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HALK ELİNDE ANADOLU MANDASININ
ISLAHI PROJESİNİ İMZALADIK

İlimizde “Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında yürütülen “Anadolu Mandasının Islahı Projesi”; merkeze bağlı İnceçayır köyünde; İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, Hayvan
Sağlığı ,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Onur POLAT
,Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf SELVİ ve çok
sayıda manda yetiştiricisinin katılımı ile imzalanmıştır.
Proje İlimizin Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan,
Çekerek, Kadışehri, Merkez, Saraykent ve Sorgun
İlçelerinde 5 yıl süreyle uygulanacaktır.
Proje için “Proje Teknik
Elemanı” alınacak, araç
tahsis edilecek ve hem
mandaların düzenli aralıklarla gerekli kontrolleri,
hem de malaklarda küpeleme çalışmaları alınan
eleman vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.
Projeye dâhil olan ye-

tiştiriciler 5 yıllık süreçte
400,00 TL’lik anaç manda
desteği yerine manda başına 800,00 TL proje desteğini alacaklardır. Anaç
manda desteklemesinde
ödemeler ertesi yıl yapılırken, projeye hakedişleri
aynı yıl içinde en geç yıl
sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
Konu ile ilgili olarak İl
Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR yaptığı açıklamada;
“ 2014 yılı içinde kurulumu tamamlanan Manda

Birliğinin ertesi sene içinde böyle bir Projeye dahil olmasının mutluluğunu
yaşadıklarını, gerek Manda
Birliğinin kuruluşu gerekse
Projenin yürütülmesi konusunda üstün fedakarlık
göstererek emeğini esirgemeyen herkese müteşekkir olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR imzalanan sözleşmenin Yozgat
iline hayırlı olması temennisinde bulunmuştur.

Mevlid Kandili Dolayısı İle
Süt Dağıtımı Yapıldı

22 Aralık 2015 tarihinde kutladığımız Mevlid
Kandili münasebeti ile
Türkiye genelinde kutlama programı düzenlenmiştir. Program çerçevesinde İl Müdürlüğümüz,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin desteğiyle
Yatsı namazı sonrasında
merkez Çapanoğlu Camii
önünde süt dağıtımı yapılmıştır. Yapılan etkinliğe
İl Müdürümüz Ziyaattin

ÖZDEMİR, İl Müdür Yardımcımız Özgür MEMİŞ,
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürümüz
İsmail DİŞLİ tarafından
Halkımıza süt dağıtılmıştır. Etkinlikte halkımızın
Mevlid Kandili kutlanmış,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün
tanıtımı yapılmış ve süt
tüketiminin özendirilmesi yönünde eğitici bilgiler
verilmiştir.
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21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü
Ülkemizde Tarımsal Kalkınma, Sulama, Pancar Ekicileri ve
Su Ürünleri kooperatifleri olmak üzere 2.596.878 ortağıyla
10.425 Tarımsal Amaçlı Kooperatif faaliyet göstermektedir.

ANADOLU ÇOCUKLARININ GÖZÜYLE

“ÇİÇEK VE DOĞA”FOTOĞRAF

YARIŞMASINA KATILAN ÖĞRENCİMİZE ÖDÜL
Bakanlığımız
Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığınca Çocuklarımıza doğa sevgisini ve çevre
bilincini aşılamak, çiçeklerin kültür mirası olduğunu,
onların biyolojik hayata
değer kattığını öğretmek,
tarımın insan yaşamındaki
önemini küçük yaşlardan
itibaren fark ettirebilmek,
Türkiye’nin sahip olduğu
bitkisel zenginliğin yeni kuşaklarca benimsenmesini
ve korunmasını sağlamak
ve onların gözünden ya-

