
BAYBURT’UN YENI VALISI SAYIN ISMAIL 
USTAOĞLU; “BIRINCI ÖNCELIĞIMIZ TARIM”

Bakan Ağbal “ Çiftçilerimizin beklentileri bizim için haklı bir beklentidir.”
Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal “ Bayburt çok şirin, insanların çok sevdiği bir memleket. Kim ne dersin Bayburt bizim Bayburt’umuz. Biz 
Bayburt’umuzu seviyoruz, Şehrimizi seviyoruz. Bizi biz yapan bu halimizi seviyoruz.Bayburt’un bugünü dünden daha iyidir, yarını’ da 

bugünden iyi olacaktır. Bize düşen Atalarımızdan aldığımız emaneti yarına taşımaktır.” Dedi.Bakan Ağbal “ Muhtarlarımızdan isteğim 
köylerimizde ne gibi eksikleri varsa bize aktarsınlar. Bizlerde nerede bir eksiklik varsa üzerine gidip çözeceğiz.Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Geçtiğimiz süreç içerisinde toprağın su ile buluşmasının ne derecede önemli olduğunu bizzat sahada gördük. Özellikle 
Aydıntepe’ civarındaki sulamada sorunlar var. Bu konuyu Orman Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile görüştüm. Kendisi Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünü talimatlandırdı. Şuan proje Çalışmaları devam ediyor. Oradaki sıkıntıların üzerine giderek çözüm 
üreteceğiz. Bunun yanında DSİ genel müdürlüğümüz planlama ve projelendirme aşamasındaki bütün sulama projeleri ile ilgili 
kapsamlı bir çalışma yapıyor. İnşallah kısa zamanda bunları hayata geçirerek çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Dedi.

30.05.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak 
atanan Sayın İsmail USTAOĞLU İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. BAYBURT MILLETVEKILI DOÇ. DR. 

SAYIN ŞAHAP KAVCIOĞLU; 
DOKAP AHIR PROJELERINDEN 11 

MILYON TL HIBE
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Ba-
kanlığınca uygulanan 10-50 baş 
arası ahır, 100-200 baş arası ağıl 
yapımına ve tadilatına yönelik % 
50 hibe desteği sağlanan DOKAP 
projeleri kapsamında Bayburt’tan 
teklif edilen 282 projeden 90 
proje asil olarak 90 proje ise ye-
dek olarak onaylandığını belirten 
Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 35 ilde 
uygulanmakta olan bu projeler 
kapsamında, Bayburt en fazla 
projesi kabul edilen iller arasında 
yer almıştır, dedi. Sayfa12
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30.05.2016 tarih ve 
2016/8864 sayılı Valiler 
Kararnamesi ile Bayburt 

Valisi olarak atanan Sayın İsmail 
Ustaoğlu İl Müdürlüğümüzü zi-
yaret ederek çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. 
Bayburt Valisi Sayın İsmail Usta-
oğlu  toplantıda yaptığı açıkla-
mada; “İlimiz ekonomisi büyük 
oranda tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Potansiyel ola-
rak baktığımızda özellikle orta 
ve doğu Karadeniz’de makineli 
tarıma uygun en fazla tarım ara-
zisinin ilimizde olması, toplam 
yüzölçümünün % 57’sine te-
kabül eden mera varlığı, tarım 
ve hayvancılık alanında ilimize 
önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Bu doğrultuda tarım ve hayvan-
cılığa yönelik kamu hizmetle-
rinin etkinliği bu önemli sektö-
rün gelişimini ve aynı zamanda 
şehrin ekonomisini doğrudan 
etkilemektedir. Dolayısı ile biz-
de bu anlamda tarımla ilgi tüm 
kurumlar olarak koordineli bir 
şekilde çalışmak ve bu potan-
siyeli en verimli şekilde hare-
kete geçirmek durumundayız. 
Başta sulama ve toplulaştırma 
projeleri olmak üzere tarım 
sektörünü ileriye taşıyacak tüm 
proje ve çalışmalar titizlikle ta-
kip edilerek hayat geçirilmesi 
sağlanacaktır. Maliye Bakanımız 

Sayın Naci Ağbal bu konuda 
çok hassas olup bu projeleri en 
üst düzeyde bizzat takip etmek-
tedir. Planlanan ve devam eden 
projelerin tamamlanması ile 
Bayburt’un sahip olduğu tarım 
arazilerinin yaklaşık %50’si su-
lanabilir hale gelecek olup, çift-
çilerimizin verim ve gelirlerinde 
önemli bir artış sağlanacaktır. 
Diğer yandan toplulaştırma ça-
lışmalarının tamamlanması ile 
çiftçilerimizin üretim maliyetle-
ri önemli ölçüde azaltılacaktır. 
Hedefimiz inşallah kısa sürede 
tarım sektöründeki tüm altyapı 
projelerinin tamamlanarak çift-
çilerimizin kazancının arttırıl-
masıdır.” Dedi.

Bayburt’un yeni Valisi Sayın İsmail USTAOĞLU; 
“Birinci Önceliğimiz Tarım”
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Gıda Tarım Ve Hay-
vancılık Bakanlığınca 
uygulanan 10-50 baş 

arası ahır, 100-200 baş arası 
ağıl yapımına ve tadilatına 
yönelik % 50 hibe desteği 
sağlanan DOKAP projeleri 
kapsamında Bayburt’tan tek-
lif edilen 282 projeden 90 
proje asil olarak 90 proje ise 
yedek olarak onaylandı.
Asil ye yedek liste Gıda Ta-
rım Ve Hayvancılık Bakan-
lığı internet sayfasında yer 
almaktadır. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünce 
köy köy dolaşılarak anlatılan 
hayvancılık projeleri kapsa-
mında ahır ve ağıl yapımına 
ve tadilatına % 50 hibe des-
teği sağlanmaktadır. Çevre 
ve Şehircilik keşif rakamları 
üzerinden verilen % 50 hibe 

desteği, uygulama aşamasın-
da çiftçilerin işçiliği de dik-
kate alındığında daha yüksek 
oranlara ulaşabilmektedir.
Konu ile ilgili açıklama yapan 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabu-
lut; Ekonomisi hayvancılığa 
dayanan ilimiz için en önem-
li proje başlığı olan ahır pro-
jelerinden İlimiz çiftçilerinin 
yararlanabilmesi için yakla-
şık 4-5 aydır yoğun bir çalış-
ma yürüttük. 
Bu kapsamda bir yandan 
köylerde gece eğitimleri ile 
projelerin detayları anlatılır-
ken bir yandan da tapu soru-
nu olan çiftçilere hazineden 
yer satışları sağlanmış, bazı 
köylerde toplu hayvancılık 
merkezleri planlanmıştır.
Tüm bu çalışmalar netice-

sinde oluşan 282 adet proje 
başvurusu Bayburt için rekor 
sayılabilecek bir rakamdır. 
Bakanlığımızca yapılan de-
ğerlendirme neticesinde 
bütçe imkânları doğrultu-
sunda 90 proje asil olarak 90 
proje ise yedek olarak kabul 
edilmiştir.
Başvuru yapan çiftçilerimiz 
sonuçları İl Müdürlüğümüz-
den ve Bakanlığımız internet 
sitesinden öğrenebilirler.90 
adet ahır projesinin toplam 
kapasitesi yaklaşık 5000 bü-
yükbaş hayvan olup, toplam 
yatırım tutarı yaklaşık 27 mil-
yon TL. dir. Projelerin Bay-
burt hayvancılığı ve ekono-
misi için hayırlı olmasını ve 
çiftçilerimize bol kazanç ge-
tirmesini temenni ediyorum.

90 Ahır Projesi Kabul Edildi

Gelişen ve değişen dünyanın 
en önemli sorunlarından 
birisi güvenilir ve yeterli 

gıdaya erişebilmektir. Hayvan 
sağlığının doğrudan insan sağlığını 
etkilediği ve hayvansal ürünlerin 
insan beslenmesindeki tartışılmaz 
gereksinimi unutulmamalıdır. 
“Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan” 
yaklaşımında, hayvan sağlığı ve 
refahı, gıda güvenirliği ve halk 
sağlığı konularında veteriner 
hekimlerin önemli sorumlulukları 
bulunmaktadır.
2016/02 nolu Hayvan Hastalıkları 
ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri 
Kontrolü Genelgesi gereğince 
Hayvan hastalıkları ile aşılama ilgili 
paydaşların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi kampanyası Kop 
Köyünde yapılan toplantı ile devam 
etmektedir.
İl Müdür Yarımcı Bülent Bayraktar 
ve Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili 
Kani Yavuz’un katıldığı toplantıda;
1.Gebe İneklerin Beslenmesi
2. Buzağı İshalleri ve Korunma
Yolları
3.Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD-
Sığır Çiçeği) Hastalığı aşılaması ve 
korunma yolları
4.Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların 
küpelenmesi ve tescili
5.Brucella, Şap hastalığı gibi bulaşıcı 
hastalıklar
Hakkında borşürler, lifletler 
dağıtılarak konular ile ilgili bilgiler 
verildi.

