


Yapılan incelemede anı-
za direk ekilmiş olan 
parsellerde çıkışların 

çok iyi olduğu ve bitkiler-
deki kardeşlenmenin yüksek 
oranda gerçekleştiği görüldü.
İlimizde 2014 güz sezonun-
da uygulamaya konulan işle-
mesiz tarım yöntemine 2015 
yazlık ekimleri ile devam 
edilmiştir. Geleneksel yolla 
ekilmiş parsellerle arasında 
hiçbir farkın görülmediği uy-
gulama alanında anıza ekim 
metodunun gerek enerji, za-
man, makine ekipmanda % 
60 varan tasarruf sağladığı 

ve gerekse çevreyi ve top-
rağı erozyona karşı korudu-
ğu, anız yangınlarının önüne 
geçmede önleyici bir faktör 
olduğu anlaşılmıştır.
Nadas alanlarının münavebe 
yoluyla üretime kazandırı-
lacağı göz önüne alındığın-
da bu yöntemin hem çiftçi 
ekonomisi açısından hem 
de toprak ve çevre koruma 
yönünden ilimiz açısından 
sürdürülebilir ve avantajlarla 
dolu bir yöntem olduğu or-
taya çıkmıştır.
İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut yapmış olduğu 

açıklamada” ilimizde bulu-
nan 131 bin hektar tarım ara-
zisinin yaklaşık 20 bin hektarı 
işlenmemekte, her yıl yakla-
şık 30 bin hektar tarım arazisi 
nadasa bırakılmaktadır. Top-
lamda yaklaşık 50 bin hektar 
olan bu arazilerin anıza direk 
ekim ve münavebe ile üreti-
me kazandırılması amacıyla 
KUDAKA‘nın finansmanıyla 
bir proje hayata geçirdik.
Bayburt’ta bir ilk olan bu 
uygulama ile özellikle hubu-
bat ekim alanlarında, nadasa 
bırakmadan, çiftçilerimize 
ekim maliyetini % 50-60’lara 
varan oranlarda düşmektedir.
İlk yıl yaptığımız ekimlerde 
çok iyi sonuçlar aldık çiftçi-
lerimizde bu konuda yoğun 
ilgi ve talep göstermeye baş-
ladılar. İnşallah ileriki yıllar-
da Bayburt için ilk olan bu 
metod artarak devam ede-
cektir. Hem çiftçilerimizin 
üretim maliyetinin düşme-
sine hem de nadasa bırakı-
lan ve işlenmeyen arazilerin 
değerlendirilerek üretime 
kazandırılmasına vesile ola-
caktır.” dedi.

Anıza ekim enerji, zaman ve makine ekipmanda % 60 varan tasarruf sağlıyor.

1949 yılında Bayburt’ta doğan Me-
tin KÖSE;  İlk, orta ve lise tahsilini 
Bayburt’ta tamamlandı. Ardından 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Toprak Bölümünü bitirdi. Daha 
sonra Bayburt Zirai  Üretim ve Ziraat 
Meslek Lisesinde  Mühendis Öğret-
men olarak görev yaptıktan sonra  
1987 yılında Samsun Tarım İl Müdür-
lüğüne atandı. 1,5 yıllık görevden 
sonra Gümüşhane Tarım İl Müdürlü-
ğüne Proje ve İstatistik  Şube Müdü-
rü olarak atandı.  Bayburt’un   1989 
yılında İl olması ile birlikte  Bayburt 
Tarım İl Müdürlüğünde  İl Müdürü 
Yardımcısı daha sonra da İl Müdü-
rü olarak görevini sürdürdü.    2005 
yılında  Tarım İl Müdürü görevini yü-
rütmekte iken  emekliye ayrılan Me-
tin KÖSE evli ve 1 kız çocuğu babası 
idi. Merhuma Allah’tan (cc) rahmet, 
yakınlarına sabırlar diliyoruz. 
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Anıza ekim 
parsellerinin kışlık 
kontrolleri yapıldı ‘METİN KÖSE’

ismi konferans 
salonumuzda 
yaşayacak 



Güneydoğu Anado-
lu Projesi (GAP), 

Doğu Anadolu Proje-
si (DAP), Konya Ovası 
Projesi (KOP) ve Doğu 
Karadeniz Projesi (DO-
KAP) kapsamındaki il-
lerde damızlık sığır ve 
koyun işletmelerinin 
desteklenmesine ilişkin 
uygulama esasları teb-
liğ ile bu illerdeki, en az 
10, en fazla 49 büyükbaş 
veya en az 100 en fazla 
200 küçükbaş kapasiteli 
işletmelere sahip yetişti-
ricilerin, projeli ahır-ağıl 
tadilat ya da yeni inşa-
atlara % 50 hibe desteği 
sağlanmaktadır.
2015 yılı başvurularının 
değerlendirilmesi neti-
cesinde ilimizden kabul 
edilen toplam 10 proje-
nin toplam yatırım tuta-
rı 1.618.000,00 TL olup, 
809.000,00 TL’si hibe 
olarak Bakanlığımızca 

karşılanacaktır.
Bilindiği üzere ilimiz 
aynı anda “Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Proje-
si Kapsamındaki İllerde 
Kurulacak Damızlık Sığır 
İşletmesi Yatırımlarının 
Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında da yer al-
maktadır. Bu projede 
ise en az 50 baş, en fazla 
300 baş hayvan kapasi-
teli etçi ve kombine ırk-
larla kurulacak damızlık 
sığır işletmelerinin yeni 
inşaat yapımına % 30, 
hayvan alımına % 40, süt 
sağım ünitesi ve soğut-
ma tankı alımına % 40 
hibe desteği sağlanmak-
tadır.
İlimiz, aynı anda iki kal-
kınma projesinin (DAP 
ve DOKAP) hayvancılık 
projelerinden yararla-
nan iki ilden birisi olup 
bu ayrıcalığı ve fırsatı 
hayvancılık yapan ve 

yapmak isteyen bütün 
çiftçi ve yatırımcıları-
mızın değerlendirmesi 
önem arz etmektedir. 
Çiftçi ve yatırımcılarımız 
daha detaylı bilgileri İl 
Müdürlüğümüzden ala-
bilirler.
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Bayburt’ta DOKAP 
kapsamında % 50 hibeli 
10 yeni ahır kurulacak
Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunun tarafından DO-
KAP hayvancılık projeleri kapsamında;2015 yılında ilimizde toplam yatırım 
tutarı 1.618.000,00 TL olan 9 adet yeni ahır, 1 adet yeni ağıl yatırımına % 50 
(809.000,00 TL) hibe desteği sağlanacaktır.

Taşhan’daki  
‘Tarım ve  
İnsan’ fotoğraf 
sergisine  
yoğun ilgi

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nce düzenlenen fotoğraf 
sergisinin açılışına, Bayburt Valisi 

Sayın Yusuf Odabaş, Demirözü Kaymaka-
mı Zihni Yıldızhan, Aydıntepe Kaymaka-
mı Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı 
İsmail Ferhat Özbaş, Bayburt İl Emniyet 
Müdürü İsa Bülent Kaya, İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Kara-
bulut, İl Sağlık Müdürü Zülkarni Özbek, İl 
Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürü Hasan Saka, İl Göç 
İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, DSİ 225. 
Şube Müdürü Ali Rıza Boğuşlu, İl Planla-
ma ve Koordinasyon Müdürü Mete Emir, 
Denizbank ve Ziraat Bankası Şube Mü-
dürleri,  Kurum, Kuruluş ve STK’ların baş-
kan ve temsilcileri ile basın mensup ları 
katıldı. Sergi açılışını müteakip Bayburt 
Valisi Sayın Yusuf Odabaş, beraberindeki 
heyetle birlikte,  ülkemizin değişik yöre-
lerinden çekilen 60 adet fotoğrafı ince-
leyerek fotoğraf yarışması hakkında bilgi 
aldı.  Açılış programı düzenlenen kokteyl 
sonrası son buldu.  