şadıkları doğayı, sevdikleri
çiçekleri görebilmek amacıyla 81 İlimizde “Anadolu
Çocuklarının Gözüyle Çiçek ve Doğa” Fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
“Anadolu Çocuklarının
Gözüyle Çiçek ve Doğa”
Fotoğraf yarışması ile ilgili
İlimizde gerekli duyurular
yapılmış olup; İlimiz Aydıncık İlçesinden Aydıncık Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencisi
İsmail TOMRUK tarafından
çekilen (Bamya Toplayan
Çocuk) fotoğraf komisyon-

ca İl Birincisi seçilmiştir.
18.12.2015 tarihinde Aydıncık ilçesinde İl Müdür
Vekili Özgür MEMİŞ, Koordinasyon Şube Müdür
Vekili İsmail DİŞLİ Okul
Müdürü Emir Alan, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Orhan
Ergün ÇAĞLAYAN tarafından yapılan törenle Bakanlığımızca 81 ilin birincilerine ödül olarak gönderilen
dijital fotoğraf makinası
teslim edilmiş ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler
verilmiştir.

Kooperatifler, yeterli
ekonomik güce sahip olmayan kişilerin meslek ve
geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve
dayanışma ile karşılamak
amacıyla kurulmuş, kar
amacı gütmeyen, temel
öğesi insan ve temel amacı ortağa hizmet olan,
sosyal sorumluluk sahibi,
bağımsız, demokratik kuruluşlardır.
Ülkemizde
Tarımsal
Kalkınma, Sulama, Pancar Ekicileri ve Su Ürünleri kooperatifleri olmak
üzere 2.596.878 ortağıyla
10.425 Tarımsal Amaçlı
Kooperatif faaliyet göstermektedir.
İlimizde de 6.709 ortağı olan 48 Tarımsal Kalkınma, 1.394 ortağı olan 19
Sulama,121 ortağı olan 2
Su Ürünleri ve 40.142 ortağı olan 1 Pancar Ekicileri
Kooperatifi olmak üzere
toplam 70 tarımsal amaçlı

kooperatif kurulmuştur.
Bakanlığımız yatırım
programı ve Kırsal Alanda
Sosyal Destek Programı
kapsamında 2002-2010
yılları arasında 15 kooperatife 2.000 baş gebe düve
ve 7.800 baş damızlık koyun dağıtımı karşılığında
14.943.508,00 TL kredi
kullandırılmıştır.
Ayrıca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında, 2009-2012 yılları
arasında 4 Sulama Kooperatifine basınçlı sulama tesisi projeleri için %75 hibe
ile 1.548.792,00 TL destek
sağlanmıştır.
İlimizde faaliyet
gösteren kooperatiflerin yönetici ve ortakları ile
tüm çiftçilerimizin “Dünya
Kooperatifçilik Günü” nü
kutlar, çalışmalarında başarı, ürünlerinde bereket
ve bol kazançlar dileriz.
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Aspir
09.12.2015 tarihinde
İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Tarım Kredi
Kooperatifi Kayseri Bölge
Birliği ve İl Müdürlüğümüzce Aspir bilgilendirme
eğitimi
düzenlenmiştir.
Eğitime İl Müdür Vekilimiz
Özgür MEMİŞ , Aspir Derneği Başkanı Prof.Dr.Fikret
Akın ERDEM , Tarım Kredi

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
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Kooperatifi Kayseri Bölge
Müdür Yardımcısı Yaşar
AYDIN , Selçuk Üniversitesi
öğretim üyelerinden Prof.
Dr.Kazım ÇARMAN ,Prof.
Dr. Levent ÜNLÜ, Dr. Rahim
ADA, Tarım Kredi Kooperatifleri Yozgat İli temsilcileri
teknik personeller,firma
temsilcileri ve çiftçilerimiz
katıldı.
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Bilgilendirme
Toplantısı