Türkiye’de Nitrat Di-
rektifi’nin uygulanma-
sı için Teknik Yardım 

Projesi kapsamında tarımsal 
kaynakların, Ülkemizin su ve 
toprak kaynaklarında neden 
olduğu kirliliğin kontrol edil-
mesi yoluyla su kaynakları, 
toprak ve atmosfer üzerin-
deki bitki besin maddesi 
girdi etkisinin azaltılmasını 
ve ayrıca Ülkemizde Nitrat 
Direktifi’nin uygulanması he-
deflenmektedir.
Bu projenin amacı, AB Nit-
rat Direktifi’nin uygulanması 
için Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nın altyapısı-
nın desteklenmesi yoluyla 

yüzey ve yeraltı su kaynak-
larında ve toprakta, tarımsal 
kaynakların neden olduğu 
bitki besin maddesi kirlili-
ğinin azaltılması için Teknik 
Yardım sağlamaktadır.
Bu kapsamda ilimizde her 
ay içerisinde belirlenen 20 

örneklem noktasından nu-
mune alınıp, tahlilleri yaptı-
rılarak sisteme girilmektedir. 
Böylece ilimizde tarımsal 
kaynakların, su ve toprak 
kaynaklarında neden olduğu 
kirlilik takip ve kontrol edil-
mektedir.

Kop Köyü 
Toplantısı

Tarımsal Nitrat Kirliliğin Belirlenmesi Çalışmaları Devam Ediyor



Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı taşra birimlerin-
ce her bölgede yıllık ola-

rak yapılan bölge grup toplantısı 
ilk kez Bayburt’ta yapıldı. Bayburt 
Üniversitesi Konukevi Konferans 
Salonunda yapılan toplantıya Vali 
Yardımcısı Recep Höl, Bayburt İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Abdulkadir Karabulut, Eğitim, 
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkan-
lığı Çalışma Grup Sorumlusu Ha-
luk Baliç, Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsü Müdürü 
Şerafettin Çakal, Erzurum Vete-
riner Kontrol Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Biray Okumuş, Erzincan 
Bahçe Kültürleri Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Birol Karadoğan,  
Muş, Kars, Ardahan, Erzurum, 
Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüklerinden İl Müdür Yar-
dımcısı, Şube Müdürleri ve teknik 
personeller katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bayburt İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, “Bu tür toplantıların 
Bakanlık taşra birimleri arasında 
koordinasyonu geliştirerek so-
runların daha kısa sürede çözü-
me kavuşturulmasına vesile ol-
duğunu, aynı zamanda araştırma 
kuruluşlarının yaptığı çalışmaların 
il müdürlükleri aracılığı ile çiftçi-
lere aktarılması noktasında büyük 
önem taşıdığını”  ifade etmiştir.
Vali Yardımcısı Recep Höl ise 
yaptığı konuşmada; “ Tarihe ba-
kıldığında dünyada ekonomi, 
iktisat, medeniyetler ve savaşla-

rın temelinde genellikle tarımın 
olduğunu, iktisadi birçok görüş 
ve analizin tarımsal konularla şe-
killendiğini, bu anlamda tarımın 
bilimsel araştırmalara dayanan 
önemli bir sektör olduğunu, araş-
tırmacıların ve teknik elemanların 
yeni uygulama ve metotları mut-
laka çiftçiye ulaştırması gerekti-
ğini, kendisinin de zaman zaman 
tarımsal enstitülerle bağlantı kur-
duğunu, Bayburt’ta katılımcıları 
ağırlamaktan mutluluk duyduğu-
nu” ifade ederek tüm katılımcıla-
ra ve toplantıda emeği geçenlere 

teşekkür etmiştir.
Bölge grup toplantısı, Doğu Ana-
dolu Tarımsal Araştırmalar Ens-
titüsü Müdürü Şerafettin Çakal, 
Erzurum Veteriner Kontrol Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Biray 
Okumuş, Erzincan Bahçe Kültür-
leri Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Birol Karadoğan’ın başkanlığında,  
enstitülerde görevli uzmanlar ta-
rafından yürütülen araştırma pro-
jelerinin sunumu ile devam etti.  
Sunumlarda, şekerpancarı, dut, 
tarımsal örgütlenme, yem bezel-
yesi, ters lale konularında yürütü-
len birbirinden değerli araştırma 
projeleri hakkında bilgiler verildi. 
Sunumların ardından, sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışılarak bir 
sonraki toplantının 2017 yılında 
Muş  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıl-
masına karar verildi. Bölge grup 
toplantısı, konferansın ardından, 
misafir katılımcılarla birlikte Bak-
sı Müzesi ziyareti ile sona erdi.
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Tarım Bakanlığı Bölge Grup Toplantısına İlk Kez Bayburt  Ev Sahipliği Yaptı

Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Bireysel Sula-
ma Sistemlerinin Desteklen-

mesi Hakkında Tebliğ (Te-
bliğ No: 2016/13) 29.04.2016 
tarihli Resmi Gazete’ de yayım-
landı. Destekleme ile tarımsal 
faaliyetler için geliştirilen modern 
basınçlı bireysel sulama sistem-
lerinin üreticiler tarafından kul-
lanımının yaygınlaştırılarak; daha 
kaliteli ve pazar isteklerine uygun 
üretim yapılmasını sağlamak, kırsal 
alanda üreticilerin gelir düzeyinin 
yükseltilmesi için bireysel sulama 
sistemlerinin desteklenmesi he-

deflenmektedir. Hibe desteği için 
son başvuru tarihi 16 Haziran 2016 
olarak belirlenmiştir.
Yatırım konuları;

a) Tarla içi damla sulama sistemi 
kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sis-
temi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sula-
ma sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sis-
tem veya Tamburlu sistem yağmur-
lama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi 
kurulması.
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen 
başvurularda, hibe sözleşmesinde 
belirlenen hibeye esas mal alım 
tutarının KDV hariç %50’sine hibe 
yoluyla destek verilir. Hibeye 

esas mal alım tutarı gerçek kişiler 
için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 
200.000.-TL’yi geçemez. Mal alım 
bedellerinin, bu miktarları aşması 
durumunda aşan kısım yatırım-
cı tarafından ayni katkı olarak 
karşılanır. 2016 yılı başvuruları 
29.04.2016 tarihinden itibaren 45 
gün sonra tamamlanacak olup, 
13.06.2016 tarihi mesai bitimine 
kadar başvuru yapılması gerek-
mektedir. Ayrıntılı bilgi için Bay-
burt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürlüğüne 
başvurunuz. 

Bireysel Sulama Sistemlerine % 50 Hibe Desteği
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Bayburt İlinde Lider Çocuk Tarım Kampı Sona Erdi

Öğrencilere doğa bilinci 
ve çevre farkındalığını 
kazandırmak, tabiat-

la buluşmalarını sağlamak, 
tarladan sofraya gıda üretim 
teknolojileri ve güvenirliliği 
hakkında bilgi vermek olan 
ve Bakanlığımız Eğitim Yayım 
ve Yayınlar Dairesi Başkan-
lığı tarafından başlatılan ve 
ülke genelinde uygulanan 
Lider Çocuk Tarım Kampı, İl 
Müdürlüğümüzce 01-03 Haziran 
2016 tarihleri arasında Şehit Re-
cep Eşiyok İlköğretim Okulun-
da eğitim gören 57 öğrencinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.  
Kampın genel amacının yanın-
da, 2016 Yılı Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım örgütü tarafından 
“Uluslararası Bakliyat Yılı” olar-
ak ilan edilmesi nedeni ile bak-
lagillerin beslenmedeki önemi 
ve tüketiminin arttırılmasına 
yönelik eğitim ve etkinlikler-
le desteklenmiştir.Kampın  ilk 
gününde 2016 yılının Birleşmiş 
Milletler Gıda Tarım örgütü 
tarafından Uluslararası Bakliyat 
Yılı ilan edilmesi nedeniyle İlim-
izde kamp uygulamasına katılan 
öğrencilerin bakliyat bilincini 
yükseltmek amacıyla ‘’ Tarımda 
ve Beslenmemizde Bakliyatların  
Önemi ’’ konulu kompozisyon 
hazırlamaları hususunda Kurum 
toplantı salonumuzda slaytlı 
bir eğitim verildi. Daha son-
ra çocuklara Yeşilyurt Köyüne 
işletme gezisi düzenlendi. 
Kampın ikinci gününde Tarım-
da İklim Değişikliklerinin önemi 
ile ilgili bilgilendirme yapılarak 