B
ayburt Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı 
M. Sait KOLOĞLU; 
“Damızlık Sığır Yetiştiri-

cileri Birliğimiz kurulduğundan 
bu tarafa yem satışı, hayvan 
bakımı ve sağlığı hizmetleri süt 
toplama merkezi gibi projelere 
imza atmış yıldan yıla da kendini 
geliştirmeye ve üyelerimize fay-
dalı olmaya devam etmiştir. İlk 
kurulduğunda birliği kurmak için 
çiftçi bulamıyorduk şimdilerde 
ise 1300 üyemizle Bayburt’u ta-
mamen kapsamış durumda ol-
duğumuzu söylemek isterim.
Bayburt’ta büyük çiftliklerin sütü 
fabrikalar tarafından yerinden 
alınmaktadır. Köylerdeki küçük 
işletmelerin sütü az olduğu için 
ve belli bir toplama merkezi bu-
lunmadığı için fabrikalar tarafın-
dan maliyet ve toplama güçlüğü 
nedeni ile tercih edilmemekteydi.
Bu sorunu gidererek köylerimiz-
deki küçük çiftçilerimizin ürettiği 
sütü pazarlayabilmesi için uzun 
süredir görüşme ve arayışlarımız 
devam etmiştir. Nihayet birlik 
olarak bir süt toplama sistemi 
oluşturmak için 2014 yılında yö-
netim kurulu tarafından konuşu-
lup karar alınmış, 2015 yılında 
ise bu proje birlik imkânları ile 
hayata geçirilmiştir. Ocak ayında 
toplama merkezimiz için başvu-
rumuzu yapmış ve Şubat ayı başı 
itibariyle süt toplama sistemimiz 
resmen faaliyete geçmiştir.
Süt toplama merkezimizde mev-
cut olan durum şu anda 6 tonluk 

1 adet süt tankımız ve 1’er tonluk 
2 adet süt tankımız bulunmakta, 
ayrıca birliğimize ait 1 adet süt 
toplama aracımız bulunmakta-
dır. 3 adet ayrı araç ise bizim 
bünyemizde birliğimiz adı al-
tında hizmetini sürdürmektedir. 
Toplamda 4 adet aracımızla süt 
toplama merkezimiz çalışmaya 
devam etmektedir. Hedefimiz 
istikrarlı bir şekilde Bayburt’un 
bütün köylerine bu hizmeti ya-
yarak çiftçilerimizin gelirlerinin 
arttırılmasına katkı sağlamaktır. 
Çiftçilerimizin süt toplama siste-
mine dâhil olması için herhangi 
bir şart koşulmamıştır. Bizim 
amacımız Birliğe üye olan veya 
olmayan bütün çiftçilerimize 
ulaşarak, her çiftçimizin sütünü 
gelire dönüştürebileceği bir sis-
tem oluşturmaktır. Çünkü bu süt 
satma veya ulaştırma sıkıntısını 
sadece bizim üyelerimiz değil 
bütün çiftçilerimiz yaşamaktadır. 
Bu konuda sütünü pazarlama sı-
kıntısı yaşayan çiftçilerimizin Bir-
liğimize haber vermeleri yeterli 
olmaktadır. Herhangi bir şart 
olmaksızın çiftçilerimiz direk bu 
hizmetten yararlanabilmektedir. 
Diğer yandan çiftçimizin satışını 
sağladığı sütün faturalı olarak süt 
desteğinden de yararlanabilmesi 
açısından üyeliğe müracaat et-
mesini tavsiye etmekteyiz.
Birliğimizin hedeflediği sistemi 
oturtmak için daha çok çalış-
malıyız. Hedeflenen saf ırkları 
yetiştirmek ve çiftçilerimize bu 
saf ırkları ulaştırmak hayvan ırk 

ıslahını üst seviyelere çıkarmak 
ve verimin arttırılmasını sağla-
mak en büyük hedeflerimizden-
dir. Çiftçilerimizin en büyük sı-
kıntılarından biri olan süt satışı 
sorununu bir nevi çözmüş bu-
lunmaktayız. Süt toplama pro-
jesi hayata geçirildikten sonra 
çiftçilerimiz sütünü satacak ve 
parasının yerini bilecek konuma 
gelmesi, çiftçilerimizin tekrar-
dan süt hayvancılığı yapmasına 
yönelmesi isteklerimiz ve he-
deflerimiz arasındadır.
Yem konusunda ise çiftçilerimi-
ze getirdiğimiz kalite ve uygun 
maliyetli yemlerle destek olmaya 
çalışmaktayız. Getirdiğimiz yem-
lerden kaliteli yem alma sıkıntısı 
çeken üyelerimiz ve üye olmayan 
çiftçilerimiz yararlanabilmekte-
dir. Bu hizmetten yararlanan çift-
çilerimizin ödemelerinde birlik 
olarak çiftçilerimizin lehine her 
türlü kolaylığı sağlamaktayız. 
Çiftçilerimizin hayvanlarını daha 
kaliteli yetiştirmesini ve maddi 
manevi sıkıntı çekmemesi hedef-
lerimiz arasındadır.
Desteklemeler hakkında çiftçile-
rimize iletmek istediğim önemli 
bir nokta da tohumlama konu-
sunda destekleme işlemlerini ta-
kip etmeleridir. Tohumlama ko-
çanlarında zaman zaman yapılan 
hatalar düzeltilmediği takdirde 
çiftçimiz desteklemeden yarar-
lanamayarak mağdur olmaktadır. 
Diğer yandan süt desteklerinden 
yararlanmak isteyen çiftçilerimiz 
birliğimize kayıt olmasının yetiş-
tiricilerimize kendi yararlarına 
olduğunu bildirmek isterim.

Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiri-
cileri Birliği 
Başkan:M. Said KOLOĞLU. 
Kuruluş Tarihi: 16.03.2006
Üye Sayısı: 1317
Personel Sayısı:
Büro Personeli: 3 kişi
Süt Toplam: 4 kişi
Sorumlu Müdür Veteriner He-
kim: 1 kişi

İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut’ta; Bayburt eko-
nomisinde hayvancılığın 
çok önemli bir yere sahip 
olduğunu belirterek, İlimiz-
de maalesef özellikle küçük 
ölçekli hayvan yetiştiricile-
rimizin sütünü pazarlayarak 
gelire dönüştüreceği bir sis-
tem yoktu. Bayburt Damız-
lık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Bayburt’ta ilk defa süt topla-
ma sistemini kurarak hayata 
geçirmesi bu anlamda çok 
önemli bir çalışmadır. Biz-
de il Müdürlüğü olarak bu 
sistem işlemesi ve geliştiril-
mesi için gereken desteği 
sağlayacağız.
Köylerimizde yetiştiricile-
rimizin ürettiği sütü paraya 
dönüştürebilmesi, her iş-
letmeye aylık 1000-2000 TL 
gelir girmesini sağlayacaktır. 
Bu durum özellikle köyleri-
mizdeki göç sorununun en-
gelleyerek il ekonomisine 
katkı sağlayacaktır. Diğer 
yandan pazarlanamadığı 
için köylerimizde sağlıksız 
şartlarda işlenen sütün tü-
ketici sağlığı açısından oluş-
turduğu olumsuzluklarda 
giderilmiş olacaktır.
Bu sistemin kurulması ve fa-
aliyete geçirilmesinden do-
layı Bayburt Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği teşekkür 
ediyorum. Bayburt ekono-
misinin gelişmesi ve göçün 
önlenmesi bakımından çok 
önemli bir çalışma olan bu 
sisteme bütün muhtar üreti-
cilerimizin sahip çıkmasını 
temenniediyorum. Dedi.

