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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN;  
“Tarımda ve diğer alanlarda daha büyük atılımların 

çabası içinde olmalıyız” 
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 Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen "Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu" 
projesinin Panel ve Kapanış Töreni Akgün Otelde düzenlendi . Töre-
ne Belediye Başkan Yardımcısı Masar AYAS, Fırat Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Dekanı Sadık YILMAZ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü  Turan KARAHAN, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu 
Temsilcileri, Oda ve Üretici Birlikleri Başkanları ile Hankendi, Molla-
kendi ve Muratçık Köylerinden çiftçi kadınlar katıldı. 

            Törende konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Turan KARAHAN; "Bakanlığımız kadın çiftçilerimizin eğitimlerle 
mesleki beceri kazanımlarını sağlayarak tarımda kadın istihdam 
oranını ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına ve bölgesel kal-
kınmaya katkı sağlanmasına öncelik vermektedir. Bu kapsamda İl 
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Bakanlığımız Eğitim Yayım 
ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca onaylanarak uygulamaya geçen " 
Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu" projesi Hankendi 
ve çevresinde hayata geçmiştir. Projenin hayata geçmesi için Ba-
kanlığımızca 80.000 TL ödenek gönderilmiştir. Proje ile ilimizde ge-
leneksel olarak yapılan sebze kurutma ve yine Elazığ'a özgü doma-
tes unu üretiminin canlandırılması ve pazarlanması ile üretici kadın-
larımıza aileleriyle birlikte çalışabilecekleri bir işkolu ve istihdam 
hedeflendi.  Domates unu üretimi Elazığ'a özgü sade olarak kullanıl-
dığı gibi nane, reyhan, biber ile aromalandırılıp değişik tatlar oluş-
turarak, küçük ambalajlar halinde vakumlanıp pazara sunuma ha-
zırlanmıştır" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonun-
da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. 

            Program İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Doç.Dr. Gökhan DURMAZ ve İl Müdürlüğümüz Koordinas-
yon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar ERDOĞAN 'ın projeyi 
tanıttığı panel ve sertifika töreni ile son buldu. Program sonunda 
çiftçi kadınların ürettiği ürünler satışa sunuldu. 

"Kadın Eli Değdi, Sebze Kurudu, Domates Un Oldu Projesi"  

Tamamlandı 



 

 

 

 

 

 

 

 

İmtiyaz Sahibi 

T.C. 

Elazığ Valiliği 

Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Adına 

Turan KARAHAN 

İl Müdürü 

 

Yayın Kurulu 

Vedat ERGÜN 

İl Müdür Yardımcısı (Başkan) 

İsmail GÜRBÜZ 

İl Müdür Yardımcısı (Başkan) 

Nizamettin ÇETİNER 

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme 

Şube Müdürü (Üye) 

Yaşar ERDOĞAN 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube  

Müdürü (üye) 

Yılmaz ATAŞ 

Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü (Üye) 

Fuat KERTİ 

Kırsal Kalkınma Şube Müdürü (Üye) 

Cemal ÇETİNKAYA 

Gıda ve Yem Şube Müdürü (Üye) 

Mehmet ATEŞ 

Arazi Edindirme Şube Müdürü (Üye) 

Cemal ÇETİNKAYA 

Gıda ve Yem Şube Müdürü (Üye) 

Hacı PAŞA TUĞYAN 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü (Üye) 

Kadir ATEŞ 

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü (Üye) 

 

Grafik Tasarım 

İmran ESKİN  

Bilgisayar Teknikeri 

 

Fotoğraflar 

İmran ESKİN 

Hikmet YANİ 

Cabir AKYILDIZ 

 

Dizgi 

İmran ESKİN 

 

Adres 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Olgunlar Mahallesi İshak Sunguroğlu Sokak No:7 
ELAZIĞ 

Tel: 0 (424) 241 16 16  

Fax: 0 (424) 241 10 72  

elazig.tarim.gov.tr 

 

 

 

 

Tarımda daha büyük atılımların 
çabası içinde olmalıyız (4-5-6’da) 

Keban Badem ve Ceviz Çalıştayı 
Yapıldı (7’de) 

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu   
Başladı (8’de) 

Toprak Ananın Çocukları Projesi 
Hayata Geçiyor (9’da) 

Okullarımızda Fahri Gıda Müfettişi 
Ekibi Oluşturuluyor (11’de) 

 

 

 

*Boğa Dağıtımları Devam Edi-
yor (Sayfa 19’da) 

*Bordo Beyaz Bayrak Güvenilir 
Gıda Ödülüne Başvurular De-
vam Ediyor (Sayfa 20’de) 

*Kırsal Kalkınma Yatırımları    
Anlatıldı (Sayfa 22’de) 

*Hayvan Ticareti Yapanlara    
Eğitim Düzenlendi (Sayfa 23’de) 

*Mevlit Kandil'inde İkramda  
Bulunuldu (Sayfa 24’de) 

*546 Adet Büyükbaş Hayvan  
Sahiplerine Teslim Edildi (Sayfa 
25’de) 

*Personele Şeker Ölçümü 
(Sayfa 26’ da) 

*Arıcılara Modern Arıcılık      
Teknikleri Konulu Eğitim         
Semineri Verildi (Sayfa 27’de) 

*Kebanlı Çiftçilere Eğitim (Sayfa 
29’da) 

*Genç Çiftçilere 440 baş Mor 
Karaman Koyunu Dağıtıldı 
(Sayfa 30’da) 

*Bireysel SulamaSistemlerinin 
Desteklemesi, Sulama  Koop. 
Başkanlarına  Anlatıldı (Sayfa 
31’de) 

*Çiftçilere 600 milyon TL’lik  
destek ödemesine başlandı 
(Sayfa 32’de) 

*TAD Portalı Uygulama Eğitimi 
Gerçekleştirildi (Sayfa 34’de) 

*120 Adet İvesi Koyunu          
Sahiplerini Buldu (Sayfa 35’de) 

*Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi 
Projesi Kabul Edildi (Sayfa 
36’da) 

*2016 Yılı Kaybettiklerimiz 
(Sayfa 37-38-39’da) 

TAHAM'da Sertifika Töreni         
Düzenlendi (12’de) 

Genç Çiftçimizin Yumurta Tavuğu 
Projesi Hayata Geçti (13’de) 

Bademde Modern Tarımın Uygu-
lanması Projesi İmzalandı(14’de) 

Kantin Eylem Planı Yöntem     
Okullarında Anlatıldı (15’de) 

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Proje 
Kursları Devam Ediyor (16’da) 

Turan KARAHAN Genç Çiftçimizin 
Serasını Ziyaret Etti (17’de) 

Müdürlüğümüzden İl Özel          
İdaresine Proje Teklifi (18’de) 

 



 

 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinden tarıma kadar her alanda kendimizi daha da geliştirmemiz gerektiğini ve tarım 
bakımından kendimizle birlikte bölgemizdeki kardeşlerimizi rahatlıkla doyurabilecek potansiyele sahip bir ülke olduğumuzu belirterek "Onun için 
topraklarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı, denizlerimizi daha etkin kullanmanın yollarını aramayı sürdürmeliyiz. Makineden tarıma, turizmden 
sağlığa kadar her alanda son yıllardaki kayıplarımızın telafi etmenin ötesinde, daha büyük atılımların çabası içinde olmalıyız. Bu konuda tüm yatırım-
cılarımıza, üretimcilerimize, vatandaşlarımıza ben güveniyorum, inanıyorum. Yeni Türkiye'nin inşasını 80 milyon hep birlikte gerçekleştireceğiz." 
dedi. 

 SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatandaşlara hitap etti. Alandaki vatan-
daşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, evelallah biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısın-
da eğilmedik, sadece Rabbimizin karşısında, huzurunda rükûya eğiliriz, başka yok." diye konuştu. 

Tire'nin açılacak eserle farklı bir geleceğe yürüyeceğine inandığını dile getiren Erdoğan, "Bugün, önce Egegaz'ın ilave tesislerinin açılışını yaptık ve 
ondan sonra yine ayrıca FSRU tesisinin açılışını yaptık. Şimdi de SÜTAŞ'ın Tire'deki bu dev tesisinin açılışını yapıyoruz." dedi. 

