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Bakanlığımız tarafından 
gerekçe raporu ve ön 
projeler hazırlanarak 
Kalkınma Bakanlığından 

ve Hazine Müsteşarlığından 
uygun görüşleri alınan 
Bayburt- Gümüşhane – Rize 
Kırsal Kalkınma Projesinin etüt 
ve fizibilite çalışmaları için 
aralarında Bakanlık ve UNDP 
görevlilerinin bulunduğu bir 
heyet ön bilgilendirme için 
Bayburt’a geldi.

Bakanlığımıza bağlı Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğümüz Dış 
Kaynaklı Projeler Çalışma Grup 
Sorumlusu İlker Manyaz, Ziraat 
Mühendisi Saliha AKBAŞ, Veteriner 
Hekim Pınar Avşar ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP)’ den Proje Uzmanı 
Doğan Akar, yapılacak etüt ve 
fizibilite çalışmaları hakkında ön 
bilgilendirme yapmak üzere İl 
Müdürlüğü ve Valilik Makamını 
ziyaret ettiler.

İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya; 
İl Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra 
Bayburt Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe, Bayburt 
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yaşar Mutlu ve Bayburt Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Sait Koloğlu katıldı. Toplantıda 
Bayburt’un tarımsal potansiyelinin, 
gelişim alanları, kırsal alandaki 
sorunlar ve projenin işleyiş süreci 
hakkında görüş alış verişinde 
bulunuldu.
Valilik ziyaretinde ise,  Vali 
Yardımcısı Ali Gökay’a proje 
hakkında ve yapılacak etüt ve 
fizibilite çalışmaları hakkında bilgi 
verildi.
Yaklaşık 1 yıl sürecek olan etüt ve 
fizibilite çalışmaları ve esas proje 
dokümanının harılanmasından 
sonra kredi anlaşması yapılarak 
uygulamaya konulacak olan 
Bayburt- Gümüşhane – Rize Kırsal 
Kalkınma Projesi, bölgenin kırsal 
ve tarımsal kalkınmasına büyük 
katkı sağlayacaktır.

İlimiz Merkez Aşağı Dikmetaş Köyünde yeni ku-
rulan Natürel Süt Tarım Hayvancılık Gıda San.
Tic.Ltd Şti’ne ait işletmeye Avusturya’dan ithal 
edilerek getirilen 64 adet Simental ırkı damızlık 

gebe düveler,  İl Müdür Yardımcımız Vedat 
Aydoğan, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürün-
leri Şube Müdürü Emre Bektaş ve Veteriner Hekim 
Hidayet Yılmaztürk tarafından incelendi. İl Müdür 
Yardımcımız Vedat Aydoğan konu ile ilgili olarak, 
“ İşletmede 22.07.2014 tarihi itibari ile 21 gün-
lük karantina işleminin başlatıldığını, temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını, hayvanlara 
şap aşısının uygulandığını, 4 adet hayvandan kan 
alınarak veteriner sağlık sertifikasında belirtilen 
hastalıklar yönünden Erzurum Veteriner Kontrol 
Enstitü Müdürlüğüne gönderildiğini” belirtti.  İlgili 
Enstitü Müdürlüğünden gelen raporda, belirtilen 
hastalıklar yönünden pozitif bulguya rastlanmamış 
olup 12.08.2014 tarihi itibariyle karantina işlemleri 
bitirilmiştir. 
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube 
Müdürü Emre Bektaş, işletme sahibine işletmede 
bundan sonra yapılması gerekenler hakkında kısa 
bir bilgilendirme yaptıktan sonra işletme ziyareti 
tamamlandı.

BayBurt
Gümüşhane 
Rİze 
Kırsal Kalkınma Projesi 
etüd ve fizitibilite 
çalışmaları başladı

avusturya’dan ithal 
edilen damızlık gebe 
düveler yerinde 
incelendi
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Tarİhİ Taşhan 
FoToğraF 
SergİSİyle 
şenlendİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımızın geleneksel 
hale getirdiği “Tarım 

ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren ve 
sergilenmeye değer görülen 
fotoğraflar bu kez Bayburt’ta 
sergilendi.

Taşhan’daki sergi açılışına, 
Bayburt Belediye Başkanı 
Mete Memiş, İl Genel Meclis 
Başkanı Yusuf Elçi, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yaşar Mutlu, Sivil Toplum Kuruluşu 
temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler 
katıldı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz 

Abdulkadir 
Ka rabu lu t , 

yaptığı açıklamada, 
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca 
2013 yılında düzenlenen Tarım ve İnsan 
Fotoğraf yarışmasının amacı, tarımın 

ve toprağın önemi konusunda bireysel 
duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal 
gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve 
insan ilişkilerine dair kırsal kültür doku ve 
kompozisyonlarının estetik ve öznel bakış 
açısıyla belgesel olarak arşivlerde yerini 
almasını sağlamak olacağını  “ belirtti.
 
