lira mazot desteğine, 850 
milyon Lira fındık alan bazlı 

gelir desteğine, 550 milyon 
Lira tarım ürünleri sigortası 
desteğine, 170 milyon Lira 
çay primi desteğine, 860 
milyon Lira diğer destek-
leme hizmetlerine olmak 
üzere tarımsal destekler için 
toplam 11,6 milyar Lira kay-
nak ayırdık. 2015 yılı başlan-
gıç ödeneklerine göre yüzde 
16,4 oranında artış yapıyo-
ruz. 2016 Yılı Bütçemizde 
tarımsal kredi sübvansiyo-
nu, müdahale alımları ve ta-
rımsal KİT’lerin finansmanı 
da dahil tarıma toplamda 
15,2 milyar Liralık kaynak 
öngörüyoruz. Bunun yanın-
da, gübre ve yemde KDV’yi 
kaldırmak suretiyle ilave 2,4 
milyar Lira daha çiftçimize 
destek sağlayacağız. Böyle-
ce tarım sektörüne sağladı-
ğımız toplam destek tutarı 

17,6 milyar Liraya yükselmiş 
olacaktır. Tarımsal üretim 
maliyetlerini düşürmek için 
arazi toplulaştırma çalışma-
larına önem verdik. Son 10 
yılda 5 milyon hektar alanda 
toplulaştırma çalışması yap-
tık. 2 milyon hektar alanda 
çalışmalar devam ediyor. 
Her yıl 1 milyon hektar ara-
ziyi toplulaştırarak 2023 yı-
lına kadar 14 milyon hektar 
alanda arazi toplulaştırma-
sını tamamlamayı hedefliyo-
ruz. Sulamaya açılan arazi-
lerimizi 62,3 milyon dekara 
yükselttik. Yani ekonomik 
olarak toplam sulanabilir 
85 milyon dekar arazimizin 
yüzde 73,3’ünü sulanabi-
lir hale getirdik. 2019 yılına 
kadar 10 milyon dekar ilave 
araziyi sulanabilir hale getir-
meyi hedefliyoruz” dedi.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı için çiftçilere 14,4 milyar lira 
kaynak aktarılacağını açıkladı.

Bakan Ağbal: 2016 Yılı İçin Çiftçilerimize 
14,4 Milyar Lira Kaynak Aktarılacak

İlimizde, Tarım sektörünün tüm 
paydaşlarının İlimizdeki temsilcileri ile 
yaptığımız, sektörün problemlerinin, 

çözüm önerilerinin ve yeniliklerinin 
tartışıldığı 2016 yılının ilk “Ortak Akıl 
Toplantısı” 12.01.2016 cuma günü İl 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
yapıldı. Toplantıya İl Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut, Ziraat Odası 
Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
M. Said Koloğlu, Bayproje Derneği 
adına uzman tarım danışmanı Umut 
Özkan, Ziraat Mühendisleri Odası İl 
Temsilcisi Muammer Araz, Bazı önder 
çiftçiler, İl Müdür Yardımcılarımız 
ve Şube Müdürlerimiz katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut 
konuşmasında, daha önce yapılan 
ortak akıl toplantılarında konuşulan ve 
alınan kararlarda belirlenen konularda 
bu güne kadar neler yapıldığı ve 
gelinen aşamalar ile ilgili bilgiler verdi. 
Daha sonra gündem maddesi  olan 
kırsal hayvancılık merkezleri üzerine 
nasıl çalışmalar yapılması gerektiği 
konusunda değerlendirmeler ve fikir alış 
verişlerinde bulunuldu.Toplantı kapanış 
konuşmasının ardından sona erdi.

2016 Yılının 
İlk  Ortak Akıl 
Toplantısı  Yapıldı
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D
OKAP Projesi kap-
samında Bayburt’ta 
Hayvancılık yatırımı 
yapmak isteyen 

çiftçilerimizin ahır ve ağıl 
yapımına/tadilatına % 50 hibe 
desteği verilmektedir. Daha 
çok küçük ve orta ölçekli 
çiftçilerimizi ilgilendiren proje 
kapsamında 10-49 büyükbaşa 
sahip veya 100-200 küçükbaşa 
sahip işletmeler yeni ahır ve 
ağıl yapımı için proje bedeli 