Bayburt Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bayburt’ta ilk defa il genelinde süt top-
lama sistemini kurarak hayata geçirdi. Bayburt köylerindeki yetiştiricilerinürettiği 
sütün pazarlama sorununu ortadan kaldıracak olan sistem, aynı zamanda köylerde-
ki hayvancılık işletmelerinin gelirinin artmasını sağlayacak.
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BİRLİKTEN KUVVET DOĞDU 
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Hayvancılık 
desteklemelerinde 
büyük artış
Ödeme yapılan üç 
destekleme kaleminde bir 
önceki yıla göre destek 
miktarında % 58, yaralanan 
çiftçi sayısında ise % 67 artış 
sağlanmıştır.

İlimiz ekonomisinde çok 
önemli bir yere sahip olan 
hayvancılık sektörümüzde, 
yetiştiricilerimizin Bakan-
lığımızın desteklerinden üst 
seviyede yararlanması için 
yapmış olduğumuz bilg-

ilendirme ve erişim kolay-
lığı çalışmaları neticesinde 
desteklemelerden yara-
rlanan hayvan yetiştirici 
sayımızda çok büyük oran-
da artış olmuştur.

Son 5 yılda hayvansal üre-
tim destekleri kapsamında 
yetiştiricilerimize toplam 
18.095.556,47 TL Destek 
ödemesi yapılmış olup, 5 yıl 
içerisinde destek miktarın-
da % 406, yaralanan çiftçi 
sayısında ise % 215’lik bir 
artış sağlanmıştır.

İl Müdürlüğümüzce çiftçi 
bültenleri, web sitesi, SMS 
sistemi, köy bilgilendirme 
toplantıları ve el broşürleri 
gibi uygulamalarla destekle-
melerin miktarları, başvuru 
şekilleri ve başvuru tarihleri 
çiftçilerimize duyurulmaya 
çalışılmaktadır.

Çiftçilerimizin bu çalışma-
lara duyarlı olup, Bakan-
lığımızca sağlanan üretim 
desteklerinden daha fazla 
yararlanması konusunda İl/ 
İlçe Müdürlüklerimizden 
bilgi alabilirler…

Bayburtlu yetiştiricilerimize ait anaç sığır, anaç koyun keçi ve anaç manda destekleri 
Bakanlığımızca ilgili hesaplara aktarılmıştır. Bu kapsamanda 1415 çiftçimize toplam 
3.654.470,00 TL destek ödemesi yapılmıştır.

 Bayburt Hayvansal Üretim Destekleri (2010-2014)     
Yıl Çiftçi Sayısı Destek Miktarı
2010 1502 1.391.811,00
2011 1774 2.456.764,00
2012 2406 3.938.490,00
2013 2482 4.659.317,00
2014 3229 5.649.174,47
TOPLAM 11393 18.095.556,47

R
amazan bayramı öncesi İl 
Müdürlüğümüz gıda kont-
rol ekipleri tarafından gıda 
denetimleri,  riske dayalı 

denetim esasları çerçevesinde ger-
çekleştirilmiş olup özellikle tatlı ve 
pastacılık ürünleri, şekerlemeciler, 
kuruyemişçiler, toplu tüketim yerle-
ri ve gıda satış yerleri olmak üzere 
gıda arzının bulunduğu her yerde, 
özellikle gıda güvenilirliği ve gıda 
hijyeni konusunda denetimler artı-
rılmıştır. Gıdaların tekniğine uygun 
olarak hazırlanması, taşınması, uy-
gun şartlarda muhafaza edilmesi ve 
satışa/tüketime arz edilmesi başta 
olmak üzere bozulmuş, son kullan-
ma tarihi geçmiş ürünlerin satışa/
tüketime sunulmaması konusunda 
işyerleri uyarılarak Gıda işletmecile-
rinin de üzerine düşen sorumluluk-
ları göstermeleri hususunda daha 
dikkatli olmaları söylendi. 
İl genelinde denetimlerin sürdürül-
düğünü dile getiren İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Ka-
rabulut, “Bayburt’ta Ramazan ayı bo-
yunca sorun yaşanmadığını belirte-
rek, tüketicilerin son derece bilinçli 
olduğunu vurguladı. Vatandaşlardan 
herhangi bir sorunla karşılaşmaları 
halinde Alo 174 Gıda hattına ihbar-
da bulunmalarını istedi. Alo 174 
Gıda Hattı, 24 saat boyunca vatan-
daşlarımıza hizmet vermek için açık 
bulunmaktadır. Vatandaşlarımızdan 
ricamız, gıda ile ilgili market, üretim 
ve tüketim yerleri gibi gıda ile ilgili 
ne tür şikayetleri olursa Alo 174 Gıda 
Hattı’nı aramalarıdır. Biz anında o şi-
kayet edilen yerlere gelerek orası ile 
ilgili denetimlerimizi gerçekleştiririz 
ve söz konusu işletmelere yasalar 
çerçevesinde işlem uygularız.” ifa-
delerini kullandı. 

Ramazan 
Bayramı 
öncesi gıda 
denetimi



R
amazan bayramı öncesi 
İl Müdürlüğümüz gıda 
kontrol ekipleri tarafın-
dan gıda denetimleri,  

riske dayalı denetim esasları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiş 
olup özellikle tatlı ve pastacılık 
ürünleri, şekerlemeciler, kuru-
yemişçiler, toplu tüketim yerleri 
ve gıda satış yerleri olmak üzere 
gıda arzının bulunduğu her yer-
de, özellikle gıda güvenilirliği 
ve gıda hijyeni konusunda de-
netimler artırılmıştır. Gıdaların 
tekniğine uygun olarak hazırlan-
ması, taşınması, uygun şartlarda 
muhafaza edilmesi ve satışa/
tüketime arz edilmesi başta ol-
mak üzere bozulmuş, son kul-
lanma tarihi geçmiş ürünlerin 
satışa/tüketime sunulmaması 
konusunda işyerleri uyarılarak 
Gıda işletmecilerinin de üzeri-
ne düşen sorumlulukları göster-
meleri hususunda daha dikkatli 

olmaları söylendi. 
İl genelinde denetimlerin sür-
dürüldüğünü dile getiren İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabu-
lut, “Bayburt’ta Ramazan ayı 
boyunca sorun yaşanmadığını 
belirterek, tüketicilerin son de-
rece bilinçli olduğunu vurgula-
dı. Vatandaşlardan herhangi bir 
sorunla karşılaşmaları halinde 

