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Çelik: “Milli Tarım 
olmazsa olmazımız”

Bayburt Arıcılıkta 
Ballanmaya Başladı

Milli Tarım Projesi’ne ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik, “Milli bir tarım 
politikası uygulamazsanız sofranıza ko-
yacak aş ve ekmek bulamazsınız.” dedi. 
Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı açılışında konuşan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türki-
ye’nin tarımdaki hedeflerini anlattı. “150 
milyar dolarlık tarımsal hâsıla, 40 milyar 
dolarlık tarımsal ihracat gibi hedeflerimiz 
var. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi laf 
ile olmaz. 

Bayburt’ta arıcılıkla ilgili çalışmalar mey-
velerini vermeye başladı. İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık il Müdürlüğünce yürütülen 
eğitim ve destek çalışmaları neticesinde 
ildeki arı kovan sayısı % 100 ün üzerinde 
arttı.Bayburt’taki arıcılık ve arıcılık çalış-
maları hakkında bilgi veren İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Kara-
bulut arıcılıkta iyi bir gelişme süreci baş-
lattıklarını belirterek bunun yeterli olma-
dığını ve daha yapacak birçok çalışmanın 
bulunduğunu belirtti.
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BAYBURT HAYVANCILIĞINDA 50 AHIR PROJESİNE 6 MİLYON TL’LİK HİBE DESTEĞİ

“Hem Bayburt’u hem Türkiye’yi büyüteceğiz, kalkın-
dıracağız. Bu millet her şeyin en iyisine layıktır.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal; ” Bayburt, Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın davasına sonuna kadar sahip çıktı, Allah hepinizden 
razı olsun. Ben diyordum, ‘artık yürüyüşümüz değişecek’ 

diye, bugün herkes Türkiye’de Bayburt’u konuşuyor, 
sizlerle iftihar ediyorum, Bayburtlu olmaktan gurur 

duyuyorum.

“Siz evet dediniz, bizim hayır deme şansımız yok”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Siz, evet dediniz, bizim hayır 
deme şansımız yok. Ne isterseniz yapacağız. 6 Kasım 2016 tarihinde 
Sayın Başbakanımızın teşrifleriyle burada birçok tesisin temel atma ve 
açılış merasimi gerçekleştirdik. Bakanlık olarak Bayburt’ta 5 baraj inşa 
ettik, 28.610 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 12,5 
milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 28 derenin ıslahını tamamladık, 
3,8 milyon fidanı toprak buluşturduk, Orman köylüleri-
miz için yeni gelir kapıları açtık. 1000 Günde 1000 Gölet 
kapsamında Bayburt’ta 18 adet tesis inşa edilerek 21 790 
dekar alan sulamaya açtık.Ayrıca 1071 Baraj Projesi ile 17 
adet tesisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar tamamlayacağız. 

2017 yılında 181 çiftçinin müracaat ettiği DOKAP ahır yapımı hibe pro-
jeleri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Bayburt’ta 50 proje 

karşılığı 6 milyon TL’lik hibe desteği tahsis edildi.Doğu Karadeniz 
Projesi (DOKAP) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından yürütülen ahır yapımı projelerinde 10-50 baş hayvan için 
ahır ve 100-200 baş hayvan için ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği 
sağlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı keşif rakamları üzerin-

den verilen yüzde 50 hibe desteği, çiftçilerimizin kendi işçilikleri 
de dikkate alındığında yatırım maliyetini önemli ölçüde karşıla-
maktadır.

14’te 7’de15’te



Maliye Bakanı Naci Ağbal; 
“Hem Bayburt’u hem Türki-
ye’yi büyüteceğiz, kalkındı-
racağız. Bu millet her şeyin 
en iyisine layıktır.”
Maliye Bakanı Naci Ağbal; ” 
Bayburt, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın davasına sonuna kadar 
sahip çıktı, Allah hepinizden 
razı olsun. Ben diyordum, ‘artık 
yürüyüşümüz değişecek’ diye, 
bugün herkes Türkiye’de Bay-
burt’u konuşuyor, sizlerle iftihar 
ediyorum, Bayburtlu olmaktan 
gurur duyuyorum.Millete hiz-
metkâr olmak için çıktığımız bu 
yolda gece gündüz, yaz kış de-
meden çalışacağız, didineceğiz, 
daha iyi noktalara geleceğiz. 
Hem Bayburt’u hem Türkiye’yi 
büyüteceğiz, kalkındıracağız. 
Bayburt, Türkiye her şeyin iyisi-
ne layıktır, Bu millet her şeyin en 
iyisine kayıktır. Bunu da millet-
çe, Bayburt olarak nerede olur-
sak olalım, birlik ve beraberlik 
içinde eyvallah yapacağız.Bu-
gün temeli atılacak olan 14 su-
lama projesinin toplam maliyeti 
yaklaşık 113 milyon lira. Devam 
eden projelerin maliyeti 1 mil-
yar liranın üzerinde. Bu proje-
lerle Bayburt topraklarının suyla 
buluşması çiftçimizin emeğine 
ve Bayburt’un geleceğine büyük 
değer katacağına inanıyorum.” 
dedi. 
Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu; “Siz evet de-
diniz, bizim hayır deme 
şansımız yok”
Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu, “Siz, evet dediniz, 
bizim hayır deme şansımız yok. 
Ne isterseniz yapacağız. 6 Ka-
sım 2016 tarihinde Sayın Baş-
bakanımızın teşrifleriyle burada 
birçok tesisin temel atma ve 
açılış merasimi gerçekleştirdik. 
Bakanlık olarak Bayburt’ta 5 ba-
raj inşa ettik, 28.610 dekar ara-
ziyi sulamaya açtık ve çiftçileri-
mize yıllık 12,5 milyon TL zirai 
gelir artışı sağladık. 28 derenin 
ıslahını tamamladık, 3,8 milyon 

fidanı toprak buluşturduk, Or-
man köylülerimiz için yeni gelir 
kapıları açtık.
1000 Günde 1000 Gölet kapsa-
mında Bayburt’ta 18 adet tesis 
inşa edilerek 21 790 dekar alan 
sulamaya açtık.  
Ayrıca 1071 Baraj Projesi ile 17 
adet tesisi 31 Aralık 2019 tari-
hine kadar tamamlayacağız. Bu 
tesisler tamamlandığında; 88 
100 dekar arazi sulu tarıma ka-
vuşturulacaktır. Bugün de yapa-
cağımız Toplu Temel Atma Me-
rasimi ile Bayburt’ta 113 Milyon 
TL maliyetinde 14 Tesisin Teme-
lini atıyoruz.” Dedi.
Milletvekili Doç. Dr. Şahap 
Kavcıoğlu; Çiftçilerimiz 
için ne yapsak azdır.
Bayburt’un her tarafında bir 
yatırım seferberliği başlatıldı-
ğını belirten Bayburt Milletve-

kili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu 
şunları söyledi. “Sayın Cumhur-
başkanımızın dediği gibi Bay-
burt Türkiye’dir. Siz yine bunu 
gösterdiniz. Bugün Bayburt’ta 
yıllardır konuşulan Kırklartepe 
Barajı’nın temeli atılıyor. 53 bin 
dekar araziyi sulayacak olan 
Çamur barajının ihalesi yapıldı. 
Devam eden 1 milyar liranın 
üzerinde proje var. 
Bayburt’ta son 30 yılda yapılan 
sulama yatırımından daha fazla-
sı bu dönemde başlatılmış du-
rumda. Köylerimizdeki sulama 
yatırımları hızla hayata geçiyor. 
Yakın zamanda tarım arazileri-
mizin büyük bir kısmı suyla bu-
luşacak. 
Çiftçimize, Köylerimize Bay-
burt’umuza hayırlı olsun diyo-
rum. Bayburt milletvekili olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Baş-

bakanımıza, Bakanlarımıza şük-
ranlarımı sunuyorum.” Dedi.
Ziraat Odası Başkanı Abu-
zer Yıldırımtepe; Son 15 
yılda Bayburt’ta 1,2 milyar 
tutarında 83 sulama projesi 
yapılmış ve devam 
etmektedir.
İlin sulama yatırmaları ile şan-
tiyeye dönüştüğünü belirten 
Yıldırımtepe; Bayburt’tun doğ-
duğu topraklara bereketle dö-
nen Bir Bakanı var, Bizim önce-
liğimiz tarımdır diyen bir Valisi 
var, Çiftçi için ne yapsak azdır. 
Diyen bir Milletvekili var. 
Özellikle sulama konusunda 
yapılan çalışmalarla tarım arazi-
lerimizin yaklaşık % 70’i sulana-
bilir hale gelecek. Tüm Çiftçile-
rimiz adına sayın bakanlarımıza 
şükranlarımız sunuyorum
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Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çiftçiler Günü 

dolayısıyla Bayburt Ziraat Odaları Birliği tarafından düzenlenen programa katıldı.
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Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Fuarı açılışın-
da konuşan Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Türkiye’nin tarımdaki hedefleri-
ni anlattı.
“Hedeflere lafla ulaşılmaz”
“150 milyar dolarlık tarımsal hâ-
sıla, 40 milyar dolarlık tarımsal 
ihracat gibi hedeflerimiz var. 
Bu hedeflerin gerçekleştirilme-
si laf ile olmaz. Bunu sağlamak 
için hepimizin üzerine düşeni 
yerine getirmesi gerekiyor, yani 
bilinçli bir tarıma ihtiyaç var. 
Milli tarım, ülkemiz için ‘olmaz-
sa olmaz’ demek. Milli eğitimsiz 

eğitim olmaz. Tarımda aynı 
şekilde milli bir tarım po-

litikası uygulamazsanız 
sofranıza koyacak 
aş ve ekmek bu-
lamazsınız. Onun 
için Milli Tarım Po-
litikası ‘laf olsun’ 
diye söylenmiş bir 
slogan değil. İçeri-

