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Anadolunun kales� ve kalb�, kad�m 
tar�h�m�z�n ve meden�yet�m�z�n en öneml� 
merkezler�nden b�r�s� olan, Fırat'ın coşkuyla ve 
bereketle besled�ğ�, Hazar dağının haşmet ve 
şefkatle sağdığı, kend� az�z Elazığ, günümüzde 
gel�şm�ş modern b�r şehr�n bütün özell�kler�n� 
ve değerler�n� kend�nde barındıran fakat 
geçm�ş�yle ve tar�h� bak�yes�yle de bağlarını 
kesmeyen, mevcud�yet�n� köklü temeller 
üzer�ne �nşa eden, dupduru kanallardan 
beslenen, mayası sağlam, hamuru sağlam 
kad�m b�r meden�yet�n m�rasıdır.

E laz ığ doğasından,  kültüründen, 
sanatından, tar�h�nden, �nanç değerler�nden, 
e ko n o m � k  p o t a n s � ye l � n d e n ,  t u r � s t � k 
�mkânlarına, tarım ve hayvancılığına kadar 
müth�ş potans�yel� olan b�r şeh�r.

Elazığ, tarım ve hayvancılıkta son yıllarda 
büyük � ler leme kaydetm�şt � r.  Kanat l ı 
sektöründek� gel�şmeler sayes�nde bölgeye 
h�tap eden b�r �l konumuna gelm�ş ve komşu 
ülkelere �hracatın yapıldığı öneml� b�r �l 

konumuna gelm�şt�r. Büyükbaş hayvancılıkta 
yabancı kökenl� yatırımcıların �l�m�ze yapacağı 
yatırımlar �le �l�m�z�n hem mevcut hayvan 
sayısında b�r artış sağlayacak hem de bu 
sektörel yatırımla �l�m�ze katma değer 
kazandıracaktır. 

Ayrıca 68 b�n hektar su yüzey alanında 
yapılan alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� �le �ç sularda 
18.000 ton/yıl üret�m �le Türk�ye'de 1. Sırada 
yer almaktadır. 

İl�m�z Karakoçan İlçes� ve c�pte bulunan 
sıcak su kaynakları sayes�nde seracılıkta 
�lerleme kayded�lecek ve sebzede �hracat 
yapan lokomot�f b�r sektör oluşumu sağlanmış 
olacaktır.

İl�m�zde yapılan tarımsal çalışmaların 
yayınlanmasını sağlamak amacıyla �l Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz tarafından üç ayda b�r 
çıkarılan derg�n�n hayata geç�r�lmes�nde 
emeğ� geçenler� tebr�k ed�yorum. 
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Elazığ Val�s�

Çet�n Oktay KALDIRIM
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Elazığ �l�m�z tarım ve hayvancılık 
kent�d�r. Elazığ �l�m�ze baktığımız zaman 
yaklaşık 104 b�n hektarı sulanab�len, 236 b�n 
hektar tarım araz�s�, 226 b�n hektar çayır mera 
alanımız, 170 b�n c�varında büyükbaş hayvan 
varlığımız, 603 b�n c�varında büyükbaş 
hayvan kapas�tem�z mevcuttur.

Bakanlığımızın son dönemlerde yapmış 
olduğu h�be destekler�yle c�dd� b�r tırmanışa 
geçen ve döneml�k 6.6 m�lyon kapas�teye 
ulaşmış olan kanatlı sektörü 86 b�n ton 
c�varında yıllık üzüm üret�m�, 60 b�n ton 
c�varında Bask�l kayısısı üret�m�, 2 b�n ton 
c�varında y�ne son dönemlerde kapama 
modern meyve bahçeler�n�n oluşumuyla 
badem üret�m� ve Türk�ye b�r�nc�s� olarak yıllık 
18 b�n ton c�varında alabalık üret�m�yle 
Türk�ye'de tarım ve hayvancılık açısından 
sayılı �llerden b�r tanes�d�r. Y�ne aynı şek�lde 
b�tk� florası zeng�nl�ğ� açısından çok öneml� b�r 

yere sah�p olan ve 67 b�n kolon� �le yıllık 
ortalama b�n ton c�varında bal üret�m� yapan 
b�r �l durumundayız.

Bugüne kadar olduğu g�b� bundan 
sonra da ç�ftç�ler�m�ze Bakanlığın teşv�k ve 
destekler�n� ulaştıracak, her türlü tekn�k 
sorunlarına İl Müdürlüğü olarak çözüm bulma 
gayret� �çer�s�nde olacağız. Elazığ tarımının ve 
Elazığ ç�ftç�s�n�n her zaman h�zmet�nde 
olacağız.

B�r�nc� yayın yılını tamamladığımız 
derg�m�z�n s�z değerl� okuyucularımıza hayırlı 
olması temenn�s�yle en kalb� duygularla 
selamlıyorum. 
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan: 
"Balıkçılarımızın hasretle bekled�ğ� Su Ürünler� 
Kanunu'ndak� değ�ş�kl�ğ� tekn�k düzeyde 
tamamladık. Mecl�s�m�z�n açılmasıyla beraber 
m�lletvek�ller�m�z gerekl� yasa tekl�fin� 
parlamentomuza sunacaklardır." ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy 
'de Su Ürünler� Av Sezonu Açılış Tören�'ndek� 
konuşmasına, "İnşallah bu geceden �t�baren 
balıkçılarımız 'V�ra b�sm�llah' d�yerek den�zlere 
açılacak, önümüzdek� 7,5 ay boyunca rızklarını 
arayacak.  Tüm bal ıkçı  kardeşler�m�ze 
mevladan bereketl� ve başarılı b�r sezon 
d�l�yorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu 
gelmes�n� temenn� ed�yorum." d�yerek başladı.

Üç  ta ra f ı n ın  den � z l e r l e  çev r � l � 
Türk�ye'n�n, �kl�m ve coğrafi olarak dünyanın en 
güzel konumlarından b�r�ne sah�p olduğunu 
anlatan Erdoğan, "Den�z, doğal göl, baraj gölü 
ve gölet olmak üzere toplam 26 m�lyon hektar 
su yüzey alanımız var. Den�zler�m�zde 500, �ç 
sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Bu 
türlerden yaklaşık 100'ünün de t�car� avcılığı 

yapılıyor. Su ürünler� sektörü 53 b�n k�ş�ye 
doğrudan, 250 b�n k�ş�ye dolaylı �st�hdam 
sağlıyor. Allah'a hamdolsun her sene 600-700 
b�n ton c�varında su ürünü �st�hsal ed�yoruz. 
2018'de 314 b�n tonu avcılıktan, 314 b�n 600 
tonu yet�şt�r�c�l�kten olmak üzere toplam 628 
b�n 600 ton su ürünü ürett�k. İnşallah mevlanın 
yardımı, s�zler�n de çabalarıyla bu rakamın yen� 
sezonda daha da artacağına �nanıyorum." d�ye 
konuştu.

Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle 
bekled�ğ� Su Ürünler� Kanunu'ndak� değ�ş�kl�ğ� 
tekn�k düzeyde tamamladık. Mecl�s�m�z�n 
açılmasıyla beraber m�lletvek�ller�m�z -az önce 
bakanımızı d�nled�n�z- gerekl� yasa tekl�fin� 
parlamentomuza sunacaklardır. Tarım ve 
Orman Bakanlığımız, soğuk hava depolarına, 
balık �şleme ve muhafaza tes�sler�ne yönel�k 
h�beler ver�yor. 12 metreden küçük boyda 
gem�s� olan 10 b�n kıyı balıkçımızı 2017'den 
�t�baren destek kapsamına aldık ve 21 m�lyon 
l�ra ödeme yaptık." ded�.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

SU ÜRÜNLERİ AV SEZONUNU AÇTI…
ERDOĞAN'DAN BALIKÇILARA MÜJDE...
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 Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 
Bek�r Pakdem�rl�, "İkl�m Esnekl�ğ� İle Ekos�stem 
Yönet�m�n� Gel�şt�rerek Gıda Güvenl�ğ�ne 
Yönel�k Entegre Araz� Kullanım Planlaması" 
Projes�n�n açılışında konuştu.

 Hızla artan dünya nüfusunun 2050 
yılında 10 m�lyarı bulacağının tahm�n ed�ld�ğ�n� 
bel�rten Pakdem�rl�, buna bağlı olarak gıda 
tüket�m�n�n de yüzde 60 artış göstereceğ�n� 
bel�rtt�. Türk�ye'n�n mevcut nüfus ve tarım 
potans�yel�ne da�r de konuşan Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdem�rl� "Pek�, Nasıl B�r Türk�ye'de 
Yaşıyoruz?" d�ye baktığımızda: Tarım 
sektörümüz, 82 m�lyon Ülke nüfusunun yanı 
sıra, yaklaşık 5 m�lyon mültec� ve göçmen �le 
50 m�lyon tur�st� beslemekted�r. Yapılan 
çalışmalar ve uygulanan akılcı pol�t�kalarla 
Türk Tarımı, Dünyanın 7. Büyük, Avrupa'nın �se 
en büyük tarımsal ekonom�s� hal�ne gelm�şt�r" 
ded�.

 2050 yılında, nüfusumuzun, 100 
m�lyonu geçeceğ�n�n tahm�n ed�ld�ğ�n� de 
hatırlatan Pakdem�rl�, bunun sonucunda 
Kentleşme oranının, %86'yı bulab�leceğ�n� ve 
küresel ısınma, yanlış kullanma, çölleşme, 
erozyon g�b� sebeplerle, tarıma elver�şl� 
araz�ler�n tehd�t altında olacağını bel�rtt�.

"ATIL ALANLARIN TARIMA KAZANDIRILMASI 
İLE EKONOMİYE YILLIK 13 MİLYARLIK KATKI”

 Bütün bu tehd�tler� bertaraf etmek 
adına yoğun çalışmaların devam ett�ğ�n� �fade 
eden Bakan Pakdem�rl�, "Halen 24 m�lyon ha 
alanda tarım yapmakta, 14.6 m�lyon ha alanda 
�se meralardan faydalanmaktayız. Son 15 yılda, 
orman alanlarımızı c�dd� oranda gen�şletm�ş, 
4.5 m�lyar fidanı toprakla buluşturmuş 
durumdayız. Erozyon �le mücadelede dünya 
l�der�y�z. Yılda, 500 m�lyon ton olan toprak 
kaybını, yaptığımız çalışmalar �le 154 m�lyon

“DÜNYADA 7.
AVRUPA'DA İSE EN BÜYÜK
TARIMSAL EKONOMİYE SAHİBİZ”
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tona düşürdük. 2023 hedefim�z, 130 m�lyon 
tona düşürmekt�r. Ayrıca, araz� kullanım 
planlaması �le halen atıl durumda bulunan 2,9 
m�lyon ha alanın tarıma kazandırılması �ç�n 
çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bu alanın 
tarıma kazandırılmasıyla beraber ekonom�-
m�ze katkısı yıllık 13 m�lyar l�ra olacaktır.

"MODERN SULAMA S İSTEMLERİN İN 
DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA 2019'DA 
300 MİLYON TL HİBE VERECEĞİZ”

 Gen�şletme olanağı olmayan tarım 
araz�ler�n� artan nüfusun �ht�yaçlarını 
karşılayab�lmek �ç�n, tüm doğal kaynaklarla 
b�rl�kte akılcı kullanmak gerekt�ğ�n� de �fade 
eden Pakdem�rl�, "İy� b�r planlama, �ş�n en 
temel öğes�d�r" "Bugüne kadar  ded� ve ekled�: 
6.5 m�lyon ha alanı suyla buluşturduk. Tarımda 
su kaynaklarının ver�ml� kullanılab�lmes� �ç�n 
modern sulama s�stemler�n�n desteklenmes� 
kapsamında, %50 h�be ver�yoruz.  İnşallah, 
2019 yılında, 300 m�lyon TL h�be ödemes� 
yapacağız."   
 
 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tarım 
araz�ler�n�n sürdürüleb�l�r kullanımı ve etk�n 
korunması �le tarımsal üret�m�n artırılması �ç�n 

mevzuat çalışmalarına devam ett�ğ�n� de 
bel�rten Pakdem�rl�, bu sayede, tarımsal 
üret�m�n arttırılmasının önünde engel olan 
tarımsal amaçlı seralarda, ruhsat aşamasında 
yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması �ç�n 
gerekl �  düzenlemeler �n de �ved� l �k le 
yapıldığını söyled�.

 Bakan Pakdem�rl�, tarıma ve toprağa 
da�r her konunun Eylül veya Ek�m ayında 
yapılması planlanan 3. Tarım Şurası'nda ele 
alınacağını da açıkladı.

 Açılışı yapılan "İkl�m Esnekl�ğ� İle 
Ekos�stem Yönet�m�n� Gel�şt�rerek Gıda 
Güvenl�ğ�ne Yönel�k Entegre Araz� Kullanım 
Planlaması (ILUP)" Projes�n�n �lk etapta p�lot �l 
Ankara'nın Ayaş �lçes�nde yürütüleceğ�n� 
ancak daha sonra ülken�n tamamına 
yayılacağını bel�rten Pakdem�rl�, "Bu proje �le 
toprak ve su potans�yel�n� bel�rleyerek, 
Entegre Araz� Kullanım Planının yapılmasını 
öngörüyoruz.  Y�ne,  tar ım alanlar ının 
korunmasını ve üret�m potans�yel�ne uygun 
kullanılması �le d�ğer sektörler �ç�n de 
a l t e r n a t � f  a l a n l a r ı n  b e l � r l e n m e s � n � 
amaçlıyoruz" �fadeler�n� kullandı.
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İl�m�z sınırları �çer�s�nde yer alan Keban, 
Karakaya, Özlüce, Kalec�k Baraj Göller� �le Hazar 
Gölü ve bunlara bağlantılı tüm akarsularda 
uygulanan Su Ürünler� Avlanma Yasağı 1 
Temmuz 2019 günü sona erd�.

Av sezonun başlaması  neden�yle 
düzenlenen etk�nl�ğe; Keban Kaymakamı Ers�n 
TEPELİ, Keban Beled�ye Başkanı Feth�ye ATLI, İl 
Tarım ve Orman Müdür Vek�l� Vedat ERGÜN, 
Şube Müdürler�, İlçe Tarım Müdürü Z�yadd�n 
SEÇKİN, Su Ürünler� Kooperat�f Başkanı İhsan 
Dem�r, Elazığ Amatör Balıkçılar Derneğ� Başkanı 
Ömer Faruk Gül ve davetl�ler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vek�l� Vedat 
ERGÜN yaptığı konuşmada; “Elazığ'da yıllık 
yaklaşık 18 b�n ton alabalık üret�l�yor. Av yasağı 
süres�nce �l�m�z genel�nde yapılan 524 adet su 
ürünler� av yasağı denet�m�nde, su ürünler� av 
yasağına uymayan 56 k�ş�ye toplam 59.512 TL 
�dar� para cezası uygulanmış olup, kaçak 
avlanan yaklaşık 4570 kg sazang�ller 
fam�lyasına a�t balık �nsan tüket�m�ne uygun 
olmadığından �mha ed�lm�şt�r. Y�ne yasak 
süres�nce yapılan kontrollerde 12,550 metre 
balık ağına yasal �şlem yapılmak üzere el 

konulmuştur. 1 Temmuz �t�barı �le başlayan 
avlanma sezonunda sürdürüleb�l�r b�r su 
ürünler� avcılığı �ç�n kanun, yönetmel�k ve 
tebl�ğlere uygun avcılık denet�mler�m�z aynı 
kararlılıkla devam edecekt�r” ded�.

Vedat ERGÜN konuşmasının devamında 
Maalesef üret�mdek� başarıyı �l olarak tüket�mde 
gösterem�yoruz. Bundan sonrak� hedefim�z 
vatandaşların balık tüket�mler�n� arttırmak 
olduğunu söyleyerek, t�car� ve amatör tüm 
balıkçıları mevzuat çerçeves�nde avlanmaya 
davet ederek, hayırlı ve bereketl� b�r avlanma 
sezonu d�led�.

