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-Bayilerimize Nitratlı Gübre Kullanım 
Talimatı Anlatıldı 19’da 

 

-Besicilerin Sorunları ve Çözüm     Öne-
rileri Konuşuldu 20-21’de 

 

-Yurtbaşı Toplulaştırma Toplantısı Ya-
pıldı 22’de 

 

-Balıkçılık Sektörüne Yönelik Toplantı 
Yapıldı 23’de 

 

-Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi 
Yapıldı 24’de 

 

-KARAHAN Perakende Balık Satış    
Yerlerini Denetledi 25’de 

 

-Arıcak İlçesinde Toplantı 26’da 

 

-Balıkçılık Sektörü Sorunları için Bir 
Araya Gelindi 27’de 

 

-Bordo Beyaz Sertifikalarını Aldılar 
29’da 

 

-Bermaz Ovası Çalıştayı Düzenlendi 
30’da 

 

-Keban’da Olta Balıkçılığı Etkinliği Ya-
pıldı 32-33’de 

 

-Sün Köyünde Asma Yetiştiriciliği Kursu 
Yapıldı 34-35’de 

 

-Gübre Satış Bayilerimiz Denetlendi 
38’de 

 

-İl Müdürlüğümüzden Elazığspor 
’umuza Destek 39’da 

 

-Toprak Ananın Çocukları Projesi        
Gerçekleşti 42’de 

  

Karahan Ramazan Sokağını 
Ziyaret Etti 3’de 
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İl Müdürü KARAHAN  
Ramazan Sokağı'nı Ziyaret Etti 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA ve tek-
nik ekip Kültür Park'ta kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti. 

 Ramazan Sokağında bulunan tüm stantları gezen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; 
"Ramazan Ayı'nın ülkemize, İslam  Alemi'ne  hayır ve bereketler getirmesini diliyor, dünyadaki savaşların durmasına  
vesile olmasını diliyorum. Ramazan Ayı ile birlikte ilimizde gelenek haline gelen ramazan sokağında, ağırlıklı olarak 
 gıda ürünlerinin satışı yapılıyor. Bizler burada  işletme sahiplerinin  vatandaşlarımıza sağlıklı ve kaliteli  ürün satma-
ları  için, ekip arkadaşlarımız ile birlikte  denetleme yapıyoruz.  Ramazan Bayramı'na kadar bir aylık süre içerisinde 
tüm işletme sahiplerinin Ramazan Sokağı'ndan beklentilerini karşılayarak, kazançlı bir şekilde ayrılmalarını temenni 
ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

 Ramazan Sokağı Organizatörü Mustafa KARATEPE de yaptığı değerlendirmede, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan KARAHAN'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu yıl Ramazan Sokağı etkinliğinde 
önceliğin gıda firmalarına verdiklerini belirterek Ramazan sonuna kadar tüm Elazığlıları stantlara beklediklerini söy-
ledi. 
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü, Türkiye Jo-
key Kulübü Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, İş-Kur tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Bakanlığımız 
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca destekle-
nen Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor projesi kapsamında "Atlar 
Emin Ellerde" sloganıyla 40 kadına 46 iş günü sürecek, 
 lisanslı seyislik eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler sonunda 
seyis olmaya hak kazanan kadınlar Türkiye'nin ilk lisanslı seyis-
leri olacak. Elazığ TJK At Hastanesinde açılışı yapılan seyislik 
kursuna, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, 
İŞKUR İl Müdürü Abdullah BALCI, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Kazım ATICI, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan TEMİZ ve 
seyis olacak kadınlar katıldı. 

 Kursun açılışında konuşma yapan, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN  tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı. İl Müdürü  Turan KARAHAN 
daha sonra Türkiye'de ilk  olan  ve 46 iş günü sürecek olan kurs 
ile ilgili bilgi verdi. KARAHAN; " Bugün başlayan kurs ile lisanslı 
bayan seyis yetişecektir. Bu vesile ile emeği geçen bütün yetki-
lilere teşekkür ederim. Uyguladığımız bu proje inşallah diğer 
illerimize de örnek olur. İngiltere gibi bir ülkede seyislerin 
%70'ini kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de ise  lisanslı  kadın seyis 
bulunmamaktadır. Bakanlık olarak özellikle stratejik önemi 
olan, kırsalda kadın istihdamının oluşturulması için bir sefer-
berlik ilan ettik. Bu seferberliğin içerisinde bu gün başlayacak 
kurs ile birlikte bayan kardeşlerimize tarım dışı istihdam oluş-
turacağız. Seyislik lisansını alan bayan kursiyerler,  lisanslarını  
aldıktan sonra, haralarda, otellerdeki atçılık bölümlerinde,             
         hastalık tedavisi yapılan hippoterapi merkezle                           
        rinde ve hipodromlar da çalışabileceklerdir. 

Türkiye’de İlk Olan Lisanslı Kadın Seyis Eğitimi Başladı 



 

 

 Bakanlığımız tarafından Milli Tarım kapsamında tarım sektöründe  yer alan kadınların katımı ile  8 Mart Çarşamba günü 
Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre merkezinde üst düzey katılımlı etkinliğe İlimizden  Ziraat Mühendisi Niyazi KAYA ve Ziraat 
Teknikeri Zehra AYDIN AKSOY nezaretinde Gözebaşı, Yurtbaşı, Sarıçubuk köylerinden ve Merkezden olmak üzere  toplam 19 
kadın üretıcimiz ile 7 Mart 2017 Salı günü Ankara'ya  gidilmiştir. 

 Etkinlik,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk ÇELİK'in açılış konuşmasından sonra Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip ERDOĞAN'ın eşi   Emine ERDOĞAN'ın  8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konuşması, yatırımcı çiftçi kadınlara 
plaket verilmesinden sonra , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk ÇELİK'in 7 bölgeden getirilen toprak ve tohum çeşitleri-
ni  ve Türk bayrağının da içinde bulunduğu sandığı Emine ERDOĞAN'a  takdimi ile devam etmiştir. 

 Program 'Bu toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhu ile Buluşuyor' Tanıtım filminin gösteriminin yanı sıra halk 
oyunları gösterisinden sonra sona ermiştir. İlimizden katılan kadın üreticilerimiz aynı gün akşamı yola çıkarak 9 Mart 
Perşembe  
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Elazığlı Kadın  
Çiftçiler Ankara’da 



 

 

 Muratçık Köyünde düzenlenen Pestil İmalat 
Elemanı kursu ve DAP, Bireysel Sulama ve ÇATAK Proje-
leri ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplan-
tıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan         
KARAHAN, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Fuat KERTİ ile 
teknik personeller katıldı. 

 Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Turan 
KARAHAN; "Tarımsal faaliyetlerle ilgili her türlü gelişme-

leri çiftçilerimize aktarmak için çiftçilerimiz  ile bir arada 
oturup , sorun ve sıkıntılarını tartışıyoruz. Müdürlük ola-
rak çiftçilerimize DAP ile ciddi tarımsal destekler veriyo-
ruz. Bunlar; Damızlık Boğa desteği, Damızlık Koç desteği 
ve müracaatlarını yeni başlattığımız 10 ile 49 başlık ahır 
ve ahıl yapımlarına yönelik hibe destekleridir. Bakanlığı-
mızın 52 ilde uyguladığı, Elazığ ilinin de  içinde olduğu, 
ÇATAK programı yani dezavantajlı arazilerin iyileştirilme-
sine yönelik uygulamış olduğumuz destekleme programı 
Muratçık Köyünde de uygulanıyor. Ayrıca Bakanlığımızın 
uyguladığı bireysel sulama sistemlerinin %50 hibe ile 
desteklenmesi konusu da  uzman olan arkadaşlarımız 
tarafından siz değerli üreticilerimize anlatılacaktır" dedi. 

Toplantı üreticilerin konu ile ilgili  soru ve sorunlarının 
dinlenmesi şeklinde son buldu. 

İl Müdürü Turan KARAHAN daha sonra Muratçık köyün-
de açılmış olan Pestil İmalat Elemanı Kursuna katılarak 
kadın kursiyerler ile buluştu. 

Burada konuşma yapan Turan KARAHAN; "Bizler Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın 
uygulamalarını ilimizde yürütmek üzere çalışmalar yapı-
yoruz. Açılan kurslar özellikle son birkaç yılda Tarımsal 
Nüfus gençleşiyor projesi kapsamında; İŞKUR Müdürlü-
ğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ziraat Odalarının ve 
Akşam Sanat Okulunun katkıları ile düzenlenmektedir. 
Bu kurslardan biri de  Muratçık köyünde pestil imalatına 
yönelik başlattığımız kursdur. Kursa Muratçık köyünden 
23 bayan katıldı. 26  Ocakta  kursiyerlerimize sertifikaları 
verilerek kursumuz sonlandırılacaktır. Bakanlık olarak 
bizler genç nüfusa özellikle bayanlara yönelik pozitif ay-
rımcılık yaparak bayanlarımızın ve gençlerin aile ekono-
milerine katkısı olacak çalışmalar yapmaktayız. Emek 
harcayan  ancak hep arka planda kalan kadınlarımızın 
emeğini ön plana çıkarmak, kamuoyuna duyurmak için 
bu tür projeler yürütüyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığım 
bilgiye göre kursiyerlerimiz kursa yoğun ilgi gösteriyor. 
Sizlere kursa  göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşek-
kür ediyorum. Köydeki ilgi devam ettiği sürece sizlerin 
yetenekleri doğrultusunda yeni kurslar açılacaktır. Tarım 
teşkilatı olarak açmış olduğumuz kurslarda, yapmış oldu-
ğunuz işleri daha iyi yapmanız için sadece düzenlenen 
kurs değil, diğer tarımsal faaliyetler ile ilgili konularda da 
teknik personellerimiz sizlere bilgi verecektir" dedi. 