ğiyle bu ülkenin topraklarını en 
sağlıklı ve verimli bir şekilde de-
ğerlendirip, hem çiftçimizin yü-
zünü güldürecek hem de gıda 
güvenliğimizi sağlayacak olan 
bir proje olduğunu herkesin bil-
mesi gerekir. Toprağımıza sahip 
çıkmamız gerekiyor. Tabii ki 
bunda da verimi esas almamız 
gerekiyor.”
“Ağılı, tarlayı görmeden 
verim artmaz”
Bölgedeki çiftçilerin toprağın 
korunması konusunda daha dik-
katli olması gerektiğini vurgula-
yan Çelik, yetkililer ile çiftçilerin 

iş birliği yapmasının zorunlu-
luğuna işaret etti.Tarımın daha 
bilimsel yöntemlerle yapılması 
gerektiğini dile getiren Çelik, 
“Üniversitelerin öncülüğünde 
hepimiz arazide olacağız. Ara-
zide olmak kaydıyla tarım ve 
hayvancılıkta istediğimiz mesa-
feyi alabiliriz. Ağılı görmeden, 
tarlayı görmeden tarımdaki ve-
rimi nasıl artıracaksınız? Özel-
likle üniversite mezunu kardeş-
lerimiz, masa başı iş talebinde 
bulunuyor, masa başı iştir zaten 
ülkeleri yerinde saydıran. Asıl 
olan mesleğinize uygun olarak 
tarlada çapanın, ağılda hayva-
nın başında olmak gerekiyor. 
İşte bunu gerçekleştirecek bir 
yaklaşım mutlaka önümüzdeki 
süreçte sıkı bir takibe tabi tu-
tulacaktır. Eğitim seferberliği 
gerçekleştiriyoruz. Biliyorum, 
gördüm, bildim değil nasıl ya-
pılacağını bu eğitimlerle çiftçi-
lerimize kazandıracağız. Çift-

çilerimiz faaliyetlerini, eğitim 
ve birikimlerine dayalı olarak 
gerçekleştirecekler” ifadelerini 
kullandı.
Tarımsal destekleme modeli
Türkiye’de tarım ve hayvancılığı 
desteklemeye yönelik önemli 
mesafeler alındığını vurgula-
yan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, “15 yılda 
90 milyar liralık tarımsal des-
teği çiftçimize aktarmışız. Bu-
nun rasyonel olarak ve verime 
dönüşecek şekilde aktarılması 
konusunda da çalışmalarımız 
devam ediyor. Hayvancılık ve 
bitkisel alanlarda vereceğimiz 
yıllık 13 milyar liralık destek için 
‘Ne şekilde, hangi alanda, han-
gi noktada verir isek verimimizi 
artırırız’ anlayışıyla başlattığı-
mız çalışmalarımız son aşamaya 
gelmiş bulunuyor. İnşallah bu 
noktada vereceğimiz destekler 
üretimin artmasını sağlayacak-
tır” dedi.

Çelik: “Milli Tarım olmazsa olmazımız”

Çoruh Nehri Rehabilitas-
yon Projesi kapsamın-
da Uludağ Üniversitesi, 

Aksaray Üniversitesi ve Sütaş 
Uygulamalı Hayvancılık Eğitim 
Merkezleri arasındaki eğitimde 
işbirliği protokolleri çerçevesin-
de süt sığırcılığı yapan üreticile-
re yönelik olarak Aksaray İlinde 
“Sütaş Uygulamalı Süt Hayvan-
cılığı Eğitimi” verildi. Verilen 
süt hayvancılığı eğitimlerinde, 
çiftçilerimize en ekonomik, kul-
lanışlı, sağlıklı, yaşadığı bölgeye 
uygun ahır tipini, rantabl büyük-
lükteki model işletmeyi benim-
seterek, en ekonomik, verimli 
ve kaliteli süt üretimini gerçek-
leştirmelerini amaçlamaktadır.
İl Müdürlüğümüzden 4 teknik 
personel ve 22 çiftçimizin katı-
lımıyla 3 günlük teorik ve uygu-
lamalı eğitim verildi. Eğitimde 
işlenen konular İşletme Planla-

ma, İşletme Alet ve Makineleri, 
Yem Bitkisi Üretimi, Silaj Yapımı 
ve Kullanımı, Rasyon Hazırlama, 
Bakım Besleme, Sürü Yönetimi, 
Kayıt Tutma, Hijyenik Sağım ve 
Kaliteli Süt, Hayvan Refahı, Aşı-
lama ve Sürü Sağlığı, Mastitis, 
Zoonoz ve Salgın Hastalıklar, 

Ahır Hijyeni, Ayak ve Tırnak Ba-
kımı, Hastalıktan Ari İşletme ve 
AB Kriterleri, Tarım ve Hayvan-
cılıkta Örgütlenme Modelleri, 
Tarım ve Hayvancılıkta Devlet 
Desteklemeleri,Arazi Seçimi, 
İşletme Kapasitesi, İşletme Ka-
pasitesine Göre Gerekli Olan 

İnşaat Yapıları, Yatırımın Ma-
liyeti, Yatırım ve İşletme Kre-
dileri, İşletmenin Gelir-Gider 
Hesaplarıdır.Eğitim,  Aksaray İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü yetkilileri, Aksaray Üni-
versitesi öğretim görevlileri ve 
Sütaş uzmanları tarafından ve-
rildi. Eğitimleri tamamlayanlar İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü onaylı eğitim sertifikası 
almaya hak kazandılar.

22 Çiftçimize Uygulamalı Sütaş’ta Süt Hayvancılığı Eğitimi Verildi

Milli Tarım Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Milli bir tarım politikası uygula-

mazsanız sofranıza koyacak aş ve ekmek bulamazsınız.” dedi. 
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Doğu Karadeniz Projesi 
(DOKAP) kapsamında 
Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı tarafından yürü-
tülen ahır yapımı projelerinde 
10-50 baş hayvan için ahır ve 
100-200 baş hayvan için ağıl ya-
pımına yüzde 50 hibe desteği 
sağlanmaktadır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ke-
şif rakamları üzerinden verilen 
yüzde 50 hibe desteği, çiftçile-
rimizin kendi işçilikleri de dikka-
te alındığında yatırım maliyetini 
önemli ölçüde karşılamaktadır.
Konu hakkında açıklama yapan 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Abdulkadir Karabulut şun-
ları belirtti. “ Bayburt gibi hay-
vancılığın ekonominin temelini 

oluşturduğu bir ilde, hayvancılık 
altyapısının geliştirilmesi için bu 
projeler çok önemli. Hatta en 
çok üzerine düşmemiz gereken 
projeler. 2015 yılında başlayan 
projeler kapsamında 2015 yılın-
da Bayburt’tan 10 proje başvu-
rusu yapılmıştı. Dolayısı ile bu 
projeleri çiftçilerimize daha iyi 
anlatmamız gerektiğine karar 
verdik. 2 yıldır kış aylarında köy 
köy gezerek akşamları köy top-
lantıları yaptık ve bu projeleri 
anlattık. Nihayetinde 2016 yılın-
da Bayburt’tan 282 proje başvu-
ru yapılmış bu projelerden 90 
tanesi hibe desteği kapsamına 
alınmıştı ve en çok proje çıkaran 
4. İl olmuştuk.Bu yıl kış döne-

minde yapılan yoğun çalışmala-
rımız neticesinde toplam yatırım 
tutarı 44,8 milyon TL olan 181 
proje başvurusu oldu. Bakanlığı-
mızca yapılan değerlendirmede 
ilimize toplam yatırım tutarı 12 
milyon TL olan 50 projelik kon-
tenjan tahsis edilmiştir. Burada 
şunu özellikle belirtmem gere-
kiyor. 50 proje kabul edilmiş 
ve kalan 131 proje reddedilmiş 
anlamını çıkarmamamız lazım. 
Biz tahsis edilen proje sayısına 
göre ve ödenek miktarına göre 
gerçekleşme yapacağız. Geçen 
yıldan kalan ödenekler, bu yıl-
ki projelerde arsa- ruhsat veya 
ekonomik sorunlarla projelerini 
yapamayacakların yerine he-

men sıradan diğer projeleri ek-
liyoruz. Dolayısı ile 181 projenin 
tamamı için proje sahiplerine 
bu destekten yaralanma fırsatını 
sunacağız.
Bayburt’ta hayvancılığın çok 
önemli bir yeri olup, bölge içe-
risinde bu anlamda önemli bir 
potansiyele barındırmakta ve 
gelecek için Bayburt’un ekono-
mi istihdam üretim alanlarını 
başında gelmektedir. İlimizde 
hayvancılığı altyapısını geliştir-
mek içi bu projeler sadece çift-
çilerimiz için değil il ekonomisi 
içinde stratejik öneme sahiptir. 
Dolayısı ile bu projeleri ildeki 
ilgili tüm birimler ve paydaşlar 
olarak sahiplenmemiz lazım.”

Bu yönet-
melikler ile 
birlikte Her-

hangi bir nedenle 
bu Yönetmelik hüküm-

lerine uygun olarak tanım-
lanmayan her yaştaki sığır 
cinsi hayvanların, Koyun ve 

keçi türü hayvanların 14 üncü 
maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen tanımlama süresi-
ne bakılmaksızın 31/12/2017 
tarihine kadar tanımlama ve 
kayıt işlemlerini yapılmasına 
olanak sağlanmıştır. 
İl Müdürlüğümüz personel-

lerince güncelleme ve kayıt 
işlemleri en kısa zamanda 
başlanacak olup, değerli ye-
tiştiricilerimizin de görevli 
personellerimiz kadar konuya 
ilgili olmaları işletmelerinin 
güncel kalması için büyük 
önem teşkil etmektedir.