İl Müdürümüz Karabulut, “Sergilenmeye 
değer görülen 70 fotoğrafı Bayburtlularla 
buluşturduklarını ifade ederek, ilgi gösteren 
tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

okul 
kantinleri ve 
yemekhaneleri 
denetleniyor

İl Müdürlüğümüz gıda 
denetim faaliyetleri 
hakkında konuşan Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut “Çiftlikten Sofraya 
Gıda Güvenilirliği yaklaşımı 
ile tüketicilerin korunması 
ve tüketiciye güvenilir 
gıda arzı, Bakanlığımızın 
temel politikasıdır. Bu 
kapsamda, öğrencilerimize 
güvenilir gıda sunulması ve 
korunması da Bakanlığımızın 
sorumluluğundadır. Bu 
nedenle 2014-2015 
Eğitim-Öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 
örgün eğitim kurumları 
yurt ve pansiyonlarında 
bulunan kantin, yemekhane 
vb. gıda satışı yapan ve 
toplu tüketim yerleri gıda 
güvenilirliği yönünden 
denetlenmekte olup denetim 
işlemleri bundan sonra da 
devam edecektir”  şeklinde 
açıklamalarda bulundu.

organik 
koyunculuk 
işletmelerinin 
kontrol ve 
denetimi 
yapıldı
Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdür Vekili 
Ömer Uysal ve Ziraat 
Mühendisi Muammer 
Araz‘ın rehberliğinde 
organik koyun işletmelerinin 
Organik Tarım 
Yönetmeliğinin ilke ve 
esaslarına uyumu açısından 
gerekli kontrolleri yapıldı. 
Kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşu ekiplerinin de 
katıldığı çalışmalarda çiftçiye 
organik hayvancılığın genel 
koşulları hakkında bilgi 
verildi. 

İlimizdeki organik tarım 
potansiyelinin azami 
derecede kullanılması 
ve ilimizde yetiştirilen 
yüksek miktarda organik 
yem bitkilerinin organik 
koyunculuk işletmelerinde 
değerlendirilmesi gerektiği 
üzerinde duruldu.
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TARIM SAYIMI 
(TÜKAS) DEVAM 
EDİYOR

Bakanlığımız tarım politikalarının 
oluşturulmasına yönelik olarak, 
tarımsal işletmelere ait tarımsal 

faaliyetlerin tamamının kayıt altına 
alınması için kurulan Tarımsal Üretim 
Kayıt Sistemi (TÜKAS) çerçevesinde İl 
Müdürlüğümüzde çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen 
proje için Bakanlık köylerde görev yapmak 
üzere 10 bin TARGEL personeline tabletler 
dağıtılmıştır. Tabletler aracılığıyla çiftçiye 
anında ulaşmayı hedefleyen Bakanlık 
çiftçiye yönelik tüm yayım hizmetleri, 
bilgi akışını de tabletler üzerinden 
sağlanacaktır.
İlimizde görev yapan toplam 22 
TARGEL personeli TÜKAS çalışmalarını 
yürütmektedir.
Söz konusu uygulamayla TARGEL 
personelinin sahadaki çalışmaları 
canlı olarak izlenirken tablet üzerinden 
personelle bağlantılı kurulabilecek. Bu 
sistemle ekim alanları, alet ve ekipman 
sayıları, hayvan sayıları rahatlıkla tespit 
edilecektir.

Sahada çalışan personel tabletler 
üzerinde veri girişi yapmanın yanında 
tarlada, bahçede, köyde gördüğü  
kelebeğin, kuşun, fotoğraflarını da 
merkeze iletebilecek.  Böylece Türkiye’nin 
sadece tarımsal ve hayvansal envanteri 
çıkmayacak aynı zamanda Türkiye’nin 
biyoçeşitliliğinin de envanteri çıkarılmış 
olacak.

Bu proje kapsamında tarım sayımını 
etkin bir şekilde takip edebilmek, sahada 
karşılaşılan  sorunları giderebilmek, anlık 
veri izleyebilmek için Bakanlık tarafından 
“Komuta Kontrol Merkezi” oluşturulurken 
bir videowall ile tüm operasyonlar anlık 
olarak takip edilecektir.
İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut 
TÜKAS (tarım sayımı) çalışmaları 
kapsamında yoğun mesai harcayan 
arkadaşlarımıza eşlik ederek, TÜKAS’ta 
görevli tüm çalışanlara teşekkür ederek 
kolaylıklar dilemiştir.

İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı, 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğünce büyükbaş 

hayvanlarda görülen Lumpy Skin 
Disease (Sığırların Nodüler Ekzantemi) 
hastalığı hakkında Serbest Veteriner 
Hekimlere bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği 
ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emre 
Bektaş, Resmi Veteriner Hekim Hidayet 
Yılmaztürk, Gökmen Şengün ve ilimizde 
faaliyet gösteren Serbest Veteriner 
Hekimler katıldı. İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut açılış konuşmasında, 
“zaman zaman ülkemizde de 
görülebilen hastalığa karşı İlimizdeki 
hayvan popülasyonunun korunması 
için İl Müdürlüğü ekipleri ve Serbest 
Veteriner Hekimlere bazı sorumluluklar 
düşmektedir. Amacımız gerekli 
tedbirleri alarak yetiştiricilerimizin bu 
hastalığa karşı duyarlılığını artırmak ve 
korumak olduğunu” ifade etmiştir. 
 Açılış konuşmasının ardından Hayvan 
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 
Şube Müdürü Emre Bektaş hastalığın 
etkeni, yayılımı, Türkiye’deki durumu, 
mevzuatı, Bakanlık çalışmaları ve 
koruyucu amaçla aşı uygulaması 
hakkında bir sunum yaptı. Serbest 
Veteriner Hekimlerle fikir alışverişi 
yapılmasının ardından toplantı sona 
erdi.