üzerinden % 50 hibe desteğin-
den yararlanabilmektedir. Hay-
vancılık işletmelerimizin önemli 
sorunlarından olan altyapı ve 
fiziki şartların düzeltilmesini 
hedefleyen proje için, Bayburt 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüz tarafından 
köy ve beldelerimizde çiftçil-
ere yönelik yoğun bir eğitim 
ve bilgilendirme seferberliği 
başlatılmıştır. Bu kapsamda 
il müdürlüğümüzce oluşturu-
lan ekipler İl Müdürümüz ve 
Müdür Yardımcılarımız Şube 
Müdürlerimizin katılımı ile me-
sai saatlerinde ve akşam saat-
lerinde köyleri dolaşarak çiftçi 
toplantıları düzelmekte ve hibe 
desteği tanıtımı yapılmaktadır. 
Proje tanıtımları kapsamında 
afiş, broşür hazırlanmış ve İl-
deki tüm çiftçiler ve muhtar-
lar Kısa Mesaj Servisi ile bilg-
ilendirilmektedir.Proje tanıtım 

toplantılarına bizzat katılım 
sağlayan Bayburt İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut projeyle 
ilgili yaptığı değerlendirmede; 
“Proje başvuruları 31 Mart 2016 
tarihinde sona erecek olup, 
köylerimiz mesai saatleri içer-
isinde ve akşam saatlerinde 
çiftçilerimize bilgilendirme to-
plantıları yapmaktayız. Diğer 
yandan tüm muhtarlarımız ve 
hayvan yetiştiricilerimiz biz-
zat telefonla ulaşarak destek-
ten yararlanma husussun-
da bilgilendirme ve davet 
yapmaktayız. Aynı zamanda İl 
dışındaki Bayburtlu derneklere 
bilgilendirme ve davet mektu-
pları gönderilmektedir. Çiftçil-
erimizin başvuru dosyası ve 
proje hazırlatması noktasın-

da Ziraat Odamız ve Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliğimizle 
koordinasyon sağlanmış olup, 
çiftçilerimize bu işlemler-
in yapılmasında gereken tüm 
yardım sağlanacaktır. Ağıl-ahır 
yapımı ve tadilatındaki verilen 
% 50 hibe çiftçilerimizin işçi-
lik katkısını düşündüğünüzde 
daha yüksek oranlara ulaşa-
bilmektedir. Başvuru-yürütme 
şartları, prosedürleri çok ba-
sit ve diğer destek kaynakları-
na göre son derece kolaydır. 
Diğer yandan bu proje kap-
samında tapusu sorunu yaşayan 
çiftçilerimiz hazine arazisi ki-
ralayarak ve satın alarak pro-
jeden yararlanabilmektedir. Bu 
doğrultuda önümüzdeki hafta 
İl Müdürlüğümüzde İl Defter-
darlığı İle birlikte hem bu pro-
jelerin tanıtımı hem de haz-
ine arazilerinin kiralama/satış 
işlemleri konusunda Muhtar 
ve çiftçilerimize bilgilendirme 
toplantısı yapılacaktır. DOKAP 
hayvancılık projeleri ilim-
izde hayvancılık altyapısının 
güçlendirilmesi için iyi bir fır-
sattır. Dolayısı ile tüm çiftçil-
erimizi; olan bu projelerden 
yararlanmaya ve bilgi almak 
için il müdürlüğümüzle irtiba-
ta geçmeye davet ediyoruz.” 
dedi.

İl Müdürlüğümüz Kapı Kapı Dolaşarak 
Hayvancılık Hibelerini Anlatıyor
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Artık Küçük 
Çiftçiler de 
Desteklenecek
İ ş l e t m e 