Konuşmasının sonunda İl Müdürü Turan KARAHAN; Ko-
ordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik 
personellerine, köy muhtarına ve kursiyerlere teşekkür 
ederek, kursun hayırlara vesile olmasını dileyerek Murat-
çık Köyünden ayrıldı. 

İl Müdürümüz Muratçık  

Köyünde Üretici ve  

Kursiyerler İle Buluştu 
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 10/11/2005 tarihli 5429 sayılı kanun ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 18/04/2006 tarihli 
ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine istinaden Türkiye İstatistik Kurumu ile 
Bakanlığımız arasında protokol yapılmıştır. Protokol gereği İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından çiftçinin eline geçen fiyatlar ile çift-
çinin ödediği fiyatlar derlenmektedir. Bu çerçevede Bitkisel ve Hayvansal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerimizin ürettiği veya yetiş-
tirdiği ürünlerin satış fiyatları ile bu üretimleri gerçekleştirmesi için satın aldığı mal ve hizmetlere ödediği fiyatların derlenmesi 
kapsamında yapılacak olan anket çalışmaları ve veri girişleri konularında İlçe Sistem Sorumluları ile İl Müdürlüğü toplantı salo-
nunda  toplantı yapıldı. 

            Toplantıda konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " TRB1 değerlerinde yer alan Elazığ ili 
için bitkisel üretim değeri geçen yıl itibari ile 634 milyon lira, canlı hayvan değeri 908 milyon lira, hayvansal ürünler değeri 241 
milyon liradır. Türkiye geneline baktığımızda 119 milyar lira bitkisel üretim değeri, 73 milyar lira canlı hayvan değeri ve 55 mil-
yar lira da hayvansal ürünler değeridir. Bu değerler normalde basit birer rakam gibi görünse de bu sayısal değerler, başta sayın 
bakanımız olmak üzere, uluslararası toplantılarda sayın cumhurbaşkanımız ve sayın başbakanımız tarafından kullanılan rakamlar 
olduğundan çalışmaların büyük bir titizlikle yapılması gerekir. Bundan dolayı sayısal değerleri hazırlarken kesinlikle sahada sağ-
lıklı veriler toplayarak yapmalıyız, eğer ilçemiz de pazar varsa, pazara giderek ürünlerin fiyatları tek tek tespit edilmelidir.  İlçe 
Müdürlerimiz ise  konu ile ilgili personelleri görevlendirirken  işi en iyi şekilde  yapacak kişileri seçmeli, oluşturulan 
sayısal değerleri de  müdürlerimiz kontrol ettikten sonra sistem girişleri yapılmalıdır" dedi. 

            Toplantı Malatya Bölge TÜİK de görevli uzman Emre AYTAŞ ve Emel ASLAN'ın sunumu ile son buldu. 7 



 

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sivil Savunma Hizmetleri içerisinde yer alan Koruyucu Güvenlik Önlemleri 
çerçevesinde, Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı Hüseyin SALMAN tarafından koordine edilerek, 2016 yılı Aralık ayında İl 
Sağlık Müdürlüğünde 10 personelimizin daha İlk Yardım Eğitimine katılımları sağlanmıştır. Eğitimde başarılı olan 
personelimize 18.01.2017 tarihinde İl Müdürümüz Turan KARAHAN tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş olan İlk 
Yardımcı kimlik kartları ile İlk Yardım sertifikaları verilmiştir.  

İlkyardım Kursuna Katılan Personeller Sertifikalarını Aldı 

8 



 

 

9 

      İlimiz merkeze bağlı Muratçık Köyünde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, 
Elazığ Ziraat Odası Başkanlığı, Elazığ Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile Pestil Üretimi (Pestil İmalat 
Elemanı)  üreticilerine yönelik olarak düzenlenen kurs kapsamında; ilimizde pestil, orcik ve şekerleme imalatında  bulunan, 
ORPEK Gıda Tarım Eğitim Sağlık İnş. ve Malz. Üretim Pazarlama Sanayi Tic. Ltd. Şti. ve GÜRBÜZLER Kuruyemiş İnş. ve İnş. Malz. 
Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı işletmelere teknik gezi düzenlendi. Düzenlen gezi ile İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan 
konu uzmanı personeller tarafından 6 hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerlere, fabrikalarda pestil imalatının 
nasıl yapıldığı yerinde gösterilerek, pestil üretimi hakkında farklı bir bakış açısı kazanmaları sağlandı. 

      Program; kursiyerlere İl Müdürümüz Turan KARAHAN'ın da katılımıyla yemek ikramında bulunulması, düzenlenen             
teknik gezi ve kursun değerlendirilmesi ile son buldu 

Pestil İmalat Elemanı Kursiyerlerine 
Teknik Gezi Düzenlendi 



 

 



 

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile  Halk Eğitim Merkezi ve  Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliğiyle 
04/01/2017  ve 25/01/2017 tarihleri arasında "Toprak İşleme" kursu İlimiz Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde açılmıştır. Kursun 
amacı; Sarıçubuk köyünde ikamet eden çiftçilerimize Toprak Bilgisi, Tarımsal Ekoloji, Arazide Üretime Hazırlık, Temel Toprak 
İşleme Alet ve Makineleri konularında Teorik ve pratik bilgiler vermektir.Kursa kayıtlı 24 ( 5 Bayan- 19 Erkek) kursiyerin yanı 
sıra,  kayıtlı olmayıp gönüllü olan  çiftçiler de katılmıştır. Kursda, İl Müdürlüğümüzde görevli iki öğretici tarafından konuyla ilgili 
teorik ve uygulamalı olarak toplam 128 saat (16 gün) süre ile  eğitim verilmektedir. Bu eğitimin sonunda yapılacak olan yazılı, 
sözlü ve uygulama sınavı sonunda başarılı olan kursiyerlere " Toprak İşleme Kurs Bitirme Belgesi" verilecektir. 

 Bu kurs sonrasında sertifika alan kursiyerlerimiz, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, Üretici  

Birliklerinde, Üretme Çiftliklerinde,  Süs Bitkileri İşletmelerinde,   Fide ve Fidan Üretim Firmalarında,   Üretim  

Seralarında, Özel Tarım İşletmelerinde çalışabilirler. 

Sarıçubuk Köyünde Sertifikalı Toprak İşleme Kursu 
Yapıldı 
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İl Proje Birimi Bingöl, Hatay ve Kahramanmaraş İllerinde 
Teknik İncelemelerde Bulundu 
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Birimi, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bingöl, Kahramanmaraş ve Ha-
tay illerindeki üniversite ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde birtakım incelemelerde bulundu. 

 Öncelikle Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL ile   Ulusal Ajansa hazırlanan proje 
 hakkında  görüştü. Proje birimi daha sonra Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan laboratuvarları incelendi. 

 Bingöl'den sonra Hatay İli Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesine  geçen heyet burada Prof. Dr. Şener KURT ile 
üniversite bünyesinde kurulan Bitki Sağlığı Kliniği ve Araştırma Merkezi'ndeki cihazları inceledi. 

 Proje birimi son olarak  Kahramanmaraş İl Tarım Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Nesih TANRIVERDİ ile görüştü. Buradaki görüşmelerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı IPA II'ye hazırladıkları proje ile DO-
ĞAKA ve Sütçü İmam Üniversitesi ile ortaklaşa hazırlanan tarım ve tarım dışı ürünlerin konu edildiği projeleri inceledi. 

              Yapılan teknik gezileri değerlendiren İl Proje Birimi İlimize yönelik çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini 
  bildirdi. 



 

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü,  üreticilere Bakanlığımızın uygulamış olduğu Sözleşmeli Üretim Modeli, İyi 
Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım konularındaki   gelişmeleri,  düzenlemiş oldukları toplantılarla  anlatıyor. Toplantılara İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, İl Müdürü Yardımcısı Vedat ERGÜN, İl ve İlçe  Müdürlükleri  teknik perso-
nelleri, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu  Temsilcileri ile  Keban, Karokoçan, Baskil ve Maden İlçelerindeki üreticilerimiz katıldı. 

 Maden İlçesinde düzenlenen toplantıya katılan İl  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Toplantımızın 
ana konusu özellikle birlikte çalışacağımız firma ile aspir, kinoa, kanola ve ayçiçeği bitkilerinde, sözleşmeli üretim modelinin 
yaygınlaştırılmasını ilimiz ve ilçelerde sağlamaktır. Bu ürünlerin tarımını yapmak isteyen üreticilerimize, yetkili firma ile sözleş-
me imzaladıkları taktirde, firma tarafından; gübre, ilaç, tohum ve  en önemlisi de teknik destek konusunda gerekli alt yapıyı 
hazırlanarak ürün hasadından sonra ürün alım garantisi sağlanacaktır" dedi. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN daha sonra çiftçilere organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgi verdi. Turan 
KARAHAN " Bakanlığımız iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamalarında da üreticilerimize destek  sağlanmaktadır bu 
konulardaki bilgileri il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızdan  öğrenebilirsiniz” dedi. 