KUDAKA’DAN  İL 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
‘PROJE ÖDÜLÜ’

KuzeySayın Vali Yardımcımız 
Abdülhamit Karaca tarafından İl 

Müdürümüz Abdulkadir KARABULUT’ 
a takdim edildi.  Ödülle ilgili açıklama 
yapan İl Müdürümüz Abdulkadir 
KARABULUT, “ Proje destekleri 
için KUDAKA’ ya ve projenin 
hazırlanmasında ve uygulanması 
sürecinde katkı sağlayan tüm personele 
teşekkür ederim. Bayburt tarımına yeni 
ufuklar açacak ve üretici maliyetlerini 
ciddi oranda azaltacak bu projenin 
faydalı olmasını temenni ediyorum” 
dedi. 

Serbest veteriner 
hekimlere 
hizmet içi eğitim 
düzenlendi
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Açılış konuşmasını yapan 
Bayburt İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut; 

“Türkiye yüzölçümünün yalnızca % 19 u 
çayır ve meralardan oluştuğunu, Bayburt 
yüzölçümünün yaklaşık  % 57’si çayır ve 
mera olduğunu, bu rakamın Ülkemiz mera 
varlığının % 1,5 ini oluşturduğunu, mer-
alardaki en önemli sorunlardan birisinin su 
kaynaklarının yetersiz olduğunu, bu konu-
da gerek çiftçilerimiz, gerek muhtarlarımız, 
gerekse personel arkadaşlarımızın tespitleri 
neticesinde meralarda hayvanların 
su ihtiyacını karşılayacak bir çalışma 
yapılması gerektiğini, Bakanlık kaynakları 
ile hazırlamış olduğumuz projeye, ye-
relde İl Özel İdaremiz ve Ziraat Odası 
Başkanlığımız tarafından kaynak desteği 
sağlandığını, amaçlarının bu proje ile il-
imizin bütün köy meralarında boşa akan 

bir su kaynağı bırakmamak olduğunu, bu 
güne kadar Bayburt’un 25 yıllık mazisinde 
yaklaşık 100 kadar suluk dağıtımı 
yapıldığını, sadece bu sene 555 adet suluk 
dağıtmaktan dolayı mutlu olduğunu, Bay-
burt için fark yaratacak projelerin yapılması 
gerektiğini” ifade etmiştir.
Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer 
Yıldırımtepe yaptığı konuşmada ; “ Bayburt 
için hayvancılığın çok önemli olduğunu, 
özellikle meraya dayalı hayvancılığın 
gelişmesi için meralarımıza önem verilm-
esi gerektiğini, daha önce ne Bayburt’ta 
ne de başka bir ilde 555 adet suluğun 
dağıtıldığını görmediğini, emeği geçen-
lere Bayburt çiftçisi adına teşekkür ettiğini” 

ifade etmiştir. 
Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Yusuf 
Elçi yaptığı konuşmada; “ İl Özel İdaresi 
olarak tarım ve hayvancılığa bütçelerinin 
en önemli kısmını ayırdıklarını, ilde yapılan 
göletlerin büyük bir kısmının İl Özel İdaresi 
tarafından yapıldığını, meralarla ilgili bu 
projeye kuraklığın ciddi olarak yaşandığı 
bu yıl destek vermekten mutlu olduklarını, 
emeği geçenlere “su gibi aziz olun” 
dediğini” ifade etmiştir.

BayBurt 
Meralarına 
555 adet 
Suluk
kazandırıldı

BAYBURT TARIM BÜLTENİ

Gıda 
denetimleri 
devam ediyor
Ramazan ayı öncesi, tüketici 
sağlının korunması ve güvenilir 
gıda arzının sağlanması amacıyla 
gıda üretim, gıda satış ve 
toplu tüketim yerlerine yönelik 
denetimler gerçekleştirildi.

İl Müdürümüz Abdulkadir Karabulut; 
özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller 
üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine 
öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde 
denetimlerin artırıldığını, halkımızın güvenilir 
gıdaya ulaşmasını sağlamak için il genelinde 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 
gıda kontrol görevlileri ile denetimlerin 
sürdürüldüğünü, yıl boyunca rutin olarak 

devam eden gıda denetimlerimiz, ramazan 
ayı dolayısıyla halkımızın daha sağlıklı ve 
güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla 
sıkılaştırıldı’ dedi.
İl Müdürümüz konuşmalarında 
“Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay 
belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve 
hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü 
yapılırken, ayrıca işletme sahipleri ve 
çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni 
konularında bilgilendirildiğini” ifade etti.
Denetimlerde hijyenin yanı sıra özellikle 
ramazan ayında tüketimi artan tatlı 
ürünlerinde kullanılan yağlar başta olmak 
üzere,  soğuk zincirin korunması gereken 
ürünlerde işletmelerin soğuk zinciri koruyup 
korumadıkları teknik cihazlarla anında tespit 
edilmiş ve sonuçlara göre gerekli işlemler 
yapılmıştır.
Gıda hareketliliğinin arttığı ramazan ayı 
boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları 
sorunları ALO GIDA 174 hattını arayarak 
bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini arttırmış,  
güvenilir gıda konusunda halkımızın 
hassasiyetini ortaya koymuştur.
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TOPRAK 
İŞLEMESİZ TARIM 
VE ANIZA EKİM

Toprak işlemesiz tarım, tohumun 
toprakla teması için işlenmemiş 
toprakta uygun genişlik ve 

derinlikteki dar açıklıklara, çukurlara veya 
bantlara tohumun 
bırakılması ve 
örtülmesi olarak 
tanımlanabilir.

