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Sün  

Köyünde  

Sertifika Töreni 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği işbirliği protokolü "Tarımsal 
Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında  Sün köyünde açılan asma yetiştiriciliği kursuna katılan kursiyerlere sertifika töreni düzenlen-
di. Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen programa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARA-
HAN,  Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah BALCI, Şube Müdürleri,  Ziraat Odası Başkanı İbrahim HACIOĞULLARI, Üzüm Üreticiler 
Birliği Başkanı Yılbay ÇELİK, Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet ÇINAR, teknik personeller ve  kursiyerler katıldı. 

 Türkiye genelinde tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında eğitimlerin düzenlendiğini belirten İl Müdürü Turan KARA-
HAN; " Bizde Elazığ İli olarak tarımsal nüfus gençleşiyor protokolü çerçevesinde 57 projemizi  bu yıl  bakanlığımız ile yapmış olduğu-
muz görüşmeler neticesinde onaylatarak 2017 yılı programı içerisine dahil ettik. Bu programlardan bir tanesi de Sün köyünde uygu-
ladığımız asma yetiştiriciliği kursudur. Bu kursumuza 18 kursiyerimiz katılmıştır. Bu kurslarda verilen eğitim, günün teknolojisi ile bir-
leştirilerek yanlış yapılan uygulamalara son verilecektir" dedi. Üretilen ürünlerin pazarlama sorununa da değinen İl Müdürü KARA-
HAN; Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinin coğrafi işaret belgelerinin alındığını, bu üzümlerden üretilen orcikler için de çalışmaların 
sürdüğünü,  coğrafi işaret belgesi alan ürünlerin pazar değerinin oluşması için, Ankara Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği fuara 
ürünleri göndereceklerini, 28 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Elazığ'da ilk defa düzenlenecek olan  çok katılımlı gıda tarım  ve hay-
vancılık fuarıyla da  ürünlerin hem dış hem de  iç piyasada tanıtılacağını söyledi. 

 Sün Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet ÇINAR ise; İşsizliğin ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını köylerden 
kentlere göçün durdurulmasını, çiftçimizin yaşam standartlarının  düzeltilerek gelir düzeyinin arttırılmasını sağlayacak bu proje, 
Öküzgözü üzüm çeşidimizin gerektiği değere kavuşmasını sağlayacaktır. ÇINAR, projenin uygulanmasında emeği geçen tüm  kurum 
yönetici ve çalışanlarına da  teşekkür etti. 

 Tören,  kurum müdürlerine plaket ve kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile son buldu.  



 

 

 

 

 

 

 Elazığ İlinde tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel sektör arasında koordinasyonu sağlamak, sektö-
rün sürdürülebilir stratejilerinin belirlenmesinde kamu- özel sektör eş-
güdümünü, sektör kümelenme ve güç birliğini hayata geçirmek için 
 Elazığ  İli Tarım Konseyi kuruldu. Konseyin tanıtımına Vali Yardımcısı 
Mustafa GÜL, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, 
Kurum Müdürleri, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı. 

 Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa GÜL, tanıtım toplantısında    
yaptığı konuşmada ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile kurulan kon-
seyin tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde Elazığ için önemli rol oynayaca-
ğını belirtti. Vali Yardımcısı GÜL; " Dinimizde ve kültürümüzde önemli 
yeri olan istişarenin yani bütün paydaşların karşılıklı bir araya gelerek 
karar alınmasını,  tarım konseyini oluşturarak   yapıyoruz. Bizim niyeti-
miz hayırlı, akıbeti de hayırlı olur inşallah" dedi. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN ise;" 
Tarım konseyi birliği 2016 yılı sonunda Sayın Valimizin desteği ile hayata 
geçti. Tarım konseyinde yer alan 33 kurum ile birlikte oluşturacağımız 
çalışma gurupları sektör bazlı olarak, Elazığ ili tarım ve hayvancılığına 
yön verecek. Tarım konseyi ile birlikte, bütün sorumluluğu il müdürlü-
ğümüzde olacak şekilde, yani sekretaryası, takibi, raporlamaları, çalışma 
guruplarının bir araya gelmesi, çalışma sistemlerinin oluşturulması gibi 
işlemleri yani bütün yükü  biz alarak tarım ve hayvancılığın geliştirilme-
sine katkıda bulunacağız" dedi.  İl Müdürü KARAHAN, konsey üyelerine 
katılımlarından ve  yapacakları katkılardan dolayı teşekkür etti. 

 

Tarım  

Konseyi  
     Törenle Tanıtıldı 



 

 

 

 

 

 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sivri-
ce İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü, Elazığ 
Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Sivrice Ziraat 
Odası Başkanlığı, Sivrice Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğü işbirliği ile 8-22 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da "Meyve Ağaçlarında Budama" ve "Arı Yetiştiricili-
ği" kursları Sivrice ilçesi Gözeli köyü Celal İLALDI Yatılı 
Bölge Okulunda açıldı. 

 Kursun açılışına; Sivrice Kaymakamı Mustafa 
TEMİZ, İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Turan KA-
RAHAN, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu  Şube Müdürü 
Şevki ESEN, Ak Parti İlçe Başkanı Cemal BABÜR, İl Genel 
Meclis Üyesi Muzaffer ÇAKMAK, Sivrice Ziraat Odası 
Başkanı Orhan ALTUNDAŞ, Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürü  Yaşar ERDOĞAN, Sivrice İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turgay GÜNDOĞAN, İlçe 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salime ARTIK, İlçe  Milli 
Eğitim Müdürü Özdal YILMAZ, Celal İLALDI YİBO Müdü-
rü Erol ASLAN, Gözeli Köyü Muhtarı Niyazi ÇİNKILIÇ ve 
kursiyerler katıldı. 7'si bayan 9'u erkek 16 çiftçinin katıl-
dığı Meyve ağaçlarında budama kursu 88 saat / 11 iş 
günü sürecek. 12'si bayan 6'sı erkek 18 çiftçinin katıldığı 
Arı yetiştiriciliği kursu ise, 80 saat / 10 iş günü sürecek. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi adı altında yürütü-
len projeler, tek başımıza yürüttüğümüz projeler değil, 
İŞKUR, Ziraat Odaları, Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri 
ile birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz projelerdir. Uygula-
nan projeler ile  yaklaşık 1500- 2000 üreticimize sertifi-
ka verilecektir. Kurslarımızdaki temel amaç sizlerin bilgi 
ve birikimlerinin üzerine, yeni teknolojileri uygulayabi-
leceğiniz bilgi ve donanımı eklemektir. Gözeli ve civa-
rı,coğrafi konumu, iklim ve toprak yapısı olarak meyve 
ve arı yetiştiriciliğine   uygun bir bölgedir. Kurstan sonra 
üreticilerimiz almış oldukları eğitimlerle bahçelerinde, 
tarlalarında yeni tarım tekniklerini uygulayarak  aile 
ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Meyve bahçesi 
kurmak isteyen, arı yetiştiriciliği yapmak isteyen  üreti-
cilerimize Bakanlık olarak hibe desteği de vereceğiz. 
Ayrıca bu kurslarda kursiyerlerimize günlük 25 TL ücret 
verilerek sigortaları da yatırılacaktır" dedi. 

