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G Ü M Ü Ş H A N E , B A Y B U R T , R İ Z E İ L L E R İ K I R S A L 
K A L K I N M A P R O J E S İ F İ Z İ B İ L İ T E T O P L A N T I S I Y A P I L D I 

GÜMÜŞHANE BALIKÇILIK POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRİYOR 
6Hnlşhane Gıda Tarıa ve Hayvaıcılık il M l d l r l n b Edip BİRŞEN, Gümüşhane'de 
4 bin 810 t » kapasiteye sahip 4 1 su I r H ı l işletmesi bulunduğunu bildirdi. 

Gümüşhane'yle özdeşleşen pestil ve pekmez ürünlerinin tanıtımı için 21 
Uluslararası Kuşburnu-Pestil, Kültür ve Turizm Şenlikleri kapsamında 'En 
Güzel Dut Pestiu ve En Güzel Dut Pekmezi Yarışması 'yapıldı. 5'de 

ŞİRAN'DA PATATES ÜRETİMİ V E SORUNLARI PANELİ YAPILDI 
~~ Gümüşhane İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğümüz ite 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa 
düzenlenen "Patates Üretimi ve 
Sorunları"paneli düzenlendi. 

8'de 

Hayvancılık 
Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar J S I ' ^ Hfl J l / J o 
Dairesince geleneksel hale H f t ^ ^ r n i f r -
getirilen lanm ve İnsan"konulu Öf > 

yarışmasında ^ ^ ^ H f l / 
dereceye giren ve sergilenmeye ; H 
değer görülen fotoğraflar bu kez ^ ^ J | ^ ı ^ J ^ J y i ı 
Gümüşhane'de sergilendi. Gıda I ,I 
Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı ^ H ^ H j I I J B f . I I J| 
tarafından 2013 yılmda beşincisi 
gerçekleştirilen Tanm ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf Yanşması'nda dereceye giren ve 
sergilenmeye değer görülen fotoğrafların bu seferki durağı Gümüşhane oldu. 5'de 



GÜMÜŞHANE B , 

IgglM BÜLTENİ ıQsı 
KKYDP - TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tanma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi, Doğu Konideniz Projesi (DDKAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 
verilecek hibe desteklemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
yapıldı. Toplantıya il Müdürümüz Edip BİRŞEN'in başkanlığında; ziraat odası, kamu kurumu temsilcileri, 
üretici birlikleri, siviltoplumkuruluşlan, muhtarlar, yatınmalarveçiftçiler katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Gümüşhane İl Dıda Tanm ve Hayvancıbk Müdürümüz Edip BİRŞEN, 
program hakimda katılımcılara bilgi vererek; 'Programm amacının kırsal alanda gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tanma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tanmsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda ollemotif gelir kaynaklanma oluşturulması olduğunu belirtti. Devamında 
gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatınmlaro yönelik olarak hazırlayacaktan hibe başvurularının İl ve 
Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas 
proje tutarlarının % 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır. Kırsal Kalkınma 
Desteklenmesi Programı'nm 9. etabında Gümüşhane için verilecek hibe desteğin üst limiti 3 milyon lira 
olup, projeye başvuruların 24 Amlık 2014 tarihinde sone erecektir"dedi. 

II Müdürümüz BİRŞEN 'Bizim için de Türkiye olarak tanm sektörü cumhuriyet tarihimizden beri 
çok önemli ve tanmda rekabetçi olabilmek tanm sektörünü birim alanında katma değerini artırabilmek 
için bugünün dünyasında temel şart olarak da teknoloji transferlerinin çok hızlı şekilde tanm sektörüne 
kazandınlması lazım. Üretim aşaması, hasat sonrası depolama, pazarlama, iç piyasadaki hareketler ve 
özellikle de hangi tanm ürünü olursa olsun ihracatı gerçekleşmeyen bir tanm ülkesi kesinlikle sektörüne 
ve çiftçisine hiçbir zaman katma değer kazandırmayacaktır. Kırsal Kalkınma Yatınmlannın 
Desteklenmesi Programı kapsamında, 2006yılından itibaren ilimiz genelinde ¿0 adet tesis tamamlanmış 
olup, 6 milyon lira hibedesteğiverilmiştir'dedi. 

