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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından Hoş Köyü'nde Üzüm Festivali 
düzenlendi. 5-6-7’ de 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Tarım Projesi"nin hayırlı 
olmasını dileyerek "Sadık yârimiz olan toprağa hak ettiği değeri vermez-
sek sadece kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekûn insanlığın gele-
ceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük 
ihaneti kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim bizlere topraktan yaratıldı-
ğımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor." diye konuştu. 

Türkiye genelindeki çiftçiler, Milli Tarım Projesi kapsamında 
"Cumhurbaşkanımız ile Milli Tarım Buluşması" adlı programda Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldiler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen Milli Tarım Projesi buluşmasında yaptığı konuşmaya, 
misafirleri, salon ve salon dışında dev ekranlardan programı takip eden 
vatandaşları selamlayarak başladı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya 
sokulan "Milli Tarım Projesi"nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Aşık 
Veysel'in "Dost, dost diye nicesine sarıldım / Benim sadık yârim kara top-
raktır / Beyhude dolandım, boşa yoruldum / Benim sadık yârim kara top-
raktır" dizelerini okuyarak, "Sadık yârimiz olan toprağa hak ettiği değeri 
vermezsek sadece kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekûn insanlığın 
geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en 
büyük ihaneti kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim bizlere topraktan 
yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor." diye konuş-
tu. 

Hazreti Adem'den bu yana insanoğlunun hayatta kalmasını ve gelişmesi-
ni sağlayan hususların başında tarım ve hayvancılıktaki başarısının geldi-
ğini dile getiren Erdoğan, "Şayet insanoğlu tarımı ve hayvancılığı, daha 
doğrusu bunların endüstriyel üretimini beceremiyor olsaydı medeniyet-
ler kuramazdı. Çünkü tarım ve hayvancılık, bu işle meşgul olan kişilerin 
ürünlerini sadece kendi şahsi ihtiyaçlarını karşılamak için değil tüm in-
sanlığa sunmak için yürüttükleri faaliyetlerdir. Hayatımızı sürdürmek için 
ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin, hizmetlerin belli meslek grupları tarafın-
dan yürütülmesi, bizlere başka alanlara yönelme ve oralarda derinleşme 
imkânını sağladı. Tarım konusu diğer tüm işlerden farklı olarak insanlığın 
varlığını sürdürebilmesi için olmazsa olmazdır." değerlendirmesinde bu-
lundu. İlimizden 25 Çiftçi ve İl Müdürümüz Turan KARAHAN’ında katıldığı 
programda Başbakanımız Binali YILDIRIM İlimiz Çiftçilerinden Arzu ATA-
LAY’a Plaket takdim etti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Tarım 
Projesi toplantısında çiftçilerle buluştu 
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Elazığ'da meyve bahçeleri 
içerisinde en fazla üretimi 
yapılan ürünün üzüm oldu-
ğunu belirten İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Turan 
KARAHAN, "İlimizde şifoni, 
beyazımsı, kırmızısı, kaban-
cık, öküzgözü, boğazkere 
üzümleri yaygın olarak yetiş-
tirilen çeşitler arasında yer 
almaktadır.  
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İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafın-
dan  Hoş Köyü'nde Üzüm Festivali düzenlendi. 
Festivale Elazığ Valisi Murat ZORLUOĞLU, Eski 
Milletvekili ve Ak Parti Eski Genel Başkan Yar-
dımcısı Necati ÇETİNKAYA, Ak Parti Elazığ Millet-
vekili Ejder AÇIKKAPI, Ak Parti Elazığ Milletvekili 
Tahir ÖZTÜRK, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit 
YANILMAZ, Eski Elazığ Belediye Başkanı Süley-
man SELMANOĞLU, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Mehmet SIĞIRCI, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü Turan KARAHAN,  Ziraat Odaları 
Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Şinasi ÖZDEMİR, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği 
Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa ASLAN, Üzüm 
Üreticileri Birliği Başkan Vekili Cengiz ÖZ, kurum 
müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafın-
dan organize edilen festivalde Hoş köyü ve çev-
re köylerde yetiştirilen üzümler sergilendi. 19 
tanesi beyaz ve 13 tanesi siyah olmak üzere 
üzümlerini festival alanına getiren 32 üzüm ye-
tiştiricisi birincilik için yarıştı. Üzümler jüri üyele-
ri tarafından görüntü, tat, aroma ve kuru madde 
içeriği bakımından değerlendirildi. Çok sayıda 
vatandaşın katıldığı festivale Elazığ Belediyesi 
Mehteran takımı, mehteran gösterisi ile renkli 
görüntüler sergiledi. 

Elazığ'da meyve bahçeleri içerisinde en fazla 
üretimi yapılan ürünün üzüm olduğunu belirten 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan   

KARAHAN kabancık, öküzgözü, boğazkere üzüm-
leri yaygın olarak yetiştirilen çeşitler arasında 
yer almaktadır. 2015 TUİK verilerine göre yakla-
şık 104 bin dekar alanda 44 bin ton civarında 
sofralık ve 41 bin ton civarından şıralık olmak 
üzere toplamda 85 bin ton civarında üzüm üreti-
mi yapılmaktadır. Hoş köyü ve civarındaki köy-
lerde yoğunluklu olarak kadim tarihten beri 
üzüm yetiştiriciliği yapılmakta ve üzümle ilgili 
ürünler üretilmektedir. Biz de bu vesileyle ilk 
festivalimizi bu köyde yaptık" dedi. Yılda 85 Bin 
ton üzümün üretildiği bir kentte yaşadıklarını 
aktaran Belediye Başkanı YANILMAZ ise, “85 Bin 
ton üzüm üreticilere gerekli katkı sağlıyor mu 
dediğimizde maalesef gerekli katkının üreticinin 
eline geçmediğini hepimiz görüyoruz. O zaman 
ürettiğimiz üzümü ileri ürün haline getirmemiz 
lazım. Üzüm, kayısı veya diğer ürünler ileri ürün 
haline getirildiğinde üreticinin eline gerçek de-
ğer geçmiş olacaktır" diye konuştu. 300 bin hek-
tar tarım arazisiyle, 250 bin hektara yakın mera-
larıyla Elazığ'ın bir tarım ve hayvancılık kenti 
olduğunu belirten Vali Murat ZORLUOĞLU, "4 
Eylül'de Başbakanımız 23 ili kapsayan cazibe 
merkezleri destek programını açıklamıştı. O iller 
içerisinde Elazığ da var. Bu destek programı içe-
risinde farklı bileşenleri içeriyor. Bu programda 
tarım ve hayvancılık da desteklenecek ana sek-
törlerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı. Be-
yaz üzüm ve Siyah üzüm kategorisinde birinci 
olan üreticilere Çapa Makinası ve çeyrek altın, 
ikinci olan üreticilere Atomizer ilaçlama  

makinası ve üçüncü olan üreticiye de Bordo bula-
macı ilacı hediye edildi. Üzüm Festivali'nde Beyaz 
Üzüm Kategorisinde Mehmet GÜL, Siyah Üzüm 
Kategorisinde de Lütfü ÇOLAK birinci oldu. 

Festivalde Üzümler  

Yarıştı 
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Yılda 85 bin ton üzümün 
üretildiği bir kentte yaşadık-
larını aktaran Belediye Baş-
kanı Mücahit YANILMAZ ise, 
" 85 bin ton üzüm üreticile-
re gerekli katkı sağlıyor mu' 
dediğimizde maalesef ge-
rekli katkının üreticinin eline 
geçmediğini hepimiz görü-
yoruz. O zaman ürettiğimiz 
üzümü ileri ürün haline ge-
tirmemiz lazım. Üzüm, kayısı 
veya diğer ürünler ileri ürün 
haline getirildiğinde üretici-
nin eline gerçek değer geç-
miş olacaktır" diye konuştu.  