Keban �lçes�nde yaklaşık 15 balıkçı teknes� 
�le balık avlandığını �fade eden İlçe Müdürü 
Z�yadd�n SEÇKİN; “Alabalık üret�m�nde 
Türk�ye'de b�r�nc� sıradayız. Keban baraj 
gölünde bulunan sazan, turna, kefal ve gümüş 
balığı türler� üreme dönem� boyunca hem 
amatör avcılığa hem de profesyonel avcılığa 
kapatıldı. Bugün balıkçılarımız v�ra b�sm�llah 
d�yerek ağlarını suya bırakarak av sezonunu 
açtılar. İnşallah bereketl� b�r sezon geç�r�r�z” 
ded�. 

SU ÜRÜNLERİ
AV YASAĞI SONA ERDİ…
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 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
düzenled�ğ� “Kadın Ç�ftç�ler Tarımsal 
Ye n � l � k l e r l e  B u l u ş u yo r ”  p r o g r a m ı 
kapsamında İl�m�z merkeze bağlı Sün 
köyünde “Koruktan Gelen Ş�fa Projes�” açılış 
tören� yapıldı.
 Törene İl Tarım ve Orman Müdürü 
Turan KARAHAN, İl Müdür Yardımcısı, Kurum  
ve Şube Müdürler� B�rl�k Başkanları, S�v�l 
Toplum Kuruluş tems�lc�ler�, muhtarlar ve çok 
sayıda davetl� katıldı. 
 Bakanlık olarak bu tür projeler� 
destekleyerek kadını �ş hayatında akt�f hale 
get�rmey� amaçladıklarını söyleyen İl Müdürü 
K A R A H A N ,  2 0 1 5  y ı l ı n d a n  � t � b a r e n 
yürüttüğümüz "Kadın Ç�ftç�ler Tarımsal 
Yen�l �klerle Buluşuyor Programı"  � le 
Türk�ye'n�n 81 �l�nde kadın ç�ftç�lere yönel�k 
uygulanan projeler başarılı oldu.

 Tarım ve hayvancılık şehr� olan �l�m�z�n 
tarım faal�yetler� �çer�s�nde en öneml� 
ürünler�nden b�r� 110 b�n dekar alanda, yıllık 85 
b�n ton c�varında ürün elde ett�ğ�m�z 
üzümdür. Üzüm üreten ç�ftç�lere destek olmak 
�ç�n böyle b�r projey� hayata geç�rd�k, Üzüm 
�şlenmed�ğ�nde, katma değer� yüksek ürün 
hal�ne get�r�lmed�ğ�nde ç�ftç�ler�m�z maalesef 
mağdur oluyor. Üzümden yapılan koruk 
şerbet�n� yen�den üret�c� ler,  ç�ftç� ler, 
tüket�c�ler ve her şeyden önce �ç ve dış 
p�yasaya sunmak üzere Sün ve Muratcık 
köyler�nde, başlangıçta 43 kadın ç�ftç�y� 
eğ�t�me tab� tutarak, �nşallah koruk şerbet�n�  
yen�den hayata geç�receğ�z" �fadeler�ne yer 
verd�.

KORUKTAN GELEN ŞİFA 
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 İ l �m�z  genel �nde “Organ�k  Bal 
Üret�m�n�n Yaygınlaştırılması Projes�” �le 
organ�k bal üret�m�n�n gel�şt�r�lmes�n� 
sağlamak ve bu amaçla hem yöre ç�ftç�s�ne, 
hem de ülkem�ze gel�r get�recek faal�yetler �le 
tarımsal kalkınmayı sağlayarak �st�hdam 
yaratmayı amaçlayan proje gün geçt�kçe �lg� 
görmeye ve yaygınlaşmaya devam ed�yor.
 İ l  Tar ım ve  Orman Müdür lüğü 
tarafından İl�m�zde usta öğret�c�ler ve 
kurs�yerlere yaptırılan 200 adet kovan 
düzenlenen törenle El Sanatları Eğ�t�m 
Merkez� Müdürlüğü bahçes�nde üret�c�lere 
dağıtıldı. 
 Programa İl Tarım ve Orman Müdürü 
Turan KARAHAN, İl Müdür Yardımcısı Vedat 
ERGÜN, El Sanatları Eğ�t�m Merkez� Müdürü 
Haydar AKTAR, TKDK İl Koord�natörü İbrah�m 
Sertaç YILMAZ, Şube Müdürler� Toprak 
Mahsuller� Ofis� Ajans Müdürü Hüsey�n 
KARAGÖZOĞLU, Arıcılar B�rl�ğ� Başkanı Fırat 
CANBAY, Z�raat Odası Başkanı İbrah�m 
HACIOĞULLARI,ve çok sayıda davetl� katıldı.

 Organ�k Kovan dağıtım tören�nde 
konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN proje hakkında b�lg�ler vererek 
şöyle konuştu; “İlk olarak Maden İlçem�zde 
2012 yılında üç arıcının kend� �mkânları ve İl 
Müdürlüğümüzün yönlend�rmes�yle, başlayan 
Organ�k Arıcılık 2014 yılında projelend�r�l-
mes�yle 16 arıcı ve 480 kovana çıkarılarak hız 
kesmeden yaygınlaşması sağlandı.
 Proje Kapsamında S�vr�ce İlçem�zde 
y�ne 2016 yılında İl Müdürlüğümüz tarafından 
dağıtılan 600 adet organ�k kovan �le 20 arıcı 
organ�k üret�me devam ett�.
 Keban ve Karakoçan İlçeler�m�zde 
20'şer üret�c� 2018 yılında projeye dah�l ed�ld� 
ve 200'ü Keban İlçem�ze 200'üde Karakoçan 
İlçem�ze olmak üzere toplamda 400 adet 
organ�k kovan dağıtımı yapıldı. Karakoçan 
İlçem�zdek� organ�k arıcılarımıza 2019 yılı 
proje bütçes�nden 200 adet kovan yaptırılmış 
olup dağıtımı en kısa sürede gerçek-
leşecekt�r” ded�.

ORGANİK KOVANLAR
ÇOĞALIYOR…



PROJE SAHİPLERİ İLE
HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI…
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 Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmes� 
Programı çerçeves�nde, 2019 Yılı Projeler� 
onaylanarak h�be almaya hak eden yatırımcılar �le 
H�be Sözleşmeler� İ l Müdürlüğü toplantı 
salonunda düzenlenen törenle �mzalandı.
 Törene; İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN, Şube Müdürler�, Z�raat Odası Başkanı 
İbrah�m HACIOĞULLARI ve üret�c�ler katıldı. 
 Artan nüfus �le b�rl�kte su ve gıda 
tem�n�n�n dünyanın öneml� sorunları arasında  yer 
aldığına d�kkat çeken İl Müdürü Turan KARAHAN; 
"B�z sulamaya çok önem ver�yoruz. Su olmadan 
hayat olamaz. Üret�c�ler�m�z�n modern basınçlı 
sulama yöntemler�n� kullanmaları kısıtlı olan su 
kaynaklarının tasarruflu kullanımı açısından çok 

öneml�. Hazırlanan projeler �le hem daha az su 
kullanarak sudan büyük tasarruf sağlıyoruz, hem 
de b�r�m alandan alınan ver�m� arttırarak daha 
fazla ürün almış oluyoruz” ded�.
 İl Müdürü KARAHAN konuşmasının 
devamında; “2019 yılında öncek� yıllara oranla 
projelerde artış oldu. 15.Etap B�reysel Sulama  
S�stemler� H�be Desteğ� Programı kapsamında 
Müdürlüğümüze 114 yatırımcı başvuruda  
bulundu. Başvurulardan 113 yatırımcıya a�t 
sulama projes� uygun görülerek Müdürlüğü-
müzce onaylandı"  d �yerek yat ı r ımlar ın 
üret�c�ler�m�ze ve �l�m�z tarımına hayırlı olmasını 
d�led�.



 Muratçık köyünde 10 dekarlık alanda 
deneme amaçlı ek�len buğday ve arpanın 
hasadı yapıldı.
 İ l  Tar ım ve  Orman  Müdür lüğü 
tarafından düzenlenen tarla gününe; İl Müdürü 
Turan KARAHAN, GAP Uluslararası Tarımsal 
Araştırma ve Eğ�t�m Merkez� Müdürlüğünden 
Dr. İrfan ERDEMCİ, Kurum ve Şube Müdürler�, 
STK tems�lc�ler�, muhtarlar ve üret�c�ler katıldı. 

 Ç�ftç�l�kle uğraşmanın ve üret�m 
yapmanın zahmetl� b�r �ş olduğunu söyleyen İl 
Müdürü Turan KARAHAN; “B�l�msel ver�ler 
şunu göster�yor k� s�z aynı toprak koşullarında, 
aynı bakımla, aynı kültürel yöntemlerle seçm�ş 
olduğunuz çeş�d�, �kl�m�n�ze ve coğrafyanıza 
uygun seçt�ğ�n�zde daha �şe başlarken yüzde 
y�rm� beş otuz oranında b�r ver�m artışıyla 
başlamış oluyorsunuz. Ancak yanlış çeş�t 
seçt�ğ�n�zde bütün emeğ�n�z daha baştan 
kayboluyor. 

 Demonstrasyon alanında Araştırma 
Enst�tü Müdürlükler�nden tem�n ett�ğ�m�z, 18 
çeş�t ekmekl�k buğday, 6 çeş�t makarnalık 
buğday, 12 çeş�t arpa olmak üzere toplam 36 
çeş�t sert�fikalı buğday ve arpa tohumunun 

ek�m�n� yaptık.  Bugün de düzenlem�ş 
olduğumuz tarla günüyle, bölgem�z şartlarına 
uygun, ver�m ve kal�tes� yüksek hastalıklara 
karşı tolerant olan çeş�tler� bel�rleyerek 
tanıtımını gerçekleşt�r�yoruz. 

 Çalışmada yer alan hatlar kal�te, ver�m 
ve hastalıklar bakımında standart çeş�tler� 
geçen hatlar, önümüzdek� yıllarda GAP 
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğ�t�m 
Merkez� Müdürlüğü tarafından tesc�le tekl�f 
ed�lecekt�r. Tesc�l ed�len çeş�tler�n sert�fikalı 
tohumları üret�lerek ç�ftç�ler�n h�zmet�ne 
sunulacaktır” d�ye konuştu.

 2013 yılında sonra ıslah programlarını 
değ�şt�rd�kler�n� bel�rten Dr. İrfan ERDEMCİ, bu 
bölgelere yönel�k olarak fakültat�f ıslah buğday 
çalışma programları başlattıklarını İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün desteğ� �le makarnalık 
buğday, ekmekl�k buğday ve arpa olmak üzere 
toplam 36 çeş�d�n demonstrasyonunu 
yaptıklarını söyled�.

  Üret�c� Serkan AYKAÇ �se; köyler�nde 
tarla günü düzenled�kler� �ç�n başta İl Müdürü 
olmak üzere emeğ� geçen herkese teşekkür 
ederek hasadın bereketl� olmasını d�led�. 

MURATÇIK KÖYÜNDE TARLA GÜNÜ… 
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B�tk�sel Üret�m ve B�tk� Sağlığı Şube 
Müdürü Yılmaz ATAŞ, İl�m�zde hububat 
hasadına 15 Haz�ran �t�bar�yle başlandığını 
hatırlatarak; “İl�m�z�n yaklaşık 900 dekar 
hububat ek�m alanına sah�pt�r. Bu alanlarda 
%50-%50 arpa ve buğday ek�m� yapılmaktadır. 
Arpa hasat �şlemler� %70 oranında tamam-
lanmıştır. Buğday hasadı �se geçen hafta 
�t�bar�yle başlamıştır. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak hasadın başlamasıyla b�rl�kte 
özell�kle dane kaybını önlemek amacıyla İl 
Müdürlüğünde �k� ve her �lçede b�rer tane 
olmak üzere toplamda 12 tekn�k eleman ve 
dolaylı olarak 37 tekn�k personelle çalışmalara 
devam ed�lmekted�r” ded�.

 An �t�bar�yle de Palu İlçes� Baltaşı Köyü 
Muhtarı Erdem KAHVECİOĞLU' nun davet� 
üzer�ne Baltaşı Köyünde çalışmalara devam 
ed�ld�ğ�n� bel�rten ATAŞ; hasat etk�nl�kler�nde 
dane kayıplarının önlenmes�, b�çerdöverler�n 
operatör belges� veya �lg�l� sürücü belges�ne 
sah�p olan k�ş�lerce kullanılıp kullanılmadığını 
tesp�t ve tak�b�n�n yapıldığını söyled�.

Ayrıca yapılan hasat çalışmalarına �l�m�z�n 
bu yılk� arpa ver�m�n�n dekara 250-300 Kg. ve 
buğdayda �se 300-600 Kg. arasında olduğu 

gözlenm�şt�r. Ver�m�n araz�n�n yapısı, eğ�m� ve 
yağış koşullarına göre değ�şt�ğ�n� kaydeden 
ATAŞ; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 
B�çerdöver kullanacak k�ş�ler�n eğ�t�lmes� ve 
yetk�l� operatör sert�fikası almaları �ç�n 2005-
2018 yılları arasında 13 adet kurs açıldığını ve bu 
kursla sonucunda da 138 k�ş�ye operatör belges� 
ver�ld�ğ�n� sözler�ne ekled�.

Daha sonra söz alan Kovancılar Z�raat 
Odası Başkanı İzzet DEMİRAL hasat ed�len 
ürünler ve tohumluk destekler� �le �lg�l� b�lg�ler 
vererek, hasat ücret�n� İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak 1600-Kg. gelen römorklu b�çerlerde 230 
TL. fiyat bel�rled�kler�n� ve üret�c�ler�nde bunu 
ben�msed�kler�n� söyled�. Ayrıca üret�c�ler�n 
tarlalarını hasat ett�r�rken kend�ler�n�n de dane 
kaybı konusunda hassas olmalarını ve ş�kayetler� 
olduğu takd�rde İl ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlükler�ne başvurmalarını �sted�. 

Hasat Etk�nl�ğ�ne B�tk�sel Üret�m ve B�tk� 
Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ, Çayır, Mera 
ve Yem B�tk�ler� Şube Müdürü Şems� Reş�t 
BİLİCİ, Palu İlçe Tarım Müdürü Eng�n ÖZEN 
Z�raat Odası Başkanları İzzet DEMİRAL ve 
Necmett�n TURGUT ve Baltaşı Köyü Muhtarı 
Erdem KAHVECİOĞLU katıldı.

HUBUBAT HASADI
DEVAM EDİYOR

HUBUBAT HASADI
DEVAM EDİYOR

HUBUBAT HASADI
DEVAM EDİYOR
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Tarım ve Orman Bakanlığınca İl�m�z�n de 
�ç�nde olduğu 32 �lde �lan ed�len Hayvancılığı 
gel�şt�rme Projes� çerçeves�nde İl�m�z Koyun Keç� 
Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� �le b�rl�kte başlatılan Koç Teke 
Gel�şt�rme Merkez�n�n �lk çatı makasları atıldı. 

İk� ay sonra �nşaatının tamamlanması 
beklenen �nşaat sahasında İl Müdürü Turan 
KARAHAN, Hayvan Sağlığı Yet�şt�r�c�l�ğ� Şube 
Müdürü Sal�m GÖKALP ve  Elazığ Koyun ve Keç� 
Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı Mahmut SEZER  
�ncelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan KARAHAN; 
“Malumunuz olduğu üzere İl�m�z küçükbaş 
hayvancılıkta özell�kle şavak ve ber�tan 
aş�retler�n�n de katkılarıyla öneml� b�r yerded�r. 
Bugünkü rakamlara baktığımızda İl�m�z�n yaklaşık 
700.000 c�varında küçükbaş hayvan varlığına 
sah�p olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın %50 
h�be desteğ� �le başlattığı Koç Teke Gel�şt�rme 
Merkez�n� �k� ay �çer�s�nde faal�yete geç�receğ�z.  

Ayrıca Bakanlığımızla b�rl�kte yürüttü-
ğümüz 4'ü merkez 1'� de Karakoçan �lçes�nde 
olmak üzere, 5 adet Halk El�nde Islah Projes� 
çerçeves�nde 32.000 adet hayvanı genet�ğ� 
yüksek, ver�m� ve kal�tes� yüksek olan hayvan 
ırklarını elde ed�yoruz. Halk El�nde Islah Projes� 
çerçeves�nde elde edeceğ�m�z koç ve tekelerle 
yen� merkez�m�zde kal�tel� ve ver�m� yüksek ırkları, 
Bakanlığımızın vereceğ� %50 h�be �le üret�c�ler�-
m�zle buluşturacağız.” ded�.

