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Akkaraman Irkı Damızlık Koçlar

3. Etap Olarak Sorgun İlçesi
Yetiştiricilerine Dağıtımı Yapıldı
yetiştiriciler arasından
da, ilgili komisyon kararına
uygun olarak 20 adet
yetiştirici seçilmiştir.
Ulaş Tarım İşletmesinden
seçilen koçlar İl Müdürlüğümüzün nakil aracı ile
bizzat Sorgun ilçesine
gidilerek yetiştiricilere
teslimat yapılmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR
Sorgun ilçesinde koçların teslimatı sonrasında
yaptığı açıklamada Proje
kapsamında yer alan
yetiştiricilerimize tahsis

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi 2014 yılından itibaren Yozgat ilinde de uygulanmaya başlamıştır.
İlimizde Yetiştirilen
yaklaşık 400.000 küçükbaş hayvanın büyük
çoğunluğunu ırkının Akkaraman Irkı olduğundan
Proje kapsamında ilimize

tahsis edilen ödenekle
Akkaraman Irkı Damızlık
Koç alımı ve dağıtımı
kararı alınmıştır. İlimize
ayrılan ödeneğin yanı
sıra, her yetiştiriciden koç

bedelinin yarısı kadar yetiştirici katkı payı alınarak
ödeneğin artması sağlanmış olup bu suretle daha
fazla koç alınmış, bu sayede projeden faydalanacak
yetiştirici sayısı arttırılmıştır. Sivas İli Ulaş İlçesi
Tarım İşletmesi Müdürlüğünden, veteriner hekim
ve Zooteknistten oluşan
heyet; Sorgun ilçesinden
toplam 20 yetiştiricinin
bizzat katılımı ile 48 adet
damızlık akkaraman ırkı
koçlar seçilmiştir. Talepli

edilen Damızlık Koçlara ait
verimlilik ve sürüye olan
katkısının Müdürlüğümüz
tarafından 3 yıl boyunca
takip edileceğini, projenin
amacının sürü içinde,
akrabalı yetiştiricilikten
kaynaklanan olumsuzlukları( verimsizlik, genetik
bozukluklar, sakatlık ve
hastalıklar vs.) ortadan
kaldırmak olup sürüde
kan değişimini sağlamak
olduğunu belirterek, tüm
yetiştiricilerimize hayırlı
olması temennisinde bulunmuştur.

Yozgat’ta Aspir
Hasadı Başladı

Devamı sayfa 2’de
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Yozgat’ta Aspir
Hasadı Başladı

İlimizde nadas alanlarının daraltılması ve Aspir
ekim alanlarının genişletilmesi çalışmaları sonucu
Yozgat merkeze bağlı
Çalılı Köyünde ekilen Aspir
bitkisinin hasadı, İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR
ve Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı Şube Müdürümüz
Mehmet GENCER ‘in katılımlarıyla yapılmıştır.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR; Aspir hasadına
katılan çiftçilerimize Aspir

bitkisi hakkında bilgilendirme yapmıştır. Aspir
bitkisinde geçen sene
kuraklık, hastalık ve zararlıların zararının yüksek
olması sebebi ile verimin
düşük olduğu, bu senenin
ise yağışlı olması, hastalık
ve zararlıların mücadelesinin daha bilinçli yapılması
neticesiyle ; Aspir veriminin geçen seneye oranla
fazla olmasını beklediklerini söyledi. Aspirin yanı sıra
hasada katılan çiftçilerimi-

ze yanlış toprak işlemenin
ve de anız yangınlarının
zararları hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.
Aspir bitkisinin yaygınlaştırılması amacıyla
köylerde Aspir bitkisinin
tarımı ve desteklemeleri hakkında toplantılar
düzenlenerek çiftçilerimiz
bilgilendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda Aspir
ekim alanlarının daha da
artacağı beklenmektedir.