İlçelerimizde Sözleşmeli Üretim Modeli, İyi Tarım  

Uygulamaları ve Organik Tarım Konularında Eğitimler  

Yapıldı  
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İl Müdürümüz Sarıçubuk Köyünde Üretici  

ve Kursiyerler İle Buluştu 



 

 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar ERDO-
ĞAN, DAP birim sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet KARACA, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinden Ziraat Mühendisi 
Nevzat DOĞAN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri Mehmet CANALAN, , Koordinasyon 
ve Tarımsal Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri Kani SÖNMEZ, Sarıçubuk Köyünde açılmış olan, toprak işleme kursunu 
ziyaret ederek, çiftçilere tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verdi. 

 Kursta konuşma yapan İl Müdürü Turan KARAHAN; "Bugün Sarıçubuk köyünde tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kap-
samında 16 gün önce açtığımız, 24 kursiyerimizin katıldığı toprak işleme kursuna  katılarak onlar ile istişarede bulunduk. Kursi-
yerlerimiz kurstan ciddi anlamda faydalandıklarını söyleyip, bizlerden bazı isteklerde bulundu. Bizler çiftçilerimizin bu isteklerini 
en kısa sürede yerine getirmeye çalışacağız. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte köyleri gezip,  toplantılar düzenleyerek, tarım ve hay-
vancılık ile uğraşan siz değerli üreticilerimizin sorun ve sıkıntılarını dinleyip, bunları çözmek ve yapılan işi kaliteli hale getirmek 
için çalışıyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak bizlerin muhatabı  sizler yani tarım ile uğraşan buğday eken, arpa 
eken, pancar eken , hayvan besleyen siz değerli üreticilerdir. Sizleri  tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü konuda bilgilendirmek 
bizim asli görevimizdir. Bu konulardan biri de Bakanlığımızın çiftçilerimize yönelik uyguladığı tarımsal desteklerdir. Bunun için 
bugün DAP birim sorumlumuz sizlere hayvancılık desteği hakkında bilgiler verecek, ardından  %50 hibe desteği ile şu anda mü-
racaatları devam eden Bireysel Sulama Sistemlerine yapılan desteklemeleri, ilgili arkadaşımız  anlatacak. Program sonunda  da 
 sizlerden gelecek sorular ile toplantımızı bitireceğiz" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda Sarıçubuk üretici-
lerine kendilerini misafir ettikleri için teşekkürlerini dile getirdi. 

            Toplantı DAP birim sorumlusu Ziraat Mühendisi Mehmet KARACA'nın hayvansal destekler, Kırsal Kalkınma ve Örgütlen-
me Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri Mehmet CANALAN'ın Bireysel Sulama Sistemleri  

Desteklemeleri ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinden Ziraat Mühendisi Nevzat DOĞAN'ın ÇATAK  

konularındaki sunumları, çiftçilerin sorularının cevaplanması ile son buldu. 
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 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Elazığ Ziraat Odası Başkanlığı, Elazığ 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliği ile Çilek Yetiştiricileri üreticilerine yönelik İlimiz merkez Mollakendi Beldesi 
Belediye Toplantı Salonunda 4 Ocak tarihinde başlayan ve 24 iş gününü kapsayacak olan Çilek Yetiştiriciliği kursu devam edi-
yor. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından 19 bayan kursiyere, 24 gün süre ile toplamda 192 saat 
olmak üzere; Üretim Teknikleri,  Toprak Hazırlığı,   Gübreleme, Kültürel Bakım,   Bitki Zararlıları, Mücadele Yöntemleri, Çilek 
Yetiştiriciliği konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor. 

 Çilek Yetiştiriciliği kursuna katılarak  kursiyerlerle konuşan Turan KARAHAN; " Kırsal alanda hem gençlere hem de ba-
yanlara yönelik, yeni yetiştirme teknikleri, alternatif ürünlerin belirlenmesi, kırsaldaki ikameti kolaylaştırmak ve aile ekonomisi-
ne katkıda bulunmak için Mollakendi'nde İl Müdürlüğü olarak çilek yetiştiriciliği kursu açtık. Bu vesile ile özellikle işlerini, evleri-
ni bırakarak kursa katılan değerli bayan kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. 24 gün sürecek olan kursun daha verimli geç-
mesini sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğümüze de ayrıca  teşekkür ediyorum çünkü bu kursa devam eden kursiyerlerimize cüzi de 
olsa bir ödeme yapıyorlar. Dolayısı ile kurslara katılım daha yüksek olup verimlilik de artıyor. Burada önemli olan kursiyerlere 
ödenen ücretler değil eğitim sonunda bayan kursiyerlerimizin bir kısmının çilek yetiştiriciliğine yönelik faaliyet alanı oluşturabil-
meleridir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bütün çalışanlarımızla birlikte bu konuda sizlere rehberlik etmeye de-
vam edeceğiz" dedi. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne, Mollakendi Belediye Başkanlığına ve 
Muhtarlığa kursa katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. 

Mollakendi Beldesinde  

Çilek Yetiştiriciliği  

Kursu Yapıldı 



 

 

 Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yönetmeliği 
doğrultusunda Bitkisel üretim yapan kişilere Bitki Koruma 
Ürünü Uygulama Yetki Belgesi verilmesi için Elazığ İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
26.01.2017 tarihinde çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi. 

            Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 
düzenlenen eğitim toplantısının açılışını yapan ve güvenilir 
gıda konusuna dikkat çeken İl Müdürü Turan KARAHAN; " 
İnsanlar ekip biçtiklerini değil, hastalık ve zararlılardan arta 
kalanları hasat ederler. Bu nedenle zirai mücadele çok 
önemlidir. Ancak, çiftçilerimiz tarafından kolay olduğu için 
çok tercih edilen kimyasal mücadeleyi tek çözüm olarak 
kabul etmek oldukça yanlıştır. Özellikle son yıllarda müca-
delede kullanılan bu kimyasalların insan sağlığına, çevreye 
ve doğal dengeye olan yan etkileri anlaşıldıkça bu etkileri 
azaltıcı yöntemler üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Bu ko-
nuda Bakanlığımız bir çok düzenleme getirmiştir. Bitki Koru-
ma Ürünlerinin reçete ile satılması, Bitkisel Üretimde Kulla-
nılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi, Bitki 
Koruma Ürünü Uygulama Yönetmeliği, Hasat Öncesi Pestisit 
Denetimi bunlardan bazılarıdır. Şunu söylemek gerekirse 
insan hayatı ve sağlığı için çok büyük önem arz eden güveni-
lir gıdanın temini, doğru ilacın doğru zaman ve dozda kulla-
nılması, hasat ile son kullanma tarihleri arasında geçmesi 
gereken süreye dikkat edilmesi, her aşamanın kayıt altında 
olduğu ve izlenebilirliği sağlanmış olan tarımsal üretime 
bağlıdır. Bu eğitimin amacı sadece sizlere belge vermek 
değildir. Aynı zamanda bu hususları sizlere hatırlatmaktır. 
Bizler tarımsal üretim yanında Tarladan Sofraya Güvenilir 
Gıda kapsamında tüketiciye güvenli gıda sunulmasının da 
denetiminden sorumluyuz. Toptan ve perakende satış yer-
lerinde yaptığımız denetimler yanında tarla, bağ ve bahçe-
lerden de hasat öncesi örnekleme yöntemiyle aldığımız 
numuneleri analiz ettirmekteyiz. Olumsuz çıkan numuneler 
için ilgililerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem 
Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapıl-
maktadır. Bu nedenle yapacağınız Bitki Koruma Ürünü Uygulamaları oldukça önem arz etmektedir" dedi. Turan KARAHAN konuşmasının sonunda 
katılımlarından dolayı üreticilere teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. 

            Toplantı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ ve şube teknik personelleri tarafından ilgili yönetmelik, Zirai 
Mücadele Yöntemleri, Pestisit Formulasyon Şekilleri, bunların uygulamaya hazırlanması, Kalibrasyon, Bitki Koruma Ürünü Uygulamaları-
nın çevreye, doğal dengeye, insan sağlığına etkileri konularındaki sunumlar ile devam etti. Toplantı sonunda, Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ 
genel değerlendirmelerde bulunarak üreticilerin soruları cevapladı. 

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi Eğitimi Düzenlendi 
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ilimizde 
tarım ve hayvancılık sektörü içinde yer alan, sivil toplum kuruluş temsilci-
leri ile bir araya geldi. 