büyüklüğü 5 dekar veya al-
tında olan meyve, sebze, 
süs bitkisi ıtri-tıbbi-aromatik 
bitki yetiştiricilerine 2016 
için dekar başına 100 lira 
küçük aile işletmesi desteği 
verilecek. Bakanlar Kuru-
lu’nun Bitkisel Üretim Yapan 
Küçük Aile İşletmelerinin 
Desteklenmesine Dair Kara-
rı Resmi Gazete’ de yayım-
landıBuna göre, küçük aile 
işletmelerinin sürdürülebil-
irliğinin sağlanması amacıyla 
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 
kayıtlı ve işletme büyüklüğü 
5 dekar veya altında olan çay 
ve fındık ürünleri hariç meyve, 
sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıb-
bi-aromatik bitki yetiştiriciliği 
yapan kamu kurum ve kuru-
luşları dışındaki gerçek ve 
tüzel kişilere 2016’da dekar 
başına 100 lira küçük aile 
işletmesi desteği ödemesi 
yapılacak.2016 yılı küçük aile 
işletmesi desteği başvuruları, 
2016 üretim yılında çiftçi kayıt 
sistemine kayıtlarını yaptırmış 
veya güncellemiş olmak kay-
dıyla Bitkisel Üretim Yapan 
Küçük Aile İşletmelerinin 
Desteklenmesine Dair Kara-
rın Resmi Gazete yayım tari-

hi olan 16.12.1015 tarihinde 
başladı ve 31 10.2016 tarihin-
de sona erecek.
Başvuruda istenecek 
belgeler
Küçük aile işletmesi desteği 
ödemesinden faydalanmak 
isteyen üreticilerin müracaat 
yılında ÇKS’ye kayıt yaptırma-
ları veya kayıtlarını güncelle-
meleri kaydıyla başvuru dile-
kçesi ile il/ilçe müdürlüğüne 
müracaat etmeleri gerekme-
ktedir. Örtüaltı ünitelerinde 
meyve, sebze, süs bitkisi ve 
ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiş-
tiriciliği yapan üreticilerin 
başvuru dilekçesine ilave olar-
ak ÖKS belgesi ibraz etmeleri 
gerekecek
Desteklemeden 
faydalanamayacaklar 
Müracaat yılında ÇKS’ye kayıtlı 

olmayan üreticiler. Örtüaltı 
ünitelerinde üretim yapan 
üreticilerden ÖKS’ye kayıtlı 
olmayanlar. Destekleme kap-
samındaki ürünleri ara ziraatı 
olarak üretenler. Yetiştirme 
tekniklerine ve normlarına 
uygun üretim yapmayanlar. 
Gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunanlar ve/veya belge ibraz 
edenler. Tebliğde istenilen 
belgelerle birlikte süresi 
içinde başvuru yapmayanlar. 
Askı süresince taraflardan bir-
inin destekleme ödemesine 
ilişkin itirazının yazılı olarak 
ilgili birime iletildiği tapuda 
tescili bulunmayan mülkiyeti 
ihtilaflı olan araziler. Kamu 
kurum ve kuruluşları ile or-
taklıkları Tebliğ kapsamında 
desteklemeden faydalana-
mayacaklardır.

24-25 Aralık 2015 tarihler-
inde İl Müdürlüğümüzde 
“5403 Sayılı Toprak Koru-

ma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
Uygulamaları” ve “Toprak 
Etüt Raporu Hazırlanması”  
konulu Eğitim düzenlendi.İl 
Müdürlüğümüzde verilen Eği-
time müdürlüğümüzde görev-
li ziraat mühendisleri katıldı. 
Bakanlığımız Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Tarım Ara-
zileri Değerlendirme Başkan-

lığında görevli Ahmet Bülent 
BEŞPARMAK, Ayşe Aydın ve 
Ebru Ulaşoğlu   5403 Sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanımı Kanunu Uygulamaları, 
Toprak Etüt Raporu Hazır-
lanması, Tarımsal Amaçlı 
Yapılar, Tarım Arazilerinin 
doğru kullanımı ve Tarım Dışı 
Tahsis konularında eğitim 
vererek katılım sağlayan tüm 
personellere Eğitim serti-
fikası düzenlendi.  

İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut, TRT Erzurum rad-
yosunda DAP-DOKAP Hay-