Böylece, bitkisel 
üretimde geleneksel 
pulluk veya diskle 
toprağın işleme tabi 
tutulması yerine 
kullanılan yeni 
bir uygulamadır, 
toprak hiçbir 
şekilde ekimden 

önce veya sonra toprak işlemeye tabi tutulmaz.
Toprak işlemesiz tarımda, bitkinin gelişme ve 
olgunlaşma döneminde çapalama amacıyla 
herhangi bir toprak işleme yapılmaz. Diğer bir 
ifadeyle toprak işlemesiz tarım: 
sıfır toprak işleme (zero tillage) 
anlamına gelmektedir.
Dünyada toprak işlemesiz tarım 
çok hızlı bir şekilde gelişmişken 
ülkemizde bu teknik yaklaşık 
7-8 yıldır kullanılmaya 
başlanmıştır, özellikle Amerika 
kıtasındaki ülkelerde, ekim 
alanlarının yaklaşık %70’i bu 
yöntemle ekilmektedir,
İlimizdeki durum ; Önceki 
yıllarda yapılan denemeler 
neticesinde  işlemesiz tarımın 
ilimiz tarımına uygun olduğu 
görülmüştür. Toprak yapısı, 
iklim, ortalama yağış miktarı 
gibi kriterler göz önüne 
alındığında Bayburt’ta 
işlemesiz tarımın yapılabilir 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
İlimizde yetiştirilen ürünlerden 
buğday, arpa, fiğ ,tiritikale, gibi bitkilerin ekim 
normu işlemesiz tarıma uygundur. İlimizde 
nadasa bırakılan arazi miktarı yaklaşık 20.000 
hektar olup sadece bu arazinin tarımsal üretime 
katılması bile büyük bir kazanç olacaktır 
işlemesiz tarım yapabilmek için bu iş için 
tasarlanmış özel ekici sisteme sahip mibzerlere 
ihtiyaç bulunmaktadır bu konuda  İl Gıda Tarım 
Ve Hayvancılık Müdürlüğü gerekli çalışmaları 
yaparak 2 adet anıza ekim mibzerini çiftçimizin 

hizmetine sunmuştur. Bakanlığımızda çevresel 
amaçlı tarım arazilerinin korunması (ÇATAK) 
projesi kapsamında işlemesiz ekilmiş arazilere  
dekar başına her yıl değişen miktarlarda   
destekleme yapmaktadır, önümüzdeki yıl 
İlimizin de bu kapsama alınacağı söz konusu 
olduğu için anıza ekimin yöntemi ile yapılan 
tarım yapan çiftçilerimiz   bu desteklemelerden 
de yararlanacaktır.
Toprak işlemesiz tarımın avantajları ve üstün 
yanları;
1-Yakıt tasarrufu; yapılan çalışmalarda 1 
dekar arazinin ekiminde kullanılan yakıt miktarı 
geleneksel toprak işlemede 7,3 lt/da iken, 
sıfır toprak işlemede 2,4 lt/da olarak tespit 
edilmiştir, yani yakalaşık %70 yakıttan kar 
sağlanmaktadır.
2-İşçilik ve zamandan tasarruf; yaklaşık olarak 
%75 işçilik ve zaman tasarrufu olmaktadır. 
Doğrudan ekim metodu tercih edilmesiyle 
birlikte ekim öncesinde toprak işlemesi 
olmadığı için zaman, işgücü ve zamandan 
tasarruf sağlanmaktadır.
3-Tarla yüzeyinde bulunan organik materyali 
yok eden, ayrıca orman yangınlarının 
sebeplerinden biri olan anız yakma gafletine 
son verilerek, toprak üst katmanında organik 
madde miktarının artması ve toprak yapısının 
iyileşmesi sağlanmaktadır.
4-Bununla birlikte topraktaki biyolojik 
yaşam aktive edilerek toprağın eski 
canlılığını kazanması sağlanarak, yararlı 
mikroorganizmaların ve toprak canlılarının 
artması ile birlikte toprağın havalanması 
sağlanacaktır. İşlenen toprak yapısı kesekli-
granül halden teksel hale gelmekte, Topraktaki 

organik maddeler hızla yanıp tükenmektedir. 
Anıza ekimle bunların önüne geçilmektedir.
5-Ekim döneminde hava koşullarına bağlılığı 
büyük ölçekte azaltmaktadır, çiftçi tarlasından 
biçerdöver çıkar çıkmaz ekime girebilecek 
zamandan kazanarak hep bir adım önde 
olacaktır, nitekim anız mibzeri kuru toprak 
şartlarında da çalışabilmektedir, yani 
toprağın tava gelmesi beklenmeden ekim 
yapılabilmektedir.

