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Bölgesel Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı
Tarım politika ve uygulamalarının;
Bakanlık çalışanları ve tarım sektörü
paydaşları arasında değerlendirilmesi
amacıyla 7 ayrı bölgede düzenlenen
bölgesel ortak akıl toplantılarının
beşincisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığında
Konya'da gerçekleştirildi.
Ovakent’te Kadın Çiftçilere Eğitim
Çiftçi Eğitim Toplantıları Devam Ediyor
Çiftçilerimize Tarım Sigortası Çağrısı
245 Gıda Numunesi Analiz Edildi
Genç Çiftçilere 30 Bin TL Hibe
Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi
Tarımsal Üretici Örgütleri ile Buluştuk
Süne Mücadelesi Eğitim Toplantısı
Nohut Demonstrasyon Çalışması Yapıldı
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ölgesel ortak akıl toplantılarının İç Anadolu
Bölgesi ayağını teşkil eden
toplantılar; Yozgat, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri,
Kırıkkale, Kırşehir, Konya,
Nevşehir, Niğde, ve Sivas
olmak üzere bölgedeki
toplam 13 ilin katılımıyla
11-12 Mart 2016 tarihlerinde Konya ilinde düzenlendi.

Yapılan toplantıya
ilimizden İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektörde faaliyet
gösteren firma yetkilileri ve
çiftçilerimiz katıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in
başkanlık ettiği toplan-

tıların ilki, 11 Mart 2016
Cuma günü Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Nusret Yazıcı,
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bakanlık
merkez birimleri ve ilgili
kuruluşların birim amirlerinin katılımıyla "Bakanlık
Koordinasyon Toplantısı"
şeklinde gerçekleştirildi.
Sayfa 2’de

Ocak - Şubat - Mart 2016

Bölgesel Bakanlık Koordinasyon ve Sektörel Ortak Akıl Toplantısı
Tarım politika ve uygulamalarının;
Bakanlık çalışanları ve tarım sektörü
paydaşları arasında değerlendirilmesi
amacıyla 7 ayrı bölgede düzenlenen
bölgesel ortak akıl toplantılarının
beşincisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik'in başkanlığında
Konya'da gerçekleştirildi.
Aynı gün öğleden sonra
ise Bakanlık Merkez birimleri ve ilgili kuruluşlar,
bölge GTHB İl Müdürleri ve
Bakanlığımıza bağlı kurum
ve kuruluşların Müdürleriyle "Bölgesel Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon
Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda İl Müdürümüz Ziyaattin Özdemir
tarafından ilimizin tarımsal
durumu ile ilgili bilgiler
verilerek ilimiz için belirlenen sorunlar ve çözüm
önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca ilimizin önde
gelen ürünlerinden Yozgat
Kavurması, Yufka ekmek,
Kavurga ve Çanak peyniri
açılan stantta sergilenerek
Yozgat ürünlerinin tanıtımı

yapıldı.
Sayın Bakanımıza
sunduğumuz Yozgat Aydıncık İlçemizde çıkan özel
ametist taşından Tesbih
ve Boğazlıyan İlçemizde el
işçiliğinden özel yapılmış
Osmanlı İbriği tüm katılımcılar tarafından büyük ilgi
gördü.
12 Mart 2016 Cumartesi
günü; bölge milletvekilleri,
mülki idare amirleri, bakanlık merkez birimleri, ilgili kuruluşlar, bölge GTHB
İl Müdürleri, Kurum ve
Kuruluş Müdürleri, Üniversiteler, Sektör temsilcileri
ve üreticilerin katılımıyla
"İç Anadolu Bölgesi Ortak
Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’den çiftçilere çağrı;