Bilinçli Tüketici, Gıda Denetim 
Hizmetler ile Süt ve Bakliyat 
Tüketiminin Önemi konusun-
da eğitim verildi. İkinci günün 
sonunda çocuklara Pamuktaş 
köyündeki Koyun İşletmesi 
ile Arpalı Çiğdemtepe ma-
halesindeki Yumurta Üretim 
ve Paketleme İşletmesi ziyareti 
gerçekleştirilerek üretim ye-
rinde görüldü. Üreticiler ile 

buluşan çocuklar, koyun ve 
yumurta üretim faaliyetleri 
hakkında üreticilerden birinci 
ağızdan bilgiler aldı. Öğrencil-
er, kamp süresince hem eğlendi 
hem öğrendi. Kampın üçüncü 
gününde öğrencilerle birlikte 
Aşağı Dikmetaş köyü işletme zi-
yareti dönüşünde yapılan piknik 
esnasında bakliyatın sağlık ve 
beslenmemizdeki önemi husu-

sunda önemli bilgiler verildi. 
Kampın sonunda Kurum To-
plantı salonunda şenlik havası 
içinde İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Abdulkadir 
Karabulut, Şehit Recep İlköğre-
tim Okulu Müdürü Sertaç Şek-
er, İl Müdür yardımcılarımız 
Vedat Aydoğan ve Bülent Bay-
raktar, Okul Müdür Yardımcısı 
Selçuk Okur, Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube Müdürü  
Ömer Şentürk ve Sınıf öğret-
menlerinin katılımıyla  şenlik 
havası içinde kampa katılan 
öğrencilere “Lider Çocuk Tarım 
Kampı Katılım Sertifikası” ile 

birlikte çeşitli hediyeler veril-
erek  hatıra fotoğraflarının çekil-
mesiyle kamp sona erdi.



6

İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü Bit-
kisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdür Vekili 
Abdurrahman Müftüoğ-
lu , yaptığı açıklamada, 
meyve ağaçlarından uzun 
süre ve kaliteli ürün alabil-
mek amacıyla ilde bahçe 
sahiplerine uygulamalı bu-
dama eğitimi verildiğini 
söyledi. Budamayla meyve 
ağaçlarının güzel ve kaliteli 
bir taç oluşturmasını sağla-
yarak ağaçlardan bol ve 
kaliteli ürün alabilmenin 
amaçlandığını belirten 
Müftüoğlu;“Meyve yetiş-
tiriciliğinde kaliteli ve bol 
ürün alabilmek için toprak 
işleme, sulama, gübreleme, 
mücadele gibi tedbirlerin 
yanında her yıl budamanın 
da yapılması zorunludur. 
Meyvecilik alanında son yıl-
larda kaydedilen gelişmeler 
ümit vericidir. Ancak yeni 
üretim tekniklerini kabul 
etme yanında bu tekniklerin 
gerektirdiği kültürel işlem-
leri de kabul etmek ve uygu-
lamak çok önemlidir. 
İlimizde yeni yeni kurul-
maya başlayan modern 
bahçeler meyveciliğimiz 
açısından olumlu gelişmeler 
olmaktadır. Kültürel işlem-
lerin uygulanması açısından 

modern bahçeler büyük 
kolaylıklar sağlamakta ancak 
bu bahçeler klasik bahçel-
ere göre daha çok özen is-
temektedirler. Bu noktada 
özen gösterilmesi gereken 
konuların başında budama 
ve terbiye gelmektedir. 
Gerek klasik bahçeler gerek-
se modern bahçelerde ilk 
yıllarda uygulanan terbiye 
işlemleri ve ağacın ömrü 
boyunca yapılan budama; 
verimi, meyve kalitesini ve 
ağacın sağlığını doğrudan 
etkilemektedir. Bu neden-

le budama işleminin çok 
iyi bilinmesi ve etkin uygu-
lanması bahçe verimliliği 
açısından oldukça büyük 
önem arz etmektedir. 
Meyve üretiminde buda-
manın en önemli fonksiyonu 
vegatatif ve generatif den-
geyi kurmak yanında ağacın 
hastalıklı ve zararlılardan 
etkilenmiş bitki parçalarının 
bahçeden uzaklaştırıl-
masıdır. Meyvecilikte bu-
damada göz önünde alın-
acak en önemli faktörler; 
budama zamanı ve buda-
ma tekniğidir. Günümüzde 
bodur meyve üretiminin 
yaygınlaşması ile meyve di-
kim yöntemleri ve budama 
teknikleri de değişmiştir. 
Kaliteli meyve üretimi iyi 
bakım beslemenin yanında 
doğru zaman ve yöntemle 
yapılan budama sonucunda 
oluşmaktadır.” dedi.
Müftüoğlu, budama tekniği 
ve meyvecilikte çeşit seçimi, 
dikim mesafesi, gübreleme, 
sulama, toprak işleme, hast-
alık ve zararlılarla mücadele, 
meyve ağaçlarında ba-
har döneminde uygulanan 
kalem aşı yöntemleri konu-
larında da Müdürlüğümüze 
müracaat eden üreticilere 
bahçelerinde uygulamalı 
eğitim verildiğini kaydetti.

Çiftçilere Uygulamalı 
Budama Eğitimi 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından Denizbank 
işbirliği ile gerçekleştirilen 

“Tarım ve İnsan” temalı fotoğraf 
yarışmasında 2015 yılında ödül alan 
fotoğrafların da bulunduğu 60 fotoğraf, 
Bayburt Taşhan’da sergilenmeye 
başlandı. 
Serginin açılışına Bayburt Valisi Yusuf 
Odabaş Cumhuriyet Başsavcısı Hasan 
Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf 
Elçi, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent 
Kaya, Kurum Müdürleri ve  çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Sergi açılışını müteakip Bayburt Valisi 
Sayın Yusuf Odabaş, beraberindeki 
heyetle birlikte,  ülkemizin değişik 
yörelerinden çekilen 60 adet fotoğrafı 
inceleyerek fotoğraf yarışması hakkında 
bilgi aldı.  Açılış programı düzenlenen 
kokteyl sonrası son buldu.  
“Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi”  
Bayburt Taşhan’da  13.04.2015 
Çarşamba gününe kadar ziyaret 
edilebilecektir.

7. Tarım ve  İnsan 
Konulu Fotoğraf 

Sergisine  Yoğun  İlgi
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Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Korunma 
(ÇATAK) Programında mevcut yapısal 

dengede, çeşitli nedenlerle toprak yapısı-
nın ve su kalitesinin değiştiği gözlenen ve 
tedbir alınmadığı takdirde yakın gelecekte 
çevre açısından olumsuz etkilere sahip ola-
bilecek bölgelerde; toprak ve su kalitesinin 
korunması, doğal kaynakların sürdürebilir-
liği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olum-
suz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan 
uygulamaları tercih eden üreticilerin des-
teklenmesi söz konusudur. Yapılan bu des-
teklemeler, üreticilerin çevre amaçlı tarım 
uygulamalarını benimsemesini sağlamak 
üzere bir araç olarak kullanılmaktadır.Bu 
doğrultuda 27/04/2011 tarih ve 27917 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevre Amaçlı 
Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih 
Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Ka-
rarın Uygulamasına İlişkin 2011/4 numaralı 
Tebliğ” gereği İlimizde programın uygula-
ma alanları belirlenmiş, mahallinde ayrıntılı 
etüt, değerlendirme ve tespitler yapılmıştır.
Diğer taraftan yapılan çalışmalar sırasında 
üreticilerin programı benimseme düzeyleri-
ni artırmak için program kapsamındaki köy-
lerimizde Çiftçi Toplantıları düzenlenmeye 
başlanmıştır. Çatak Programında, toprak ve 
su kalitesinin korunması, doğal kaynakların 
sürdürebilirliği, erozyonun önlenmesi ve ta-
rımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yö-
nelik alanların korunması amaçlanmaktadır.
UYGULAMA ŞEKLİ
Çatak Programı kapsamında destekleme 
yapılacak alanlarda, üç ayrı katagoride be-
lirlenen uygulamalara 3 yıl süreyle ödeme 
yapılmaktadır.
Bu kapsamda;
1 inci katagoride   : Minimum toprak işleme-
li tarım uygulamalarına  30 TL/ da
2 inci katagoride   : Toprak ve su yapısının 
korunması ve erozyonun engellenmesi  60 
TL/ da
3 üncü katagoride : Çevre dostu tarım tek-
nikleri ve kültürel uygulamalara 135 TL / da 
ödeme yapılır.
Başvuru ve istenecek belgeler
ÇATAK programını tercih eden üreticilerin, 
bu amaçla yapılan alan bazlı destekleme-
den yararlanabilmeleri için başvuru formu 
ve ekleriyle birlikte, Tebliğ hükümlerine uy-
gun olarak uygulamanın yapıldığı yerdeki il/
ilçe müdürlüğüne müracaatta bulunmaları 
gerekir.