GÜMÜŞHANE, BAYBURT. RİZE İLLERİ KIRSAL 
KALKINMA PROJESİ FİZİBİLİTE TOPLANTISI YAPILDI 

Toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancıbk Müdürümüz Edip BİRŞEN, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Ekrem AKDOĞAN, D.S.I Şube Müdürü Ümit YAYLA, Gıda Tanm 
ve Hayvancılık İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, An Yetiştiricileri Birlikleri, ilçe 
Tarım Kalkınma Kooperatifleri, Tanmsal kooperatifler ve Üretici Birlikleri lemsilcileri 
katıldı. 

Valimiz Sayın Yücel YAVUZ yaptığı konuşmada, Gümüşhane ve ülke 
genelinde harika şeyler olduğunu belirterek bunlardan birisinin de bu proje 
olduğunu ve proje ile Gümüşhane yöresindeki tanmsal ve kırsal problemlerin 
yeniden irdelenmesi ve çözümünde uygulanacak projelerin bir an önce hayata 
geçirilmesi için çabşmalaryapılacağını söyledi. 

Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışan IFAD'ın amacının ülkelerde 
tanmsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması için tanmsal ve kırsal kalkınma 
projelerine finans sağlamak ve aym zamanda bu amaçlar doğrultusunda ülkelerin 
stratejik planlar hazırlanmasına katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Vali Yavuz, 
"Bu konuda Bayburt ve Rize'yle birlikte Gümüşhane'mizde kapsama abndı. Dış 
kaynaklı kıediler ile ülkemiz potansiyelinin değişik sektörlerde değerlendirmesine 
yönelik birkaç yıldır uygulanan çok güzel çalışmalar. Tanm sektöründe Tanm 
Bakanlığımızın ev sahipliğinde bölgesel olarak yapılan çabşmalardan bir diğeri de 
bizim bölgemizde başlatılan çalışma. Ne kadar istekli ne kadar duyarlı ne kadar 
heyecanb olunursa bu tür projeler o zaman başanlı olur. Zorla şöyle yapın, böyle 
yapın dedirttirmek suretiyle bu işlerde başan olmuyor. Ayağınıza kadar teknik ve 
daha önce denenmiş değişik fikirler geliyor. Buna mutlaka ve mutlaka sahip çıkmak 
dikkate almak şart. "dedi. 

ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEKLERİ ANLATILDI 
Gümüşhane'de Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarla 

Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 
Gümüşhane'de Kırsal Kalkınma Yatınmlannın Desteklenmesi 

Programı kapsamında Tanma Dayab Ekonomik Yabnmlann Desteklenmesi, 
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 
verilecek hibe desteklemeleriyle ilgilibilgilendirme toplantısı yapıldı. 

Gümüşhane il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 
organizasyonuyla yapılan toplantıya Gümüşhane II Gıda Tanm ve Hayvancıbk 
Müdürümüz Edip Birşen, ziraat odası, kamu kurumu temsilcileri, üretici 
birlikleri, sivil toplum kuruluşlun, muhtarlar, yatırımcılar ve çiftçiler katıldı. 

Toplantının açıhş konuşmasını yapan Gümüşhane İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz Edip BİRŞEN, program hakkında katılımcılara bilgi 
vererek; programın amacının kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
tanmsal üretim ve tanma dayab sanayi entegrasyonunun sağlanması için 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması olduğunu belirtti. Edip BİRŞEN, Kırsal Kalkınma 
Desteklenmesi Programı'nm 9. etabında Gümüşhane için verilecek hibe desteği 
üst limitinin 3 milyon lira olacağım, projeye başvurulana 2i Aralık 20H 
tarihinde sone ereceğini hatırlattı. 

Toplantının son bölümünde ise, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürlüğü personelleri veteriner hekim Bekir ÖNCEL ve ziraat mühendisi Fikret 
SOLAK tarafından desteklemeler konusunda detayb sunumlar yapıldı. Toplantı 
sonunda üreticilerin sorulanım cevap verildi. 
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T ^ I M BÜITENI 

GÜMÜŞHANE BALIKÇILIK POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRİYOR 
Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Edip BİRŞEN, Torıl baraj gölündeki su ürünleri tesislerinde incelemelerde bulundu. 

Beraberinde Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ı/e Su Ürünleri Şube Müdürü 
Necati CEYHAN ve Tonıl İlçe Müdürü Evren 
Evrim ÛZûEMİR ite birlikte Torul Baraj 
Gölündeki yetiştiricilik tesislerinde 
incelemelerde bulunorak işletmecilerle 
görüşen BİRŞEN, Gümüşhane 'nin su ürünleri 
açısından çok zengin kaynaklara sahip 
olduğum söyledi. 