 "İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler" 

 Erdoğan, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek "İnanıyorum ki SÜTAŞ'ı bundan böyle sadece rek-
lamlarda izlemekle kalmayacağız, reklamlarda izlerken Tire'yi de izleyeceğiz. Bu tabii önemli bir gelecek fakat bütün bunlarla birlikte Tire'nin böyle 
dev bir yatırım için seçilmiş olması manidardır. Bu çiftçimizin, bu hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımın emeklerinin değerlendirilmesine yöne-
lik bir adımdır. Bundan dolayı hakikaten burada emeğin karşılığını bulmuş olması bizim için bir iftihar vesilesidir. Çok daha önemlisi, son zamanlarda 
cereyan etmekte olan terör belasına karşı durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler, bu mil leti bölemeyecekler." 
değerlendirmesinde bulundu. 

 "Üretim tesisleri artık tüm unsurları kapsayacak şekilde olmalı" 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuşmadan sonra katıldığı Tire ilçesinde "SÜTAŞ Entegre Tesisleri"nin açılış töreninde, tesisin İzmir'e ve Türki-
ye'ye hayırlı olmasını diledi. 

 Süt, yem, enerji, geri dönüşüm ve gübre ünitelerinden oluşan entegre tesisin, yaklaşık 80 milyon dolar yatırım bedeli, 67 bin metrekare ka-
palı alanıyla 850 kişiye istihdam sağlayacağını dile getiren Erdoğan, tesisin, 8 bin aileye de düzenli gelir elde etme imkânı sağlayacağını belirtti. 

 Tesiste, aynı zamanda üniversite öğrencileri ve üreticiler için eğitim merkezi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, nüfusu 80 milyona dayanan, 
2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunan bir ülkenin üretim tesislerinin artık bu şekilde tüm unsurları kapsaması gerektiğine işaret etti.  

 Erdoğan, 41 yıllık bir geçmişe sahip SÜTAŞ'ın, kendi sektöründe Türkiye'de ilk araştırma-geliştirme merkezini Karacabey tesislerin-
de açarak, bu alandaki öncü rolünü teyit ettiğini de söyledi. 

 "Çiftlikten Sofraya" sloganıyla süt ve süt ürünleri üretiminin her aşamasında farkını ortaya koyan ŞÜTAŞ Şirketler Grubu'nu tebrik 
eden Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği Tire Entegre Tesisleri'nin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 4 

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, “Tarımda ve diğer alanlarda 
daha büyük atılımların çabası içinde olmalıyız” 
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 Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin 2023 yolunda 
emin adımlarla ilerlemesi için projeleri bir bir hayata geçirdik-
lerini anlatarak "Tarım stratejik bir sektördür. Türkiye ne ka-
dar kalkınırsa kalkınsın, ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa 
olsun tarım her zaman Türkiye için öncelikli stratejik bir sektör 
olmaya devam edecektir. Göreve başladığımız günden bugüne 
çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak, durmak nedir bilmeden 
çalışıyoruz. 

 Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen İzmir'in Tire ilçesinde "SÜTAŞ Ege Sütçülük 
Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılış törenine katıldı. 

 Tören öncesi Başbakanlık otobüsü üzerinden halka hitap eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili seçildiği İzmir'e ve Tire'ye 
gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 

 Aliağa ilçesinde de önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi de Tire'de tarımın ve hayvancılığın başkenti, 
Küçük Menderes'in, efelerin ovası, yiğit insanların bulunduğu İzmirlilerle beraberiz. Burada da 850 kardeşimize iş sağlayacak, bin aileye iş ve ekmek 
kapısı olacak bir tesisin açılısını yapacağız. Tire'ye ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İzmir olmadan Türkiye fotoğ-
rafı eksik kalır. İzmir'in ilklerin şehri olduğunu huzurlarınızda ifade etmek isterim. İstiklal mücadelesinin başladığı ve zaferle noktalandığı şehrin adı 
İzmir'dir." şeklinde konuştu. 

 "2023 yolunda projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" 

 Başbakan Yıldırım, İzmir'i, Ankara ve İstanbul'a otoyollar ve hızlı trenlerle bağladıklarını aktardı. Türkiye'nin 2023 yolunda emin adımlarla 
ilerlemesi için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: 

 "Kısa süre önce açılışı yapılan Avrasya Tüneli, aynı zamanda İzmir'in de projesidir. İki kıtayı denizin altından birleştiren, Asya ve Avrupa'ya 4 
dakikada geçilen bu muazzam eser İstanbul'un değil aynı zamanda İzmir'in de projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi Köprüsü'nden geçip inşallah 
2018'de '3 saatte ver elini İzmir' olacak. Küçük Menderes ovasının yiğit insanlarını, çalışkan hanımlarını görüyorsunuz. Liderliğinizde (Cumhurbaşkanı 
Erdoğan) İzmir, Türkiye ile beraber 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi parmakla gösterilen 10 ülke arasına soka-
cağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar görmesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet anlayışıyla teröre 
bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz." 

Başbakan Binali YILDIRIM, “Çiftçimizin yüzü gülsün 
diye; yorulmak, durmak nedir bilmeden çalışıyoruz” 
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, uluslararası boyutu sona eren EXPO'nun yaşadığımız zor dönemde gerek Antalya'ya gerekse 
ülkemize ciddi kazanımlar sağladığını belirterek bu eserle Antalya'nın yeni bir cazibe alanı kazanmış olduğunu söyledi. 

 EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın 48. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, aynı zamanda EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Bakan Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Yöne-
tim Kurulu Üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. 

 EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Çelik konuşmasına son 10 gün içerisin-
de herkesi üzen gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek başladı. Bakan Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara ve gazilere de acil şifalar 
temenni etti. EXPO 2016'nın uluslararası boyutunun sona erdiğini hatırlatan Bakan Çelik, EXPO'nun gerek Antalya, gerek ise ülkemize çok ciddi kaza-
nımlar sağladığını belirterek şunları söyledi: 

 "Öncelikle Antalya'mız yeni bir cazibe alanı kazanmış oldu. Özellikle de Aksu ilçesinde önemli gelişmelere katkı sağladı. Bu bölgenin değer-
lenmesi açısından ciddi katkıları oldu. Yine Aksu ve Tehnelli derelerinin ıslahıyla tarıma da ciddi katkı sağlamış oldu bu fiziki alan. Alt yapı yatırımları 
açısından Antalya'mız için önemli yatırımlar gerçekleşti. Raylı sistemlerde, kollektörlere, köprülü üst geçitlere, alt geçitlere varıncaya kadar ciddi bir 
alt yapı hizmetini de alma imkânı oldu. Bir diğer açıdan Yeşil Şehir bilincinin gelişmesi noktasında da bu 6 aylık dönem içerisinde de önemli kazanım-
lar elde edildiği inancı içerisindeyiz." 

 "Yapılan harcamaların hepsi şeffaf" 

 Bakan Çelik tüm bu yatırımların yanı sıra EXPO alanının önümüzdeki dönem içerisinde de Antalya ve ülke turizmine hizmet etmeye devam 
edeceğinin altını çizdi. Kamuoyunda EXPO 2016'nın maliyetiyle ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Bakan Çelik şöyle konuştu; 

  "Hiçbir şeyin saklı gizli olması mümkün değil. Her şey şeffaf. Yönetim Kurulu burada, yapılan harcamalar burada, bütçe ortada. Dolayısıyla 
bu konuda size bir rakam bildirmek istiyorum. EXPO 2016 Antalya'nın maliyetinin 1.720 milyar TL olduğunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Rast-
gele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir rakam. Ülkemiz için, Antalya için, Türk turizmi için helal hoş olsun, ama konuyu 
zahmet edip içeriden bilgi almadan rastgele değerlendirme yapmayı da haksızlık olarak gördüğümü belirtmek istiyorum." 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK, “EXPO, 
ülkemize ciddi kazanımlar sağladı” 
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 Keban İlçesinde 21-23 Aralık 2016 tarihinde Keban Öğretmenevin 'de Keban Kay-
makamlığı ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Badem ve 
Ceviz Çalıştayı 21 Aralık Çarşamba günü açılış ve protokol konuşmaları ile başladı. 