Eğitimiz Açılış konuşmasını yapan İl Müdür
Vekilimiz Özgür MEMİŞ ;
Her konuda çiftçilerimize
ve meslektaşlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımız
sürdürmekteyiz. Değerli
öğretim üyelerimizin katkılarıyla aspir konusunda
bilgilendirme
toplantısı
gerçekleştireceğiz. Nadas

alanlarının
daraltılması
projesi kapsamında nadasa bırakılan alanların değerlendirilmesi amacıyla
aspir bitkisinin ekiminin
artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. akanlık olarak da aspir bitkisine fark ödemesi
desteği olarak destekleme
ödemesi ve sözleşmeli
üretim yapıldığı takdirde
sözleşmeli üretim desteği
yapılmaktadır. Eğitimine
katkılarından dolayı değer-

li öğretim üyelerine teşekkür eder , eğitimin hayırlı
olmasını dilerim.
Tarım Kredi Kooperatifi
Kayseri Bölge Müdür yardımcısı Yaşar AYDIN ‘ ın konuşmalarının ardından Selçuk Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof.Dr.Fikret
Akın ERDEM , Prof.Dr. Kazım ÇARMAN ,Prof Dr. Levent ÜNLÜ ve Dr. Rahim
ADA sunumlarını gerçekleştirdiler .
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Bölge Grup Toplantısı Yapıldı

İç Anadolu Bölge Grup toplantısı 11-12
Aralık 2015 tarihleri arasında Kızılcahamamda yapıldı.

İç Anadolu Bölge Grup
toplantısı 11-12 Aralık
2015 tarihleri arasında Kızılcahamamda yapıldı.
Toplantı Ankara’da bulunan Araştırma Enstitüleri
ile Yozgat, Sivas, Kayseri
Kırşehir, Çankırı, Kırıkkale
ve Ankara İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
personellerinin katılımı ile
gerçekleşti.

Toplantıya İl Müdürlüğümüzden İl Müdürü
Ziyaattin Özdemir ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet
Gencer Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü İsmail Dişli ve teknik
personellerinden Mühendis İsmail Karabulut ve
Tekniker Osman Akarsubaşı katıldı.

Araştırma enstitülerince yapılan araştırma faaliyetleri ve yeni geliştirilen
bitki ve hayvan türleri ile
araştırma sonuçları hakkında sunum yaparak bilgi
verildi. Toplantıda bölgedeki tarımsal ve hayvancılık konularındaki sorunlar
ve çözüm önerileri tartışıldı.

Ekim-Kasım-Aralık

2015

Toprak İşlemesiz
Macar Fiğ Ekimi
Yapıldı

Bakanlığımız Eğitim
Yayım ve Yayınlar Dairesi
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile yürütülen Tarımsal Yayım
Hizmetlerini geliştirme
çalışmaları kapsamında İlimiz merkez Tayyip
köyündeki demonstrasyon tarlasına Toprak
İşlemesiz(Anıza)
Yem
Bitkileri Ekimi yapıldı.
Nadas
alanlarının
azaltılması, doğayı ve
toprağı koruyan Toprak
İşlemesiz Tarımın yaygınlaştırılması amacına
yönelik olarak 2015 üretim sezonunda toprak
işlemesiz buğday ekimi
yapılan demonstrasyon

arazisine Macar Fiği ekimi yapıldı.
İl Müdürümüz ZiyaattinÖZDEMİR ;
“Demonstrasyon çalışmasında 2015 üretim
sezonunda Buğday üretimi yapılmış olan tarlaya herhangi bir toprak
işlemesi
yapılmadan
Anıza Doğrudan Ekim
Mibzeri ile 10 Da alana
macar fiği ekimi yapıldı.
Ekimi yapılan bu demonstrasyon tarlasının
üretim sezonu içerisinde
teknik takip kontrolleri
yapılacak demonstrasyon sonuçları kamuoyu
ve çiftçilerimizle paylaşılacaktır.” dedi.
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Amarant’ın
Hasat
ve
Çatak Programı
Harmanı Yapıldı

İl Komisyon
Toplantısı Yapıldı

ÇATAK Programı Yozgat İl
Komisyonu İlçe Müdürlerimizin katılımıyla 12.11.2015 Perşembe Günü İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR başkanlığında toplandı.
Toplantıda 2015 yılı
ÇATAK Programı uygulamalarını yapan çiftçilerimizin destekleme
icmalleri onaylanarak
gerekli değerlendirmeler yapıldı.
2015 yılında 157
çiftçimiz anıza ekim,
taş toplama, ahır

gübresi, jips, kükürt
uygulamaları, damla
sulama sistemleri gibi
destekleme kapsamındaki işlemleri yaparak il genelinde 9.500
dekar alanda toplam
666.246 TL destek almaya hak kazanmıştır.