300 bin hektar tarım arazisiyle, 250 bin 
hektara yakın meralarıyla Elazığ'ın bir ta-
rım ve hayvancılık kenti olduğunu belir-
ten Vali Murat ZORLUOĞLU, "4 Eylül'de 
Başbakanımız 23 ili kapsayan cazibe mer-
kezleri destek programını açıklamıştı. O 
iller içerisinde Elazığ da var. Bu destek 
programı içerisinde farklı bileşenleri içeri-
yor. Bu programda tarım ve hayvancılık 
da desteklenecek ana sektörlerden bir 
tanesidir" ifadelerini kullandı.  



 

 

0 8  

Hayvancılığa  Büyük Destek 
Damızlık Boğa Dağıtımı  
Yapıldı. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tara-
fından çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı. 

İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Kara-
han, İl Müdür yardımcısı Vedat Ergün, Şube 
Müdürleri, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim 
Hacıoğulları ve hak sahibi çiftçiler katıldı. 

Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan 
şu ifadeleri kullandı: 

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem bit-
kisel üretimde, hem de hayvansal üretimde 
çok ciddi destekler sunuyor.  

Bugün burada dağıtımını gerçekleştireceğimiz 
damızlık boğa projesi kapsamında da DAP DO-
KAP illerinde yapmış olduğu hayvancılığın des-
teklenmesi projeleri kapsamında boğa dağı-
tımlarını gerçekleştireceğiz. 

İl müdürlüğü olarak 2015 yılında 20 tane da-
mızlık boğa, 258 adet damızlık koç desteği 
sağlandı. Bu kapsamda 429 bin liralık hibe des-
teğini üreticilerimizle buluşturduk. 2016 yılın-
da ise bugüne kadar 326 adet damızlık koç, 
122 adet de damızlık boğa dağıtımını gerçek-
leştirdik. Bu kapsamda 1 milyon 268 bin liralık 
hibeyi hak sahibi üreticilerimize vermiş olduk.  

Şu anda dağıtımını gerçekleştireceğimiz 35 
adet damızlık boğanın hak sahipleri bura-
da. Damızlık boğalar bakanlığımızın ilgili 
bir kuruluşu olan Ceylanpınar TİGEM işlet-
mesinde yetiştirilen ve oradan teminini 
sağladığımız hayvanlardır.  Yakın bir tarih-
te de Malatya ilimizde Sultan suyu Tİ-
GEM’den 17 tane damızlık boğa dağıtımını 
da gerçekleştireceğiz. 

Bugüne kadar damızlık boğa ve damızlık 
koç kapsamında il müdürlüğümüze müra-
caat etmiş olan üreticilerimizin büyük bir 
çoğunluğuna bu vesile ile dağıtım yapmış 
olacağız. DAP kapsamında sadece damızlık 
boğa ve damızlık koç dağıtımı değil aynı 
zamanda bu yıl içerisinde 467 tane ahır ve 
ağıl müracaatı aldık bu kapsamda 100 üre-
ticimiz ile sözleşme imzaladık. Bir yıl içinde 
ahır ve ağıl yapımları bittiği zaman hak 
sahiplerine hakettiği hibeleri vermiş olaca-
ğız. Bakanlığımız ve il müdürlüğü olarak 
hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında 
bugüne kadar yaptığımız gibi bundan son-
rada hayvancılığın desteklenmesi, geliştiril-
mesi ve özellikle üstün ırk hayvanları, üre-
ticilerimizle biraraya getirmek için gerekli 
çalışmaları yapacağız” dedi. 
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Maden İlçesinde gerçekleştirilen 
kekik bitkisi tarla gününe; İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tu-
ran KARAHAN, Şube Müdürleri, 
Maden İlçe Tarım Müdürü, Teknik 
personeller, Maden İlçesi Muhtar-
ları ve üreticiler katıldı.    

Tarla gününde konuşma yapan İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Turan KARAHAN; " Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı olarak  Itri 
ve Tıbbi Bitkiler ile Boya bitkileri-

ne yönelik Bakanlığımızın uygulamış olduğu proje kapsamında, Maden İlçemizin Bermaz 
Ovasında  iki üreticimize ait toplam 2 dekarlık alanda, İzmir Kekiği yetiştiriciliği yaptık. Üreti-
cilerimiz kekik bitkisinin birinci hasadını gerçekleştirdi, yakın bir tarihte de ikinci hasadı ger-
çekleşecek, burdaki amacımız özellikle Elazığ İlinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
olarak üreticilerimize yönelik alternatif ürünler geliştirmek, yeni ürün oluşturmak ve küçük 
olan alanlarda katma değeri yüksek  verimli ve kazançlı ürünler yetiştirilmesini sağlamaya 
yönelik çalışmalar yapmaktır.Bu çalışmalardan birini bugün Bermaz ovasında gerçekleştiril-
dik. Bermaz Ovası  yaklaşık 10 bin dönüm araziden oluşmaktadır. Bunun yaklaşık 7 bin dönü-
mü sulanabilir durumda, geri kalan kısmı da DSİ'nin yapmış olduğu çalışma ile tamamen 
suya kavuşacaktır. Dolayısı ile sulanan bu alanlar bizim için çok değerlenecektir. Biz de İl 
Müdürlüğü olarak sulanan yerlerde özellikle geliri yüksek olan ürünlerle alakalı çalışmalar 
yapıp üreticilerimizin daha fazla kazanç sağlamasını istiyoruz. Bugün burada yapmış olduğu-
muz çalışmanın çok doğru ve yerinde olduğunu, doğru çeşit ve türün seçildiğini gördük. Ke-
kik yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Denizli ilimiz, dünya ticaretine konu olacak şekilde kekik 
üretimi yapıyor. Bizde görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle en kısa sürede Denizli'deki ke-
kik ticareti ile uğraşan kişi ve kuruluşlar ile irtibat kurarak, pazarlama kısmını da halledebilir-
sek daha fazla kişiye daha fazla alanda kekik yetiştiriciliği yapmayı düşünüyoruz. Bunu yapar-
ken de kadın çiftçilerimize yönelerek onların ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız" dedi. 

İl Müdürü Turan KARAHAN, konuşmasının sonunda; " Bu tür yeniliklere açık olan, üreticileri-
mizin her zaman yanında olacağımızı söyleyerek bu konuda girişimde bulunan çiftçilerimize,  
Maden İlçe Müdürü ve  teknik personellerine  teşekkür ediyoruz "  

Maden İlçesinde  

Kekik Bitkisi Tarla 
Günü  

Düzenlendi 
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Kuyulu Köyü Muhtarlık salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İl Müdürü Turan 

KARAHAN; " İl genelinde ve Kuyulu köyünde toplulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. 

2001 - 2002 tarihleri arasında çok az miktarda toplulaştırma yapılmışken Bakanlığımızın bu 

işe vermiş olduğu önemden dolayı son 15 yılda 5 milyon hektara yakın araziyi Türkiye 

genelinde toplulaştırdık. Türkiye'de miras kanunu olmadığından sürekli babadan çocuklara 

araziler bölünerek küçük parçalara ayrılmış ve öyle bir noktaya gelmişiz ki artık araziler 

işlenemez duruma gelmiştir. Dolayısı ile hükümetimiz bunun olumsuz tarafını görerek 

bakanlığımız nezdinde böyle bir çalışma başlatmış ve bizlerde bu çalışmayı hızlı bir şekilde 

uyguluyoruz. İlimizde 2012 yılından beri toplamda 350 bin dekar alanda toplulaştırma 

çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların birinci askıları bitirildi, ikinci askıya da çıkaracağız. 