2017 yılında 181 çiftçinin müracaat ettiği DOKAP ahır yapımı hibe projeleri için Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca Bayburt’ta 50 proje karşılığı 6 milyon TL’lik hibe desteği tahsis edildi.

Bayburt Hayvancılığında 50 Ahır Projesine 
6 Milyon TL’lik Hibe Desteği

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Yayınlandı.
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Bayburt Arıcılıkta Ballanmaya Başladı

Ba y b u r t ’ t a a r ı c ı l ı k l a 
ilgili çalışmalar meyve-
lerini vermeye başladı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık il 
Müdürlüğünce yürütülen eğit-
im ve destek çalışmaları net-
icesinde ildeki arı kovan sayısı 
23 binden 60 bin rakamına 
yaklaştı.Bayburt’taki arıcılık 
ve arıcılık çalışmaları hakkın-
da bilgi veren İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Ab-
dulkadir Karabulut arıcılıkta 
iyi bir gelişme süreci başlat-
tıklarını belirterek bunun yeter-
li olmadığını ve daha yapacak 
birçok çalışmanın bulunduğunu 
belirtti.İl Müdürü Karabulut 
yaptığı açıklamada “Bayburt 
bulunduğu coğrafya, iklimi ve 
flora zenginliği bakımından 
arıcılık için son derece elverişli 
bir il. İlde arıcılık ve bal kalite-
si çok zikredilmesine rağmen 
120 bin koloni kapasitesine 
sahip Bayburt’ta kovan varlığı 
2012 yılına kadar 20-30 bin ar-
asında kalmış. Mevcut kovan 
sayısı kadar gezginci dediğimiz 
İl dışından bal sezonunda gelen 
arıcılara ait kovan bulunmak-
taydı. Buna rağmen toplamda 
ildeki potansiyelin yarında fa-

zlası atıl durumda ve özellikle 
yerli arıcı ve kovan sayımız son 
derece az miktardaydı.
İlimizdeki arıcılığı geliştirmek 
ve var olan arıcılık potansiyelini 
değerlendirmek adına öncelik-
li olarak eğitim çalışmalarına 
ağırlık verdik. Son 5 yılda;
•33 adet mesleki eğitim kur-
su düzenlendi, 1205 kişiye 
arıcılıkla ilgili mesleki eğit-
im verildi. 
•Çeşitli projeler kapsamın-
da yaklaşık 6500 adet arılı/
organik kovan dağıtımı 
yapıldı. 
•DOKAP destekli projeleri 
kapsamında arıcılarımıza 
güneş enerjisi, buzdolabı, 
polen tuzağı polen kurutma 
makinesi gibi birçok ekip-
man desteği sağlandı. 
•Son 5 yılda Arıcılarımıza 

verilen yıllık üretim desteği 
2,5 kat artarak 400 bin TL’ye 
ulaştı,
•Son 5 yılda arıcılarımıza to-
plamda yaklaşık 1,6 milyon 
TL üretim desteği verildi.
Diğer yandan meşhur Anzer yay-
lasına komşu Orsor vadisinde 5 
köyde organik arıcılık projesi 
başlatarak Bayburt Balı ile ilgili 
bir markalaşma süreci başlattık. 
Bayburt Üniversitesi ve Arıcılar 
Birliğimizin de ortak olduğu bu 
projeyi önümüzdeki yıllarda 
Bayburt’un diğer bölgelerine 
yaymayı düşünüyoruz. Bayburt 
Balını Bayburt’un değişik vadil-
erine özel, pulur vadisi, çimagıl 
vadisi, masat vadisi, akşar vadisi 
gibi değişik serilerle markala-
ştırmaya devam edeceğiz. 
İlimizdeki kovan kapasitesini 
gezginci arıcıları da dikkate al-
dığımızda bile halen tam olar-

ak kullanmıyoruz. Bu anlamda 
ilimizdeki arıcılık çalışmalarına 
devam ederek arıcı ve kovan 
sayımızı arttıracağız. Bunun 
yanında markalaşma çalışma-
larına yoğunlaşarak Bayburt 
Balının gerçek değerine ka-
vuşmasını amaçlamaktayız” 
dedi. Bu anlamda ilimizdeki 
arıcılık çalışmalarına devam 
ederek arıcı ve kovan sayımızı 
arttıracağız. Özellikle arıcılık 
eğitimlerine çok ağırlık ver-
iyoruz. Halen köylerde bu 
eğitimlerimiz devam edi-
yor. 2017’de şuana kadar 100 
rakamını geçti. Yılsonuna kadar 
500 rakamına ulaşmayı hedefli-
yoruz. Bunun yanında markala-
şma çalışmalarına yoğunlaşarak 
Bayburt Balının gerçek değerine 
kavuşmasını amaçlamaktayız” 
dedi. 

Ramazan ayında İl Müdür-
lüğümüz personeli gıda 
denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan ayı öncesi Bayburt’ta 
gıda güvenliğinin sağlanma-
sına yönelik gıda üretim, sa-
tış ve toplu tüketim yerlerinin 
denetimlerinde özellikle gıda 
güvenilirliği ve gıda hijyeni ko-
nusunda 5996 sayılı Kanun kap-
samında denetimler arttırıldı. 
Vatandaşların Ramazan ayı ne-
deniyle yoğun ilgi gösterdiği fı-
rın, pastane ve unlu mamul üre-
timi yapan iş yerleri başta olmak 
üzere tüm gıda işletmelerinde 

denetimler aralıksız devam edi-
yor.İl genelinde denetimlerin 
sürdürüldüğünü dile getiren İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürümüz Abdulkadir Karabulut 

“Denetimlerde insan sağlığının 
korunması ve güvenilir gıdaya 
ulaşabilmeleri için işletmelerin 
asgari teknik ve hijyenik kural-
lara uygunluğu, ürünlerin son 
tüketim tarihleri, ürün muhafa-
za koşulları, çalışan personelin 
hijyeni ve işletme kayıt belgele-
ri ve kontrol ediliyor. Bu şartla-
ra uymayan ve halkın sağlığını 
tehlikeye atan işletmelere 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bit-
ki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
nu gereğince öngörülen yasal 
işlemler uygulanmaktadır. Va-
tandaşlarımız gıda ile ilgili her-

hangi bir sorunla karşılaşmaları 
halinde Alo 174 Gıda hattına 
ihbarda bulunabilmektedirler. 
Alo 174 Gıda Hattı 24 saat bo-
yunca vatandaşlarımıza hizmet 
vermek için açık bulunmakta-
dır. Gıda güvenliği ve güveni-
lirliği birey ve kurumlar olarak 
öncelik vermek durumunda 
olduğumuz önemli bir konu-
dur. Bu doğrultuda özellikle 
yaklaşmakta olan ramazan ayı 
nedeniyle gıda işletmelerimi-
ze yönelik denetimlerimiz sıkı 
bir şekilde devam etmektedir.” 
dedi. 

Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Arttı

Bayburt’ta arıcılıkla ilgili çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 
Son beş Yılda Kovan Sayısı % 165 oranında Arttı
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Bayburt İl Gıda Tarım Ve 
Hayvancılık Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada 

3083 Sayılı Sulama Alanlarında 
Arazi Düzenlenmesine Dair Ta-
rım Reformu Kanunu kapsamın-
da, İlimizde 2 ilçede 15 yerleşim 
biriminde toplam 14.150 hektar-
lık alanda devam eden Demirözü 
Barajı Sulama Sahası Arazi Top-
lulaştırma Projesi kapsamında 
son askı olan 3. askı çalışmaları-
na başlanmıştır. Çalışmalar hak-
kında bilgi veren Bayburt İl Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut;  “Devam 
eden çalışmalar kapsamında ya-
pılan çiftçi mülakatları, 1. askı ve 
itirazlar, 2. askı ve itirazlar değer-
lendirilmiş olup nihayet 3. ve son 
askı süreci başlamıştır. 2016 yı-
lında tesviye çalışmaları yapılan 
5 yerleşim biriminde çiftçilerimi-
ze yeni arazilerinin yerleri harita 
ekiplerince zeminde gösteril-
meye başlamıştır. Bu yerleşim 
birimlerinde çiftçilerimiz yeni 
arazilerinde tarımsal faaliyetle-
rine devam edebileceklerdir. 
Diğer yerleşim birimlerinde ise 
son askılar yapılmış olup tesviye 
işlemleri ve yeni parselasyonlara 
göre harita işlemleri hasat sonra-
sında hızlı bir şekilde yapılacak-
tır. Akabinde tapu tescil işlem-
leri tamamlanarak çiftçilerimize 
yeni tapuları teslim edilecektir.” 
Dedi. Yürütülen projenin bölge-
deki çiftçilerin üretim masrafları 
önemli ölçüde azaltacağını be-