Bayburt Ziraat Odası 
tarafından Dünya Çift-
çiler Günü etkinlikleri 

kapsamında Öğretmenevi 
toplantı salonunda bir kut-
lama programı düzenlendi.
Programa; Vali Yusuf Oda-
baş, Belediye Başkanı Mete 
Memiş, Cumhuriyet Başsav-
cısı Hasan Uğurlu, Bayburt 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel 
Meclis Başkanı Yusuf Elçi, 
AK Parti Bayburt İl Başkanı 
Hakan Kobal, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Ab-
dulkadir Karabulut ile davet-
liler ve çiftçiler katıldı.Maliye 
Bakanımız Sayın Naci Ağbal 
ve Milletvekili Doç. Dr. Şahap 
Kavcıoğlu’ nun tebrik mesajı 
gönderdiği, programın açılış 
konuşmasında Bayburt Zi-
raat Odası Başkanı Abuzer 
Yıldırımtepe; “Ziraat Odası 
olarak katılımcı bir yönetim 
anlayışıyla çiftçilere hizmet 
vermekteyiz. Katılımcı yö-
netim anlayışı kamu kurum 
ve kuruluşlarının başkan, 
yönetici ve müdürleriyle iyi 
ilişkiler içerisinde olamazsak 
başarılı olmamız mümkün 
değil. Başta sayın valimiz, 
belediye başkanımız ve diğer 
kurum amirleri olmak üzere 
herkesle çok iyi ilişkiler için-
de bulunduk.” dedi.Yıldırım-
tepe, ildeki hemen hemen 
her kurumla çeşitli projeler 
yürüttüklerini ve yürütmeye 
devam edeceklerini belir-
terek, program kapsamında 
yılın çiftçisi başta olmak üze-
re Bayburt tarım sektörüne 

ilgi ve destekte bulunanlara 
ödül verdiklerini kaydetti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Abdulkadir Ka-
rabulut yaptığı konuşmada 
“Toprağa alın teri, emek ka-
tarak berekete dönüştüren 
bütün çiftçilerimiz takdire 
ve şükrana layıktır. Ben bu 
güzel programı yapan Bay-
burt Ziraat Odasına teşekkür 
ve şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm çiftçilerimizin Dünya 
çiftçiler gününü kutluyor, be-
reketli sezonlar diliyorum.” 
Dedi.Programda, ocak ayın-
da Şırnak’ın Cizre ilçesindeki 
terör örgütü PKK’ya yönelik 

operasyonda şehit olan özel 
harekat polisi Ömür Erbay’ın 
babası Turgut Erbay’a “Yılın 
Çiftçisi Ödülü” takdim edil-
di.Tarım sektörüne destekle-
ri dolayısıyla ödül Vali Yusuf 
Odabaş ve Belediye Başkanı 
Mete Memiş’ e Onur Plaketi 
takdim edilirken, İl Emniyet 
Müdürü İsa Bülent Kaya, İl 
Planlama Müdürü İsrafil Er-
doğan, İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürü Hasan Saka  ve İl 
Defterdarı Davut Karadağ’a  
Ziraat Odası projelerine yap-
tıkları katkılardan dolayı te-
şekkür plaketi verildi.
Çeşitli kategorilerde seçi-
len çiftçilere plaket takdim 
edilmesi ile programda son 
buldu.

Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı

Çatak Programı Kapsamında 
Çiftçi Toplantıları Başladı     
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Toplantıya Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş, Bayburt İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, 
Bayburt Ziraat Odası Başkanı 
Abuzer Yıldırımtepe, STK Baş-
kan ve temsilcileri ile Köy Muh-
tarları, çiftçiler ve basın men-
supları katıldı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Bayburt İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Abdulkadir Karabulut; “ 
Bakanlığımızca genç çiftçilere 
yönelik başlatılan 30 bin TL hibe 
programı kapsamında başvuru-
lar bu gün itibari ile başlamıştır. 
Bu proje Bayburt için önemli bir 
fırsat olup, bu konuda tüm çift-
çilerimizi bilgilendirmek için yo-
ğun bir çalışma başlattık.  Baş-
vuru süresi 1 ayla sınırlı olup, bu 
sürede gece gündüz tüm köyle-
rimizi gezerek gereken bilgilen-
dirmeyi yapacağız. Her projede 
olduğu gibi kapı kapı gezerek 
sizlere bu projenin detaylarını 
anlatacağız. Yeter ki siz istekli 

olun bir şeyler yapmak isteyin. 
Gereken tüm yardımı sağlayaca-
ğız. Bu projenin şimdiden tüm 
çiftçilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. Bayburt Valisi 
Yusuf Odabaş yaptığı konuş-
mada; “Bayburt ekonomisinde 
tarım ve hayvancılık çok önemli 
bir yere sahiptir. Genç çiftçile-
re yönelik başlatılan 30 bin TL 
hibe desteği bu anlamda çok 
önemli bir destektir. Özellikle 
köylerimizde işsiz gençlerimizin 
hayvancılık yapması adına çok 
önemli bir destektir. Bu projenin 
hayata geçirilmesinden dolayı 
Maliye Bakanımız Sayın Naci 
Ağbal’a şükranlarımızı sunuyo-
rum. Bu proje ve diğer proje-
lerdeki gayretli çalışmalarından 
dolayı İl Tarım Müdürümüz ve 
kurum çalışanlarına da teşekkür 
ediyorum. “ dedi.Toplantının 
ikinci bölümünde Genç Çiftçi 
Tanıtım Sunumu Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
İl Müdür Yarımcısı Vedat Aydo-

ğan tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Sunumda; Genç Çiftçi Hibe 
desteği olarak 30 bin TL hibe 
verileceği, başvuruların 13 Nisan 
2016 tarihinde başladığı ve bir 
ay sonra 12 Mayıs 2016 tarihinde 
sona ereceği, hayvan alımlarının 
TİGEM çiftliklerinden yapılaca-
ğı, başvuru işlemlerinin kolay 
ve anlaşılır olduğu konusunda 
bilgiler verilerek hibe desteğinin 
detayları anlatılmıştır.  Katılımın 

yoğun olduğu toplantı soru-ce-
vap bölümüyle tamamlanmıştır. 
Genç çiftçi desteklemesi 
kapsamında ilimize Bakan-
lığımız Tarafından verilen 
ödenek karşılığında 108 adet 
Genç Çiftçimize destek sağ-
lanacak olup, Çiftçilerimizle 
sözleşme imzalanmış olup İl 
Müdürlüğümüz TİGEM’ den 
hayvan temini için gerekli 
çalışmaları başlatmıştır.

Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 13.04.2015 Çarşamba günü Bayburt Şair Zihni Kültür 
Merkezinde çiftçilerin yoğun katılımı ile Genç Çiftçi Hibe Desteği tanıtım toplantısı yapıldı.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Tanıtım Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
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Bayburt İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce Çoruh 

Nehri Havzası Rehabilita-
syon Projesi kapsamındaki 
köylerde yem bitkisi tohum 
desteği sera yapımı ve örnek 
bahçe tesis çalışmaları devam 
ediyor.Çoruh Nehri Havzası 
Rehabilitasyon Projesi kap-
samında toplamda; Masat 
havzasındaki 5 köyde toplam 
260 çiftçiye 98 bin TL tutarın-
da toplam 10.800 kg yem bit-
kisi tohumu (3000 kg yonca, 
4300 kg korunga ve 3500 kg 
fiğ) desteği sağlanmıştır. 
Proje Kapsamında; 5 köyde 
kiraz, 4 köyde elma, 2 köyde 
kayısı, 1 köyde ise armut ol-
mak üzere toplam 12 köyde 
12 adet demostratif amaçlı 
örnek bahçe kurulmuştur. 
Tamamı proje tarafından 
karşılanan bahçelerin etrafı 
çit ile çevrilmiştir.Yine Çoruh 
Nehri Havzası Rehabilitasyon 
Projesi Kapsamında; 2 köyde 
örnek sera yapım çalışma-
ları devam etmekte olup, 12 
köyde toplam 16.000 adet 
sebze fidesi(domates, sala-
talık, biber, patlıcan, kavun, 
karpuz) dağıtılmıştır.Çoruh 
Nehri Havzası Rehabilitasyon 
Projesi; Japonya Uluslararası 
İşbirliği Ajansı (JICA) ile mül-
ga Çevre ve Orman Bakan-
lığı arasında yapılan işbirliği 
anlaşması çerçevesinde 
yürütülmektedir. Bayburt’ta 

2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 
4 olmak üzere seçilen toplam 
13 Mikro-havzada yer alan 
köylerde uygulanan proje 
2019 yılına kadar devam ede-
cektir.

Tohumluk Patates Dağıtımı
İl Müdürlüğümüz, Bayburt 
Valiliği İl Özel İdaresinin 

katkısıyla Tarla Bitkilerini 
Geliştirme Projesi kapsamın-
da; Merkez ilçede 134 çiftçi-
ye 48.600 kg, Aydıntepe il-
çesinde 127 çiftçiye 20.000 
kg, Demirözü ilçesinde 56 
çiftçiye 11.000 kg olmak üzere 
toplamda 317 çiftçiye 79.600 
kg tohumluk patates dağıtımı 
gerçekleştirildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü Su Ürünleri Kontrol Gö-

revlileri Mehmet Mete Yılmaz ve 
Yasemin Ünsever perakende satış 
yerleri, tesis ve iç sularda 1380 Sa-
yılı Su Ürünleri Kanunu kapsamın-
da 2016 yılı içinde toplam 342 adet 
denetim yaptı.Son 4 ayda yapılan 
denetimlerde; 11 adet idari para 
cezası kararı uygulanırken, ilgililere 
toplam 12 bin 243 TL para cezası 
kesildi. Ayrıca 1380 sayılı Su Ürün-
leri Kanunu’na aykırı olarak kullanıl-
dığı tespit edilen 25 adet tırıvırı ağ, 
2 adet serpme ağa el konuldu. Ya-
sak avlanan çeşitli türdeki 77 adet 
canlı balık yeniden iç sulara bırakıl-
dı.Bayburt sınırları içerisinde bulu-
nan akarsu ve göletlerde 15 Mayıs 
ile 15 Ağustos 2016 tarihleri ara-
sında sazan, kadife, tatlı su kefali, 
yayın balığı ve diğer sazangil türle-
rinin avcılığı yasak olduğunu açık-
layan su ürünleri mühendislerimiz, 
“Bu tarihler dışında iç sularımızda 
uygun av vasıtaları ile avlanmasın-
da bir sakınca bulunmamaktadır. 
Av yasağı süresince yasaklanan su 
ürünlerinin her ne suretle olursa 
olsun satışı, nakli ve imalatta kul-
lanılması yasaktır.” açıklamasında 
bulundu.Bu yasak dönemde yapı-
lacak olan denetimlerde su ürün-
leri avcılığı yapan amatör ve ticari 
balıkçılara; idari para cezası, ya-
saklı ürüne ve av aracına el koyma 
işlemi uygulanacaktır. Sürdürülebi-
lir balıkçılığın sağlanması için tüm 
amatör ve ticari balıkçılarımızın av 
yasaklarına uymaları, avcılık konu-
sunda bilinçli ve duyarlı davranma-
ları son derece önemlidir.İlimize 
bağlı iç sularımızda su ürünleri mü-
hendisi personellerimiz tarafından 
yerine getirilen av yasakları dene-
timleri av yasağı süresince de has-
sasiyetle yerine getirilmeye devam 
edilecektir. Amatör balıkçılarımızın 
sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek 
sezonlarda daha verimli ürünler 
alabilmek adına av yasaklarına ria-
yet etmelerini önemle rica ederiz.”

Çoruh Nehri Havzası Projesinde 
Çiftçi Destekleri Devam Ediyor

Av Yasağı Başlıyor
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Koyun ve Keçilerin Elek-
tronik Kimliklendirilmesi 
ve Kaydı Projesi kap-

samında ilçe müdürlüklerinde 
görevli veteriner hekim, veterin-
er sağlık teknikerleri ve veterin-
er sağlık teknisyenlerine yönelik 
eğitim programı gerçekleştiril-
di.Bayburt Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut’un başkanlığın-
da gerçekleşen toplantıya, İl 
Müdür Yardımcısı Bülent Bay-
raktar, Hayvan Sağlığı Yetiş-
tiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdür Vekili Kani Yavuz, Veter-
iner Hekimler, Veteriner Sağlık 
Teknisyenleri ve Teknikerleri 
katıldı.Açılış konuşmasında İl 
Müdürü Abdulkadir Karabulut ; 
Avrupa Birliği kaynaklı Koyun ve 
Keçilerin Elektronik olarak kim-
liklendirilmesi ve Kaydı Projesi 
kapsamında başlanacak olan 
uygulamanın hayvan hareketler-
inin, hayvan hastalıklarının ve 
gıda güvenliğinin sağlanması 
amacıyla yürütülen yeni bir 
proje olduğuna ve 2016 yılı 
bahar aylarında uygulanmaya 
başlayacak bu projenin sağlıklı 

ve güvenilir verilere dayanan 
kayıt sistemini güçlendire-
ceğine ve hayvan hareketleri ile 
hastalıklarının mücadelesinde 
büyük fayda sağlayacağına 
değindi.Bu proje ile hayvan 
hastalıklarının kontrol altına 
alınması ve gıda güvenliğinin 
sağlanması amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda koyun ve keçil-
erin kimliklendirilmesi, kayıt al-
tına alınması ve hareketlerinin 
izlenmesi gibi faaliyetlerin etkin 
bir şekilde yürütülmesi ile proje 
kapsamında gerçekleştirilecek 
elektronik küpeleme sayesinde, 
el terminalleri aracılığı ile kayıt-
lardaki hata payının en aza indi-
rilmesi hedeflenmektedir. Proje 

aynı zamanda Avrupa Birliğine 
uyumlu sağlıklı ve güvenilir 
verilerin bulunduğu bir kayıt 
sisteminin kurulmasınıda 
desteklemektedir. Bu kapsamda 
Elektronik küpelerin ve el ter-
minallerinin 81 İl Müdürlüğüne 
dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, 
İl Müdürlüğümüzce uygula-
manın sürdürülebilirliği ile ilgili 
tedbirler alınarak yapılan Koyun 
ve Keçilerin Elektronik Olarak 
Kimliklendirmesi ve Kaydı Eğit-
iminde ilgili personele Elektron-
ik küpeleme  ekipmanları ve uy-
gulaması ile ilgili eğitim verilmiş 
olup eğitim sonunda personele 
Elektronik küpeleme ekipman-
ları dağıtılmıştır.

Fide, Fidan ve Süs Bitkileri Satış 
yeri denetimleri İl Müdürlüğü-
müz teknik ekiplerince 5996 sa-

yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu ile 5553 Sayılı 
Tohumculuk Kanunu ve ilgili kanun-
lara bağlı olarak çıkarılan Yönetmelik 
Hükümlerince yapılmaktadır. Fidan, 
Fide, Tohum, Süs Bitkisi vb. üretim 
materyallerinin kontrol ve denetimle-
ri arazi tespitinden başlayarak nihai 
tüketiciye ulaşana kadar tüm aşama-
larında devam etmektedir.İl Müdür-
lüğümüz teknik ekiplerince yapılan 
denetimlerin ana amacı üretim ma-
teryallerinin (Fidan, Fide, Tohum, Süs 
Bitkisi vb. ) iç ve dış karantinaya tabii 
etmenlerden hastalık ve zararlılardan 
ari, sertifikalı ürünlerde ise ismine 
doğruluk ve depolama ve satış yerle-
rinde doğru yöntemlerle muhafaza ile 
nihai tüketiciye ulaşana kadar canlılı-
ğının ve Hastalık ve Zararlılardan arili-
ğinin devamını sağlamaktır. Bu amaçla 
üretimi gerçekleştirilen (Fidan, Fide, 
Tohum, Süs Bitkisi ) üretim materyal-
lerinin nihai tüketiciye ulaştığı satış 
yerleri il müdürlüğümüz teknik perso-
neli tarafından düzenli olarak denet-
lenmektedir. 