“ÇKS bilgilerinizi güncelletin
tarım sigortalarınızı yaptırın!”
Yozgat Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Ziyaattin Özdemir, "Tarım çok
riskli bir alandır. Çiftçiler
doğal sebeplerden ötürü
bir senelik kazançlarını
bir anda kaybedebilmektedirler. Çiftçilerimiz
ancak sigorta sistemi ile
kazançlarını koruyabilmektedirler. Bu nedenle
Tarım Sigortalarının yaygınlaştırılması önemlidir.
Öncelikle faaliyet gösterilen üretim dalına ilişkin
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt
Sistemi (ÇKS), Veteriner
Bilgi Sistemi (TÜRKVET)
gibi kayıt sistemlerine,
2016 yılı kayıtlarını yaptırmaları veya güncellemeleri gerekmektedir" dedi.
Özdemir, "2015-2016
üretim sezonunda Tarım
Sigortaları Havuzu TARSİM tarafından kapsama
alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim
desteği oranlarına ilişkin
2015/8248 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı 09.11.2015
tarihinde yayınlandı. Tarım
Sigortası uygulaması, bitkisel ürün sigortası, sera
sigortası, büyükbaş hayvan
hayat sigortası, küçükbaş

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Ziyaattin Özdemir, çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi
(ÇKS) bilgilerini güncelleterek, tarım sigortalarını
yaptırmaya çağırdı. 2016 üretim sezonunun
başladığına dikkat çeken Özdemir, tarım sigortasının
çiftçiler için bulunmaz bir fırsat olduğunu ve primlerin
yüksek olmadığını kaydetti.

hayvan hayat sigortası,
kümes hayvanları hayat
sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık (arılı
kovan) sigortası branşlarında yapılıyor" ifadelerini
kullandı.
Çiftçilerin, Tarım Sigortalarını yaptırdıklarında
hesaplanan primin tamamını değil yarısı ödediklerini dile getiren Özdemir,
"Primin yarısı Devlet
tarafından ödenmektedir.
Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski için
yaptırılacak sigortalarda
ise Devletin prim desteğine ilave olarak, sadece
don riski primine üçte bir
oranında ek prim desteği verilmektedir" dedi
.Özdemir, Tarım Sigortalarının amacına münhasır,
çiftçilere sağladığı avantajın yanı sıra, bir diğer

avantajının da çiftçilerin
Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları
kredilerde faiz indirimi
olduğunu kaydetti. Özdemir, tarım sigortasına
ilişkin yaptığı açıklamada
şunları kaydetti; " Devletimiz tarafından, Bakanlar
Kurulu Kararlarıyla 2012
yılında itibaren uygulanan
Düşük Faizli Tarımsal
Krediler uygulamasına, 16
Aralık 2015 tarih, 29564
sayılı resmi Gazete'de yayınlanan, 2015/8299 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı
ile 2016 yılında da uygulamaya devam edilecektir.
Bu sebeple ortaklarımızın
Tarım Kredi Kooperatiflerimizden kullanmış
oldukları tarımsal işletme
ve yatırım kredilerinden
faiz avantajından yararlanması için mutlaka tarım
sigortalarını yaptırmaları

gerekmektedir. Bu sebeple tüm ortaklarımızı faiz
indiriminden faydalanarak, kendilerine avantaj
sağlamaları için, Tarım
Sigortalarını yaptırmak

üzere Kooperatiflerimize
çağırıyoruz. Ortak olmayan
çiftçilerimizin de indirimli
faizli kredi imkânından
faydalanabilmeleri için
Kooperatiflerimize ortak olmaları, ürünlerini
sigorta yaptırmak isteyen
üreticilerin poliçe son
kabul tarihlerini kaçırmamaları gerekmektedir. Bu
vesile ile çiftçilerimize yeni
üretim döneminde verimli
ve bol kazançlı bir sezon
geçirmelerini temenni
ediyoruz."

Ovakent’te
Kadın Çiftçilere Eğitim
Boğazlıyan ilçesi Ovakent Kasabasında, kadın çiftçilerinin eğitim ve gelir
düzeylerinin yükseltilmesi ve yöredeki tarımsal çeşitliliğin artırılması için
İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca bir dizi eğitim programı düzenlendi.
Boğazlıyan ilçesi Ovakent Kasabasında, kadın
çiftçilerinin eğitim ve gelir
düzeylerinin yükseltilmesi
ve yöredeki tarımsal çeşitliliğin artırılması için İlçe
Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca bir dizi eğitim
programı düzenlendi.

Çilek yetiştiriciliği
konusunda 29 ŞUBAT 1
MART tarihlerinde Ziraat
Mühendisi Havva ÜNAL,
Hindi Yetiştiriciliği konusunda 2-3 MART tarihlerinde de Veteriner Hekim
Cezmi ÖZER tarafından
eğitim verildi.