 Toplantıda konuşan İl Müdürü Turan KARAHAN; "Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak sayın valimizin de onayı ile ilimizdeki ta-
rımsal faaliyetleri daha iyi yönetmek, kaliteli ürünler elde etmek ve bu 
ürünlerden  daha çok kazanç sağlamak  adına ilimizde tarım konseyi kur-
ma kararı aldık. Bugün Tarım Konseyi ile ilgili ilk toplantımızı yapıyoruz. 
Bizimle birlikte çalışan odalarımız, birliklerimiz ve kooperatiflerimize bu 
konu ile ilgili bilgileri vermek için bir araya geldik. İlimiz nüfusunun büyük 
çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Bunun bilincinde oldu-
ğumuz için de bakanlığımız ile alakalı işleri büyük bir sorumluluk ile yapı-
yoruz. Başta valiliğimiz olmak üzere 36 kuruluşun içinde yer aldığı konsey 
ve bu konseyin alt çalışma gurupları ile bundan sonra daha kapsamlı çalış-
malar yapacağız. Bu çalışma guruplarının ortaya koyacağı hedefler ise 

bizim çalışmalarımızı belirleyecektir. Örneğin arıcılık, büyükbaş hayvancılık, damızlık sığır yetiştiriciliği, 
balıkçılık  ile ilgili konularda, konsey bizim önümüze hangi çalışmayı koyarsa çalışmalar doğrultusunda 
oluşturulacak projeleri; DAP'a, Kalkınma Ajansına, Özel İdareye  sunacağız. Böylece ilimizin tarım ve hay-
vancılığını geliştireceğiz. Siz değerli STK üyeleri Tarım  konseyi sayesinde yapılan çalışmalardan daha de-
taylı bilgi alıp, alınan kararların birebir içinde olacaksınız. Türkiye'de bunun ilk örneği  Erzurum ilinde 
 uyguladı. Erzurum'dan sonra da ilk defa uygulanacak il, Elazığ  olacaktır" dedi. 

 Toplantı il müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, Elazığ Tarım Konseyi Yönergesi taslağının sunu-
mu ve STK temsilcilerinin görüş ve talepleri ile son buldu. 

Elazığ İli Tarım Konseyi Kuruldu 
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 Nitratlı Gübre Kullandırılmasına İlişkin Talimat İl Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim ile  İlimizde faaliyet  gösteren 
kimyevi gübre satış bayii temsilcilerine anlatıldı. Toplantı Bitkisel Üretim 
ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından düzenlendı. 

  Toplantıda Bayilere seslenen İl Müdürü Turan KARAHAN; 
"Bayilerin yapmış olduğu satışlar ile ilgili denetim ve kontrol yetkisi bizler 
tarafından verilmektedir. Ancak yapmış olduğumuz denetimlerde Hazi-
ran 2016 tarihinde Bakanlığımızdan gelen talimat üzerine farklı kontrol 
ve denetim mekanizması gerçekleştirilmiştir. Burada özellikle patlayıcı 
madde olarak kullanılan amonyum içerikli gübreler; %33 olarak bildiği-
miz amonyum nitrat, halk arasında can gübre olarak bilinen %26 lık kalsi-
yum amonyum nitrat, potasyum nitrat, sodyum nitrat gübreleri yedi 
emine alınması talimatı geldi.  Bundan dolayı bizler, İçişleri Bakanlığımız 
ile birlikte mevcut ekipleri-
miz ile sizlerin depolarında 
bulunan amonyum nitrat 
içerikli gübrelerin sayımla-
rını gerçekleştirip yedi 
emine aldık.  Biliyorsunuz 
ticaret serbest yapılır, ko-
lay kolay da engellenemez. 
Ancak hepimiz bunu kabul 
ediyoruz ki maalesef 15 
Temmuz sürecinde yaşa-
nan darbe süreci ile birlik-
te son dönemlerde devle-
timiz içerden ve dışar-
dan  hain terör örgütleri-
nin hedefi haline gelmiştir. 
Bu terör eylemlerinde en 
çok  patlayıcı madde ola-
rak amonyum nitrat içerikli 
gübreler kullanılıyor. Dola-
yısı ile devletimiz ve ba-
kanlığımız da İçişleri Ba-
kanlığımız ile birlikte bu-
na  engel olabilmek için böyle bir tedbir aldı. Sizler bu gübreleri almış ve depolarınıza koymuşsunuz ve bunu üreticiye, çiftçiye 
satmak  istiyorsunuz. Bakanlığımızdan yeni gelen talimat ile %33 lük amonyum nitrat gübresinin ticareti tamamen kaldırıldı. 
Geride kalan diğer amonyum içerikli gübrelerin satışını koşullu olarak  serbest bırakıldı. Sizlerin satış yaptığı amonyumlu gübre-
lerin satışını bundan sonra sistemden kontrol edeceğiz. Tarlada çiftçi gübreyi kullanırken tutanak tutulacak ve bu bilgiler İçişleri 
ve bizim Bakanlığımıza bildirilecek" dedi. 

 

Bayilerimize Nitratlı Gübre 
Kullandırılmasına  

İlişkin  
Talimat Anlatıldı 
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Besicilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri  

Toplantısı Düzenlendi 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık   
Müdürü Turan KARAHAN Elazığ'ın  
tarım ve hayvancılık kenti olduğunu 
belirtti... 



 

 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği tara-
fından Ticaret ve Sanayi Odası İş Merkezi 
toplantı salonunda besiciliğin sorunları ve 
çözüm önerileri toplantısı düzenlendi. Top-
lantıya AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir 

ÖZTÜRK, Ejder AÇIKKA-
PI, Metin BULUT, AK 
Parti Elazığ İl Başkanı 
Ramazan    GÜRGÖZE, 
Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü Turan 
KARAHAN, Kırmızı Et 
Üreticileri Birliği Başka-
nı Arif EROL ve besici-
ler katıldı. 

  Toplantıda ilk 
olarak Kırmızı Et Üreti-
cileri Birliği Başkanı 
Arif Erol söz aldı. Arif 

EROL; " Kırmızı et üreticileri ve besicilerin zaman zaman sıkıntıları oluyor.Bu konuda değerli büyüklerimiz bizlere ellerinden gel-
diği kadar yardımcı oluyor. Düzenlenen bu toplantının üyelerimizin sorunlarının çözümüne büyük katkısı olacağı kanaatinde-
yim" dedi. 

 Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Arif Erol'dan sonra,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN söz aldı. İl 
Müdürü KARAHAN Elazığ'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek; "Elazığ, 286 bin tarım arazisi, 225 bin hektar çayır 
mera alanı, 156 bin civarında büyükbaş hayvan, 465 bin civarında küçükbaş hayvan, yıllık 26 milyon kapasiteli kanatlı hayvan, 
960 civarında yumurtacı tavuk varlığı tam manasıyla bir tarım ve hayvancılık kentidir. Bakanlık olarak hayvancılıkla uğraşan va-
tandaşlarımıza destekler sunuyoruz. 2016 yılında  372 bin lira besi desteği sunduk. 2016 yılında 12 bin civarında sığır, 9 bin civa-
rında küçükbaş olmak üzere toplamda 22 bin hayvan kesimi gerçekleşmiştir. 2016 yılında 5 milyon 800 bin civarında anaç koyun 
desteği sağladık" dedi. 

  Konuşmaların ardından Milletvekilleri Tahir ÖZTÜRK, Ejder AÇIKKAPI ve Metin BULUT besicilerin sorunlarını dinleyerek 
onlarla   yakından ilgilenip destek olacaklarını ifade etti. 
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 Arazi toplulaştırma pro-
jesi kapsamında yürütülen bilgi-
lendirme toplantısı, İlimiz Yurt-
başı Beldesinde gerçekleştiril-
di.  Toplantıya İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan     
KARAHAN, Tarımsal Altyapı ve 
Arazi Değerlendirme Şube Mü-
dürü Nizamettin ÇETİNER, teknik 
personeller ile Yurtbaşı Belde 
sakinleri katıldı. 

 Yurtbaşı Beldesi toplan-
tı salonunda gerçekleşen toplan-
tıda konuşan İl Müdürü Turan 
KARAHAN; İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde ilimizde iki noktada 

toplulaştırma yapıyoruz. Birincisi sizin de içinde olduğu Uluova toplulaştırması, ikincisi  Karakoçan-Kovancılar toplulaştırma ça-
lışması. Her iki toplulaştırma sahasında, Uluovada 240 bin da, Karakoçan-Kovancılarda da 140 bin da alanda, ortalama 60 bin 
parseli içinde barındıran toplulaştırma çalışması yapılıyor. Daha önceki yıllarda  toplulaştırma çalışması  bir firmanın  ihaleyi 
alarak işi üstlenmesi ile olurdu. Yetki de tamamen bakanlıktaydı. Ancak  birkaç ay öncesinde  Bakanlığımız yetkileri tamamen İl 
Müdürlüklerine verdi. Bizler de ekip arkadaşlarımız ile birlikte bugüne kadar gelinen noktadan işi devralıp çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Yurtbaşında toplamda  13800 da civarında bir alan toplulaştırılacak. Toplulaştırma  öncesi toplam 1698 parsel vardı. 
Toplulaştırma sonrası 1000 civarında parselimiz olacak yani 680 parseli birleştirerek parsel sayısını azaltmış olacağız. Türkiye 
genelinde toplulaştırma esnasındaki alan kaybı %8 iken, bu oran Elazığ'da %1.8 dir. Toplulaştırma işi dünyanın en zor işlerinden 

biri çünkü biz sizlerin mevut topraklarının yerini değiştiriyoruz, azaltıyoruz yani çok zor bir iş yapıyoruz. İnşallah bir-
likte hareket ederek  bu zor işin üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak bizim hedefimiz yıl sonuna kadar toplulaştırma 
çalışmalarını bitirmektir" dedi. 