Alo 174 Gıda hattına ihbarda 
bulunmalarını istedi. Alo 174 
Gıda Hattı, 24 saat boyunca va-
tandaşlarımıza hizmet vermek 
için açık bulunmaktadır. Vatan-
daşlarımızdan ricamız, gıda ile 
ilgili market, üretim ve tüketim 
yerleri gibi gıda ile ilgili ne tür 
şikayetleri olursa Alo 174 Gıda 
Hattı’nı aramalarıdır. Biz anında 
o şikayet edilen yerlere gelerek 

orası ile ilgili denetimlerimizi 
gerçekleştiririz ve söz konusu 
işletmelere yasalar çerçevesin-
de işlem uygularız.” ifadelerini 
kullandı. 
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Tarıma Dayalı Ekonomik ve Sulama Yatırımlarının 
Desteklenmesi Projesi çiftçilerimize anlatıldı

Proje Tutarları ve Hibe Miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Programın Adı: KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik ve Sulama Yatırımlarının Desteklenmesi
Ekonomik Yatırımlar Yatırım Konuları: Proje Tutarı (TL) Hibe Miktarı (TL)
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 3.000.000 1.500.000
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 3.000.000 1.500.000
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 3.000.000 1.500.000
ç) Soğuk hava deposu, 1.000.000 500.000
d) Çelik silo, 1.000.000 500.000
e) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 1.000.000
f) Alternatif enerji kullanan yeni sera, 3.000.000 1.500.000
g) Alternatif enerji üretim tesisleri, 3.000.000 1.500.000
ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.
1- Mantar Yetiştiriciliği 1.000.000 500.000
2- Kültür Balıkçılığı 1.000.000 500.000
3- Büyükbaş  Hayvan Yetiştiriciliği 1.500.000 750.000
4- Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 1.000.000 500.000
5- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 1.000.000 500.000
Sulama Yatırımları Yatırım Konuları: Gerçek Kişilik Proje Tutarı (TL) Hibe Miktarı (TL)
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, 100.000 50.000
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 100.000 50.000
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 100.000 50.000
ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 100.000 50.000
d) Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 100.000 50.000
e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, 100.000 50.000
f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması. 100.000 50.000
Uygun Başvuru Sahipleri: Belirtilen yatırım konularına yönelik gerçek ve tüzel kişiler tarafından proje başvurusu yapılabilir
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 

Şube Müdürlüğünde görevli Su 
Ürünleri Mühendisi Yasemin Ün-
sever yaptığı açıklamada “Am-
atör Balıkçı; sadece spor ve din-
lenme amaçlı avlanan, MADDİ 
veya TİCARİ KAZANÇ GAYESİ 
GÜTMEYEN ve avladığı türleri 
SATMAYAN kişi olarak Amatör 
Balıkçının tanımını yaptıktan son-
ra teknik olarak verdiği bilgide

Amatör balıkçı;
-Kira altındaki iç su ve dalyan-
larda,
-Yetiştiricilik tesislerine 100m 
‘den yakın mesafelerde,
-Ticari amaçlı avcılık yapan trol, 

gırgır benzeri teknelerde avlan-
amaz.
Küspeliolta,tırıvırı, parakete, 
sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve 
sepet gibi tuzakların  avlakta bu-
lundurulması ve kullanımı yasak-
tır.Her türlü patlayıcı, öldürücü, 
bayıltıcı, uyarıcı, uyuşturucu 
maddeler, sönmemiş kireç, balık 
otu vb.’nin amatör avcılıkta kul-
lanımı ve bu malzemelerin av ma-
hallinde bulundurulması yasaktır.
• Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta 
takımı ile avlanabilir.
• Olta başına iğne sayısı 3 adedi 
geçemez. Ancak; alabalık avın-
da 2 olta takımından daha fazla 
olta takımı kullanılamaz ve her 
olta takımında 2 iğne bulunabilir“ 
dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiş-
tiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğünde görevli Su Ürün-
leri Mühendisi Mehmet Mete 
Yılmaz ise yaptığı açıklamada Be-
lirtilen şartlara uymayarak balık 
avcılığı yaptığı tespit edilen kişil-
ere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin 
ilgili hükümleri doğrultusunda 
idari para cezaları bakanlığımız 
tarafından uygulanmaktadır.
İlimizin sahip olduğu su ürün-
leri kaynaklarının korunması, 
sürdürülebilir bir şekilde kullanıl-
ması ve gelecek kuşaklara aktarıl-
ması için hepimizin bu konuda 
duyarlı olması gerektiğini dile 
getirdi.

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem
Sazan 
Kadife 
Şiraz 
Yayın 
Tatlısu kefali 
(Orman içi sular ve akarsular dışındaki iç sular)
Diğer türler

BAYBURT 15 Mayıs
15 Ağustos   

Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 01 Ekim-01 Mart

Gökkuşağı alabalığı  Orman içi sularda doğal türlerle 
aynı kapalı sezon uygulanır.

Yok
( Orman içi sular hariç)

Sudak  Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği  Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan
Turna  Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali  Akarsular Yok

Türler Boy Limiti (en az) Günlük Limit (en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı Yok 10 adet
Sazan 40 cm. 5 adet
Kadife 26 cm. 10 adet
Sudak 26 cm 10 adet
Tatlısu levreği 18 cm. kg
Tatlısu kefali 20 cm. kg
Siraz 20 cm. kg
Turna 40 cm. 5 adet
Yayın 90 cm. 1 adet
Karabalık 22 cm. 10 adet
Fırat turnası 50 cm. 1 adet
Maya 50 cm. 1 adet
Şabut 45 cm. 1 adet
Diğer türler Yok kg

Bayburt ilinde tutulan balık türleri,yasak dönemlerini, boy limitleri ve günlük limitleri 
gösteren tablolar aşağıya çıkarılmıştır.

Amatör 
balıkçıların 
DİKKATİNE!

Bayburt 
göletlerinde 
balıklandırma 
faaliyetleri 
devam ediyor

2015 Yılı Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü tara-
fından programlanan faaliyetler 
çerçevesinde,  ülke genelindeki 
Bakanlığın sorumluluğu altındaki 
göl ve göletlerde balıklandırma 
faaliyeti kapsamında , Akdeniz 
Su Ürünleri Araştırma Üretim 
ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 
20 Bin adet yavru sazan balıkla-
rı İlimiz Demirözü İlçesi sınırları 
içerisinde bulunan Yukarıpınarlı 
Gölet’ine Hayvan Sağlığı ve Ye-
tiştiriciliği Su Ürünleri Şube Mü-
dür Vekili Hidayet Yılmaztürk ,Su 
Ürünleri Mühendisleri Yasemin 
Ünsever, Mehmet Mete Yılmaz, 
Veteriner Hekim Gökşat Cemil 
Kotan ve Veteriner Sağlık Tek-
nisyeni Gökhan Tiryaki tarafın-
dan bırakıldı. İlimizde balıklan-
dırmaçalışması sonraki yıllarda 
da  devam edecektir.Balıklandır-
ma çalışmaları ile göletlerimizin 
balık popülasyonlarının destek-
lenmesi, göl ekosisteminin canlı 
tutulması hedeflenmektedir.