Temmuz-Ağustos-Eylül

2015

Bal Kabağı-Kavun
ve Siyah Nohut
Demontrasyonu

İl müdürlüğümüz teknik personelinin koordinasyonu ile Dayılı köyü
Araplıçiftliği mevkiinde
Siyah Nohut, Bal Kabağı, ve kavun demontrasyonu yapılmaktadır
Demontrasyon alanında
inceleme de bulunan İl
Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR “İl Müdürlüğü
olarak İlimiz çiftçilerinin
alternatif ve daha çok
gelir getirici ürünlerin
ekim ve üretimlerini
teşvik etmek ve artırmak
maksadıyla bu tür demonstrasyonlar uygulamaktayız. Bu alanda da

Yozgat’ta belirli küçük
alanlarda ekimi yapılan
Bal kabağı yetiştiriciliği
demonstrasyonu uygulanmıştır. Bunun yanında
ise çiftçimizin bu konuda
istekli olması nedeniyle
kavun ekimi gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerin
hasadı önümüzdeki günlerde yapılacaktır.
Ayrıca küçük bir deneme parselinde ise siyah
nohut ekimi gerçekleştirilmiştir. Nohut’un hasadı gerçekleştirilmiş olup
önümüzdeki yıllarda da
uygulaması yapılacaktır.”
dedi.
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Trafik Polislerine Eğitim Verdik

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su
Ürünleri Şube Müdürü
Onur POLAT tarafından,
Bölge Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü hizmet
binası toplantı salonunda
Emniyet görevlilerine yönelik, Hayvan ve Hayvan

Maddesi Nakilleri ile
ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme amaçlı sunum
yapıldı.
Sunumda genel olarak,
hayvan ve hayvan maddesi nakleden hayvan
sahipleri ve araç sürücülerinin, nakil esnasında
yanlarında bulundurmala-

rı gereken belgeler, nakil
araçlarının hayvan veya
hayvan maddesi taşımaya uygunluk kriterleri,
hayvanların refahı ve
ilgili sevk belgelerinin
bulunmadığı durumlarda
uygulanacak idari para cezaları ve diğer yaptırımlar
hakkında bilgi verildi.

Konu ile ilgili olarak,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada ;
Hayvan ve Hayvan
Maddesi Nakil işlemleri
ile ilgili olarak düzenlenen
seminerden, Emniyet
Görevlilerimizin yeterince
bilgi donanımı kazandıklarını kanaatinde olduğunu,
özellikle Hayvan hareketlerinin yoğun olduğu
ilimizde, kontrolsüz, ve

hayvanlara ait belgeler
olmadan yapılan nakillerin, hayvan hastalıklarının hızla yayılmasına yol
açtığını, hayvan kayıtlarının aksadığı ve orta ve
uzun vadede hastalıklarla
mücadelenin zorlaştığı bu
nedenle bu tür eğitimlerin
önemli olduğunu belirterek, hayvan sahiplerinin de konuya gereken
hassasiyeti göstermelerini
istedi.

Kurbanlık Hayvan Taşıyan
Araçlar Kontrol Edildi
İl Müdürlüğümüz, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’ nde görevli Veteriner Hekimler ve
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez/Çalatlı mevkiinde kurbanlık hayvan taşıyan araçları durdurarak, nakli yapılan hayvanlara ait Veteriner Sağlık Raporu ve diğer belgeleri kontrol ettiller.

İl Müdürlüğümüz,
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürlüğü’ nde görevli
Veteriner Hekimler ve
Bölge Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü ekipleri
Merkez/Çalatlı mevkiinde
kurbanlık hayvan taşıyan
araçları durdurarak, nakli
yapılan hayvanlara ait
Veteriner Sağlık Raporu
ve diğer belgeleri kontrol
etmektedirler.
Konu ile ilgili olarak,
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada“ Kurbanlık Hayvan

Sevklerinin yoğunlaştığı
bu günlerde , Veteriner
Hekimler ve Trafik ekipleri ; iller arası büyükbaş
hayvan sevk eden hayvan
sahiplerinden Veteriner
Sağlık Raporu ve Pasaportlar , iller arası küçükbaş
hayvan sevk eden hayvan
sahiplerinden ise Veteriner Sağlık Raporu kontrolü
yaptıklarını, büyükbaş
hayvanlar il içinde sevk
ediliyorsa ; Pasaportlar,
küçükbaş hayvanlar il içinde sevk ediliyorsa Nakil
Belgesi kontrol edildiğini,
gerekli olan belgeleri bu-

lundurmayan hayvan sahipleri ve sürücülere İdari
Para Cezası uygulandığını,
ayrıca görevli ekiplerin,
kurbanlık hayvanların ,
hayvan nakline uygun
araçlarla taşınıp taşınmadığını da kontrol ettiklerini
belirtmiştir. Bugüne kadar
yapılan kontrollerde olumsuz herhangi bir duruma
rastlanmadığını, hayvan
sahipleri ve sürücülerin
gerekli belgeleri yanlarında bulundurmalarını,
hayvan refahı ile ilgili
olarak gereken hassasiyeti
göstermelerini sözlerine
eklemiştir.
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Korumalı (Toprak İşlemesiz)
Tarım Tarla Günü Yapıldı

Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal
yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projesi ve
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Projeleri (ÇATAK) kapsamında
İlimiz Merkez İlçeye bağlı
Fakıbeyli köyünde yanyana parsellerde uygulanan
demonstrasyon alanında
30.07.2015 tarihinde Hasat Tarla Günü yapıldı.
Tarla gününe İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR,
Yozgat Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Şaban GÜÇLÜ, Sorgun Ziraat Odası Başkanı
Hacı TUZLACIK, İlçe Müdürleri ve teknik personel
ve çiftçiler katıldı.
Tarla Günü açılış konuşmasını yapan İl Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR ;

“Toprak işlemesiz
tarımı çiftçilerimize uygulamalı olarak göstermek
amacıyla 2015 yılında
Merkez Fakıbeyli köylerinde Anıza Doğrudan
Ekim demonstrasyonları
yapılmıştır.
Korumalı(Toprak işlemesiz) tarım uygulaması,
girdi, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak
çiftçinin daha karlı üretim
yapmasına imkân sağlayan toprağı ve bitkiyi
koruyan sürdürülebilir
uzun vadede toprakların iyileştirilmesine ve
erozyon nedeniyle yok
olmasının engellenmesine
önemli katkı sağlayan bir
sistemdir. Bu sayede anız
yakmanın önüne geçilecek
para işgücü zaman, yakıt,
toprak canlıları, toprak
suyu, strüktürü, ve besin
maddeleri gibi unsurların

da korunma ve tasarrufuna imkân sağlayacaktır.
Yapılan bu demonstrasyon 40 dekar olan arazi 30
ve 10 Dekar olmak üzere
iki ayrı parsel halindedir.
Burada bulunan bu tarlalara 2013 ve 2014 üretim
sezonlarında farklı ürün ve
toprak işlemesinin yapılması sebebiyle burada
farklı deneme yoluna
gidilmiştir.
Bunlardan 10 Da’lık
tarlaya 2013 yılında
buğday ekimi yapılmış
ve 2014 yılında nadasa
bırakılmış anıza ekim
yapılması amacıyla 2014
yılında herhangi bir toprak
işlemesi yapılmamıştır.
Bitişik olan 30 Da tarlaya 2013 üretim sezonunda
Buğday ekilmiş olup 2014
yılında ise bu tarlanın 18
Da’lık kısmına çiftçi tarafından fiğ ekimi yapılarak

fiğ yeşile hayvan yemi olarak biçilmiş ve biçimden
sonra herhangi bir toprak
işleme yapılmamıştır. 12
Da’lık kısmı ise nadasa
bırakılarak toprak işlemesi
yapılmıştır.
3 parsele ayrılan bu
parsele aynı şartlarda
Buğday ekimi yapılarak
Toprak İşlemesiz Nadasta
Anıza Ekim – Yem Bitkileri
(Fiğ) Ekimi Üzerine Toprak
İşlemesiz Anıza Ekim ve
Toprak İşlemeli Nadasa
Ekim çalışması yapılmıştır.
Burada bu 3 değişik

türlü demonstrasyonun
sonuçları gözlenmektedir.
Özellikle fiğ ekiminden
sonra buğday ekilen
bölgede ürün gelişiminde
belirgin bir fark gözlemlenmektedir. Bu da nadas
alanlarının fazla olduğu
İlimizde Nadas alanlarının
azaltılmasında bir alternatif olarak sunulmaktadır.”
Dedi.
Daha sonra hasata
geçildi. Yapılan hasatta
ürün kalitesi iyi olup Anıza
ekimde 315 Kg/Dekar
verim alınmıştır.
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Biçerdöver kontrolleri
devam ediyor