6-Bir önceki yetiştiricilik dönemine ait bitkisel 
artıkların yüzeyde kalması nedeniyle toprakta 
yaşanan su ve rüzgar erozyon ’unun önüne 
geçilecektir.
7-Toprağın su tutma kapasitesi artarken, 
diğer yandan da rutubetin toprakta 
tutulması sağlanmaktadır. Dünyada yaşanan 
küresel ısınmanın yansımaları ilimizde de 
görülmektedir. Mevsim normallerinin altında 
seyreden yağışların olumsuz etkileri 2015 
üretim sezonunda kendini hissettirecektir. İlimiz 
çiftçisinin bu olumsuzluklardan en az seviyede 
etkilenmesi için alınacak bir takım önlemlerin 
başında işlemesiz tarım gelmektedir, Topraktaki 
suyun muhafazasını maksimum derecede 
sağlayacak olan’’ Toprak işlemesiz tarım 
metodlarının’’geliştirilmesi ve anıza ekimin 
önemi burada da karşımıza çıkmaktadır.
8- Anıza ekim bitki çıkışını güçleştiren kaymak 
tabakası oluşumunu engellemektedir.
9-Tarımsal mekanizasyon daha az kullanıldığı 
için, toprak yüzeyinden uygulanan baskı 
azalmakta ve toprak sıkışması en aza 
indirgenmektedir, anıza ekim bitki köklerinin 
toprak içerisinde homojen olarak dağılmasını 
sağlayarak bitkinin suya ve besine daha çabuk 
ulaşması sağlanmış olacaktır buda dekardan 
alınan verimi olumlu yönde etkileyecektir.

SONUÇ

Pullukla sürüme dayalı mevcut sistem bu şekilde 
uygulanmaya devam edilirse
1.Topraklarımızda toprak zerrelerini birbirine 
bağlayan ve toprağın su ve hava geçirgenliğini 
arttıran rüzgar ve suyla sürüklenip tarladan 

uzaklaşmasını önleyen organik 
maddeler hızla tükenerek 
topraklarımız çöl toprağı haline 
gelecek, su ve rüzgar erozyonuyla 
savrulup gidecektir.
2.Toprak yüzeyinde hiçbir bitki 
artığı bırakılmadığından yağmur 
suları ve sert rüzgar erozyonunu 
daha da arttıracaktır.
3.Tarladaki verimli üst toprak 
gittikten sonra alttaki yüksek 
kireçli ve verimsiz toprak toprakta 
ürün verimleri azalacak, toprağın 
su tutma kapasitesi düşecektir. 
Bu yavaş bir süreç olduğundan 
hissedilmeyecek ancak bir iki 
nesil sonra bütün çıplaklığıyla 
ortaya çıkacaktır.
4.Verim azalması ve sürüm 
maliyetlerinin artması ile üretim 
maliyetleri de artacak çiftçinin 
rekabet gücü azalacaktır.

5.Anızların yakılması veya toprağa mineraliz 
olmaları ile yüksek mazot tüketimi ile atmosfere 
daha fazla karbondioksit salınarak küresel 
ısınma ve çevre sorunlarına yol açılacaktır.
Toprak işlemesiz tarım; geleceğin tarım 
metodudur ve teknik anlamda tarımda bir 
devrimdir, tarımsal ürünlerde dışarıyla rekebetin 
tek şartı üretim girdilerini düşürmektir, bunun 
yoluda işlemesiz tarım yönteminden geçer.

BAYBURT TARIM BÜLTENİ
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İlimizde devam eden hububat 
hasat çalışmaları İl Müdürümüz 
Abdulkadir Karabulut, Ziraat Odası 
Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve ÇKS 

Sorumlusu Nevzat Kılıç tarafından 
yerinde incelendi.

Özellikle bu yıl ülke genelinde yaşanan 
kuraklık neticesinde hasat işleminin ilimize 
göre daha erken yapıldığı Güney ve Orta 
Anadolu bölge illerinde önemli verim 
kayıpları yaşanmıştı. İlimizde sona doğru 
yaklaşan hasat çalışmaları ile ilgili yapılan 
saha incelemelerinde; hububatta lokal 
olarak belirli bölgelerde az miktarda verim 
düşüklüğü görülmekle birlikte genel durum 
diğer illerden ve beklenenden iyi düzeyde 
olduğu tespit edildi.