Hedefimiz 2017'nin Haziran ayına kadar buradaki toplulaştırmayı bitirmektir. Kuyulu 

köyünde 1384 tane işletme ile çalışıyoruz. Burada toplamda 1820 tane parselimiz var her 

parselimizin ortalama büyüklüğü 5.7 dekar. Biz bu toplulaştırmayı sağlıklı bir şekilde 

bitirebilirsek %61'lik başarı oranı ile parsel sayımızı 1116 'ya indireceğiz ve parsel 

büyüklüğümüzü de 9.1 dekara çıkaracağız. Yapmış olduğumuz toplulaştırma çalışmalarının 

ilimize, tarımımıza, hayvancılığımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor sizler adına sayın 

milletvekilimize de teşekkür ediyorum." 

Kuyulu Köyünde 

Arazi 

Toplulaştırma 

 

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal 

faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek 

biçimde;   

parçalanan, dağılmış, bozuk şekilli 

parsellerin, bileştirilmesi, şekillendirilmesi ve 

yeniden düzenlenmesi işlemine yönelik 

tarımsal altyapı hizmetine ARAZİ 

TOPLULAŞTIRMASI denir.  

A) ÇİFTÇİ  AÇISINDAN FAYDALARI 
 
Parçalılık veya hisselilik nedeni ile    
değerlendirilemeyen araziler kullanılabilir 
duruma gelir, 
Sulama randımanı ve oranı artar, 
Tarımda kullanılan iş gücü azalır, 
Her bir arazinin yol ve suya kavuşması ile 
arazi değerleri artar, 
Çiftçiler arasındaki yol ve su geçiş 
problemleri önlenir, 
Fiili kullanım ile Kadastral mülkiyet 
arasındaki uyuşmazlık giderilir, 
Köy merkezi ile işletmenin parselleri  
arasında toplam kat edilen  yol mesafesi 
azalır, 
Harcanan zaman, yakıt  ve masraflar azalır, 
Tüm bu kazanımlarla çiftçi gelirleri artar. 
B) KAMUSAL FAYDALARI 

Tapu ve Kadastro kayıtları güncellenir, 
Köy gelişme alanları ve Sosyal alanlar 
kazandırılır, 
Sulama şebekesi ve yol yatırımlarında % 
40’lar civarında tasarruf sağlanır, 
Proje sahasında devlet yatırımları için gerekli 
alanlarda istimlak giderleri azalır, 
Mera arazileri işgalden kurtarılır, 
Parsellerin büyümesi ile sınır olarak 
kullanılan alanlar tarıma kazandırılır. 

Arazi Toplulaştırması Nedir? 

Arazi toplulaştırma projesi 
kapsamında yürütülen bilgi-
lendirme toplantısı, İlimiz 
Merkez Kuyulu Köyünde 
yapıldı. Toplantıya Elazığ Ak 
Parti Milletvekili Ejder AÇIK-
KAPI, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Turan KA-
RAHAN, Tarımsal Altyapı ve 
Arazi Değerlendirme Şube 
Müdürü Nizamettin ÇETİ-
NER, teknik personeller, 
Kuyulu Köyü Muhtarı ve köy 
sakinleri katıldı. 

Nizamettin ÇETİNER 

Tarımsal Altyapı ve Arazi 
Değerlendirme Şube   

Müdürü 
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Kovancılar İlçesi'nde yem bitkilerinin geliştirilmesi amacıyla çiftçileri-
mize Macar Fiği ve Triticale Tohumu dağıtıldı. Kovancılar İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nde düzenlenen programa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan KARAHAN, İl Müdür Yardımcısı Vedat ERGÜN, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ, İl Genel Meclis Baş-
kanı Metin Baki ÖLÇÜCÜ, İl Encümenleri, Kovancılar Ziraat Odası Baş-
kanı İzzettin DEMİRAL ve teknik personeller katıldı. 

            Tohum dağıtım töreninde konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Turan KARAHAN; " Bugün bu çalışmalar içerisinde yer 
alan merkez dahil olmak üzere tüm ilçelerimizde hayvancılığımızı ge-
liştirmek için, yapmış olduğumuz projenin neticesinde tohumlukları 
dağıtmak üzere Kovancılar ilçesinde biraradayız. Elazığ ilimiz, tarım ve 
hayvancılık alanında potansiyeli yüksek ve bu potansiyeli geliştirmesi 
gereken bir il. Elazığ genelinde en son yaptığımız çalışma neticesinde 
yaklaşık 465 bin civarında küçükbaş hayvan ve 142 bin civarında da 
büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesi 
için de temel unsur yem bitkisidir. Eğer hayvancılıkta rantabl bir yetiş-
tiricilik yapmak istiyorsanız verimli bir üretim ve işletme modeli geliş-
tirmek istiyorsanız, özellikle kaba yemin büyük bir kısmını kendiniz 
üretmek zorundasınız aksi halde sürekli dışa bağımlı olunduğunda bu 
işletmenin kârlılığından bahsedemezsiniz. Bizde bu yoldan hareketle İl 
özel İdaresine bir proje sunduk, 2020 yılına kadar her yıl 6 bin dekarda 
macar fiği ve triticale karışımlarını ekmek üzere yem alanlarının geniş-
letilmesi ve hayvancılık ihtiyacı olan yemin üretilmesi için böyle bir 
çalışma yürüteceğiz. Projenin birinci yılının toplam yatırım tutarı 405 
bin lira, bunun 303 bin lirasını devletimiz İl Özel İdare kaynağı ile üre-
ticimize destek olarak sunuyor, geriye kalan %25'lik kısmını da üretici-
lerimizden alarak projemizi gerçekleştiriyoruz " 

Kovancılar’da Çiftçilerimize  

Yem Bitkisi Dağıtıldı 
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Maden İlçesi Yeşilova Köyü'nde çerezlik kabak yetiştiriciliği 
tarla günü düzenlendi. Tarla gününe İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Şube Müdürleri, 
teknik personeller, muhtarlar ve üreticiler katıldı. 

Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Tarla Günü'nde konuşma yapan 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " 
Bugün Maden İlçemiz'in Yeşilova Köyü'ndeyiz. Bir 
üreticimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak 
yapmış olduğumuz destekleme neticesinde çerezlik kabak 
yetiştiriciliğini gerçekleştirdik. Çerezlik kabak, ilimizde yeni 
bir ürün. Bu deneme ile birlikte daha geniş alanlarda daha 
fazla üretici ile bunun yetiştiriciliğini yapacağız. Biz bakanlık 
olarak özellikle tüm Türkiye de olduğu gibi ilimizde de 
alternatif ürünlerin geliştirilmesi yeni ürünlerin yetiştirici ile 
buluşmasını, az alandan katma değeri yüksek daha fazla 
gelir getirici ürünleri sahada uyguluyoruz. Kabak çekirdeği 
ülkemizde genelde farklı yerlerde yetiştiriliyor. İlimizde de 
daha önceki yıllarda denenmiş ama sürdürülmemiş. Biz de 
bunu denemesini yaparak buradan elde edilecek sonuçlarla 
birlikte Bermaz ovasında Maden İlçesi'nin birkaç köyündeki 
üretici ile çerezlik kabak üretimini arttıracağız. Nevşehir ve 
Ürgüp çeşidi bu bölgede çok güzel yetişiyor. Bundan 
sonraki çalışmalarımızı da bu çeşitler üzerinden 
yürüteceğiz. Bu alandan elde ettiğimiz ürünle ilgili mali 
analizlerimizi gerçekleştirip bu analizler sonucu oluşan 
karlılık ile birlikte üretimini bu bölgelerde arttırmış olacağız. 
Yaptığımız bu çalışma ile sözleşmeli üretim modelini 
çerezlik kabak üretiminde de uygulayacağız" dedi. 