İl Müdürlüğümüz tek- kullanılarak 22 Mayıs reci sonunda hasadı elle
nik personelinin koordi- 2015 tarihinde herhengi yapılarak Amaranth banasyonu ile parsel de- bir gübre kullanılmadan şakları gölgelik bir yerde

nemesinde elde edilen
Amaranth ürünü hasat
ve harmanı yapıldı.
İlimiz çiftçilerinin alternatif ve daha çok gelir getirici ürünlerin ekim
ve üretimlerini teşvik etmek ve artırmak maksadıyla İlimiz Merkez Dayılı
köyü Araplıçiftliği mevkiinde 40 m2’lik deneme
parseline 20 Gr tohum

ekimi yapılmıştır. Bitki
gelişim sürecinde takibi
yapılmış olup herhangi
bir gübreleme yapılmamış olup ihtiyaca binaen 2 defa sulama yapılmıştır. Ayrıca yabancı
ot mücadelesi için sıra
araları çapalanmış ve
bitkide seyreltme çalışmaları yapılmıştır. 150
günlük vegetasyon sü-

kurumaya bırakılmıştır.
Yeteri kadar kuruması
neticesinde ürün danelerinin ayrımı işlemi yapılmış olup 2 Kg tohum
elde edilmiştir.
Amaranth bitkisi;
Anavatanı Güney
Amerika olan bitki yaprakları sebze olarak tohumları ise tahıl olarak
değerlendirilmektedir.
Yaprakları marul gibi çiğ
olarak salatalar, yada pişirilerek ıspanak yemeğine benzer yemekler
hazırlamakta faydalanılabilmekte olup tohumları ise yüksek lif ve protein oranına sahip, mısır
gibi patlamış olarak, unu
yapılarak ve değişik gıdalarla karıştırılarak yenebilmektedir.
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Projeleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında
9. Etap Ekonomik Yatırım
projelerinden
Bildikler

Tarım ve Hayvancılık Ltd.
Şti’nin Tohum İşleme ve
Paketleme tesisi tamamlandı. Tesisin yapımına
Bakanlığımız
tarafından

985.552.000,00 TL hibe
desteği sağlanmıştır.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yatırımcıyı ziyaret ederek tesisi gezdi ve
teknik personelden projenin süreci hakkında bilgi
aldı.
Yatırımcı İbrahim BULUT tesisin yapımı için
sağlanan hibe desteği ve
projenin yürütülmesi aşamasında gösterilen ilgi için
teşekkür etti. BULUT tesisin yöre çiftçisine hizmet
etmek ve kaliteli tohumluk
üretimine katkı sağlayacağını ve sertifikalı tohumluk
üretimi için de gerekli girişimde bulunacağını söyledi,
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR de yatırımcıya
tesisin hayırlı olması ve
yöre çiftçisine fayda sağ-

laması dilekleriyle Bakanlığımız hibelerinden daha
fazla yararlanma konusunda örnek olacağını söyledi.
Ayrıca Sertifikalı tohum
kullanımının kaliteli ürün

elde etmek için önemli
olduğunu belirtti ve İl Müdürlüğü olarak sertifikalı
tohum kullanımı için yapılan çalışmaları anlattı.

KIRMIZI MERCİMEK EKİMİ YAPILDI
Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile
Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüzce koordineli olarak yürütülen Yozgat Baklagil Yayım Projesi kapsamında kırmızı mercimek deneme ekimi yapıldı.