 Sivrice Kaymakamı Mustafa TEMİZ ise; Uygula-
nan bu projeler ile köyden kente göç engellenerek, 
özellikle genç nüfusun kırsaldaki istihdamı sağlanacaktır 
dedi.  

       Gözeli Köyünde  

Budama ve  

Arı Yetiştiriciliği Kursu  



 

 

 

 

 

 

Kaçak Avcılara 
Göz Açtırılmadı 

 İlimiz sınırları içerisinde yer alan Keban, 
Karakaya, Özlüce, Kalecik Baraj Gölleri ile Hazar 
Gölü ve bunlara bağlantılı tüm akarsularda uygu-
lanan Su Ürünleri Avlanma Yasağı kapsamında  02 
Mayıs 2017 günü saat 01:00-04:00 arası yapılan 
yol kontrolünde Karakaya Baraj gölünün Malatya-
Elazığ Keban Baraj gölünün ise Elazığ Tunceli ve 
Erzincan bölgelerinde kaçak avlanan Sazangiller 
familyasına ait balık Diyarbakır iline nakledilirken 
Maden İlçesi Elazığ- Diyarbakır yolu Maden Emni-
yet kontrol noktasındaki yol emniyeti kontrolünde 
yakalanmıştır. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tu-
ran KARAHAN yaptığı açıklamada;"1 Nisan – 
1Temmuz 2017 tarihleri arasında uygulanan balık 
av yasağına kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak 
yapılan denetimlerde, Maden ilçesindeki emniyet 
 kontrol noktasında 3.5 ton civarında sazangiller 
familyasına ait balık yakalandı. Balıkların piyasa 
değeri 35- 40 bin TL civarındadır. Burada önemli 
olan balığın piyasa değeri ya da miktarı değil, 
taşıdığı milyonlarca yumurtadır. Av yasağını uygu-
lamamızın temel sebebi, üreme dönemindeki ba-
lıkların üremesine müsaade etmektir. Maalesef bu 
yasağa uymayan vatandaşlarımız var. Bizler kolluk 
kuvvetleri ile beraber yasak döneminde 24 saat 
çalışmalarımızı sürdürerek, kaçak balık avlanması-
na izin vermeyeceğiz. . Ben bu noktada ekip arka-
daşlarıma ve kolluk kuvvetlerinde bizlere yardımcı 
olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vatandaşları-
mızın da bu yasağa uyarak, kaçak avlanıp satış 
yapan kişilerden balık almamalarını rica ediyorum" 
dedi. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Tarla Gününün açılış konuşmasını yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Vedat ERGÜN; "İlimiz hububat ekim alanı açısından 
Türkiye'de önemli bir alana sahip. 2016 yılı TÜİK verilerine göre 470 bin da arpa ekili alandan 115 bin ton arpa elde edilmiştir. 415 bin da buğday 
ekili alandan da 93 bin 500 ton buğday elde edilmiştir. Bu ekim alanlarında ilimize uygun sertifikalı çeşitlerin belirlenmesi için Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğümüzce temin edilen tohumlar ile demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır. İlimiz ve bölgemiz açısından önem arz eden kışlık ekmeklik 
buğday deneme ve buğday-arpa çeşit demonstrasyonlarının ekimi 2016 yılının Ekim ayında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merke-
zi Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün işbirliği ile Merkeze bağlı Bahçekapı köyünde çiftçimiz Ümit Fırat TURAN'ın tarla-
sında yapılmıştır.  Demonstrasyon alanına Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 6 çeşit ekmeklik buğday ile GAP Ulus-
lararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edilen 5 çeşit ekmeklik buğday, 4 çeşit makarnalık buğday ve 6 çeşit arpa 
olmak üzere toplam 21 çeşit sertifikalı buğday ve arpa tohumu ekilmiştir" dedi. Vedat ERGÜN konuşmasının sonunda Tarla gününün İlimiz çiftçi-
lerine hayırlı olmasını diledi. 

Daha sonra söz alan GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinden Dr. İrfan ERDEMCİ bölgede kurulan diğer demonstrasyonlar hak-
kında da bilgi vererek ; "  Bu bölgede oluşturulan bölge verim ve verim aşamasına getirilmiş olan 2 adet deneme ekimi, kuru şartlarda gerçekleşti-
rilmiştir. Oluşturulan denemeler 3 tekerrürlü olup, 20'şer adet hat ve 5 adet standarttan oluşmaktadır. Çalışmada toplamda 40 adet olan hatlar 
net olarak 6 m2 olan parsellere ekilmiştir. Hasat sonrası standart çeşitlerle gerek verim gerekse kalite parametreleri bakımından kıyaslanan geno-
tiplerden seçilen tohumlar önümüzdeki yıllarda çiftçilerin hizmetine sunulmak üzere GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğü tarafından tescile teklif edilecektir" dedi. 

Program; protokol konuşmaları, plaket takdiminden sonra, Buğday–Arpa  Çeşitlerinin kurulduğu tarlaların  gezilip, ikramların verilmesi ile son 
buldu. 

            Tarla günü ile bölgemiz şartlarına uygun, verim ve kalitesi yüksek aynı zamanda hastalıklara karşı tolerant olan çeşitlerin belirlenerek tanı-
tılması amaçlanıyor.  

Buğday Arpa 
Demonstrasyonu  
           Yapıldı 

İlimiz ve Bölgemiz açısından önem arz eden Kışlık Ekmeklik Buğday bölge verim deneme ve Buğday-Arpa çeşit demonstrasyonlarının ekimi 2016 
yılı Ekim  ayında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde merke-
ze bağlı Bahçekapı Köyünde Ümit Fırat TURAN adlı çiftçimizin arazisinde yapılmıştır. 

 Deneme ve demonstrasyon çeşitlerinin tanıtımı için düzenlenen tarla gününe; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Vedat ERGÜN, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa ALTINOK, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinden Dr. İrfan ER-
DEMCİ, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin KAYA, Mollakendi Belediye Başkanı Sabri YILMAZ,  Şube Müdürleri, teknik personeller ve üreticiler 
katıldı. 



 

 

 

 

 

 

Miraç 

Kandili Süt İkramı 

 Miraç Kandili 
münasebetiyle, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ile Elazığ İli 
ve İlçeleri Süt Üreticileri 
Birliği tarafından vatan-
daşlara yatsı namazın-
dan sonra süt dağıtıldı. 
Etkinliğe İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Tu-
ran KARAHAN, Elazığ İli 
ve İlçeleri Süt Üreticileri 
Birlik Başkanı Talat Dİ-
LEK, İl Müdürlüğü Şube 
Müdürleri ve personeller 
katıldı. 

 İzzetpaşa Camii 



 

 

Çöteli  

Köyünde  
        Tarla Günü Düzenlendi 

 

 

 

 

 İlimiz Merkez  Çöteli  Köyünde 2016 yılı sonbahar döneminde ekimi yapılan  Macar Fiği ve Tritikale karışımından oluşan yem bitkisinin ilk 
hasadı düzenlenen tarla günü ile gerçekleşti. Tarla gününe; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcısı Cemil YATKIN, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Şube Müdürleri,  Oda ve Üretici Birlik Başkanları, Muhtarlar ve üreticiler katıldı. 