lirten İl Müdürü Abdulkadir KA-
RABULUT projede toplulaştırma 
oranının % 83,35’dir. Yani özet-
le bir çiftçimizin köyün değişik 
yerlerinde bulunan 20 parselini 
ortalama 4-5 parselde toplamış 
oluyoruz. Çiftçimizin her bir tar-
lada sürme, ekim hasat vb. işler 
için traktörü ile yılda yaklaşık 5 
kez tarlasına gittiğini dikkate alır-
sak, toplulaştırma ile parsel sa-
yısının azaltılması çiftçilerimize 
arazi işleme giderleri bakımın-
dan önemli katkı sağlayacak. 
Bunun yanında proje kapsamın-
daki köylerde dağınık ve küçük 
parçalar halindeki mera parsel-
lerini de belli kriterler doğrul-
tusunda köylünün istediği böl-
gelerde toplayarak daha efektif 
bir kullanım imkânı sağlıyoruz. 
Proje kapsamındaki hesaplama-
larımıza göre yıllık üretime ve 
dolayısı ile ekonomiye toplulaş-
tırma sonrası yılda 5,8 milyonluk 
ilave ekonomik katkı sağlanacak. 
Diğer yandan DSİ tarafından 
yürütülen sulama projesinin ta-
mamlanması ile birlikte her bir 
parsel, sulama hattı ve tarla içi 
arazi yoluna komşu hale gelecek. 
Sulama ile sağlanacak olan verim 
artışı ekonomik katkıyı çok daha 
fazla artıracak” Dedi. Demirözü 
Barajı Sulama Sahası Arazi Top-
lulaştırma Projesinin Bakanlıkça 
yürütülen arazi toplulaştırma 
projeleri kapsamında kontro-
lörlüğü il müdürlüğü tarafından 
yapılan az sayıdaki projelerden 
birisi olduğunu belirten İl Mü-
dürü Abdulkadir Karabulut; ilgili 
Şube personelimiz projenin so-
runsuz ilerlemesi ve çiftçilerimi-
ze hedeflediğimiz faydayı sağ-
laması için yoğun bir tempoda 
çalışmaktadırlar. Hedefimiz bir 
an önce bu projenin başarılı bir 
şekilde tamamlanarak ilimizdeki 
diğer önemli bir ovamız olan Ay-
dıntepe ovasında toplulaştırma 
çalışmalarını başlatmaktır. Dedi. 

Arazi Toplulaştırma 
Çalışmalarında Son Askılar Yapıldı

Demirözü barajı sulama sahası arazileri 
toplulaştırma projesinde son askılar yapıldı. 

Fidan, Fide, Tohum, Süs 
Bitkisi vb. üretim ma-
teryallerinin kontrol ve 

denetimleri arazi tespitinden 
başlayarak nihai tüketiciye 
ulaşana kadar tüm aşamala-
rında devam etmektedir.
İl Müdürlüğümüz teknik ekip-
lerince yapılan denetimlerin 
ana amacı üretim materyalle-
rinin (Fidan, Fide, Tohum, Süs 
Bitkisi vb. ) iç ve dış karantina-
ya tabii etmenlerden hastalık 
ve zararlılardan ari, sertifikalı 
ürünlerde ise ismine doğru-
luk ve depolama ve satış yer-
lerinde doğru yöntemlerle 
muhafaza ile nihai tüketiciye 
ulaşana kadar canlılığının ve 
Hastalık ve Zararlılardan arili-
ğinin devamını sağlamaktır. 
Bu amaçla üretimi gerçekleş-
tirilen (Fidan, Fide, Tohum, 
Süs Bitkisi) üretim materyal-
lerinin nihai tüketiciye ulaştığı 
satış yerleri il müdürlüğümüz 
teknik personeli tarafından 

düzenli olarak denetlenmek-
tedir. 
Fidan Alırken Dikkat 
Edilecek Hususlar

•Fidanların üzerinde Bitki 
Pasaportu (sarı etiketin) ol-
masına bakılması ve bitki pa-
saportu olmayan fidanların 
alınmaması,
•Fidan alırken en az 2–3 yan 
kökün olmasına ve kazık kök-
te havuç kısmı zarar görme-
miş olmalı,
•Alınacak fidanlara bakılarak 
kök ve gövdelerin hastalık ve 
zararlı belirtisi ile yaralanma-
ların olup olmadığına, dikkat 
edilmelidir. Böyle durumda 
bulunan fidanlar kesinlikle 
alınmamalıdır, 
•Mutlaka Ruhsatlı, güvenilir 
kişi ve kuruluşlardan fidan 
alınmalıdır.
•Alınacak olan fidanların 
Standart veya Sertifikalı fidan 
olduğuna dikkat edilmesi

Fide, Fidan Ve Süs Bitkileri 
Satış Yeri Denetimleri
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Bayburt Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği yönetim 
kurulu yaptığı toplantıda, 

iş yoğunluğu nedeniyle kendi 
isteği ile görevi bırakma kararı 
alan Başkanı Sait Koloğlu’nun 
yerine yönetim kurulu üyele-
rinden Binali Şengün’ü başkan-
lık görevine getirdi. Bayburt 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğinde yapılan devir teslim 
törenine Birlik Yönetim Kurulu 
Üyeleri,  İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, Bayburt Ziraat Oda-
sı Başkanı Abuzer Yıldırımtepe 
katıldı.Başkanlık görevini dev-
reden Sait Koloğlu Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliğinin zor 
şartlar ve büyük fedakârlıklar 
altında kurulduğunu belirterek 
bu güne kadar tüm yönetim 
kurulu arkadaşlarımızla büyük 
bir gayret sarf ederek Birliği bu 
günkü yapısına kavuşturduk-
larını belitti. İl’de tarım sektö-
ründeki kurum ve kuruluşlar 
olarak iyi bir uyum oluştuğunu 
belirten Koloğlu, ülkemizdeki 
ve ilimizdeki umut verici geliş-
meler doğrultusunda Bayburt 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğinin daha etkin çalışma-
larda bulunabileceğini, yöne-
tim kurulu üyesi olarak bundan 
sonra da yapılacak çalışmalara 
her türlü desteği sağlayacağını 
belirtti. Yeni Başkan Binali Şen-
gün ise bir ekip olarak Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Birliğini 
kuruduklarını ve bu seviyeye 
getirdiklerini belirterek, özveri-
li çalışmalardan dolayı Başkan 
Sait Koloğlu’na teşekkür etti. 
Başkan Binali Şengün bundan 
sonraki dönemde de kendisi-
nin bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanacaklarını ifade etti.Gö-
revi devreden Sait Koloğlu’na 

yaptığı hizmetlerden dolayı bir 
teşekkür plaketi sunan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut yaptığı 
açıklamada “Hayvancılık ilimiz-
deki önemli sektörlerin başında 
gelmektedir. Özellikle hayvan 
ırk kalitesi bakımından Bayburt 
Türkiye ortalamasının çok üze-
rindedir. İlimiz hayvancılığının 
ırk kalitesi olarak gelişmesin-
de Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğimizin önemli bir katkısı 
bulunmaktadır. Bu anlamda 
damızlık birliğimizin başkan ve 
yönetiminin emekleri göz ardı 
edilemez. Uzun süredir feda-
karca çalışan Birlik Başkanımız 
Sait Koloğlu’na emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Bay-
burt’ta tarım sektörü olarak İl 
Müdürlüğü, Ziraat Odalarımız, 
Yetiştirici Birliklerimiz ve tüm 

çiftçilerimizle birlikte anlamlı 
ve uyumlu bir çalışma birli-
ğimiz bütünlüğümüz var. Bu 
uyumun devam etmesi adına 
Damızlık birliğimizin güçlü bir 
şekilde faaliyetlerine devam 
etmesi son derece önemlidir. 
Bu doğrultuda yeni başkanımı-
za da başarılar diliyoruz” dedi.
Bayburt Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe ise birlik-

lerin kurulması ve belli bir ku-
rumsal kapasiteye ulaşmasının 
en zor süreç olduğunu belirte-
rek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliğinin bu anlamda başkan 
ve yönetim olarak çok özveri-
li çalışmalarda bulunduklarını 
belirtti. 
Hayvancılık memleketi Bay-
burt’ta Damızlık Sığır Yetişti-
ricileri Birliğinin çok önemli 
bir fonksiyona sahip olduğunu 
belirten Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe “Son 5 yıl-
dır Bayburt’ta her anlamda ta-
rım ve hayvancılık gelişmekte-
dir. Hayvancılık desteklerimiz 
5 yıl öncesine göre hem miktar 
olarak hem de yararlanan çiftçi 
sayısı olarak 4-5 kat artmıştır. 
Bu gün Bayburt’ta çiftçilerin 
en fazla yararlandığı destek 
buzağı desteğidir Hayvancılık 
desteklerinde Damızlık Birliğin 
çok önemli bir fonksiyonu bu-
lunmaktadır. Bundan sonraki 
süreçte de Damızlık Birliğinin 
yeni başkan ve yönetiminin 
aynı doğrultuda çalışmalara 
devam edeceğine inanıyorum. 
” dedi

BAYBURT DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Bayburt Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri 
Birliğinde Başkan 