 Çalıştaya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, İlçe Kaymakamı 
Hayrettin BASKIN, İlçe Belediye Başkanı Fethiye ATLI, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri 
Birlik Başkanı Mehmet Sena YILDIRIM, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek 
Mühendisi Ajlan YILMAZ, Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühen-
disi Şinasi ORHAN, Gıda Tarım Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü Personeli, Keban, Ağın Ba-
dem ve Ceviz üreticileri Katıldı. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN yaptığı açıklamada; 
"Elazığ'da 8 bin dekar bademin ekili olduğunu yılda 2 bin 550 kg, 6 bin dekar ceviz üretim 
alanına sahip olduklarını ve yılda 2 bin ton rekolte  elde edildiğini, özellikle bademde son 
yıllarda modern bahçelerin oluşturulmasıyla birlikte Türkiye'de badem yetiştiriciliği alanın-
da ilimiz söz sahibi olacaktır. Bizler il müdürlüğü olarak bunun geliştirilmesi ve artırılması 
için ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli çalışmaları yapacağız. İnşallah Türkiye'de Badem 
ve Ceviz Yetiştiriciliğinde söz sahibi olacağız ve bunun için bütün imkanlarımızı seferber 
edeceğiz.'' dedi. 

 Daha sonra kürsüye gelen Keban Kaymakamı Hayrettin Baskın ; '' Dünya nüfusu-
nun artmasından dolayı besin dağılımdan adaletsizlikler olduğunu ve temel gayelerinin Ke-
ban İlçesinde tarım çeşitliliğini arttırmak'' olduğunu söyledi. 

 Keban Belediye Başkanı Fethiye ATLI, "Düzenlenen çalıştayın ilçemize hayırlı olma-
sını temenni ederek ülkemizde son günlerde meydana gelen terör olaylarına değindi. 

 Devamında İlçe Müdürü Ziyaddin SEÇKİN,  Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri 
Birlik Başkanı Mehmet Sena YILDIRIM, İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Selçuk 
BAYSAL Badem ve Ceviz ile ilgili bilgiler verdiler. 

 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde  Ağın ve Keban  İlçelerinde Badem ve Cevizde buda-
ma, yetiştirme teknikleri ve uygulamalı eğitim verildi. Çalıştaya katılan çiftçilere katılım 
belgeleri, konuşmacılara ise plaketler verilerek Çalıştay Sonlandırıldı. 

Keban’da Badem ve Ceviz Çalıştayı 
Yapıldı 
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 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 
İşbirliği ile çobanlara ve çoban adaylarına yönelik İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Sürü Yönetimi Elemanı Kursunun açılışı yapıldı. 

 2016 yılı programına alınan Sürü Yönetimi Elemanı kursu ile kursiyerlere ; İl Müdürlüğümüzün ''Çiftçi Eğitim Kursları Öğretici Havuzunda 
Görevli'' teknik elemanlarından Veteriner Hekimler Hülya KAYA, Mehmet KARADAĞ ve Ziraat Mühendisi Mustafa Bülent TURAN tarafından 15 
Günlük bir eğitim verilecek. Toplam 120 saat sürecek olan kurs boyunca; koyun ağılı ve keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçük-
baş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına 
hakim olma, sağım yapabilme, süt verimi, mera ve merada otlatma, yemleme gibi hayvancılıkla ilgili faydalı bilgiler anlatılacak. 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN  Sürü Yönetimi Elemanı Kursu açılış programında yaptığı konuşmada;  ''Elazığ İlinde 
Merkez ve İlçelerimizde 2014 yılından bu güne kadar bir kısmı İŞKUR destekli toplam 20 adet Sürü Yönetimi Elemanı kursu açtık. Bu 20 kurstan 739 
tane sürü yönetimi sağlayan elemana sertifikasını verdik. Sertifika verilen 739 tane arkadaşımızdan 434 tanesine,2014 ve 2015 yıllarında toplamda 
her bir işletme için 5000 lira destek olmak üzere, totalde Elazığ ilimizde 2 milyon 420 bin lira destek sağlamışız. Bu destekle Türkiye'de 1. Sırada yer 
alan il durumundayız. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.   

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu 
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 Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
39.729 TL bütçe ile  hazırlanan ''Toprak Ananın Çocukları'' projesinin 
protokolü yapılan törenle imzalandı. 

  Elazığ Bilim Sanat Merkezinde gerçekleşen törene İl Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Turan KARAHAN ve İl Müdürlüğümüz Projeden sorumlu teknik 
personelleri ile BİLSEM Yöneticileri ve eğitimcileri katıldı. 

  Toprak Ananın Çocukları projesi kapsamında; Bilim Sanat 
 Merkezi'nde 40 m2lik sera ,balık akvaryumu ve tohum standı kurul-
muştur. Bu proje ile birlikte; BİLSEM 'deki öğrencilerin doğa, hayvan 
ve çevre bilincini geliştirmek ,sosyal yanları gelişmiş bireyler yetiştir-
mek, bunun yanında Elazığ ilinde İlköğretim çağındaki çocuklara  
kurulan serada sebze yetiştirmeleri öğretilerek toprağı ve doğayı 
sevmelerini sağlamak, kurulan balık akvaryumunda bölgemiz ve ül-
kemizdeki var olan balık  ve  bitki tohum türlerinin tanıtılması amaç-
lanmıştır. 

  Açılış konuşmasını yapan BİLSEM Müdürünün ardından İl 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ yaptığı konuşmada projenin 
çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni etti. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ise 
yaptığı konuşmada; Bu projede geleceğimizin mimarı olan çocukları-
mızı yetiştiren Milli Eğitim Müdürlüğümüzün olması bize ayrı bir gu-
rur kaynağıdır, böyle bir paydaşla bu projeyi hayata geçirdiğimiz için 
çok mutluyum.'' dedi 

  İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda projede 
emeği geçen mesai arkadaşlarına, Elazığ Bilim Sanat Merkezi Müdü-
rü ve ekibine, ve projeyi uygulama konusundaki destekleri için İl 
Milli Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ'a teşekkür etti. 

Protokol İmza töreninin ardından uygulama alanları gezilerek prog-
ram sonlandı. 

‘’Toprak Ananın Çocukları’’ Projesi Hayata Geçiyor 
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 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul kantinle-
ri için kantin eylem planı kapsamında ilk, orta ve liselerde eğitimler devam 
etmektedir.  Bu plan kapsamında TED Koleji öğrencilerine gıda güvenilirliği 
konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca düzenlenen eğitimde söz konusu okulda-
ki öğrenciler arasında "Fahri Gıda Müfettişleri Ekibi" oluşturularak Kantin 
Eylem Planı uygulanmaya başlanmıştır. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, konuşmasın-
da; "Gıda güvenliğinin sağlanması, sağlıklı gıdaya ulaşma yolları ve kantinleri-
mizden yaptığımız alışverişlerde  nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere 
öğretmek için buradayız. Burada siz çocuklarla  olmak bizlere ayrı bir mutlu-
luk veriyor. Çünkü sizlerin gözünde samimiyeti, geleceği, güzelliği ve hoşgörü-
yü görebiliyoruz. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bizim görevi-
miz İlimizin tarımını geliştirmek, yeni bitki desenleri oluşturmak, hayvancılık 
ile ilgili verimli ve yeni  ırkları ilimize adapte ederek genel anlamda tarım ve 
hayvancılığı geliştirmektir. Ancak bunun yanında müdürlüğümüzün ve bizle-
rin en önemli görevlerinden biri de tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yolla-
rındaki engelleri ortadan kaldırmak, sizler adına denetimler yapmak ve sizle-
rin sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Bugün  kantin eylem planı çerçeve-
sinde siz değerli çocuklarımıza özellikle uzun bir zaman geçirdiği kantinlerden 
nasıl faydalanması gerektiğini öğretmek, içinizden bazı kişileri de  temsilci 
seçerek bizim adımıza zaman zaman denetim yapmalarını sağlamak ve dene-
timler sonucu belirlenen aksaklıkları birlikte çözmek için  Gıda ve Yem Şube-
sindeki  arkadaşlarımız ile   birlikte  buraya geldik" dedi. Turan KARAHAN 
 okul yönetimine öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını son-
landırdı. 

 Ayrıca İl Müdürlüğümüz personellerinden Veteriner Hekim Dr. Pınar 
ŞEKER gıda güvenilirliği, gıda maddesi satın alınırken nelere dikkat edilmesi 
gerektiği, gıdaların muhafaza şartları, Alo Gıda 174 Hattı, temizlik ve hijyen 
konularında bilgi verildi.  