İlimiz Merkez Tayyip Köyünde tesis
edilen deneme parsellerine anıza direkt
ekim ve toprak işlemeli olarak 4 farklı
çeşitte ekim yapıldı.
Kafkas, Ceren, Çiftçi ve Özbek çeşitleri toprak işlemesiz
(anıza direk ekim) ve
toprak işlemeli tarım
tekniği ile 1’er Dekar

olmak üzere toplam
8 dekar alana ekilmiştir.
2016 bahar döneminde ise aynı uygulama alanında ayrılan 2 parsele toprak
işlemeli ve toprak
işlemesiz olarak 1’er
Dekar Meyveci 2001
çeşidi Yazlık Yeşil
Mercimek ekimi uygulanacaktır.
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Mikoriza Mantarı ile Şeker Pancarında
Verimde %10 artış Sağlandı

İlimiz Merkez Fakıbeyli köyünde yapılan Şeker
Pancarında mikoriza mantarının verime etkilerini
çiftçimize göstermek amacıyla önder çiftçilerden
Muharrem Şahiner’e ait 7
Dekar arazide yapılan demonstrasyonda verimde

%10 artış sağlandı.
Hasattan önce demonstrasyon alanında incelemede bulunan İl Müdürü
Ziyaattin ÖZDEMİR şunları
söyledi:
“Mikoriza Mantarı; doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mik-

roorganizmaları olup bitki
köklerine yapışıp kendi kök
uzantılarını oluşturmakta ve bitkinin ile birlikte
yaşayan kök sisteminin
gerçek bir uzantısı olarak,
daha fazla kök salmasını
sağlayarak orada bulunan
bitki besin elementlerinin

ve suyun bitki tarafından
daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır.
Deneme tarlası iki
kısma ayrılarak yapılan
ekimde bir kısma normal
tohum ve normal gübre
miktarıyla diğer kısma ise
mikoriza mantarı ile kaplanmış tohumla normalin
yarısı kadar gübre kullanılarak ekim yapılmıştır.
Bitki gelişim sürecinde
yapılan gözlemlerde mikorizalı sıralardaki şeker
pancarının daha iyi gelişim
gösterdiği ve daha az sulama isteği olduğu gözlemlenmiştir.
Üretim sezonu sonunda hasatta mikoriza mantarı ile aşılanan şeker pancarında dekara % 10 verim
artışı sağlanmıştır. Ayrıca
Sorgun Şeker Fabrikasında
yapılan şeker analizinde
mikorizalı şeker pancardaki şeker oranında ise %

1’lik artış sağlandı. Bu ise
şeker pancarının alım fiyatının artmasını sağlamıştır.
Bu sistemde;
Daha az gübre kullanımı ile sağlanan girdi tasarrufu, Dekara %10’luk
verim artışı ve Şeker oranındaki artış dikkate alındığında çiftçinin 1 dekarda
150 TL civarında daha fazla
kazanç elde ettiği görülmektedir.
Şeker pancarı İlimizde
hububattan sonra en çok
ekilen ürün olup sulamanın ve kimyevi gübre kullanımının en çok yapıldığı
üründür. Bu nedenle küresel ısınma ve iklim değişikliklerin gündemde olduğu bu dönemde daha az
gübre ve su kullanımının
sağlanması hem ülke ekonomimiz açısından hem de
çevresel olarak ülkemiz ve
dünyamız açısından büyük
önem taşımaktadır.”
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TOPRAK İŞLEMESİZ
YEM BİTKİSİ
EKİMİ YAPILDI