Sait Koloğlu görevi, 
Binali Şengün’e 

devretti.
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İlimiz genelinde, sulu vasıflı 
arazilerde, kuru fasulye bitki-
si yaygın bir yetiştiriciliğe sa-

hiptir. Ancak üretim genel ola-
rak mekanizasyon eksikliğinden 
dolayı küçük parsellerle sınırlı 
kalmaktadır. Üreticilerin kul-
lanımı için proje bütçesinden  
temin edilen alet-ekipmanlar ile 
ekilişler 5-40 da arasındaki ara-
zilere ekilmiş olup, toplamda 
23 çiftçi ile 400 dekarlık alana 
ulaşmıştır. Ekim döneminde 
mevsimin aşırı yağışlı geçmesi 
ekim zamanını haziran ayına ka-
dar geciktirmiştir. Organik Kuru 
Fasulye Yetiştiriciliği Projesi 
kapsamında ki üreticimizin bü-
yük çoğunluğu Müdürlüğümüz 
proje sorumlusu teknik perso-
nel gözetiminde ekim işlemini 
tamamlamıştır.İl Müdürlüğü-
müz proje kapsamında ekim-
den hasada kadar geçen sürede 
üreticiye teknik destek vermeye 
devam edecektir.İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitki-
sel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürü Abdurrahman Müf-
tüoğlu, yaptığı açıklamada, Or-
ganik Kuru Fasulye Yetiştiriciliği 
Projesi ile stratejik ürünümüz 
kuru fasulyenin, yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılacağını, üreticiye 
daha fazla gelir sağlanacağını, 
tüketiciye ise sağlıklı ve güve-
nilir gıda arzının sağlanacağını 

belirten Müftüoğlu;“Organik 
tarım, 18.08.2010 tarihli 27676 
sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe girmiş olan 
Organik Tarımın Esasları ve Uy-
gulanmasına İlişkin Yönetmelik 
ile düzenlenmiş olan mevzuata 
göre yürütülmektedir. Tarımsal 
üretimin geleceği sağlıklı, güve-
nilir ve doğal üretime bağlıdır. 
Bunun sağlanması üretim süreci 
boyunca kimyasal girdilerden 
uzak durulması ve kayıt-sertifi-
kasyon ile mümkündür. İlimiz 
üreticilerinin yapısı konvansiyo-
nel tarıma oldukça uzak olup, 
üretim genel olarak geleneksel 
yöntemlerle ve kimyasal girdi 
kullanılmadan yapılmaktadır. 
Bu durum bu gün için olumsuz-
luk olarak algılanmakta ve ta-
rım tekniklerinde geri kalmışlık 
olarak değerlendirilmektedir. 
Oysa Bakanlığımız Milli Tarım 
Politikası kapsamında Organik 
Tarımsal Üretim Havzaları oluş-
turulması planlanmaktadır. Bu 
İlimiz için kaçırılmaması gere-
ken bir fırsattır. Geleneksel ta-
rım Organik üretime dönüşecek 
ve İlimiz çiftçisinin rekabet gü-
cünü artıracaktır. Ürün çeşitlili-

ği ve bitkisel üretimin sağladığı 
katma değer artacaktır. Bunun 
ilk aşaması Organik Kuru Fa-
sulye ile başlatılmış olup, başta 
mercimek ve nohut olmak üzere 
baklagillerle devam ettirilmesi 
düşünülmektedir. Yöresel ve bi-
linen bir ürün olan kuru fasulye-
nin, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
2.000 dekarlık alana çıkarılması 
öngörülmektedir. Sonrasında 
ise Bayburt fasulyesinin tescili 
ve paketleme sistemlerinin ku-
rulmasının sağlanması Bayburt 
tarımının kalkınmasını sağlaya-
caktır.” dedi.

İlimizde Organik Kuru Fasulye Yetiştiriciliği 
Projesi Kapsamında Ekilişler Yapıldı

BAYBURT İLİ ORGANİK KURU FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ kapsamında, 2017 
yılında 23 çiftçi ile 400 dekarlık alanda ekilişler başlamıştır. 
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İlimizde, Tarım sektörünün 
tüm paydaşlarının İlimiz-
deki temsilcileri ile yaptığı-

mız, sektörün problemlerinin, 
çözüm önerilerinin ve yeni-
liklerinin tartışıldığı 2017 yılı-
nın ilk “Ortak Akıl Toplantısı” 
05.06.2017 Pazartesi Günü İl 
Müdürlüğümüz toplantı salo-
nunda yapıldı. Toplantıya İl 
Müdürümüz Abdulkadir Kara-
bulut, İlçe Müdürlerimiz, Ta-
rım Kredi Kooperatifi Müdü-
rü Yusuf Akbal, Ziraat Odası 
Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Binali Şengün, 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mus-
tafa Okumuş, Selami Battal, İl 
Müdür Yardımcımız ve Şube 
Müdürlerimiz katıldı.Toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan İl 

Müdürümüz Abdulkadir Kara-
bulut konuşmasında, daha önce 
yapılan ortak akıl toplantıların-
da konuşulan ve alınan karar-
larda belirlenen konularda bu 

güne kadar neler yapıldığı ve 
gelinen aşamalar ile ilgili bilgiler 
verdi. 
Daha sonra gündem maddesi 
olan yapılması planlanan hay-

vancılık projesi konusunda de-
ğerlendirmeler ve fikir alış ve-
rişlerinde bulunuldu. Toplantı 
kapanış konuşmasının ardından 
sona erdi.

Şap Enstitüsü tarafından 
hizmet içi eğitim programı 
çerçevesinde ilimizde Şap 

Hastalığı ile ilgili 11.05.2017 ta-
rihinde eğitim gerçekleştirilmiş-
tir.Bilindiği üzere Şap Hastalığı 
yayılımının hızlı, iyileşme sey-
rinin uzun olması ve ölümlere 
yol açabilmesi nedeniyle böl-
ge ve ülke ekonomisini etkile-
yebilmek açısından önemli bir 
hastalıktır. Buzağı ölümlerine 
de sebep verebildiğinden do-
layı sürü devamlılığını da etki-
leyerek hayvancılığın sürdürü-
lebilirliğini de olumsuz yönde 
etkilemektedir.Şap Enstitüsü 
personellerinden Veteriner He-

kim Ali Özdemir ve Veteriner 
Sağlık Teknikeri Aydın Taşlı tara-
fından verilen “Şap Hastalığı ile 

Mücadelede Kontrol ve Biyogü-
venlik” konulu eğitim İl ve İlçe 
müdürlüğümüzde görev yapan 

ilgili personeller ile sivil toplum 
kuruluşlarında çalışan veteriner 
hekimler katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Toplantıda aşı hazırlama 
teknikleri, aşı uygulamalarından 
dikkat edilecek hususlar, şap 
virüsü ile mücadelede izlenme-
si gereken yöntemler, alınması 
gereken önlemler numune gön-
deriminde uyulması gereken 
konular hakkında güncel bilgi-
ler verildi. Ayrıca toplantının 
son bölümünde karşılıklı görüş 
alış-verişleri de yapılarak bölge-
mizde bu hastalık ile ilgili neler 
yapılabileceği konuları tartışıla-
rak gerekli tedbirlerin alınması 
için çalışmalar başlatılmıştır. 

2017 Yılının İlk Ortak Akıl Toplantısı Yapıldı

Şap Hastalığı İle İlgili Hizmet İçi Eğitim
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2017 yılı ilkbahar dönemin-
de Bayburt Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğün-

ce, İl Özel İdaresi, Çoruh Nehri 
Havzası Rehabilitasyon Projesi 
ve Genel Bütçe Kaynakları ile 
yürütülen çeşitli projeler kapsa-
mında çiftçilere toplam 69 ton 
tohum, 69 bin adet sebze fide-
si desteği sağlandı.İl Müdürü 
Abdulkadir Karabulut “İlimizde 
sulama yatırımlarının her geçen 
gün artması, tarım arazilerinin 
suyla buluşması ile bitkisel üre-
timde üretim deseninin gelişti-
rilmesine imkân sağlayacaktır. 
Özellikle hayvancılığın öncelikli 
ve sürükleyici bir sektör olduğu 
ilimizde girdi maliyetlerini dü-
şürmek ve karlığı arttırmak adı-
na kaba yem üretiminin arttırıl-
ması çok önemli bir konu. 
Bu amaçla ilimizde özellikle 
hayvancılığa yönelik bitkisel 
üretimi geliştirmek, sulamaya 
yeni açılan tarım arazilerinde 
doğru çeşitlerle verimli üre-
tim yapmak, pazar değeri olan 
ürünlerin üretimini arttırmak 
amacıyla çiftçilerimize tohum-
luk desteği sağlayarak, desteğin 

yanında yönlendirmede yapmış 
yapıyoruz. Çiftçilerimize sertifi-
kalı tohum kullanımının farkını 
ve faydasını göstermeye çalışı-
yoruz. Çeşitli projeler kapsamın-
da bu yıl ilkbahar döneminde 
çiftçilerimize sertifikalı 50 ton 
patates, 4 ton silajlık mısır, 15 
ton yem bitkileri tohumu des-
teği sağlanmıştır.Diğer yandan 
5 yıldır devam eden ilimizde 
sebzeciliği geliştirme programı 
kapsamında önemli mesafe kat 
ettik. Uygun köylerde örnek se-
ralar kurduk. 
Örtü altı ve açıkta sebze yetişti-
riciliğine yazlık ve kışlık birçok 
çeşidi Bayburt’ta üretim ve pa-
zarlaması yapılmaya başladı. 
Bu yılda ilkbahar döneminde 
çiftçilerimize 32 bin adet do-
mates, 11 bin adet hıyar, 17 bin 
biber, 4 bin adet kavun, 5 bin 
adet karpuz fidesi olmak üzere 
toplam 69 bin adet fide deste-
ği sağlamış olduk. Önümüzdeki 
dönemde özellikle sera yapımı 
konusunda projelere ağırlık ve-
rerek örtü altı yetiştiriciliğinin 
daha da geliştirilmesini hedefli-
yoruz.” Dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut yaptığı açıklama-

da, “İlimiz tarımına bitkisel 
üretimde çeşitlilik katmak, 
ilimizde artan sulama imkân-
ları doğrultusunda gelir geti-
rici yeni ürünlerin yetişmesini 
sağlamak adına çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Bayburt tarımında çok öne 
çıkmayan özellikle meyvecilik 
ve sebzecilik konularına ağırlık 
vererek geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Çeşitli projelerle İlimizde 
ekonomik olarak meyveciliğin 
yapılabileceği köylerde örnek 
meyve bahçeleri kurarak çift-
lerimizin bu alanda yetiştiri-
ciliğe yöneltmeye çalışıyoruz. 
2016 yılında 5 köyde kiraz, 4 
köyde elma, 2 köyde kayısı, 
1 köyde ise armut olmak üze-
re toplam 12 köyde etrafı çit 

örgüyle çevrili 12 adet örnek 
meyve bahçesi kurduk. Bu yıl 
çalışmalarımızı daha da geniş-
leterek yaklaşık 350 dekarlık 
meyve bahçesi tesisi için yak-
laşık 20 bin adet elma, armut, 
kiraz ve vişne fidanı desteği 
sağladık.” Dedi.Meyvecilik 
alanında proje ve çalışmaların 
önümüzdeki yıllarda da de-
vam edeceğini belirten İl Mü-
dürümüz; Bayburt’ta sulama 
yatırımlarının artması, bitkisel 
üretimde çeşitliliğin artması 
yönünde önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadır. Bu anlamda 
yaptığımız çalışmalar ile çift-
lilerimize meyve yetiştiricili-
ği noktasında bir yetiştiricilik 
kültürü oluşturarak gelir sağ-
lamayı amaçlıyoruz. Bu çalış-
maların orta ve uzun vadede il 
ekonomisine önemli katkı sağ-
layacağına inanıyoruz dedi.