Mevcut kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması sonucu su ürünleri 
yetiştiriciliğinde Bümüşhane 'de son yıllarda 
önemli artış yaşandığını dile getiren Birşen, 
"Gümüşhane'de 7i5 hektar baraj gölü ve 
akarsu alanı var. Ilimade 199i yılında 15 
ton olan su ürünleri yetiştiriciliğimiz bugün 
6.800 tona pkmıştır. Özellikle 2003 yılında 
600 ton olan üretim Bakanlığımızın 
uygulamış olduğu desteklemeler ile 
bugünkü üretim seviyesine ulaştı "dedi. 

Torul baraj gölünün kafes 
balıkçılığı üretim alanının 60, Kürtün baraj 
gölünün ise 65 dönüm olduğunu, Kütün 
baraj gölünde 2008, Tonıl baraj gölünde ise 
2010 yılında balık üretimi başladığını 
hatırlatan Birşen, "Kürtün baraj gölündeki 
işletmelerimize bugüne kadar 5 bin 500 ton 

sofralık alabalık, 38 milyon da yavru balık 
olmak üzere 5 milyon 500 bin Ura 
Bakanlığımız tarafından destek verilmiştir. 
Tonıl baraj gölümüzde ise 2 bin 600 ton 
sofralık, 10 milyon yavru babk desteği ile 
babk üreticilerine 3 milyon lira destek 
sağlandı. Bakanlığımızın hem sofra hem de 
yavru babk desteği devam edecektir. 
Amacımız sektörün rekabet gücü yanında 
üretimi de arttırmak onları kayıt altına 
almakveüretimgirdimaliyetmidüşünnek." 
diyekonuştu. 

İl Müdürü BİRŞEN, il genelinde 6 
bin 800 ton kapasite ile 60 işletme 
bulunduğunu, bunların 22'smn Kürtün ve 
Torul baraj göllerinde, 18'inin ise 
akarsulardaki havuzlarda olduğunu 
belirterek, Kürtün ve Tonıl baraj göllerinde 
kafes babkplığı yapan işletmelere son 6 ay 
içerisinde 8 milyon 500 bin lira destek 
sağlandığım, gelecek yıl hayata geçecek 
Gümüşhane, Bayburt ve Rize kırsal 
kalkınma projesi ite üretim maliyetlerinin 
düşeceğini, projeyle yem sanayisini 
geliştirerek sektöre önemli bir destek 
sağlanacağını ifade etti. 

HAYVAN PAZARI KONTROLLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
Yaklaşan 20 16 yılı Kurban Bayramı nedeniyle 

kurbanlıklar için kurulan hayvan pazarı II 
Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su 
Ürünleri Şubesi ekiplerince denetlenmektedir. Bayram 
nedeniyle yoğun olan hayvan pazarında 
vatandaşlarımız alacaktan kurbanlık hayvanlann 
seçimi konusunda bilgilendirilmektedir. Denetimlerde 
hayvan pazarında bulunan kurbanlık hayvanlann 
sağlıklı oldukları, tüm büyükbaş hayvanların 
küpelerinin ve hayvan pasaportlarının bulunduğu, 
pazardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlann usulüne 
uygun şekilde satışa hazır tutulduğu görülmüştür. 

Ayrıca vatandaşlarımız; 
1- Kupesiz ve belgesiz, iki yaşım doldurmamış ve gebe 
olan büyükbaş, nakil belgesi olmayan küçükbaş 
hayvan alınmaması, 
2- Veteriner Sağbk Raporu veya Pasaportlannın kontrol 
edilerek, okunaksız, silintili, tahrif atb, mühürsüz veya 

mühürleri okunaksız olanların alınmaması, 
bulunmayan, 
3- Veteriner Sağbk Raponı olmayan, Kupesiz veya 
pasaportu/nakil belgesi bulunmayan, Çok zayıf olan, 
gebe ya da yeni doğum yapmış olan, Bakıştan ve dış 
görünümü canlı olmayan, Yüksek ateşi, öksürüğü, 
nefes darlığı, salya akıntısı, pis kokulu bunm akıntısı ve 
ishali olan, Çevreye karşı aşın tepkili veya çok duyarsız 
olon hayvanların satın abnmamosı 
6- Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar ve kesim 
sırasında oluşan abklar ile özellikle kist hidatikli 
karaciğerler ve akciğerlerin uygun şekilde hazırlanmış, 
kedi ve köpekler tarafından çıkanlmayacak derinlikte 
çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç döküp, gömülerek 
imhasının sağlanması, kesinlikle kedi ve köpeklere 
yedirilmemesi, 
5- Kurbanlık hayvanlara kesimden 12 saat önce yem, 6 
saat önce ise su verilmemesi, kesim sonrası etler 10 C 
'de 2i saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi, 