 

Okullarımızda “Fahri Gıda Müfettişleri” 
Oluşturuluyor 
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  Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ve DAP Çiftçi Eğitim Birimi tarafından desteklenen Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve 
Beslenmesi ile Çiğ Sütün Kalitesi ve Değerlendirme Şekilleri konularında verilen eğitimler 
sona erdi. Eğitimlerin bitimiyle birlikte bugün düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları 
verildi. 

 Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen düzenle-
nen sertifika Törenine Fırat üniversitesi Rektörü Kutbeddin DEMİRDAĞ, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Veteriner Fakültesi Dekanı Sadık YILMAZ, TAHAM 
Müdürü Prof. Dr. Necmi ÖZDEMİR, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon 
ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar ERDOĞAN, Karakoçan Ziraat Odası Başkanı Nec-
mettin TURGUT, Karakoçan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet YILDIZ katıl-
dı. 

         Sertifika Töreninde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; 
"TAHAM gibi güzel bir eğitim merkezinin çiftçilerimize kazandırdığı için başta Sayın Rektö-
rümüze, Dap idaricilerine ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce eğitimi yapı-
lan hayvan yetiştiriciliğine yönelik ve Hankendi kadın çiftçi derneğine üye ve civar köyler-
deki bayan çiftçilerimize, süt işlemeye yönelik toplam 50 kişiye eğitimler düzenlendi. Bu 
eğitimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi. 

               Sertifika töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin DEMİRDAĞ, bu-
rada çiftçilere eğitimler verilmesinin önemine değinerek; "Teorik ve pratik bilgilerin bir 
araya gelerek bu merkezde çiftçilerimize hocalarımız tarafından verilmesi gerekiyor. Bilgi-
lerin tazelenmesi amacıyla bu eğitimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimlerin 
devam etmesini diliyorum. Aralık sonuna kadar 7 tane bu tarz eğitimler devam edecek. 
Buraya gelerek her konuda hocalarımıza danışabilirsiniz" dedi. 

TAHAM'da Sertifika Töreni Düzenlendi 
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 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü  Fuat KERTİ ve teknik personeller,  Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Kapsamın-
da Veysel İSSİ'nin Güneyçayırı Köyündeki Serbest Sistem Yumurta Tavuğu İşletmesini ziyaret etti. 

 Burada konuşma yapan  KERTİ; "Bakanlığımızca uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında Elazığ İli 
Merkez Güneyçayırı köyünde hibe desteği almaya hak kazanan Genç Çiftçilerimizden Veysel İSSİ,  işletmesine 500 adet Atak-s ırkı tavuk alarak üreti-
me başlamıştır. Bakanlığımızca genç çiftçimiz Veysel İSSİ'ye 30.000,00 TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır.  Bakanlığımızın istediği standartlarda ye-
tiştiricilik yapılarak üreticilerimizin daha fazla ürün alması ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kendisine projeyi yürüttüğü için yü-
rekten teşekkür ediyoruz" dedi. 

            İşletme sahibi Veysel İSSİ ise; "Öncelikle projenin başlangıç tarihinden bugüne kadar bizden yardımlarını esirgemeyen Sayın İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN'a, Şube Müdürü Fuat KERTİ'ye ve personellerine çok teşekkür ederim. Bakanlığımızın vermiş olduğu 30 bin TL 
hibe desteği ile kümesimizi yapıp tavuklarımızı aldık. Devletimizden Allah razı olsun. İnşallah hayırlı olur" dedi. 

Genç Çiftçimizin Yumurta Tavuğu Projesi Hayata Geçti 
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Bademde Modern Tarımın Çıtası Yükseliyor, Ağın’da 

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Kullanılıyor 

 Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Birimince 
hazırlanarak Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Fırat Kalkınma Ajansına 
sunulan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen " Bademde Modern Tarımın 
Çıtası Yükseliyor, Ağın'da Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Kullanılıyor" 
projesinin sözleşmesi yapılan törenle imzalandı. 

 Ağın İlçe Müdürlüğünce uygulanacak olan bu projenin sözleşmesi İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Fırat Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mesut Öztop, Ağın İlçe Müdürü Türker OTLU, Fırat Kalkınma 
Ajansı Elazığ Destek Ofisi Koordinatörü Abdulvahab YOĞUNLU ve Proje 
Ekibinin katılımı ile düzenlenen toplantıda imzalandı. 

 Törende konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Turan KARAHAN; "Fırat Kalkınma Ajansına sunduğumuz Doğrudan Faaliyet 
Desteği Kapsamındaki projemizin sözleşmesini imzalamak üzere buradayız. 
Fırat Kalkınma Ajansı ilimiz  ve özellikle hitap ettiği dört il için önemli olan bir 
kurum. Biz de İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, 
oluşturduğumuz proje hazırlama birimi ile Fırat Kalkınma Ajansının sunmuş olduğu desteklerden faydalanıp ilimizin tarım ve hayvancılığını 
geliştirmek için projeler hazırlıyoruz. İlimizde son dönemde, kapama Meyve bahçelerinin oluşumu ciddi manada hızlandı. Bu oluşum içinde en büyük 
payı özellikle iklim ve toprak yapısının uygunluğundan dolayı Ağın ilçesi almaktadır. Ağın ilçesinde yaklaşık 5000 dekar alanda Badem üretimi 
yapılmaktadır. Biz kabul edilen bu proje ile Badem üretimi yapılan bu alanlarda Çiftçilerin aşırı ve kontrolsüz zirai ilaçlama yapmalarını önlemeyi, 
üretilen bademlerde ilaç kalıntısı ve buna bağlı pazarlama sorunlarını gidermeyi ve en önemlisi bölge çiftçilerinin Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi 
sayesinde, hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadelelerini en uygun zamanda, en uygun ilaçla ve en uygun dozla gerçekleştirmeleri konusunda 
eğitilmelerini ve bilinçlenmelerini amaçlamaktayız. Ayrıca bu proje ile yeni badem sahalarının oluşturulması teşvik edilip bununla birlikte yapılacak 
olan çiftçi eğitim toplantılarında yetiştiricilerimizin iyi tarım uygulamalarına geçmesi hedeflenecektir. Bu kapsamda, Ağın İlçemizdeki Badem 
üreticileri 2017 yılı içerisinde Bakanlığımız İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamına alınmıştır" dedi 

 İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda kendilerine her  zaman destek olan sayın valimize,  projeyi kabul eden Fırat Kalkınma 
Ajansı Elazığ Koordinatörü Abdulvahab YOĞUNLU'ya, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop'a,  Kalkınma Ajansı karar mercilerine İl 
Müdürlüğümüz ve çiftçiler adına teşekkür etti. 
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 Okul kantinleri için "Kantin Eylem Planı" kapsamında verilen eğitimler Yöntem Okullarında  devam etti. Yapılan eğitime İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Zihni ÇAĞDAŞ, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA ile ilgili perso-
neller katıldı. 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN yaptığı konuşmada; "İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak  Güvenli Gıda 
kapsamında Bakanlığımızın bizlere verdiği yetki çerçevesinde, tüm gıda ve gıda ile temas eden ürünlerde, perakende satış yerlerinde sizler adına 
denetim ve kontrol yaparak, sizlerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamaktayız.  Bu kapsamda, siz değerli çocuk ve gençlerimizin, kantinler-
den ve yemekhanelerden ürün satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği konularında sizleri bilgilendireceğiz. Sizleri, geleceğe sağlıklı taşıyabilme-
miz için bu tür çalışmaları işbirliği ile yapmalıyız. Bunun için Gıda ve Yem Şubemizdeki arkadaşlarımızla birlikte Kantin Eylem Planı çerçevesinde bu 
programı gerçekleştirdik. Kantin Eylem Planı için İlimizde 60 okul pilot olarak seçildi ve  bu okullarda uzman ekiplerimizce  eğitimler  veriliyor. Her 
ne kadar ismi kantin eylem planı olsa da bu çok kapsamlı bir plan. Bizler hayatımız boyunca bakkallardan, marketlerden, fırınlardan, pastanelerden 
gıda satın alıyoruz. Dolayısı ile bugün burada alacağınız eğitim ile bundan sonra yapacağınız gıda alışverişlerinde bu hususlara dikkat edeceğinizi 
arzu ediyoruz. Ayrıca  bu eğitimlerde okul yönetiminin belirleyeceği kişilerden ''gönüllü gıda müfettişleri ekibini'' oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu 
ekip kimlik kartları ve tişörtlerini alarak bizim adımıza gerekli denetimleri yapacak ve okul yönetimlerine bildirecektir. Okul yönetimlerinin bizleri 
uyarmasıyla da gereken çalışmalar bizim tarafımızdan hızlı bir şekilde yapılacaktır" dedi. 

            İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek,   Yöntem Okulları yönetici ve öğret-
menlerine teşekkür etti. 

Kantin Eylem Planı Yöntem Okullarında Anlatıldı 
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 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Elazığ Ziraat Odası Başkanlığı, Elazığ 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile 2016 yılında hazırlanıp Ba-
kanlığımıza sunulan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında yer alan kurslardan Asma Yetiştiriciliği Kursu  Muratçık ve Hoş Köy-
lerinde  açıldı. 

 Kurslar; Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdür Vekili Niyazi KAYA, çiftçi kurslarından sorumlu Ziraat Teknikeri Kani 
SÖNMEZ, ilgili öğreticiler, Muhtar Mithat SARIKAMIŞ ve 25 kursiyerin katılımı ile açıldı. Açılan kursun eğitimleri; İl Müdürlüğümüzde gö-
revli Ziraat Mühendisi Aynur ÖZMEN, Ziraat Mühendisi Volkan ÇELİK ve Ziraat Teknikeri Orhan SARUHAN tarafından    verilmektedir. Veri-
len eğitimde kursa katılan çiftçilerimize; Asma Yetiştiriciliği, Asma Yetiştiriciliğinde Üretim Teknikleri, Toprak Hazırlığı, Gübreleme, Kültü-
rel İşlemleri Yapmak, Asmalarda Görülen Zararlıları İncelemek, Hastalık, Zararlılar ve Yabancı Otlarla Mücadele  Modül ders programları 
işlenerek gerekli bilgiler teorik ve pratik olarak devam ediyor. 

            Bu kurs ile çiftçilerimizin sağlık sigorta primleri Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce karşılanmakla birlikte günlük 20 TL'lik 
yol ve yemek yardımını içeren kursiyer zaruri giderleri de karşılanacaktır. 

''Tarımsal Nüfus Gençleşiyor'' Proje Kursları Devam Ediyor 
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 Burada konuşma yapan İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan      
KARAHAN; "Öncelikle bu girişiminden do-
layı genç çiftçimizi tebrik ederim. Bu sera-
da bundan sonra yapacağı üretimde bol 
kazançlar diliyorum. Bakanlık olarak özel-
likle kırsal bölgeleri kalkındırma, gençlerin 
ve bayanların üretime katkıda bulunması, 
ülkemizin tarımına, hayvancılığına, ekono-
misine daha fazla katkı sağlaması için   
Bakanlık olarak uyguladığımız, bu yıl ilkini 
gerçekleştirdiğimiz 30.000 TL hibe destekli 
genç çiftçi projesi kapsamında Elazığ ilinde 
207 genç üreticimizi destekledik. Bakanlığı-
mız imkânları ölçüsünde böyle genç çiftçi-
leri desteklemeye devam edecektir. Ba-
kanlık olarak sadece genç çiftçilere değil 
DAP kapsamında hayvancılık desteği ile 
doğrudan yapılan destekler de sürekli de-
vam edecektir. Seracılığın gelişmiş olduğu 
bu bölgede muhtarlar ve üreticilerimiz ile 
yapacağımız toplantılarda seracılarımızı 
11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Des-
teklemelerinden de yararlandırıp seracılığı 
geliştireceğiz. Son müracaat tarihi 4 Aralık 
2016 olan 11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırım-
larını Destekleme Programlarından bütün 
üreticilerimizin %50 hibe desteğinden ya-
rarlanmasını istiyoruz. Çünkü bizim amacı-
mız, "Yarısı bizden yarısı sizden projenin 
tamamı sizin" sloganı ile bu etabı Elazığ 
ilinde maksimum düzeyde tamamlamak-
tır" dedi. 

 Daha sonra Yurtbaşı Belediye  
Başkanı Mustafa Ergin ve Genç Çiftçimiz 
Çiçek AYDIN teşekkür konuşması yaptı. 

 Tarımda sürdürülebilirliğin sağlan-
ması, genç çiftçilerin girişimciliğinin des-
teklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması 
ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı 
sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime 
yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 
Bakanlığımızca uygulamaya konulan Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Progra-
mında Elazığ İli Merkez Yurtbaşı Beldesin-
de projeden yararlanmaya hak kazanan 
Genç Çiftçilerimizden Çiçek AYDIN, 1 adet 
Örtü Altı tesisinde sebze yetiştiriciliği pro-
jesi ile ilgili toplam 1000  m² alanda sera 
kuruluşunu gerçekleştirmiş ve üretim sezo-
nunda 2592 adet hıyar fidesi yetiştirerek 
ürün elde etmiştir. Bakanlığımızca genç 
çiftçimiz Çiçek AYDIN'a 30.000  TL hibe 
desteği ödenmiştir. 

 Genç üreticimizin kurmuş olduğu 
serayı ziyarete; İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Turan KARAHAN, Kırsal Kalkın-
ma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat KER-
Tİ, Yurtbaşı Belediye Başkanı Mustafa ER-
GİN, Akmezra Muhtarı ve teknik personel-
ler katıldı. 

Turan KARAHAN Genç Çiftçimizin 
Serasını Ziyaret Etti 



 

 
18 

 
 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN, Elazığ Merkez ve İlçeler ile ilgili Tarımsal 
Üretim alanında İl Özel İdaresi kaynaklı 
projeler için İl Özel İdaresi toplantı sa-
lonunda İl Genel Meclis Başkanı ve 
üyelerine sunum yaptı. 

 İl Müdürü KARAHAN yaptığı 
sunumda; Elazığ'ın tarımsal durumunu 
anlattıktan sonra proje tekliflerine geç-
ti. Proje tekliflerinde Elazığ'ın merkez ve tüm ilçeleri 
için ayrı ayrı ve farklı proje hazırladıklarını ve bu proje-
lerin bazılarının sözleşmeli üretim modeli tipinde uygu-
lanacağını söyledi. 

 Turan KARAHAN, Alacakaya ve Arıcak ilçeleri-
mizde bitkisel üretimin az olduğu bölgelerde alternatif 
gelir kaynağı yaratmak, kırsalda gelir düzeyini artırmak 
ve köyden göçü engellemek için "serbest gezen yumur-
ta tavukçuluğu desteklenmesi ve geliştirilmesi projesi", 
Ağın ilçemizde işletme sahiplerinin üretmiş olduğu 
badem ürününü işlemede karşılaştıkları sorunların 
ortadan kaldırılarak pazara ulaşma konusunda örnek 
teşkil edilmesi amacıyla Badem bahçesi bulunan çiftçi-
lerimize ortak kullanıma sunulacak "Badem Kırma Ma-
kinası Kurulum Projesi", Baskil ilçemizde Böğürtlen 
fidanı yetiştirilerek bölgemizde böğürtlen yetiştiriciliği-
nin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması kırsalda gelir düze-
yini artırmak amacıyla "Dağ Köylerini Tatlandırma ve 
Kalkındırma Projesi", Karakoçan ilçemizde modern 
bahçeler oluşturarak çiftçimizi alternatif üretim ile bu-
luşturmak amacıyla "Kiraz Üretiminin Geliştirilmesi ve 
Yaygınlaştırılması Projesi", Keban İlçemizde geçim kay-
nağı teminine yardımcı olmak, ürün desenini çeşitlen-
dirmek, kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum dü-
zeyde fayda sağlayabilmek, bölgedeki üreticilere örnek 
teşkil etmek, bölgede zeytin yetiştiriciliği yönünden 
tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli 
olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve ülke eko-
nomisine katkı sağlamak, kırsal kesimde göçü önle-
mek, bilinçli üreticiler sonucu yeni iş sahalarının oluş-
turulması ve işsizliği azaltmak amacıyla "Zeytin Üreti-
min Geliştirilmesi Projesi", Maden ilçemizde arı yetişti-
riciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 
"Teknik Arıcılığın Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Pro-
jesi", Sivrice İlçemizde ise bölgede modern bahçeler 
oluşturmak ve çiftçimizi alternatif üretim ile buluştur-
mak amacıyla "Kapama Armut Yetiştiriciliğinin Destek-
lenmesi ve Geliştirilmesi Projelerinin" uygulanacağını 
belirtti. 