Çiftçilere Tohum Fide Desteği
69 Ton Tohum, 69 Bin Fide Bu Çalışmalar Meyve 

VerecekÇiftçilere 69 ton tohum, 69 bin adet sebze 
fidesi desteği yapıldı. 2017 yılı ilkbahar döneminde köylerde 350 

dekarlık meyve bahçesi oluşturulması için 20 
bin adet meyve fidanı desteği sağlandı.
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2017 yılı mart ayında birinci-
si İzmir ilinde düzenlenen 
“Yerel Tohum Buluşma-

sı’nın ikincisi 18 Mayıs 2017 tari-
hinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla 
Samsun ilinde düzenlendi. Ka-
radeniz bölgesinden 18 ilin ka-
tıldığı Samsun “2. Yerel Tohum 
Buluşması’nda Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü olarak açılan stantda Bayburt 
iline ait yerel tohumlar ve yöre-
sel ürünler sergilendi.Bayburt’la 
özdeşleşen tarımsal ürünler ara-
sında yer alan kan domatesi(As-

landede) tohumu, kirik buğdayı 
tohumu, kuşne(burçak) tohumu, 
tarhun fidesi, kete, lor, gavut, 
ziron, tarhun baharatı, kokoç, 
tatlı çorba, ve Bayburt Orsor 
Balı sergilendiği Bayburt standı 
büyük ilgi gördü.Etkinlikte bü-
yük ilgi gören Bayburt standını, 
Bakanımız Sayın Faruk Çelik Ba-
kan Yardımcımız Sayın Mehmet 
Daniş, Bakanlık Müsteşarımız 
Sayın Dr. Nusret Yazıcı, Samsun 
Valimiz, Genel Müdürlerimiz, 
Daire Başkanlarımız, Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu ve çok sayıda 
davetli ziyaret etmiş olup, ilimi-
zi temsil eden ürünler hakkında 
bilgiler aldılar. Bayburt ilimizden 
40 çiftçinin de katılım sağladığı 
etkinlikte Bakanımız Sayın Faruk 
Çelik Bayburt standında Bayburt 
heyeti ve Çiftçileri ile hatıra fo-

toğrafı çektirerek, sergilenen 
ürünlere emek veren çiftçileri-
mizi ve personelimizi tebrik etti.
Samsun’daki “2. Yerel Tohum 
Buluşması’na 40 çiftçimizle bir-
likte, Koordinasyon ve Tarımsal 

Veriler Şube Müdürü Ömer Şen-
türk, teknik personelimizden Ve-
teriner Hekim Kürşad Yıldız, Zir. 
Müh. Gözde Başsoy, Zir. Müh. 
Özge Can, Tekniker Ekrem Zan 
ve Teknisyen Uğur Şener katıldı.

Bayburt 2. Yerel Tohum Buluşmasında Yerini Aldı

Samsun’da 
düzenlenen 2. Yerel 
Tohum Buluşmasına 

katılarak ilimize 
ait yerel tohum ve 
fidelerin tanıtımını 

gerçekleştirildi.
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Bayburt İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce Demirözü 

ve Aydıntepe İlçelerine bağlı 
köylere 150 adet suluk dağıtıldı. 
Otlatma sezonunun yaklaşması 
ile birlikte meralardaki en 
önemli ihtiyaç olan hayvanların 
içme suyu ihtiyacının giderilm-
esini amacıyla yapılan suluklar 
köy muhtarlarına teslim edil-
di.İl Müdürlüğümüzce 2014 
yılından itibaren yürütülen 
Bayburt Meralarında Otlatma 
Verimliliğinin Arttırılması Proj-
esi kapsamında bu güne kadar 
yaklaşık 1700 adet suluk 100 
adet gölgelik köy meraların 
kazandırılmıştır. 2019 yılına 
kadar devam edecek olan 2,5 

milyon TL bütçeli proje kap-
samında köylerimizin meraları-
na toplam 2500 adet suluk ve 
300 adet gölgelik yapılacaktır. 

İlimiz hayvancılığın en önem-
li dayanaklarından birisi olan 
meralarımızın verimliliğinin 
arttırılması amacıyla yürütülen 

proje kapsamında meralara su-
luk ve gölgelik yapımı çalışma-
ları yaz sezonunda da devam 
edecek.

Hayvancılığın giderek art-
tığı ilimizde yulafın yem 
bitkisi kapsamına alın-

ması yulaf ekimini arttırmıştır. 
2017 yılı bahar ekim sezonun-
da satılan yulaf tohumu mik-
tarına bakıldığında 5 bin hektar 
alan yulaf ekimi yapılacaktır. 93 
bin büyükbaş, 62 bin küçük-
baş hayvan varlığına sahip 
olan ilimizde direk hayvan 
bakım beslemede önemli kat-
kıları olan yulaf otunun hayvan 
bakımından hem maliyetleri 
düşürecek hem de dekar başı-
na ödenen 45 TL’lik destekle 
2.250.000,00 TL tarımsal 
destek sağlanacaktır.Bir takım 
tarımla alakalı problemlerin 
çözümü ileriye dönük tarımsal 

destek kalemlerin arttırılması 
konusunda ilimizde yapılan, 
önerilen ve giderilmesini iste-
diğimiz problemler ülke çapın-
da çözümü yapıldığında ülke 
çapında tarıma fayda sağlam-
aktadır. Bu bağlamda yulafın 
yem bitkisi kapsamına alınması 
teklifini Bayburt Ziraat Odası 
tarafından Sayın Vekilimiz Doç. 
Dr. Şahap Kavcıoğlu’ na iletilm-
iş, vekilimizin üstün gayretleri-
yle yulaf yem bitkisi kapsamına 
alınmış tüm Türkiye çiftçisi de 
bu destekten faydalanacaktır.
Tarıma vermiş olduğu önem 
ve hassasiyetten dolayı Sayın 
Vekilimiz Doç. Dr. Şahap Ka-
vcıoğlu’ na katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Demirözü Ve Aydıntepe Köylerinde Meralar İçin Suluk Dağıtıldı

Yulafın Yem Bitkisi Destek Kapsamına Alınması 
İlimizde Yulaf Ekimini Arttırmıştır
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İlkokul öğrencilerine yöne-
lik düzenlenen Lider Çocuk 
Tarım Kampı bu yıl Baksı Müz-

esinde yapıldı.Öğrencilere doğa 
bilinci ve çevre farkındalığını 
kazandırmak, tabiatla buluşma-
larını sağlamak, tarladan sof-

raya gıda üretim teknolojileri 
ve güvenirliliği hakkında bilgi 
vermek amacıyla Bakanlığımız-
ca ülke genelinde uygulanan 
Lider Çocuk Tarım Kampı, İl 
Müdürlüğümüzce 25-27 Mayıs 
2017 tarihleri arasında Şehit Re-
cep Eşiyok İlköğretim Okulun-
da eğitim gören 39 öğrencinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.
Kampın genel amacının yanın-
da, 2017 Yılı Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım örgütü tarafından 
“Kalkınma İçin Sürdürülebilir 
Turizm Uluslararası Yılı” olarak 

ilan edilmesi nedeni ile eğitim 
ve etkinliklerle desteklenmiştir. 
Kampın ilk aşamasında İlim-
izde kamp uygulamasına katılan 
öğrencilerin turizm bilinci-
ni yükseltmek amacıyla Baksı 
Müzesine Götürülerek ‘’Ülkem-
izde Kırsal Turizm’’ konulu 
kompozisyon hazırlamaları 
hususunda müzenin toplantı 
salonunda slaytlı bir eğitim 
verildi. İkinci aşamada Bayrak-
tar Köyünde sebzecilik yapılan 
seralara teknik gezi düzenlendi. 
Burada öğrencilere sebze üreti-

mi ve seracılık hakkında bilgiler 
verildi.2017 Yılının Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım örgütü 
tarafından “Kalkınma İçin 
Sürdürülebilir Turizm Uluslar-
arası Yılı” olarak ilan edilmesi 
nedeni ile öğrenciler arasında 
bu konuda bir kompozisyon 
yarışması düzenlendi. Kompo-
zisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere hediye çeki 
verildi.Kamp sonunda kampa 
katılan tüm öğrencilere “Lider 
Çocuk Tarım Kampı Katılım Ser-
tifikası” verildi.