 İl Müdürü Turan KARAHAN; " İl Müdürlüğümüz 2016 yılı sonbahar ekim döneminde, dekar başına 10 kg Macar Fiği ve 5 kg. Tritikale karı-
şımı olmak üzere, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, hayvan ve yem bitkisi yetiştiriciliğini bilen, büyükbaş veya küçükbaş hayvan varlığı olan, en az 10 
dekar veya üzeri tarlasını sonbahar döneminde bu projeye ayırarak, gerekli gübreyi kendisinin temin ettiği, bakım ve hasat işlerini kendisinin ya-
pacağı çiftçilere Macar Fiği ve Tritikale ekimi yaptırmıştır.  

 Projenin tohumluk maliyetinin ¾' ü  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, ¼'ü ise çiftçi tarafından karşılanmaktadır. Proje maliyeti, 
405.000 TL olup, 303.750 TL'si İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince, 101.250 TL si de çiftçilerimiz tarafından karşılandı. Proje kapsamında  6.000 
dekar alanda Macar Fiği ve Tritikale karışımından oluşan yem bitkisi ekimi yapılacakken,  2016 yılında  tohumluk  fiyatlarının uygun olmasından 
dolayı  ekim alanı 7.955 dekara çıkarıldı" dedi. 



 

 

 

 

 

 

 

Toprak  

Ananın  
           Çocukları Projesi 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlığının finanse ettiği "Toprak 
Ananın Çocukları" Projesi'nin açılışı bugün gerçekleşti. TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı'nın açılışının da gerçekleştiği programa Elazığ 
Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Turan KARAHAN, Milli Eğitim Müdür Vekili 
Mehmet Zeki ULUFER, Belediye Başkan Yardımcısı Resul ŞAHİN, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil YATKIN, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı İsmail GÜRBÜZ, Akçakiraz Bele-
diye Başkanı Sabahattin KAYA,  kurum amirleri, 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 konuşması-
nı 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 olduğu-
nuz için teşekkür ederim. Doğa, hayvan ve çevre bilinci geliş-
miş sosyal çocukların yetişmesini sağlamak, öğrencilerde far-
kındalık yaratarak balık ve tohum üzerinde dikkatlerini çek-
mek, onları araştırmaya sevk etmek, seracılığı öğretmek amaç-
larımızdandır. Projemize katkılarından dolayı Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür 
ediyorum" dedi. 

 Daha sonra konuşan Milli Eğitim Müdür Vekili Meh-
met Zeki ULUFER; "Bilim ve Sanat merkezimizin öğretmen ve 
öğrencileriyle beraber Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü-
müzün teknik destekleri, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı Tohumculuk dairesi finansmanında yapılan Toprak Ana-
nın Çocukları Projesinde emeği geçenlere ve tüm çocuklarımı-
za teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kuru-
lan serada bitki üretmeleri sağlanmış, balık ve tohumla ilgili 
bilgilenmeleri sağlanmıştır" dedi. 



 

 

 

 

 

 Konuşmaların ardından açılışa Gazi Endüstri 
Meslek Lisesi'nin folklor gösterisi ile devam edildi. Daha 
sonra Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Mert Arda 
DOĞAN bağlama, Hatice Elif KAHRAMAN keman ile eser-
ler icra etti.  Deniz DİLKAROĞLU ve Serra BOSTAN isimli 
öğrenciler Alay Marşını okurken, Ahmet KOÇER ile Beliz 
Ece KOÇOĞLU isimli öğrenciler ise piyano ile eserler din-
lettiler. 

 Program öğrencilerin yaptıkları çeşitli bilimsel 
çalışmalardan oluşan projelerini tanıtmalarıyla devam 
etti. Açılış Programı, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla 
hazırladıkları seranın açılışı ile devam etti. İkramların ar-
dından program sona erdi. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürü Turan KARA-
HAN ise konuşmasında; "İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdür-
lüğü ile Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğünün bir araya gelerek 
uygulamaya koyduğu, topraktan, tarladan, bahçeden uzaklaş-
mış olan çocuklarımızın yeniden özüne dönmelerini sağlamak 
için uygulanan bu proje,   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanlı-
ğı tarafından onaylanan, 40 bin TL bütçesi olan bir projedir.  
Betonlaşmanın yoğun olduğu günümüzde oluşturulan bu 
proje ile   40 m²  serada çocuklarımız kendi elleri ile tohumla-
rı toprağa ekecek, budamasını, bakımını, gübrelemesini, sula-
masını kendileri yapacak ve ürünleri kendileri hasat edecek-
lerdir. Aynı şekilde akvaryumlarda balık tür ve çeşitlerini gö-
rüp öğreneceklerdir. Tohum standımızda da tohum çeşitlerini 
öğreneceklerdir" dedi. İl Müdürü KARAHAN konuşmasının 
sonunda projenin  hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 



 

 

 

 

 

 

Tarım Makinaları  

Çiftçilerimizin  
         Hizmetine Sunuldu 

 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
bünyesinde yeni alınan Tarım Makinaları düzenle-
nen törenle çiftçilerin hizmetine sunuldu. Bu kap-
samda İl Müdürlüğümüz bahçesinde düzenlenen 
törene İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Mü-
dürü Yılmaz ATAŞ ve teknik personeller katıldı. İl 
Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube-
si tarafından yapılan açıklamaya göre İlimiz Merkez 
ve 9  İlçesinde toplamda 42 yerleşim yerinde Çevre 
Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programı 
uygulanmaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle 25 bin 
dekar alanda 367 çiftçimize toplamda 2.485.682 TL 
destek sağlanmıştır. Hâlihazırda program kapsamın-
da belirlen çalışmaları ve uygulamaları yapan 500'e 
yakın üreticimiz farklı kategorilerde toplam 35 bin 
dekar alanda çalışma yürütmektedir.  Bu çalışmala-
rın daha seri ve daha etkin bir şekilde yapılması için 
İl Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılında yeni alı-
nan;  1 Adet Taş Toplama Makinası, 1 Adet Anıza 
Doğrudan Ekim Makinası ve 2 Adet Toz Kükürt Ma-
kinası  üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur.  

       İl Müdürü Turan KARAHAN törende yaptı-
ğı konuşmasında; "ÇATAK programı kapsamında 1 
Adet Taş Toplama Makinası, 1 Adet Anıza Doğrudan 
Ekim Makinası ve 2 Adet Toz Kükürt Makinası aldık 
ve üreticilerimizin hizmetine sunacağız. Üreticileri-
mize kullanacağı ve onların çalışmalarını kolaylaştı-
racak bu makinaların hayır ve bereket getirmesini 
diliyor, başta şube müdürüm olmak üzere, emeği 
geçen tüm teknik personele teşekkür ediyorum" 
dedi. 



 

 

Gıda  

Denetimlerimiz 
    Devam Ediyor 

 

 

 

 

 İlimizde faaliyet gösteren yemek fabrikaları ile unlu mamul üreten işletmeler, süt işleme tesisleri, gıda üretim fabrikaları İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA ve şube personellerince denetlendi.  Ramazan ayı dolayısı ile 
arttırılan denetimlerde iş yerlerinin imalathaneleri ve satış yerleri detaylı bir şekilde gezilerek incelendi. 