6- Kurbanlık hayvanlann alım, satım ve nakilleri 
esnasında aynca kesim öncesi ve sırasında hayvan 
refahı açısından kötü muamele ve işkence 
yapılmaması, 
7- Kayıt sisteminden düşülebilmesi için kesilen 
kurbanlıklann küpelerinin yada kulak numaralanma 
Kurban Hizmetleri Komisyonun belirlediği yerlerde 
İl/İlçe Gıda Tanm Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine, 
bu yerler dışında ve köylerde Muhtarlara teslim edilerek 
İl/İlçe Müdürlüklerimize ulaştırılması konusunda 
bilgilendirilmiştir. 
Kurban Bayramı boyunca İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 
nöbetçi Veteriner Hekim görevlendirilmiştir. Kurbanlık 
hayvanlann kesim sonrası etlerinin sağlıkb olup 
olmaması konusunda tereddütte kalınması halinde 
yardım istenilebilir. 
Halkımıza saygıyla arz olunur. 
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l £ $ m BÜLTENİ 
İL KIIRDİNASVON TOPLANTISI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILDI SÜRÜCÜ, BAKICI VE HAYVAN NAKLİYECİLERİ 

İÇİN EÎ İTİMİN DÖRDÜNCÜSÜ YAPILBI 

İlçe Müdürlükleri ile Şube Müdürlükleri arası koordinasyonun sağlanması, 
Gümüşhane tarımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri bulmak ve fikir 
alışverişinde bulunmak amacıyla, 16. 11.20 16 tarihinde İl Müdürlüğümüz Çiftçi Evi 
Toplantı Salonunda II Koordinasyon Toplantısı yapıldı. 

Toplantı İl Müdürümüz Edip BİRŞEN'in başkanlığında, II Müdür Yardımcısı, 
Şube Müdürleri, İlçe Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlerinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 

Açılış konuşmasını yapan il Müdürümüz Edip BİRŞEN; Gümüşhane 
tarımının 20 H ytb genel değerlendirmesini yaparak, İlimizde 2013 yılında ödenen 
tarımsal desteklemelerin tutarının 15.618.730,10 TL ulaştığım söyledi. İl ve ilçe 
Müdürlüklerinin sürekli birbirleriyle iletişim halinde olmaları gerektiğini ifade 
ederek, eksikliklerin giderilmesi ve sorunlara hızlı çözüm üretilebilmesi için bu tür 
toplantılara büyük önem verdiğini söyledi. Sorunların aşılmasında birlik ve 
beraberliğin önemine işaret ederek, birlikten güç doğar dedi. BİRŞEN, Şube ve İlçe 
Müdürlerimize çalışmalanndan dolayı teşekkür etti. 

Toplantıda katılımcılara Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube 
Müdürü Metin YALVAÇ tarafından 5i03 sayılı kanun hakkında değişiklik yapılması 
hakkında, 6537Sayılı Konun uygulamalarına ilişkin Tanm arazilerindeki satış, devir, 
intikal hususlarında sunum yapmıştır. 

Şube ve İtçe Müdürlerimiz yapbklan ve yapmayı planladıkları çalışmalar 
ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında, karşılıklı görüş ahşverişteri 
yapılmış, ardından İl Müdürümüzün iyi dilek temennileri ile toplantı sona ermiştir. 

TİRKVET KAYIT SİSTEMİ VE HAYVAN SAİLlfil KONUSUNDA 
A I A D E Ğ E R L E N D İ R M E T O P L A N T I S I Y A P I L B I 

il Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve 
Su Ürünleri Şube Müdürü Necati CEYHAN, ilçe Müdürleri ve ilçe Sistem Sonımlusu 
Resmi Veteriner Hekimlerin katıbmıyla 2016/01 sayılı Hayvan Hastabklan ile 
Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde ara 
değerlendirme ve koordinasyon toplanhsı yapıldı. 

Şube Müdürü Necati CEYHAN'm 20 16 yılında yapılan çalışmaların 
değerlendirmesi ile başlayan toplantıya, Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı 
ve Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası dahilinde yapılacak çabşmalan gösteren 
smsuyla devam edildi. İl sistem sorumlusu Veteriner Hekim Cüneyt TURAN ise 
Türkvet kayıt sistemi ve değişen mevzuat hakkında sunum yaptı. 