            Konuşmasının sonunda çerezlik kabak yetiştiriciliği 
üretimini gerçekleştiren üreticimize teşekkür eden Turan 
KARAHAN, bu ürünün ilçemize, ilimize ve ülke ekonomisine 
hayır ve bereketler getirmesini diledi. 

Maden’de Çerezlik Kabak  

Demonstrasyonu 
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İlimizde bulunan 5 adet onaylı Et İşleme ve Par-
çalama, 3 adet onaylı Kanatlı Parçalama ve İşle-
me Tesisine yönelik olarak, gıda güvenliğini sağ-
lamak ve toplum sağlının korunmasına katkıda 
bulunmak amacıyla "Et ve Et Ürünleri Tebliği" ve 
tebliğdeki son değişiklikler, işletmelerin uyması 
gereken kural ve hususlar konusunda İl Müdürlü-
ğümüz toplantı salonunda eğitim ve bilgilendir-
me toplantısı yapılmıştır. Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan KARAHAN; Kırmızı ve Beyaz Et 
üreticilerinin ilimizde ve bölgemizde çok önemli 
bir faaliyet yürüttüklerini, toplum beslenmesinde 
kırmızı etin ve kanatlı etinin büyük bir önem teş-
kil ettiğini vurgulayarak, hayırlı ve bereketli bir 
üretim dileğinde bulundu. Hükümetimizce kamu-
oyuna duyurulan "Cazibe Merkezleri Kurulması" 
ve Elazığ'ında içerisinde yer aldığı 23 ilin destek-
lenmesi projesinde mevcut üreticimizi koruyacak 
ve rekabet etmelerini sağlayacak tedbirlerin alın-
ması için çalıştıklarını ve bu hususta Hükümeti-
mizin ve Bakanlığımızın politika ve planları doğ-
rultusunda verilecek görevleri en iyi şekilde yeri-
ne getirebilmek için hazırlık ve çalışmaların şim-
diden yapılmaya başlandığını kaydetti.  

Et ve Et Ürünleri Tebliği Anla-
tıldı 

İl Müdürü Turan KARAHAN, üreticilerimizin bu hususta 
gerekli hazırlık ve çalışmalarını yapmaları konusunda tav-
siyelerde bulundu. Daha sonra söz alan Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Cemal ÇETİNKAYA;  İlimizde bulunan kırmızı ve 
beyaz et parçalama ve işleme tesislerinin Avrupa Stan-
dartlarına yakın şekilde üretim yaptıklarını, toplumumu-
zun hayvansal protein ihtiyacını karşılayan bu işletmele-
rin, daha kaliteli ve yüksek standartlarda üretim yapabil-
meleri için her türlü gayreti göstereceklerini, bu tür top-
lantılarla, yerinde eğitim çalışmalarıyla, son derece titiz 
yapılan denetim ve kontrol faaliyetleriyle çok iyi sonuçlar 
alınacağını kaydeden ÇETİNKAYA, üretici- denetleyici iliş-
kisinin süreklilik arz eden bir süreç olduğunu, üretimden 
önce tedbirler alınmasının sağlıklı ve mevzuata uygun 
üretim yapılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ilave 
etti. Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA, bu tür 
eğitim çalışmalarının tüm sektörler içinde devamlı olarak 
yapılacağını bildirdi. 

Daha sonra kurum personellerinden Veteriner Hekim 
Emrullah KÜÇÜK tarafından "Türk Gıda Kodeksi Et ve Et 
Ürünleri Tebliği" ve tebliğdeki son değişiklikler hususunda 
sunum yapıldı. 



 

 

1 5  

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlı-
ğı Şubesi tarafından her yıl Eylül ayında İlimiz Bitki Sağlığı Uygulama 
Programını değerlendirmek amacı ile yapılmakta olan bitki sağlığı 
uygulama ve değerlendirme çalışmaları İl Müdürlüğü toplantı salo-
nunda bugün yapıldı. 

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, 
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz ATAŞ, İlçe Müdür-
leri ile İl ve İlçe Müdürlüklerinde bitki sağlığı alanında görevli teknik 
personeller katıldı. 

 Toplantıda, 2016 yılı bitki sağlığı uygulama çalışmalarının değerlendi-
rilmesi, eksikliklerinin ortaya konulması, karşılaşılan sorunlar ile 2017 
yılı için ihtiyaçların ve hedeflerin belirlenmesi gündeme getirildi. İl 
düzeyinde gerçekleşen bu toplantı, ileri bir tarihte tüm illerin katılımı 
ile ülkesel boyutta yapılacak olan Bitki Sağlığı Program toplantısına 
zemin oluşturacak ve söz konusu genel toplantıya hazırlık niteliğinde 
olacaktır. 

2017 Yılı Bitki Sağlığı 

Değerlendirme Toplantısı 

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere 

Kullandırılacak Kredilere İlişkin 

Yönetmelik ve "Mülga Tarımsal 

Kooperatiflerin Yatırım Faaliyet-

lerine Yapılacak Devlet Yardımı 

Yönetmeliği"  hükümlerine göre 

Gıda Tarım ve Hayvancılık  Ba-

kanlığı kaynaklarından kullandı-

rılan 19/08/2016 tarihi itibariy-

le  muaccel hale gelip Bakanlık-

ça muacceliyet oluru (tahsil olu-

ru) alınmış olan veya muacceli-

yet oluru (tahsil oluru) alınması 

gereken kooperatif ve ortakları 

ile ilgili mevzuatı uyarınca yeni-

den yapılandırılan ancak taksit-

leri süresinde ödenmeyen  Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-

na ait alacakların yeniden yapı-

landırılarak taksitlendirilmesini 

kapsamaktadır.  
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Mollakendi Beldesi Karşıbağ Köyünde gerçekleşen Silajlık Mısır hasadına , İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Turan KARAHAN, Mollakendi Belediye Başkanı Sabri YILMAZ ,El Sanatları Eğitim Merkezi Mü-
dürü Haydar AKTAR, Damızlık Sığır Üreticileri Birliği Başkanı Ümit Fırat TURAN, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü personeli, muhtarlar ve üreticiler katıldı. 

       Karşıbağ köyü'nde  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN yaptığı konuşmada '' Hay-
vancılıkta ilimizde yaklaşık 465 bin kapasitede küçükbaş hayvancılık,140 bin civarında ise büyükbaş 
hayvancılık mevcuttur. Hayvancılıkta verimli olabilmenin ,kârlı olabilmenin en önemli etkenlerinden bir 
tanesi hayvancılıkta kullanılan kaba yemdir.Bugün burada Mollakendi beldemize bağlı Karşıbağ kö-
yü'nde örnek bir silaj üretim alanındayız. Silajlık mısır üretimin en önemli kaynağı su kaynağıdır. Uluova 
bölgesi olarak nitelendirdiğimiz bölgemizde daha önceki yıllarda sulama olmasına karşılık ,şimdilik sa-
dece kuyu sulaması ile sulama yapabilmekteyiz.İnşallah hükümetimizin,siyasilerimizin,sayın Valimizin 
yapmış olduğu çalışmalarla ve almış olduğu kararlar doğrultusunda çok yakın zamanda bu uluovayı 
tekraren cazibe ile gelecek su ile buluşturup bu üretimleri kat kat daha arttırmayı düşünüyoruz.Bu sa-
hada yaklaşık dekardan 4-6 ton ürün elde ediyoruz. TUİK verilerine göre ilimizde yaklaşık 10-15 bin 
dekar civarında bir üretim söz konusudur,ancak bunun 7 bin dekar civarı kadarına destekleme yapabili-
yoruz.Geçen yıl dekar başına 75 lira olan desteği,bu yıl 90 liraya çıkardık.Bakanlık olarak ,geçen yıl 227 
üreticimize 5500 dekar destekleme alanına karşılık, 410 bin lira bir destek sağlamış bulunuyoruz. Son 
beş yılda da yaklaşık 3 milyon liralık bir destek vermişiz.Ekim ayı ilimizde silajlık mısırın tam hasat dö-
nemidir.Süt olum döneminden sarı olum dönemine dönüş zamanıdır.Bu zamanı biraz geciktirirsek 
özellikle protein açısından önemsediğimiz yem bitkisi değerini kaybetmiş olur''dedi. 