 Denetimlerde konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; "Ramazan ayı dolayısı ile Gıda ve Yem Şubesi ile birlikte bu 
ayın  hassasiyetini dikkate alarak, denetimlerimizi  arttırdık.  Ramazan ayının hayır, bereket, huzur, sağlık ve  barış  getirmesini diliyorum. Vatan-
daşlarımızın sağlıklı gıdaya  kolay ve güvenli biçimde ulaşmalarını sağlamak için  ilimizde faaliyet gösteren yemek fabrikaları, unlu mamul üreten 
işletmeleri, süt işleme tesisleri, gıda üretim fabrikalarını denetliyoruz. İşletme sahiplerinin  göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ediyorum. De-
netimler esnasında gördüğümüz eksikliklerin giderilerek, yapılması gereken  iş ve işlemleri işletme sahiplerine iletiyoruz. Yapmış olduğumuz bilgi-
lendirmeler doğrultusunda  bu  eksikliklerin en kısa  sürede giderileceğini umuyorum. Tüm söylemlerimize rağmen tüketicilerimizin gıda güvenli-
ğini riske atacak herhangi bir unsurla karşılaştığımızda kanunlar ölçüsünde gerekli işlemleri mutlaka yaparız" dedi. 

 İşletme sahipleri yapılan denetimlerden dolayı İl Müdürümüz ve teknik personellere teşekkür ederek, var olan eksikliklerin en kısa süre-
de giderilerek, vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmaya devam edeceklerini söylediler. 



 

 

 

 

 

 

11.  

Etap Hibe  
       Sözleşmeleri İmzalandı 

 KKYDP 11.Etap kapsamında, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi tebliği çerçevesinde, Elazığ'da toplam 33 adet proje 
başvurusu alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu alınan projelerin 22'si uygun görüldü. 22 projeden 45 gün içerisinde gerekli evrak-
larını tamamlayan 15 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalandı. Bu projelerden 6 tanesi Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması, 2 
tanesi Çelik Silo ve 7 tanesi Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi konularındaki yatırım  projeleridir.  

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 11.Etap hibe sözleşme imza törenine; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vedat ERGÜN, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin KAYA, Su Ürünleri Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Özkan ÖZBAY, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Haydar AKTAR, Şube Müdürleri, yatırımcılar ve davetliler katıldı. 

 KKYDP kapsamında Elazığ'da 33 yatırımcının proje başvurusu yaptığını belirten  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; 
"Bu projelerden 22 tanesinin başvurusu kabul gördü ve sözleşme aşamasına gelen 15 yatırımcımızla sözleşmelerimizi imzaladık. Bu kapsamda 
yatırımcılarımız yaklaşık 11,5 milyon civarında bir yatırım gerçekleştirecekler. Bunun 5 milyon lirasını biz yatırımcılarımıza hibe olarak vereceğiz. 
Son KKYDP ile birlikte Elazığ'da 58 adet proje kabul edildi. Bu 58 projeden 35 milyon civarında bir yatırım gerçekleşti ve buna karşılık olarak bu 
yatırımın 15 milyon lirasını biz bakanlık olarak hibe verdik. İnşallah önümüzdeki haftalar içerisinde bakanımızın açıklaması ile 12.Etap KKYDP aça-
cağız" dedi. 

  Program verilen iftar yemeği ile son buldu. 



 

 

Dolu  

40 Bin 
     Dekarı Vurdu 

 

 

 

 

 Elazığ merkez ve ilçelerinde 19 Mayıs'ta meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerince başlatı-
lan hasar tespit çalışmaları sonucunda 40 bin dekar alanda %30 ila %80 arasında hasar olduğu belirlendi. Hasar tespit çalışmaları kapsamında 
Hoş, Kıraç ve Sedeftepe Köylerinde ekiplerle birlikte incelemelere katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KARAHAN çalışmalar hakkın-
da bilgiler verdi. KARAHAN konuşmasında; "İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Hoş köyü, Kıraç 
ve Sedeftepe  köylerinde, 85 bin ton civarında rekoltenin olduğu üzüm üretimi yapılmaktadır.  Maalesef 19 Mayıs tarihinde meydana gelen dolu, 
ürünlerimize ciddi anlamda zarar verdi. Dolu zararının ertesi günü ekip arkadaşlarımız hızlı bir şekilde zarar tespitine başladı. Bugüne kadar yap-
mış olduğumuz tespitlerde Elazığ merkez ve ilçelerinde toplamda 40 bin dekar alanda %30-80 arasında dolu zararı olmuştur. Bu tespitler genel 
bir değerlendirme, vatandaşlarımızdan aldığımız dilekçeler doğrultusunda kişi bazlı tespitlerimizi de yapıyoruz. Tespitler sonucu hazırlayacağımız 
raporları başta bakanlığımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırıyoruz. Üreticimiz yıl boyunca sadece ürettiği bu ürünlerden elde ede-
ceği mahsulü bekliyor. Bütün gelir kaynağı budur.  Devlet olarak bizim uyguladığımız kanun ve yönetmelikler var. Bu yönüyle siz değerli üreticile-
rimize şunu ifade etmek istiyorum %50 sini Bakanlığımızın ödediği tarım sigortası, yani TARSİM uygulamasından yararlanmanızı istiyorum. İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları olarak sadece bu konuda değil, özellikle yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlılar ile mücade-
le, bahçe ve bağ tesisleri, toprak işleme, hasat teknikleri gibi konularda sürekli sahada sizler ile birlikte olarak birikim ve deneyimlerimizi sizlere 
aktaracağız" dedi. KARAHAN konuşmasının sonunda dolu felaketinden zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun diyerek bu tür felaketleri bir daha 
yaşamamasını diledi.  



 

 

 

 

 

 

 Karakoçan ve Kovancılar İlçesinde yürütülen toplulaştırma 
çalışmasının değerlendirmesi toplantısı,  Karakoçan İlçe Kaymakamı 
Cemil SARIOĞLU, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARA-
HAN, Şube Müdürleri, Kurum Müdürleri, Karakoçan İlçesi  Ziraat Oda-
sı Başkanı, toplulaştırmanın yapıldığı köy muhtarları ve teknik perso-
nelin geniş katılımı ile gerçekleşti. 