Yozgat Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ekipleri bölgemizde devam eden
hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için denetimlerini sürdürüyor.
Yozgat Merkez
ve ilçe köylerinde
denetime çıkan
ekipler biçerdöverleri
tarlada biçim yaparken denetliyor. Biçimi
yapan kişinin operatör belgesinden dane
kaybına kadar birçok
hususu denetleyen
ekipler Valilik Genel
Emri ve Bakanlık
emirleri doğrultusunda yapılan denetimlerde dane kaybının
minimum seviyede
tutulması amaçlanı-

yor
Yozgat İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı
Şubesi bünyesinde
biçerdöverlerle yapılan hasatları kontrol
etmek ve denetlemek
amacıyla özel ekipler
kurduklarını, sezon
boyunca biçerdöverlerin denetleyerek
dane kaybı ölçümlerinin devam edeceğini
söyledi.

Sulama Veri Tabanı Eğitimi
Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü’nün düzenlediği Sulama Veri Tabanı
Eğitimi, 27 – 31 Temmuz
2015 tarihlerinde Yozgat
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nden 10, İlçe
Müdürlüklerinden 10

olmak üzere toplam 20
teknik personel eğitime
katılmıştır. Eğitimin sonunda katılımcıların sorumlu
oldukları sahadaki kamu
kurum/kuruluşları tarafından sulamaya açılan ve/
veya bireysel olarak sulanan alanların sayısallaştırılarak Sulama Portalı’na
aktarılması hedeflenmektedir.
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Toprak İşlemesiz Anıza Doğrudan
Ekim Demontrasyonu
Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal
yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri kapsamında 2015 üretim sezonu için Merkez Fakıbeyli
ve Yerköy Saray köylerinde
Toprak İşlemesiz (Korumalı) Tarım Demontrasyonları
uygulanmaktadır.
Merkez Fakıbeyli
köyündeki Demontrasyon
alanında inceleme yapan İl
Müdürümüz Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR;
Korumalı(Toprak
işlemesiz) tarım sistemin
uygulanması, toprağı ve
bitkiyi koruyan sürdürülebilir uzun vadede toprak-

ların iyileştirilmesine ve
erozyon nedeniyle yok
olmasının engellenmesine
önemli katkı sağlayan bir
sistemdir. Bu sayede anız
yakmanın önüne geçilecek
para işgücü zaman, yakıt,
toprak canlıları, toprak
suyu, strüktürü, ve besin
maddeleri gibi unsurların
da korunma ve tasarrufuna imkân sağlayacaktır.
Girdi, zaman ve işgücünden tasarruf sağlayarak çiftçinin daha karlı
üretim yapmasına imkân
sağlayan en ekonomik
üretim sistemlerinden
olan korumalı(Toprak
işlemesiz) tarım uygulamasının Yozgat ili şartlarında yaygınlaştırılması ve

yeni geliştirilen, bölgeye
uyumlu çeşitlerin çiftçilere
tanıtılması amacıyla ;
Yerköy ilçesi Saray
köyünde 40 Dekar arazide 2014 – 2015 üretim
sezonunda Toprak İşlemesiz Buğday Tarımı ile
birlikte toprak işlemesiz
buğday ekiminde İlimize
uygun buğday çeşitlerini
de denemek maksadıyla
Tosunbey ve Sönmez 2001
çeşidi sertifikalı buğday
tohumlukları Anıza doğrudan Ekim Mibzeri kullanılarak Anıza Doğrudan
Buğday Ekimi gerçekleştirilmiştir.
Merkez Fakıbeyli
köyünde 30 ve 10 Dekar
olmak üzere iki ayrı parsel

halindeki 40 Da arazide
Korumalı Tarım Projesi
dahilinde Anıza Ekim
Denemesi yapılmıştır. Bunlardan 10 Da olan parsele
2013 üretim sezonunda
buğday ekiminden sonra
2014 üretim sezonunda
toprak işlemesiz olarak nadasa bırakılmış tarla doğrudan anıza ekim yapılmıştır. 30 dekarlık parselin
18 Dekarlık alanına fiğ
ekimi yapılarak hasattan
sonra herhangi bir toprak
işlemesi yapılmamış, 12
Dekarı ise toprak işlemesi yapılmayarak nadasa
bırakılmıştır.
Bitişik olan bu iki tarlada Toprak İşlemeli Nadasa
Ekim – Toprak İşlemesiz