Mollakendi’de Silajlık Mısır 
Hasadı 
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 Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü başkanlığında düzenlenen toplantıya,İl Gı-
da,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KARAHAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü Yaşar ERDOĞAN, HİEBİS sistem sorumluları, tüm şube müdürleri ve ilçe müdürleri  
katıldı. 

      İl Müdürü Turan KARAHAN toplantıda; "2013 yılında Bakanlığımızca altyapısı oluşturulan 
Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi(HİEBİS) yazılımının kurulması gerçekleşmiş olup,2014 yılında ise  
sistem  ilk olarak kullanılmaya başlanmıştır. HİEBİS' in oluşturulmasındaki esas amaç Bakanlığı-
mızca  hizmet içi eğitim faaliyetlerini izlemek, değerlendirmektir.Bakanlığımız Hizmeti İçi Prog-
ramlarının Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS) üzerinden yürütüldüğü ve eğitim müracaatla-
rının da bu sistem üzerinden değerlendirildiği bilinmektedir. Ancak İlçe ve Şube Müdürlükleri-
mizce HİEBİS' te "onaya gönderme veya ret işlemlerini tamamlamadıkları veya zamanında yap-
madıkları görülmekte bu da sistemde ve Bakanlığımızın eğitim veren birimlerinin iş ve işlemle-
rinde aksamalara neden olmaktadır.2016 yılı için Bakanlığımız eğitim merkezlerinde düzenle-
nen eğitimlerle ilgili olarak personelin son katılım onayları eğitimin başlamasından 15 gün önce 
yapılmaktadır. Son onay yapıldıktan sonra personelin katılımı ile ilgili iptal başvurusu yapılması 
uygun görülmemekte, bu tarihten önce eğitimin İl Müdürlüğümüzdeki son onaylayıcısı tarafın-
dan onayı geri çekme ve ret  işlemine imkan bulunmaktadır. Personelin eğitime katılımı onay-
landıktan sonra, eğitime katılacak olan personelin mücbir sebepleri dışında eğitime katılımı 
zorunludur. Özellikle "iş yoğunluğu" mazeret olarak kabul edilmemektedir. Bakanlığımızın 
eğitim programlarının hazırlanması sırasında veri olarak kullanılmak üzere Bakanlığımız Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca "ihtiyaç belirleme çalışması" yapılacaktır. Bu kapsamda 
İlçe ve Şube Müdürlüklerimizin ihtiyacı dahilinde personeline yönelik olarak düzenlenmesini 
istediği veya Bakanlığımız eğitim programında olup, yetersiz olduğunu düşündüğünüz eğitim 
konusu başlıklarının belirlenmesi amacı ile bu toplantı düzenlenmiştir.'' şeklinde konuştu. 

            Toplantıda  tüm katılımcıların görüşü alınarak, Bakanlığımızca oluşturulacak HİEBİS veri 
tabanında kullanılmak üzere eğitim konu başlıkları belirlendi. HİEBİS konusunda genel bilgilen-
dirmeyi KTV Şube Müdürlüğünde görevli HİEBİS Sorumlusu Ziraat Teknikeri Kani SÖNMEZ yaptı. 
Ayrıca HİEBİS sistemine kayıt olmayan tüm personelin kayıt yaptırmasının şart olduğu belirtildi. 

Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi 
Eğitimi Yapıldı 
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Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından Elazığ'da bulunan gıda işletme-
lerine yönelik eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda 12 adet süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmelerin 
işletme yetkilileri, sorumlu yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde 
görevli Veteriner Hekim Dr. Pınar ŞEKER tarafından Süt İşleme Tesislerinde Hijyen ve Resmi Kontrol hak-
kında eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA süt ve süt ürünleri üre-
timi yapan işleme tesisi yetkileriyle ilişkileri üst düzeye çıkarmak adına iştişare halinde olunması gerektiği-
ni vurguladı. Verilecek eğitimin önemine de değinerek bu tür eğitimlerle işletmelerin kendi otokontrolleri-
ni sağlayarak daha kaliteli ve verimli üretim yapabileceklerini dile getirerek tüm üreticilere bol bereketli 
bir üretim dileğinde bulundu. 

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan Dr. Pınar ŞEKER, sütün işleme tesisine naklinden ürüne dönüştürülüp 
piyasaya arzına kadar geçen sürede uyulması gereken kurallar ve süt işleme tesisinin taşıması gereken 
teknik özellikler hakkında bilgilendirme yaptı. 

 Bir başka toplantıda ise İlimizde bulunan bitkisel ürün üretimi ve paketlemesi yapan 59 adet işletmeye 
yönelik olarak Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği konusunda eğitim ve bilgilendirilme toplantısı 
yapıldı. İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Gıda ve Yem Şube Müdürü Ce-
mal ÇETİNKAYA ilimizde bulunan bitkisel ürün üretim ve paketleme tesislerinin, şube müdürlüğü kontrol 
görevlileri ile işletme yetkilileri arasında uyumlu bir çalışma neticesinde kaliteli ve yüksek standartlarda 
üretim yapabilmeleri için her türlü gayretin gösterileceğini, bu tür eğitim çalışmaları ile denetim ve kontrol 
hizmetlerinde daha iyi sonuçlar alınacağını belirterek eğitimlerin tüm sektörlere yönelik olarak süreklilik 
arz edeceğini bildirdi. Daha sonra kurum personellerinden Ziraat Mühendisi Hatice YILDIRANER tarafından 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve yönetmelikteki son değişikler hususunda sunum yapıldı. 

 Gıda ve Yem Şubesinin son toplantısı da pastane çalışanlarına idi.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve buna bağlı yayınlanan Yönetmelikler gereği İlimizdeki pastane çalışanları-
na Gıda Eylem Planı kapsamında Gıda Hijyeni konusunda eğitim verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal 
ÇETİNKAYA'nın açılış konuşması ile başlayan toplantı da Ziraat Mühendisi Nalan SOLMAZ tarafından İl Mü-
dürlüğümüzce uygulamaya konulan bordro beyaz bayrak uygulaması ile ilgili bilgiler verildi. Oteller, Lokan-
talar ve restorantlara yönelik başlatılan Bordo Beyaz Bayrak Uygulamasının yakın bir zamanda pastaneler 
için de uygulanacağı belirtildi. Daha sonra toplantı Ziraat Mühendisi Hümeyra DİNÇ'in sunumu ile devam 
etti. Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı temenniler kısmı ile sona erdi. 

Gıda İşletmelerine Eğitimler 
Devam Ediyor 
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2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul kantinleri için Kantin Eylem Planı İl Gıda Tarım Ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüzce hazırlanarak faaliyete geçirildi. Bu Eylem Planı kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği ve İl Müdürlüğümüz işbirliği ile ilimizde faaliyet gösteren kantin işletmecilerine "Kantin Eylem Planı 
ve Gıda Güvenilirliği" konusunda bir eğitim çalışması düzenlendi. 