  İl Müdürü Turan KARAHAN yaptığı konuşmada ; "Bugün, 
toplulaştırma   çalışmalarının hangi aşamada olduğu ve varsa eksiklik-
lerin  değerlendirilmesi amacı ile bir araya geldik. 2012 yılında bakan-
lığımız tarafından ihalesi yapılan Karakoçan ve Kovancılar toplulaştır-
ması  projesi ilk etapta 140 bin da alanda uygulandı. Ancak  şu an 
itibari ile toplulaştırma 190 bin da ulaştı. Çalışmalarımızı 18 'i Karaka-
oçan ilçesi köylerinde, 10'u Kovancılar İlçesi köylerinde olmak üzere 
28 köyde yürütüyoruz.  Toplulaştırma projesi bugüne kadar 
 bakanlığımız tarafından yapılıyordu ve bütün yetkiler Bakanlığımız-
daydı ancak bundan 7-8 ay önce  tüm yetkiler İl Müdürlüklerimize 
verildi. Yetkilerin  bizlere verilmesiyle de çalışmalarımız daha da hız 
kazandı.   İl Müdürü olarak ben ve  şube müdürüm sahada toplulaş-
tırma çalışmalarını  yakından takip ediyoruz.  Bugüne kadar gelinen 
noktada; Korunan yollara ait 90 km yol yapımı, 22 köyde ikinci askı 
süreçlerinin tamamlanması, 6 köyde ikinci askı çalışmaları, Aşağı ova-
cık ve Yukarı ovacık köylerinde kanalizasyon çalışmaları gerçekleşti. 
Temmuz ayında hasatlar yapıldıktan sonra da yol yapımlarına başla-
yacağız. Toplulaştırma ile  parçalanmış ve dağınık durumda olan ta-
rım arazileri birleştirilerek, arazilerin verimli hale getirilmesi sağlana-
cak, yol olmayan parsellere yol yapılacak, DSİ yardımı ile bütün par-
sellere kapalı sulama sistemine kavuşacaktır. Türkiye genelinde top-
lulaştırma çalışmalarında bugün  5 milyon ha üzerinde bir toplulaştır-
ma yapıldı. 2023 vizyonu içerisinde 7.5 milyon ha alanın  daha toplu-
laştırılması planlanmaktadır" dedi. İl Müdürü KARAHAN toplantıya 
katılan ve toplulaştırma  çalışmalarının  yürütülmesinde emeği geçen 
tüm kurum çalışanlarına teşekkür etti. 

 Toplantı karşılaşın problem ve önerilerin tartışılması, verilen 
iftar yemeği ile son buldu.  

Toplulaştırma  

Değerlendirme      
        Toplantısı 



 

 

 

 

 

 

 Bizim burada yaptığımız çalışma-
ların amacı Kovancılar yöresindeki süne 
yoğunluğunu tespit etmek ve duruma 
göre kimyasal mücadeleye gerek olup 
olmadığına karar vermektir. Bu dönemde 
yaptığımız mücadele kışlamış  ergin süne 
kıymetlendirme surveyidir. Bundan sonra 
yumurta parazitlenme ve nimf surveyi 
çalışmalarımız devam edecektir. Şuan ki 
süne yoğunluğu çok düşük seviyelerde 
seyretmektedir." dedi. 

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü teknik ekipleri yıl boyun-
ca dağlardan ovalara doğru süne ve kımıl 
zararlısını takip ederek yoğunluk durum 
tespit çalışmalarını sürdürecekler 

Süne  

Mücadelesi  
           Devam Ediyor 

 Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğü Teknik personeli öncülü-
ğünde; Kovancılar Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü ve Kovancılar Ziraat Odası 
Başkanlığı ile birlikte Kovancılar  ilçesi ve 
çevre köylerinde süne ve kımıl ile mücadele 
için tespit çalışmaları yapıldı. 

 Teknik ekipler; buğday ve arpa 
ekiminin yoğun olduğu Kovancılar ve çevre 
köylerinde hububatta önemli zarara neden 
olan sünenin bu alanlardaki süne yoğunlu-
ğu tespit çalışmaları yaptı.  

 Teknik ekip sorumlusu Ziraat Mü-
hendisi Erkan ERDEM  yaptığı açıklamada; 
"Süne, özelikle ekmeklik buğdaylarda emgi 
yaparak, buğdayın protein oranını ve kalite-
sini düşürerek, ekmeklik buğdayda büyük 
oranda zarara neden olmaktadır.  



 

 

Yaylaların Berberi  

Projesi Kursu  
           Başladı 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Proje Birimince, koyunculuk sektörünün tekrar canlandı-
rılması, topraksız ve az toprağı bulunan köylerde gelir 
düzeyinin arttırılması, katılımcı ve sürdürülebilir hayvan-
cılık modelinin çiftçi koşullarında uygulanması amacıyla 
"Yaylaların Berberi" isimli 9.900 $  bütçeli  bir proje hazır-
lanarak FAO'ya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Pro-
je  Elazığ İŞKUR Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Elazığ Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü ve 
Elazığ Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürü-
tülmektedir. Kursun açılışı merkeze bağlı Meşeli köyün-
de; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürü Turan KARA-
HAN, FAO Hayvancılık Teknik Uzman Yardımcısı Işıl AYTE-
MİZ DANYER, Meşeli Muhtarı Mahmut SEZER, teknik 
personeller ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşti. 

 Kursun açılışında konuşan İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Turan KARAHAN; " İlimiz tarım ve hay-
vancılık kenti. Küçükbaş hayvan varlığımız yaklaşık  500 
bin civarında ve Türkiye genelinde  sayılı iller arasındayız. 
Mevcut  sayıyı arttırmak için çeşitli çalışmalar yaparak, 
projeler hazırlıyoruz. Bu projelerden birisi koyunculuğun 
gelişmesine yönelik hazırladığımız proje. Proje ile hayvan 
refahı sağlanarak siz değerli üreticilerimizin gelir seviyesi-
ni arttırıp, tüketicilerimize kaliteli hayvansal ürünler  sun-
mayı amaçlıyoruz. Koyunculukta tespit ettiğimiz önemli 
problemlerden biri koyun kırpma işinin makine değil ma-
kas ile yapılması. Makas hem koyuna acı veriyor, hem de 
yünün kalitesi düşüyor. Hazırladığımız   9.900 $  bütçeli  
bu  proje ile 3 adet jeneratör ve 12 adet koyun kırkım 
makinası ve bıçaklarını  çiftçilerimizin hizmetine  sunaca-
ğız. Alınan kırkım makinaları sayesinde kaliteli yapağı 
üretiminde %15 artış sağlanarak, kırkım ve sonrasında 
küçükbaş hayvanlarda meydana gelen enfeksiyon ve 
yaralanmalarda da %50 azalma sağlanacaktır. Proje ilimiz 
merkeze bağlı Meşeli, Hıdırbaba ve  Yemişlik köylerinde 
uygulanacak,  257 hane  projeden doğrudan faydalana-
caktır" dedi. İl Müdürü KARAHAN konuşmasının sonunda 
kursa katılan başta bayan üreticiler olmak üzere tüm 
kursiyerlere başarılar diledi. 



 

 

Lider  

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014 yılından itiba-
ren  "Lider Çocuk Tarım Kampı" adı altında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine 
doğa bilincini ve çevre farkındalığını kazandırmak, tabiatla buluşmalarını 
sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenirliği 
hakkında bilgi vermek amacıyla her yıl bir etkinlik yapmaktadır. 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 22-26 Mayıs 
2017 tarihleri arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlemiş olduğu 
okullardan; 17 Kasım İlköğretim Okulu ve 60.Yıl İlköğretim Okulu öğren-
cilerinden toplam 28 öğrenci her gün farklı etkinliklere katıldı.  "Lider 
Çocuk Tarım Kampı" etkinliği ile ilgili yapılan programda; Tarımın önemi, 
ilimizde ekimi yapılan ürün desenleri, bitki yetiştirme, doğal kaynakları-
mızın korunması ve sürdürülebilirliği, iyi tarım uygulamaları, kırsal turizm 
(eko tarım turizmi, çiftlik turizmi, köy turizmi) konularında öğrencilere 
Müdürlüğümüz teknik elamanları tarafından bilgiler verildi. Program 
dahilinde; Harput gezisi (Harput Kalesi, Dabakhane, El Emeği Çarşısı, Ba-
lakgazi tesisleri), Keban Alabalık Tesisleri, Ağın İyi Tarım Uygulamaları 
Badem Bahçeleri,  Sebze Üretim Seraları, Çilek Tarlaları, Yurtbaşı Hipod-
romunda yapılan at yarışlarının izlenmesi, Sivrice Köy Turizmi Gezisi ve 
Sivrice Hazarbaba Kayak Tesisleri gezileri  düzenlendi. 