2015 yılında yapılan bin 350 denetimde

245 gıda numunesi analiz ettirildi
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 gü-

2015 yılında şubemiz kontrol
görevlilerince yaklaşık bin 350
denetim yapılmış olup, bu denetimler
sırasında mevzuata uygunsuzluğun
tespit edildiği durumlarda idari
yaptırımlar uygulanmıştır.

venilir 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 yürütülmekte-

dir. Bu amaçla 2015 yılında
şubemiz kontrol görevlilerince yaklaşık 1350
denetim yapılmış 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 iyileştirmesi
için süre verilmiş, süre
sonunda takip kontrol-

leri 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, gıdaların

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.

vatandaşlarımızın havadan
bırakılacak bu aşılı gıdaları
arazide görmeleri durumunda dokunmamaları
gerekmektedir.
İl Müdürlüğümüzce
2014 ve 2015 yıllarında
yapılan çalışmaların kont-

rolü amacı ile 2014 yılında
7 (yedi) adet, 2015 yılında
ise 3 (üç) adet tilki numunesi alınarak Etlik Merkez
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiş ve aşılı
yemlerin tilkilerce tüketim
ve bağışıklık durumu kont-

rol edilmiştir.
Bakanlığımızca aşıların
dağıtımı amacı ile uçak
kiralama ihalesi tamamlanmış olup Şubat ayı
içerisinde aşılı yemlerin
havadan bırakma çalışmaları başlatılacaktır.

“Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama” Projesi
Bakanlığımız tarafından 2014 yılında
yaban hayatında kuduz hastalığı
ile mücadele amacıyla Türkiye'de
Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi
uygulamaya devam ediyor.
Proje kapsamında
yaban hayatı kaynaklı
kuduz hastalığının yoğun
olarak görüldüğü 105.000
kilometrekarelik alanda,
3 yıl süre ile yılda bir defa
olmak üzere havadan aşılama projesi yürütülecektir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR; son iki
yıldır yapılan uygulamada
olumlu sonuçlar alındığı
için havadan aşılama çalışmasına bu yıl da devam

edilecektir. Bu kapsamda,
105 bin kilometrekarelik
alanda aşılı kek araziye
bırakılacaktır. İlimizin
de içerisinde bulunduğu
18 İlde uygulanan proje
kapsamında kuduz hastalığına karşı hazırlanmış
aşılı kekler yaban hayatının
yoğun olduğu bu illerde
havadan atılmak koşulu ile
yaban hayvanlarının özellikle de tilkilerin bu aşılı
yemleri tüketmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle
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“Çiftçi Eğitim Toplantıları” devam ediyor
Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzce çiftçi eğitim ve
yayım toplantıları devam etmektedir.

05.02.2016 tarihinde
Merkez Divanlı köyünde,
19.02.2016 tarihinde ise
Merkez Musabeyli köyünde İl Müdürü Ziyaattin
ÖZDEMİR, Şube Müdürleri
ve teknik personelin katılımıyla çiftçi eğitim ve yayım
toplantısı yapıldı.
Toplantıda İl Müdürü Ziyaattin ÖZDEMİR İl
Müdürlüğünün çalışmaları
ve gelecekteki hedeflerini
çiftçiler anlattı. Çiftçilerin
sorunlarını dinledi ve bu
sorunların çözümü için

Müdürlüğümüz ve ilgili
kurumlarla çalışma yapacaklarını belirtti.
Toplantıda uzman
teknik personellerimiz çiftçilerin soruları ve sorunları
dinleyerek cevapladılar
ve İl Müdürlüğümüzün
çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.
Önümüzdeki günlerde
İl Müdürlüğümüzce çiftçi
eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili toplantılara
devam edilecektir.