vancılık Projeleri ve Bayburt’ta 
çalışmaları başlatılan Kırsal 
Hayvancılık Merkezleri hak-
kında açıklamalarda bulundu.
TRT Erzurum Radyosunca ya-
yınlanan Doğunun Sesi progra-
mında konuşan İl Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut; “DAP 
ve DOKAP hayvancılık proje-
lerinin bölge hayvancılığının 
altyapısının iyileştirilmesi için 
önemli bir fırsat olup bölge 
çiftçilerinin bu projelerden 
yararlanarak ahır altyapıları-
nı iyileştirebilirler. Bu amaçla 
Bayburt’ta İl Müdürlüğü olarak 
bilgilendirme toplantılarımız 
gece ve gündüz tüm köylerde 
yoğun bir şekilde devam et-
mektedir.Bayburt’ta uygulama 
çalışmalarına başladığımız Kır-
sal Hayvancılık Merkezleri ile 
özellikle yatırım yapmak iste-
yen fakat tapu sorunu yaşayan 
çiftçilerimizin tapu sorunu çö-
zülecektir.Toplu merkezlerde 
yapılacak hayvancılık ile işlet-
me giderleri önemli ölçüde 
azaltılacak ve işletme karlılığı 
arttırılacaktır. Aynı zamanda 
köylerde yerleşim içerisinde 
kalan ve bazı çevre rahatsızlık-
larına sebep olan hayvancılık 
işletmeleri için alternatif bir çö-
züm üretilmiş olacaktır.” Dedi.

Küçük Aile İşletmelerine Destek

Toprak Etüt Raporu Hazırlanması 
Eğitimi Yapıldı

İl Müdürümüz 
TRT Erzurum 
Radyosunda
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DOKAP Kapsamında tanıtım top-
lantılarına Aydıntepe İlçemizde 
devam ediyoruz. 12.02.2016 ta-

rihinde Aydıntepe ilçemiz Halk Eğitim 
merkezinde yapılan toplantıya Aydın-
tepe Kaymakam vekili Zihni Yıldızhan, 
İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut, 
Müdür Yardımcımız Vedat Aydoğan, İl/
İlçe Müdürlüğümüz Teknik elemanları 
ve İlçe Merkez/Köy muhtarları katılımı ile 
gerçekleşti.İl Müdürümüz Abdulkadir Ka-
rabulut yaptığı konuşmada; son müracaat 
tarihinin 31. Mart 2016 olduğunu, proje-
nin Bayburt hayvancılığı için çok önemli 
olduğunu, üreticilerimizin azami ölçüde 
faydalanabilmeleri için il müdürlüğü ola-
rak mesai veya mesai dışı bilgilendirme 
toplantıları yapıldığını, muhtar ve çiftçi-
lerimizin bizzat telefonla aranarak bilgi-
lendirildiğini, il dışındaki Bayburtlu der-
neklere bilgi mektubu gönderildiği, Ziraat 
odası ve Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği 
ile koordinasyon sağlanarak  müracaat ve 
proje aşamalarında çiftçilerimize gereken 
yardımın sağlanacağını belirtmiştir. Ahır, 
ağıl, yem deposu, slaj çukuru ve gübre 
çukuru yapımı inşaatı yapımına Çevre Şe-
hircilik il Müdürlüğü Birim Fiyatları üze-
rinden %50 hibe verileceğini çiftçilerimi-
zin işçilik katkıları düşünüldüğünde daha 
yüksek oranlara ulaşacağını, başvuru ve 
uygulama prosedürlerinin çok basit ve 
kolay olduğunu söyledi.Diğer yandan bu 
proje kapsamında tapu sorunu yaşayan 
çiftçilerimize hazine arazilerinin kiralan-
ması ya da satın alınması hususunda bilgi 
verildi.DOKAP Kapsamında ilimizde hay-
vancılık alt yapısının güçlendirilmesi için 
iyi bir fırsat olduğunu, tüm çiftçilerimizi 
bu projeden faydalanmaya davet ettiğini 
ve detaylı bilgi edinmek için il müdürlü-
ğümüz ile irtibata geçmeleri gerektiğini 
söyledi. Toplantının sonunda muhtarları-
mızla soru-cevap kısmına geçilerek top-
lantı sonlandırıldı.  