 

 

 

 

 Yarışma sonucu dereceye giren öğrencilere İl Müdürlüğü-
müz toplantı salonunda  ödül ve sertifika töreni düzenlendi. 
Törene; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARA-
HAN, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vedat ERGÜN, Şube Mü-
dürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. 

Törende konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tu-
ran KARAHAN, çocukları şehir hayatından biraz uzaklaştıra-
rak, yeniden toprak, tarım ve bitkiyle buluşturmak istedik-
lerini belirterek; "Kamp programını geçen haftalarda yaptık 
ve bitirdik. Çocuklar arasında kompozisyon yarışmasında 
derece girmiş olan çocuklarımızı hediyelerle ödüllendirdik. 
Bu ödüller değer olarak çok bir şey değil ama çocuklarımız 
için çok önemli ve değerlidir. Çocuklarımız mutlu oldukça 
bizlerde  mutlu oluyoruz" dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet BAĞLITAŞ ise İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN'ın önderliğinde dü-
zenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" projesinin çocuklar 
açısından güzel ve önemli bir proje olduğunu söyleyerek, 
kompozisyon yarışması sonucu dereceye giren öğrencileri 
tebrik etti. 

Ödül töreni, dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edi-
lerek, katılım belgelerinin verilmesi ile son buldu. 

                81 ilden gönderilen, il birincilerine ait kompozis-
yonlar arasında yapılacak yarışma sonucu  dereceye girecek 
çocuklar da Bakanlığımız tarafından ilerleyen günlerde 
ödüllendirilecek. 

          

Çocuk  
   Tarım Kampı 

 Ayrıca, 2017 yılının "Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı" 
olarak ilan edilmesi sebebiyle; sürdürülebilir çevre içerisinde doğal gü-
zellikler ve sağlıklı tarımsal üretim konusunda farkındalık yaratmak, gele-
neksel kültür ve sanatı yaşatmak, kırsal yaşama ait bilgi ve deneyim alış-
verişinin yeni nesillere aktarılması ve kırsal yörelerin kalkınmasını sağla-
mak amacıyla kırsal turizm (eko tarım turizmi, çiftlik turizmi ve köy turiz-
mini kapsayan) konusunda eğitimler verilerek "Ülkemizde Kırsal Turizm" 
konulu bir sayfalık bir kompozisyon yarışması düzenlendi. Düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında; 60 Yıl İlkokulu öğrencisi Elanur BAYSAK 1ci, 
17 Kasım İlkokulu öğrencisi Meryem BULĞAK 2ci  ve 60.Yıl İlkokulu öğ-
rencisi  Zülfü Muhammed YILDIRIM üçüncü oldu. Mansiyon ödülü ise  
Fuat KARADAĞ'a verildi. 



 

 

Müdürümüz  

KARAHAN  
         Banvit’i Ziyaret Etti 

 

 

 

 

 İlimizde faaliyet gösteren Banvit Bandır-
ma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi unvanlı 
kanatlı işletmesi, İl Müdürümüz Turan KARAHAN, 
Gıda ve Yem Şube Müdür Cemal ÇETİNKAYA, 
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personelleri ile 
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü per-
sonellerince denetlendi.  

 Denetimde konuşan Turan KARAHAN; 
Ramazan ayı boyunca Gıda ve Yem Şube Müdür-
lüğü personelleri ile gıda ve gıda ile temas eden 
ürünler, imalathaneler, toptan ve perakende 
satış yerlerine yönelik denetimlere devam ediyo-
ruz. Tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşımını kolay-
laştırmak bizlerin en önemli görevi. Bugün ilimiz-
de ciddi anlamda istihdama ve üretime katkı su-
nan, yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Banvit 
İşletmesindeyiz. Arkadaşlarımız ile beraber ke-
simhanedeki tüm aşamaları denetledik. İlgili iş-
letme koordinatörü ve sorumlu arkadaşlarımız-
dan bilgiler aldık. Böyle bir işletmenin ilimizde 
faaliyet göstermesi bizleri gururlandırdı. İşletme-
de 850 gencimize istihdam sağlanıyor. Günlük 
ortalama 140 bin civarında kesim kapasitesi var. 
200'ün üzerinde işletmeden  de ürün alınıyor. 3-4 
tır  Elazığ    gümrüğünden ihraç ediliyor. Şirket 
çalışanlarına Elazığ'a sunmuş oldukları bu hiz-
metten dolayı şahsım ve kurumum adına teşek-
kür ediyorum" dedi. 

 Şirket koordinatörü ise kendilerini ziya-
ret eden ve denetleyen il müdürlüğüne teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar diledi. 



 

 

 

 

 

 

Genç Çiftçiler 
Köye Dönüşün 
      Biletlerini Aldı 

 Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, 2017 yılında Elazığ Merkez ve ilçelerde hibe desteği almaya hak kazanan 
genç çiftçilere yönelik olarak genç çiftçi projelerinin desteklenmesi konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

            Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat KERTİ, bölgede faali-
yet gösteren Tarım Kredi Kooperatifi Yöneticileri, Genç Çiftçi İl Proje Yürütme Biriminde görevli teknik elemanlar ve 2017 yılında Elazığ Merkez ve 
ilçelerde hibe desteği almaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı. 

            Açılış konuşmasını yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN "Bakanlık olarak birçok konuda çiftçilerimize destek sağlı-
yoruz. Bu desteklerden bir tanesi de 2016 yılında uygulamaya konulan ve 2018 yılına kadar devam edecek olan Genç Çiftçi Hibe Projesidir. Proje-
nin amacı 18-40 yaş arası genç nüfusun kırsala dönüşünü sağlayarak üretime katkı sağlamasıdır. İlimizde 2016 yılında Genç Çiftçi Projesine 6000 
civarında başvuru olmuş ve bunun 207 tanesine 6 milyon 210 bin TL hibe desteği verilmiştir.2017 yılında ise Genç Çiftçi Projesine 2300 kişi müra-
caat etmiş olup bunlardan 226 kişiye 6 milyon 780 bin TL hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

           Sektörel bazda Genç Çiftçi Projesinde bu yıl; büyükbaş hayvan alımı 118, küçükbaş hayvan alımı 38, büyükbaş hayvan alımı ve tesis yapımı 
12, küçükbaş hayvan alımı ve tesis yapımı 2, arıcılık 28, kapama meyve bahçe tesisi 7, örtüaltı yetiştiricilik 9, Bağcılık ve üzümsü meyveler 4, man-
tarcılık 7 ve ipek böcekçiliği ise 1 adet olmak üzere 226 adet olarak hibe alımı gerçekleşmiştir. 