Nadasta Anıza Ekim ve
Yem Bitkileri (Fiğ) Ekimi
Üzerine Toprak İşlemesiz
Anıza Ekim şeklinde bir
demonstrasyon uygulamaya konulmuştur.
Toplam 40 da olan bu
araziye Tosunbey çeşidi
sertifikalı buğday tohumluğu Anıza doğrudan
Ekim Mibzeri kullanılarak
ekilmiştir.
Bahar döneminde üst
gübreleme ve yabancı
ot ilaçlaması yapılmıştır.
Önümüzdeki günlerde
ürün hasat edilip maliyet
ve verim analizleri yapılacak çiftçilerimize ve
kamuoyuna duyurulacaktır. Dedi.

2015 YILI BİTKİSEL ÜRETİM
DESTEKLEME UYGULAMALARI
2015 Yılı bitkisel üretim
destekleme uygulamalarına ilişkin Bitkisel Üretime
Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında ÇKS İlçe Sistem
Sorumlularına ve ÇKS de
görevli teknik personellere
İl Müdürlüğümüz toplantı
salonunda toplantı yapılmıştır.
Toplantı da Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürü Mehmet

GENCER 2015 Yılı çiftçi
kayıt sistemi ve bitkisel
üretim destekleme uyglamaları ile Şube Müdürlüğünün diğer çalışmaları
hakkında genel değerlendirmelerde bulunmuş ve
daha sonra ÇKS İl Sistem
Sorumlusu Abdurrahman
TOROS 2015 yılı bitkisel
üretim destekleme uygulamaları hakkında eğitim
ve bilgilendirme yapmıştır.
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Nohut Demontrasyonu

Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal
yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri kap-

samında Merkez Fakıbeyli
köyünde kışlık Mikrobiyal
Gübre ile Nohut demontrasyonu uygulanmaktadır.
İl Müdürümüz Sayın
Ziyaattin ÖZDEMİR;
İlimizde baklagil üretimi hububattan sonra en
çok tarımı yapılan tarla
ürünüdür. Ancak son yıl-

larda üretiminde düşüklük
yaşanmaktadır. Bu konuda
çiftçilerimizi teşvik etmek
ve baklagillerde verimli,
kaliteli ve kâr sağlayan
çevreyle dost, doğal kay-

naklara ve çevreye zarar
vermeyen uygulamalardan olan Mikrobiyal Gübre
kullanılarak baklagillerdeki
üretim ve verim artışını
gösterecek olan bu proje
uygulanmaya koyulmuştur.
Proje Ankara Toprak
Gübre ve Su Kaynakları
Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir.
İlimizde ekonomik
olarak önem arz eden
baklagil bitkilerinin her

biri için etkinlikleri araştırmalarla tespit edilen
Rhizobium bakterileri ile
aşılama materyali veya
mikrobiyal gübrelemenin
yurt ölçüsünde yaygın-

laştırılması ve baklagil
bitkilerin gübrelenmesinde kullanılması ile büyük
ölçüde ekonomik yarar
sağlanması amaçlanmıştır.
Bunun için Merkez
Fakıbeyli köyünde seçilen
tarla 3 parsele ayrılarak
1. parsele dekara 12 kg
Amonyum Nitrat gübresi
kullanılarak nohut ekimi
yapılmıştır. 2. Parsele hiç
gübre ve bakteri kullanılmadan nohut ekimi
yapılmış, 3. Parsele ise
Rhizobium bakterisi ile
aşılanmış olan nohut ekilerek herhangi bir gübre
atılmamıştır.
Bu 3 parseldeki ürünün
gelişimleri izlenmekte
ve kayıt altına alınmaktadır. Nohutta nodozite
oluşumlarının analiz ve
izlenmesi için Ankara
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü uzmanlarınca
08.07.2015 tarihinde numuneler alınmıştır.
Hasat döneminin sonunda mikrobiyal gübrenin verime etkileri çiftçi
şartlarında değerlendirilerek sonuçlar kamuoyu ile
paylaşılacaktır. Dedi.