Daha sonra söz alan Elazığ Koyun ve Keç� 
Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı Mahmut SEZER'de 
proje hakkında b�lg�ler vererek Başta Bakanlık 
yetk�l� ler�  olmak üzere projen�n hayata 
geçmes�nde emeğ� olan herkese ve İl Müdürü 
KARAHAN'a teşekkürler�n� �leterek projen�n hayırlı 
olması temenn�ler�nde bulundu.

KOÇ VE TEKE GELİŞTİRME
MERKEZİ İNŞAATINDA SONA DOĞRU…

Tarımsal yen�l�kler�n kadın ç�ftç�ler 
tarafından öğren�lmes�, uygulanması ve kadın 
odaklı yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla 
İl�m�z Merkeze bağlı Sün Köyünde “Koruktan 
Gelen Ş�fa Projes�” kapsamında eğ�t�mler hız 
kesmeden devam ed�yor.

Cumhurbaşkanlığı B�r�nc� 100 günlük �craat 
programı kapsamında yer alan “kadın kooperat�f-
ler�n�n güçlend�r�lmes�, sürdürüleb�l�rl�kler�n�n 
sağlanması, kurumsal kapas�teler�n�n gel�şt�r�l-
mes�, görünürlükler�n�n arttırılması” eylem�n� 
gerçekleşt�r�lmes� amacıyla A�le, Çalışma ve 
Sosyal H�zmetler Bakanlığı T�caret Bakanlığı ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Kadın 
Kooperat�fler�n�n güçlend�r�lmes� �şb�rl�ğ� proto-
kolü �mzalanmıştır.     

Bu amaçla; A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler İl Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Orman 
İl Müdürlükler�nde görevl� konu uzmanlarının 
katılımı �le kadın kooperat�fç�l�ğ�, destek 
mekan�zmaları, �şletme, yönet�m, pazarlama, 
t�caret, �hracat, ürün gel�şt�rme ,satış ve 
pazarlama, markalaşma, coğrafi �şaretler, kamu 
�hale mevzuatı konularında b�l�nçlend�rme 
yapmak amacıyla Sün Köyündek� kadın 
ç�ftç�ler�m�ze eğ�t�m ver�ld�.  

Kurs�yerlere ayrıca İl Müdürlüğü tekn�k 
personel� tarafından tarımsal ve hayvancılık 
alanlarındak� destekler, kooperat�f kurulması, 
amacı ve çalışma esasları konularında da 
b�lg�lend�r�ld�.

KADINLARIN EĞİTİMİNE
BİR KATMA DEĞER DAHA…
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İl�m�z Kovancılar İlçes�nde 1,5 m�lyon l�raya 
mal olan ve 750.000 TL.'s� h�be olan s�lolar 
tamamlanarak h�zmet vermeye başladı. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destek-
lenmes� Programı kapsamında İlçeye bağlı 
Ek�nözü köyünde yüzde 50 h�be destekl� çel�k s�lo 
tes�s� tamamlandı. Tes�s�n açılışı 18 Temmuz 2019 
tar�h�nde İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN, Kaymakam Ömer Faruk ÖZDEMİR, 
Kurum ve kuruluş tems�lc�ler� �le ç�ftç�ler�n 
katılımıyla yapıldı.

Tes�sle �lg�l� b�lg� veren �şletme sah�b� 
Nurett�n Nur� ÇELİK; "1. Etap bu yatırımımız 21 b�n 
metrekare alan üzer�ne kuruldu. Hal� hazırda 6 b�n 
ton kapas�tel� olan tes�s�m�z� 25 b�n ton kapas�teye 
ulaştırma gayret� �çer�s�nde olacağız" ded�.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak b�rçok 
başlık adı altında üret�c�ye ve ç�ftç�ye destek 
ver�ld�ğ�n� anımsatan İl Müdürü KARAHAN �se, 
"Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmes� 
projeler� kapsamında 2006 yılından ber� 
uyguladığımız yarısı s�zden yarısı b�zden 
sloganıyla yüzde 50 h�be �le destekler sunuyoruz. 
Bu ekonom�k destekler�n desteklenmes� 
projeler�nde �l olarak da bugüne kadar 92 projey� 
yaklaşık 45 m�lyon l�ralık yatırım bedel�yle hayata 
geç�rd�k ve y�ne bunlara 20 m�lyon c�varında h�be 
desteğ� sağladık. Bu yatırım destekler� �çer�s�nde 
�l�m�z �ç�n gerçekten öneml� olan ve hububat 

üret�m�n�n depolanmasını, kal�tes�n� ve tüket�c�ye 
zamanında kal�tel�  ürünün ulaştırı lması 
noktasında c�dd� mana da önemsed�ğ�m�z çel�k 
s�lolardan 12 tanes�n�n desteğ�n� gerçekleşt�rd�k. 
Bunlara yaklaşık 5 m�lyon l�ra h�be desteğ�n� 
sağladık. Şuan da açılışını gerçekleşt�receğ�m�z ve 
özell�kle hububat ek�m� anlamında çok öneml� b�r 
ovamız olan Kovancılar ve c�varını besleyecek 
olan burada üret�m� yapılan hububatın kal�tel� b�r 
şek�lde depolanıp sonra tüket�c�ye ulaşmasını 
sağlayacak 6 b�n ton kapas�teye sah�p olan bu 
tes�s�m�ze desteğ�m�z� sunduk. Yaklaşık 1,5 m�lyon 
l�ralık yatırım değer� olan bu �şletmem�ze 750 b�n 
l�ra yan� yüzde 50 h�be b�r destek olduk" ded�.

Daha sonra söz alan Kovancılar Kaymakamı 
Ömer Faruk ÖZDEMİR �se Ekonom�k açıdan 
dünyada üret�m�n pek çok yöntem� olduğunu 
vurgulayarak "B�z üretmek zorundayız. Hem 
bölgedek� �nsanımızın sosyo ekonom�k açıdan 
korumak, buradak� göçü engelleyeb�lmek ve 
onların büyük şeh�rlerde hem kend�ler�n� hem 
evlatlarımızın kaybolmasını engellemek �ç�n 
burada üret�c�y� ve ç�ftç�y� tutmamız lazım" 
d�yerek, s�loların Kovancılar ve çevre �lçelerde 
üret�m yapan üret�c�lere hayırlı olmasını temenn� 
ett�.

Konuşmaların ardından, katılımcıların 
kurdele kes�m�yle tes�s�n açılışı yapıldı.

HUBUBATLAR
ÇELİK SİLOLARDA…
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“10. Tarım ve İnsan”
Konulu Fotoğraf
SergSerg�s� Açıldı 

 Açılışa, Elazığ Val�s� Sayın Çet�n Oktay 
KALDIRIM, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN �le kurum ve şube müdürler� katıldı.
 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Den�zbank
�şb�rl�ğ� �le yapmış olduğu “Tarım ve İnsan" 
konulu fotoğraf serg�s�n�n �l�m�z �ç�n hayırlı 
olmasını temenn� eden Elazığ Val�s� Sayın Çet�n 
Oktay KALDIRIM;” Elazığ toprak varlığı,  
tarımsal ürün çeş�tl�ğ� ve hayvan varlığı 
açısından zeng�n b�r �l. Proje ve yatırımlar �le var 
olan potans�yel�, daha �y� noktaya taşıyacak-
larını” söyled�.
 İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN �se; “Türk�ye'n�n 81 �l�nde görücüye 
çıkan “Tarım ve İnsan” temalı fotoğraf 
serg�m�z�n açılışını sayın val�m�z�n teşr�fler� �le 

gerçekleşt�rd�k. Üç gün boyunca sürecek olan ve 
halkımızın beğen�s�ne sunacağımız serg�,  
�nsanlarımızın tarımı nasıl ve hang� koşullarda 
yaptığını, alın ter�n�n kazanca ve berekete nasıl 
dönüştüğünü net b�r şek�lde göster�yor.
 Tarım ve İnsan  temalı yarışmamızın bu 
yıl k� ana konusu “buzağı yılı” olarak bel�rlend�. 
Türk�ye'n�n 81 �l�nden çeş�tl� gurupların katıldığı, 
25 b�n c�varındak� eser �çer�s�nden 60 tanes� 
ödüle layık görüldü. B�r�nc�ye on b�n, �k�nc�ye altı 
b�n, üçüncüye de dört b�n l�ra ver�ld�. Buzağılarla 
�lg�l� farkındalık ödülü �ç�n de altı b�n l�ra 
ver�ld�ğ�n� söyleyen KARAHAN, �nsanlarımızın 
duygularının çok güzel b�r şek�lde yansıdığı 
fotoğraf serg�s�ne tüm halkımızı davet ed�yoruz” 
ded�.

  Tarım ve Orman Bakan-
lığı'nın her yıl düzenled�ğ� "Tarım 
ve İnsan" konulu fotoğraf serg�s� 
Park23 AVM'de açıldı.



ALACAKAYA'DA
ORTAK AKIL TOPLANTISI 
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Alacakaya �lçes�, hükümet konağı toplantı 
salonunda “Tarım Orman Şurası Ortak Akıl 
Toplantısı” düzenlend�.

Toplantıya; Alacakaya İlçe Kaymakamı 
Mustafa İkbal ESKİ,İl Tarım ve Orman Müdürü 
Turan KARAHAN, İl Müdür Yardımcısı Vedat 
ERGÜN, Şube Müdürler�, İlçe Tarım Müdürü 
Coşkun DEMİRELLİ, Arı Yet�şt�r�c�l�ğ� B�rl�k 
Başkanı Fırat CANBAY, Damızlık Koyun-Keç� 
Yet�şt�r�c�l�ğ� B�rl�k Başkanı Mahmut SEZER ve 
üret�c�ler katıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay�p 
ERDOĞAN'ın öncülüğünde yürütülecek olan ve 
ek�m ayında yapılması planlanan “3. Tarım 
Orman Şurası “ �ç�n değerlend�rmede bulunmak, 
fik�r alışver�ş� yapıp �lçen�n tarım, orman ve 
hayvancıl ık  potans�yel�n�  raporlaştırıp 
bakanlığımıza �letmek �ç�n bu toplantının 
yapıldığını söyleyen İl  Tarım ve Orman Müdürü 
Turan KARAHAN, konuşmasının devamında 

Elazığ'ın  tarım ve hayvancılık potans�yel�ne , 
b�tk� florası ve yöresel ürünler�ne değ�nerek 
toplantının hayırlı olmasını d�led�. 

Alacakaya İlçe Kaymakamı Sayın Mustafa 
İkbal ESKİ konuşmasında; “Üret�m kadar tanıtım 
da  öneml�. Tanıtılmayan, pazar bulamayan her 
ürün ve üret�m perde arkasında kalır. Bu konuda 
b�ze ve �lçem�ze düşen üret�mde kend�m�ze 
yetecek düzeye gel�p sonrasında ürün 
pazarlayab�lmekt�r.   Bu konu da hep�m�z�n 
el�nden gelen� yaparak, üret�m ekonom�s�ne 
katkıda bulunacağına �nancım tamdır”ded�.

Arı Yet�şt�r�c�l�ğ� B�rl�k Başkanı Fırat 
CANBAY �se arı yet�şt�r�c�l�ğ� önem�ne, 
yet�şt�r�c�ler�n problemler�ne ve Elazığ'ın arıcılık 
potans�yel�ne değ�nd�.

Damızlık Koyun-Keç� Yet�şt�r�c�l�ğ� B�rl�k 
Başkanı Mahmut SEZER'de �lçe halkını küçükbaş 
hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�ne  teşv�k ederek bu yıl  
kurbanlarınız küçükbaş olsun ded�.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malatya 
Meyvec�l�k Araştırma Enst�tüsü �şb�rl�ğ� �le 
hazırlanan kadın ç�ftç�ler yen�l�kler �le 
buluşuyor programı kapsamında Sün 
Köyünde başlatılan  “Koruktan Gelen Ş�fa” 
projes�n�n çalışmalarını; Elazığ Val�s� Çet�n 
Oktay KALDIRIM, İl Tarım ve Orman Müdürü 
Turan KARAHAN, ETSO Başkanı As�lhan 
ARSLAN ve kurum müdürler� yer�nde 
�nceled�.

Merkeze bağlı  Sün ve Muratçık 
köyler�nde üzüm üret�m�n�n fazla olması ve 
üzümün pazardak� değer�n�n arttırılması 
amacıyla böyle b�r projeye başladıklarını 
söyleyen İl Müdürü KARAHAN; “ Bölgem�zde 
yet�şen ve ş�fa kaynağı olan koruk üzümü 
Ortaçağdan ber� kullanılan b�r lezzet 
"Koruktan Gelen Ş�fa" �sm� �le hayata 
geç�rd�ğ�m�z projede amacımız koruk suyunu 
hem Türk�ye'de k� hem de dünyadak� 
�nsanların sofralarına ulaştırmaktır ”ded�.

ETSO Başkanı As�lhan 
A R S L A N ;  “ D a ğ l a r ı m ı z , 
t aş l a r ım ız ,  ova la r ım ız , 
k ö y l ü m ü z ,  t ü m  k ı r s a l 
değerler�m�z b�z�m en değerl� 
varlıklarımız. Hak ett�kler� 
değer� vermek, onları en 
yüksek derecede tems�l�n� 
sağlamak adına çalışmalar 
üret�yoruz.

Bugünle alakalı burada, 
koruk suyunun yen�den 
ekonom�ye kazandırılması 
onun en �y�  ortamlarda 
� ş lenerek  ambala j lan ıp 

marketlere sunulması adına çok güzel 
çalışmalar yapılıyor. Bu b�r örneğ�m�zd�, 
bundan sonra üzüm şerbet�m�z ve d�ğer 
ürünler�m�z de gelecek de gelecek” ded�.

Elazığ Val�s� Çet�n Oktay KALDIRIM �se 
markalaşma çalışmalarına değ�nerek; “B�z�m 
artık yöresel ürünler�, yöresel olmaktan 
çıkarıp tadını, dokusunu, özell�ğ�n� bozmadan 
yapacağımız çalışmalarla katma değerl� hale 
get�r�p, dünya p�yasasına sunmamız lazım. 
Sunduğumuzda gerçekten başarının geld�ğ�n� 
de gördük. Burada markalaşma öneml�, 
paketleme öneml�, pazara uygun üret�m 
yapmak öneml�. Bunları da hep beraber 
s�zlerle yapacağız. Elazığ'da güzel çalışmalar 
var. İnşallah “Koruktan Gelen Ş�fa” projes� �le 
kurs�yerler�m�z �çer�s�nden yen� g�r�ş�m-
c�ler�m�z�n çıkacağını düşünüyorum. Bu 
konuda da destekler�m�z devam edecekt�r” 
d�ye �fade ett�.”

Konuşmaların ardından Val� Çet�n Oktay 
KALDIRIM, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN, ETSO Başkanı As�lhan ARSLAN 
üret�c�ler�n yaptığı çalışmaları �nceled�.

Sün köyünü z�yaret�n ardından Val� 
KALDIRIM ve beraber�ndek� heyet Pertek 
�skeles�ndek� kerev�t �şletmes�n�, Çatalharman 
köyü sınırları �çer�s�nde bulunan badem 
yarımadasını ve yerl� Rob�nson Crusoe  Z�ya 
amcanın tek başına yaşadığı adayı gezd�ler.