2006 yılından itibaren 
Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ta-

rafından 43 ilde uygulanan 
ve 2015 Nisan ayında Bay-
burt’un dâhil edildiği Çevre 
Amaçlı Tarımsal Arazilerin 
Korunması (ÇATAK) Prog-
ramına başvuru yapan 13 
üreticiye toplam 29 bin TL 
destekleme ödemesi yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürümüz Abdulkadir Ka-
rabulut yaptığı açıklamada; 
Bilindiği üzere Bayburt’un 
Bakanlığımızca 43 ilde uygu-
lanmakta olan Çevre Amaçlı 
Tarımsal Arazilerin Korun-
ması (ÇATAK) Programına 
alınması için yapmış oldu-
ğumuz talep ve çalışmalar 
neticesinde 2015 yılı Nisan 
ayında Bayburt’ta söz konu-
su projeye dâhil edilmişti. 
Bu proje kapsamında bitki-
sel üretimde doğal kaynak-
ların korunarak sürdürülebi-
lir tarımı teşvik eden proje 
kapsamında üretim yapan 

çiftçilere, mevcut üretim 
desteklerine ilaveten çeşitli 
kategorilerde dekar başına 
30 ila 135 TL arasında des-
tek sağlanmaktadır.Bu kap-
samda 2015 yılında İlimizde 
Çevre Amaçlı Tarımsal Ara-
zilerin Korunması (ÇATAK) 
Programına başvuru yapan 
13 üreticiye 800 dekarlık 
alanda yapılan üretim için 
toplam 29 bin TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır. Bayburt 
için projede ilk yıl olması ve 
ekim sezonuna girerken pro-
jeye dâhil edilmesi dikkate 
alındığında önümüzdeki yıl 
bu rakamlar çok yukarılara 
çıkacaktır.Projeye dahil ol-
mak isteyen veya konu hak-
kında bilgi almak isteyen 
çiftçilerimiz İl-İlçe Müdür-
lüklerimizle irtibata geçerek 
bilgi alabilirler.

Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerini Koruma 
(Çatak) Programı Nedir?
ÇATAK Programında,  top-

rak ve su kalitesinin korun-
ması, doğal kaynakların sür-
dürülebilirliği, erozyonun 
önlenmesi ve tarımın olum-
suz etkilerinin azaltılmasına 
yönelik alanların korunması 
amaçlanmaktadır. ÇATAK 
Programı kapsamında des-
tekleme yapılacak alanlarda, 
üç ayrı kategoride belirlenen 
uygulamalara 3 yıl süreyle 
ödeme yapılmaktadır.
Bu kapsamda;

Birinci kategori: Minimum 
toprak işlemeli tarım uygula-
malarına(Anıza direk ekim) 
30 TL/da,
İkinci kategori:Toprak ve 
su yapısının korunması ve 
erozyonun engellenmesi 
(Taş toplama, çiftlik gübresi 
uygulaması) 60 TL/da,                                   
Üçüncü kategori:Çevre 
dostu tarım teknikleri ve 
kültürel uygulamalarına (ba-
sınçlı sulama vb.) 135 TL/da 
destekleme ödemesi yapıl-
maktadır.

2015 yılı içerisinde Bayburt’unda dâhil edildiği Çevre Amaçlı Tarımsal 
Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programına başvuru yapan 13 üreticiye 
toplam 29 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.

Bayburt Çiftçisi İlk Defa ÇATAK Desteği Aldı

Aydıntepe İlçemizde 
Muhtarlarımıza 
DOKAP Kapsamında 
Bilgilendirme Yapıldı 
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Bayburt Özel İdaresince Ay-
dıntepe ve Demirözü İlçe-
lerine tahsis edilmek üzere 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
müdürlüğüne 2 adet hizmet aracı 
alındı.Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut “İlimizde en önemli 
ekonomik sektör hayvancılık. Bu 
sektöre yönelik yürüttüğümüz 
aşılama, suni tohumlama, küpe-
leme, destekleme başvuru ve 
kontrolleri gibi kamu hizmetleri 
stratejik açıdan büyük önem 
arz etmektedir. Bilindiği üzere 
bu hizmetleri etkin yapılabil-
mesi için yine özel idaremizin 
destekleri ile Ülkemizdeki ilk 
çiftçi çağrı merkezi Alo- Bay-Tar-
İm sistemini oluşturmuştuk. Özel-
likle ilçelerimizde kiralık hizmet 
araçlarının bulunmadığı dönem-
lerde bu hizmetlerin aksamaması 
için araç ihtiyacının giderilmesi 
önem arz etmekteydi. İlçelerim-
ize tahsis edilen bu araçlarla daha 
fazla çiftçiye ulaşacak ve daha hı-
zlı hizmet verebileceğiz.  Tarımla 
ilgili tüm taleplerimizde olduğu 
gibi bu konuda da desteklerini 