Fidan Alırken Dikkat Edilecek 
Hususlar

•Fidanların üzerinde Bitki Pasaportu 
(sarı etiketin) olmasına bakılması ve 
bitki pasaportu olmayan fidanların 
alınmaması,
•Fidan alırken en az 2–3 yan kökün 
olmasına ve kazık kökte havuç kısmı 
zarar görmemiş olmalı,
•Alınacak fidanlara bakılarak kök ve 
gövdelerin hastalık ve zararlı belirtisi 
ile yaralanmaların olup olmadığına, 
dikkat edilmelidir. Böyle durumda 
bulunan fidanlar kesinlikle alınmama-
lıdır, 
•Mutlaka Ruhsatlı, güvenilir kişi ve ku-
ruluşlardan fidan alınmalıdır.
•Alınacak olan fidanların Standart 
veya Sertifikalı fidan olduğuna dikkat 
edilmesi

Bayburt İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü-
ğü, Miraç Kandili müna-

sebetiyle Bayburt Yeni Cami 
(Yakutiye) de süt dağıtımı 
gerçekleştirdi. Yoğun katılım 

ile gerçekleşen süt dağıtımı 
programına 750 adet UHT süt 
dağıtımı yapıldı.Süt dağıtım 
programına Bayburt İl Gıda 
tarım ve hayvancılık il müdür 
vekili Vedat Aydoğan, İl Müdür 
Yardımcısı Bülent Bayraktar, 
Şube Müdürlerinden Serkan 
yılmaz ve Ömer Şentürk ile ku-
rum çalışanları katıldı. Toplum-
da sağlıklı ve dengeli beslen-
menin önemli bir unsuru olan 
sütün, tanıtım ve kullanımının 

yaygınlaştırılarak gerek üreti-
cilerin desteklenmesi gerekse 
tüketici bilincinin oluşturulma-
sı amaçlanan etkinlik, kısa süre 
içerisinde sütlerin dağıtımı ve 
vatandaşların iyi dilek ve te-
mennileri ile son buldu.Etkinli-
ğin gerçekleştirilmesinde katkı 
sağlayan İl Müftümüz Kema-
lettin Aksoy’a, Yeni Cami Din 
Görevlilerine, vatandaşlarımıza 
ve kurum personeline teşekkür 
ederiz.

Koyun ve Keçilerde Elektronik 
Kimliklendirme Dönemi Başladı

Fide, Fidan ve Süs 
Bitkileri Satış 
Yeri Denetimleri

Bayburt Yeni Camide “ Kandil Sütü” İkramı
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Bayburt İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık 
Müdürlüğünce Merkez, 

İlçe ve köylerde düzenlenen 
tarım ve hayvancılıkla ilgili 
mesleki eğitim kursları yoğun 
bir şekilde devam ediyor.
Son dört yılda yapılan mesle-
ki eğitim kursları kapsamında 
düzenlenen 43 kursta toplam 
1388 çiftçiye eğitim verilerek 
sertifika sahibi yapıldı.Bayburt 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Abdulkadir Karabulut 
yaptığı açıklamada; “İlimizde 
tarımla ilgili bilgi altyapısını 
güçlendirmek için eğitim ve 
yayım çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam ediyor. Bu 
çalışmaların önemli bir ayağı 
mesleki eğitim kursları. İl ve İlçe 
Halk Eğitim Müdürlüklerimizle 
işbirliği içerisinde bu kurslara 
ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bu 
kurslarda çiftçilerimiz tarımın 
değişik konularında bilgi biri-
kimlerini arttırdığı gibi, kurs 
sonucunda almış oldukları ser-
tifikalar, yeni proje destekler-
inden yararlanmalarında da 
önemli bir avantaj sağlıyor.” 
dedi.İl Müdürü Abdulkadir 
Karabulut; Halen arıcılık baş-

ta olmak üzere, sığır yetiştiri-
ciliği, koyun yetiştiriciliği, sürü 
yönetim elemanı genç çiftçi, 
hijyen eğitimi gibi konularda 
eğitimler düzenlenmekte olup 
diğer tarımsal konularda da 
belli sayıda talep olması duru-
munda kurs açılabilmektedir.
Özellikle arıcılık gibi özel bilgi 
isteyen üretim kollarına önce-
lik verildiğini arıcılık alanında 
ilimizde önemli bir gelişme 
potansiyeli bulunmakta olup, 
bu doğrultuda yürüttüğümüz 
eğitim ve proje çalışmaları ile 
ilimizde arıcılığın gelişmesi ve 
koloni sayısının arttırılmasının 
hedefliyoruz.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurslara katılmak 
isteyen yetiştiricilerimizin İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tarımda Mesleki Eğitim Kursları Hız Kesmiyor

KURS 2013 2014 2015 2016 Toplam

Arıcılık
Kurs Sayısı 1 10 11 11 33

Kursiyer Sayısı 37 223 397 548 1205

Sürü Yönetim Ele-
manı

Kurs Sayısı   4  4

Kursiyer Sayısı   74  74

Sığır Yetiştiriciliği
Kurs Sayısı  1   1

Kursiyer Sayısı  20   20

Koyun Yetiştiriciliği
Kurs Sayısı  1 1  2

Kursiyer Sayısı  18 26  44

Genç Çiftçi
Kurs Sayısı   2  2

Kursiyer Sayısı   27  27

Gıda Hijyen Eğitimi
Kurs Sayısı    1 1

Kursiyer Sayısı    18 18

TOPLAM
Kurs Sayısı 1 12 18 12 43

Kursiyer Sayısı 37 261 524 566 1388
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Proje hakkında bilgi veren 
Proje koordinatörü Ziraat 
Yüksek Mühendisi Öner 

Bakan;“İlimiz Yoncalı, Darıca, 
Taşburun, Aslandede ve Yaz-
yurdu köylerinin bulunduğu 
vadide 2016 yılında başlatılan 
toplam 391,700.00 TL bütçeli 
proje 3 yıllık bir süreyi kapsa-
maktadır. Finansmanı Bakanlığı-
mız genel bütçe ve çiftçi katkısı 
ile karşılanacaktır.
Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Bir-
liği, Bayburt Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü ve Mü-
dürlüğümüz işbirliği ile yürü-
tülmekte olan projenin birinci 
aşamasında proje kapsamın-
daki köylerde eğitim çalışma-
ları tamamlanmıştır.Söz konu-
su köylerde yapılan eğitimlere 

köylerdeki çiftçilerimizden bek-
lenenin çok üzerinde katılım 
sağlanmıştır. Yaklaşık iki aydır 
köylerde devam eden eğitim-
lerimize katılan toplam kursiyer 
sayısı 346 olup, bayan kursiyer 

sayısı 32 kişidir. Kurs genelin-
de özellikle bayan ve gençlerin 
kurslara yoğun ilgi göstermesi 
projenin paydaşlar tarafından 
kabullenilmesi adına memnuni-
yet vermektedir.İlimizde uygu-

lanmakta olan Organik Arıcılık 
Projesi ile meşhur anzer balının 
üretim bölgesine yakın komşu 
olan İlimiz Yoncalı, Darıca, Taş-
burun, Aslandede ve Yazyurdu 
köylerinin bulunduğu vadi orga-
nik arıcılık vadisi olarak değer-
lendirilerek, bu bölgede arıcılık 
yapan işletmelerden elde edi-
len organik bal ve arı ürünleri-
nin sertifikalandırılmasıyla mar-
kalaşması gerçekleştirilecektir.
Bu proje ile ilimizde tamamen 
doğal ortam ve şartlarda üreti-
mi yapılan organik sertifikaya 
sahip, bütün kalite analizleri ya-
pılmış Organik Bayburt Balı’ nın 
özel butik ambalajlarda piyasa-
ya arz edilerek tanıtım ve mar-
kalaşma sürecinin başlatılması 
sağlanacaktır.