“Koruktan
Gelen Ş�fa”
Hayat
Buluyor…



Kurban Bayramına sayılı günler kala İl 
Tarım ve Orman Müdürü Turan KARAHAN, 
T�caret Borsası Genel Sekreter� Murat ÇİÇEK, 
Veter�ner Hek�mler Nebahat MİRZABEY ve 
Nejla YÜZGEÇ' le b�rl�kte Hayvan Borsasında 
�ncelemelerde bulundu.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan  üret�c�ler� 
�le görüşen ve satış yerler�n�n h�jyen ve 
düzen�yle �lg�l� konuları �nceleyen KARAHAN 
şöyle konuştu; “ İl�m�zde geçen yılk� kurban 
bayramında 3.500 adet büyükbaş ve 14.000 
adet c�varında da küçükbaş hayvanın 
kes�lm�şt�r. Bu yılk� beklent�ler�m�z �se 4.000 
adet büyükbaş ve 18.000 adet de küçükbaş 
hayvanın kurban �badet�  kapsamında 
kes�lmes�d�r. Bu kadar hayvanın bayram 
süres �nce  kes � lecek  o lması  b � r tak ım 
sorumlulukları da b�zlere get�rmekted�r. 
B�zlerde bu sorumluluk �çer�s�nde kes�mler�n 
sağlıklı b�r b�ç�mde tamamlanması �ç�n 

Bakanlığımız ve val�l�ğ�m�z�n b�ze verm�ş olduğu 
yetk�lerle mevzuat ve tal�matlar çerçeves�nde 
gerekl� �nceleme ve denetlemeler� yaparak 
tedb�rler� alıyoruz. Beled�yem�z�n ve t�caret 
borsasının oluşturduğu hayvan pazar ve kes�m 
yerler�nde uzman veter�ner hek�mler�m�z� 
görevlend�rd�k.  Bayram süres�nce bu 
arkadaşlarımız  7/24 esasıyla  çal ışma 
gerçekleşt�recekt�r. B�zlerde vatandaşlarla 
bayram süres�nce b�r arada olacağız. Amacımız 
sürec� sağlıklı b�r şek�lde yürütmekt�r ”ded�. Tüm 
�slam alem�n�n bayramını tebr�k ederek tüm 
halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu b�r 
bayram geç�rmes� d�lekler�n� sözler�ne ekled�.

T�caret Borsası Genel Sekreter� Murat 
ÇİÇEK' �n hayvan borsası hakkında b�lg�ler 
vermes�n�n ardından söz alan Uzman Veter�ner 
Hek�m Nebahat MİRZABEY kurbanlık hayvan 
seçerken  sağlık yönünden hayvanlarda d�kkat 
ed�lecek hususlar hakkında b�lg�ler verd�.

HAYVAN
BORSASINDA
İNCELEMELER
YAPILDI…
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Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 
tüm personel�n katılımı �le bayramlaşma 
programı gerçekleşt�. Programa İl Tarım ve 
Orman Müdürü Turan KARAHAN, İl Müdür 
Yardımcısı Vedat ERGÜN, Şube Müdürler� ve İl 
Müdürlüğü personel� katıldı.

Törende konuşma yapan İl Tarım ve Orman 
Müdürü Turan KARAHAN bayramların önem�ne 
değ�nerek; "B�rl�ğ�m�z�n, beraber-l�ğ�m�z�n, 
kardeşl�ğ�m�z�n s�mges� olan b�r bayramı daha 
ger�de bıraktık. Sevd�kler�n�z ve a�len�z �le b�rl�kte 
güzel ve hayırlı b�r bayram geç�rmen�z� 
rabb�mden n�yaz eder�m. Bayramlar b�rl�ktel�ğ�n 
ve kardeşl�ğ�n b�r daha hatırlandığı anlardır. 
Rabb�m kest�ğ�m�z kurbanları ve yaptığımız 
�badetler�n tamamını makbul ve kabul buyursun 
�nşallah. Rabb�m bu b�rl�ktel�k �çer�s�nde n�ce 
bayramlar nas�p ets�n. Hep�n�z�n bayramını canı 
gönülden tebr�k ed�yorum ve hayırlara ves�le 
olmasını d�l�yorum." ded�

İl Müdürlüğünde
BAYRAMLAŞMA

TÖRENİ
Yapıldı



 Barajlardak� mevcut balık stoklarının 
korunması, ekonom�k değer� yüksek balık 
türler�n�n artırılmasını ve vatandaşların prote�n 
�ht�yaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla 
sürdürülen  bal ık landırma çal ışmaları 
kapsamında, Elazığ Su Ürünler� Araştırma 
Enst�tüsü Müdürlüğünün ARGE merkez�nde 
üret�len sazan balığı yavruları Su Ürünler� 
Araştırma Enst�tüsü Tekn�k ek�b� ve Şube Müdür 
Vek�l�m�z �le Tekn�k Personel�m�z�n katılımıyla İl 
Müdür lüğümüzün  koord �nasyonu  � le 
balıklandırma programı çerçeves�nde Bask�l 
İlçes� Karakaya Baraj Gölü 8. Bölgeye 400.000 
adet sazan yavrusu bırakıldı.

     İl�m�z sınırları �çer�s�nde bulunan 7 Baraj 
Gölüne toplamda 2500.000 adet pullu sazan 
yavrusu bırakıldı. Gerek su kaynaklarına yen� 
bırakılan, gerekse suda mevcut d�ğer yavru 
balıkların gel�ş�mler�n� tamamlamaları ve en az 
b�r kez üreyeb�lmeler� �ç�n avcılık sırasında 
yakalanan küçük balıklara herhang� b�r zarar 
ver�lmeden suya �ade ed�lmeler� gerekmekted�r. 
      Bu doğal üreme s�stem� �ç�n son derece 
öneml�d�r. Su kaynaklarının k�rlet�lmemes� ve 
suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılık 
faal�yetler�nde Bakanlığımızca Tebl�ğlerle 
bel�rlenen yasak, sınırlama ve sorumluluklara 
t�t�zl�kle uyulması sularımızdak� doğal yaşamın 
devamlılığı �ç�n büyük önem arz etmekted�r.

Baraj Göller�m�zdek�

BALIKLANDIRMA
Çalışmalarımız Devam Ed�yor
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Ç�ftç�s�n�n ve üret�c�s�n�n �z�nden g�den, alın 
terler�n� kutsal sayan tüm personel� ve 
paydaşlarıyla Elazığ Ç�ftç�s� �ç�n durmadan 
çalışan İl Müdürümüz Turan KARAHAN �le 
Elazığ Damızlık Koyun ve Keç� Yet�şt�r�c�ler� 
B�rl�ğ� Başkanı Mahmut SEZER, beraber�nde 
yaylacılarımıza ev sah�pl�ğ� yapan ve her türlü 
desteğ� sağlayan Erzurum İl Müdürü Osman 
AKAR ve DAP Bölge Kalkınma İdares� Başkanı 
Adnan DEMİR'le b�rl�kte Erzurum yaylarında 
çadır çadır dolaşarak Elazığlı küçükbaş 
yet�şt�r�c�ler�n�n sorunlarını d�nled� ve 
yaşadıkları zorlukları yer�nde tesp�t ett�ler.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN, Üret�c�ler�m�z�n sorunları �ç�n 

burada olduklarını bel�rterek "Bahar ayından 
sonbahara kadar devam eden Elazığlı 
küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ç�ftç�ler�m�z 
Erzurum İl�ndek� meralara gel�p m�safir 
olmaktalar. B�zlerde üret�c�ler�m�z�n şartlarını 
yer�nde görmek, �ncelemek, �st�şare yapmak 
ve sıkıntılarını gücümüz n�spet�nde g�dermek 
üzere üret�c�ler�m�zle b�rl�ktey�z. Geld�ğ�m�z 
yerlerde gördüğümüz kadarıyla esk�yle 
kıyaslandığında şartların �y�leşt�r�ld�ğ�n� 
görmektey�z ancak bunun yeterl� olmadığını 
da b�l�yoruz. Bütün paydaşlarımızla b�rl�kte bu 
şartların daha da �y�leşt�r�lmes� ve üret�c�ler�-
m�z�n bu sorunlarının g�der�lerek sektörün 
daha da gel�şmes� �ç�n el�m�zden gelen� 
yapacağız.

İl Müdürü KARAHAN
ELAZIĞLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNİN
SORUNLARINI YERİNDE DİNLEDİ
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 H ü k ü m e t � m � z � n  2 02 3  v � z yo n u 
çerçeves�nde küçükbaş hayvan varlığının 46-
47 m�lyonluk kapas�teden 100 m�lyonlara 
çıkarılması �le �lg�l� hedefler var. B�zler bu 
şartları �y�leşt�rmezsek meraları ıslah 
etmezsek, yaylaları gel�şt�rmezsek ve 
üret�c�ler�m�z�n şartlarını kolaylaştırmazsak 
bu hedeflere ulaşmak mümkün olmayacak. 
B�zlerde yerel düzeyde bu şartları �y�leşt�rerek 
gerekl� hedeflere ulaşma noktasında gerekl� 
katkıyı sağlamak üzere buradayız." ded�

Erzurum İl Müdürü Osman AKAR �se 
konuşmasında Erzurum´un sah�p olduğu 
mera potans�yel�ne d�kkat çekt�kten sonra, 
Erzurum´un özell�kle yaz mevs�m�nde 
ağırladığı küçükbaş yet�şt�r�c�ler�ne ve 
yet�şt�r�c�ler�n yol, elektr�k ve günlük 
yaşamındak� sorunlarına değ�nerek Bu 
konuda her zaman yet�şt�r�c�ler�n yanında 
olduklarını ve sorunları çözüme kavuştur-
duklarını bel�rtt�.

 E lazığ İ l �  Damızl ık  Koyun Keç� 
Yet�şt�r �c� ler�  B�r l �ğ�  Başkanı Mahmut 
DEMİRKESEN, hem Elazığ hem Erzurum İl 
Tarım ve Orman Müdürler�ne teşekkür ederek, 

zorluklar �çer�s�nde hayvancılık sektöründe 
uğraştıklarını, gerek üret�m ve gerekse 
altyapının zorluklarına değ�nd�.

Erzurum İl� Damızlık Koyun Keç� 
Yet�şt�r�c�ler� B�rl�ğ� Başkanı Emrullah 
AKPUNAR �se Erzurum'da k� küçükbaş 
hayvan varlığının yarısı kadar da başka 
�llerden üret�c�ler�n m�safir olarak göç 
alındığını, sektörün zorluklarını ve ulaşımın ne 
kadar zorlu olduğuna değ�nerek devlet�m�z�n 
başarılı bürokratları sayes�nde Ülkem�zde 
�thalatçı değ�l de �hracatçı b�r sektöre 
g�decekler�n� söyled�.



 İl Müdürümüz Turan KARAHAN Elazığ 
Ç�ftç�s� �ç�n yaptığı �k� projen�n uzun uğraşlar 
sonucu DAP Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı 
Tarafından Kabul ed�lmes�nden sonra Projeler� 
Erzurum'da �mzaladı.

İ l  Tar ım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN ve DAP İdares� Başkanı Adnan DEMİR' 
�n katıldığı �mza programında, KARAHAN, İl�m�ze 
a�t Projeler hayata geçmeye devam edecekt�r 
d�yerek açıklamasında "2019 Yılı B�tk�sel Üret�m 
meyvec�l�ğ� gel�şt�rme projes� kapsamında Elazığ 
İl� olarak DAP �dares�ne sunmuş olduğumuz 2 
p ro j e m � z ,  Ağ ı n  İ l çe m � zd e  B a d e m c � l � ğ � 
Gel�şt�rmeye yönel�k 300 b�n TL'l�k proje b�r d�ğer� 
�se Elazığ İl�m�z�n Merkez Köyler�ne 6 tane köyü 
kapsayan 400 Dekar alanda kapama cev�z 
bahçes� kurulumu �le �lg�l�, toplamda 2.5 M�lyonluk 
yatırımın �l�m�ze DAP �dares�n�n katkılarıyla 
kazandırılmasının projes�n� �mzalamak ve aynı 
zamanda 2020 yılında DAP kalkınma �darem�z�n 
yapacağı proje destekler�n� �st�şare etmek üzere 
Erzurum'da olduklarını söyled�.

KARAHAN, Elazığ İl�m�zde son yıllarda 
Keban ve Ağın İlçeler�m�z de badem yet�şt�r�c�-
l�ğ�n�n hızlı b�r şek�lde artması ve İl�m�z genel�nde 
cev�z yet�şt�r�c�l�ğ�n�n artış göstermes� �le b�rl�kte 
2019 yılında k� projeler�m�z� bu yönlere kaydırdık 
ve İl�m�z olarak ç�ftç�ler�m�z adına başkanımız ve 
personel�ne teşekkür eder�z. Projem�z� destek-
led�ler ve kısa süre �çer�s�nde projen�n alım sürec� 
tamamlanıp bahçeler�n kurulumu gerçekle-
şecekt�r. Bundan sonrak� destek kalemler�nde 
E laz ığ  İ l �m �zde  k �  sadece  meyvec � l � k le 
kalınmayacak, İl�m�z�n sah�p olduğu Su Ürünler� 
potans�yel�n�n gel�şt�r�lmes�, süt sığırcılığı ve 

soğutma z�nc�r� g�b� üret�c�ler�m�ze c�dd� destekler 
sunacak projeler�n hayata geç�r�lmes� hem 
Bakanlığımız destekler� hem de İl�m�z�n de dah�l 
olduğu DAP kalkınma �darem�z�n destekler�nden 
de �st�fade ederek mevcut sah�p olduğumuz 
tarımsal potans�yel� b�r üst noktaya taşımak �ç�n 
bu desteklerden �st�fade etmey� hedefl�yoruz ve 
buna yönel�k çalışmalarımızı yürütüyoruz." ded�

DAP Bölge Kalkınma İdares� Başkanı 
Adnan DEMİR �se "DAP Bölge Kalkınma İdares� 
olarak m�kro havzası potans�yel� yüksek olan 
yer le rde  B � tk � se l  Üret �m�n  a l tyap ıs ın ın 
gel�şt�r�lmes� programı kapsamında kapama 
meyve bahçeler� kurulması noktasında Elazığ 
İ l �m�z de ve Ağın İ lçeler�m�zde, Ağın'da 
Bademc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� ve Elazığ'da da 
kapama cev�z bahçeler� kurulması noktasında 
%70 DAP �darem�z�n yaptığı finansmanla Elazığ 
İl�m�ze 1.300 b�n TL, Ağın İlçem�ze �se 300 b�n TL 
olmak üzere toplamda 1.600 B�n TL DAP katkısına 
karşılık 2.5 m�lyonluk b�r proje uygulanacaktır. 
Uygulanacak proje �le ç�ftç�ler�m�z�n gel�rler�n�n 
arttırılmasını hedefl�yoruz" ded� 

Elazığ Ç�ftç�s�ne
İl Müdürü Turan KARAHAN'dan Müjde üstüne Müjde...

HABER 23ELAZIĞ TARIM - Yıl: 2019 Sayı: 7



HABER24 ELAZIĞ TARIM - Yıl: 2019 Sayı: 7

 Merkeze bağlı Beş�k köyünde, 'Organ�k 
Kurutmalık Domates' tarla günü etk�nl�ğ� 
düzenlend�. Düzenlenen etk�nl�ğe İl Tarım ve 
Orman Müdürü Turan KARAHAN, Tarla Sah�b� 
Üzey�r YILDIZ, Şube Müdürler� ve tekn�k personel 
katıldı. Elazığ genel� 20 b�n dekar alanda yaklaşık 
70 b�n ton c�varında üret�len domatesler, b�r 
taraftan hasat ed�l�rken d�ğer taraftan da �k�ye 
bölünerek kurutmaya bırakıldı. Kurutulduktan 
sonra satışa çıkan domatesler�n başta Türk�ye 
olmak üzere dünyanın b�rçok yer�ne gönder�ld�ğ� 
bel�rt�ld�.

"BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILAYAN BİR KONUMDAYIZ"

 İl Müdürü KARAHAN, "Elazığ İl�m�z kad�m 
kültürden ber� zaten tarımın yapıldığı sebze 
yet�şt�r�c�l�ğ� sonucunda elde ed�len ürünlerden 
kurutmalık olarak kışın tüketmek üzere yapılan b�r 
kültürden bahsed�yoruz. Bunu a�le �şletmec�l�ğ� 
şekl�nde yapıyorduk. Ancak bugün geld�ğ�m�z 
noktada artık daha profesyonel sanay�s�ne 
dokunan ve �hracatı hedefleyen b�r kurutmalık 
sebze kültürünü ve sanay�s�n� �l�m�ze kazandırmış 
durumdayız. Dolayısıyla Beş�k köyünde, Yurtbaşı 
beldes�nde ve bazı �lçeler�m�zde yoğunluklu 
olarak yapılan bu ürünün, �nşallah yakın zamanda 
Elazığ �l�m�zden d�rekt �hracata konu olacak ve 
�l�m�z ve bölge ekonom�s�ne c�dd� manada katkı 
sunacak olan b�r sektörü hep beraber �l�m�ze 

kazandırmış olacağız. Hem tarla sebzec�l�ğ�nde 
hem de sera yet�şt�r�c�l�ğ�nde bölgen�n �ht�yacını 
karşılayan b�r konumdayız" ded�.