Toplantı hizmetlerin daha etkin ve verimli sürdürülmesi amacıyla 
karşılıklı soru-cevop ve görüş obşverişiyapılmasının ardından sonlandınldı. 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
kapsamında hazırlanan "Hayvanlann Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması 
Yönetmeliği" 2i. 12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bahse konu yönetmeliklerde nakliyecilerin, sürücülerin ve bakıcıların 
eğitime tabi tutularak sertifikalandırılması ve kayıt altma alınması ile hayvan 
refahına uygun nakil araçlarının onaylanması hükümleri bulunmaktadır. Bu 
kapsamda II Gıda, Tanm ve Hayvanabk Müdürlüğümüz tarafından bahsi geçen 
yönetmeliklerle ilgili eğitim toplontısınm dördüncüsü yopılmıştır. Eğitim toplantısı 
sonrası yapılan sınavda başanlı olan sürücü, bakıa ile eğitime kablon 
nakliyecilere sertifikalan verilmeye başlanmışbr. Bu kapsamda müracaat eden 
vatandaşlanmızayöneük eğitimler devam edecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

HAYVAN HAREKETLERİ KONUSUNDA KIOHİHASTIN TOPLANTISI YAPILDI 
11.08.20HtarihindeİtMüdüriüğümüz Fı „ « 
Çiftçi Evinde 2016/01 sayılı Hayvan L A. j H i t s f i k ^ P ^ ^ l L d 
Hastabklan ile Mücadele ve Hayvan l ^ ^ f c | ^Aİlî ¡f l JMR 
Hareketleri Kontrolü Genelgesi ^ H P S ^ f i R H f ' / J l f l j B 
kapsamında kaçak ve belgesiz ^^FrJBS^^n 4 Mv ~ ' 
hayvan hareketleri konusunda ̂ H f l H H H İ II M 
Emniyet ve Jandarma Teşkilatının yol kontrolünden sorumlu personellerinin 
katıbmıyla koordinasyon toplonbsı düzenlendi. 

Toplantıda Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ÜıünleıiŞube Müdürü Necati 
CEYHAN ve Resmi Veteriner Hekim Cüneyt TURAN tarafından, hayvan ve hayvan 
maddelerinin kayıt ve hareketleriyle ilgili güncel mevzuatlar hakkında bilgilendimıe 
yapıldı. Ana hatlarıyla 16.05.2013 tarihinde nakil yönetmeliğinde yapılan 
değişikbkle birlikle il içi şevklerde veteriner sağlık raporunun aranmayacağı, bunun 
yerine büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi olması 
gerektiği, iller arası şevklerde ise bu belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık 
raporunun mutlaka sevk esnasında bulundurulması gerektiği anlatıldı. Toplantı Su 
Ürünleri Mühendisi Lütfi KOLOTOÖLU kaçak ovalık, avlanma yasaklan ve akarsu, 
banıjlarda denetim yapılırken dikkat edilecek hususlar hakkında verilen bilgilerle 
devam etti. Diğer hayvanlar ve hayvansal ürünlerin nakillerinde hangi belgelerin 
bulunması gerektiğinin konuşulduğu toplantı, kurumlar arası işbirliği ve 
koordinasyonun artınlarak devam ettirilmesi, belgesiz hayvan ve hayvansal 
ürünlerin tespiti halinde izlenecek yol hakkında karşıbkb görüş abşverişinde 
bulunulmasıyla sonlandınldı. 

il Müdürümüz Edip BİRŞEN, Tüm yetiştiricilerimizin canlı hayvan ve 
hayvansal ürün naklederken herhangi bir cezai müeyyideye manız kalmaması için 
ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş kurallara uymalarını önemle habrlatıyor, 
kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz"dedi. 
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tÇŞIIH B Ü L T E N I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5.TARIM VE İNSAN FOTOĞRAF SERGİSİ GÜMÜŞHANE'DE 