KKYD Projeleri tamamlanıyor
Sarıkaya ilçemizde 10. Etap Ekonomik Yatırım
projeleri içrisinde yer alan çelik silo projesi
tamamlandı. Proje toplam tutarı 985.917,00 TL
olan silonun yapımına Bakanlığımız tarafından
492.958,00 TL hibe desteği sağlanmıştır.
Bakanlığımız tarafından
kırsal alanda gelir düzeyinin
yükseltilmesi, tarımsal
üretim ve tarıma dayalı sanayi
entegrasyonunun sağlanması
için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi
amacıyla 2006 yılından bu yana
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı
(KKYDP) yürütülmekte ve
yatırımcılara % 50 hibe desteği
sağlanmaktadır.
İlimiz Sarıkaya İlçesinde
10. Etap Ekonomik Yatırım
projelerinden Başak Gıda Tar.
Ür. San. Tic. Ltd.Şti'ne ait çelik

silo projesi tamamlandı. Proje
toplam tutarı 985.917,00 TL olan
silonun yapımına Bakanlığımız
tarafından 492.958,00 TL hibe
desteği sağlanmıştır.
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Tarımsal Üretici Örgütleri ile buluştuk
Yemeğe İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR,
Et ve Süt Kurumu Yozgat
Kombina Müdürü Mehmet
TEKİNÖZ, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyeleri, Ziraat
Odaları, Yetiştirici Birlikleri, Üretici Birlikleri
ile kooperatif yönetici
ve temsilcileri, İl Müdür
Yardımcısı, Şube Müdürü
ve teknik personel katılmıştır.

İlimizde faaliyet gösteren Tarımsal Üretici Örgütleri
ile süt üretimi ve pazarlanması konularının
değerlendirilmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu Yozgat
Kombina Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen
yemekte bir araya gelindi.

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR katılım
için teşekkür ederek
başladığı konuşmada;
İlimizde üretilen sütün en
iyi şekilde nasıl değerlen-

dirilebileceği, pazarlama
ve soğuk zincir uygulamasında karşılaşılan
sorunlar hakkında bilgi
alışverişinde bulunmak
üzere bir araya gelindiğini

söyledi. İl Müdürümüz
konuşmasında ''Ülke
olarak üretime geçmemiz
gerekiyor ve ürettiğimiz
ürünleri ekonomik katkısı
en yüksek olacak şekilde
değerlendirmemiz gerekiyor'' dedi. 2012 yılında
12.000 ton olan süt üretimimizin bugün 28.000
tona çıktığını, bu artışın
üreticilerin kültür ırkı
hayvanları yetiştirmeye ve
artırmaya fayda sağladığını, üretimin artmasının
Süt Üretici Birliklerinin de
sayısının artmasını sağladığını belirten İl Müdürümüz, Yozgat'ın coğrafi
olarak avantaj sahibi
olduğunu, Birliklerin ve
diğer tarımsal örgütlerin
birlikte hareket ederek
ürün pazarlamasına daha
fazla katkı sağlayabileceğini söyledi.

Toplantıya katılan
Birlik Başkanları da sahip
olunan hayvan varlığına
göre süt pazarlama oranının düşük olduğu, bunun
sebebininde sütün işlenerek pazarlanabileceği
bir tesisin bulunmaması
olduğunu, Yozgat'ta bulunan süt işleme tesisinin
faaliyete geçirilmesini
talep ettiklerini söylediler. Birliklerin beraber
hareket ederek üreticinin
elindeki süte sahip çıkacaklarını ifade etmişlerdir.
Toplantıya ev sahipliği
yapan Kombina Müdürü Mehmet TEKİNÖZ'de
Birliklerin yerel istihdama
katkı sağladığını belirterek, kendilerini misafir
etmekten memnuniyet
duyduklarını ifade etmiş
ve süt fabrikasının nasıl
değerlendirileceği konusunda çalışma yapılabileceğini söylemiştir.
İl Müdürümüzün ev
sahibi olarak kendilerini
ağırladıkları için Kombina
Müdürümüze teşekkür etmesinin ardından toplantı
sona ermiştir.

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe

VETERİNER HEKİM’DEN

Buna göre, kırsal
alanda yaşayan genç
çiftçilere, mahallinde
uygulayacakları bitkisel,
hayvansal, yöresel
tarım ürünleri, tıbbi ve
aromatik bitki üretimi,
işlenmesi, depolanması
ve paketlenmesine
yönelik projelere 30 bin
liraya kadar hibe desteği
sağlanacaktır.
HANGİ PROJELERİ
KAPSAYACAK?
Program, traktör ve
bahçe traktörü alımı
haricindeki büyükbaş ve
küçükbaş hayvancılık,
arı ve arı ürünleri
yetiştiriciliği, kanatlı ve