esirgemeyen başta sayın valim-
iz olmak üzere İl Genel Meclis 
Başkanımıza, İl Genel Meclis 
Üyelerimize ve Özel İdare Genel 
Sekreterimize teşekkürlerimizi 
sunuyorum.
İl Müdürlüğümüze Bayburt 
Özel İdareden Araç Desteği
Bayburt Özel İdaresince Aydın-
tepe ve Demirözü İlçelerine tah-
sis edilmek üzere İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüze 
2 adet hizmet aracı alındı. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürümüz Abdulkadir Karabu-
lut “İlimizde en önemli ekonomik 
sektör hayvancılık. Bu sektöre 
yönelik yürüttüğümüz aşılama, 
suni tohumlama, küpeleme, 
destekleme başvuru ve kontrol-
leri gibi kamu hizmetleri stratejik 
açıdan büyük önem arz etmekte-
dir. Bilindiği üzere bu hizmetleri 
etkin yapılabilmesi için yine özel 
idaremizin destekleri ile Ülkem-
izdeki ilk çiftçi çağrı merkezi 
Alo- Bay-Tar-İm sistemini oluştur-
muştuk. Özellikle ilçelerimizde 
kiralık hizmet araçlarının bu-

lunmadığı dönemlerde bu hiz-
metlerin aksamaması için araç 
ihtiyacının giderilmesi önem arz 
etmekteydi. İlçelerimize tahsis 
edilen bu araçlarla daha fazla 
çiftçiye ulaşacak ve daha hızlı 
hizmet verebileceğiz.  Tarımla 
ilgili tüm taleplerimizde olduğu 
gibi bu konuda da desteklerini 
esirgemeyen başta sayın valim-
iz olmak üzere İl Genel Meclis 
Başkanımıza, İl Genel Meclis 
Üyelerimize ve Özel İdare Genel 
Sekreterimize teşekkürlerimizi 
sunuyorum.” dedi.

Bayburt İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüz; 2015 

yılında doğal afetlerden etkile-
nen toplam 864 çiftçinin Ziraat 
Bankası ve Tarım Kerdi Koop-
eratiflerine olan borçları ertele-
miştir.10 Nisan 2015 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2015/7510 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ve İl-İlçe 
Hasar Tespit Komisyonları kararı 
doğrultusunda İl genelinde 2015 
yılı üretim sezonunda yaşanan 
don, kuraklık, dolu, aşırı yağış 
gibi doğal afetler nedeniyle, ver-
im kaybı yaşayan zarar gören 
gerçek ve tüzel kişi üreticiler-

in Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan kredi 
borçlarının 1 (bir) yıl süre ile 

ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında İlimiz gene-
linde 2015 yılı üretim sezonun-
da meydana gelen don, dolu, 
kuraklık gibi afetler nedeni ile 
il ve ilçe hasar tespit komisyon-
larına başvuran Merkez İlçede 
591 çiftçi, Aydıntepe İlçemizde 
79 çiftçi ve Demirözü ilçemizde 
194 çiftçi olmak üzere toplam 
864 çiftçimizin Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperat-
iflerine olan düşük faizli kredi 
kullandırılmasına ilişkin Bakan-
lar Kurulu kararı kapsamındaki 

düşük faizli kredi borçları, bir yıl 
süreyle ertelenmiştir.Son 4 yıl-
da toplam 3112 çiftçinin doğal 

afetler nedeni ile borcu ertel-
enmiştir. Doğal afetler tarımsal 
üretimdeki en önemli risklerden 
birisi olup, çiftçilerimizin bu 
beklenmeyen afetler karşısında 
mağdur olmamaları için tarım 
sigortası yaptırmaları çok önem-
lidir. Bilindiği üzere 2005 yılında 
yürürlüğe giren ‘5363 sayılı Tarım 
Sigortaları Kanunu’ ile TARSİM 
kurulmuş olup, bu kapsamam-
da çiftçilerimizin sigorta poliçe 
tutarının yarısı devlet tarafından 
karşılanmaktadır. Tarım Sigor-
taları ile ilgili çiftçilerimiz İl-İlçe 
Müdürlüklerimizden veya ilgili 
sigorta acentalarından detaylı bil-
gi alabilirler.