İlimiz merkez Fakıbeyli köyündeki demonstrasyon tarlasına
Toprak İşlemesiz(Anıza) Yem
Bitkileri Ekimi yapıldı.
Nadas alanlarının azaltılması, doğayı ve toprağı
koruyan Toprak İşlemesiz
Tarımın yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak
Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK)
kapsamında 2015 üretim
sezonunda toprak işlemesiz buğday ekimi yapılan
demonstrasyon arazisine
Yem Bezelyesi ve Macar
Fiği ekimi yapıldı.
Demonstrasyon çalışmasında 2015 üretim
sezonunda Buğday üretimi

yapılmış olan tarlaya herhangi bir toprak işlemesi
yapılmadan Anıza Doğrudan Ekim Mibzeri ile 10 Da
alana Yem Bezelyesi 10 Da
alana ise macar fiği ekimi
yapıldı.
Ekimi yapılan bu demonstrasyon
tarlasının
üretim sezonu içerisinde
teknik takip kontrolleri
yapılacak demonstrasyon
sonuçları kamuoyu paylaşılarak çiftçilerimizle gösterilecektir.

tarım bülteni
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Amarant ve Bal Kabağı
Denemesi

İl Müdürlüğümüz teknik personelinin koordinasyonu ile Dayılı köyü
Araplıçiftliği mevkiinde
Amarant parsel denemesi ve 100 Dekarlık alanda
Bal Kabağı üretimi başarı
ile gerçekleştirildi.
Amarant bitkisi 50
m2’lik deneme parsellerine ekimi yapılmış olup
üretim sezonu içerisinde
teknik takibi yapılmış sulama, çaplama ile seyreltme ve yabancı ot mücadelesi yapılmıştır. Yapılan
bu çalışmalarda başarı
sağlanmış olup Amarant
bitkisi iyi bir gelişim göstererek 140 günde hasat
olgunluğuna
gelmiştir.
21.10.2015 tarihinde ise
hasat edilmiştir.
Amarant deneme parseli ile Bal Kabağı üretim
alanında incelemede bu-

lunan 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. Anavatanı Güney Amerika olup
ve bir çeşit tahıl olan yüksek lif ve protein oranına
sahip, mısır gibi patlamış
olarak unu yapılarak ve
değişik gıdalarla karıştırılarak yenebilen ürün
olan Amarant’ın ekimi
yapılarak üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Yozgat ikliminde yetiştirilebileceği gözlenmiştir.
Bu konuda istekli ve meraklı çiftçilerimize tavsiye
ediyoruz.
Balkabağı ile ilgili ola-

rak ta İlimizde kıraç alanlarda yetişmekte olup
Özellikle sulu alanlarda
daha iyi verim vermektedir. Çiftçimize alternatif
ürün olarak tavsiye ediyoruz. Yozgat iklim ve toprak şartlarında iyi verim
alınmaktadır. Bunu bu
Dayılı Köyü çiftçilerinden
olan Yusuf Bahri Bacanlı
ile yaptığımız uygulamada da görüyoruz.”Dedi.
Üretim yapan ve deneme parselinin sahibi çiftçi
Yusuf Bahri Bacanlı ise
“Amaçlarının Yozgat’ta
geleneksel ekime alternatif ürünler üretimi yaparken bölgedeki diğer çiftçilerimize örnek olmaktır.
Tarımla ilgili her türlü yenilikleri çiftlik alanımızda
uygulayacağız.”Dedi.

SAYFA

9

YOZGAT
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
YOZGAT İL MÜDÜRLÜĞÜ

tarım bülteni

Ekim-Kasım-Aralık

2015

ORGANİK TARIM EĞİTİMİ

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve
kontrolü Projesi kapsamında Ser Otelde 19 Ekim
2015 Tarihinde eğitim başlamıştır.Eğitime İl Müdür yardımcımız Özgür MEMİŞ, TKDK Koordinatörü Selim TÜRKER, Bozok Üniversitesi Tarım ve
Doğa Bilimleri Fakültesinden Dç.Dr.Yaşar ERTÜRK,
Dç.Dr.Uğur BAŞARAN, Dç.Dr.Mehmet Akif BOZ , İl
Müdürlüğümüz Şube Müdürleri ve 45 Teknik Personel katılmıştır.
İl Müdür yardımcımız
Özgür MEMİŞ eğitimin açılış konuşmasında;
Organik Tarım, üretim
sisteminde hatalı ve aşırı
uygulamalar sonucu kaybolan dengeyi yeniden
kurmaya yönelik insan ve
çevreye dost, doğayı ve tarımsal üretimin hammaddelerini korumak, üretimin
devamlılığını sağlamak ve
daha temiz ve çevreci üretim yöntemlerini içeren,