Yaşamın kaynağı olan top-
rağın önemini vurgulamak 
ve kamuoyunda farkındalık 

yaratmak amacıyla her yıl Toprak 
Haftası ve Toprak Bayramı etkin-
likleri düzenlenmektedir. İlk kez 
1945 yılında yayınlanan 4760 sayı-
lı Toprak Bayramı Kanununa göre 
her yıl 11 Haziranı takip eden ilk 
Pazar günü “Toprak Bayramı” ola-
rak kutlanmaktadır. 
Toprak tüm canlılar için haya-
ti bir öneme sahip olan yeryüzü 
örtüsüdür. Bitki  örtüsünün bes-
lendiği bütün kaynakların ana de-
posu topraktır. Besinlerimizi elde 
edebilmemiz de toprağa bağlıdır. 
Bitkiler ancak topraktaki su ve 
besin maddelerini alarak büyü-
yüp gelişirler. İnsanlar ve hay-
vanlar dolaylı olarak besinlerini 
topraktan sağladıkları gibi onun 
üzerinde dinlenir, barınırlar. Top-
rak, üretimin temel dayanağını, 
zenginlik ve servetin gerçek kay-
nağını oluşturmaktadır. Topraklar 
kaybolduğunda yerine konulması 
mümkün olmayan ve gelecek ku-
şaklardan emanet aldığımız bir 
varlıktır. Bir santimi ancak 1000 
yılda oluşabilen hayatın başlangı-
cı olan toprak varlığımızı koruyup 
kollamalı, gelecek kuşaklarımıza 
kullanılabilir şekilde ulaştırma-
lıyız.Toprağın hem kendisi hem 
de üzerinde bulunan ormanlar, 
bitkiler ve hayvanlar birer doğal 
zenginlik kaynağıdır. Bu nedenle 
toprağı korumalıyız. 
Toprak Bayramımız kutlu olsun !
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Toprak 
Bayramı 
Haftası

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 
dolayısıyla İl Müdürlüğümüz 
tarafından Bayburt Ziraat Odası 
Başkanlığı ziyaret edildi. Ziyarete 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Vekili Vedat Aydoğan, 
Koordinasyon ve Tarımsal Ver-
iler Şube Müdürü Ömer Şentürk 
ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği 

ve Su Ürünleri Şube Müdür Veki-
li Hidayet Yılmaztürk katıldı. 
Ziyarette, Bayburt çiftçisinin 
hizmet aldığı en önemli Sivil 
Toplum Örgütü olan Bayburt 
Ziraat Odası Başkanı Abuzer 
Yıldırımtepe’ ye, çiftçi temsilci-
si olarak Bayburt tarım ve hay-
vancılığına yaptığı katkılar ned-

eniyle teşekkür edilerek hediye 
tabak takdim edildi.  Ayrıca, son 
yapılan Türkiye Ziraat Odaları 
Genel Kurulu’nda Merkez Yöne-
timine yedek üye olarak seçilen 
Başkan Yıldırımtepe tebrik edil-
erek, başarılarının devamı dilen-
di.

Dünya Veteriner Hekimler 
Günü nedeni ile İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü
, Bayburt Ziraat Odası Başkan-
lığı ve Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliğinin katkılarıyla 
düzenlenen  geceye Aydıntepe 
Kaymakamı Yeliz Yıldızhan, 
Demirözü Kaymakamı Zihni 
Yıldızhan,Bayburt Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. 
İhsan Çubukçu, İl Sağlık Müdürü 
Zülkarni Özbek, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Hayrettin 
Pala, DSİ 225. Şube Müdürü Ali 
Rıza Boğuşlu, İl Gıda Tarım  ve  
Hayvancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü İl Müdür 
Yardımcıları, Şube Müdürleri, 
Ziraat Odası Başkanı Abu-
zer Yıldırımtepeve Bayburt’ta 
çalışan özel ve kamu görevlisi 
tüm veteriner hekimler katıldı.
Yemek sonrası Kısa bir konuş-
ma Yapan İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut; “ Bayburt hay-
vancılığı birçok yönü ile bölge 
ve ülke ortalamasının üzer-
inde bir yerde bulunmaktadır. 
Bu başarının yakalanmasında 

büyük emeği bulunan Bayburt 
İlinde çalışmış ve çalışmakta 
olan tüm veteriner hekimler-
imize özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu 
vesile ile tüm Veteriner Hek-
imlerimizin Dünya Veteriner 
Hekimler gününü kutluyorum.” 
dedi. 
Ziraat Odası BaşkanıAbuzer 
Yıldırımtepe ise; “Bayburt Hay-
vancılığının belirli bir seviyeye 
gelmesinde Veteriner Hekim-
lerin büyük payı bulunduğunu 
belirterek, Bayburt’taki Veter-
iner Hekimlerimizin Dünya Vet-
eriner Hekimler Gününü kutluy-
orum.” dedi. 

Damızlık Sığır Yetişticilileri 
Birliği adına bir konuşma yapan 
Veteriner Hekim Yunus Emre 
Zengin  ise; “ Meslektaşlarımın 
Dünya Veteriner Hekimler 
Gününü kutluyorum. Bu or-
ganizasyonun hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum “ dedi.
Düzenlenen geceye kat-
kılarından dolayı Aydıntepe 
Kaymakamı Yeliz Yıldızhan  
tarafındanBayburt Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliğine, 
Demirözü Kaymakamı Zihni 
Yıldızhan tarafından da Bayburt 
Ziraat Odası Başkanlığına birer 
plaket takdim edildi.

Bayburt Ziraat Odası’na Çiftçiler 
Günü ziyareti

Bayburt’ta Dünya Veteriner Hekimler 
Günü kutlandı
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İlimiz;  etin kalitesine özel aroma 
veren  acı kekik, nane gibi zengin 
bitki flora yapısına sahip çayır-mer-
alarında    hayvanlar otlatma döne-
mi geçirmektedir. Kurban Bayramı  
için satılmak üzere,  Temmuz-Ağus-
tos Aylarında Yoğun Besiye alınmak 
üzere ahırlara alınmaktadır. 
Yetiştiricilerimiz için Karlı Bir 
Hayvancılık olması niyetiyle Kur-
banlık Besisinde ve Beslenmede 
karşılaşılan hastalıklar, konuları 
incelenerek Tarım Bülteninde bil-
gi vermeye çalışacağız. Hayvan 
Beslemede önemli bir kural “ Her 
şeyin azı karar , çoğu zarar “ old-
uğunu hatırlatarak Yetiştiricilerimiz 
için Bereketli, Kazançlı Bir Kurban 
Dönemi Olması Dileğiyle.
Hayvan Beslenmesinde kullanılan 
yemler, 2 konu başlığı altında in-
celenmektedir.
1.Kaba Yemler
Sindirim Sisteminin Düzenli 
Çalışması İçin Gereklidir. Saman-
lar, hasat ve harman artıkları, ot ve 
hasıllar, fabrikasyon artıkları ve sila-
jlar Kaba Yem için uygundur.
2.Kesif Yemler
Enerji ve protein bakımından ze-
ngin olan yemlerdir. Enerji, pro-
tein, mineral, iz mineral ve vita-
min ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
hazırlanmış yem karışımıdır. Enerji 
ağırlıklı mısır, arpa, buğday, çavdar 
, sorgun, kepek, kırık buğday, mel-
as ve pancar posası, protein ağırlıklı 
pamuk, ayçiçeği, soya ,susam, 
haşhaş, aspir küspesi gibi yağlı to-
humlardır kullanılmaktadır. 