2016 yılında olduğu gibi bu yılda Genç Çiftçi projesinden hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerimizin projeleri 3 yıl boyunca müdürlüğümüz tara-
fından denetlenecektir." dedi. 

            Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat KERTİ'nin katılımcılara Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi ile ilgili genel bilgiler ver-
mesinin ardından Tarım Kredi Kooperatifi Malatya Bölge Birliğinde görevli Harun Murat ÇAKIN, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Projelerinde 
tesis yapımı ve hayvan alımının zorunlu olarak Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile yapılması ve diğer projelerdeki gider kalemlerinin alımlarının 
yapılması konusunda bilgilendirmede bulundu. Daha sonra Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknisyeni Sena 
METİN'in projelerin uygulama süreci ve ödemede istenen belgeler ile ilgili sunumunun ardından toplantı soru cevap ile sona erdi. 



 

 

Sün Köyü  

Çiftçileri İle  
         Toplantı Yapıldı 

 

 

 

 

 Sün Köyünde düzenlenen Bağ Hastalık ve Zararlıları Mücadele kursuna, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ ve teknik personel ziyaret etti. 

 Turan KARAHAN konuşmasında; "Elazığ İli tarım potansiyeli yüksek olan bir il. 110 bin da alanda, yıllık ortalama 85 bin ton civarında üre-
tim ile üzüm yetiştiriciliği yapmaktadır. Üzüm üretimi; Hoş, Kıraç, Sedeftepe, Yurtbaşı, Akmezra ve çevre köylerinde sofralık,  Kuzova bölgesi için-
de yer alan   Koruk, Muratcık, Dambüyük, Pirinçci, Balıbey,Sün ve çevre köylerinde  ise şaraplık ve şıralık üzüm üretimi yapılmaktadır. Sün köyün-
de 2016 yılı  ÇKS kaydına göre 564 da,  ÇKS kaydı olmayanlarla birlikte ise  yaklaşık 1000 dekardan fazla alanda üzüm üretimi yapılıyor. Üzüm üre-
timi yapan köylerde hastalık ve zararlıların çok  olması nedeni ile Müdürlüğümüz Bağ Hastalık ve zararlıları birimince kontrol ve takip altında tu-
tulmaktadır. Gerek kontroller gerekse de üreticilerimizin bireysel başvuruları üzerine üretim alanlarında teşhis ve tedavi amaçlı kontroller yapıl-
maktadır. Bu anlamda sün köyünde, düzenlenen eğitim çalışmasında Asma Bitkisinin Morfolojik ve Fizyolojik yapısının anlatılması , Bağ alanların-
da görülen hastalık ve zararlılar ile mücadelede  uygulanacak metotlar anlatılıyor. Kurs ile üreticilerin bilgilenmesi, hatalı uygulamalarda bulun-
masının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Alınan eğitimler sonucu üzüm pazarda hak ettiği değeri bulacaktır" dedi. İl Müdürü KARAHAN kursun açıl-
masına vesile olan  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürüne, teknik personele ve  kursa katılımlarından dolayı üreticilere teşekkür etti. 

 Toplantı, bağ alanlarında, bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemlerinin uygulamalı olarak anlatılması ile devam etti. 



 

 

 

 

 

 

  İl Müdürümüz Turan Karahan'ın katılımıyla gerçekleşen Altınçevre köyündeki 2017 yılı hububat biçerdöver hasat sezonu açılışına çevre 
köylerdeki muhtarlarımız, çiftçiler, şube müdürlerimiz ve teknik personel katılım gösterdi. 

 İl Müdürü KARAHAN yaptığı açıklamada; "İlimizde ürün hasatı yapan biçerdöverlerde tane kaybını en aza indirmek (% 2' den az olmasını 
sağlamak), çiftçimizin büyük emeklerle üretmiş olduğu ürünün tarlada kalmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilen hasat kontrollerinin aralık-
sız olarak devam edecektir." dedi. 

 "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda ilimiz sınırları içerisinde hasat yapan biçerdöverler, Bakanlığımızın ilgili talimatları doğrultusunda 
kontrol edilmektedir. Bu amaçla ilimiz 12 kontrol bölgesine ayrılmış, Merkez İlçemizde 2, diğer İlçelerimizde de birer adet olmak üzere toplam 10 
ekip kurulmuş ve 39 teknik eleman görevlendirilmiştir. Hasat sezonunda etkinliği artırmak ve zararı en aza indirmek için şu ana kadar yapılan 
kontrollerde arpa ve buğday hasadı yaparken teknik elemanlarımızca kontrole tabi tutulup talimatlar gereği eksikleri tespit edilerek gerekli uyarı-
lar yapılacaktır. Ayrıca Elazığ Valiliğimizce 01.06.2017 tarih ve 2017/1 No' lu Valilik Tebliği, Biçerdöver Sahiplerine ve Operatörlerine imza karşılığı 
tebliğ edilmiştir. 

 2016 Yılında İlimizde Buğdayda Dane Kayıp oranı  %1.12, Arpada ise 1.01 olmuştur. İl Müdürlüğümüz olarak 2017 yılı hububat hasat se-
zonu için hedefimiz buğday ve arpada dane kayıp oranını %1'in altına indirmektir." dedi. 

 İl Müdürü KARAHAN konuşmasının sonunda; "2017 yılı hububat hasat döneminin öncelikle çiftçilerimize, ülke ekonomisine hayırlı ve 
bereketli olmasını bol kazançlar getirmesini dilerim." dedi. 

 

2017 Yılı Hububat  

Hasadı Başladı 



 

 

  

Personelimiz     

İftar                 Yemeğinde  

                                                         Buluştu 

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği 
iftar yemeğine İl Müdürü Turan KARAHAN, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü To-
humculuk Daire Başkanı Mehmet SIĞIRCI ,Bağlı Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri , Basın Mensupları, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Personel ve aileleri katıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, 
iftar programlarının birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önem arz ettiğini 
vurgulayarak, "Her yıl inşallah bu iftar programlarını düzenleyeceğiz. Bu yıl ikincisi 
düzenliyoruz. Bu programlarımızın asıl amacı aile birliğimizi muhafaza etmek ve 
birlikte hareket etme olanağını geliştirmektir.  

 Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde bu tür organizasyonları önemsiyorum. Bizler o kadar güzel bir ülkede yaşıyo-
ruz ki o kadar güzel bir vatanda yaşıyoruz ki bu şekilde hareket edilen bu vatanın ve devletin kıymetini bilmiş olalım. Çünkü biz bu ülkede bu güzel sof-
ralarda iftarlar açarken maalesef bugün İslam coğrafyasında, bu mübarek ayda bile savaşlar devam ediyor ve insanlar öldürülüyor. Rabbim bu ülkeler-
de barışın ve huzurun daim olmasını rabbimizden temenni ediyoruz" dedi. 

 
 Tohumculuk Daire Başkanı Mehmet Sığırcı ise ramazan ayının maneviyatına değinerek, "Böylesine büyük bir kalabalığı toplamaya ramazanın 
maneviyatı hariç hiç kimsenin gücü yetmez. Bu birlikteliğe vesile olanlardan ve bu manevi kardeşliği sağlayanlardan Allah razı olsun. Allah kardeşliğini-
zi, dostluğunuzu, arkadaşlığınızı daim eylesin. İl Müdürümüz bahsetti, bugün bizler pencereyi açtığımızda güneşi görebiliyorsak, bu ülkede huzuru ve 
kardeşliği paylaşabiliyorsak. Bunda gerçekten şehit olan insanların çok büyük payı var. Bu memlekette kimisi eşini kimisi babasını kimisi de evladını 
kaybetti" dedi. 