Gıda Tarım Ve Hayvancı-
lık Bakanlığınca uygula-
nan 10-50 baş arası ahır, 

100-200 baş arası ağıl yapımına 
ve tadilatına yönelik % 50 hibe 
desteği sağlanan DOKAP pro-
jeleri kapsamında Bayburt’tan 
teklif edilen 282 projeden 90 
proje asil olarak 90 proje ise 
yedek olarak onaylandığını be-
lirten Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 
35 ilde uygulanmakta olan bu 
projeler kapsamında, Bayburt 
en fazla projesi kabul edilen 
iller arasında yer almıştır, dedi. 
Geçtiğimiz yıl bu kapsamda 
Bayburt’ta sadece 3 projenin 
uygulandığını hatırlatan Bayburt 
Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kav-
cıoğlu; kabul edilen 90 proje ile 
yaklaşık 22 milyon TL’lik yatırım 
yapılacak olup, bunun 11 mil-
yon TL’si hibe olarak çiftçileri-
mize ödenecektir. Bu projeler 
Bayburt’ta tarım sektörümüz 
için önemli bir dönüm nokta-
sıdır. 90 adet ahır projesinin 

toplam kapasitesi yaklaşık 5000 
büyükbaş hayvandır. Projelerin 
Bayburt tarımımıza ve çiftçileri-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 
Dedi.Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanlığınca uygulanan 10-50 
baş arası ahır, 100-200 baş arası 
ağıl yapımına ve tadilatına yö-
nelik % 50 hibe desteği sağla-
nan DOKAP projeleri kapsamın-
da Bayburt’tan teklif edilen 282 
projeden 90 proje asil olarak 90 
proje ise yedek olarak onaylan-
dı.Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğünce köy köy do-

laşılarak anlatılan hayvancılık 
projeleri kapsamında ahır ve 
ağıl yapımına ve tadilatına % 
50 hibe desteği sağlanmakta-
dır. Çevre ve Şehircilik keşif 
rakamları üzerinden verilen % 
50 hibe desteği, uygulama aşa-
masında çiftçilerin işçiliği de 
dikkate alındığında daha yüksek 
oranlara ulaşabilmektedir. Konu 
ile ilgili açıklama yapan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Abdulkadir Karabulut; Ekono-
misi hayvancılığa dayanan ili-
miz için en önemli proje başlığı 

olan ahır projelerinden İlimiz 
çiftçilerinin yararlanabilmesi 
için yaklaşık 4-5 aydır yoğun bir 
çalışma yürüttük. Bu kapsamda 
bir yandan köylerde gece eği-
timleri ile projelerin detayları 
anlatılırken bir yandan da tapu 
sorunu olan çiftçilere hazine-
den yer satışları sağlanmış, bazı 
köylerde toplu hayvancılık mer-
kezleri planlanmıştır.Tüm bu 
çalışmalar neticesinde oluşan 
282 adet proje başvurusu Bay-
burt için rekor sayılabilecek bir 
rakamdır. Bakanlığımızca yapı-
lan değerlendirme neticesinde 
bütçe imkânları doğrultusunda 
90 proje asil olarak 90 proje ise 
yedek olarak kabul edilmiştir.90 
adet ahır projesinin toplam ka-
pasitesi yaklaşık 5000 büyükbaş 
hayvan olup, toplam yatırım tu-
tarı yaklaşık 27 milyon TL. dir. 
Projelerin Bayburt hayvancılığı 
ve ekonomisi için hayırlı olma-
sını ve çiftçilerimize bol kazanç 
getirmesini temenni ediyorum.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi ve Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 
Bayburt balının tanıtımı ve markalaşmasını amaçlayan Organik Arıcılık Projesi kapsamında eğitimler tamamlandı.

Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi Kapsamında 346 Kişiye Eğitim Verildi

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu; 
DOKAP Ahır Projelerinden 11 milyon TL hibe
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İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut 18/06/2016 tarih 
ve 29774 sayılı Resmi Gazet-

ede yayımlanan “Türk Gıda 
Kodeksi Et ve Et Ürünleri Te-
bliği (Tebliğ No:2012/74)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Te-
bliğdeki (Tebliğ No: 2016/30) 
değişikliklerle ilgili olarak per-
akende işletmelerde “Kıyma, 
köfte hariç hazırlanmış kırmızı 
et karışımları ve hazırlanmış 
kanatlı et karışımlarının üreti-
minin yapılamayacağı ancak 
tüketici talebi üzerine anında 
kıyma ve köfte hariç hazırl-
anmış et karışımlarının hazır-
lanabileceğini, çiğ kanatlı 
etlerinin hazır ambalajlı olarak 
piyasaya arz edilip perakende-
ci tarafından ambalaj bütünlüğü 
bozulmadan son tüketiciye 
sunulabileceğini ancak tüket-
ici talebi doğrultusunda satın 
alınan ürünün satıcı tarafından 

parçalanabileceğini söylemiştir. 
Ayrıca değişiklik yapılan te-
bliğde hazırlanmış et karışımı 
olarak sadece büyükbaş ve/
veya küçükbaş hayvan karkas 

etlerinden günlük olarak 10 
kilogramı geçmeyecek miktar-
da pişmemiş köfte üretilmes-
ine izin verildiğini ve bu Tebliğ 
kapsamında doğrudan satış için 

hazır ambalajlı hale getirilmiş 
olan köftenin sadece bu Te-
bliğin hijyen ile ilgili kriterlerini 
karşılayan yerlerde piyasaya arz 
edilebileceği söylemiştir.” 

İlimizde vatandaşlarımızın  
sağlıklı ve güvenilir gıdaya 
ulaşabilmeleri için başta tat-

lıcılık, pastacılık ürünleri, unlu 
mamuller, ekmek, pide ve şek-
erli mamullerin üretim, satış ve 
toplu tüketim yerlerine ilişkin 
denetimleri artarak devam et-
mektedir.Veteriner Hekim ve 
Gıda Mühendislerinden oluşan 
gıda kontrol görevlilerince işlet-
melerin genel hijyen, personel 
hijyeni, gıda işleme ve hazırlama 
ekipman hijyeni, kullanılan gıda 
bileşenlerinin ve katkılarının 
uygunluğu ve muhafaza şartları 
kontrol edildi. Ayrıca, açıkta 
satılan ambalajsız, etiketsiz, 
üretim ve son kullanma tarihi 
olmayan gıdalar kesinlikle ter-
cih edilmemesi gerektiğini, son 
tüketim tarihi, saklama şartları 
gibi etiket bilgilerinin olduğu 
ürünleri satın almaları konu-
sunda dikkatli olmaları gerek-

tiğini belirttiler.Vatandaşların 
sağlıklı ve temiz bir ortamda 
gönül rahatlığıyla alışveriş yap-
malarını amaçladıklarını be-
lirten İl Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut, tüketicilerin en iyi 

gıda denetçileri olmasından 
yola çıkılarak, vatandaşlarımızın 
gördüğü olumsuzluğu adres be-
lirterek, 7 gün 24 saat Alo Gıda 
174 hattına bildirmeleri gerek-
tiğini söyledi.

Et ve Et Ürünleri Tebliği Değişti

Gıda Denetimler Sıklaştırıldı
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Bakanlığımızca genç nesill-
erin resim üzerinden gıda 
güvenilirliğine dair bilgi ve 

birikimlerini, beklenti ve hayal-
lerini yansıtabilecekleri bir pay-
laşım platformu oluşturmak ve 
kamuoyunda gıda güvenirliği ile 
ilgili farkındalıkları geliştirmek 
amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve proje sponsor kuruluşumuz 
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri 
ve Üreticileri Birliği ( SETBİR ) 
işbirliğinde ilkokul 2,3 ve 4.sınıf 
öğrencileri için düzenlenen 
‘’Geleceğimizin Gözüyle Güve-
nilir Gıda – Ulusal Çocuk Resim 
Yarışması’’nın illerde yapılan 
değerlendirmeler sonucunda  İl 
birincisi Demirözü Gökçedere 
İlköğretim Okulu 4-B sınıf öğren-
cisi Rabia Akdağ’a Tablet 7’’ Lite 
III + Kılıf + Desibel bluetooth 
kulaklık, İl ikincisi Kaleardı 75. 
Yıl İlköğretim okulu 3-A sınıf 

öğrencisi Beyza Erel’e Tablet 
7’’ Lite III + Kılıf,, İl üçüncüsü 
Şehit Recep Eşiyok İlköğretim 
Okulu 2-B sınıf öğrencisi Sude-
naz Yılmaz’a Desibel bluetooth 
kulaklık yapılan karne töreninde 
dağıtıldı.            
Bayburt İlinde 2.Ulusal Çocuk 
Resim Yarışması Ödül Dağıtım 
Törenine Sayın Valimiz İsmail 
Ustaoğlu, Garnizon Komutanı 
Jan.Alb. İbrahim Ayhan Vural, 
Belediye Başkanı Mete Memiş, 
Bayburt Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr.Selçuk Coşkun, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Abdulkadir Karabulut, Milli Eğit-
im Müdürü Atanur Çağlayan, 
İl Müdür Yardımcısı Vedat Ay-
doğan, İl Müdür Yardımcısı 
Bülent Bayraktar , K.T.V Şube 
Müdürü Ömer Şentürk ve Şehit 
Recep Eşiyok İlköğretim Okulu 
Müdürü Sertaç Şeker katılmıştır.