 Eğitim çalışmasında söz alan Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 
memleketimize, milletimize ve çocuklarımıza hayırlar getirmesini, sağlıklı bir sezon olması temennisinde bulundu. 
Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 
Kantin Eylem Planı kapsamında bir eğitim çalışması başlatıldığını dile getirdi. Sürekli irtibat halinde olmak adına, 
kaynaşmak adına ve kantin işletmecilerine 5996 sayılı Kanun kapsamında bazı yükümlülükleri hatırlatmak adına 
denetimler yapılacağını söyledi. Ayrıca Kantin Eylem Planı kapsamında ilimizdeki okullarda öğrencilerimiz arasında 
Fahri Gıda Müfettişleri seçileceğini belirtti ve ilimizde uygulanmaya başlanan "Bordo Beyaz Bayrak" uygulaması 
hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. 

Daha sonra kurum personellerinden Gıda Mühendisi Dr. Nalan ÖZER toplantıya katılan kantin işletmecilerine 

Kantin Eylem Planı, gıda güvenilirliği, okul kantin ve yemekhanelerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik 

özellikler hakkında bilgiler verdi.  

Kantincilere Gıda Güvenilirliği 
Eğitimi 

Gıda Tarım 
ve Hayvan-
cılık İl Mü-
dürlüğü 
tarafından 
düzenle-

nen futbol turnuvasına Elazığ Gıda Tarım İl Müdürlü-
ğü'nün 5 şubesi, Gıda tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı 
3 kurum ve 5 ilçe müdürlüğü olmak üzere toplam 13 ta-
kım katılıyor. Turnuvanın açılış maçı öncesinde açıklama-
larda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardım-
cısı Vedat ERGÜN, turnuvanın statüsü hakkında bilgiler 
verdi. Turnuva sonunda ilk 3'e giren takımlara ödül verile-
ceğini belirten ERGÜN; "Bu futbol turnuvasını düzenle-
mekteki amacımız, il, ilçe ve bağlı kurumların çalışanları 
arasında sıcak ilişki kurulmasını sağlamaktır. Bu vesile ile 
çalışanların birbirlerini tanıma imkânı da olacaktır. Turnu-
vaya katılan arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.  

Futbol Turnuvası 
Başladı 
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Çiftçilikle uğraşan, girişimci, önder olan kadınlarımı-
zı tanıtmak, faaliyetlerini, üretimlerini kamuoyuyla 
paylaşarak başarılı uygulamalarını takdir ve taltif 
etmek amacıyla her yıl çeşitli programlarla 15 Ekim 
Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlanmaktadır. 

Bu yıl da 2. Girişimci Kadın Çiftçiler ödül Töreni için 
İzmir İli koordinatör il seçilmiştir. 

Program 14 Ekim 2016 tarihinde 2. Tarımda Başarılı 
Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni ile İzmir İli Öde-
miş İlçesi Kültür Merkezinde, Başbakanımız Sayın 
Binali YILDIRIM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı-
mız Sayın Faruk ÇELİK, Bakanlarımız, Milletvekilleri, 
23 İlin İl Müdürleri, Koordinasyon ve Tarımsal Veri-
ler Şube Müdürleri ile İlimizden de Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürümüz Turan KARAHAN, Koordi-
nasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Yaşar 
ERDOĞAN,  Kadın Çiftçimiz Arzu ATALAY katıldı. 

2. Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Törenine İlimizde 
uygulanan Tarımsal Yayım Projesi kapsamında 
"Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu" 
projesini temsilen projede başarılı olan kadın çiftçi-
miz Arzu ATALAY' a Sayın Başbakanımız Binali YILDI-
RIM tarafından plaket ve ödül verildi.  

Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu 
Projesine Anlamlı Ödül 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KARAHAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri Abdullah 
KARTAL, Niyazi KAYA, Atilla ÇERKEZ ile birlikte Yurtbaşı Beldesi Hoş Köyü'ne bağlı Akmezra ile Güneyçayırı köylerindeki bodur elma ve ceviz bahçelerinde 
incelemelerde bulundu. 

KARAHAN ve beraberindekiler ilk olarak Yurtbaşı Beldesi, Hoş Köyü Akmezra'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün teknik ve mâli desteği ile 
yaklaşık 20 dönüm arazi üzerinde kurulu olan bodur elma bahçesini ziyaret ettiler. Burada konuşma yapan İl Müdürü Turan KARAHAN; "Özellikle ilimizde 
son yıllarda böyle modern kapama meyve bahçeleri çok yaygınlaştı. Biz de İl Müdürlüğü olarak böyle modern meyve bahçelerinin yaygınlaşması, 
oluşması ve ilimizin, beldelerimizin meyve üretimi açısından ileride bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Bunun için sahada üreticilerimize her noktada 
destek olacağız. Üreticilerimiz de teknik elemanlarımızın ortaya koyduğu usûl ve esaslar ölçüsünde gerekli çalışmaları yaptıkları zaman bizler 
arzuladığımız ve hedeflemiş olduğumuz ilimizdeki meyveciliğin geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yapmış olacağız. İlimiz Sayın Başbakanımızın 
yakın tarihte açıklamış olduğu 23 ili kapsayan cazibe merkezleri içerisinde yer alan illerden bir tanesi. Özellikle meyvecilik ana başlığı adı altında ilimiz 
destekleme kapsamına alınıyor. 2017 yılının başında uygulamaya başlayacağımız bu cazibe merkezleri ile birlikte buna benzer modern meyve 
bahçelerinin ilimizdeki teşekkülü hususunda bizler de gerekli sorumluluğu yerine getirerek bunların sayısını arttıracağız. Bu cesareti gösteren, böyle 
güzel modern bir bahçeyi ilimize, beldemize, köyümüze kazandıran üreticimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da bütün arkadaşlarımızla birlikte böyle 
üreticileri destekleyeceğiz" dedi.  

İl Müdürü KARAHAN daha sonra İlimiz merkeze bağlı Güneyçayırı Köyü'nde iki üreticinin toplamda 100 dönümlük bir alanda 5 yıl önce tesis edilmiş olan 
ceviz bahçelerini de ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 

İncelemeler esnasında orcik yapan çiftçi kadınlarımızı gören İl Müdürü KARAHAN çiftçi kadınlarımızı yapmış oldukları bu zor ve meşakkatli işten dolayı 

tebrik etti. İl Müdürü KARAHAN bu vesile ile çiftçi kadınlarımızın 15 Ekim "Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü" kutladı.  Turan KARAHAN; "Kadın çiftçilerimizin 

bu emeklerini bir güne sığdırmak kolay olmuyor. Sembolik olarak çiftçi kadınlar günü bir günde kutlansa da bu emektarlarımız için yılın 365 gününü 

dünya çiftçi kadınlar  günü olarak  kabul ediyoruz ve sürekli kendileri ile birlikte olduğumuzu ifade ediyoruz. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bu 

emekle birlikte sofralarımız zenginleşiyor ve dünya pazarında yerini alıyor" dedi. 

Turan KARAHAN Meyve Üreticilerini 
Ziyaret Ediyor 
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İl Müdürlüğü Personeline Motivasyon 
Semineri 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline, Bakanlığımız  Şube Müdürü Mehmet Nuri 
YILMAZ tarafından, "Kurum İçi İletişim Uyumlu Çalışma Motivasyon Ve Sonuçları" konusunda se-
miner düzenlendi. 

 Programın açılışında konuşma yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; " 
Personel motivasyonu, uyumlu çalışma, stres yönetimi, kişisel gelişim adı altında nitelendirdiğimiz 
ve bizim çalışma azmimizi artıracak olan bu tür eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Vatandaşı 
memnun edebilmek için öncelikle kendimizden ve mesai arkadaşlarımızdan memnun olmamız 
gerekir.  Eğer kendi içimizde aile olarak motivasyonumuz eksik olursa, huzurumuz yoksa, mutlu 
değilsek, hakiki anlamda hizmet etmemiş oluruz. Bunlardan doğan sıkıntıları kısmen de olsa atla-
tabilmek ve bunu mesai arkadaşlarımıza  ve işimize yansıtmamak adına bu tür etkinliklere sonraki 
zamanlarda da devam edeceğiz" dedi. Konuşmasının sonunda KARAHAN seminere konuşmacı 
olarak katılan Bakanlığımız Şube Müdürü Mehmet Nuri YILMAZ ' a teşekkür etti. 