ürünler üretmektir. Öncelikle “Organik tarım yapacak üreticilerin çevre, toprak, su ve havanın göreceği
zararları bertaraf ederek
ekosistemin korunmasında önemli katkılar sağlayacağını” inanmaları gerekir.
İl
Müdürlüğümüzce
İlimizde organik tarımın
yaygınlaştırmak amacıyla
2012 yılında Bakanlığımızca ortaklaşa Organik Tarım
Eğitim projesini hayata

geçirdik.35 ilde uygulanan
projeye İlimizi de dahil ettik. 2015 yılı sonunda projenin uygulama süresi sona
erecektir. İlimizde “Organik
Tarım Eğitim Proje süresince 187 Teknik personel ve
898 çiftçimiz olmak üzere
1085 kişiyi organik tarım
eğitimi verilmiştir.2011 yılında İlimizde 1 çiftçi 600
dekar alanda organik tarım
yapmakta iken 2015 yılı
itibariyle Arıcılıkta 215 ko-

van sayısına yaklaşık 1900
dekar alanda 6 çiftçi sayısına ulaşmış bulunmaktayız.
Proje kapsamında Organik
tarımla ilgili basılı materyaller hazırlanarak çiftçilerimize dağıtılmıştır.
İlimizde 2011 yılında
Organik Tarım desteklemesi 8.016 TL iken 2014
yılında 94.600 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
Son üç yılda İlimize Organik Tarım adı altında gelen
destekleme miktarını 10
kat artırmış bulunmaktayız.
İl Müdürlüğü olarak
çiftçi eğitim çalışmaları-

mız devam etmektedir.
Gerek kırsal alanda kadın
çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarımızla gerek
hayvancılık işletme sahiplerine yönelik eğitim çalışmalarımızla ve gerekse
tarımsal işletmelere yönelik eğitim çalışmalarımızla
çiftçi eğitimlerine önem
vermekteyiz. İl İlçe Müdürlüklerimizle geçen yıl
toplam 2345 çiftçi toplantısı düzenlemek suretiyle
18.081 çiftçimize tarım ve
hayvancılık konusunda eğitim verilmiştir.
Organik tarım eğitimine destek olan Üniversitemizin değerli hocalarına
teşekkür eder, eğitimin
hayırlı olmasını temenni
ederim. Diyerek sözlerini
sonlandırmıştır.
Eğitimin
devamında
Bozok Üniversitesi Tarım
ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Organik
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, Organik Tarla Bitkileri
Yetiştiriciliği ve Organik
Hayvansal Üretim konularında katılımcılara iki gün
sürecek bilgilendirmede
bulunacaklardır.
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BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA SONBAHAR DÖNEMİ
ŞAP AŞILMASI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

01.10.2015 tarihi itibariyle ilimiz genelinde başlatılan Sonbahar dönemi
Şap Aşılaması kampanyası
tüm hızıyla devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada : “Bugün itibarı ile
yaklaşık 120.000 büyükbaş hayvan Şap Hastalığına
karşı aşılandığını,30 Ekim
2015 itibarı ile sona erecek
aşılama kampanyası sonucunda İl genelinde yaklaşık
215.000 büyükbaş hayvanın aşılanmasını hedeflediklerini, aşılama kampanyasına 98 adet Hayvan
Sağlığı personelinin katıl-

dığını, Şap Aşısını yaptırmayan hayvan sahiplerine
7.323 TL İdari Para Cezası
uygulanacak olup, hayvan
sahiplerinin aşılamalar konusunda hassasiyet göstermelerini, aşılamalarını
yaptırmamış olan hayvan
sahiplerinin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini belirtmiştir.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR: Ayrıca kontrolsüz hayvan hareketlerinin
yapılmaması, hayvan ve
hayvan maddesi nakillerinde gerekli belgelerin hayvan sahiplerinin yanında
bulundurmaları gerektiğini, yaklaşık 2 senedir kü-