İlimizde yıl içerisinde yaşanan kuraklığa 
bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma, 
sulu tarım yapılan bölgelerde, özellikle yem 
bitkilerinde belir bir verim düşüklüğüne 

neden olmuştur. Yine yıl içerisinde yaşanan  
don olayları lokal olarak bazı bölgelerde 
olumsuz etki yapmıştır.
Hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek 
çiftçilerle sohbet eden İl Müdürümüz 
Abdulkadir KARABULUT, “Çiftçimizin 
bir yıllık emeğinin ve alın terinin karşılığı 
olarak hasadın verimli geçmesi her zaman 
en büyük umudumuz ve beklentimizdir. 
Müdahale edemediğimiz bazı doğal 
afetler karşısında verim kaybı ve ekonomik 
kayıplar yaşamamak için; sertifikalı 
tohum kullanmak, doğru tohum çeşidi 

seçmek, yetiştiriciliği teknik esaslarını 
doğru bir şekilde uygulamak ve TARSİM 
kapsamında sigorta yaptırmak büyük 
önem arz etmektedir. Hasat döneminde bu 
hususları dikkate alan çiftçilerimizin bunun 
karşılığını gördüklerine şahit oluyoruz. 
Bu bakımdan çiftçilerimizin bu hususlarla 
ilgili sahada çalışan teknik personelimizin 
bilgilendirmelerini dikkate almaları ve 
her aşamada il ve  ilçe müdürlüklerimizle 
iletişim halinde olmaları önemlidir” diyerek, 
tüm çiftçilerimiz için bereketli kazançlar 
temennisinde bulundu.

Aydıntepe 
ilçemizde 
silajlık mısır ve 
soya fasülyesi 
kombinasyonu 
demonstrasyon 
çalışması 
yapıldı

Aydıntepe İlçemizin Aşağıkırzı Köyü TARGEL personeli 
Veteriner Hekim Osman Tepe tarafından Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden tedarik 

edilen 25 kg. Yeşilsoy soya çeşidi ile 50 kg. OSS 644 Silajlık Mısır 
tohum çeşidi kombine olarak, Aşağıkırzı Köyü üreticilerimizden 
Necdet Yıldızhan’ a ait 10 dekar alana 10.05.2014 tarihinde 
ekim işlemi yapılmıştır. Soya fasulyesinin yüksek protein 
oranı silajlık mısırın süt sığırcılığındaki vazgeçilmez yeri göz 
önüne alınarak uygulanan bu deneme çalışmasında ilçe 
hayvancılığındaki kaliteli yem ihtiyacının azaltılması hedeflenmiş 
olup, deneme sonuçları 2014 yılı içerisinde tüm çiftçilerimizle 
paylaşılacaktır.

Buzağıların 
küpeleme yaşı 
3 aya çıkarıldı

Yönetmelik 
değişikliği gereği 
buzağıların 

küpeleme yaşı 20 günden 
3 aya çıkarılmıştır. Ayrıca 
yetiştiricilerin hayvanlarının 
doğumlarını, ölümlerini, 
zorunlu kesimlerini İl/İlçe 
müdürlüklerine bildirim 
süresi 7 günden 30 güne 
çıkarılmıştır. Yönetmeliğe 
eklenen geçici madde 
ile yetiştiricilere herhangi 
bir ceza ödemeden 
işletmelerini güncellemeleri 
için 31.12.2014 tarihine 
kadar süre verilmiştir. 
Yetiştiricilerimizin mağdur 
olmamaları için 31.12.2014 

tarihine kadar işletmelerini 
güncelleştirmeleri önem arz 
etmektedir.
Yapılan bu değişiklikler ile 
İl/İlçe Müdürlüklerimizce 
yürütülen buzağı küpeleme 
çalışmalarının etkinliği 
artacak, işletmelerin 
hayvan varlığı bilgileri 
güncellenerek hayvancılık 
istatistiklerinde ve hayvancılık 
desteklemelerinde veteriner 
bilgi sisteminden etkin bir 
şekilde yararlanılacaktır.

BAYBURT TARIM BÜLTENİ
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BayBurt İlİ 
Sebze ve 
Meyve TarıMı 
Potansiyelİnİn 
arttirilmasi 
Projesİ

Ağırlıklı olarak karasal 
iklimin hüküm 
sürdüğü İlimizde 

önemli miktarda tüketici kitlenin 
bulunmasına karşılık sebzecilik 
yeterince gelişmemiştir. Bunda 
iklimin sertliği yanında halkın 
sebzecilik bakımından yeterli teknik 
bilgilere sahip olmaması gibi faktörler rol 
oynamaktadır. İlimizin iklim verileri dikkate 
alındığında hem açık tarla şartlarında 
hem de örtüaltı (alçak veya yüksek tünel) 
şartlarında ekonomik anlamda sebze 
üretiminin yapılabilmektedir. Açık tarla 
şartlarında beş aylık süre (hazır fide ile 
üretim yapılacak olursa bu süre 7 aya 
çıkabilir) ve örtüaltı şartlarında ise 9 
aylık süre sorunsuz sebze üretimi fırsatı 
sunmaktadır. Bu süre içerisinde gerek sıcak 
(domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, 
hıyar, kabak, fasülye vb.) ve gerekse serin 
(lahana, kırmızı lahana, bürüksel lahanası, 
karnabahar, brokkoli, marul, maydanoz, 
roka, pazı, ıspanak, tere, soğan vb.) iklim 
sebze türlerinin ekonomik yetiştiriciliği 
yapılabilir. 