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
ipek böceği yetiştiriciliği,
kapama meyve bahçesi
tesisi, fide, fidan, iç ve
dış mekan süs bitkisi
yetiştiriciliği, kontrollü
örtü altı yetiştiriciliği,
kültür mantarı üretimi,
tıbbi ve aromatik bitki
üretimi, işlenmesi,
depolanması ve
paketlenmesi, coğrafi
işaretli, yerli gen
kaynaklarını kullanarak
organik veya iyi tarım
uygulamalı bitkisel ve
hayvansal üretim, coğrafi

işareti olan gıdaların
üretimi konulu projeleri
kapsamaktadır.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Başvurular genç
çiftçilerin kırsal alanda
ikamet ettiği veya
ikamet etmeyi taahhüt
ettiği yerleşim biriminin
bağlı olduğu il/ilçe
müdürlüklerine bizzat
yapılacaktır.
Başvuranlarda, tebliğin
yayımlandığı tarihten
itibaren 18 yaşından gün
almış 41 yaşından gün

almamış olmak, başvuru
tarihi itibarıyla ücretli
çalışıyor olmamak, örgün
eğitime devam ediyor
olmamak, KDV, gerçek
ve basit usulde vergi
mükellefi olmamak,
aynı proje konusunda
Bakanlığın diğer hibe
programlarından
yararlanmış olmamak
şartları aranmaktadır.
Genç Çiftçi hibe
desteğinden yararlanmak
isteyen, kırsal alanda
yaşayan veya yaşamayı

Suni tohumlama ve faydaları
Sun’i tohumlama
uygun tohumlama zamanında olduğu belirlenen
dişi hayvanların genital
kanallarına spermaların
hijyenik koşullarda, en
uygun aletlerle bırakılması işine denilmektedir.
Suni tohumlama ile
tabi aşımlar arasında gebelik sonucu bakımından
herhangi bir fark yoktur. Her ikisinde de aynı
sonuç alınır. Yeter ki dişi
hayvanlar hastalıksız ve
zamanında tohumlanmış
olsun. Bazı hallerde suni
tohumlamadan daha iyi
sonuç alınabilir. Özellikle döllenme yollarının

yapılış kusurları sonucu
tohumun ilerlemesine
bir engel varsa, bu engel
suni tohumlama ile kolayca aşılabileceğinden
hayvan gebe kalabilir.
Fakat buna rağmen suni
tohumlamayı her türlü
kısırlığı giderici bir çare
olarak kabul etmemek
gerekir.
FAYDALARI NELERDİR?
Bir boğa yılda tabi
tohumlama ile ortalama
100 inek tohumlayabilirken suni tohumlama
ile 20000-25000 inek
tohumlar.
Tabi çiftleşme ile çok
kolay ve hızlı şekilde

yayılan brucellozis, B.D.V
gibi hastalıklar önlenmiş
olur.
Suni tohumlama ile
hayvan yetiştiricileri,
boğa besleme külfetinden kurtulur.
Erkek damızlıkların
spermaları özel yöntemlerle yıllarca saklanabildiği için ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir.
Cüsse farkından doğan
aşım problemleri ortadan
kalkar.
Sonuç olarak verimleri düşük damızlıkların
ıslahı için en hızlı, ekonomik ve akılcı yöntem suni
tohumlamadır.

taahhüt eden 18-40
yaş arası çiftçilerin
(gencciftci.tarim.gov.
tr) internet adresinden
12.04.2016-11.05.2016
tarihleri arasında ön
başvuru ve 12.05.2016
tarihine kadar
bulundukları yerdeki İl
veya İlçe Müdürlüklerine
kesin başvuru için
dosya teslimini şahsen
yapmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi bulunulan
yerdeki İl veya İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerinde
oluşturulan Genç
Çiftçi Proje Yürütme
Birimlerinden alınabilir.

Ekim-Kasım-Aralık
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A SONBAHAR DÖNEMİ
YASI DEVAM EDİYOR

hariç
ığının
aların
sı ve
konuösterğunu,
ığının
ldırılmalarıevam
manda
ş ve
işletardan
in en
caklamiştir.

Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi
İlimizde Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okul ve kurumlarda faaliyet
gösteren kantin, yemekhane kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde çalışanlara Hijyen Eğitimi
verilmeye başlandı.
yozgat
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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
SÜRMELİ
MATBAACILIK
-GAZETECİLİK
UĞUR
OFSET MATBAACILIK
Aşağı
Nohutlu
Mah.
Salimbey
Hal içi
Aşağı Nohutlu Mah. Necip Altınok Cad.Sok.
7/A YOZGAT
No0354
: 77217
Tel-Fax
217 74 40 YOZGAT
Tel:
52 53 •: 0354
yozgatugurofset@hotmail.com
surmeligazetesi66@hotmail.com
www.yozgatpromosyon.com

Okul Kantinlerine
Dair Özel Hijyen Kuralları
yönetmeliği kapsamında Müdürlüğümüz Gıda
Mühendisleri ve İl Halk
Sağlığı Müdürlüğü Eğitim
Hemşireleri tarafından
Gıda Hijyeni, Kişisel hijyen,
Gıdalarda Oluşabilecek
Tehlikeler, Gıdaların Muhafaza Şartları konuların-

da katılımcılara sunumlar
yapıldı.
Eğitim toplantısının
açılış konuşmasında Gıda
ve Yem Şube Müdürü
Hasan ARMAĞAN Eğitimin
faydalı geçmesi temennilerini belirttikten sonra;
Mevzuat gereği eğitim
sonunda verilecek Katılım
Belgesine sahip olma-

yan kişilerin Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okul
ve kurumların kantin ve
yemekhanelerinde çalışamayacağını söyledi.
Toplantının devamında
eğitimin 3 gün boyunca devam edeceğini ve
toplamda 150 kişiye eğitim
verilmesinin planlandığını
söyledi.

Süne Mücadelesi Eğitimi Toplantısı

2016 yılında da Bakanlığımız Bitki Sağlığı
ve Karantina Programı
ve Prensipleri gereğince
sünelerin ilimizde bulunan kışlaklarından ergin
süneler Müdürlüğümüz
ekiplerince toplandı. Toplanan ergin süneler Konya
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bulunan
Parazitoit Üretim merkezine gönderildi.
Merkezde üretilen
Süne Parazitoitleri doğaya
bırakılarak ilimizde süneler ile biyolojik mücadele
yapılmaktadır. Bu yöntem
sayesinde kimyasallar ile
doğaya zarar veremeden

Ülkemiz genelinde İlimiz buğday üretiminde 4.sırada yer
almaktadır. Bu sebeple ilimizdeki kaliteli buğday üretimi
açısından süne mücadelesi önem arz etmektedir.

süne ile daha etkin bir
mücadele planlanmaktadır.
Bu çerçevede mücadelede görev alacak teknik
personelin eğitimi amacı
ile 08.04.2016 tarihinde
Ankara Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konu
uzmanlarınca İl Müdürlüğümüz Toplantı salonunda
"2016 Yılı süne mücadelesi
konulu eğitim toplantısı"
düzenlendi.

Söz konusu toplantıya
Çorum ilinden 25 Teknik
Personel ile İl ve İlçe Müdürlüklerimizden, süne
mücadelesinde görev alacak 61 Teknik personelle
birlikte toplam 86 Teknik
Personel katıldı.
Toplantının açılış konuşmasında İl Müdürümüz
Ziyaattin ÖZDEMİR katılım
için teşekkür ederek
başladığı konuşmasında
" Hububat alanlarının
önemli bir zararlısı olan

süne verimi azaltmakla
kalmamakta kalitede de
önemli kayıplara sebebiyet
vermekte.
İlimiz ülkemizdeki
4. büyük hububat ekim
alanına sahip olması süne
mücadelesi çalışmalarını
daha da önemli kılmaktadır. Sadece verimi değil
kaliteyi de arttırarak, insanımıza kaliteli ve güvenli
gıda teminindeki çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Müdürlüğümüz olarak

mücadele çalışmalarımızı
hassasiyetle devam ettireceğiz." dedi.
Toplantıda Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğünden
konu uzmanı, sünenin tüm
yaşam döneminde yapılacak sürveyler ve mücadele
konusunda tüm teknik
personele eğitim verildi.
Süne Mücadelesi
çalışmaları kapsamında,
İlimizde 22 Sürvey ekibi
ile 1 kontrol ekibi olmak
üzere toplam 23 ekiple 13
İlçede 342 köyde 61 Teknik
personelle 2.500.000
dekarlık alanda Sürvey
yapılacak.

“Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması”nda
dereceye giren fotoğraflar sergilendi
Bakanlığımız tarafından
“toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve
bireysel duyarlılığın geliştirilmesi” amacıyla
2009 yılından bu
yana düzenlenen
“Tarım ve İn-

san Ulusal Fotoğraf Yarışması”n
da dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin
yer aldığı fotoğraflar, İl Müdürlüklerince uygun bulunan mekanlarda sergilenmek suretiyle
kitle ile buluşturulmaktadır.
Bu amaçla 2015 yılında

7’ncisi gerçekleştirilen yarışmada sergilenmeye değer bulunan
fotoğraflar 01-06 Mart 2016
tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz tarafından İl Kültür Müdürlüğü Fuaye Salonunda 5 gün
süreyle Yozgat halkının beğenisine sunuldu.

İlimizde Nohut
Demonstrasyon
Çalışması yapıldı
Ülkemiz genelinde İlimiz, 2015 yılı
TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
verilerine göre nohut üretim alanları
açısından 7., üretim miktarı açısından
ise 8. sırada yer alıyor. Bu sebeple
ilimiz merkezinde nohut demonstrasyon çalışması gerçekleştirildi.
İl Müdürümüz Ziyaattin
ÖZDEMİR yaptığı açıklamada, ekonomisi büyük
ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizde
kuru ve sulu şartlarda
yapılan tahıl üretiminin
yanı sıra yemeklik baklagiller ve bunlar içerisinde
özellikle kuru tarım ve
nadas alanlarında üretime elverişli olan nohut
ve mercimeğin geniş bir
ekiliş alanına, ekonomik açısından ise tarım

işletmeleri gelir grupları
arasında önemli bir yere
sahip olduğunu söyledi.
Ülkemiz genelinde İlimiz 2015 yılı TUİK
(Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre nohut
üretim alanları açısından
7. üretim miktarı açısında
ise 8. sırada yer almaktadır. İlimizde bu denli geniş
çaplı bir ekiliş alanına
sahip ve tarım işletmeleri açısından önemli bir
ürün olan nohut ile ilgili

uygun ve verimli çeşitlerin
belirlenmesi, nohut yetiştiriciliğinde bazı yıllarda
çok yüksek oranlarda ürün
kayıplarına neden olan
nohut antraknozuna toleranslı ve dayanıklı çeşitleri
tespit edilmesi amacıyla
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğümüzce Nohut
Demonstrasyonu yapılması uygun bulunmuştur

dedi.
İl Müdürümüz açıklamalarının devamında
Nohut Demonstrasyon
çalışması kapsamında Eskişehir Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ve
Samsun Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden temin
edilen Azkan, Akça,Yaşa
05, Çakır, Sezenbey ve Çağatay olmak üzere 6 nohut

çeşidine ait sertifikalı tohum ekiminin, 06.04.2016
tarihinde, ilimiz merkez
ilçede, nohut ekiminin
yoğun olarak yapıldığı bir
bölgede gerçekleştirildiğini, gerekli bakım işlemleri
ve kontrolleri yapılarak
devam ettirilecek demonstrasyon çalışması
sonuçlarının çiftçilerimizle
paylaşılacağını söyledi

ANIZ YAKAN
GELECEĞİNİ YAKAR...
Anızı toprağa karıştırırsak;
☑ Toprak verimliliği artar, toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilmez.,
☑ Anız olarak kalan bitki artıkları, toprağı saplarıyla örterek, kökleriyle kucaklayarak erozyonu önler.
☑ Bitki köklerinin açtığı kanallar, yağmur ve kar sularının birikimini sağlar.
☑ Doğal yapı bozulmaz.
☑ Toprak canlılarının tür ve miktar olarak artacağından toprak yorgunluğu azalır.
☑ Orman yangınlarının oluşması, kültür alanları olan tarla, bağ ve bahçelerin yanması önlenir.
☑ Doğadaki canlı ve cansız varlıklar arasındaki denge bozulmaz.

ANIZ YAKARAK
TOPRAĞIN BEREKETİNİ
KAÇIRMA...
ANIZ YAKMAK YASAKTIR!