Çifçi Kadınlara Yönelik
Eğitim Çalışmaları
Tamamlandı
İlimiz Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği
tarafından 16 köyde 25
çiftçi ailesine toplam
153 adet ithal Holstein
ırkı gebe düve dağıtımı
yapılmıştı.
İl Müdürlüğümüzde görevli Veteriner
Hekim ve Ev Ekonomisi Teknikerlerinden
oluşan teknik personel
tarafından hayvancılık yapan ve Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği
tarafından dağıtılan
ithal hayvanlardan alan
ailelere yönelik olarak
hayvan bakım besleme,
aşılamalar, hastalık-

larla mücadele, sağım
şekilleri, elde edilen
sütlerin sağlıklı işlenmesi ve benzer konularda
eğitim toplantıları yapılmaktadır.
Mart ayında başlayan eğitim toplantıları
şu ana kadar Recepli,
Güllük, Kızıltepe, Karacalar, Sarımbey, Kırım,
Alemdar, Haydarbeyli,
Dambasan, Çalatlı, Kaşkışla, Tayip, Türkmen,
Bişek, Türkmensarılar,
Kavurgalı ve yudan
köylerinde gerçekleştirilmiş olup toplam 172
çiftçi tarafından katılım
sağlanmıştır.
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Kırmızı Mercimek
Demontrasyonu

Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile tarımsal
yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri kapsamında 2015 üretim sezonu için Merkez Musabeyli köyünde kışlık Kırmızı ve yazlık yeşil mercimek demontrasyonu uygulanmaktadır.

İl Müdürümüz Sayın
Ziyaattin ÖZDEMİR;
İlimizde üretim çeşitliliği
ile ilgili çiftçiye alternatifin sunulması doğrudan
ekim yöntemi ile çevreyi
korumak üretim maliyeti
düşürmek yeşil ile birlikte kırmızı mercimeğinde
üretilebileceği göstermek
amacıyla Yozgat Baklagil
Yayım Projesi uygulamaya
koyulmuştur.
Proje Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma
Enstitüsü ile birlikte yürütülmektedir.

Bu kapsamda Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte
Merkez Musabeyli köyünde bir çiftçimizin 14 Dekar
arazisinde 4 çeşit kırmızı
mercimek kışlık olarak
ekilmiş olup 2015 bahar
döneminde ise aynı tarla
içerisinde ayrılan 2 parsele
yazlık yeşil mercimek
ekimi gerçekleştirilmiştir.
Bu ekimler tarla ikiye ayrılarak toprak işlemeli ve
toprak işlemesiz doğrudan
ekim metotları ile ekilmiştir.

Demonstrasyonun düzenli olarak takibi yapılmış
olup 06.07.2015 tarihinde
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü uzmanları
ile birlikte ekim yapılan
parsellerden verim, dane
ve sap analizleri yapılmak
üzere 15 m2’lik alanlarda
şahit hasatları yapılmıştır.
Önümüzdeki günlerde
tüm hasat işlemi gerçekleştirilecek olup üretim ve
verim analizleri kamuoyu
ile paylaşılacaktır. Dedi.

yozgat

tarım bülteni
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Sayı: Sayı: T.C. Yozgat Valiliği
İl GıdaValiliği
Tarım İlveGıda
Hayvancılık
Müdürlüğü
yayınıdır.
ayda bir yayımlanır.
T.C. Yozgat
Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü3Yayınıdır.
3 Ayda Bir Yayımlanır.

T.C. YOZGAT VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ YAYIN ORGANIDIR

T.C. Yozgat Valiliği
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Adına
Sahibi
Ziyaattin ÖZDEMİR
İl Müdürü

Genel Yayın
Koordinatörü
Özgür MEMİŞ
İl Müdür
Yardımcısı

Yayın Kurulu
Burcu ENGİN DEMİR - Yeter SONGÜL
Hülya ARSLAN - Kamil KOÇ - Sibel ÜNAL
Hukuk Danışmanı
Ebru Ümüş BAŞER
Avukat
Aşağı Nohutlu Mah. Mevlana Cad.No:5
YOZGAT
Tel : 0354 212 27 41 Fax : 0354 212 11 64