Gıda Tarım ve Hayvanabk Bakanlığımızın düzenlenen sergi oçıbşma Valimiz Sayın Yücel YAVUZ toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel 
geleneksel hale getirdiği "Tanm ve İnsan" konulu ulusal Vali Yardımcısı Saym Recai KARAL, II Bıda Tarım ve duyarbbğın geliştirilmesi amacıyla 2009 yılından bu 
fotoğraf yanşmasında dereceye giren ve sergilenmeye Hayvatıabk Müdürümüz Edip BİRŞEN, Daire Amirleri, yana düzenlenen "Tanm ve İnsan Ulusal Fotoğraf 
değer görülen fotoğraflar bu kez Gümüşhane'de Şube Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yanşması'nda dereceye girerek sergilenmeye değer 
sergilendi. Sergimizin açılışında konuşan Valimiz Sayın bulunan eserlerin yer aldığı fotoğraflar, 5 gün boyunca 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yücel YAVUZ, fotoğraf sergisinin Türkiye'nin doğal Valilik binası giriş salonunda Gümüşhaneli 
tarafından 2013 yılında beşincisi gerçekleştirilen Tanm güzelüklerini gözler önüne serdiğini, toprağın ve tanmın sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu" belirtti, 
ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf Yanşması'nda önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlıbğı İl Müdürümüz BİRŞEN, "Sergilenmeye değer 
dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen gelişümıeyi amaçladığını söyledi. görülen 70 fotoğrafı Gümüşhanelilerle 
fotoğrafların bu seferki durağı Gümüşhane oldu. İl Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürümüz Edip buluşturduklarını ifade ederek sergiye tüm Gümüşhane 

Gümüşhane Valiliği Giriş Salonunda BİRŞEN, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından halkını davet ediyonım" dedi. 

GÜMÜŞHANE'DE DUT PESTİLİ VE PEKMEZİ YARIŞMASI 
Gümüşhane'yle özdeşleşen pestil ve pekmez ürünlerinin tanıtımı için 21. Uluslararası Kuşburnu-

Pestil, Kültür ve Turizm Şenlikleri kapsamında "En Güzel Dut Pestili ve En Güzel Dut Pekmez Yarışması "yapıldı. 
Gümüşhane'yle özdeşleşen pestil ve pekmez ürünlerinin tanıtımı için 21. Uluslararası Kuşbumu-

Pestil, Kültür ve Turizm Şenlikleri kapsamında "En Güzel Dut Pestili ve En Güzel Dut Pekmez Yanşması "yapıldı. 
Gümüşhane'yle özdeşleşen pestil ve pekmez ürünlerinin tambmma katkı sağlanması amaa ile bu yıl 

da düzenlenen Gümüşhane 21. Uluslararası Kuşburnu-Pesül, Kültür ve Turizm Şenlikleri kapsamında 
Gümüşhane II Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü 'nün organizasyonu ile Fatih Parkı 'nda "En Güzel Dut Pestiü 
ve En Güzel Dut Pekmez Yanşması" düzenlendi. 

Gümüşhane İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürümüz Edip BİRŞEN yanşma öncesi yaptığı 
konuşmada, İlimiz bir tanm şehri olup, tarımsal faaliyetler içeresinde meyvecilik önemli bir yere sahiptir. 
İlimizde bin 600hektar alanda meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ceviz ve dut alanları önemli bir yere sahiptir. 
Ev ihtiyacına yönelik yapılan meyve üretimi sonyıllarih pazara yönelik yapılmaya başlanmıştır" dedi. 

Gümüşhane'de tanma dayalı sanayinin lokomotifi olan pestil, köme, pekmez ve kuşburnu suyu 
imalatının son yıllarda arttığını belirten BİRŞEN, ülkemizde ve dünyada son yıllarda doğal ürünlerin tüketiminde 
de bir artış gözlendiğinin albnı çizdi. BİRŞEN, bu yükselişin Gümüşhane'ye özgü dut pestiü ve dut pekmezi 
üretiminde küçümsenmeyecek ölçüde katma değer ve istihdam alanı oluşturduğunu dile getirdi. 

İl Müdürümüz BİRŞEN, "21. Uluslararası Kuşbumu-PestiL Kültür ve Turizm Festivab" kapsamında II 
Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak organizasyonunu yoptıklon 'En Güzel Dut Pekmezi ve En Güzel Dut 
Pestili Yanşması'nın Gümüşhane'yle özdeşleşen pestil ve pekmez ürünlerinin tanıtımına katkı sağladığım da 
sözlerine ekledi. 