Tarım Müdürlüğüne Bayburt Özel İdareden 
Araç Desteği

Tarımda Doğal Afetlere Karşı Tarım Sigortası 
Yaptıralım. (% 50’si Devletten)
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Masat Köyü Dede 
Korkut İmam 
Hatip Ortaoku-

lu ve İlkokulu Salonu 
Tarım İl Müdürlüğü 
Tarafından Yenilendi.
Masat Dede Korkut Dede 
Korkut İmam Hatip Or-
taokulu ve İlkokulu Çok 
Amaçlı Salonu, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünün katkılarıy-
la yenilendi. Yaklaşık 
130 öğrencisi bulunan 
taşıma merkezli ilköğre-
tim okulunda yapılan 
90 kişilik salon ile oku-
lun önemli bir ihtiyacı 
karşılanmış oldu.Salonun 
açılışı, Okul Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
“Dede Korkut Anma Pro-
gramı” ile 29.12.2015 tar-
ihinde gerçekleştirildi.
Programa Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcıları Ve-
dat Aydoğan ve Bülent 
Bayraktar ile Bayburt 
İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları Kemalet-
tin Karabulut ve Bülent 
Koçyiğit, Okul Müdürü 
Cihan Koçer,  Köy Mu-
htarı, Milli Eğitim ve Tarım 
Müdürlüğü çalışanları ile 
öğrenci ve öğretmenler 
katıldı.  Programın açılış 
konuşmasını yapan Bay-
burt İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Kemalettin 
Karabulut; “ İl Milli Eğit-
im Müdürlüğü olarak 
okullarımızın teknik alt-
yapı ihtiyacını giderecek 
projeleri uyguladıklarını, 
özellikle köy okullarında-
ki öğrencilerin birçok im-

kândan faydalanmalarını 
amaçladıklarını, bu kap-
samda İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından yenilenen bu 
güzel salonda bulun-
maktan dolayı mutlu old-
uğunu ve başta İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir 
Karabulut olmak üzere 
emeği geçen herkese çok 
teşekkür ettiğini” ifade 
etmiştir. Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcısı Vedat 
Aydoğan yaptığı konuş-
mada; “Kendi kurumu-
muzda yenilediğimiz 
salondan çıkarılan ve 
kullanılmaya müsait 
olan koltuk, perde vb. 
malzemelerin bakımları 
yapılarak, bunları ihtiyaç 
olan bir yerde değer-
lendirmek istedik. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğümüzle 
irtibata geçerek bir köy 
okulumuzda gönüllü 
olarak bir salon oluştu-
rabileceğimizi bildirdik. 
Onların yönlendirmesi ile 
Masat köyümüzdeki bu 
güzel okulumuzda böyle 
bir ihtiyaç olduğunu 
öğrendik.  Bu doğrultu-
da kendi imkânlarımız ve 

okul idaremizin katkıları 
ile burada çok güzel bir 
salon oluşturuldu. Bu 
güzel çalışmada kuru-
mumuzda ve bu okulda 
görevli İŞKUR persone-
li arkadaşlarımızın çok 
emeği oldu. Atıl olarak 
görülen malzemelerden 
tasarruf bilinci ile bir 
okulun çok önemli bir 
eksiği giderilmiş oldu.
Hakikaten kurum olarak 
bize çok farklı bir gurur 
ve heyecan veren bu 
çalışmanın tamamlan-
masında fikir sahibi İl 
Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut başta olmak 
üzere, okul müdürümüz, 
öğretmenlerimiz ve 
tüm çalışanlara ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Bu 
salonun buradaki eğitim 
gören tüm öğrenciler-
imize ve öğretmenler-
imize hayırlı olmasını 
diliyorum.Masat Dede 
Korkut İlköğretim Okulu 
Çok Amaçlı Salonu’nda 
gerçekleştirilen Dede 
Korkut Anma Programı 
öğrenciler tarafından 
sergilenen Dede Korkut 
hakkında videolar, şiirl-
er ve tiyatro gösterisi ile 
sona erdi. 