Yurtbaşı Beldesinde  

Toplulaştırma Toplantısı 
Yapıldı 
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 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda, balıkçı-
lık sektörü sorunlarının tartışıldığı, balıkçık ve su ürünleri yetiştiriciliği kanun 
ve yönetmeliklerinin konu edildiği toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Su Ürünleri Araştırma Ensti-
tüsü Müdürü Özkan ÖZBAY, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa 
TUĞYAN, teknik personeller ile balıkçılık faaliyetinde bulunan işletmeler ka-
tıldı. 

            Toplantıda konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN; "Elazığ İli Keban, Karakaya, Beyhan, Tatar, Özlüce, Kralkızı barajla-
rı olmak üzere yaklaşık 68 bin hektar su  alanına sahip. Türkiye'de iç sularda 
alabalık üretiminde yıllık 13-14 bin tonluk üretim ile Elazığ birinci sırada. Do-
layısı ile böyle bir  balıkçılık potansiyeline sahip olan  ilimizde, biz de bakanlık 
olarak  tüm yetiştiricilik kontrolleri ve balıkçılık faaliyetlerini önemsiyoruz. Bu 
işle alakalı dönem dönem siz değerli üreticilerimiz ile bir araya gelip sorunları 
çözme konusunda gerekli toplantı ve  çalışmaları yapıyoruz. Tespit edilen 
eksikliklerden bir kısmını müdürlük olarak kendimiz çözmeye çalışıyoruz. 
Yetkimizin dışında olanları da başta kendi bakanlığımız olmak üzere diğer 
paydaşlar ile raporlar halinde paylaşıp giderilmesinin takipçisi oluyoruz. Ela-
zığ'da 159 alabalık yetiştiricisi, 23 avlak sahası, 112 ruhsatlı tekne, 206 ticari 
avcılık yapan balıkçı ve 1000' in üzerinde de amatör balıkçımız mevcut. Dola-
yısı ile sektör bu kadar geniş olunca  bazı sorun ve sıkıntılarda kaçınılmaz 
oluyor. Özellikle geçen bir ay içerisinde yapmış olduğumuz denetimlerde boy 
ölçüsüne uymayan, yani küçük balıkların avlanması ile alakalı ciddi bir prob-
lem ile karşılaştık. Cezai müeyyide uygulamak çok hoşumuza giden bir du-
rum değil ancak kontrol ve denetimini yapamazsak belirli bir süre sonra bi-
zim mevcut balık potansiyelimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. 
Cezai yaptırımlar uygularken bizler  birilerinin ticari faaliyetlerini engellemek 
yada onlara zorluk çıkarmak için yapmıyoruz. Biz sürdürülebilir balık  potan-
siyelimizi korumak ve davamını sağlamak için bunu yapıyoruz. Bundan sonra 
denetimlerimizi daha da arttıracağız. Bunu sizlerin bu işten daha iyi ekmek 
kazanarak aile ekonominize katkı sunabilmek için yapmak zorundayız. Bizler 
İl Müdürlüğü olarak, Su Ürünleri Araştırma Enstitümüz ile birlikte sahip oldu-
ğumuz potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmek çocuklarımıza  güzel bir miras 
olarak bırakmak için  işbirliği ile hareket etmeliyiz" dedi. 

Balıkçılık Sektörüne Yönelik Toplantı Yapıldı 
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 Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  olarak, Projeli Sulama Eğitimleri 10. Kalkınma Planı kapsamında 2014-
2018 yılları arasında uygulanmak üzere Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programında  "Suyun Bilinçli Kullanımı İçin 
Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması"  kapsamında tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla 30 çiftçi-
miz (Genç Hibe Desteği Projesinden yararlanıp meyve bahçesi tesis edenler ile tarımsal amaçlı Sulama Kooperatif Başkanları ve 
üyeleri olup) 30.01.2017-01.02.2017 tarihlerinde Adana İli Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde (TAYEM) üç gün süreli "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimine götürülerek eğitim almaları sağlanmıştır. 
İlk eğitime götürülen 30 kursiyere eğitimin ikinci ayağı olarak Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda 
10 gün süreli "Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi" düzenlendi. Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitimi;  İl Müdürlüğü teknik personel-
lerinden, Ziraat Mühendisi Nihal ALTINTAŞ ve Fet Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilmektedir. Eğitimde çiftçilerimize; Toprak, Bitki 
ve Su İlişkileri, Debi ve Debinin Ölçülmesi, Sulamada Kullanılan Pompalar, Yağmurlama Sulama Sistemleri, Damla Sulama Sis-
temleri konuları anlatılacaktır. 

 Toplantıda konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " Bakanlık olarak Türkiye genelinde 
olduğu gibi  Elazığ ilimizde de özellikle bilinçli çiftçi ve kaliteli üretimin gerçekleşmesi için dönem dönem eğitimler düzenliyoruz. 
Tarımsal faaliyetler ile uğraşırken, tarımın en önemli ayaklarından biri olan  sulama faaliyetlerinin de  doğru bir şekilde yapılma-
sı gerekmektedir. İlimizdeki bu eksikliği gidermek  için sulama sistemlerini doğru uygulamaya yönelik, hem basınçlı sulama sis-
temlerinin kullanımı  hem de bireysel sulama sistemleri ile alakalı eğitim planladık. Siz değerli üreticilerimiz almış oldukları bu 
eğitimden sonra yapacağınız tarımsal faaliyetlerden daha kaliteli ürünler elde edeceksiniz. Eğitimin birinci ayağında 30 kişiyi 
yine Bakanlığımıza bağlı olan Adana İlimizde hizmet veren TAYEM'de 3 günlük Bireysel Sulama Sistemlerine Yönelik eğitimimizi 
gerçekleştirdik. Eğitime il dışından katılanlara teşekkür ediyorum. Aynı eğitimin devamı olan ve 10 gün sürecek olan eğitim de  
teknik elemanlarımız tarafından verilecektir. Bu eğitimlerden sonra sizler geleneksel tarım uygulamaları bırakıp modern teknik-
lerin uygulanmasını gerçekleştireceksiniz" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda eğitime katılımlarından dola-
yı başta çiftçilere , daha sonra eğitimin düzenlenmesini sağlayan KTV Şube Müdürü Yaşar ERDOĞAN ve teknik personellere te-
şekkür etti. 

 Kurs sonrası kursiyerlere Milli Eğitim  Müdür-
lüğü onaylı sertifika verilecek olup, sertifikaya  sahip 
olan üreticilerimiz;   Küçük ve büyük ölçekli tarımsal 
işletmelerde, Meyve ve sebze bahçelerinde, fidanlık-
larda, kendi iş yerlerinde, park, bahçe, fabrika, otel, 
tatil köyleri vb. yerlerde çalışabileceklerdir. 

            2017 yılında toplamda Elazığlı 110 çiftçimiz aynı 
eğitimi alacak olup, yine bu eğime katılan çiftçilerimiz 
Bursa/Karacabey' de düzenlenecek olan Tarım Fuarı ve 
Şanlıurfa Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne 
(GAP-TAEM) teknik geziye götürülecektir.  

“Basınçlı Sulama Sistemleri” Eğitimi Yapıldı 
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 İlimizde faaliyette bulunan paraken-
de balık satış yerleri  5996 sayılı gıda kanunu 
gereği temizlik ve hijyen yönünden, 1380 sayı-
lı su ürünleri kanunu gereği de tür, zaman 
yasağı, asgari boy limiti denetimi yönlerinden 
denetlenmektedir. Bu kapsamda İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa 
TUĞYAN, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube 
Müdürü Asım SELEN ile denetim personelleri-
nin katılımıyla ilimizde perakende satış ya-
pan  23 adet balıkçı denetlendi. 

 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsa-
mında yapılan denetimde İl Müdürü Turan 
KARAHAN ve beraberindeki teknik personel-
ler, satışı yapılacak balıkların asgari boy limit-
lerini ölçüp, iş yerlerinin işletme kayıt 
 belgesini kontrol ederek, hijyen kurallarına 
uyup uymadıklarını denetlediler. 

Denetim esnasında tüketicilerle de görüşen İl Müdürü Turan 
KARAHAN tüketicilerin balık alırken nelere dikkat ettiklerini, 
balık alırken gördükleri olumsuzluklar karşısında müracaat 
etmeleri gereken yerin ALO 174 Gıda Şikayet Hattı olması 
gerektiğini, tüketici ve esnafların isteklerinin olup olmadığını 
sorarak, her zaman kendilerinin yanında olacaklarını söyledi. 

        İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN 
denetimlerin bundan sonra da etkin bir şekilde devam ede-
ceğini söyledi. 

İl Müdürü Turan KARAHAN Perakende Balık Satış Yerlerini 
Denetledi 



 

 

 Genç Çiftçi Projelerinin Des-
teklenmesi Programı ile  DAP projele-
rinin   tanıtılması amacıyla İl Müdürlü-
ğümüz Arıcak İlçesinde toplantı düzen-
ledi. Düzenlenen toplantıya Arıcak 
Kaymakamı Mevlüt ŞEKERCİ, Elazığ İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Turan KARAHAN, Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürü Fuat KERTİ, 
Hayvan  Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürü Asım SELEN, Arıcak İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali AY-
DEMİR, teknik personeller , muhtarlar 
ve üreticiler katıldı. 

        Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Arıcak Kaymakamı Mevlüt ŞEKERCİ; güncel tarım politikalarını ve projelerini   aktarmak için Arıcak'a gelen İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ve ekibine teşekkür etti. 

            İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ise konuşmasında; " Tarımsal faaliyetler ve desteklemeler konu-
sunda Arıcak Kaymakamımızın toplantı yapılması yönündeki talebi doğrultusunda, ekip arkadaşlarımız ile birlikte   toplantı gün 
ve saatini belirleyerek bu toplantıyı düzenledik. Arıcak İlçesi diğer ilçelerimize göre imkan ve olanakları zayıf olan bir ilçe, hay-
vancılığın dışında fazla bir  tarımsal faaliyet yapılamadığı için, bizde bütün çalışma ve projelerimizde  pozitif bir ayrımcılık uygu-
layarak Arıcak İlçesine  destek sağlayacağız. Çünkü biz burada küçükbaş hayvancılığı geliştiremezsek, arıcılık yapmazsak, bağcılık 
ve bahçeciliği geliştiremezsek sizlerin yapacağı bir şey olmaz. Bugün burada olmamızın nedeni de budur. Tarım İl Müdürü ola-
rak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üreticilere yönelik sunmuş olduğu bütün fırsatları bütün desteklemeleri ilçemizde 
uygulamak üzere ekip arkadaşlarımız ile birlikte  sizlere yardımcı olacağız. Bu desteklemelerden bir tanesi  müracaatı şu an de-
vam eden ve son başvuru tarihi 31 Mart olan DAP Projeleri, ikincisi de  Bakanlık olarak ilk defa uyguladığımız halk arasında 30 
bin TL hibe olarak bilinen Genç Çiftçi Projesidir. Bu iki proje ile ilgili sizlerden ciddi sayıda  müracaat bekliyoruz" dedi. İl Müdürü 
Turan KARAHAN konuşmasının sonunda toplantının oluşmasına vesile  olan  Arıcak Kaymakamı Mevlüt ŞEKERCİ'ye ve katılımcı-
lara teşekkür etti. 

             Toplantı Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat KERTİ, Ziraat Mühendisi Mehmet KARACA ve Ziraat Mühen-
disi Cahit SALMAN'ın sunumları, üreticilerin sorularının cevaplanması ile son buldu. 

Tarımsal Desteklemeler Arıcak İlçesinde  

Düzenlenen Toplantı İle Çiftçilere Anlatıldı 
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 Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğü; İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık  Müdürü Turan KARAHAN,  İl Müdür 
Yardımcısı Vedat ERGÜN, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa TUĞ-
YAN, Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Baş-
kanı Yücel DOĞAN, İl Müdürlüğü teknik 
personelleri  ile birlikte 17 Şubat 2017 
tarihinde su ürünleri  yetiştiriciliği yapan 
işletme sahiplerinin katılımıyla  bir top-
lantı düzenledi. Toplantıda  24-26 Şubat 
tarihinde Antalya'da yapılacak olan Su 
Ürünleri Çalıştayı ile  ilgili olarak yetiştiri-
cilik sektörünün sorunları ve çözüm öne-
rileri masaya yatırıldı. 

 Toplantıda konuşan İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARA-
HAN; "Elazığ İli olarak Türkiye'de iç sular-
da yıllık ortalama 13-14 bin ton balık 
üretimiyle Türkiye'de birinci sıradayız. 
Gümüşdoğa balıkçılık olarak geçen sene 
ilimize gelip, yatırım yaptığınız ve mev-
cut olan bazı  tesisleri devralarak  depo-
lama  ve işleme kapasitesini  arttırarak 
bu sektöre katkıda bulunduz. Bunun için 
İl Müdürlüğüm ve Elazığ halkı adına siz-
lere teşşekkür ediyor ve başarılar diliyo-
rum. İnşallah bu emeklerinizin karşılığını 
alırsınız. Bu zamana  kadar üretilen ürün-
lerin Elazığ üzerinden direkt ihracatı ya-
pılmıyordu. Bu önemli bir sorundu. Fakat 
bu sorun kısa süre önce çözüldü. Bunu 
artık gururla söylüyoruz ki Keban ilçe-
mizde üretilen balık direkt Keban'dan 
Avrupa ülkelerine ihraç edilebiliyor. Buda 
sektörün gidişatı açısından önemsediği-
miz bir durum. Biz İl Müdürlüğü olarak 
Bakanlığımızı temsilen burada yapacağı-
nız balıkçılık ile ilgili hem üretim, hem 
işleme noktasında tüm üreticilerimizin 
yanında olduğu  gibi sizlerin de yanında 
olacağız" dedi. İl Müdürü Turan KARA-
HAN konuşmasının sonunda,  şehrimize 
gelerek yatırım yaptıkları  için firma yet-
kililerine  tekrar teşekkür ederek, çalış-
malarının  bereketli ve kazançlı   olmasını 
diledi. 

 Toplantı sonunda katılımcılar 
Gümüşdoğa A.Ş ye ait işleme değerleme 
tesisini gezerek, üretim hakkında bilgi 
aldılar. 

Balıkçılık Sektörü Temsilcileri Sorunların Tespiti İçin Bir 

Araya Geldi 
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 İlimizde faaliyet gösteren Park Dedeman ve Elazığ Akgün Otel İşletmeleri Bordo Beyaz Bayrak  Güvenilir Gıda ödülü 
taltif ve teşvik uygulaması kapsamında başvuru yapmış, Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan kontrol, dene-
tim ve incelemeler sonucu belirlenen şartlarda yeterli puanı alarak Bordo Beyaz Bayrak ve sertifikası almaya hak etmişler-
dir. Sertifikayı almayı hak eden ilk otellerden biri olan Park Dedeman Otelde düzenlenen sertifika ve bayrak töreninde   konuşan 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Türkiye'de bir ilk olan projemiz Gıda Güvenliğinin daha iyiye gitmesi nok-
tasında Elazığ sporun renkleriyle de özdeşleşen Bordo Beyaz Bayrak Güvenilir Gıda uygulamasını Türkiye'de ilk defa İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin genelgeyi onaylaması ile başlattık . Bugün burada yapmış olduğumuz uygula-
manın ilk ödülünü, ilk sertifikasını Park Dedeman Otelin işletmesine veriyoruz. Bu işletmemiz Avrupa Birliği Standartları-
nın   üzerindeki kriterleri yerine getirerek  ödülü almaya hak ettiği için başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm ekibini tebrik 
ediyorum. Gıda ve Gıda ile temas eden ürünlerin kontrolü ve denetimi  İl müdürlüğü olarak  bizim tarafımızdan yapılan denetim-
ler ile  yürütülmektedir. Bu denetimler kapsamında yaklaşık 4 bin civarında olan gıda ve gıda ile temas eden işletmelerin 2016 
yılı içerisinde yaklaşık 4500 civarında  denetimini gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu denetimlerde dönem dönem cezai iş-
lemler ile karşı karşıya kalıyoruz, görev ve sorumluluk icabı da  bu cezai işlemleri uygulamak durumunda kalıyoruz. Tanıtımını 
yaptığımız Bordo Beyaz Bayrak Güvenilir Gıda Sertifikası uygulaması ile bu  cezai müeyyideden ziyade özellikle taltif ve teşvik 
sistemini ilimizde gıdada da yerleştirmek üzere böyle bir uygulamayı başlattık. Sertifikayı verdiğimiz işletmelerimiz dönem içeri-
sinde yapacağımız denetimlerde Bordo Beyaz Bayrak kriterlerini muhafaza etmeleri durumunda 3 yıl boyunca sertifikaları geçer-
li olacaktır. Bu dakikadan sonra Park Dedeman Oteli başta olmak üzere, bizlere müracaat etmiş diğer işletmelerin tanıtımı, hem 
bizim tarafımızdan hem de kendilerinin yapacağı tanıtımlar ile hedef kitlesi olan Elazığ insanımıza, billboard, radyo ve televizyon 
reklamları ile yapılacaktır. Böylece tüketiciler Bordo Beyaz Güvenilir Gıda Sertifikasına sahip işletmeleri öğrenerek güvenilir gıda-
ya ulaşacaklardır" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda sertifika ve bayrak  törenine iştirak eden katılımcılara 
teşekkür etti. 

 Park Dedeman Otelindeki tören, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA  ile Park Dedeman Otel Genel Müdürü 
Serdar KÜÇÜKYILDIZI'IN konuşmaları, sertifika ve bayrak teslimi ile son buldu. 

 Akgün Otel'de düzenlene ödül töreninde konuşan İl Müdür Vekili Nizamettin ÇETİNER;  Sektörde faaliyette bulunan bu 
tür işletmelerin Ülke genelinde ilk ve tek uygulaması olan Bordo Beyaz Bayrak projesi kapsamında Güvenilir Gıda Ödülü alan 
Elazığ Akgün Otel işletmesine teşekkür edip sertifika ve bayrağını teslim etti. 

 Elazığ Akgün Otel İşletmesi olarak söz alan Genel Müdür Figen ÇİÇEKCİ; İl Müdürlüğümüze başlatmış oldukları bu proje 
nedeni ile teşekkür edip, ödüle layık hizmet vermekten onur duyduklarını  ifade etti. 