BESLENMEYE BAĞLI OLUŞAN 
HASTALIKLAR

ŞİŞME (Tympani, Meteorismus) 
Rumende (İşkembe) aşırı miktarda 
gaz birikmesi sonucu rumenin nor-
mal hareketini kaybetmesidir. Yem-
lemenin hataları, yemin doğasından 
(Taze yonca yedilirilmesi gibi) ned-
enlerden dolayı kaynaklanmaktadır. 
Şişme sonucu,  diyafram ve akciğere 
baskı yapmak suretiyle solunumu 
güçleştirir ve sonunda ölüm ortaya 
çıkabilir. Şişme vakaları iki grup 

altında incelenebilir. Bunlar;  Ser-
best gaz şişmesi; Patates, elma, şal-
gam gibi ürünlerin parçalanmadan 
yemlemede kullanılması sonucu 
yemek borusunun tıkanması, Şid-
detli Pnömoni (Akciğer Hastalığı), 
gaz çıkışının bu yolla engelleyen 
karın boşluğundaki ödem, yem-
ek borusunun yer değiştirmesi ve 
yangıları, tel ve çivi gibi yabancı 
cisimlerin mideye batmasıyla mide 
hareketlerin durması gibi neden-
lerle oluşmaktadır. Köpüklü şişme 
; Besi ve süt sığırı işletmelerinde, 
özellikle de besi işletmelerinde ki 
şişme vakalarının %90’ı köpüklü şiş-
meden kaynaklanmaktadır.  

Şişme (Tympani)’ye  karşı 
alınabilecek  önlemler; 
Şişmeye karşı kaba kesif /yem or-
anı, adaptasyon yemlemesi, ani 
yem değişikliği, kaba yemin partikül 
büyüklüğü gibi yönetsel konulara 
ayrıca dikkat edilmesi gerekir. Pra-
tikte tedavi için bitkisel yağlar, min-
eral yağlar, sabunlu su ve  köpük 
kırıcı ilaçlar  kullanılabilir. Köpüklü 
şişme gibi vakalarda Veteriner Hek-
im Müdahalesiyle gerçekleşmesi 
uygun olacaktır. Çünkü; işkembede 
biriken gaz; mide sondası veya ru-
men trokarıyla gaz çıkışı tam olar-
ak gerçekleştirilemez. Çünkü gaz 
köpük içinde hapsedilmiştir. Müda-
hale edilmediği takdirde hayvanın 
ölümüyle sonuçlanacaktır.

RUMEN ASİDOZU
Nişasta bakımından zengin olan 
tahıl taneleri; mısır, arpa, buğday, 
yulaf ve çavdar gibi kolay sindi-
rilebilir karbonhidratlardan olan 
nişasta oranları yüksek oldukları 
için tek başlarına verildiklerinde 
ya da alıştırılmadan fazla miktarda 
verildiklerinde asidozise neden ol-
maktadır. 
Yemleme hatalarına bağlı olarak; 
Kaba yem (Kuru ot, saman vs.)  ve 
kesif yem (Sanayi Yemi) oranının 
düşük olması, Kaba ve kesif yemin 
ayrı verilmesi , Kaba yemin küçük 
boyutta olması, sıcaklık stresine 
bağlı olarak Besi Hayvanlarında 
asidoz oluşmaktadır. Asidoz so-
nucu, hayvan belki sadece asido-
zisten ölmez, ancak performansı 
önemli düzeyde düşmektedir.

Asidozise Karşı Alınabilecek  
Önlemler;
Yeni rasyonlara aşamalı olarak 
geçmek, problemli durumlarda 
rasyonda kaba yem düzeyini artır-
mak, yavaş fermente olabilen tahıl 
yedirme (örmek: mısır), sıkışıklığın 
önlenmesi ve yeterli yemlik alanı 
sunulması, rasyonu ıslatma, rasyon-
da kaba yem düzeyini dengelemek 
için kuru madde bazında en az 
%10-20 kaba yem veya toplam ra-
syonda %17 ham selüloz bulundur-
mak, hayvan başına 1 kg kadar kaba 
partiküllü kaba yem kullanmak 
veya serbest seçenek olarak kaba 
partiküllü yem temin etmek, kaba 

yemin partikül boyutunu artırmak 
ve tampon madde kullanımı gibi 
önlemleri dikkate almak gerekir.
Çinko, bakır, biyotin ve niasin, 
maya takviyesi gerekmektedir.

KARACİĞER APSESİ
Yüksek düzeyde kesif yem kul-
lanımı ile gelişen şiddetli asidoz 
vakalarıyla rumen duvarlarında 
yangı ortaya çıkmaktadır. Yangıyla 
gözlenen rumen duvarı erozyonu 
ve ülserleri (rumenitis) bir kısım 
patojen mikroorganizmaların bu-
ralardan kan dolaşımına geçmesine 
neden olur. Bu hastalığın teşhisi 
güçtür. Hayvan uzun süre iştahsızlık 
gösteriyor ve zayıflıyorsa karaciğer 
iltihabından şüphelenilmelidir. Vet-
eriner hekime doğru bilgi verilirse 
tedavide başarı sağlanabilmektedir. 

Karaciğer Apsesine  Karşı Alınabi-
lecek  Önemler; 
Sürüyü hastalıklardan korumak için 
besinin başlangıcında rasyonda 
kaba yem (saman, ot vs.) oranının 
yüksek tutulmasında çok yarar 
vardır.
 

TOPALLIKLAR (Laminitis, 
Arpalama) 

Kesif ve çok ince (tozlu) yem oranı 
kaba yeme (ot, saman, yonca) or-
anla çok yüksek olduğunda bir süre 
sonra hayvanlarda topallamalar 
görülmektedir. Elle tutulduğunda 
hayvanın tırnağı sıcaktır.  
Rasyonda  özellikle çinko ve kaba 
yem durumu iyi ayarlanmalıdır. 
Ayak (tırnak) ve bacaklarda ağrı ve 
ateş vardır, yürüyüş isteksizdir. İh-
mal edildiğinde kalıcı topallıklara 
yol açabilir. Hastalık ilerlediğinde 
toynak kemikleri açısı bozulur. 
İyileşme olmazsa hayvan elden 
çıkarılmalıdır. Koruyucu tedavi için,  
besinin başından itibaren rasyonun 
kaba ve kesif yem dengesi devamlı 
olarak gözden geçirilmelidir.

1.İdrar taşları
Dane (kesif) yemlerden oluşan 
yüksek enerji değerli rasyonla 
beslenme rejiminde ve silikatlardan 
zengin topraklar üzerinde yapılan 
mera hayvancılığında veya silikatlı 
topraklardan elde edilen ürünlerle 
beslenen erkek hayvanlarda tuzların 
idrar kanallarında tortulaşması ile 
ortaya çıkar. Kış aylarında su tüke-
timi asgari seviyeye düştüğünden 
idrar taşları şekillenme olasılığı 
artar. Su tüketimini arttırmak için 
diyetin tuz oranının arttırılması 
yarar sağlar. Yemde; yüksek oran-
da potasyum, yüksek fosfor düşük 
kalsiyum, yüksek oranda pancar 
ve diğer posalar, pamuk tohumu 
küspesi, A vitamini noksanlığının 
birlikte seyrettiği durumlarda idrar 
taşları şekillenme olasılığı artar. 
Hayvanlara daha fazla canlı ağırlık 
kazandırmak amacı ile hormon “di-
etylstilbestrol” uygulaması da idrar 
taşları olgusunu arttırır. Hayvan sık 
sık idrar yapmak için zorlanırsa 

da idrar akmaz, bel kamburlaşır. 
Müdahale edilmediğinde idrar kes-
esi yırtılabilir ve üremi başlar. 
İdrar Taşları Oluşumuna  Karşı 
Alınabilecek  Önemler; 
Ağrı dindirici ve kas gevşetici  il-
açlarla tedavi şansı vardır. İdrar 
taşlarının şekillenmesini önlemek 
için rasyon kalsiyum fosfor dengesi 
2:1 olacak şekilde ayarlanmalıdır. 
Rasyona % 0.5 oranında Amonyum 
klorür veya % 0.9 oranında 
Amonyum sülfat ilavesi önerilmek-
tedir. Su tüketimini arttırmak için, 
özellikle serin ve soğuk havalarda, 
rasyonun tuz oranı arttırılmalıdır. 
Hayvan büyüme, verim ve gelişmes-
ine bağlı olarak bilinen beslenmeye 
bağlı en yaygın metabolik hast-
alıkların haricinde, mineral madde  
(Kalsiyum, Çinko, Fosfor, Bakır gibi) 
ve Vitamin (A,D,E ve B12 gibi) ek-
siklikler Mineral madde ve vitamin 
eksikliklerine bağlı hastalıklarda 
oluşmaktadır. Hastalıkların ortaya 
çıkışını önlemek için,  Vitamin ve 
mineral madde takviyesi yapılması 
gerekmektedir.