İlimizde serin iklim sebze türlerinden 
lahana üretimi yoğun olarak yapılmakta 
olup, diğer sebze ve meyve türleri fazla 
yetiştirilmemektedir. Oysaki lahana 
tarımı yerine diğer bazı lahana grubu 

(Karnabahar, 
Brokkoli vb.) 

sebzelerin yetiştirilmesiyle birim alandan 
daha fazla gelir elde edilebilmektedir. 
Bu kapsamda, serin iklim sebzelerinden 
karnabahar, brokoli, kırmızılâhana, 
Bürüksel lahanası, marul, taze soğan 
gibi sebzelerin yetiştiriciliği ilimizde 
yaygınlaştırılmak, çiftçilerimizin gelir 
seviyelerini arttırmak amacındayız. 2013 
yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi işbirliği ve Bayburt Bilgi Paylaşım 
ve Proje Üretim Derneğinin (BAYPROJE) 
katkıları ile başlatılan proje kapsamında ilk 
yıl merkez ilçede yapılan deneme amaçlı 
olarak brokoli ve alabaş yetiştirildiğinden 
başarılı sonuçlar alınmıştır. 2014 yılında 
deneme alanımızı genişleterek Bayburt 
merkez ve ilçelerinde 5 ayrı bölgede 
karnabahar, brokoli ve alabaş yetiştirildiği 
demonstrasyon çalışması yapılmıştır.

Bayburt iklim şartlarına uygun serin 
iklim sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan 
demonstrasyon çalışmasında brokolide 
dekara ortalama 2000-2200 kg, 
karnabaharda dekara ortalama 2000 kg 
ve alabaşta dekara ortalama 2200 kg 
ürün alınmıştır.

Bayburt iklim verilerine uygun sebze ve 
meyve türlerinin çiftçilerimiz tarafından 
benimsenmesi ve yaygınlaştırılması 
noktasında çalışmalarımız devam 
edecek olup, katkılarından dolayı proje 
koordinatörümüz olan Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 
Prof. Dr. Atilla Dursun’a ve BAYPROJE 

BAYBURT TARIM BÜLTENİ
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Bayburt İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü olarak 
2014 yılı sezonunu ilim-
izde geçiren sabit ve gezginci 

arıcılarımızı ziyaret ederek gerek teknik 
bilgi desteği gerek se karşılıklı bilgi 
paylaşımlarımız devam etmektedir. 
Müdürlük olarak üreticilerimizle üz-
erinde durduğumuz önemli husus; en 
ileri yetiştirme tekniklerini kullanarak 
yüksek gelir sağlayan teknik arıcılığı 
oluşturmaktır.

Yapılan çalışmalarda arıların biyolojileri, 
yüksek verim için nelere ihtiyaç duydukları, 
bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi 
konular aydınlatılmış ve elde edilen bilim-
sel sonuçlar arıcılıkla bütünleşerek bu nok-
taya gelinmiştir.
Başarılı ve kazançlı bir teknik arıcılık için 
yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;
1. Verim kabiliyeti yüksek, güçlü ve sağlıklı 
arı kolonileri ile çalışmak.
2. Kolonileri, iklim ve bitki örtüsü ile 

örtüşen, nektar ve polen kaynakları gibi 
doğal koşulların uygun olduğu zengin mer-
alarda tutmak.
3. Modern arıcılık bilgisiyle bunları uygu-
lama tecrübesine sahip olmak.
4. Başta standart fenni kovanlar ol-
mak üzere, temel arıcılık malzeme ve 
ekipmanlarını kullanmaktır. 
Bu maddelerin tamamında bölge olarak 
büyük oranda ilerleme kaydettiğimiz, 
arıcılarımızı ziyaretlerimiz esnasında 
anlaşılmaktadır. Fakat temel arıcılık 
malzeme ve ekipmanları kullanımı ko-
nusunda daha hızlı mesafe kat edildiği 
görülmektedir. Ziyaret ettiğimiz gezginci 
arıcılardan Bahdiyar Öztürk,  arılığında 
arıcılığın temel girdisi olan tellenmiş, mum 
takılmış, arıya verilecek konumda olan çer-
çevelerin yapımını eski yöntemle değil daha 
gelişmiş olan bir yöntemle yapmaktadır.  Bir 

çerçeve yapımı eski yöntemle 5-6 dakika 
gibi bir zaman alırken, gelişmiş yöntemle 
1-1,5 dakika gibi bir zaman almaktadır. 
Bu durum üreticimize hem zamandan 
tasarruf, hem de ekonomik açıdan katkı 
sağlamaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 
Ziraat Yüksek Mühendisi Öner Bakan ve 
Ziraat Teknisyeni Uğur Şener arıcılarımızın 
bu yeniliklere gösterdikleri ilgiden dolayı 
duydukları memnuniyeti dile getirerek 
“çok kısa zamanda daha modern ve daha 
donanımlı arıcı ve arılıklar göreceğiz ”te-
mennisinde bulundular. İl Müdürlüğü 
olarak tüm arıcılarımıza bereketli bir sezon 
geçirmelerini dileriz. 