Tarla Faresi Mücadelesi Toplu Olarak Yapılmalı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabu-
lut, Bayburt’ta, özellikle hububat alanlarında sorun teşkil 
eden tarla faresi ile mücadele konusunda önemli uyarılar-
da bulundu.İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personellerinin, merkez 
ve ilçelerine bağlı köylerde üreticileri tarla faresi mücadel-
esi konusunda bilgilendirmeye devam ettiğini ifade ederek, 
“Zararlı popülasyonunun arttığı, üreticiler tarafından gerekli 
tedbirlerin zamanında alınmadığı takdirde tarımsal üretim 
alanlarında ürünlerinin önemli oranda zarar görebileceğini, 
yapılan çalışmalar sonucunda tarla faresi popülasyonunun 
ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olduğu ve kimyasal mü-
cadele yapılması gerektiğini belirtti.” Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, tarla faresi hak-
kında şu bilgilendirmelerde bulundu: “Tarla faresi, genel 
olarak kültür bitkilerinde kemirgenler grubuna giren, 1 yılda 
yaklaşık olarak 12 yavru yaparak hızla çoğalan bir zararlıdır. 
Bu zararlı, kültür bitkilerinde bazı yıllarda yüzde 90’a ka-
dar verim düşüklüğüne neden olabilmektedir. Bu zararlı ile 
öncelikle kültürel önlemlerle mücadele yapılması, kültürel 
mücadeleye rağmen yoğunluk ekonomik zarar eşiğinin altına 
düşürülemiyorsa, tekniğine uygun kimyasal mücadele yapıl-
ması şarttır. Zararlı ile kültürel mücadelede, tarlanın derin 
sürülmesi, temizlenmesi ve hasattan hemen sonra, su altında 
bırakılması ile popülasyon yoğunluğu düşürülebilmektedir. 
Ayrıca zararlının doğal düşmanı olan kedi, köpek gibi evcil 
hayvanlar, tilki, gelincik, yılan, leylek, atmaca, şahin, baykuş, 
kartal gibi hayvanlar korunarak doğal denge sağlanabilir. İl-
imizde tarla faresi ile kültürel mücadelede yetersiz kalındığı 
durumlarda kimyasal mücadeleye ihtiyaç duyulmaktadır” 
dedi.
Tarla Fareleri İle Kimyasal Mücadele Nasıl 
Yapılmalı?
Tarla faresi ile kimyasal mücadele yapılmasının şart olduğunu 
belirten Karabulut, “Çiftçilerimiz kimyasal mücadele şek-
lini genel hatları ile biliyorlar, fakat kimyasal mücadeledeki 
önemli nokta, aynı bölgede bulunan tarla sahiplerinin, aynı 
anda ilaçlama yaparak etkin bir mücadele gerçekleştirmesi 
gerekmektedir. Tarla faresi ile mücadele edilmediği takdirde 
tüm tarla, bahçe, çayır-mera bitkileri, özellikle buğday baş-
ta olmak üzere arpa, yulaf, mısır, yonca ile sebze ve mey-
velerde önemli zararlara neden olurken bitkisel ürünleri 
kirlettiklerinden insan sağlığı açısından da risk oluşturmak-
tadırlar. Arazide 25 metrekarede 5 işlek delik varsa ilaçlama 
yapılmalıdır. Kimyasal Mücadelede Zehirli Yem Uygulaması 
etkili bir yöntemdir. Önce fare delikleri toprakla kapatılmalı, 
2-3 gün sonra yeniden açılmış olan işlek deliklere el değdir-
meden tahta/plastik bir kaşıkla 3-5 adet zehirli yem bırakıl-
malıdır. Zehirli yem konulan fare delikleri kapatılmamalıdır. 
Çinko fosfürle hazırlanan bu yemi yiyen zararlılar genellikle 
deliklerin içerisinde ölmektedirler. İlaçlama takibinde, mü-
cadele yapılan saha dolaşılmalı, ölmüş olan zararlılar to-
planıp derince gömülerek veya yakılarak imha edilmelidir. 
İlaçlama esnasında gerekli koruyucu tedbirler alınmalı, ilaçlı 
yem insanlardan, evcil hayvanlardan, gıda ve su kaynak-
larından uzak tutulması gerekliliğini belirtti.Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı 
açıklamada üreticilerimizin kimyasal mücadele için ihtiyaç 
duydukları zehirli yemi Müdürlüğümüzden temin edebilece-
klerini belirterek ayrıntılı bilgi için en yakın tarım teşkilatına 
müracaat edilmesi gerektiğini belirtti. 

O Köy Bizim Köyümüz….

 Tarla Faresi ile Mücadele…


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