  Bordo Beyaz Bayrak ve Güvenilir Gıda Sertifikasını almayı hak eden diğer işletmeler ;  Garnish Restoran 25 Şubat 2017, 
El Et ve Gedik  7 Mart 2017,  Ebuaş Türk ve Dünya Mutfağı  ise 18 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen tören ile bayrak ve sertifi-
kalarını alacaklar. 

Park Dedeman ve Akgün Otele Bordo Beyaz 

Bayrak ve Sertifikaları,  

Düzenlenen Törenle Teslim Edildi 
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 Behrimaz Ovasının Tarımsal Faaliyetleri, Sulama ve Drenaj olanaklarının değerlendirilmesi çalıştayı programı 8 Mart 
2017 tarihinde Maden ilçesi Kavak köyünde yapıldı. Çalıştaya Maden İlçe Kaymakamı Ömer BÜYÜKERGENE, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN,  Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir IRMAK,  DSİ Şube Müdürü Ahmet AYERİ, Fırat Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlileri Ahmet TOPRAK, Turgay ÖZ, İl Özel İdaresi'nden Alper KAYA 
, İl Müdürlüğümüz'de görevli konu uzmanı teknik personeller ile muhtarlar ve üreticiler katıldı. 

 Çalıştayda konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Bermaz Ovası  İlimizi  özellikle de 
Maden ve Sivrice  ilçelerimizi ilgilendiren, önemli ovalarımızdan biri. Göreve geldiğimizden beri ekip arkadaşlarımız ile birlikte 
Bermaz Ovasını eski günlerindeki canlılığına kavuşturmak,  geçim temin ettirilebilir hale getirmek, günün teknolojisi ile buluştu-
rarak  üretim desenini yeniden belirlemek, sulama alt yapılarını geliştirmek, drenaj sorunlarını düzelterek, ovamızı canlı hale 
getirmek için  sorumlu kurum ve kuruluşları biraraya getirerek,  vereceğimiz karar doğrultusunda  Bermaz Ovasının tarımsal 
manada canlanmasını sağlamak için bugün bir araya geldik. Çalıştayı normalde Elazığ'da gerçekleştirebilirdik ancak biz bunu 
istemedik, dedik ki Ovamıza gidelim o toprağın kokusunu alalım, toprağın bereketini görelim, toprak ile uğraşan üreticilerimiz 
ile biraraya gelerek, Ovamızın sorunlarını burada tartışalım. Bermaz Ovası Maden ve Sivrice İlçelerimizi ilgilendiren, 10 Köyü 
Maden İlçesine bağlı, 4 Köyü de Sivrice İlçesine bağlı toplamda 58 bin da civarında tarım arazisi olan bir ovamız. Bu ova köyle-
rinde çks'ye kayıtlı 371 üreticimiz var ve 18 bin da civarında bir alanı kayıt altında. Bu çalışmamız ile birlikte mevcut alanın tama-
mı çiftçi kayıt sistemi içerisinde değerlendirilerek yapacağımız projelerden faydalanması sağlanacaktır. Elazığ'da  Fasulye denin-
ce akla gelen ilk  Bermaz Ovasının fasulyesi. Dolayısı ile Bermaz Ovasına ait olan fasulye üretimini yeniden canlandırılarak orga-
nik fasulye yetiştiriciliğini hayata geçirmek  için Bakanlığımıza yaklaşık 550 bin TL  değerinde proje sunduk. Bu yıl itibari ile 270 
üreticimizi organik tarım ile ilgili tüm sertifika masraflarını da tarafımızdan karşılanmak üzere organik fasulye yetiştiriciliğini 
geliştirme çalışmasını yapacağız. Fasulye yanında beyaz nohut ve diğer bakliyat türlerinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve paket-
lenmesi  için de DAP'a 2.5 milyon TL lik proje sunduk. Projemiz onaylandığında bakliyat paketleme tesisi kurularak  paketleme 
de gerçekleştirilerek Bermaz  Ovası adı altında iç ve dış piyasa bakliyat satışını gerçekleştireceğiz. Bunun gerçekleşmesi için de 
herkesin işbirliği içinde olması  gerekir" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda başta DSİ Bölge Müdürlüğü, 
Elazığ İl Özel İdaresi, Fırat Üniversitesi ile  emeği geçen ve çalıştaya katılan  herkese teşekkür etti. 

 Çalıştay, katılımcıların Behrimaz ovasının tarımsal faaliyetlerini, sulama ve drenaj olanaklarının değerlendirmesi konu-
larının sunumu ile devam ederken, çalıştayın sonunda vatandaşların soruları cevaplanırken, sorunlar masaya yatırıldı. 

Kavak Köyünde Behrimaz (Bermaz) Ovası  

Çalıştayı Düzenlendi 
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 Serginin açılışında konuşma 
yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Turan KARAHAN; “Bakanlığımız 
2009 yılından bu yana insanların özellik-
le de çocukların topraktan ve tarımdan 
uzaklaşmış hallerini bir nebze olsun 
azaltmak için Denizbank sponsorluğun-
da fotoğraf yarışması düzenledi. Bu yıl 
8. kez düzenlenen yarışmanın   teması, 
2016 yılında Türkiye'de ilk defa düzen-
lenen EXPO 2016 Antalya'nın da teması 
olan "Gelecek Nesiller için Yeşil Bir 
Dünya - Çiçek ve Çocuk" olarak belir-
lendi. Yarışmaya 529 katılımcı, 2 bin 
317 eserle müracaat etti. Değerlendir-
meye alınan 739 eserden 18 eser ödül, 
120 eser ise sergilenme ve albüm çalış-
ması için seçildi. Bugün burada  60 fo-
toğraf sergileniyor" dedi. İl Müdürü Tu-
ran KARAHAN konuşmasının sonunda 
sergiye ilgi gösteren vatandaşlara katı-
lımlarından dolayı teşekkür etti. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
ve Denizbank sponsorluğunda düzenle-
nen "Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarış-
masında" dereceye giren ve tüm illerde ser-
gilenmesi planlanan ve bu plan dâhilinde,  
Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü tarafından 30-31 Mart 2017 ve 1-2 Nisan 
2017 tarihleri arasında Park 23 AVM'de dü-
zenlenen serginin açılışına; Elazığ Milletvekili 
Ejder AÇIKKAPI, Elazığ Vali Yardımcısı Musta-
fa Gül, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Turan KARAHAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yardımcısı Vedat ERGÜN, İl Belediye 
Meclis Üyesi Şenay YENER, Keban Belediye 
Başkanı Fethiye ATLI, kurum ve şube müdür-
leri ile vatandaşlar katıldı. 

8. Tarım ve İnsan 

Konulu  

Fotoğraf Sergisi  

Park 23 AVM ‘de 

Açıldı 



 

 

Keban’da Olta Balıkçılığı Etkinliği  
Düzenlendi 



 

 

 Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Keban Kaymakamlığı, Keban Belediye Başkanlığı, İl ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Mü-
dürlüğü ve Elazığ Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar İhtisas Spor Kulübü Derneği organizesiyle Keban Nehri Fırat Köprüsünde 
etkinlik düzenlendi. Etkinliğe,  Keban Kaymakamı Hayrettin BASKIN, Keban Belediye Başkanı    Fethiye ATLI, Elazığ Belediye Baş-
kan Yardımcısı Kazım ÖZGÜR, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardım-
cısı Vedat ERGÜN, Su Ürünleri Enstitü Müdürü Özkan ÖZBAY, Keban İlçe Gıda Tarım  Hayvancılık Müdürü Ziyaddin SEÇKİN ve 
vatandaşlar katıldı. 

 Etkinlikte konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Elazığ Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçıları-
mız ile birlikte amatör balıkçılığın  özendirilmesi, insanların bu işi öğrenmesi,   hafta sonunu ailesi ile birlikte daha iyi vakit  geçi-
rebilmeleri için  bugün böyle bir  etkinlik düzenlemek istedik. Bu etkinliğimize katılım sağlayan bütün bürokratlarımıza,  vatan-
daşlarımıza teşekkür ederim. Elazığ ili üç tarafı suyla çevrili ve 68 bin ha su alanına sahip Türkiye'nin nadir illerinden bir tanesi. 
İç sularda alabalık yetiştiriciliğinde 32 bin ton kurulu kapasitesi olan ve fiili olarak da yıllara göre değişmek ile beraber 14 bin ton 
civarında üretimi ile birinci sıradayız. Olta balıkçılığının daha iyi şartlarda yapılması ve insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabile-
ceği alanların oluşturulması için  SODES'e   proje sunduk.  Proje kabul edilirse,  Keban  baraj gölünün en az iki noktasında ama-
tör balıkçılarımız için  alanlar oluşturacağız" dedi. İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda etkinliğe katılan herkese 
teşekkür etti. 