KURBANLIK HAYVANLARDA 
BESLENME VE RASYON 

Besi rasyonu hazırlarken yapılacak 
işler: Besiye alınacak hayvanların 
canlı ağırlıkları hesaplanır. Hay-
vanın günlük ihtiyacı; iki ay sonra 
ulaşacağı canlı ağırlık baz alınarak 
hesaplanır. 
Hayvan beslemede esas olan eldeki 
mevcut yemlerle hayvanı besleme-
ktir. Bu nedenle işletmedeki yem 
durumuna göre besleme program-
ları yapılır.  Besideki hayvanının 
günlük canlı ağırlık artışı ve canlı 
ağırlığına göre ihtiyacı olan günlük 
protein ve enerji ihtiyacı belirlenir.

 Yukarıdaki tabloda örnek; 450-500 
kg canlı ağırlığındaki bir hayvana 
günlük olarak verilen yemin enerji 
miktarı 22000 kcal ve hazım olabil-
ir protein miktarı 980 gram olursa 
bu hayvan günde 1000 gram canlı 
ağırlık artışı gösterir.

250 kg canlı ağırlığındaki hayvana 
günde 6 kg kesif yem ve 6 kg kuru 
ot, 350 kg canlı ağırlığındaki hayva-
na günde 7,5 kg kesif yem ve 7 kg 
kuru ot, 450 kg canlı ağırlığındaki 
hayvana günde 8,7 kg kesif yem ve 
8 kg kuru ot verilir.

KURBANLIK BESİ 
HAYVANLARINDA 
BESLENME VE  
BESLENMEYE BAĞLI 
OLUŞABİLECEK 
METABOLİK 
HASTALIKLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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2015 Tarımsal 
Desteklemeleri 

Tarım sektörü, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından itibaren ülke kalkın-
masında büyük rol oynamıştır. 
1980’lere kadar değişik araçlar-
la desteklenen sektör, zam-
anla önemini yitirmiş ve ko-
rumasız bırakılmıştır. 2000 
yılında gerçekleştirilen Tarım 
Reformu ile doğrudan gelir 
desteği sisteminin, mevcut tüm 
destekleme araçlarının yerine 
geçmesi amaçlanmıştır
Tarım sektörü, hem gelişmiş 
ülkelerde hem de gelişmekte 
olan ülkelerde korumacı politi-
kaların en yaygın olarak uygu-
landığı sektör durumundadır. 
Tarım sektörünün diğer sektörl-
erden farklı ekonomik, sosyal, 
teknik ve politik özellikleri ve 
önemi, ayrıcalıklı bir uygulama 
ile tarım politikalarının amaç ve 
uygulama şekillerini de diğer 
sektörlerden farklı kılmaktadır. 
Nitekim, tarım sektörü, bütçe-
leri olumsuz yönde etkilese de, 
özellikle gelişmekte olan ülkel-
erde, en çok desteklenen ve 
korunan sektör durumundadır.
Bakanlar Kurulunun, 2015 yılın-
da yapılacak tarımsal destekle-
melere ilişkin kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak, 1 
Ocak 2015’ten geçerli olmak 
üzere yürürlüğe girdi. Bu Karar 
göre;

Yem Bitkileri destekleri
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 
kayıtlı arazileri üzerinde 
kaliteli kaba yem üretmek 
amacıyla yem bitkileri ekilişi 
yapan üreticilere ürünü hasat 
etmeleri kaydıyla dekar başına 
yapay çayır-mera için üretim 
yaptıkları ilk yıl 100 lira destek 
verilecek. Çok yıllık yem bit-
kilerinden sulu yonca için 50 
lira, kuru yonca için 30 lira 4 

yıl boyunca, korunga için 40 
lira 3 yıl süreyle, tek yıllık yem 
bitkileri ekilişlerinde ise üretim 
yaptıkları yıl için 35 lira, sila-
jlık tek yıllıklara 50 lira, silajlık 
sulu mısıra 75 lira, silajlık kuru 
mısıra 35 lira ödeme yapılacak.

Mazot Gübre ve Toprak 
Analizi destekleri
ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere peyzaj 
ve süs bitkileri, özel çayır, 
mera ve orman emvali alan-
larında dekar için 3,3 lira ma-
zot desteği, 4,75 lira gübre 
desteği, hububat, yem bitkileri, 

baklagiller, yumru bitkiler, seb-
ze ve meyve alanlarında dekar 
için 4,85 lira mazot desteği, 6,6 
lira gübre desteği, yağlı tohum-
lu bitkiler ve endüstri bitkileri 
alanları için ise 7,9 lira gübre 
ve 8,25 lira mazot destekleme 
ödemesi yapılacak.Bu yıl Çiftçi 
Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil 
olan çiftçilere dekar başına 2,5 
lira toprak analizi desteği ver-
ilecek.

Sertifikalı tohum kullanım 
destekleri
Kararla, yurt içi sertifikalı to-
hum kullanım destekleri de 
buğday ve arpa için dekar 
başına 8,5 lira, tritikale, yulaf 
ve çavdar için 6 lira, çeltik ve 
yer fıstığı için 8 lira, nohut, kuru 
fasulye ve mercimek için 12 
lira, susam, kanola ve aspir için 

4 lira, patates için 40 lira, soya 
için 20 lira, korunga, fiğ, yem 
bezelyesi için 7 lira ve yonca 
için 10 lira olarak belirlendi. 
Standart bodur meyve, fidan 
türleri ile bahçe tesisi için 
dekar başına 150 lira, sertifikalı 
olanlar için 400 lira; yarı bodur 
meyve fidan türleri ve bahçe 
tesisi için dekar başına 150 
lira sertifikalı olanlar için 350 
lira, standart aşılı bağ ve diğer 
meyve fidanları ile bahçe tesisi 
için dekar başına 100 lira, serti-
fikalı olanlar için 280 lira; stan-
dart zeytinde yağlık çeşitleri 

ile bahçe tesisi için dekar başı-
na 50 lira, sertifikalı olanlar 
için 150 lira; aşılama ile çeşit 
değiştirmeye 250 lira, virüsten 
ari fidanlara ilave standart için 
50 lira, sertifikalı için 100 lira, 
sertifikalı çilek fidesi için dekar 
başına 350 lira, standart Antep-
fıstığı anacı ile meyve bahçesi 
tesisi için dekar başına 100 lira,  
sertifikalı olanlar için 280 lira 
destekleme ödemesi yapılacak.