 Turan KARAHAN, İl Müdürlüğünce 2016 – 
2017 Yılı İçin İl Özel İdaresine Sunulan Projelerimizin; 
Kurutmalık Üzüm Alanlarının Desteklenmesi ve Yaygın-
laştırılması Projesi, Taşlık ve Kayalık Arazilerin Temizle-
nerek Bitkisel Üretime Kazandırma Projesi, Anıza Ekim 
Makinalarının Kullanılması ve Yaygınlaştırılması Proje-
si, Sertifikalı Arpa ve Buğday Tohumunun Ekimi Proje-
si, Kinoa ekiminin desteklenmesi ve geliştirilmesi pro-
jesi, Karabuğday Ekiminin Desteklenmesi ve Geliştiril-
mesi Projesi, Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Geliştirme 
Projesi (Macar Fiği ve Tritikale) olduğunu söyleyerek 
sunumunu sonlandırdı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden  
İl Özel İdaresine Proje Teklifleri 
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 Hayvan dağıtım töreninde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık        
Müdürü Turan KARAHAN;  "İl Müdürlüğü olarak İlimizdeki hayvancılığın geliş-

tirilmesi için DAP kapsamında yaptığımız boğa ve koç desteklemeleri pro-
jesi kapsamında bugün yine 46 üreticimize 8 bin lirası hibe destekli 

 boğa dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Elazığ İl Müdürlü-
ğü olarak 326 baş damızlık koç, 258 adet damızlık boğa dağıtımını 

gerçekleştirdik. Bu kapsamda üreticilerimize 2.024.000 TL hibe 
desteği verdik. Bakanlık olarak üreticilerimize desteklerimiz 

önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Bunun ya-
nında ilimizde  DAP kapsamında  467 tane ahır ve ağıl 

yapımı müracaatı da aldık. Bakanlığımız 100 üreticimizin 
projesine onay verdi. Proje kontrolleri tamamlanan 

ahırların inşaat yapımları  devam etmektedir. İlimize 
kazandırılacak olan 100 ahır için yaklaşık 8.160.000 

TL hibe hak sahiplerine ödenecektir. Böylece ili-
mizdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliş-
tireceğiz" dedi. 

 Program hak sahiplerine damızlık boğa 
dağıtımı ile son buldu. 

 Bakanlığımız tarafından Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu 
Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi amacıyla 
yürütülen faaliyetler kapsamında İl Müdürlüğümüz boğa dağıtımına devam ediyor… 

Damızlık Boğa Dağıtımları Devam Ediyor 



 

 

20 

 

 Gıda güvenliğini sağlayarak teknik ve hijyenik yönden gıda mevzuatında belirtilen asgari koşulların üzerinde güvenilir ve kal iteli hizmet sağ-
layan toplu tüketim yerlerinin taltif ve teşvik edilmesine yönelik Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifika Uygulaması kapsamında; 24.10.2016 tarihinde Bor-
do Beyaz Bayrak ve Sertifikası ile taltif edilebilmek için Müdürlüğümüze başvuran Akgün Turizm İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.Akgün Otel işletmesinde 
14.12.2016 tarihinde gıda mevzuatı hükümlerince denetimler yapılmış ve işletme Bordo Beyaz Bayrak Denetime uygun görülmüştür.  23 Aralık 2016 
 tarihinde İnceleme Kurulu Başkanı Cemal ÇETİNKAYA ile birlikte İnceleme Kurulu Bordo Beyaz Bayrak Denetimini gerçekleştirmiş ve 
 yapılan denetim  ve incelemeler neticesinde Akgün Turizm İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Akgün Otel Bordo Beyaz Bayrak ve Sertifikası ile taltif 
 edilmek üzere Üst kurula sunulma yeterliliğini sağlamıştır.  



 

 



 

 

 

2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, 
çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiflik gübresi 
dağıtma sistemleri, 

3- Yaylacılar ve arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çadır ahır ve ağıl, 

4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel, meyve bahçelerinde 
don zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriçiliğine 
yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak sera-
ların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera 
örtüsü, 

5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlen-
mesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şok-
lama ünitesi, çelik silo, 

6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir 
kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem kar-
ma, yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve 
suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu, 

b- Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt 
sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece ta-
rımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışa-
cak su ürünleri mezat sistemi, 

 Konularında, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik 
altyapı sistemleri yatırımları ile Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırım-
ları, 500.000 TL ye kadar, 

 Yapılacak proje tekliflerine % 50 hibe desteği verileceğini, 
proje başvurularının www.tarim.gov.tr web adresinden elektronik 
ortamda 04.12.2016 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirtti. Top-
lantı soru cevap bölümü ile sona erdi.   

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kap-
samında 11. Etap Projelerinin başvuru ve uygulama süreçlerinin daha 
sağlıklı ve başarılı yürütülebilmesi için projenin her aşamasında proje 
öncesi, proje uygulama aşaması ve proje sonrası yatırımcılara yöne-
lik tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına devam edilecek. 

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 
tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi 11. Etap tebliği hakkında 
bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı. 

 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı çerçevesinde 
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (2016/37) hakkında potansi-
yel yatırımcılara yönelik Eğitim ve Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bilgilen-
dirme ve Eğitim Toplantısına 10 İlçe Müdürlüğünden gelen teknik elemanlar, 
Birlik Başkanları, yatırımcılar ve çiftçiler katıldı. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN toplantıda yaptığı konuşmada, ilimizin 
tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir şehir olduğunu, bu tür yatı-
rımların üretilen ürünlerin işlenmesi, depolanması, muhafazası ve pazarlanma-
sının önemine değinerek, katılımcıları yatırım yapmaya davet etti.   

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Fuat KERTİ, Prog-
ram çerçevesinde yaptığı sunum ile; 

-Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 TL ye 
kadar, 

- Ham derinin işlenmesi, 2.000.000 TL ye kadar, Soğuk hava deposu, 1.500.000 
TL ye kadar, 

 -Çelik silo, 1.500.000 TL ye kadar, 

 -Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 
2.000.000 TL ye kadar, 

 -Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 2.000.000 TL ye kadar, 

 - Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından da; 

a- Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri: 

1-Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, buzlama makinesi, balık nakil tankı, 
kafes ve kafes ağı (Denizde yapılan kafes balıkçılığı hariç), balık boy-
lama makinası, fish pump, tambur filtre, 
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 İlimizde hayvan satışı, nakliyesi ve bakımıyla uğraşanlara Hayvan Refahı Eğitimi verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde 
verilen eğitime canlı hayvan ticareti ile uğraşanlar, hayvanlara bakan ve nakliye işinde çalışanlardan oluşan 17 kişi katıldı. 

 Eğitim öncesinde konuşma yapan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım SELEN 2013 yılından bu yana periyodik olarak 
verilen eğitimlere 870 kişinin katıldığını  ve bu katılımcılara 689 adet sürücü, bakıcı yeterlilik belgesi, 349 adet nakliye yetki belgesi ve 369 
adet canlı hayvan ticareti yapan satıcıların çalışma izin belgesi verildiğini belirtti. 

 Veteriner Hekim Mustafa AKTAŞ tarafından verilen eğitimi tamamlayan kursiyerlerden yapılan sınav sonucunda başarılı olanlara 
belgelerinin verileceği belirtildi. 

Canlı Hayvan Ticareti Yapanlara Eğitim Düzenlendi 
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 Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşa çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Mevlid Kandili'nde İlimiz İzzetpaşa Camii'nde yatsı namazı çıkışında cemaate süt ve 
lokum ikram edildi. Vatandaşların kandilini kutlayan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN gazetecilere yaptığı açıklamada; 
"Peygamber Efendimizin doğum günü dolayısıyla bu günü anlamlandırmak adına süt ve lokum dağıttık." dedi. İstanbul'daki terör saldırısına tepki 
gösteren Karahan, "Bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık ve 38 tane insanımız şehit edildi. Öncelikle bu terörün nereden kimden nasıl gelirse 
gelsin, lanetlediğimizi bu mübarek gecede ifade ediyoruz. Bu mübarek gecelerin hayrına Rabbim terörün kökünü kazısın" diye konuştu. 