13/02/2011 tarih 27845 
Sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan 2011/1385 

Karar Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlen-
mesine Dair Tarım Reformu 
Kanununun 6. Maddesine is-
tinaden Toplulaştırma Alanı 
olarak ilan edilen ve Bakan-
lığımız Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünce yürütülen 
Bayburt Merkez-Demirözü 
Köyleri ve Gümüşhane Sa-
lyazı Beldesi Arazi Top-
lulaştırma ve Tarla İçi 
Geliştirme Hizmetleri Proj-
esi’nde artık sona yaklaşıldı.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürümüz Abdulkadir 
Karabulut: “Şu an itibari 
ile Toplulaştırma Alanı ilan 
edilen köylerde Çiftçiler ile 
arazi mülakatları yapılıyor ve 
Temmuz ayının başında bir-
inci askı haritalarını asmayı 
planlıyoruz. Bu mühendis-
lik çalışması isteyen bir 
süreç ve bizde bu süreci 
sonuçlandırmak ve Bayburt 
halkının hak ettiği modern 
tarım uygulamalarına bir an 
önce kavuşmasını sağlayar-
ak, Sonbaharda da Çiftçiler-
imizin yeni yerlerini ve tap-
ularını vermeyi planlıyoruz.”

Bayburt İlinde 2.Ulusal 
Çocuk Resim Yarışması 
Ödül Dağıtım Töreni yapıldı

Toplulaştırmada 
Mutlu Sona Doğru        
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2016/2 Nolu Hayvan Hast-
alıkları ile Mücadele ve 
Hayvan Hareketleri Kon-

trolü Genelgesi gereğince İl-
imizde Sığırlarda Çiçek (LSD) 
Aşısı uygulamasına 1 Nisan 
2016 tarihi ile başlanılmıştır.
Bu bulaşıcı hastalık ile ilgili 
bilgi veren Hayvan Sağlığı ve 
Su Ürünleri Şube Müdür Vekili 
Kani Yavuz ;Sığırların Nodüler 
Ekzantemi, Sığır Çiçeği, Lumpy 
Skin Disease (LSD) ve Afrika 
hastalığı olarak bilinen bu hast-
alık  Sivrisinek, kene ve sokucu 
sineklerle bulaşan deri üzer-
inde, iç organlarda yumrulu 
şişlikler görülen bazen ölümle 
sonuçlanan viral bir hastalıktır. 
Sığır çiçeği kayıtlarda ilk olarak 
1929 yılında Afrikanın Güney 
ülkelerinde çıktığı orada Mısır 
ve İsraile yayıldığı belirtiliyor. 
Etkeni koyun-keçi çiçek virusu 
ile aynı gruptan bir virustur. Vi-
rus ailesi Capripoxvirus olarak 
bilinir. Hastalık “ihbarı mecburi 
hastalıklar “ listesinde yer alır. 
Hastalık sığırlarda ciddi verim 
kayıplarına hatta ölümlere yol 
açar.
Sığırların Çiçek Hastalığı, yük-
sek sıcaklıklar, yoğun yağışlı 
sezonlar ve sulak alanların 
varlığı gibi sineklerin yoğun 
olduğu dönemlerde daha sık 
görülmektedir. Hastalığın asıl 
yayılımı sineklerin kan emme-
siyle (bir hayvandan diğer bir 
hayvana kan ile), bunun yanın-
da gözyaşı, ağız ve burundan 

gelen akıntılar, süt veya boğa 
semeni; bulaşık su ve yemler ile 
de temasla bulaşma riski vardır. 
Bulaşma sadece sığırlar arasın-
da gerçekleşir.
Sığırların Nodüler Ekzantemi 
hastalığının zararları ise :

1.Deride Hasar
2.Et ve Süt veriminde azalma
3.Mastitis
4.Geçici ve kalıcı kısırlık
5.Aşırı Zayıflama 
6.Geç iyileşme
7.Ölüm
8.Ekonomik kayıplar  olarak 
sıralayabiliriz.
Hastalıkta oluşabilecek kayıplar 
nedeniyle 2014 yılı tazminatlı 
hastalıklar listesine ilave edilm-
iştir. Laboratuvar muayenesi ile 
hastalık tespit edildikten sonra 
öldürülen veya kestirilen sığırlar 
için hayvan sahiplerine takdir 
edilen kıymetleri tazminat olar-
ak ödenir.
Vücudun her yerinde görüle-
bilen  yaygın yumrulu şişlikler, 
ateş, köpüklü salya, burun 
akıntısı, aşırı gözyaşı, yem 
yemede azalma ve zayıflık 

görüldüğü zaman bu hastalıktan 
şüphe etmeliyiz.
Hastalığın bilinen bir tedavisi 
olmadığı için hastalanmadan 
önce yapılan Aşılamanın önemi 
çok büyüktür.
Hastalığı Önlemek ve Kontrol 
Altına Almak İçin Neler Yapıl-
malıdır ?
1.Aşılama hastalıkla mü-
cadelede en önemli araçtır. 
Bu nedenle muhakkak aşılama 
yapılmalıdır. Bunun yanında,
2.Sineklerle mücadele
3.Karantina tedbirlerinin uygul-
anması
4.Hasta hayvanların itlafı
5.Hayvan hareketlerinin kon-
trolü
6.Hastalık çıkan işletmelerin 
temizlik ve dezenfeksiyonu 
hastatlık ile mücadele ve koru-
mada çok önemlidir.

Sığır Çiçeği Hastalığı (Sığırların Nodüler Ekzantemi)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından İl-
imize ataması yapılan 22 

personel İl ve İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlükler-
inde görevlerine başladı. ÖSYM 
Başkanlığınca KPSS 2016/4 Ye-
rleştirme Sonucu 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 
4/B maddesine göre İl ve İlçe 
Müdürlüklerinde görev yapmak 
üzere yerleştirilen sözleşmeli 
personel, hizmet sözleşmelerin-

in imzalanmasını müteakip görev 
yerlerinde iş başı yaptı.Yeni 
göreve başlayan 22 personelden 
12’si Mühendis, 10’u Veteriner 
Hekim olup, Demirözü İlçesine 

3 Ziraat Mühendisi, 2 Veterin-
er Hekim, Aydıntepe İlçesine 1 
Ziraat Mühendisi ve 1 Veteriner 
Hekim, Merkez İlçeye ise 7 Vet-
eriner Hekim, 6 Ziraat Mühendisi, 
1 Gıda Mühendisi ile 1 Harita 
Mühendisi atanmıştır.Personelle 
tanışma toplantısı gerçekleştiren 
İl Müdür Vekili Vedat Aydoğan 
yaptığı açıklamada; “ Bayburt İl 
ve İlçe Müdürlükleri olarak yoğun 
bir tempoda çalıştıklarını, mevcut 
personelin azim ve fedakârlığı ile 

birçok başarılı proje yürüttükler-
ini, yeni personellerinde aramıza 
katılmasıyla daha etkin ve verimli 
hizmet üretebileceklerini, iyi eğit-
im almış yeni arkadaşlarımızın 
tarım ve hayvancılık şehri Bay-
burt’ta görev yapacak olmalarının 
mesleki tecrübe anlamında çok 
önemli olduğunu, personel at-
anmasında emeği geçen tüm 
ilgililere teşekkür ettiğini” ifade 
ederek, yeni atanan personellere 
başarı dileklerini iletmiştir.

Bayburt Tarımı 22 Yeni Personel İle Güçlendi
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2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Resmi Gazetede Yayımlandı. 2016 yılı tarımsal destekleme miktarları belli 
oldu. Sertifikalı fidan üretimi yapanı devlet destekleyecek. Sertifikalı fidan üretimi yapan gerçek yada tüzel kişilere fidan başı 0,5 TL 
destek ödemesi yapılacağı 2016 yılı tarımsal destekleme kararında açıklandı. 

2016 Yılı Destek Miktarları Belli oldu
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