Sertifikalı tohum üretim 
desteği
Yurtiçi sertifikalı tohum üretim 
destekleri ise buğdayda 10 ku-
ruş, arpa, tritikale, yulaf ve çavd-
arda 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, 
nohut, kuru fasulye, mercimek, 
aspir, korunga, fiğ ve yem bez-
elyesinde 50 kuruş, soyada 35 
kuruş, kanolada 1,2 lira, susam-

da 60 kuruş, yoncada 1,5 lira ve 
yer fıstığında 80 kuruş olacak.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistem-
inin yaygınlaştırılması amacıyla 
bakanlıkça belirlenecek usul 
ve esaslar çerçevesinde örnek 
olarak seçilen işletmelerden 
2014 ÇKS kayıtlarıyla belirlenen 
işletmelere 2015 bütçesinden 
375 lira, 2015 ÇKS kayıtları ile 
belirlenen işletmelere ise 2016 
bütçesinden 425 lira katılım 
desteği verilecek.

Organik tarım ve iyi tarım 
desteği
Organik tarım çerçevesinde, 
meyve ve sebzede organik 
tarım desteği dekar başına 70 
lira, tarla bitkilerinde organik 
tarım desteği dekar başına 10 
lira olacak. Destek tutarı, anaç 
sığır mandada hayvan başı-
na 150 lira, buzağıda 50 lira, 
anaç koyun-keçide 10 lira, arılı 
kovanda 5 lira, alabalıkta 35 ku-
ruş, çipura ve levrekte 45 kuruş 
olarak belirlendi.
Sebze ve meyvede iyi tarım 
uygulamalarına dekar başına 
50 lira, örtü altı iyi tarım uy-
gulamalarına dekar başına 150 
lira, süs bitkileri tıbbi aromatik 
bitkilere dekar başına 100 lira 
destek verilecek.

Biyolojik ve biyoteknik 
mücadele desteği
Biyolojik veya biyoteknik mü-
cadelenin yaygınlaştırılması 
ve kimyasal ilaç kullanımının 
azaltılması amacıyla biyoteknik 
mücadele için 110 lira, biyolo-
jik mücadele için 350 lira olmak 
üzere örtü altı paket toplam 
desteği 460 lira, açık alan paket 
toplam desteği de 70 lira olarak 
belirlendi.
Bakanlığın ve tarım sektörünün 
ihtiyaç duyduğu öncelikli 
konulara ilişkin bilgi ve te-
knolojilerin geliştirilmesi ve 
çiftçiler ile tarımsal sanayicil-
ere aktarılması amacıyla, uy-
gun görülen AR-GE projeleri 
ile araştırmacılara 2015-2019 
yıllarında destekleme ödemesi 
yapılacak.  

Ülkemize ve tarım sektörüne 
hayırlı olması dileğiyle.
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GELENEKSEL 
SULAMA MI ? 

MODERN SULAMA 
YÖNTEMLERİ Mİ ?

Bitkilerin normal gelişmesi için 
gerekli olan fakat doğal yollarla 
karşılanamayan suyun zamanın-
da, bitkinin istediği miktarda ve 
uygun biçimde toprağa verilm-
esine sulama denilmektedir.

Geleneksel Sulama 
Yöntemleri ( Salma Sulama, 
Karık Usulü Sulama ve Tava 
Sulama)
Bu sulama yöntemleri toprağın 
çoraklaşmasına, bitki besin 
maddelerinin kök bölgesin-
den yıkanarak uzaklaşmasına, 
taban suyunun yükselmesine, 
bitki köklerinin boğulmasına, 
verimin azalmasına, toprağın 
fiziksel yapısının bozulmasına, 
en önemli olanı da sınırsız ol-
mayan su kaynaklarımızın azal-

masına veya yok olmasınaseb-
ep olmaktadır.
Basınçlı Modern Sulama 
Yöntemleri ve  Faydaları 
(Yağmurlama sulama , damla 
sulama)
*Sistemde su kaybı söz konusu 
olmadığından sulama suyunun 
az olduğu (3.5lt/sn) yerlerde 
dahi sudan azami ölçüde yara-
rlanılır.
*Meyilli topografyası bozuk 
(ondüleli) yerlerde erozyona 
neden olmadan sulama yapıla-
bilir.
*Su; toprağa,yağmurda olduğu 
gibi ince zerreler halinde ver-
ildiğinden; mahsul veriminde 
diğer sulama metotlarına naz-
aran %20-50 arasında artış sağlar 
ve kaliteyi yükseltir.
*Tohum çimlenme zamanında 
toprağın kaymak bağlaması ned-
eniyle bitkinin toprağın üzerine 
çıkamama durumunu ortadan 
kaldırır.İşletme masrafından ve 
isçilikten tasarruf sağlanır.
*Toprak derinliği az ve (Sığ) 
geçirgen topraklarda en ideal 
sulama sistemidir.
*Bu yöntemler kullanılarak 
yapılan sulama ile kontrollü 
su verme imkânı olduğundan; 
taban suyu yüksek (Drenaj) so-
runu olan yerlerde en uygun su-

lama metodu olmaktadır
*Tarla hendeklerine gerek kal-
madığından, ekim alanı artmak-
ta ve tarımsal işlemler kolay 
yürütülebilmektedir.
*Eriyebilir suni gübreler; su-
lama suyu ile birlikte isçiliğe 
gerek kalmadan bitkilere ver-
ilebilir.
Sebze, bağ ve diğer meyve-
likler dondan ve sıcaktan ko-
runabilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
BakanlığımızınModern 
Basınçlı Sulama 
Yöntemlerine Uyguladığı 
Destekler
Tarla içi damla sulama sistemi 
kurulması,
Tarla içi yağmurlama sulama 
sistemi kurulması,
Tarla içi mikro yağmurlama su-
lama sistemi kurulması,
Lineer sistem yağmurlama sula-
ma makinesi alınması,
Center pivot sistem yağmurla-
ma makinesi alınması,
Tamburlu sistem yağmurlama 
sulama makinesi alınması,
Güneş enerjili sulama sistem-
leri kurulmasına Bakanlığımız 
tarafından % 50 hibe desteği 
verilmektedir.
Ayrıca Bakanlığımız ile T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri arasın-
da imzalanan protokollerde 
basınçlı sulama sistemleri ku-
rulmasına sıfır faizli kredi im-
kânı sunulmaktadır.
İlimizde çok sayıda kapalı sis-
tem sulama yapılarının faal-
iyete gireceği bu yıllarda bu 
göletlerden sulamada faydala-
nabilmek çiftçilerimiz basınçlı 
sulama sistemleri kullanması 
mecburidir. Geleneksel yön-
temlerle yapılan sulamaya izin 
verilmemektedir.

İlimiz açısından meyilli arazil-
erde tarla içi yağmurlama sis-
temleri tavsiye edilirken, sebze 
ve meyve bahçelerinde damla 
sulama sistemi, yüz ölçümü 
büyük düz arazilerde ise tam-
burlu yağmurlama sistemi öner-
ilmektedir. Özellikle ilimizde 
arazilerin çok küçük ve  parçalı 
olması tarla içi sabit sistemlerin 
taşınmasının zor ve işçiliğinin 
fazla olması sebebi ile tam-
burlu yağmurlama makinası 
gibi traktör yardımıyla hareket 
edebilen sistemler sulama-
da büyük avantaj ve kolaylık 
sağladığından önerilmektedir.

YUNUS KUYRUK
ZİRAAT MÜHENDİSİ
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