" S ÖZ L E Ş M E L İ  Ü R E T İ M  M O D E L İ N İ  U YG U L A M A K 
İSTİYORUZ"

 Yaklaşık 20 b�n dekar alanda sadece 
domates ek�m�n�n yapıldığını da aktaran 
KARAHAN, 70 b�n ton c�varında üret�m�n 
gerçekleşt�ğ� b�r sektör olduğunu kaydett�. Kal�tel� 
ve b�r�nc� sınıf yaklaşık 10 k�loluk domatesten b�r 
k�loluk kurutmalık domates elde ed�ld�ğ�ne d�kkat 
çeken KARAHAN, "Ancak bes�n değer� ve organ�ğ� 
yüksek olan ve herkes�n rahatlıkla tüketeb�leceğ� 
b�r ürün. B�zler de bu ürünün, sanay�s�n� daha da 
gel�şt�r�p �l�m�zden sadece Türk�ye p�yasasına 
değ� l  dünya p�yasasına konu olacak ve 
sofralarında domates� bulundurmaya gayret 
göstereceğ�z. B�z�m sürekl� vurguladığımız, 
sözleşmel� üret�m model�n� hayata geç�ren ve 
üret�c�ler�n ürett�ğ� ürünü burada kurutmalığa 
dönüştürmek üzere yapılan b�r protokol �le hem 
üret�c� kazanıyor hem de sanay�c�m�z kazanıyor. 
Dolayısıyla b�z sadece üretme-yeceğ�z, yen� 
modeller�m�z� de üret�c�ler�m�z �le buluşturacağız. 
Bu sözleşmel� üret�m model�n� daha da yaygınlaş-
tıracağız. Bu manada bütün �lçeler�m�zde 
çalışmalarımız devam ed�yor" �fadeler�n� kullandı.

Beş�k Köyünden
Yurtdışına İhracat
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 İl Müdürlüğümüz Tekn�k personel�n yıl 
boyunca paydaşlarıyla yaptığı t�t�z �nceleme 
ve çalışmalar sonucu İl�m�z�n en öneml� 
tarımsal ürünler�nden olan şekerpancarının 
hasat dönem�n�n yaklaşmasıyla İl Müdürü 
Turan KARAHAN, Şeker Fabr�kası Müdürü 
Mümtaz ÇELİK, Pankob�rl�k Başkanı Yunus 
KAYA ve Şube Müdürler� �le b�rl�kte Yurtbaşı 
bölges�ndek� şeker pancarı tarlalarını 
�ncelemelerde bulundu.

      İl Müdürü KARAHAN yapmış olduğu 
konuşmada; "Elâzığ'ın öneml� b�r tarımsal 
üret�m� olan şeker pancarı üret�c�s�n� z�yaret 
etmek, tarladak� durumunu �ncelemek ve 
bununla �lg�l� yol har�tasını bel�rlemek üzere 
şeker fabr�kası müdürü, pancar kooperat�fi 
başkanı ve paydaşlarımızla b�rl�kte araz�dey�z. 

 İl�m�z ve bölgem�z �ç�n öneml� b�r 
ekonom�k değer olan şeker pancarından en 

üst sev�yes�nde yararlanmak �ç�n bu yıl tekn�k 
personel �le sürekl� sahada olacağını �fade 
eden KARAHAN, konuşmasının devamında; 
"Önceler� şeker kurulunca yönet�len bu 
s�stem�n Tarım ve Orman Bakanlığına devr�yle 
b�rl�kte şeker pancarı kooperat�fim�zle olan 
�l�şk�ler�m�z ve çalışma olanaklarımızı daha da 
gel�şt�rmek �ç�n yoğun b�r gayret sarf 
ett�kler�n� söyleyerek amaçlarının yoğun b�r �ş 
gücü gerekt�ren şeker pancarı üret�m�nden, 
üret�c�m�z�n vazgeçmemes� olduğunu söyled�.  

 Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 
şeker pancarı fiyatlarının üret�c�ler tarafından 
memnun�yet le  karş ı lad ığ ın ı  be l � r ten 
KARAHAN; "Buda b�ze şunu göster�yor k� 
önümüzde k� süreçte ovalarımızın suyla 
buluşması �le b�rl�kte başta şeker pancarı 
üret�m� olmak üzere d�ğer ürün desenler�nde 
de artış olacaktır." ded�

İl Müdürü KARAHAN,
Şekerpancarı Üreticisini Ziyaret Etti



 İlimizin son yıllarda önemli değerlerinden 
birisi olan sebze ye�ş�riciliğinin katma değeri 
yüksek kurutmalık ürün haline ge�rilmesiyle ilgili 
olarak, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan 
KARAHAN, Şube Müdürleri ve teknik personel ile 
Yurtbaşı'ndaki üre�cimizi ziyaret e�.

 İl Müdürü KARAHAN konu ile ilgili 
açıklama yaparak, “Bu yıl hem iklim koşullarının 
müsait olması hem de üre�cilerin bu yöne 
eğilmesiyle birlikte yaklaşık 400 dekarlık alanda 
kurutmalık domates yapılmak üzere ekim 
gerçekleş�rildiğini, buradan elde edilen ürünler 
komşu ilimiz olan Diyarbakır Ergani'den gelen 
emektar çalışanlarımızın el emekleriyle kurut-
malık domatese dönüştüğünü, bunların bir kısmı 
direk Elazığ ilinden ihracata konu olduğunu, bir 
kısmının da diğer illere gönderilerek oradan yine 
ihracata gönderildiğini ifade e�. Kalitesiyle 
aromasıyla ve organiğe yakın bir ürün olmasıyla 
birlikte sofradaki lezze� ar�ran ve herkesin 
tercih e�ği, ilimizde üre�len ve güneşte doğal 
olarak kurutulan domatesin, sadece Türkiye'de 
değil dünya sofralarında yer aldığını görmenin 
bizleri mutlu e�ğini söyledi.

KARAHAN, Bizlerde tarım ve orman 
teşkila� olarak hem üre�cilerimize hem 
çalışanlarımıza hem sahadaki ekili dikili alanların 
kalite ve verimlik anlamında ar�şın sağlanması 

için ekip arkadaşlarımızla beraber çalışma-
larımızı yürüteceğiz. Her ürünü üretebilirsiniz 
fazla miktarda da üretebilirsiniz eğer siz bu ürünü 
katma değeri yüksek ürün haline ge�rip 
tüke�cilerle buluşturamazsanız ekmiş olduğunuz 
ürünün hiç bir manası olmaz. Bizlerde bu ürünün 
katma değeri yüksek, doğal ve organik ürüne 
dönüşmesi noktasında gerekli çalışmaları 
yürütüyoruz ve üre�cilerimizle birlikte önümüz-
deki dönemde kurutmalık domatesi yani sebze 
ye�ş�riciliğini sözleşmeli üre�m modelinden 
yapmayı planlıyoruz. 

Bugün sanayici tek başına belirli bir 
miktardaki üre�m alanına hükmedebilir ancak 
çi�çilerin kazanabileceği sözleşmeli üre�m 
modelini hayata geçirirsek piyasanın ih�yacını 
karşılamış oluruz. Bizler ekonomik ya�rımların 
desteklenmesi programı çerçevesinde çi�çimize 
%50 hibe desteği sağlamış�k. Bugün destek 
verdiğimiz bir tesisin böyle bir üre�me 
dönüşmesi bizleri mutlu ediyor ama bunlar 
yetersiz kalıyor. Bizler şuanda 13. Etap kırsal 
kalkınma ya�rımlarının desteklenmesi proje-
sinde tesisimizin eksiği olan makine ekipman ve 
teçhizatlarının yeni teknolojilerle doldurula-
bilmesi için Sayın Valimiz Çe�n Oktay KALDIRIM 
'ın gerek çi�çiye ve gerekse üre�ciye vermiş 
olduğu desteklerle gerekli çalışmalarda buluna-
cağız.” dedi.
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“Katma Değer�
Yüksek Ürünler İç�n
Ç�ftç�ler�m�z�n Yanındayız…”

“Katma Değer�
Yüksek Ürünler İç�n
Ç�ftç�ler�m�z�n Yanındayız…”
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 İ l  Tar ım ve  Orman Müdürü  Turan 
KARAHAN ve şube müdürler� Elazığ merkeze bağlı 
Salkaya köyünde, devlet desteğ� �le organ�k cev�z 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapan Kaya YILDIRIM'ın bahçes�n� 
z�yaret ett�. 
  İl Müdürü KARAHAN yaptığı açıklamada; “ 
İl�m�z tarımının gel�şmes� adına büyük önem 
taşıyan örnek bahçeler b�zler� gururlandırıyor. 
Kaya YILDIRIM'ın bahçes� Bakanlığımızdan 
sert �fikal ı  fidan desteğ�  a l ınarak,  tekn�k 
personel�m�z�n gözet�m�nde kurulmuştur. 
Üret�c�m�z, önümüzdek� dönemde Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarını Destekleme Programından %50 h�be 
desteğ� �le güneş enerj�s� s�stem� ve sulama 
s�stemler� destekler�nden faydalanarak bahçes�n� 
modern b�r hale get�recekt�r. Cev�z ağaçları tam 
ver�ml� hale geld�ğ�nde cev�zler �ç pazarda olduğu 
g�b� dış pazarda da yer bulacaktır. Bakanlık olarak 
üret�c�ler�m�ze, gerek tekn�k gerekse madd� olarak 
destekler�m�z devam edecekt�r” ded�. 

Bahçe sah�b� �se; “ Daha önce üzüm 
yet�şt�r�yordum ancak yeterl� kazanç elde 
edemed�ğ�m �ç�n bırakmak zorunda kaldım. 
Sonrasında devlet desteğ�yle cev�z bahçes� 
kurdum, şu an bahçemden ve üret�m�mden çok 
memnum, bahçem�n kurulmasına destek veren 
başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere İl 
Müdürümüz Turan KARAHAN'a ve ek�p arkadaş-
larına teşekkür eder�m.”

Salkaya Köyü'nde
ÖRNEK BAHÇE… 



HABER28 ELAZIĞ TARIM - Yıl: 2019 Sayı: 7

Maden �lçes�n�n b�l�nen tar�h�; kaynaklara 
göre M.Ö.2000 yıllarına kadar uzanır. Fırat ve 
D�cle arasında Bakır, Maden İlçes�nden başka 
h�çb�r yerde bulunmamış ve de �şlenmem�şt�r.     

1889 yılına kadar D�yarbakır`a bağlı 
Kaymakamlık hal�nde yönet�m�n� sürdüren 
Maden, 1889-1924 yılları arasında Mutasarrıflık, 
1924-1927 yılları arasında Val�l�k �le yönet�lm�ş, 
1927'den sonra Elazığ İl�ne bağlı Kaymakamlık 
hal�ne get�r�lm�şt�r. 

İlçen�n topraklarını doğuda Alacakaya, 
güneyde Ergan�, Çerm�k ve Çüngüş, batıda 
S�vr�ce, kuzeyde Elâzığ Merkez ve Palu �lçes� �le 
çevr�l�d�r. Maden �lçes�n�n büyük b�r kısmı 
dağlık ve engebel�d�r. İlçe merkez� rakımı 1054 
m'd�r. Yüzölçümü 939 km²'d�r. İ lçen�n 
bulunduğu bölüm vad�d�r. Bu vad� Hazar 
Gölünün b�raz aşağısından başlar ve Ergan� 
� lçes�ne kadar devam eder. Elâzığ ve 
D�yarbakır kara ve dem�r yolları �lçeden geçer.

Hazar Gölünün doğusunda bulunan ovaya 
(Gez�n Ovası) den�r. Burası ağırlıkla çıplaktır. 
Ova genel�nde Bahçeler ve sebzel�kler ayrı b�r 
hava vermekted�r. Maden dağlarının yer, yer 
ulaştığı en son nokta; M�hrap Dağı 1775 m, 

Haşto(Goroz) Dağı 2069 m, Sındığık Dağı 
1600 m'd�r. İlçen�n gen�şçe ovalarından en 
ver�ml�s� �se D�cle Vad�s�n�n baş taraflarındak� 
20 km uzunluğundak� Bermaz (Behremaz) 
ovasıdır. D�cle Nehr�'n�n ana toprağıdır 
Maden.D�cle Nehr�'n�n kaynağı Hazar Gölü ve 
Maden Çayı'dır. İlçe karasal �kl�m etk�s�nded�r. 
Yağışlar �lkbahar aylarında yoğunlaşır.

1-SOSYAL DURUM:
Konutlar İlçe merkez�nde ve köylerde 

genel olarak toprak damlı taş yapılardır. 
Ekonom�k durumun gel�şmes�ne paralel olarak 
saç çatılı olan konut sayısı artmaktadır. 

2-SOSYAL YAŞANTI:
Geçm�ş yıllarda, Et�bank'a bağlı Ergan� 

Bakır İşletmes�n�n �lçe sınırları �çer�s�nde 
bulunması, ayrıca Elazığ-D�yarbakır Karayolu 
ve Devlet Dem�ryollarının �lçe merkez�nden 
geçmes�, günün her saat�nde Türk�ye'n�n her 
yer�ne vasıtanın olması sosyal hayatı daha da 
canlı tutmakta �d�,  E.B.İ .  Fabr�kasının 
kapanması �le güzel olan etk�nl�klere bugüne 
pek az şey kalmıştır. 

BİR İLÇEMİZ

MADEN
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3-KÜLTÜR ve TURİZM :
İlçe Elazığ ve D�yarbakır �ller�n�n ortasında 

bulunduğundan her �l� İl�n folklorunun 
etk�s�nde oluşan zeng�n b�r kültüre sah�pt�r. 
İlçe merkez� ve köylerle Halay, Çayda Çıra, 
Tamzara, Del�dolu, Üç ayak, Güverc�n, Ç�fte 
Tell� Avreş, Karanfil ve Fatmalı g�b� oyunlar 
oynanmaktadır. Bu oyunların müz�ğ�nde 
davul, zurna, klarnet (gırnat:), çırıtma (flüt), 
def, darbuka (dümbelek) g�b� çalgı aletler� 
kullanılmaktadır.

İ l çede çok  az  say ıda  tar �h �  eser 
bulunmaktadır. Bu tar�h� eserlerden br�s� 1872 
yılında Sultan II. Abdülham�t tarafından 
yaptırılan Cam��-Keb�r cam��d�r. 

İlçen�n d�ğer tar�h� eser� esk� hükümet 
konağı b�nası ve bu b�nanın bahçes�nde 
bulunan saat kules�d�r.  

İlçen�n d�ğer b�r tar�h� varlığı Ç�tl� 
Höyüğüdür. Höyükte şu ana kadar herhang� 
b�r kazı çalışması yapılmamıştır. Höyük 1999 
yılı �ç�nde kültür ve tab�at varlığı olarak tesc�l 
ve �lan ed�lerek koruma altına alınmıştır.

İlçen�n d�ğer b�r tar�h� varlığı Kartaldere 
Köyündek� “Şeyh Muhamn�ed Kattal Türbes�” 
d�r. 

İlçen�n tur�zm yönünden en öneml� yer� 
Hazar Gölü kenarındak� Gez�n köyüdür. Köyde 
çeş�tl� kamu kurum ve kuruluşların d�nlenme 
tes�sler� �le özel şahısların yazlık v�llaları ve 
s�teler bulunmaktadır. 