 

 



 

 

 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 istihdamın 
korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması için düzenlenecek aktif işgücü piya-
sası faaliyetleri çerçevesinde; tarımsal alanlarda üretilebilecek ürünlerin tespit edilmesi, üretilen ürünlerin pazarlanması ve ta-
rım sektörünün gençleştirilmesinin sağlanması için, ziraat ve hayvancılık alanında bulunan aile, kadın ve genç bireylerin eğitile-
rek bilinçlendirilmesi,  meslek edinmelerine ve istihdam edilmelerine yardımcı olunması için 2017 yılında hazırla-
nıp Bakanlığa sunulan projelerden biri olan Asma Yetiştiriciliği kursu Sün köyü  ve civar köylerden  müracaat eden 17 çiftçinin  (9 
bayan ve 8 erkek)  katılımı ile Sün Köyü Sün Köyü Kültür ve Dayanışma  Derneği Binası Toplantı   Salonunda devam etmektedir. 
Kursu ziyaret eden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar 
ERDOĞAN, Sün Köyü Kültür ve Dayanışma  Derneği Başkan Vekili Nevzat GÜNBAY kursiyerler ile bir araya geldi. 

 Kursta konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " Asma Yetiştiriciliği kursu ile yanlış yapı-
lan tarımsal uygulamalar düzeltilerek, ürünlerin kalitesi ve verimi arttırılacaktır. Üzüm denilince akla gelen illerden biri Elazığ 
ilidir. Bizim yıllık ortalama 85 bin ton üzüm üretimimiz var. 85 bin ton üretimimizin 45 bin tonluk kısmı şıralık olarak kullanılan 
üzüm geri kalan 40 bin tonu ise sofralık olarak kullandığımız üzümdür. Pazarlardan, marketlerden aldığımız üzüm sizlerin binbir 
zahmet ve emekleri sonucu  bizim sofralarımıza geliyor. Ülkemiz her türlü ürünün yetiştiği, dört mevsimin bir arada olduğu, 
 kendi kendine yeten şanslı bir ülkedir. Bugün dünyanın değişik yerlerinde açlık ile mücadele eden, tüketeceği gıdayı bulamayan 
insanlar var. Biz gıda üretim noktasında planlarımızı yaparken sadece kendi hanemize, kendi köyümüze ya da kendi ülkemize 
yetecek düzeyde gıda üretimi üretelim düşüncesinde olmayacağız. Biz sün köyünde yetiştirdiğimiz asmanın, Afrika gibi ihtiyacı 
olan bir ülkeye gitmesi gerekiyormuş düşüncesi ile üretmek zorundayız. Bu kursları yapmamızdaki ana sebep de budur. Yanlış 
teknikleri uyguladığımız için çoğu zaman alın terimiz boşa gidiyor. Çünkü hastalıkla, zararlılarla doğru mücadele edemiyoruz, 
doğru budama, doğru sulama ve gübreleme yapmıyoruz, yanlış uygulamalar sonucu da  harcadığımız emek boşa gidiyor. Emek-
lerimizin boşa gitmemesi için de  köylerimizde sizlere yönelik bu tür kursları düzenliyoruz. Kursta sadece asma yetiştiriciliği değil 
köyünüzde yetişen diğer tarımsal ürünler ile ilgili sorularınızı da ilgili arkadaşlarımıza sorup doğrusunu öğrenebilirsiniz" dedi. İl 
Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda kursa katılımlarından dolayı özellikle bayan kursiyerlere ve kursun gerçekleş-
mesini sağlayan il Müdürlüğü personellerine teşekkür etti. 



 

 



 

 

 

Tekrarı 

Çarşamba 10.00  

Perşembe 07.00  

Cuma 08.00 



 

 

 Resmi Gazetede yayımlanan 29 Mart 2014 tarih ve  28956 
sayılı "Gübrelerin  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği " doğrultu-
sunda il merkezinde bulunan 39 gübre dağıtıcısının denetimi gerçek-
leşti. Denetime İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ ile teknik 
personeller katıldı. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasında; " İlimiz ve ilçeleri-
mizde gübre dağıtma belgesi ve yetkisi olan bayilerimizi ziyaret ede-
rek, arkadaşlarımız tarafından rutin olarak yapılan kontrollerin nasıl 
yapıldığını ve özellikle esnaflarımızın bu konudaki düşüncelerini alarak, 
birlikte ortak çalışma yapmak için buradayız. Yapmış olduğumuz dene-
timler Bakanlığımızın bize verdiği yetki çerçevesinde gerçekleşmekte-
dir. Son zamanlarda nitrat içerikli gübrelerin patlayıcı madde olarak 
kullanılmasından dolayı,  Başbakanlığımızın talimatı ile nitrat içerikli 
gübreleri yediemine aldık ve son değişiklik ile beraber %33'lük Amon-
yum Nitratın satışını tamamen yasakladık. Ancak nitrat içerikli olup 
patlayıcı özelliği fazla olmayan halk arasında CAN gübresi olarak bili-
nen % 23'lük nitrat gübresinin satışını e-reçete sistemi ile gerçekleşti-
rip kontrol altına alacağız. İlimizde gübre satışlarını yediemine aldığı-
mız günden beri satışlar ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan 
dolayı esnaflarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN konuşmasının sonunda haftada en 
az iki sefer gübre satış yerlerini denetleyen ve yediemine aldıkları 
ürünleri tek tek kontrol ederek tutanak altına alan, teknik personeli 
titiz çalışmalarından dolayı tebrik etti. 

elazig.tarim.gov.tr 0(424) 241 16 16 



 

 

 Elazığspor'a destek olmak adına İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü personeli çok sayıda Elazığspor lisanslı bordo ve 
beyaz renklerindeki duvar saati satın alarak, her zaman Elazığs-
por'un maddi ve manevi destekçisi olacağını gösterdi. Bu kapsam-
da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen etkinlik 
ile saatler personele dağıtıldı. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli olarak, marka de-
ğerimiz olan Elazığspor'a destek olmak ve birlikte olduğumuzu 
ifade etmek için Elazığspor adına üretilen Bordo Beyaz saatleri 
alarak Elazığsporumuz'a olan desteğimizi göstermek istedik. Bu 
vesile ile yapılmış olan çalışmaya destek veren bütün ekip arkadaş-
larımı tebrik ediyor, Elazığspor'a da çalışmalarında başarılar diliyo-
rum. İnşallah bundan sonra Elazığspor hak ettiği yere gelir" dedi. İl 
Müdürü Turan KARAHAN'dan sonra konuşan Diriliş promosyon 
sahibi Muhammed KARATAŞ, vermiş oldukları destekten dolayı 
Elazığ ve Elazığspor taraftarı adına İl Müdürü Turan KARAHAN ve 
kurum personellerine teşekkür etti. 

İl Müdürlüğümüzden  

Elazığspor'a Destek 
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığının finanse etti-
ği "Toprak Ananın Çocukları" Projesi'nin açılışı bugün gerçekleşti. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışının da gerçekleştiği progra-
ma Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KARAHAN, Milli Eğitim Mü-
dür Vekili Mehmet Zeki ULUFER, Belediye Başkan Yardımcısı Resul ŞAHİN, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil YAT-
KIN, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı İsmail GÜRBÜZ, Akçakiraz Belediye Başkanı  Sabahattin KAYA,  kurum amirle-
ri, şube müdürleri, STK temsilcileri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldılar. 

 Konuşmalara geçilmeden önce TBMM Başkanlık divan Üyesi ve Elazığ Milletvekili Av. Ömer SERDAR'ın telgrafı okundu. 

 Toprak Ananın Çocukları Projesi'nin açılış konuşmasını yapan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Zafer ŞAŞTIM; "Bu güzel 
günde hem Toprak Ananın Çocukları Projesi açılışında hem de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açılışında aramızda olduğunuz için te-
şekkür ederim. Doğa, hayvan ve çevre bilinci gelişmiş sosyal çocukların yetişmesini sağlamak, öğrencilerde farkındalık yaratarak 
balık ve tohum üzerinde dikkatlerini çekmek, onları araştırmaya sevk etmek, seracılığı öğretmek amaçlarımızdandır. Projemize 
katkılarından dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. 

 Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zeki ULUFER; "Bilim ve Sanat merkezimizin öğretmen ve öğren-
cileriyle beraber Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün teknik destekleri,Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bağlı To-
humculuk dairesi finansmanında yapılan Toprak Ananın Çocukları Projesinde emeği geçenlere ve tüm çocuklarımıza teşekkür 
ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kurulan serada bitki üretmeleri sağlanmış, balık ve tohumla ilgili bilgilenmeleri sağ-
lanmıştır" dedi. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürü Turan KARAHAN ise konuşmasında; "İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü ile 
Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğünün bir araya gelerek uygulamaya koyduğu, topraktan, tarladan, bahçeden uzaklaşmış olan ço-
cuklarımızın yeniden özüne dönmelerini sağlamak için uygulanan bu proje,   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığı tarafından onaylanan, 40 bin TL bütçesi olan bir projedir.  Betonlaşmanın yoğun 
olduğu günümüzde oluşturulan bu proje ile   40 m²  serada çocuklarımız kendi elleri ile tohumları toprağa ekecek, budamasını, 

bakımını, gübrelemesini, sulamasını kendileri yapacak ve ürünleri kendileri hasat edeceklerdir. Aynı şekilde akvar-
yumlarda balık tür ve çeşitlerini görüp öğreneceklerdir. Tohum standımızda da tohum çeşitlerini öğreneceklerdir" 
dedi. İl Müdürü KARAHAN konuşmasının sonunda projenin  hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür 
etti. 

Toprak Ananın Çocukları  

Projesi’nin Açılışı Gerçekleşti 
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