Toplam 10 adet pekmez ve 13 adet pestil numunesinin katıldığı yanşmada konunun uzmam olan 
üreticilerden ve teknik elamanlardan oluşan jüri üyeleri ürünleri renk, tat, koku, kıvam, temizük, elastikiyet, 
done dağıtımı ve incelik gibi kriterlere göre değerlendirerek sonuçlandırdılar. Bu değerlendirmelerin sonucunda 
ödül almaya hak kazanan üreticiler şöyle sıralandı: t - ^ ' ^ ^ ^ H H ^ V 

Pestil Yarışmasında Dereceye Girenler: . <1 
1. GönülKoyo I V EjafiHBıHgj^^l 
2. Derya Kaya V m ^ ^ H ^ E ^ H E I ^ J İ 
3.RümeysaBal M 
Pekmez Yarışmasında Oertctyı Girtııltn M^j^g^H ; 
1. ÜmeyirBal 
2. Rafet Gürsel Bal 
3.ZübeydeBal ^ 
Yanşma sonunda dereceye giren çiftçilerden birinciye tam altın, ikinciye yarım alhn, üçüncüye çeyrek altın 
verildi. 
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K.K.Y.D.P. Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatınmların desteklenmesi hakkındaki 2014/43 notu Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Tebliğin umacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkote d) Alternatif enerji kaynaklan kıj[lanan yeni seraların yapımına yönelik yatınmlara 
alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tanmsal üretim ve tanma I.OOO.OÛÛTürkLirası, 
dayab sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, 
desteklenmesi, tanmsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin f)Çeliksiloyapımımyönelikyeniyatınmlara 1.000.000Türk Lirası, 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tanmsal faoliyetleıeyöneükyopıtmış 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarımı etkinliklerinin artırılması ve veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından 
kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr 
belirlemektir. eneıjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeniyatırımlara 1.000.000 
Ekoatmikyatırımlar dtsltklıan programı kapsamında; Türklirosı, 
a) Tanmsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni ğ) Tanmsal üretime yönelik modem sabit yatınmlardan mantar yetişâriciliği ve 
tesislerinyapımı, kültür balıkçılığına yönelik sabit yatınmlam 1.000.000 Wik Lirası, büyükbaş 
b) Tanmsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabityatınmlara 1500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve 
faal dan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatınmlarda 1.000.000 Türk Lirasını 
c) Tanmsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen geçemez. 
yapılmışyatınmlarm tamamlanması, Hibeye esas proje tutarının %50'sme hibe yoluyla destek verilir. Diğer 
ç) Alternatif enerji kaynaklan kullanan yeni seraların yapımı, %50'si oranındaki tutan başvunı sahipleri kendi kaynaklanndan temin etmekle 
d)Tebliğkopsamındo bulunan konulorlailgilitanmsalfaaliyettereyönelikyopılmış yükümlüdür. 
veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; altemotif enerji kaynaklanndan Proje bütçesi KOV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır, 

jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar Proje toplam tutarının; yukanda belirlenen hibeye esas proje tutarını 
enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı alarak 
e)Tanmsalüretimeyönelikmodemsabityatınmlar, finanse edibnesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu dunımun 
f ) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibedesteği hibe başvunısu ile beraber toahhüt edilmesi şarttır. 
kapsamında değerlendirilir. Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatınm tesislerinin 

Yatınm projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015'tir. Bu tarihe kadar desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutan ile 
tamamlanamayan projeleryatınmalarm talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi yatınm konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır, 
halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru 
tamamlanır. dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanbk tarafından oluşturulan elektronik ağ üzerinden yapılır, 
çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme 
sistemlerine san başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. biriminden ihtiyaç duyduktan bilgiyi alabilirler. 
Ekoatmik yatırım konularında hibeye esas proje gideri; Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını 
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatınmlardan mw.tarim.gov.tr ınternet adresinden yapacaklardır. 
yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatınmlan için 3.000.000 M Ekonomik yotınmlar kapsamındo ilimizde faaliyet gösteren özellikle 
Lirası, bunun dışında kalanyotınmlar için 1.000.000 Mlirnsı, pestil körne fabrikalarının projelendirilmesi ve kapasite artınmı adı altmda 200i-
b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatınmlara 2013yıllanamsındatoplom1li19.059,2iRproietutarındaki31tesiseH50 hibe 
3.000.000Türk Lirası, desteği5.809.529,63TL hibe ödemesi yapılmıştır. 
c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatınmlara 2016 yılında yapımı devam eden 5.996.900,00 TL proje tutarındaki 10 
3.000.000TiirkLiıası, adet tesis 01/12/2016 tarihine kadar tamamlanacak olup toplam 2.997.650,00 TL 
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik hibe alacaktır. 
yatınmlara 1.000.000M Lirası, 

6 
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SAYIN VALİMİZ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARETTE BULUNDU 

Valimiz Sayın Yücel YAVUZ, İl Gıda, Tanm ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. İ l 
Müdürümüz Edip BİRŞEN tarafından Kendisine 
çalışmalarımız hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Sayın Valimizi İl Miidüıtüğümüz hizmet 
binası girişinde, İl Gıda Tanm ve Hayvancılık 
Müdürümüz Edip BİRŞEN, ve Şube Müdürleri 
karşılamıştır. 