4-TARIM ve HAYVANCILIK :
İlçede; Kuru tarım alanlarında buğday, 

arpa, baklag�llerden nohut, merc�mek, yem 
b�tk�ler�nden fiğ yet�şt�r�c�l�ğ� ve üzüm 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılmakta, Sulu tarım alan-
larında �se fasulye, endüstr� b�tk�ler�nden 
patates ve şeker pancarı, yem b�tk�ler�nden 
yonca, fiğ. Yumuşak çek�rdekl� meyvelerden 
elma, armut, ayva, �nc�r ve nar. Sert sek�rdekl� 
meyvelerden k�raz, v�şne. Üzümsü meyve-
lerden ç�lek. Sert kabuklu meyvelerden cev�z 
ve badem yet�şt�r�c�l�ğ� yapılmaktadır. Son 
yıllarda ekonom�k anlamda ç�lek, kuru fasulye 
ve üzüm yet�şt�r�c�l�ğ� yaygın-laşmaktadır. 
Ayrıca İlçen�n kırsalında yoğun olarak yet�şen 
Meleng�ç ağaçlarının üzer�ne Antep Fıstığı 
çel�kler� aşılanarak Antep Fıstığı yet�şt�r�-
c�l�ğ�ne başlanmıştır. İlçen�n tarım alanları 
Hazar gölünün doğusundak� Gez�n ve 
güney�ndek� Bermaz ovalarındır. Bu ovaların 
Hatunköy ve Işıktepe sulama göletler� �le su 
�ht�yacı karşılanmaktadır. Ek�leb�len araz� 
Maden İlçes� yüzölçümünün ancak %30’ u 
kadardır. İlçede yeterl� m�ktarda ve yeterl� 
büyüklükte araz� bulunmadığından nadasa 
bırakma yaygın değ�ld�r.

 

KAYNAKÇA
https://www.maden.bel.tr/
http://www.maden.gov.tr/
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Sayın müdürüm öncel�kle s�z� 
tanıyab�l�r m�y�z?

Ünal KILINÇ 1956 yılında Elazığ'da 
doğdum. İlkokulu D�yarbakır'da, Ortaokul ve 
L�sey� Elazığ' da tamamladıktan sonra, 1981 
y ı l ı nda  F ı ra t  Ün �ve r s � te s �  Ve te r �ne r 
Fakültes�nden mezun oldum. 1984 yılında 
Yozgat Yerköy Veter�ner Zootekn� Araştırma 
Enst�tüsünde Veter�ner Hek�m olarak 
memur�yet görev�ne başladım. 1988 yılında 
Elazığ Veter�ner Kontrol ve Araştırma 
Enst�tüsünde önce Veter�ner Hek�m b�lahare 
Müdür Yardımcısı olarak görev yaptım. 1997 
yılında Man�sa Tavuk Hastalıkları Araştırma 
Enst�tüsüne Müdür olarak atandım. 2003 
yılında Elazığ Veter�ner Kontrol Enst�tüsüne 
Müdür olarak atandım, halen aynı görev� �fa 
etmektey�m. Hayvan Hastalıklarının Teşh�s�, 
Aşı ve Bağışıklık çalışmaları, Laboratuvar test 
ve anal�z metotları konularında 20'n�n 
üzer�nde araştırma ve yayınlarım mevcuttur.

Enst�tünün Kuruluş Tar�h�n� Anlatır 
mısınız?

Türk�ye'n�n Doğu �l ler� kalkınması 
programı gereğ�nce Şark V�lâyetler�n�n hayvan 
sağlığını korumak, hayvancılığın gel�şmes�n� 
garant� altına alacak sağlık tedb�rler�n� almak, 
yen� ve b�l�nmeyen hastalıklar üzer�nde 
araştırma yapmak, bölges� dah�l�nde bulunan 
�ller�n (Adıyaman, Ağrı, Batman, B�ngöl, B�tl�s, 
D�yarbakır, Muş, Mard�n, S��rt, Tuncel�, 
Şanlıurfa, Van, Elazığ, Erzurum, Erz�ncan, 
Gaz�antep, Hakkâr�, Hatay, Kars, Malatya) aşı 
ve b�yoloj�k madde �ht�yaçlarını karşılamak 
gayes� �le 4 Mayıs 1948 tar�h�nde Z�raat 
Vekâlet� tarafından Elazığ Bakter�yoloj� ve 
Seroloj� Enst�tüsü'nün kurulması kararlaş-
tırılmıştır. 

6  K a s ı m  1 9 5 2  t a r � h � n d e  Te ş h � s 
Laboratuvarı olarak faal�yete geçerek kurum 
fi � len  h �zmete  g � rm�ş  ve  kuru luşunu 
tamamlayarak 1 Haz�ran 1957 tar�h�nde 
uzmanlık kurumu olarak kabul ed�lm�şt�r. 

Enst�tü, kuruluşundan bu yana ülken�n 
çeş�tl� �ht�yaçları doğrultusunda faal�yetler 
y ü r ü t m ü ş ,  a m a ç  ve  g ö rev l e r � n d e k � 
değ�ş�kl�klere �st�naden de �s�m değ�ş�kl�kler�ne 
uğramıştır. 

08.06.2011 tar�hl� Resm� Gazetede 
yayınlanan 639 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname �le kurumun adı “Elazığ Veter�ner 
Kontrol  Enst �tüsü Müdürlüğü” olarak  
değ�şt�r�lm�şt�r. Halen bu �s�mle faal�yet�ne 
devam etmekted�r. 

Enst�tünün Görevler� Neler?
Enst�tü Müdürlüğümüzün görevler� 

öncel�kle 4 ana başlıkta yoğunlaşmaktadır. 
Bunlar; 

· Teşh�s 
· Kontrol ve Denet�m
· Araştırma
· Eğ�t�m ve Yayım faal�yetler�d�r.

 Çe ş � t l �  h ayva n  h a s t a l ı k l a r ı n ı n 
laboratuvar teşh�s�, salgın, paraz�ter ve zoonoz 
hastal ık lar ın tak�b� ,  çeş �t l �  araşt ı rma 
projeler�n�n yapımı, koruma amacına yönel�k 
olarak aşı ve b�yoloj�k madde dağıtımı, 
enst�tüye bağlı bölge Veter�ner Hek�mler�n�n 
H�zmet İç� Eğ�t�mler� �le kend� bünyes�nde 
bulunan Veter�ner Hek�mler�n uzmanlık 
eğ�t�mler�n� gerçekleşt�rmekte olan Enst�tü 
Müdürlüğümüz;

ELAZIĞ
VETERİNER KONTROL
ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ



HABER 31ELAZIĞ TARIM - Yıl: 2019 Sayı: 7

-Hayvan hastalıklarının laboratuvar 
teşh�s� (Av�an İnfluenza (Kuş Gr�b�), Newcastle 
D�sease, Kuduz, Brucellos�s, Anthraks, 
Paratüberküloz ,  Campylobacter �os �s , 
L�ster�os�s, Mav�d�l, IBR, LSD, EBL, The�ler�os�s 
,Nosemos�s, Varroos�s, Acarap�s spp., 
Amer�kan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru 
Çürüklüğü, BSE, Beyaz Kas Hastalığı, PPR, 
Pest�s�t Kalıntı Anal�zler� vs.), Kuluçkahaneler 
ve damızlık kanatlı �şletmeler�n kontrolü �le 
sağlık sert�fikalarının ver�lmes�, Ep�dem�yoloj�k 
araştırma, değerlend�rme ve ekonom�k 
anal�zlere yönel�k olarak 13 İle (Elazığ, Malatya, 
Muş, B�ngöl, Tuncel�, D�yarbakır, Mard�n, B�tl�s, 
S��rt, Hakkâr�, Van, Batman, Şırnak) h�zmet 
vermekted�r.

-Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
Türk�ye'de 81 İlde yürütülen ''Ulusal Salmonella 
Kontrol Programı (SALKON)'' projes�nde, 
Türk�ye'dek� 81 İlde bulunan Damızlık Bro�ler 
Kanatlı İşletmeler�nden Kanatlı Hastalıkları 
Laboratuvarına numuneler gelmekte ve 
Salmonella spp. etkenler� yönünden anal�zler 
yapılmaktadır.

-Ulusal Kalıntı İzleme Programı (UKİP) 
dâh�l�nde Süt, Bal, Balık ve Kanatlı dokusunda 
Sülfonam�d ve Betalaktam grubu ant�b�yot�k 
kalıntı anal�zler�nde 81 İle h�zmet vermekted�r.

Ayrıca Ün�vers�te öğrenc�ler�ne yönel�k 
meslek� tecrübe, b� lg� ve becer� ler�n� 
gel�şt�r�lmes� amacıyla Enst�tü Müdürlüğümüz 
bünyes�nde staj yapma �mkânı sağlan-
maktadır. Enst�tü Müdürlüğümüzde; 35' �  
Veter�ner Hek�m olmak üzere, toplam 78  
personel bulunmaktadır.

Bakanlığımızın ve Bölgem�z�n �ht�yaçları 
doğrultusunda Enst�tümüz; 

   Arı Hastalıkları Laboratuvarı
   Balık Hastalıkları Laboratuvarı
   Bakter�yoloj� Laboratuvarı
   B�yok�mya Laboratuvarı
   Kanatlı Hastalıkları Laboratuvarı
   Katkı Kalıntı Laboratuvarı
   Paraz�toloj� Laboratuvarı
   Patoloj� Laboratuvarı
   V�roloj� Laboratuvarı
   Toks�koloj� Laboratuvarı
   NumuneKabul ve Raporlama B�r�m�
   Nekrops� B�r�m�
   Deney Hayvanları B�r�m�

·Ep�dem�yoloj� B�r�m� olmak üzere 10 
laboratuvar ve 4 b�r�mle görev�ne devam 
etmekted�r.

Veter�ner Kontrol Enst�tüsü Müdürlüğü 
Akred�te B�r Kurum mu?

Enst�tü Müdürlüğümüz TS EN ISO/IEC 
17025 Deney ve Kal�brasyon Laboratuvar-
larının Yeterl�l�ğ� �ç�n Genel Şartlar Standartına 
göre TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�ş b�r 
kuruluş olup, kal�te standartları çerçeves�nde 
h�zmetler�ne devam etmekted�r. 

TÜRKAK tarafından Enst�tü Müdür-
lüğümüze yapılan denet�mler sonucunda, 8 
akred�te laboratuvar, 28 anal�zden akred�te 
anal�z sonuç raporu ver�lm�şt�r. Enst�tü 
Müdürlüğümüzün raporları, tüm Avrupa B�rl�ğ� 
ülkeler�nde geçerl� sayılan anal�z raporları 
vermekted�r.

Enst�tünün araştırma h�zmetler� neler?
Enst � tünün araşt ı rma h�zmetler � ; 

Bakanlık projes� olarak yürütülen araştırma 
projeler� ün�vers�te �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde 
yürütülen araştırma projeler� ve TÜBİTAK 
projeler�n� kapsamaktadır. Sonuçlanan 
araştırmalar ulusal ve uluslararası hakeml� 
derg�lerde yayınlanmıştır. 

Enst�tü müdürlüğümüzün kuruluşundan 
bugüne kadar 195 tamamlanmış araştırma 
projes� ve bu projelere a�t 63'ü uluslararası 
hakeml� derg�lerde 37 s� ulusal hakeml� derg�ler 
olmak üzere toplam 100 yayınlanmış makale 
bulunmaktadır. Ayrıca Enst�tü Müdürlüğü-
müzde halen devam eden 1 TÜBİTAK (1001), 2 
TAGEM, Tarım ve Orman Bakanlığının 3 ulusal  
projes� bulunmaktadır. Enst�tü Müdürlüğü-
müzün araştırma faal�yetler�, TÜBİTAK, TAGEM 
ve Ün�vers�teler�n araştırma kuruluşlarına 
ver�lecek yen� projelerle artarak devam 
etmekted�r.



1 kg  süt
3 kg  un
6 adet  yumurta
1.5 çorba kaşığı tuz
20 gr çörekotu
1 çorba kaşığı yaş maya
1 kg katı yağ
(tereyağı veya margar�n)
Üzer� �ç�n  susam

 Süt, altı yumurtanın akı, 
maya, çörek otu ve tuz karıştırılır. 
Karışımın üzer�ne elenm�ş un 
eklenerek �y�ce yoğurulur ve 10 
dak�ka d�nlend�r�l�r. D�nlenen 
hamurdan parçalar alınarak 3-4 
cm kalınlığında uzunlamasına 
açılır ve kare şekl�nde kes�l�r. 
Kes� len çörekler �n üzer�ne 
ayrılan yumurta sarısı sürülerek 
üzer�ne susam dökülür. 180 
derece fırında yaklaşık 30 dak�ka 
p�ş�r�l�r.
 Afiyet Olsun…
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Karpuz tek yıllık b�r b�tk� olup, yerde 
sürünerek gel�ş�r. Gövde yayılarak gel�ş�r 
merkezden etrafa doğru 2-4 metre arasında 
yayılab�l�r.

EKOLOJİK İSTEKLERİ
TOPRAK: Ağır topraklardan pek hoşlanmaz 

özell�kle kumlu tınlı topraklardan hoşlanır taban 
suyu çok yüksek yerler� sevmez taban suyunun 1 
metreden aşağıda olması �sten�r.

SICAKLIK: Tohum ç�mlenmes� toprak 
sıcaklığından etk�len�r. 15  sant�grat derecede 15 
günde, 20 sant�grat derecede 5 günde 30 
derecede �se b�r �k� günde ç�mlen�r. Yüksek 
sıcaklığı sever. Düşük sıcaklıklardan hoşlanmaz 
m�n�mum 10-12 derece sıcaklığın altında 
yet�şt�r�c�l�ğ� kısıtlanır.

Tohum ek�m� �ç�n toprak sıcaklığının 15 
sant�grat dereceye ulaşması beklen�r. 12 
derecen�n altında tohum ç�mlenmez. Yüksek 
sıcaklıktan pek etk�lenmez aslında b�r çöl 
b�tk�s�d�r. 35-45 derece sıcaklıklarda rahatlıkla 
yet�ş�r. Daha yüksek sıcaklıklarda meyve ve 
yapraklarda güneş yanığı oluşab�l�r.

NEM: Nem bakımından çok seç�c� değ�ld�r. 
Yüksek ve düşük nemden etk�lenmez b�r kavun 
g�b� değ�ld�r. Kavunda yüksek nemde mantar� 
hastalıklar yayılab�l�r. Işığa pek bağımlı değ�ld�r. 
Ancak ışıktan hoşlanır.

TOPRAK HAZIRLIĞI EKİM DİKİM
İy� b�r şek�lde sürüm yapılmalı sonbaharda 

der�n sürüm �lkbaharda ek�m d�k�mden 15 gün 
önce hafif 15-20 cm sürüm yapılmalı, sulamasız 
ocak usulü ek�mde dekara 300 gram, m�bzerle 
dekara 100 gram tohum ek�l�r.

Tohumlar 2 gün önce 25-30 derecede 
ç�mlend�rme yapılıp sonra ek�l�r buda 8-10 günlük 
erkenc�l�k sağlar. Ek�m d�k�m aralığı  sıra arası; 1,5-
3,5 m  sıra üzer�;0,5-1 metre'd�r. 

SULAMA: Gen�ş alanlarda en prat�k sulama 
yağmurlama sulamadır ve çok �y� yanıt ver�r. 
Tohum ek�m�nden ç�çeklenmeye kadar sulama 
artar. Olgunlaşma süres�nde azaltılır. Der�m 
aşamasında sulama yapılmaz çünkü çatlamaya 
neden olur 

GÜBRELEME: Dekara 4-5 ton ç�ftl�k gübres� 
ver�l�r. Bu toprağın m�krob�yoloj�k akt�v�tes�n� 
arttırır. Elementler� sağlama ve m�narel 
beslenmey� düzenler. Nem değ�ş�m�n� engeller. 
Toprak sıcaklığını arttırır. D�ğer gübrelemey� de 
toprak tahl�l� yaptırarak yapmalı.  Tahl�l yaptırma 
�mkanımız yok �se; 15-18 kg N/da, P 20 kg/da, 
K2O 15-18 kg/da 1/3 taban gübres�, 1/3 çapayla 
d�ğer gübrey� meyveler elma büyüklüğüne 
geld�ğ�nde ver�lmel�d�r. 

KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Etem YILMAZ - Z�raat Mühend�s�
B�tk�sel Üret�m ve B�tk� Sağlığı Şubes�
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Kavun tek yıllık b�r b�tk�d�r. Yerde sürünerek 
gel�ş�r. Örtüaltı yet�şt�r�c�l�ğ�nde tırmanarakta 
gel�şeb�l�r. Tohumları 15 sant�grat derecede 8-10 
günde ç�mlen�r. Yet�şme süres� ortalama 100 
gündür. Kışlıklarda bu süre 150 gündür.

EKOLOJİK İSTEKLER
TOPRAK:  Der�n  �y�  havalanan bes�n 

maddeler�nce zeng�n, su tutma yeteneğ� yüksek, 
hafif as�d�k, tuzluluğu düşük toprak koşullarından 
oluşur.

SICAKLIK: Sıcaklıktan oldukça hoşlanır. 
Tohumların ç�mleneb�lmes� �ç�n 15 Sant�grat derece 
sıcaklığa �ht�yaç vardır.

IŞIK   :  Yüksek ışıktan hoşlanır.
NEM: Yüksek nemden hoşlanmaz. Opt�mum 

%60-70 olmasını �ster. Aşırı nemde fungal ve 
bakter�yel hastalıklar başlar. Aşırı nem vejetat�f 
gel�şmey� hızlandırır.   

Açıkta yet�şt�r�c�l�kte dekara 150-200 gram 
tohum atılır.

Ek�m d�k�mden 3. Veya 4. Hafta çapalama 
yapılır. İk�nc� çapa b�r�nc� çapadan 15-20 gün sonra 
yapılır.(B�tk�n�n boyu 75 cm c�varıdır.)

SULAMA: D�k�mden sonra can suyu ver�l�r. 
Kavunlarda ek�mden ç�çeklenmeye ve meyven�n 
�r�leşmes�ne kadar fazla su �ht�yacı vardır. 
Olgunlaşmaya g�tt�kçe bu �ht�yaç azalır.

GÜBRELEME: Dekara 4-5 ton ç�ftl�k gübres�, 
mutlaka toprak tahl�l� yaptırılarak �ht�yaca göre 
gübre kullanılmalıdır.

İLİMİZDE EKİLİŞ ALANI VE ÜRETİM MİKTARLARI;    (2018 Yılı TÜİK Ver�ler�)
Ürün Adı    Ek�l�ş Alanı   (Dekar)  Üret�m M�ktarı   (Ton)
Karpuz   4930    17900
Kavun   8465    16942

ÜLKEMİZDE KAVUN KARPUZ EKİLİŞ ALANLARI;     (2018 TÜİK Ver�ler�)
Kavun :  1.753.942  ton
Karpuz:  4.031.174  ton                    
Kaynak:  Tarım ve Orman Bakanlığı Yayını (2011) - 2018 TÜİK Ver�ler�     

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yet�şt�rme 
S�stem� 

Azot (N) Fosfor (P2O5) Potasyum (K2O) Mağnezyum 
MgO) 

Açıkta kuru tarım  
2 ton ürün �ç�n 

5 2,3 11,2 1,3 

Açıkta sulu tarım 

4,7 ton ürün �ç�n 

6,7 ton ürün �ç�n 

 

15,3 

28,3 

 

5,8 

13,7 

 

29,5 

50,3 

 

4,1 

7,7 
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Salkım şekl�nde sulu ve tatlı b�r meyve olan 
üzüm ver�m çağına gelm�ş asma b�tk�s�n�n 
ürünüdür. Asma b�tk�s� Elazığ da tevek ve omca 
olarak da adlandırılmaktadır. Tevekler�n d�k�l� 
olduğu tarla Bağ olarak n�telen�rken üzüm 
yet�şt�rme tekn�kler�n�n ve �lm�n�n toplamına 
bağcılık denmekted�r.

İnsanlık tar�h� boyunca üzüm bes�n, sıvı ve 
v�tam�n-m�neral kaynağı olarak kend�s�ne yer 
bulmuştur. Üzüm yet�şt�r�c�l�ğ� yapılab�len 
alanlarda bağ sah�pl�ğ� zeng�nl�k ve gücün 
kaynağı olurken, Bab�l'de kurulan asma bahçeler� 
dünyanın yed� har�kası arasında yer almıştır. 

Üzüm kutsal k�taplarımız da dah� kend�s�ne 
yer bulmuş ve kend�s�nden hem n�met hem de 
sarhoşluk ver�c� �çk� olarak bahsed�lm�şt�r. “Allah o 
su �le s�ze ek�n, zeyt�n, hurma, üzüm ve daha türlü 
türlü ürünler de b�t�r�r. İşte bunda düşünen b�r 
topluluk �ç�n büyük �bret vardır” (Nahl Sures�, 11. 
ayet), “Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının 
ürünler�nden hem �çk� hem de güzel bes�nler elde 
eders�n�z. Bunda da aklını kullanan b�r topluluk 
�ç�n açık del�l vardır”(Nahl Sures�, 67. Ayet, 
kuran.d�yanet.gov.tr/Tefs�r/).

D ü nya d a  ö n e m l �  t a r ı m s a l  g e ç � m 
kaynaklarından b�r�s� olan üzüm, ülkem�z�n 
tarımsal yapısı �çer�s�nde öneml� b�r yer tutmakta 
ve ülke ekonom�s�ne çok öneml� katkılar 
sağlamaktadır. Türk�ye'de 1200'ü aşkın sofralık, 
kurutmalık, şaraplık ve şıralık üzüm çeş�d� 
yet�şt�r�lmekted�r (Sırlı ve Ark., 2015).

Elazığ üzüm üret�m� uygunluk potans�yel� �le 
bölges�nde kıymetl� b�r poz�syona sah�pt�r. 
Bölges� �çer�s�nde bağ üret�m�ne uygun b�r ada 
şekl�nde yer alması �t�bar� �le d�ğer �llere de h�tap 
edeb�lmekte ve gel�şme yönlü b�r eğ�l�m 
göstermekted�r.

TÜİK ver�ler�ne göre İlde üzüm üret�m� 
yaklaşık olarak 108.990 da alanda 80.000 ton 
c�varında gerçekleşt�r�lmekted�r. 44.120 dekar 
alanda 41.644 ton şıralık-şaraplık üzüm üret�m� ve 
64.870 da. alanda 34.858 ton sofralık üzüm 
üret�m� mevcuttur. Bu hal�yle Elazığ �l� şıralık-
şaraplık üzüm üret�m�nde Türk�ye üret�m�n�n 
%11'�n� sofralık üzüm üret�m�nde �se %2.5'�n� 
karşılamaktadır (TUİK 2016).     

Bu hal� �le Elazığ �l� üret�c�ler�nden yaklaşık 
2000 hane dolaylı veya d�rekt olarak bağcılık �le 
geç�m�n� sağlamaktadır.

 Elazığ �l�nde bağcılık geçm�ş� uzun yıllara 
dayanmakta ve 100-150 yaşında bağlara 
rastlanmaktadır (Kutlu, 2018). Bu bağlardan 
merkeze bağlı koruk köyünde bulunan esk� bağlar 
�ncelend�ğ�nde bağ alanlarının köyün daha çok 
vad� şekl�ndek� bölges�nde kuzey tarafında 
bahçeler �le �ç� �çe kümelend�ğ� gözlemlenm�şt�r. 
Taban suyunun yüksek olduğu ve dolayısı �le 
sulama �ht�yacı olmadan meyve üret�m� 
yapılab�leceğ� �ç�n bu alanların terc�h ed�ld�ğ� 
değerlend�r�lmekted�r.

Elazığ yöres�nde, üzüm kel�mes�n�n geçt�ğ� 
man� dörtlükler�nden oluşan “tevek türküsü” halk 
arasında �lg� görmekted�r. Türküdek� “uzum kara” 
kel�mes�yle c�nas yapılmış ve hem tevektek� kara 
üzüm salkımları, hem de üzüm/yüzüm kara 
anlamıyla, sev�len b�r k�ş�n�n yanına el� bos 
g�tmen�n utancı �fade ed�lm�şt�r (Şenocak, 2008).

“Tevekte üzüm kara,
Salkımı düzüm kara
İsted�m yanan gelem
El�m bos yüzüm kara.”
Üzüm üret�m�n�n tarımsal ekonom�de 

öneml� b�r yer �şgal ett�ğ� Elazığ İl�nde İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün üzüm üret�m�ne yönel�k 
öneml� çalışmaları bulunmaktadır.

Bağcılığı
Aydın CANALAN - Z�raat Mühend�s�
B�tk�sel Üret�m ve B�tk� Sağlığı Şubes�

Elazığ
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Elazığ İl�nde 2018 yılında üçüncüsü 
düzenlenen Üzüm Fest�val� üzümün ve Elazığ 
İl�n�n �l�şk�lend�r�lmes� ve b�l�n�rl�l�ğ�n oluşması 
açısından oldukça etk�l�d�r. Ayrıca �lg�l� Müdürlük 
tarafından üzüm üret�m�ne yönel�k hastalık ve 
zararlıların kontrolü ve düzenl� mücadelen�n 
sağlanması amacı �le Bağ Entegre mücadele ve 
Bağ EKÜY (Entegre ve Kontrollü Ürün Yönet�m� 
projes�) çalışmaları yürütül-mekted�r 

Elazığ b�tk�sel ürün potans�yel� göz önüne 
alındığında pol�kültür b�r üret�m potans�yel� göze 
çarpmaktadır. Bu durum üret�m�n her aşamada 
tak�b�n� gündeme get�rmekted�r. Bu tak�p 
meteoroloj�k olayların net ve yer�nden tak�b� �le 
mümkün olab�lmekted�r. B�tk� F�zyoloj�s� sıcaklık, 
nem, yağış, gün uzunluğu, ışıklanma g�b� pek çok 
etken�n tes�r�nde olmakla b�rl�kte, hastalık ve 
zararlılarda da aynı etkenler mevcuttur. Bu durum 
etmenler�n tak�p ve elde ed�len ver�ler ışığında 
tahm�n ve erken uyarıyı gerekl� kılmaktadır. Bu 
bağlamda Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından üzüm üret�m bölgeler�nde etk�l� b�r 
şek�lde hastalık ve zararlı kontrolünün sağlanması 
amacı �le tahm�n ve uyarı s�stemler� kurulmuş olup 
etk�n b�r şek�lde kullanılmaktadır

Kader ve ark. (2003)'ün Güneydoğu 
Anadolu  Bölges�  �k l �m ver� ler �ne  göre 
yet�şt�r�leb�lecek sofralık üzüm çeş�tler�n�n 
bel�rlenmes� amacıyla yaptıkları b�r araştırmada; 
Elazığ ve Malatya yöreler�nde kısa ve orta uzun 
vejetasyon dönem� olan çeş�tler terc�h ed�lmes� 
gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Bölgede yet�şt�r�len 
üzümler�n genelde orta ve orta geçc� çeş�tler 
olduğu görülmüştür. Hoş köyü bölges� N�speten 
daha ılıman olması neden� �le geç mevs�m çeş�tler� 
de yet�şt�r�lmekted�r. Bu bölgede yet�şt�r�len Ağın 
Beyazı çeş�d�nde hasat Ek�m ayı �le başlamakta ve 
yağış durumuna bağlı olmakla b�rl�kte Kasım 
ayına kadar devam edeb�lmekted�r. Kuzova 
bölges�nde �se Öküz Gözü ve Kösetevek çeş�tler� 
Eylül ortası ve Ek�m sonu �t�bar� �le hasat 
ed�lmekted�r.

Elazığ İl�n�n ana üzüm üret�m alanları merkez 
Hoş, Kıraç, Sedeftepe, Yurtbaşı, Akmezra ve çevre 
köyler� �le b�rl�kte sofralık üzüm, Kuzova (Koruk, 
Muratcık, Dambüyük, P�r�nçc�, Balıbey ve çevre 
köyler�) bölges�nde şaraplık-şıralık üzüm üret�m� 
şekl�nde gerçekleşmekted�r. 

Bu ana alanlar dışında daha sınırlandırılmış 
bölgelerde İl genel�ne yayılmış b�r durumda 
yapılan yet�şt�r�c�l�k küçük a�le �şletmeler� 

şekl�nded�r. Ürün d�rekt yaş olarak tüket�ld�ğ� g�b�, 
Orc�k, pekmez, pest�l vb. �şlenm�ş ürün olarak da 
yerel p�yasada ve çevre �llere pazarlanmak 
suret�yle değerlend�r�lmekted�r. 

Elazığ İl� Bağları ana çeş�d�n yanında d�ğer 
mevcut çeş�tlerden de d�k�lmes� suret�yle kısmen 
karışık tes�s ed�lm�şt�r. Bu durum son yıllarda İl�n 
artan satış potans�yel� göz önüne alınarak üret�c� 
taraf ından  yen�nden  değer lend�rmeye 
başlanmıştır. Son yıllarda gel�şen yen� üret�m 
model�nde pazarın talep ett�ğ� ve pazarlamaya 
dayanıklı çeş�tler �le bağ tes�s� artmıştır. Üret�c� bu 
yen� yoğun ve çeş�de bağlı üret�m model�nde 
tecrübe kazandıkça bağ alanları gel�şme ve gerek 
alan gerekse üret�m m�ktarı olarak artış 
potans�yel�nded�r..

Elazığ İl�nde üzüm yet�şt�r�c�l�ğ� d�rekt olarak 
ekonom�ye katkısı yanında bağcılık sektörüne 
h�tap eden sanay� ve h�zmet kolları �le de Elazığ �l� 
ekonom�s�ne katkı sağlamaktadır. Bağcılıkta 
kullanılan alet ve mak�nalar �le k�myasal ve 
hayvansal kaynaklı gübreler, kullanılan b�tk� 
koruma ürünler�n�n tedar�k ve satışı �le �lg�lenen 
�nsanlara �ş olanakları sağlamaktadır.

Elazığ İl�nde yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan üzüm 
çeş�tler�

Öküzgözü üzüm çeş�d� gr� puslu, s�yah tane 
reng�ne sah�p, el�pt�k tane şek�ll�, �r� tanel�, 2-3 
çek�rdekl�, çeş�de özgü tadı olan, kanatlı kon�k 
salkım şekl�, çok �r� salkım büyüklüğü ve geç 
olgunlaşma özell�ğ� �le şaraplık b�r çeş�tt�r  

Türk�ye de yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan en öneml� 
şaraplık çeş�tler�nden b�r�d�r. Şarap üret�m�nde 
Boğazkere üzümü �le 2:1 paçal yapılmaktadır 
(Çel�k, 2006).

 Elazığ �l�nde merkez �lçe Kuzova (Koruk, 
Muratcık, Dambüyük, P�r�nçc�, Balıbey, Esenkent, 
Sün) bölges� başta olmak üzere şaraplık üzümün 
üret�m�n�n yapıldığı tüm alanların ana çeş�d�d�r.

Fotoğraf 1. Öküzgözü üzümü meyve görünümü
(Kaynak: Canalan, Aydın kend� fotoğraf arş�v�m, 2016).
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 Kösetevek üzüm çeş�d� s�yah tane reng�ne 
sah�p, el�pt�k tane şek�ll�, orta �r� tanel�, 2-3 
çek�rdekl�, çeş�de özgü tadı olan, kanatlı kon�k 
salkım şekl�, �r� salkım büyüklüğü ve geç 
olgunlaşma özell�ğ� �le şaraplık b�r çeş�tt�r. 

Elazığ İl�nde yet�şt�r�len Öküz Gözü Üzümün 
b�r alt türü olduğu değerlend�r�lmekted�r. Elazığ 
İl�nde Merkez �lçe Kuzova (Koruk, Muratcık, 
Dambüyük, P�r�nçc�, Balıbey, Esenkent, Sün) 
bölges� başta olmak üzere şaraplık üzümün 
üret�m�n�n yapıldığı alanlarda rastlanan çeş�tt�r

Fotoğraf  2. Kösetevek üzümü vejetasyon görünümü (Kaynak: 
Arpa, 2017).

Ağın Beyazı üzüm çeş�d� sarı tane reng�ne 
sah�p, kısa el�pt�k tane şek�ll�, çok �r� tanel�, 2-3 
çek�rdekl�, nötral tadı olan, kon�k-s�l�nd�r�k salkım 
şekl�, çok �r� salkım büyüklüğü ve orta mevs�m 
olgunlaşma özell�ğ� �le sofralık  çeş�tt�r.