Program  Bakanlığımız Şube Müdürü Mehmet Nuri YILMAZ'ın sunumu ile devam etti. 

16 Ekim Dünya Gıda Günü  münasebetiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde 
Müdürlüğümüzü özel bir anaokulu ziyaret etti. Ziyarette anaokulu öğrencilerini İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN, Gıda ve Yem Şu-
be Müdürü Cemal ÇETİNKAYA  ile şube personelleri karşıladı. Minik öğrencilere güvenli gıda konusunda bilgiler veren İl Müdürü KARAHAN, öğrencilerle 
sohbet edip onlara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra öğrenciler ile yemek yiyen İl Müdürü KARAHAN, anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür 
ederek başarılar diledi.  

İl Müdürlüğümüzü Minik Öğrenciler 
Ziyaret Etti 
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10 Ekim 2016 tarihinde ilimiz  Karakoçan 
ilçesinde 8 i bayan 17 si erkek toplam 25 
kursiyerle başlanan İŞKUR destekli ''Besi 
Sığırcılığı Kursu'' kapsamında kursiyerlerimiz için 
Malatya İli Sultansuyu Tarım İşletmesi Merkezi 
Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi. Teknik 
gezide çiftçilerimize Sultansuyu Tarım İşletmesi 
Merkez Müdürlüğüne bağlı Yeniköy besi 
çiftliğindeki Montofon (İsviçre esmeri) 
ve  Limousin (limuzin) ırkı besi hayvanlarının 
bulunduğu alanlar gezdirilerek, kursiyerlere Besi 
Sığırcılığı konusunda teorik ve pratik bilgiler 
verildi.  

Kursiyerlerimize Teknik Gezi 
Düzenlendi 
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2016 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları 
Desteklenmesi Programı, Bireysel Sulama 
Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında, biri 
Keban İlçesi Denizli Köyü'nde Tarla İçi Mikro 
Yağmurlama Sulama Sistemi, diğeri Elazığ 
Merkezde Tarla İçi Damla Sulama Sistemi olmak 
üzere iki adet sulama projesi tamamlandı. 

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl 
Proje Yürütme Birimince kurulumu tamamlanan 
iki adet sulama projesi, yerinde kontrol edildi. 
Yapılan kontrollerde Sulama Sistemlerinin 
projeye uygun olarak kurulmuş ve çalışır 
vaziyette olduğu gözlemlendi. İki yatırımcıya ait 
olan ve kurulumu tamamlanan basınçlı sulama 
sistemlerinin, proje maliyetinin % 50'si hibe 
olmak üzere, toplam 23.145,43 TL hibe ödemesi 
yapılması için, hakediş icmalleri Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 

 Hibe desteği ödemeleri Kasım-Aralık aylarında 
yatırımcıların Ziraat Bankası'nda olan 
hesaplarına yatırılacaktır. 

Bireysel Sulama Sistemlerine 
Devlet Desteği 
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Elazığ Çalışma 
ve İş Kurumu Müdürlüğü, Elazığ Ziraat Odası Başkanlığı, 
Karakoçan Ziraat Odası Başkanlığı, Karakoçan Halk Eği-
tim Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla, Besi Sığırı Yetiştirici-
lerine yönelik Karakoçan Halk Eğitim Merkezi Müdürlü-
ğüne ait Toplantı Salonunda "Besi Sığırcılığı Kursu" açılışı 
yapıldı. Kursun açılışına; Karakoçan İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Mehmet YILDIZ, Elazığ İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Teknikeri Kani 
SÖNMEZ, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Mes-
lek Danışmanı Taner ALPSOY, Karakoçan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Ahmet YILDIZ, Karakoçan İlçe Ziraat 
Odası Başkanı Necmettin TURGUT, Elazığ Kırmız Et Üreti-
cileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan AKGÜL, 
Şükrü ERDOĞAN ve kursa müracaat eden 25 kursiyer 
katıldı. 80 saat sürecek kursta kursiyerlere; besi sığırı 
işletmelerini planlamak, besi sığırı işletmelerinde alet 
ekipmanları kullanmak, besi sığırlarını beslemek, besi 
sığırlarında, sürüyü yönetmek, besi sığırlarında sağlıklı 
ve kaliteli kırmızı et üretmek, besi sığırlarında hastalık ve 
zararlıları tanımak ve koruyucu önlemler almak ve besi 
sığırlarının beslenmesi konusunda gerekli olan yem bit-
kilerinin yetiştirilmesi konularını teorik ve pratik olarak 
anlatılacaktır. 

Kursun açılışında konuşma yapan Karakoçan İlçe Tarım 
Müdürü Mehmet YILDIZ; "Besi Sığırcılığı Kursunu başlat-
mış olmaktan dolayı güzel bir heyecan duymaktayız. 
Açılan bu kurs ile 25 kursiyerimize Elazığ Çalışma ve İş 
Kurumu Müdürlüğümüzce sağlık sigorta primlerinin 
ödenmesi ve  20 TL'lik cep harçlığının dışında sertifikalı 
çiftçi yetiştirmiş olacağız. Böylece Besi Sığırcılığı konu-
sunda yeni bir meslek alanı açacağız" dedi. Konuşmanın 
sonunda Karakoçan İlçe Tarım  Müdürü Mehmet YILDIZ, 
Besi Sığırcılığı Kursunun İlçemize ve kursiyerlerimize 
hayırlı olmasını temenni etti. 

Karakoçan’da Besi Sığırcılığı 
Kursu Açıldı 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Kantin Eylem Planı" adı altında okul kantinlerinde öğrenci ve öğretmenlerin de içerisinde olacağı bir 
denetleme mekanizması oluşturuluyor. Bu kapsamda okullarda öğrencilerden oluşacak Fahri Gıda Müfettişleri Ekipleri de denetlemelerde bulunabilecek-
ler. 

2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul kantinleri için kantin eylem planı kapsamında ilk, orta ve lise düzeyi eğitim kurumlarında 
Ekim ayı itibariyle eğitimlere başlandı. Bu plan kapsamında ilk eğitim Final Okullarında gerçekleştirildi. Ayrıca düzenlenen eğitimde söz konusu eğitim 
kurumundaki öğrenciler arasında okul yetkililerinin belirlediği öğrenciler arasından "Fahri Gıda Müfettişleri Ekibi" oluşturularak uygulanmaya başlandı. 

Eğitimde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KARAHAN; "Öğrencilerimiz geleceğimizin mimarı ve istikbalimizdir. Bizler de Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı olarak gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin denetimi ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yaparken öncelikli olarak çocuklarımızın 
sağlıklı beslenmeleri, sağlıklı büyümeleri ve geleceğe daha sağlıklı ulaşmaları için okullarımız içerisinde faaliyet gösteren kantinlerin denetimini sizlerle 
işbirliği içerisinde yapabilmek amacıyla Kantin Eylem Planı adı altında bir çalışma başlatıldı. Bizler denetimlerimizi rutin bir şekilde düzenli olarak yapıyo-
ruz. Ancak bu plan çerçevesinde çocuklarımızı, velilerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanları da bu işin içerisine dahil edip birlikte daha sağlıklı gıda tüketme 
ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Bütün okullarda rutin kontrollerimiz yapılıyor. Bu eylem planı çerçevesinde belirlediği-
miz ilk orta ve lise düzeyinde 60 okulumuzda öğrenci ve öğretmenlerimize, zaman zaman da velilerimize eğitimler vereceğiz. Yine bir ilk olarak okul yöne-
timlerinin belirleyeceği sınıflarda öğrencilerimizden oluşacak Fahri Gıda Müfettişleri ekipleri oluşturacağız. Bunları bizim gıda kontrolörlerimiz gibi yetki-
lendireceğiz. Bu çocuklarımız kendi kantinlerini belirli aralıklarla denetleyecekler" dedi. 