Lider Çocuk Tarım Kampı Yapıldı
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Biçerdöverle hasatta dane 
kaybı nasıl önlenir?
Dünyamızda ve özellikle ülke-
mizde insan beslenmesinde en 
önemli temel gıdanın tahıllar 
ve tahıldan elde edilen ürünler 
olduğu herkesin malumudur. 
Birim alandan elde edilen tahıl 
üretiminin artırılması için yapı-
lan çalışmalarının yanı sıra ger-
çekleşen üretimin en az kayıpla 
ve daha kısa zamanda ekono-
miye kazandırılması gerekmek-
tedir. Hasat olgunluğuna erişen 
ürün zamanında ve iyi ayarlan-
mış biçerdöverle tekniğine uy-
gun bir şekilde hasat edilmeli-
dir.Biçerdöver ile hasatta ortaya 
çıkan dane kayıpları hem ülke 
ekonomisine hem de üreticiye 
büyük zararlar vermektedir. 
Peki dane kaybı nasıl 
önlenir?
İşte cevabı...
Biçerdöver ile hasatta ortaya çı-
kan dane kayıpları hiç şüphesiz 
ülke ekonomisine her yıl mil-
yonlarca   lira   zarara   neden  
olmaktadır. Yüzde 1 oranında-
ki dane kaybı dahi onbinlerce 
ton ürünün tarlada bırakılması 
demektir. Hasatta meydana ge-
lebilecek ürün kayıplarını önlen-
mesinde en büyük görev ürün 
sahiplerine düşmektedir. Çün-
kü işin başında siz varsınız ve 
ürün haşatının başından sonuna 
kadar takip etme imkânına sa-
hipsiniz. Yapılacak ilk iş hasat 
zamanını iyi takip etmek hasat 
olgunluğuna gelmeyen ekinleri 
hasat ettirmemektir. Daha son-
ra hasat esnasında biçerdöverin 
dane kaybına sebep olup olma-

dığını takip etmelisiniz.
Dane Kaybı Önlenebilir mi?
Biçerdöver imal eden firma-
lar, biçerdöverlerini sıfır dane 
kaybına göre üretmektedirler. 
Tarlanın verimi ve arazinin du-
rumuna bakılarak biçerdöverin 
uygun çalışma hızında gitmesi 
sağlandığında ve biçerdöverin 
ayarları en iyi şekilde yapıldığın-
da sıfıra en yakın dane kaybına 
ulaşılacaktır.
Biçerdövere bağlı olmayan bir 
takım olumsuz şartları da dik-
kate aldığımızda dahi dane 
kaybının yüzde 3 değerini aş-
maması gerekir.Bir yıl emek ve-
rip yetiştirdiğiniz ürünün, hasat 
sırasında tarlada kalmasını iste-
miyorsanız, aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat ediniz. Böylece 
tarlada kalacak ürününüz am-
barınıza, ambardan da cebinize 
para olarak girebilsin.
1.Biçerdöver Operatör Bel-
gesi Olmayan Biçerdöverci-
lere Ürününüzü 
Biçtirmeyiniz 
Belgesi olmayan biçerdöver sü-
rücülerinin hasat yapması Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
nın genelgesi ile yasaklanmıştır. 
Eğitim görmemiş bir sürücünün 
hasat yaparken daha fazla dane 
kaybına yol açtığını unutmayın.
2.Ürünü Yetiştirirken Hasadı 
Düşünün 
Fazla engebeli ve taçlı tarlalar-
da zorunlu olarak yüksek biçim 
yapılacağından dane kaybı da 
fazla olur. Yine yabancı otların 
fazla olduğu tarlalarda biçer-

döverin tıkanmasıyla dane ve 
başak kaybı daha fazla olur. Da-
neleri dökülmeye hassas çeşit-
lerde dane kaybını arttırır. Dane 
kaybını ölçerken tarlanızdaki bu 
durumları göz önünde bulundu-
run.
3.Hasatı Zamanında Yaptır-
maya Özen Gösterin
Olgunlaşmamış, ıslanmış, çiğ 
düşmüş ürünün hasadını yaptır-
mayınız. Hasat zamanını bekle-
yiniz. Sabah çok erken ve akçam 
geç saatlerde yapılan hasatta 
nem artacağından dane kaybı 
daha çok olur.
4.Yüksek Hızda Hasat 
Yaptırmayın
Biçerdöver hızının fazla olma-
sının daha fazla dane kaybına 
neden olduğunu unutmayınız.
Hasat sırasında biçerdöverin 
deposundaki daneyi kontrol 
ediniz. Kırık, kavuzlu ve samanlı 
dane olup olmadığına bakınız.
5.Hasat Sırasında Dane 
Kaybını Kontrol Ediniz
Biçim sırasında biçerdöverin 
üstüne çıkmayınız, arkasından 
gidiniz. Biçerdöverin arkasın-
daki sapların altına bakınız, sap 
içinde kalan başak var mı yok 
mu kontrol ediniz.
Dane Kaybı Değerini Nasıl 
Bulabilirsiniz? 
Aşağıda sizlere tarlada elinizde 
hiçbir ölçüm aleti bulunmadı-
ğında dane kaybını bulmanıza 
yarayacak pratik ölçüm metodu-
nu anlatacağız. Bu şekilde tespit 
edeceğiniz dane kaybı değeri 
kesin bir değer olmasa dahi za-
rar durumunuzu bilmeniz açı-
sından çok önemlidir.Tarlada 
biçerdöverin hasat ederek geç-

tiği yerde iki karışa iki karışlık 
(45 cm X 45 cm) bir kare çekli 
çizilir ve bu alan içindeki tarla-
ya dökülmüş daneler ve başak-
taki daneler toplanarak sayılır.
Tarlanın dekara ortalama verimi 
tahmin edildikten sonra saydığı-
nız danenin yüzde (%) kaç dane 
kaybına denk geldiği aşagıdaki 
çizelgeden bulabilirsiniz. 

Örneğin tarla veriminizi 450 kg/
dekar tahmin etmişseniz ve iki 
karışa iki karışlık (45cmx45cm ) 
alanda saydığınız dane 40 adet 
ise çizelgeden %2 dane kaybı 
olduğu kolayca bulunabilir. Bul-
gunuz dane kaybı değeri %3’ün 
üzerinde ise biçerdöver opera-
törünü uyarınız. 
Çalışma hızı ve ayarlarını düzel-
terek dane kaybını azaltmıyorsa 
en yakın Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl veya İlçe Müdürlüğüne 
haber veriniz.  Şikâyetleriniz göz 
önüne alınarak gerekli işlemler 
yapılacaktır.

BİÇERDÖVERLE HASAT

Tarla 
Verimi 
(kg/da)

%1 %2 %3

200 9 18 27

250 11 22 33

300 13 26 39

350 15 30 45

400 18 36 54

450 20 40 60

500 22 44 66

600 27 54 81

700 31 62 93

800 36 72 108

Abdurrahman MÜFTÜOĞLU
Bit.Ürt.ve Bit.Sağ.Şb.Müd.V.
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Doğum sonrası buzağı ishal-
leri, buzağılarda gelişme 
geriliğine yol açması ve bu-

zağılarda görülen ölümlerin başlı-
ca nedenlerinden birisi olması 
nedeniyle buzağı yetiştiriciliğinde 
önemli bir sorunlardan birisidir. 
Ülkemiz ve tüm dünyada buzağı 
ishallerine bağlı ekonomik kayıplar 
ise ölüm olayları yanında, tedavi ve 
koruyucu uygulamalar için yapılan 
masraflar, ayrıca buzağılarda daha 
sonra ortaya çıkan gelişme geriliğin-
den kaynaklanmaktadır. Buzağı 
ishallerine bağlı olarak doğum son-
rası kayıp oranı % 10’nun üzerinde 
olmakla birlikte bir işletme için ide-
ali % 5 in altına düşürmektir. İşlet-
meden işletmeye değişmekle bir-
likte doğum sonrası kayıp oranı ise 
ülkemizde bu oran bazen % 50’ye 
ulaşmaktadır.Buzağılar doğduğun-
da mikroplara karşı tamamen 
savunmasız olarak doğmaktadırlar. 
Çünkü, ineklerin eş, son veya etene 
olarak bilinen plasenta yapıları 
nedeniyle vücudun savunucuları 
olan ve dış tehlikelere karşı savaşan 
moleküler olarak adlandırılan an-
tikorlar annenin kanından yavruya 
geçemez. Bu nedenle yeni doğan 
buzağıların yaşamlarının ilk 3-6 saa-
ti içerisinde yeterli bağışıklık için 
kolostrum (ağız sütü)  alması gerek-
lidir. Buzağının doğduktan sonra ilk 
1 saat içersinde mutlaka en az 2-3 lt 
kolostrum (ağız sütü)  içmesi sağl-
anmalıdır. Kolostrum içeriğindeki 
bileşikler (Ig-A) sayesinde bağır-
sakta  enfeksiyona karşı korumak-
tadır. Çünkü, buzağı 2 aylık olana 
kadar kendi savunma sistemleri 
tam olarak gelişememektedir. Bu 
nedenle doğum sonrası görülen bu-
zağı ishalleri, genellikle 1-10 günlük 
buzağılarda ve sıklıkla doğumdan 
sonraki 12-18. saatler arasında içer-
isinde yoğun olarak görülmektedir. 
BUZAĞI İSHALLERİNİN 
OLUŞUMUNA ROL OYNAYAN 
FAKTÖRLER;
Buzağı ishallerinde rol oynayan 
faktörler bilinmesi ve uygulama-
da gerekli hasssiyetin gösterilmesi 
İshalden buzağılar ölmemesi için 
önemli bir konudur.
1.ENFEKSİYÖZ FAKTÖRLER