 

 

 

 

 

 

 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü Elazığ 
Hipodrom Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İş-Kur tarafından ortakla-
şa düzenlenen ve Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire-
si Başkanlığınca desteklenen "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor 
" programı kapsamında, Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri Elazığ Bele-
diyesi Kültür Park'ta gerçekleştirilen törenle mezun oldu. Mezuniyet 
törenine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım Yayınlar 
Dairesi Başkanı Gürcan ÖZDAĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet KALELİ,  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa ÖZDEMİR, 
Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, TJK Başkanı 
Yasin Kadri EKİNCİ   Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Abdullah BALCI 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan İl  Gıda Tarım  ve Hayvancılık Müdürü 
Turan KARAHAN ; " Türkiye'de dokuz ilimizde hipodromlarımız faaliyet 
gösteriyor. Bu Hipodromlar bulunduğu iller için ciddi anlamda değer 
teşkil ediyor. Bizde ilimizdeki hipodroma katkıda bulunmak amacı ile  
ekip arkadaşlarımızla beraber bir proje hazırladık ve bu projeyi Bakanlı-
ğımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına sunduk. Başkanlığı-
mız  projeyi yerinde bir proje olarak değerlendirdi ve 2017 yılı yatırım 
programına aldı. 

Kadın Seyisler  

Mezun Oldu 



 

 

 

 

 

Proje kapsamında 42 kadın seyis adayı 46 iş günü süresince "At  Yarışları 
Yönetmeliği Modüler Seyislik Eğitimi" aldı ve programda başarılı  olan 36 
kadın Türkiye'nin lisanslı ilk kadın seyisleri olmaya hak kazandı" dedi. İl 
Müdürü Turan KARAHAN,  projedeki en büyük hedefin çalışmak isteyen 
bayanlara istihdam sağlanması olduğunu söyleyerek, projede emeği ge-
çen herkese ve davetlilere teşekkür etti. 

Törende, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Elazığ Çalışma 
ve İş Kurumu Müdürü Abdullah Balcı, Kadın Seyis Fatma Orhan, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa 
Özdemir ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım Yayınlar 
Dairesi Başkanı Gürcan Özdağ da birer konuşma gerçekleştirdiler. 

Lisanslı kadın seyislerden 8'i Eylül ayında Prag'a gitme ve bir  haftalık özel 
kursta eğitim görme şansı elde ederken, törende yapılan çekilişle  ilk 
etapta mezun kadın seyislerden 4'ü İstanbul'da 1'i Ankara'da, 5'i ise  Ela-
zığ'da istihdam edilecek. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TJK yetkilileri projeyi diğer hipod-
romlarda da devam  ettirmeyi hedefliyor.   



 

 

 

 

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanan okul kantin-
leri için kantin eylem planı kapsamında ilk, orta ve lise düzeyi eği-
tim kurumlarında yapılan eğitimin sonuncusu Doğa Kolejinde ger-
çekleşti. 

Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KA-
RAHAN; "Bu güzel ramazan ayında sizlerle birlikte olmanın mutlu-
luğunu ifade ederek sizleri şahsım ve müdürlüğüm adına saygıyla 
selamlıyorum. Bizler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ola-
rak malumunuz kanunun bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde 
gıda ve gıda maddeleri ile temas eden toptan ve perakende satış 
yerleri, imalathaneleri, okul kantinleri gibi bütün gıda konuların-
daki denetim ve düzenleme yetkisi bakanlığımızda, ilde de İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ndedir. Bizler ekip arkadaşları-
mızla birlikte bu tür yerlerin denetimini rutin bir şekilde devam 
ediyoruz. Bizler bu denetimlere farklı bir perspektif getirerek bu-
radaki algıyı değiştirerek bir eylem planı oluşturduk. Bu kapsamda 
60 okulumuzda çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelerek 
onlara sağlıklı gıdaya ulaşma yolları, satın alırken nelere dikkat 
etmeleri gerektiği ile ilgili hem bilinçlendirme yapmak hem de 
gönüllü gıda denetçileri oluşturarak çocuklarımızı da bu işe dahil 
etmek istedik. Bugün burada bu programın son gününü gerçek-
leştiriyoruz. Bu vesile ile binlerce öğrencimize ulaşmış olduk. Bun-
dan sonra çocuklarımız sadece okulda değil, aileleri ile birlikte 
alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilecek ve 
ebeveynlerine öncülük edecekler" dedi. 

Düzenlenen eğitimde söz konusu eğitim kurumundaki öğrenciler 
arasından "Fahri Gıda Müfettişleri Ekibi" oluşturularak uygulan-
maya başlandı. 

Daha sonra İl Müdürlüğümüz personellerinden Gıda Mühendisi 
Dr. Nalan ÖZER tarafından öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda 
maddesi satın alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıdaların 
muhafaza şartları, Alo 174 Gıda Hattı ile temizlik ve hijyen konula-
rında bilgiler verildi. 

Doğa Kolejinde 

Kantin Eylem  
          Planı Anlatıldı 



 

 

 

 

 

 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kovancılar İlçe Müdürlüğü, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Kovancılar Ziraat Odası Baş-
kanlığı, Kovancılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği sonucu 03- 17 Nisan 2017  tarihleri arasında "Meyve Ağaçlarında Budama" ile 06-27 
Nisan 2017 tarihlerinde "Toprak İşleme" kursları  İlimiz Kovancılar ilçesi Payamlı köyünde gerçekleşti. Kurs sonunda kursiyerler için Ağın ve Ke-
ban  İlçelerine  teknik gezi düzenlendi; Düzenlenen teknik geziye İl Gıda Tarım ve  Hayvancılık  Müdürlüğü  ile  Kovancılar İlçe Müdürlüğü teknik 
personelleri, Kovancılar İlçe Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri Zülfü AĞRI, Ağın İlçe Tarım Müdürü Türker OTLU ve 31 kursiyerimiz katıldı. 

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri artırmak adına kursiyerlerimiz için düzenlenen teknik gezi, Ağın İlçe Müdürlüğünün ev sa-
hipliğinde Ağında yetiştirilen Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerinin bulunduğu Badem Adası, Badem Havzası ve Badem Bahçelerine yapıldı. Gezi 
boyunca yaklaşık 3000 da. alana sahip badem adasındaki 8 yaşındaki badem ağaçlarının nasıl yetiştirildiği konusunda Ağın İlçe Tarım Müdürü 
Türker OTLU tarafından geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yaklaşık 930 da. Badem ağaçlarının olduğu bahçelere sahip İnşaat Mühendisi 
Alaattin YAZICI  Badem Yetiştiriciliği konusunda  bilgilendirmede bulundu. Kovancılar İlçe Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği ile kursiyerlerimize ve 
teknik personele Keban Alabalık Tesislerinde   ikram edilen  yemeğin ardından gezi son buldu. 

İlçelerimize  

Teknik Gezi  
         Düzenlendi 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 