  

Ayrıca İl Müdürlüğümüz personellerinden Gıda Mühendisi Dr. Nalan ÖZER tarafından gıda güvenilirliği, gıda maddesi satın alınırken nelere dikkat edilme-
si gerektiği, gıdaların muhafaza şartları, Alo 174 Gıda Hattı ile temizlik ve hijyen konularında bilgi verildi. 

Okul Kantinlerini Öğrenciler 
Denetleyecek 
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5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu ile gıda ve yem güvenliği-
nin sağlanması, halk sağlığının korunması, çev-
renin korunmasının dikkate alınarak gıda, gıda 
ile temas eden madde ve malzeme ile yemle-
rin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamala-
rının kontrol ve denetim yetkisi Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımıza verilmiştir. Bu yetki-
ler Bakanlığımız birimlerinde görev yapan gıda 
kontrolörleri vasıtasıyla kullanılmaktadır. Aynı 
kanunun 31. Maddesine dayanarak gıda kont-
rolörlerinin yetiştirilmesi için kurslar düzenlen-
mektedir. İl Müdürlüğümüze eğitici potansiyeli 
yönünden uygun olmasından dolayı, Bakanlığı-
mız tarafından "Gıda Kontrolör Eğitimi" düzen-
leme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda 2' si Tun-
celi İl Müdürlüğünde, 33'ü Elazığ merkez, Ala-
cakaya, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden 
ilçelerinde görev yapan teknik ve sağlık perso-
neli olmak üzere toplam 35 kişiye 17-21 Ekim 
2016 tarihleri arasında 5 gün teorik ve uygula-
malı eğitim verilecektir. Eğitim sonunda verile-
cek olan sertifika ile kursiyerler "Gıda Kontro-
lörü" olmaya hak kazanacaklardır. 

Eğitimin açılışında konuşma yapan İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Turan KARAHAN; 
"Gıda Güvenliği kapsamında Gıda ve Gıda ile 
temas eden ürünlerin denetimi kontrolü Ba-
kanlığımızı temsilen İl Müdürlüğümüzde bizler 
yapıyoruz. Elazığ ilinde ortalama 4 bin civarın-
da perakende satış yeri ve imalathanemiz mev-
cut. Bunların denetimleri gerçekleştirilirken 
özellikle ilçe müdürlüklerinde ciddi manada 
sıkıntı gördük. Bakanlıkla yapmış olduğumuz 
görüşme neticesinde daha önce bizde olmayan 
yetkiyi alarak Gıda Kontrolör eğitimini gerçek-
leştirme yoluna gittik ve Bakanlığımızdan da 
aldığımız izin ölçüsünde bu eğitimi vereceğiz. 
Öncelikle eğitimimizin hayırlara vesile olmasını 
diliyorum . Bu eğitim ile birlikte ikinci eğitim de 
tamamlandığı zaman bütün ilçelerimizde gıda 
Kontrolörü olmuş olacak dolayısı ile rutin de-
netimleri bu arkadaşlarımız gerçekleştirmiş 
olacak hem de bir sıkıntı olduğunda artık mer-
kezden eleman yerine direkt yerinde vatanda-
şımıza bu hizmeti vermiş olacağız. Bakanlık 
olarak, halk sağlığı nezdinde belirlemiş olduğu-
muz kriterleri yerine getirmek üzere siz değerli 
arkadaşlarımız bu eğitim ile birlikte görev ve 
sorumluluk bilinci içerisinde bu hizmetleri ver-
meye çalışacaksınız" dedi. İl Müdürü Turan 
KARAHAN konuşmasının sonunda  Gıda ve 
Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA ve per-
sonelini tebrik edip başarılarının devamını dile-
di. 

Gıda ve Yem Şube Müdürü Cemal ÇETİNKAYA 
ise; "Tüm kursiyerlerimizin azami gayretle kur-
su takip etmelerini ve mevzuat çerçevesinde 
güvenilir gıda üretim ve tüketimini sağlayacak 
şekilde özen göstererek, halk sağlığının korun-
masında etkin olmalarını istirham ediyorum. 
Bakanlığımızın verdiği yetkiye dayanarak tertip 
ettiğimiz bu kursun tüm milletimize, şehrimize, 
sektör bileşenlerine ve kursiyerlere hayırlar 
getirmesini diliyorum" dedi. 

Personelimize Gıda Kontrolör 
Eğitimi Verildi 
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Elazığ Karakoçan-Kovancılar Arazi Toplulaştırması ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 17-18 Ekim 2016 tarihlerinde Elazığ İli Karakoçan 
İlçesi Yukarı Ovacık, Çayırdam, Köryusuf ve Maksutali Köyleri'nde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara Tarımsal Altyapı ve Arazi Değer-
lendirme Şube Müdürlüğü elemanlarından  Ziraat Mühendisi Şemsi Reşit BİLİCİ ve Harita Mühendisi Mazlum BÜYÜKKAYA katıldı. 

Söz konusu toplantılarda bilgiler veren Ziraat Mühendisi Şemsi Reşit BİLİCİ, Tarım arazilerinin coğrafi ve topografik konum, hisseli ve bölünerek yapılan 
satışlarla, miras ve intikal sebebi, , sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kiracılık ve ortakçılık yoluyla, muhtelif amaçlarla yapılan kamulaştır-
malar sonucu parçalandığını belirtti. Mevcut parsellerin çok sayıda, dağınık, tarımsal mekanizasyona uygun olmadığını ifade eden BİLİCİ, parsellerin bü-
yük çoğunluğunun sulama ve ulaşım ağından yoksun olduğunu belirterek arazi toplulaştırmasının kaçınılmaz olduğunu, kaliteli üretim, standart üretim 
ve rekabete açık üretim için İlimizde tarımsal altyapının iyileştirilmesi ve  yapısal reformların önem arz ettiğini söyledi. Bunun için geniş anlamda arazi 
toplulaştırmasına ve işletme ölçeğinin büyütülmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten BİLİCİ, arazi toplulaştırmasının önem ve faydalarından bahsetti. Daha 
sonra konu ile ilgili olarak çiftçilerin soruları cevaplandı. 

Karakoçan’da Toplulaştırma 
Çalışmaları 
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2017 yılında uygulanacak Kırsal Kal-
kınma Yatırımları Programı Bireysel 
Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 
kapsamında, Baskil ilçemizde muh-
tarlara yönelik olarak bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 

Toplantıya Kırsal Kalkınma Şube Mü-
dür Vekili Fuat KERTİ, Baskil İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet 
AYHAN, Kırsal Kalkınma Şube Müdür-
lüğü'nde görevli Veteriner Hekim 
Ahmet ÇAMUR, Tekniker Mehmet 
CANALAN, Ziraat Teknisyeni Sena 
METİN ve muhtarlar katıldı. 

 Açılış konuşmasında Kırsal Kalkınma 
Şube Müdür Vekili Fuat KERTİ, 2017 
yılında uygulanacak Bireysel Sulama 
Sistemleri hibe desteklemesi konu-
sunda muhtarlara genel bilgiler verdi. 
Ardından Proje Yürütme Biriminde 
görevli Ziraat Teknisyeni Sena METİN 
tarafından başvuruda aranan şartlar, 
yatırım konuları ve projenin uygula-
ma süreci hakkında sunum yapılarak 
Muhtarlara bilgi formu dağıtıldı. 

Baskil’de Bilgilendirme 
Toplantısı 
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