Bakteri ( E. coli, Salmonella spp., 
Cl. perfringens, Camphylobacter 
jejuni, Chlamydia spp. Gibi) ;Vi-
rus ( Rotavirus, Coronavirus, Ad-
enovirus, Parvovirus, Astrovirus, 
Calicivirus, bovin viral diyare gibi); 
Parazit  (Coccidia, Cryptosporid-
ium, Giardia, Neoascaris vitulori-
um);Mantar (C.albicans)
2.ENFEKSİYÖZ OLMAYAN 
FAKTÖRLER
Beslenme Hataları ;
* Buzağıları hastalıktan koruyan en 

önemli madde ağız sütünün (kolos-
trum) zamanında alınamaması (İlk 
üç gün içinde günde iki kez 2-3 litre 
ağız sütüyle beslenmeleri sağlan-
malıdır.)
*Buzağılara içirilen süt miktarının 
çok fazla olması
*Içirilen sütlerin soğuk ya da bozuk 
olması (Verilen sütün sıcaklığı 37-
40 derece dolayında olmalıdır.) 
*İkame yemi veya süt kompo-
zisyonundaki ani değişmeler
*Beslenme düzensizliği 
*Yanlış besleme (Örneğin, 3 ay-
lık yaştan küçük olan hayvanlara 
su içeriği yüksek olan silaj ve taze 
mera otları verilmemelidir.)
Hijyen Hataları:
*Hastalığın karşı korunmanın en 
önemli aşaması ahırın temiz ol-
maması
*Buzağının kaldığı bölmelerin tem-
iz altlıklı olmaması
*Kullanılan  biberon, alet-ekipman 
malzemelerde  hijyen kurallarına 
uyulmaması 
Sevk-İdare Hataları :
*Yeni doğan buzağılarla, yetişkin-
lerin birarada tutulması. 
Buzağılar doğar doğmaz ya da en 
geç 24 saat içerisinde annelerin-
den ayrılmalı ve ayrı bölmelerde 
barındırılmalıdır. Buzağının ana ile 
beraber olması daha fazla sakıncaya 
neden olur. Çünkü buzağı anasını 
gereğinden fazla emebilir ve bu 
fazla süt ishale yol açabilir. Ayrıca 
buzağı ve inek birbirlerine alışacak-
larından ayrılmaları daha fazla stres 
yaratmaktadır. Ferdi bölmelerde 
bulunan buzağıya (60*120) cm alan 
sağlanmalıdır. Buzağılar bir arada 
barındırılacaksa buzağı başına 2-3 
m2 iyi altlığa sahip bölmeler sağl-
anmalıdır.
*Annenin gebeliğin son aylarında 
farklı ahıra nakledilmesi 
*Ananın yaşı: Genç ineklerin yavru-
ları yaşlı ineklerin yavrularına göre 
hastalığa daha çok yakalanabilirler. 
Çünkü yaşlı ineklerin ağız sütünde 
hayatı boyunca kazandığı koruyucu 
madde daha fazladır.
*Gebe ineğin kuruya geç alınması: 
Gebe inekler doğuma en geç 40 
gün kala kuruya alınmalıdır. Daha 
geç alınacak olursa, karnındaki 

yavruyu yeterince besleyemez ve 
bu tür yavrular cılız doğar, hast-
alıklara daha çok yakalanırlar.
*Soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalar: 
Bu tür havalar buzağının direncini 
kırarak hastalıklara yakalanmasına 
zemin hazırlarlar.
*Düşük kaliteli buzağı 
*Memedeki yapısal bozukluklar ve 
hastalıkları (Mastit=meme iltihabı 
gibi) 
*Elverişsiz bakım koşulları
*Ahırın rutubetli, çok sıcak ya da 
soğuk olması ve havalandırmanın 
olmaması (Barınak sıcaklığı 16 fazla 
olmamalıdır.)
*Göbek kordonu altlık ve zeminde 
bulunan mikropların buzağı kanına 
geçmesinde önemlidir. Bu nedenle 
dezenfekte edilip bağlanmalıdır. 
(karnın 4-5 parmak altından steril 
bir iple bağlanmalı, göbek parçası 
3-4 gün ile 1 hafta arasında düşene 
kadar her gün tentürdiyot sürülmesi 
faydalı olmaktadır.)
*Buzağıların direncini azaltarak 
(Bağışıklık Sistemini baskılayan) 
strese yol açan yanlış uygulamalar
*Bağışıklık sistemindeki yetersizlik
*Mevsim durumu (Özellikle kış son-
ları ve ilkbahar başları)
*Erken–Güç doğumlar
*A vitamin eksikliği gibi enfeksiyöz 
olmayan faktörler etkilidir.
BULAŞMA 
Buzağılar hastalık etkenini ilk olarak 
annelerinden emdikleri sütle alır-
lar. Ayrıca, doğum sırasında hijyen 
kurallarına uyulmaması, göbek kor-
donu temizliğinin iyi yapılmaması, 
ahırda bulunan dışkıların uzak-
laştırılmaması ve bu dışkılarla bu-
laşık gıda yada suları ağız yoluyla 
almasıyla bulaşmada önemli role 
sahiptir.
HASTALIK 
BELİRTİLERİ (SEMPTOMLAR)
Hastalığın ilk evrelerinde iştahlarını 
korurlar ve normaldirler. Hastalığın 
ilerlemesine bağlı olarak iştahsızlık 
artışı, durgunluk, başını aşağıda 
tutma ve ayakta  duramama gibi 
genel durum bozukluğu oluşabil-
ir. Buzağı ishallerinin bilinen en 
önemli belirtisi; kuyruk ve arka 
bacak arkasındaki ıslaklıkla belli 
olan rengi açık sarıdan beyaza ka-
dar olan renk tonlarında görülen 
sulu dışkı ve içerisinde kan, muk-
us ve fibrin ihtiva edebilir. Kötü 
kokulu dışkı görülmektedir. İshalle 
birlikte kaybolan sıvıya bağlı olarak 
göz küresinin çökmesi şekillenir ve 
deri elastikiyeti azalmaktadır (deri 
yukarı çekildiğinde eski durumunu 
yavaş alması),Süt içerken emme 
refleksi azalmaktadır. Hastalığın 
ilerlediği ağır olaylarda koma hali, 
sürekli iştahsızlık, metabolik du-
rumda bozulma ve böbrek yetme-
zliği en sonunda ölüm görülmekte-
dir.

TEŞHİS (TANI)
Buzağılarda hastalığı tanımlamak 
kolay olmasına karşın nedenin or-
taya çıkarılması için laboratuvar 
muayenelerine ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla, ölen yavru buzağı müm-
künse kokuşmadan laboratuvara 
gönderilmelidir. Ölüm vakalarında 
başka ölümlerin olmaması ve ön-
lem alınması açısından en yakın 
İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne başvurulması gerek-
mektedir.
TEDAVİ (SAĞALTIM)
Asıl nedenin bulunup kontrol altına 
alınması, nedene yönelik gerekli te-
davinin yapılması açısından önem 
arz etmektedir. İshalle birlikte kay-
bolan sıvı-elektrolit dengesinin 
normal düzeye getirilmesi gerek-
mektedir. Hastalar ayrılarak geniş 
spektrumlu antibiyotiklerle tedavi-
ye çalışılır. Devam eden ishal ve 
buzağının genel durumunda bo-
zuklukların artmasıyla birlikte en 
kısa zamanda Veteriner Hekiminize 
başvurmanız gerekmektedir
KORUNMA
Analar gebeliğin 7.ayından itibaren 
kuruya çıkarılacağı zaman, E.co-
li aşısı ile iki hafta ara ile 2 defa 
aşılanır. Ayrıca yavrulara doğduk-
tan hemen sonra bağışıklık arttırıcı 
serumlar uygulanır. Hayvanları ku-
vvetlendirmek için vitaminli prepa-
ratlar, ishal kesen ilaçlar, mineral 
maddeler verilir. Hayvanlara iyi bir 
gıda rejimi uygulanır ve hijyenik 
tedbirler alınır. Doğum temizlenmiş 
ve ilaçlanmış doğum bölmelerinde 
yaptırılmalıdır. Doğumun; temiz ve 
diğer hayvanlardan ayrı bir yerde 
yapılmalı, doğum sonrası, buzağılar 
temizlenmeli, kurulanmalı ve göbek 
kordonunun ilaçlandıktan sonra 
bağlanmalı, doğan buzağılar ayrı 
ayrı buzağı bölmelerinde bulun-
durulmalıdır. Bakıcı ve sağımcılar 
el ve giyim temizliğine dikkat et-
melidir.Gebe sağmal inekler uygun 
zamanda kuruya çıkarılmalıdır. 
Gebe ineklerin beslenmesine dik-
kat edilmeli (yeşil yem, kaliteli silaj, 
A vitamini takviyesi), güç doğum-
larda veteriner hekime haber ver-
ilmelidir. Buzağıların birbirini ve 
diğer şeyleri emme ve yalamalarına 
mani olunmalıdır.Yeni doğmuş bu-
zağılar, emmeyi takiben anasından 
ayrılıp özel buzağı bölümlerine 
alınmalıdır. Yeni doğan buzağıya 
ağız sütü mutlaka verilmeli ve bir 
günde verilen süt miktarı buzağının 
doğum ağırlığının 1/10’unu geçme-
melidir. Buzağıya içirilen süt fazla 
yağlı olmamalı, sıcaklığı 38 civarın-
da olmalı ve her gün bu sıcaklıkta 
verilmelidir. Özel buzağı bölümü; 
önce dezenfekte edilmeli (ilaçl-
anmalı), iyice havalandırılmalı, ru-
tubetsiz olması sağlanmalı, temiz 
altlık sap serilmeli ve 5 günde bir 
mutlaka değiştirilmelidir.

İSHALDEN BUZAĞILAR ÖLMESİN 

Bülent BAYRAKTAR
İl Müdür Yardımcısı
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