www.yozgattarim.gov.tr. - tarim@yozgattarim.gov.tr

GRAFİK & TASARIM & BASKI
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77 Tel-Fax : 0354 217 74 40 YOZGAT
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SAYIN BAKANIMIZ
M. MEHDİ EKER’İN VEDA MESAJI
Geçici hükümetin kurulması ile 10 yıllık görevi
sona eren Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Sayın
M. Mehdi Eker’ in veda
mesajı yayınlandı.
Değerli Mesai Arkadaşlarım,
Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında son
on yılda sizlerle birlikte
Türkiye’de bir Çağ Değişim Dönemini gerçekleştirdik. 2002 öncesinde
ülkemizin kalkınmasında
ve refahının arttırılmasında rol oynayan sektörler
içinde tarım sektörü
maalesef üvey evlat durumundaydı. Bu durumun
tarihi, sosyolojik, siyasi
ve kültürel birçok nedenleri olduğu da hepimizin
malumudur. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını
üretmek ve tedarik etmek
başta olmak üzere diğer
sektörlere hammadde

ihtiyacını sağlamada
da stratejik önemi olan
tarım sektörünün ihmali,
Türkiye gibi bir ülke için
önemli bir kayıptı. Hemen hemen her alanda
ihmalleri ortadan kaldırarak yanlış politika ve
uygulamaları terk eden
ve tüm alanlarda aslına
rücu eden bir Türkiye’nin
şahlanışını, bizler diğer
alanlarda olduğu gibi tarım sektöründe de son 12
yıldan bu yana görmeye
başladık. Eski Türkiye’de
tarım alanındaki gerilemenin bir “kader” olduğu
algısını sizlerle birlikte değiştirdik. Bunu yaparken
de özellikle son 10 yılda
bütün tarafların desteğiyle millet olarak birlikte
yaptığımız “doğru” ve
“yerinde” iş ve çalışmanın
destansı hikayesini siz
değerli mesai arkadaşlarımla birlikte yazdık. Ül-

kemizin tarım alanındaki
gelişmesini; tarımsal milli
gelirde Avrupa birincisi
olmasını, dünya ülkeleri içinde ilk 7’nin içine
girmesini sektör paydaşlarımız ve sizlerle birlikte
başardık. Bugün, Türkiye
Cumhuriyeti’nin en uzun
süreli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini
ifa etmenin gururunu siz
mesai arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. Makamların en değerlisi milletin
gönlündeki yeridir. Bizler
için her görev ve makam,
milletimizin hizmetinde olmanın bir aracıdır.
10 yılı aşkın bir süredir
yürüttüğüm bu şerefli
görevi gönül huzuru ile
devrediyorum. Bu onurlu
görevi devrederken şu
hususları da ifade etmek
isterim;
Türkiye için tarım
sektörünün stratejik

konumunun bundan
sonra da aynı hassasiyet
ve özenle korunacağına,
tarım alanındaki politikamızın daha da gelişerek devam edeceğine,
sektöre yapılan alt yapı
ve üst yapı yatırımlarının
aynı kararlılıkla sizlerle
birlikte süreceğine, sektörümüzün tüm temsilcileri ve paydaşlarıyla
geliştirdiğimiz işbirliğinin
sekteye uğramadan yol
alacağına olan inancım
tamdır. Yaptığımız bunca
yenilikten ve attığımız bu
sağlam temelden sonra
biliyoruz ki; milletimiz bu
ülkeye hizmet eden her
evladını bu güne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da hayırla yad edecektir.
Bizim anlayışımıza göre
millete hizmet etmenin
gayesi, öncelikle Allah
rızasını kazanmak ve
milletimizin gönlünde hoş

bir sada bırakmaktır. Son
10 yılda Türkiye tarımında gerçekleşen değişim
ve dönüşüm sürecinde
büyük katkıları olan ve
aynı zamanda Bakan
Yardımcılığı görevini
yürüten mesai arkadaşım
Sayın Kubbettin ARZU’
ya görevi devretmenin
mutluluğu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Siz değerli
çalışma arkadaşlarıma,
geçen zaman içinde
fedakarca çalışma ve değerli katılarınız sebebiyle
teşekkür eder, bundan
sonraki yaşamınızda
başarılar temenni eder
ve hep birinizden helallik
diliyorum.
Hepinizi saygı ve sevgi
ile selamlıyorum…
Mehmet Mehdi EKER
59,60,61,62. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi

Yozgat ili 2023 vizyonu
gereği ; Modern tekniklerle arazilerin işlendiği,
tarımsal sanayinin merkezi, üretimi ile dünya
pazarının entegre olmuş,
kaynaklarını etkin ve
verimli kullanabilen, doğal
ve kültürel kaynaklarını iyi
pazarlayan, enerji ihtiyacını kendi potansiyeli ile
karşılayan ve ülkeye öncülük eden ve sürekli kendini
geliştiren yenilikçi bir
yaklaşımla Kadışehri İlçesi
Kabalı Köyü’nde toplamı
10.920 da olmak üzere I.
Etabı olan 5.640 da alanda
ihracata yönelik meyve
üretmek amacıyla bodur
meyve bahçesi kurulmuş
olup işletilmesi ve ortaya
çıkan ürünlerin depolanması ve pazarlanması
ile bağlı yan endüstrinin
geliştirilmesini içermektedir.
Artan dünya nüfusu,
azalan tarımsal araziler gelecekte de gıdanın yine ilk
sıradaki gereksinim olduğu
gerçeğini değiştirmemiştir.
Dünyada elde edilen yeni
çeşitlerle, modern sistemde bahçeler kurulduğunda, meyveciliğin önü-

müzdeki yıllarda da karlı
bir yatırım kolu olacağı
yadsınamaz bir gerçektir.
Bölgede uygulanmakta
olan Meyvecilik projesi
160.000 dekarlık havza
niteliğindeki plantasyonun
aslında başlangıç projesi
olduğundan önümüzdeki
yıllarda çok geniş alanlara
yayılacaktır.
Toplam yatırım maliyeti 17 milyon TL olup
tamamına yakını kamu
kaynakları kullanılarak
hayata geçirilen I. Etap 5
bin 640 dekarlık alan etrafı
izole edilmiş olup, dikimi
yapılan yaklaşık 400.000

(dörtyüzbin) adet klonal
anaçlı fidanlarla oluşturulan 1.050 dekar yarı bodur
kiraz, 2.640 dekar yarı bodur elma, 176 dekar tam
bodur elma (telli terbiye
sistemi yapılmakta), 160
dekar farklı çeşitlerden
oluşan demonstrasyon
bahçesi, 1.200 dekar yarı
bodur armut (dikimi devam etmekte) bir uygulama alanına sahiptir. Sulama en son teknoloji radyo
frekans sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Proje tam
verime ulaştığında 34.000
ton (otuzdörtbin) ürün
elde edilecektir. Türkiye de

ilk olma özelliği olan proje
468 çiftçiye ait 803 parselin bir araya getirilerek
devlet, çiftçi ve özel sektör
dayanışmasının en güzel
örneklerindendir.
Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi
2011 yılında KOSGEB
tarafından Sorumlu Girişimcilik alanında Ülkemizi
temsil eden 2 projeden
biri olmuştur.
Proje ile beraber
2014 tarımsal sezonunda
günlük 500 kişi istihdam
edilip bu sayı önümüzdeki dönemlerde daha da
çoğalacaktır. Şu an itiba-

riyle projenin uygulandığı
köyde sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfından
yardım alan vatandaş
kalmamış olup, tamamına
yakını SGK çatısı altındadır.
Ayrıca diğer köylerden ve
komşu ilçelerden birçok
vatandaşa iş imkanı sağlayarak Bozok Üniversitesi
tarafından kurulan meyvecilik meslek yüksek okulu
ile de nitelikli personel
yetiştirme misyonu üstlenmektedir. Proje yine aynı
sektörde bulunan önemli
firmaların da bölgeye
odaklanmalarını sağlamıştır. 2013 yılı itibariyle proje 25 yıllığına özel sektöre
(Hakmar Tarım) kiralanmış olup, ilgili firma yani
yatırımlara başlamıştır.
Proje için ; başta Başbakan
Yardımcımız Sayın Bekir
Bozdağ olmak üzere, tüm
siyasi aktörler, Yozgat Valiliği, Kadışehri Kaymakamlığı, İl ve İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve
Tüm emeği geçenlere teşekkür eder, böyle büyük
entegre projelerin artarak
devam etmesini temenni
ederiz.