 Cami çıkışı İl Müdürü Turan KARAHAN' a süt ve lokum dağıtımında bir müddet Elazığsporlu futbolcular Hakan, Çağrı ve Mesut da eşlik 
 ettiler. 
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 Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programı kapsamında, projelerin uygulama süreci devam etmektedir. Bu kapsamda Merkez ve ilçele-
rimizde 91 adet Büyükbaş Hayvancılık Projesinde toplam 546 adet dişi sığır genç çiftçilere teslim edildi. 

 Törende konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, Genç   Çiftçi 
Projesi kapsamında çoğunluğu bayan olan üreticilere, kişi başına 30 bin lira değerindeki 6'şar adet dişi hayvanı hibe olarak veriyoruz. Bugün; Ağın 
İlçemizden 4 ,Arıcak'dan 8, Baskil'den 8, Keban İlçemizden 9, Kovancılar'dan 14, Maden'den 11, Merkez Köylerimizden 19, Palu'dan 12, Sivrice'den 
de 6 kişi olmak üzere toplamda 91 genç çiftçimize, 546 adet büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız özellikle Genç Çiftçi ve DAP 
projeleri kapsamında, kırsaldaki yaşamı kolaylaştırmak ve kırsalda ikamet eden başta kadın üreticilerimiz olmak üzere, 40 yaşın altındaki genç çiftçi-
lerin daha fazla gelir elde edebilmeleri için bu projeleri gerçekleştiriyor. İnşallah bu kardeşlerimiz almış oldukları hayvanların bakım ve beslenmeleri-
ni güzel bir şekilde yaparak, önümüzdeki senelerde almış oldukları hayvanların sayılarını arttıracaklardır" dedi. 

 Program 546 Adet Dişi Sığırın  hak sahiplerine teslim edilmesi ile son buldu. 

546 Adet Büyükbaş Hayvan Sahiplerine Teslim Edildi 
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 Elazığ Halk Sağlığı Müdürlüğü 14 Kasım Diyabet Günü kapsamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde bir stand açtı. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü personelinin ilgi gösterdiği stantta, şeker değerleri ölçüldü, diyabet hakkında bilgiler verildi.  

 Diyabet hakkında bilgi veren Dr. Birsen Ademoğlu, "Diyabet, insülinin veya etkisinin yetersiz olduğu kronik ve metabolik bir hastalıktır. Tip 
2 diyabet kolay tanı konulamayan bir hastalıktır. Çünkü hastalar hasta olduğunu bilmezler. Her 2 kişiden biri tip 2 diyabet hastası olduğunu bilme-
den yaşamına devam etmektedir. Dolayısıyla buradaki amacımız bu hastaların tespit edip erken tanı koyarak komplikasyonları önlemektir. Bu se-
beple standımızı kurduk" dedi. 

 Genelde doktora gidip tahlil yaptırmadıklarını dile getiren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vedat Ergün, kurulan stantta çalı
 şanlarla beraber şekerlerini ölçtürdüklerini söyledi. 

Personele Şeker Ölçümü 
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafın-
dan gerçekleştirilen, "Modern Arıcılık Tek-
nikleri" konulu eğitim seminerinde arıcıla-
ra, arı yetiştiriciliğinde bilenen yanlışlar 
hakkında eğitim verildi. İl Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salo-
nu'nda gerçekleşen programa, İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARA-
HAN, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf 
ELİTOK, Prof. Dr. Muhsin DOĞAROĞLU ve 
arıcılar katıldı.  

 Arıcılığın Elazığ ve Türkiye için 
değerli bir sektör olduğunu belirten İl Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN, "İlimizde yaklaşık 600 civarında 
arıcılar birliğine üye olan aktif arıcılık işlet-
memiz bulunmaktadır. Bu işletmelerden 
yıllık ortalama bin ton civarında bal üreti-
mi gerçekleşmekte ve 12 ton civarında da 
bal mumu üretilmektedir. Bu yıl mevsimsel 
bir sıkıntıdan dolayı maalesef arıcılarımız 
arzuladıkları bu ürünü alamadılar. Dolayı-
sıyla ilimizin bu yılki toplam bal üretimi 
357 ton civarındadır." dedi.  

 Türkiye genelinde 83 bin işletme 
ve 7 milyon 700 bin civarında koloniye 
sahip olunduğunu aktaran KARAHAN, 
"Dünya çapında iyi bir konumdayız. İnşal-
lah Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımı-
zın uygulayacağı destekleme politikaları ile 
bunu daha da artıracağız. Biz ilimizde arıcı-
lık yaparken diğer illerden farklı olarak 
organik arıcılıkta yapıyoruz. Biz iki ilçemiz-
de organik arıcılığı uyguluyoruz ve buna 
yönelik projelerimizde var. Maden ilçemize 
600 adet projeli ve tamamı hibe organik 
kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Şuanda 
imalatları bitmek üzere olan 600 tane   
organik kovanı Sivrice ilçemizde organik 
arıcılık yapan arıcılarımıza dağıtımını     
gerçekleştireceğiz" dedi.  

 Eğitim semineri Prof. Dr. Muhsin 
DOĞAROĞLU'nun arıcılara, arıcılıkta bile-
nen yanlış teknikler başta olmak üzere, 
arıcılık ile ilgili temel bilgi ve tekniklerin 
anlatımı ile son buldu. 

Arıcılara  

“Modern Arıcılık Teknikleri”  

Konulu Eğitim Semineri Verildi 
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 Keban İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık        
Müdürlüğü ile Gübretaş Firması ve Malatya Vizyon 
Tarım Şirketi ile birlikte Keban Öğretmenevi'nde 83 
çiftçinin katılımı ile çiftçi toplantısı yapıldı. Toplantıya 
İlçe Müdürü ve Personelleri, çiftçiler, Diyarbakır ve 
Malatya Gübretaş firmasının Ziraat Mühendisleri ve 
Bölge Müdürü katıldılar. 

 83 çiftçinin katıldığı ilk toplantıda; Elazığ İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Ziraat 
Mühendisleri ve Malatya Vizyon Tarım yetkilileri; İyi 
Tarım, Organik Tarım ve Sözleşmeli Üretim konuların-
da bilgiler verdiler. 

 İkinci toplantıda Ceviz ve Bademde Gübrele-
me konularında bilgiler verildi. Çiftçilerin yoğun katı-
lım gösterdiği toplantılarda teknik bilgilerin yanı sıra, 
devlet destekleri, karşılaşılan sorunlar, çözüm öneri-
leri ve soru cevap şeklinde devam etti. 

 Keban İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdü-
rü Ziyaddin SEÇKİN, kış aylarının gelmesiyle birlikte 
çiftçi toplantılarının artacağını kaydetti. SEÇKİN; 
"Çiftçilerimizin yoğun katılım göstermesi bizleri mem-
nun etmiştir. İlçe Müdürlüğü olarak bu ay içerisinde 
Ceviz ve Badem konusunda bir çalıştay düzenleyece-
ğiz. 2 gün sürecek çalıştayda konusunda uzmanlaşmış 
mühendisler İl dışından gelerek çiftçilerimize bilgiler 
verecekler. Çalıştayda ceviz ve bademde dikim, sula-
ma, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılar, üstün 
özellikli çeşitler, piyasa talepleri ve yurtdışındaki ça-
lışmalar aktarılacak" dedi. 

Kebanlı Çiftçilere Eğitim 



 

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Genç Çiftçileri Destekleme Projesi kapsamında Elazığ da projesi kabul edilen genç çiftçilerimize tö-
renle koyun dağıttı. 

 Törende konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Bakanlığımızın genç çiftçilerin desteklenmesi projesi kapsa-
mında Türkiye genelinde ilk defa uyguladığı bu proje ile yaklaşık 15 bin genç çifçimize tarım ve hayvancılık alanlarında, 30 bin liralık hibe destekli 
 proje hazırladı ve yakın bir tarihte uygulamaya aldı. Bu 15 bin kişilik genç üreticilerden 207 si Elazığ ilinde bizim desteklediğimiz gençlerimiz. Burada 
 gençlerimize; arıcılık, büyük baş hayvancılık , kanatlı hayvan projesi gibi bugün de küçük baş hayvancılığın desteklendiği projenin hayvan dağıtımını 
gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda biz Elazığ merkezde 1, Alacakaya da 1 , Karakoçan da 4 , Kovancılar da 3 , Palu da 1 ve Sivrice İlçemizde 1 genç çiftçi 
olmak üzere projesi ile bize müracaat eden  11 kişiye toplamda 440 baş  hayvanı bugün  itibari ile  dağıtıyoruz. Genç çiftçi projesinde kişi başına veri-
len 30 bin liralık hibeyi  şu anda Mehmet Halil kardeşimize sembolik olarak veriyoruz. Ayrıca TİGEM tarafından 38 tane dişi, 2 tane de erkek mor ka-
ramanı teslim edeceğiz. Bu projenin amacı, gençlerin istihdamını arttırmak, gençleri kırsala yönlendirmek ve topraklarımızın, arazilerimizin gençler 
tarafından işlenerek daha verimli hale gelmesini sağlamaktır. İnşallah Bakanlığımız önümüzdeki dönemlerde bu projenin faydalanıcı sayısını daha da 
arttırıp, uzun yıllar bunu devam ettirecektir. Projemizin başta proje sahibine hayır ve bereket getirmesini, ülke ekonomisine, ilimiz hayvancılığına 
hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi. 