Teknİk 
ArıcılığA 
Geçİşİmİz HızlA 
DevAm eDİyor

BAYBURT TARIM BÜLTENİ

Hayvan 
hastalıkları ile 
mücadelede 
teknik 
donanımlarımız 
yenileniyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Gıda Kontrol 
Genel Müdürlüğü’nün 

03.01.2013 tarih ve 02 nolu 
‘’İl ve İlçe Müdürlüklerinde Aşı 
Muhafazası ve Nakli Talimatı’’ 

gereğince İl Müdürlüğümüzde, 
İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
personelimize talimata uygun aşı 
taşıma kapları ile İlçe Müdürlüklerine 
aşı nakli için aşı nakil kabı alımı 
yapılmıştır. Ayrıca bu talimat 
kapsamında aşıların uygun sıcaklık 
derecelerinde muhafaza edilebilmesi 
için soğuk hava deposu çalışır vaziyete 
getirilerek içine paslanmaz raf sistemi 
kurulmuş, soğuk hava deposunun 
ve ev tipi buzdolaplarının sıcaklık 
değerlerini takip edebilmek için Data-
Logger alımı yapılarak günlük ısı takibi 
sağlanmış ve elektrik kesintilerine karşı 
jeneratör alımı yapılmıştır. Böylece 
hayvan hastalıklarında mücadele için 
kullanılan aşıların etkinliğini yitirmesi 
önlenmiş ve bu aşıların hayvanlara 
güvenilir bir şekilde uygulanması 
sağlanmıştır.

bayburt.tarim.gov.tr
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Bölge çiftçilerinden Abdülhamit 
Kostik, ilimizde ekimi ilk defa 
gerçekleştirilen aspir bitkisinin 
danesini hayvanlara yem 

katkısı olarak ve samanının da kaba yem 
olarak kullanacağını, önümüzdeki yıl 300 
dekar alanda  aspir ekeceğini söyleyerek 
memnuniyetini dile getirdi. Esas ekim 
amacı yağ sanayiinde kullanılmak olan 
aspir bitkisinin, ekonomisi büyük oranda 
hayvancılığa dayalı ilimizde hayvan yemi 
katkı maddesi olarak kullanılabilmesi de 
ilimiz için ayrı bir öneme sahip olduğunu 
ortaya koydu.
Aspir bitkisinin hasat işlemine İl Müdürümüz 

Abdulkadir Karabulut ve Ziraat Mühendisi 
Muammer Araz eşlik etmiş olup, İl 
Müdürümüz Abdulkadir Karabulut, 
önümüzdeki yıl aspir bitkisini il geneline 

daha da yaygınlaştırılarak konu ile ilgili 
gerekli olan her türlü teknik yardımın 
çiftçimiz hizmetine sunulacağını dile getirdi.

Bayburt’ta 
karpuz ve kavun 
hasadı yüz 
güldürüyor

Bayburt İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdür 
Yardımcısı Vedat Aydoğan, 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler 
Şube Müdürü Ömer Şentürk ve 
Gıda Yem Şube Müdürü Serkan 
Yılmaz  ile birlikte Bayburt’taki 
karpuz ve kavun üreticilerini 
ziyaret etti.

Merkeze ilçeye bağlı Karşıgeçit 
köyünden Mustafa Okumuş ve 
Aslandede köyünden İsmail Öksüzü 
ziyaret eden İl Müdür Yardımcımız; 
2014 yılında Bayburt İl Özel İdaresinin 
katkıları ile uygulanan Sebzeciliği 
Geliştirme Projesi kapsamında, 
Aslandede, Adabaşı, Çamlıkoz, 
Taşburun ve Karşıgeçit köylerindeki 
çiftçilerimize 7000 adet karpuz ve 
kavun fidesi verilerek, toplam 70 
dekarlık alanda karpuz- kavun üretimi 
yapıldığını söyledi. 
İl Müdür Yardımcısı Vedat Aydoğan  
“İlimizin diğer bölgelerine göre 
mikroklima özelliği taşıyan Aşağı 

Çoruh Vadisinde bulunan tarım 
arazilerimiz; domates, salatalık, biber, 
patlıcan gibi birçok sebze türünün 
yetişmesine imkân sağlamaktadır. 
İlimizin bulunduğu coğrafyada sebze 
ve meyve yetiştiriciliğinde vejetasyon 
ülkemizin diğer bölgelerine göre 
geç başlamakta ve birçok üründe 
hasat, pazarda bu ürünler bittikten 
sonra yapılmaktadır. Bu durum 
üretilen ürünlerin pazarlamasını 
kolaylaştırmakta ve daha yüksek 
fiyatlara alıcı bulmasına vesile 
olmaktadır.
İlimizde bu doğrultuda son yıllarda 
ağırlık verdiğimiz karpuz ve kavun 
yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyel 
yakalanmış olup, dekara ortalama 
3-5 ton ürün alınabilmektedir. 
İçinde bulunduğumuz dönemde 
ilimizde karpuz ve kavun hasadı 
devam etmekte olup 2014 yılında, 
İl genelinde 250-300 ton karpuz ve 
kavun üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Önümüzdeki yıllarda da kavun 
ve karpuz yetiştiriciliğine destek 
vereceklerinin ifade eden İl Müdür 
Yardımcımız Vedat Aydoğan, 
“Bayburt’ta ekonomik olarak 
yetiştiriciliğe uygun yeni türler 
üzerine demonstrasyon çalışmaları 
yaparak, üretici gelirlerini arttırmayı 
ve Bayburt’ta yetiştirilen meyve ve 
sebze türlerine yenilerini eklemeyi 
hedeflediklerini” ifade etmiştir.

BAYBURT TARIM BÜLTENİ

bayburt.tarim.gov.tr

Aspir 
HAsAdinA 
Başlandı
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