çük hastalık odakları hariç
ilimizde Şap hastalığının
görülmemesi; aşılamaların
zamanında yapılması ve
hayvan sahiplerinin konuya gereken önemi göstermelerine bağlı olduğunu,
İlimizde Şap hastalığının
tamamen ortadan kaldırılması yönünde çalışmalarının ara vermeden devam
edeceğini, yakın zamanda
ilimizdeki büyükbaş ve
küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hastalıklardan
ari hale getirilmesinin en
önemli hedefleri olacaklarını da sözlerine eklemiştir.

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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245 gıda numunesinin
analizi yaptırılmıştır

Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve İlgili
Yönetmeliklerin Yozgat İli genelinde uygulanması, ilimizde faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerinin, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak
üretim yapmaları ve mevzuata uygun olarak kayıt
altına alınmaları ile toplumun güvenilir ve uygun
koşullarda gıdaya erişimi için çalışmalarını ve denetimlerini her geçen gün hızlandırarak devam
ettirmektedir.

Gıda
denetimlerinin
etkin bir şekilde sağlanması, gıdanın tüketiciye
güvenle arz edilmesi, tüketicinin korunması, ülke
ihracatının geliştirilmesi ve

sektörde haksız rekabetin
önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu
amaçla 2015 yılında şubemiz kontrol görevlilerince
yaklaşık 1350 denetim ya-

Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Projeleri
Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma
Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında tebliğ (tebliğ
no: 2014/43) ile uygulamaya konulan 9. Etap
Ekonomik Yatırım projelerinin 01.12.2015 olan
tamamlanma
tarihi
03.05.2016olarak değiştirilmiştir.
9. Etap kapsamında
9 adet Tohum İşleme
Tesisi, 4 adet Çelik Silo
ve 2 adet Güneş ener-

jisi sistemi olmak üzere
toplam 13 adet Ekonomik Yatırım Projesi devam etmektedir. 2 proje
tamamlanarak ödeme
talepleri Bakanlığımıza
gönderilmiştir. Söz konusu projelerin toplam
maliyeti 19.038.708,00
TL,Bakanlığımızca ödenecek hibe miktarı ise
9.519.354,00 TL’dir.
Ayrıca 10. Etap kapsamında 8 proje devam
etmektedir. Bu projelerinde toplam tutarı
10.894.531,00 TL ve
ödenecek hibe miktarı
ise 5.447.267,00 TL’dir.

pılmış olup, bu denetimler
sırasında mevzuata uygunsuzluğun tespit edildiği durumlarda idari yaptırımlar
uygulanmıştır.
Risk esaslı denetim ve
kontroller, gıda ve gıda
ile temas eden madde ve
malzemelerin
güvenilir
şekilde piyasaya sunulmasının sağlanması yanında,
gıda ve yem işletmelerinin
teknik ve hijyenik şartlarının daha da iyileştirilmesi
yönünde
sürdürülmektedir. Bu amaca yönelik
olarak yaklaşık 220 gıda
işletmesine tespit edilen
uygunsuzlukları gidermesi
ve şartlarını iyileştirme-

si için süre verilmiş, süre
sonunda takip kontrolleri
gerçekleştirilmiştir.
Uygunsuzlukları yerine getirmeyen 8 işletme hakkında idari yaptırım kararı
uygulanmıştır. Bakanlık ve
İl Müdürlüğümüz Gıda
Kontrol Planları kapsamında ve yıl boyunca yapılan
kontroller sırasında, gı-

daların güvenilirliğinin ve
mevzuata uygunluğunun
kontrolü amacıyla numuneler alınmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında Yozgat
il genelinde toplam 245
numune alınmış olup, ilgili
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüklerinde analizleri
yaptırılmıştır.
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