Genç Çiftçilere 440 baş Mor Karaman Koyunu Dağıtıldı 



 

 

 

 29 Nisan 2016 tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Des-
teklenmesi Hakkında 2016/13 sayılı Tebliğ kapsamında sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalara 20.12.2016 tarihinde bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Fuat KERTİ, 
Elazığ Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet KARACA, özel sektörde çalışan Ziraat Mühendisleri, danışman firmalar ve İl Proje Yürütme Biriminde 
görevli teknik elemanlar katıldı. İl Proje Yürütme Biriminde görevli Ziraat Teknisyeni Sena METİN tarafından tebliğ ve uygulama rehberinin uygulan-
ması ile ilgili sunum yapıldı. Toplantı soru cevap kısmı ile sona erdi. 

 Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi konusunda çiftçilerimize ve sektörün diğer temsilcilerine yönelik bilgilendirme top-
lantılarına devam edileceği bildirildi. 
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Bireysel Sulama Sistemleri Alanında Faaliyet Gösteren Firma  
Yetkilileriyle Toplantı Yapıldı 
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı: 

"2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yarından itibaren üreticilerimize toplam 599,8 milyon TL'lik ödeme yapılacak. 

 Ödemeler kapsamında; genç çiftçi proje desteği için 100 milyon TL, IPARD için 90 milyon TL, kırsal kalkınma desteği için 65 milyon TL, tarım 
sigortası desteği için 50 milyon TL, hayvan gen kaynakları desteği için 40 milyon TL, iyi tarım desteği için 27 milyon TL, süt tozu desteği için 26 milyon 
TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 17 milyon TL, sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği için 10 milyon TL, biyolojik mücadele desteği 
için 5 milyon TL, lisanlı depolarda ürün depolama kiralama için 1,3 milyon TL, süt desteği için 160 milyon TL ve AR-GE desteği için 8,5 milyon TL ol-
mak üzere toplam 599,8 milyon liralık hibe desteği, yarın 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.  

 Bu ödemelerle beraber yılın ilk 11 ayında çiftçilerimize toplam 10,87 milyar liralık destekleme ödemesi yapılmış olacak. Böylelikle 2016 yılı i
 çin üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 11 milyar 644 milyon TL'lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 93'lük kısmını ödemiş olacağız. 
 Geri kalan destek ödemeleri ise 20 Aralık sonrasında üretici hesaplarına aktarılmaya başlanacak."  

Çiftçilere 600 milyon TL’lik Destek Ödemesine  
başlandı 



 

 

 

Tekrarları Çarşamba 10.00, Perşembe 07.00, Cuma 08.00 
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 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
uygulamaları kapsamında; Büyük Ovaların Takibi, Parsel Analizleri, Tarımsal Yapı ve Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım Başvuruları, Toprak Koruma 
Kurulu Kararları, Arazi Sınıf Tespit İşlemleri, İtiraz Değerlendirme İşlemleri, Arazi Etüt İşlemleri, Toprak Etütleri, e-Devlet Üzerinden Arazi Durum Sor-
gulama, TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi), MERNİS(Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi), TÜKAS(Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi), ÇKS(Çiftçi Kayıt Siste-
mi), TVK (Tarımsal Veri Konsolidasyonu) ve VEDOP(Vergi Dairesi Otomasyon Projesi) Entegrasyonu, İl- İlçe Sektör Yıl Bazındaki İstatistikler işlemleri-
nin sağlıklı yürütülebilmesi için geliştirilen TAD Portalı Uygulamaları Eğitimi İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlendi. 

    Düzenlenen eğitime; Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığından Ziraat Mühendisi 
 İsmail AYDIN, ODAKGİS Firmasından Emre Özgül, İl Müdürlüğümüz TAAD Şube Müdürü Nizamettin ÇETİNER ile   Malatya, Bingöl, Tunceli ve 
 Elazığ İlleri Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünde  görevli teknik personeller katıldı. 

TAD Portalı Uygulama Eğitimi Gerçekleştirildi 
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 Merkez ve ilçelerimizde kabul edilen 3 adet "İvesi Irkı Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında; 6'sı erkek, 114'ü dişi toplam 120 adet İvesi 
ırkı koyun genç çiftçilere teslim edildi. Yapılan törene İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürü Fuat KERTİ, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar ERDOĞAN, teknik personeller ve hak sahibi üreticiler katıldı. 

 Törende konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Genç Çiftçi 
Projesi kapsamında bugün üç üreticimize 120 adet İvesi ırkı koyun veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 26 üreticimize 1040 adet küçükbaş hayvan da-
ğıtımını gerçekleştirdik. Projemiz kamuoyunda Genç Çiftçiye 30 bin TL hibe projesi olarak biliniyor. Üreticilerimizin her bir ine  30 bin lira değerinde 
38'i dişi, 2'si erkek olmak üzere 40 adet ivesi koyununun bakanlığımız adına hibe ediyoruz" dedi. 

 Turan KARAHAN konuşmasının sonunda; koyunların üreticilerimize, ilimiz tarım ve hayvancılığına hayır ve bereket getirmesini diledi. 

Program İvesi Irkı Koyunların hak sahiplerine dağıtımı ile son buldu. 



 

 

 Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesindeki Proje Birimi ve Tarım Konseyi'nce hazırlanan  ve Fırat 
Kalkınma Ajansı'na sunulan 78.320 TL bütçeli ''Bademde Modern Tarımın Çıtası Yükseliyor, Ağın'da Tahmin ve Erken Uyarı 
Sistemleri Kullanılıyor'' projesi kabul edildi. 

 Bu proje, Ağın İlçesi'ne bağlı badem  üretimi yapan Şenpınarı Mahallesi ve Modanlı Köyü'nde, çiftçilerin aşırı ve 
kontrolsüz zirai ilaçlama yapmalarını önlemeyi; üretilen bademlerde ilaç kalıntısı ve buna bağlı pazarlama sorunlarını 
gidermeyi ve en önemlisi bölge çiftçilerinin Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi sayesinde, hastalık ve zararlılara karşı kimyasal 
mücadelelerini en uygun zamanda, en uygun ilaçla ve en uygun dozla gerçekleştirmeleri konusunda eğitilmelerini ve 
bilinçlenmelerini öngörmektedir. 

 Ayrıca proje yeni badem sahalarının oluşturulmasını teşvik etmektir. Bununla birlikte yapılacak olan çiftçi eğitim 

toplantılarında yetiştiricilerimizin iyi tarım uygulamalarına geçmesi hedeflenmektedir. Doğrudan faaliyet destek sonuçlarının 

kurumlara tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Fırat Kalkınma Ajansı'na müracaat 

edilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen kurum ve kuruluşlar haklarından feragat etmiş 

sayılacaklar. 

Bademde Modern Tarımın Çıtası Yükseliyor Ağın’da Tahmin 

ve Erken Uyarı Sistemleri Kullanılıyor 
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Alper TİRYAKİ 

Vefat Tarihi 29.11.2016 

26 Yaşında Vefat etti 

Görevi Veteriner Hekim 

Görev Yeri Kemaliye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
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Hakan SAYİR 

Vefat Tarihi 04.09.2016 

41 Yaşında Vefat etti 

Görevi Ziraat Mühendisi 

Görev Yeri Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
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Serdar YILDIZ 

Vefat Tarihi 16.01.2017 

34 Yaşında Vefat etti 

Görevi Veteriner Hekim 

Görev Yeri Kovancılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 



 

 