Elazığ İl�nde Merkez �lçe Hoş, Kıraç, 
Sedeftepe ve Yazıkonak Köyler� başta olmak üzere 
Harput bölges� ve köyler�nde susuzda da 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan ana sofralık üzüm çeş�d�d�r.

Fotoğraf 3 . Ağın Beyazı üzümü meyve görünümü (Kaynak: 
Canalan, Aydın kend� fotoğraf arş�v�m, 2018).

 
Boğazkere üzüm çeş�d� mor-s�yah tane 

reng�ne sah�p, yuvarlak tane şek�ll�, �r� tanel�, 2-3 

çek�rdekl�, yüksek tanenl� tadı olan, kanatlı-kon�k 
salkım şekl�, çok �r� salkım büyüklüğü ve geç 
olgunlaşma özell�ğ� �le şaraplık b�r çeş�tt�r 

D�yarbakır �l� Çüngüş �lçes�, ülkem�z�n en 
kal�tel� şaraplık üzüm çeş�tler�nden “Boğazkere” 
şaraplık üzüm çeş�d�n�n or�j�n coğrafyası olup 
yörede t�car� amaçlı “Boğazkere” bağları hak�md�r. 
(Karataş, 2015) Elazığ �l�nde Merkez �lçe Kuzova 
(Koruk, Muratcık, Dambüyük, P�r�nçc�, Balıbey, 
Esenkent, Sün) bölges� başta olmak üzere şaraplık 
üzümün üret�m�n�n yapıldığı alanlarda rastlanan 
çeş�tt�r 

Fotoğraf 4. Boğazkere üzümü meyve görünümü
(Kaynak: www.fidanparkturk�ye.com, 2019).

KAYNAKLAR
1 -Türk�ye'de Üzüm (V�t�s spp.) Yet�şt�rmeye Uygun Potans�yel 
Alanların Coğrafi B�lg� S�stemler� (CBS) Tekn�kler� Kullanılarak 
İkl�m ve Topoğrafya Faktörler�ne Göre Bel�rlenmes� (Sırlı ve Ark. 
2015)
2- Türk Halk Kültüründe ve M�toloj�k Bağlamda Üzümün Yer� 
(Şenocak, 2008) 
3- Üzüm Çeş�t Kataloğu Sunfidan A.Ş. Meslek� K�taplar Ser�s�:3 
Çel�k, 2006)
4-Elazığ Yöres�nde Yet�şt�r�len Kösatevek üzüm çeş�d�n�n Kırmızı 
şarap üret�m�ne Uygunluk durumunun bel�rlenmes�: Arpa, 2017
5- Elazığ İl�nde Yet�şt�r�len Bazı Yerl� Üzüm Çeş�tler�nde Ver�m ve 
Kal�te Özell�kler�      
Arasındak� İl�şk�ler�n Bel�rlenmes� (Kesk�n, 2017)
6-D�yarbakır �l� Bağcılığının Sektörel Durum Anal�z� (Karataş ve 
Ark. 2015)
7-Sofralık, Şaraplık ve Kurutmalık üzüm çeş�tler� (D�ll�, Kader)
8-Sebahatt�n ÖZ; b�reysel �let�ş�m (Elazığ Yaş Sebze-Meyve 
Hal�nde alım satım kom�syonculuğu yapmakta)
9-Rıza GÜNDÜZ; b�reysel �let�ş�m (Elazığ Yaş Sebze-Meyve 
Hal�nde alım satım kom�syonculuğu yapmakta)
10-Baykara KUTLU b�reysel �let�ş�m (Elazığ Merkez İlçe Koruk 
Köyünde Bağcılık yapmakta, 69 yaşında)
11-Hüsey�n TARKUŞ b�reysel �let�ş�m (Elazığ Merkez İlçe Hoş 
Köyünde Bağcılık yapmakta, 60 yaşında)
 12- https://elaz�g.tar�morman.gov.tr/
13-Ceng�z ÖZ; b�reysel �let�ş�m (Elazığ Üzüm Üret�c�ler B�rl�k 
Başkanı)
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Tüm canlılarda olduğu g�b� �nsanların da 
yaşayab�lmeler� �ç�n yeterl� m�ktarda gıda 
tüketmeler� gerekmekted�r ve tükett�kler� bu 
gıdaların sağlık yönünden güven�l�r olması �nsan 
haklarının esasını oluşturmaktadır. B�rleşm�ş 
M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'ne göre en 
temel �nsan haklarından b�r� olan gıda hakkı 
gereğ�; b�rey�n, yaşaması �ç�n gerekl� olan yeterl� 
ve güven�l�r gıdaya er�ş�m�n�n sağlanması önem 
arz etmekted�r.

Bu aşamada karşımıza güven�l�r gıda 
kavramı çıkmaktadır. Güven�l�r gıda; her türlü 
bozulma ve çeş�tl� hastalıklara yol açan 
etkenlerden arındırılmış, tüket�me uygun, sağlık 
açısından b�r sakınca oluşturmayan ve bes�n 
değer�n� kaybetmem�ş gıda maddeler� olarak 
tanımlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı “Ç�ftl�kten 
Sofraya Gıda Güvenl�ğ�” kavramını esas alarak 
görev�n� yürütmekted�r. Bu kapsamda; yem 
üret�m�, b�r�nc�l üret�m, gıdanın �şlenmes�, 
depolama, nakl�ye ve satışını �ç�ne alan gıda 
z�nc�r�n�n tüm aşamalarında “Ç�ftl�kten Sofraya 
Gıda Güvenl�ğ�” kavramı çerçeves�nde gıda 
güvenl�ğ�n�, hayvan sağlığını, hayvan refahını ve 
b�tk� sağlığını güvence altına almaktır.

Sağlıklı hayvan ve hayvansal ürünler�n elde 
ed�lmes�, sağlıklı ve güvenl� yemle mümkündür. 
Bazı hastalık etkenler�n�n yemlerden hayvanlara 
ve hayvanlardan elde ed�len ürünlerle de 
�nsanlara bulaşma r�sk� vardır. Bu pencereden 
bakıldığında gıda güvenl�ğ� açısından hayvan 
beslenmes�nde kullanılan yem büyük önem 
taşımaktadır. 

Kısacası gıda z�nc�r�n�n tüm aşamalarında 
tüket�c�ye güven�l�r gıda sunulması Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın kontrolü altındadır. Bu 
amaçla Bakanlığımız kontrol görevl�ler� 
tarafından, 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� 
sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda ve 
yem�n üret�m�, �şlenmes� ve dağıtımı da dâh�l 
olmak üzere tüm aşamalarında denet�m 
yapılarak bu denet�m net�ces�nde mevzuata 
aykırı faal�yet gösteren �şletmelere 5996 sayılı 
Kanun kapsamında yasal �şlem uygulanmaktadır. 

Tüket�c�n�n güven�l�r gıda tüketmes�n� 
sağlamak adına gıda ve yem �şletmec�ler�ne 
yasal �şlem uygulamanın yanında, mevzuattak� 
kr�terler� özenle uygulayan ve sürdürüleb�l�r hale 
get�rerek gıda güvenl�ğ�ne üst düzeyde önem 
veren �şletmeler�n, ödüllend�rmes� �le �lg�l� b�r 
mekan�zma oluşturmak adına Elazığ İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından �lk olarak 2016 
yılında toplu tüket�m yerler� �ç�n Bordo Beyaz 
Bayrak Uygulamasına başlanmıştır.  Bu 
kapsamda Bordo Beyaz Bayrak Uygulaması �ç�n 
b�r genelge hazırlanmış olup 21/09/2016 
tar�h�nden �t�baren Elazığ Val�l�ğ�'n�n oluru �le 
uygulamaya konulmuştur. 2016-2019 yılları 
arasında 10 adet gıda �şletmes� ödüllend�r�lm�şt�r.

GIDA VE YEM ÜRETİMİ
YAPAN İŞLETMELERİN
TEŞVİK EDİLMESİNE YÖNELİK
BORDO BEYAZ BAYRAK
VE SERTİFİKA UYGULAMASI

Dr. Nalan ÖZER
Gıda Mühend�s� Gıda ve Yem Şubes�

ELAZIĞ
BORDO BEYAZ BAYRAK

GÜVENİLİR GIDA ÜRETİM ÖDÜLÜ
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2019 yılında �se kapsam gen�şlet�lerek gıda 
ve yem �şletmeler� �ç�n düzenleme yapılmıştır. 
25/02/2019 tar�h�nde Gıda ve Yem Üret�m� Yapan 
İşletmeler İle Toplu Tüket�m Yerler�ne Yönel�k 
Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fika Uygulama 
Genelges� Elazığ Val�l�ğ�'n�n oluru �le uygulamaya 
konulmuştur. Gıda ve Yem Üret�m� Yapan 
İşletmeler İle Toplu Tüket�m Yerler�ne Yönel�k 
Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fika Uygulama 
Tal�matı 15/03/2019 tar�h�nde İl Müdürlüğümüzün 
oluru �le uygulamaya alınmıştır.

BORDO BEYAZ BAYRAK NEDİR?
Gıda ve yem güven�rl�l�ğ�n� sağlayarak; 

tekn�k ve h�jyen�k gıda ve yem mevzuatında 
bel�rt�len asgar� koşulların üzer�nde özel b�r gayret 
gösteren gıda ve yem �şletmeler�ne talt�f amacıyla 
ver�len bayraktır.

BORDO BEYAZ BAYRAK UYGULAMASININ 
YASAL DAYANAĞI

5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı 
Yönetmel�kler.
5977 sayılı B�yogüvenl�k Kanunu
5442 sayılı İl İdares� Kanun

BORDO BEYAZ BAYRAK UYGULAMASININ 
AMACI:

İlg�l�  mevzuatlarda belirtilen asgari 
koşulların üzerinde faaliyet gösteren gıda ve yem 
�şletmeler�n� Bordo Beyaz Bayrak Uygulaması 
kapsamında belgelendirerek ödüllendirmektir. 
Ayrıca �şletmeler�n� Avrupa B�rl�ğ� normlarının 
üzer�nde üret�m ve h�zmet etmeye teşv�k 
etmekt�r. Böylece yeterl� ve daha güvenl� gıda 
üret�m�ne daha fazla katkı sağlayarak gelecek 
nes�ller�n beslenmes�n� ve sağlığını korumak 
amaçlanmıştır.

Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fika �le 
ödüllend�r�lecek faal�yet alanları:

Süt ve Süt Ürünler� Üreten İşletmeler
Et ve Et Ürünler� Üreten İşletmeler
Yumurta Paketleme Yapan İşletmeler
Hazır Yemek (Tabldot) Üret�m� Yapan 
İşletmeler
B�tk�sel Ürünler (Kuruyem�ş, Şekerleme vs.) 
Üreten İşletmeler
Fırın, Un, Unlu Mamuller ve Pastacılık 
Ürünler� Üreten İşletmeler
Yem Üret�m� Yapan İşletmeler
Lokanta, Restaurant ve Otel İşletmeler� 
(2016 yılında uygulanmaya başlanmıştı)
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BAŞVURU ŞARTLARI
İl Müdürlüğümüzden İşletme Kayıt Belges� 

veya İşletme Onay Belges� Almış İşletmeler 
Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fika Başvuru 
Formu'nu doldurarak müracaatlarını yapab�l�rler.     

                       

DENETİM NASIL YAPILIR?
1-Bordo Beyaz Bayrak başvurusunda 

bulunan �şletmelerde 5996 Sayılı Kanun 
hükümler�ne göre yer�nde ön denet�m yapılır. 

2-Ön denet�mde yeterl� görülen �şletmelere 
Bordo Beyaz Bayrak denet�m� yapılır. Faal�yet 
alanlarına göre �lg�l� değerlend�rme formları 
kullanılarak yapılan denet�m sonucunda yeterl� 
puan alan �şletmeler Bordo Beyaz Bayrak �le 
ödüllend�r�l�r. Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fika 
geçerl�l�k süres� 5 yıldır.

3-İzleme Denet�m�: Bordo Beyaz Bayrak ve 
Sert�fika almış gıda ve yem �şletmeler�nde, 
ş�kâyet, �hbar vb. durumlarda habers�z olarak 
�zleme denet�m� gerçekleşt�r�l�r. Bu denet�mde 
eks�kl�k tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde �şletmelere 
eks�kl�kler�n� g�dermek üzere ek süre ver�l�r. 
Ver�len süre sonunda denet�m tekrarlanır ve 
yeterl� puan alan �şletmen�n Bordo Beyaz Bayrak 
ve Sert�fikası geçerl�l�ğ�n� korur. Aks� takd�rde 
Bordo Beyaz Bayrak ve Sert�fikası �ptal ed�l�r.

4-V�ze Denet�m�: Bordo Beyaz Bayrak ve 
Sert�fika almış olan �şletmelere sert�fika 
tar�h�nden �t�baren her b�r yıl sonunda yapılan 
Bordo Beyaz Bayrak denet�m�d�r. V�ze başvurusu 
yapıldıktan sonra v�ze denet�m� gerçekleşt�r�l�r. 
Bu denet�mde eks�kl�k tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde 
�şletmelere eks�kl�kler�n� g�dermek üzere ek süre 
ver�l�r. Ver�len süre sonunda denet�m tekrarlanır 
ve yeterl� puan alan �şletmen�n Bordo Beyaz 
Bayrak ve Sert�fikası, ücret� mukab�l�nde 
yen�len�r. Aks� takd�rde Bordo Beyaz Bayrak ve 
Sert�fika �ptal ed�l�r. 

VERİLEN BORDO BEYAZ BAYRAK, 
SERTİFİKA VE TABELA KULLANIMI;

           

                                     

1-İşyer�n�n her türlü reklamlarında (tv, radyo, 
broşür, kartv�z�t vb.)  
2-İşyer� çalışanlarının ün�formalarında
3-İşyer� g�r�ş�nde ya da g�r�ş�nde yer alacak 
gönderde,
4-İşyer� �çer�s�nde uygun görülen b�r duvarda,     
5-Ürün et�ketler�nde,       

TANITIM
Bordo Beyaz Bayrak ver�lecek �şletmeler 

tarafından yerel ve ulusal basın ve medya 
önünde tören yapılır. Tören yapılmasının amacı 
tüm �şletmeler�n  Bordo Beyaz Bayrak 
uygulamasına özend�r�lmes�d�r.

Bu ödül uygulamasının gel�şt�r�lmes�, 
yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla 
yapılacak her türlü faal�yet ve tanıtım Elazığ İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülür.   

NEDEN BORDO BEYAZ BAYRAK?
Daha fazla kontrol ve denet�m demek daha 
az hata, daha fazla kal�te demekt�r

B�r gıda �şletmes� �ç�n Avrupa B�rl�ğ� 
normlarının b�le üzer�nde şartlar taşımak 
demek daha fazla prest�j ve güven 
demekt�r.

Prest�j, kal�te ve güven demek �şletmeler 
�ç�n daha fazla talep ve daha fazla karlılık 
demekt�r.

İnsanı merkeze alan Bordo beyaz Bayrak 
s�stem�n�n b�r üyes� olmak daha fazla 
müşter� memnun�yet� demekt�r.



EMEKLİ
OLANLAR

Mevlüt DURAK
Emekl� Oldu
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PERSONEL
HABERLERİ

B�r Erkek Çocuğu Oldu
Selçuk ALAN Faz�let ÜNLÜBAYFatma ALAN

B�r Kız Çocuğu oldu B�r Kız Çocuğu oldu

ÇOCUĞU
OLANLAR

Savaş ÇULCU
Vefat Ett�

Yavuz DÜZGÜN
Emekl� Oldu

Tah�r KÖSE
Emekl� Oldu

Özcan GÜLMEZ
Emekl� Oldu

Bülent POLAT
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Elazığ



ORGANİZE
Elazığ Organ�ze Sanay� Bölges� 5. Kısım 46. Yol No:11  ELAZIĞ

FABRİKA
 Elazığ - D�yarbakır karayolu 4. km No: 13  ELAZIĞ

Telefon: +90 (424) 275 31 86 - 275 31 12 - Fax: +90 (424) 275 31 87
www.gulpas.com.tr                               E-Posta: �nfo@gulpas.com.tr