Kulunumuzu ziyaret ederek bizleri onore 
ettiği için Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

MİLLETVEKİLİ SAYIN; 
FERAMUZ ÜSTÜN 
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ 
ZİYARET En i 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Feramuz 
ÜSTÜN beraberinde AK -PARTİ il Başkanı Hakkı 
GÜNDÜZ ve Parti heyetiyle birlikte İl Gıda Tanm ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüzü Ziyaret etti. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atanan İl 
Müdürümüz Edip BİRŞEN'i makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun temennisinde bulunmuşlardır. 
Kendilerine İl Müdürlüğümüzün çalışmaları hakkında 
bilgiler sunulmuştur. 

Milletvekili Sayın Feramuz ÜSTÜN İl 
Müdürlük ve Şube Müdürlükleri personelimde ziyaret 
ederek kurumdan ayrılmışlardır. 

MÜSTEŞAR YARDINCISI SAYIN İSMAİL KEMALOİLU 
İL MÜDİİRLİİ&ÜMİİZE Z İ Y A R E T T E BULUNDU 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail KEMALOGLU, İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Kendisine çalışmalarımız hakkında 
bilgiler sunulmuştur. 

_ Kurumumuzu ziyaret ederek bizleri onore ettiği için Müsteşar Yardımcımız Sayın İsmail 
KEMALOĞLU'na şükranlarımızı sunuyoruz. 

İL MÜDÜRÜMÜZ İL ŞENEL MECLİSİ ÜYELERİNE MÜDÜRLÜYÜM1 

FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUM 
İl Müdürümüz Edip BİRŞEN, İl Genel Meclisine Müdürlüğümüz faaliyetleri, yürütmüş o 

Projeler ve Bakanlığımızın vermiş olduğulanmsalOesteklemelerhal̂ ndabilgilenditmelenteljul 
Düzenlenen Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Şerii BAYRAKTAR, İl Gıda Tanm ve Hayv 

Müdürümüz Edip BİRŞEN, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ekrem AKDOĞAN ve Meclis üyeleri katıldı 
Toplantıda İl Müdürümüz Edip BİRŞEN, İl Müdürlüğümüzün 201lı yılında yapılan çalışr 

2015 yılında planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler sunarak, İl Özel İdare büt̂ sım) 
yılında Müdürlüğümüzün uygulamayı düşündüğü Projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu 
II Müdürümüz Edip BİRŞEN' nin İl Genel Meclisi üyelerinin İl Müdürlüğümüz i aaliyet alanı ile ılgil 
som ve cevapların ardından toplantı sona erdi. 

H 
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ŞİRAN'DA PATATES ÜRETİMİ VE SORUNLARI PANELİ YAPILDI 
Gümüşhane ¡1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Takat 
Gaziosmanpaşa üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa 
düzenlenen "Patates Üretimi ve Sorunları" paneli düzenlendi. 

KELKİT'TE ASPİR DEMOHSTRASYONU 
HASADI YAPILBI 
Kelkit İlce Bıda Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından Ziraat Mühendisi Cihan YIIMZ 
gözetiminde İlçemizde ilk. defa ekimi 
gerçekleştirilen ve Cafer HİRİK' e ait 22 
dekarlık arazide ekimi yapılan Aspir bitkisinin 
hasadı Kaymakam Ozan GAZEL m katılımıyla 

Konu ile ilgi 
Ozan GAZEL: Bölgemizde kullanılmayan kıraç 
arazilerin değenendirilmesi açısından Aspır 
bitkisinin önemU bir yete sahip olduğunu 
belirterek, çalışmada emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Kelkit İlçe Gıda Tanm ve Hayvancıbk Müdürü 
Hüsamettin MERAL yaptığı açıklamada; kum 
şartlarda ortalama 100-200 kg/da verim 
alınabildiğine, sulu koşullarda bu miktarın300-
iOO kg/da olduğunu ve destekleme 
miktarlarının maliyetin %75' ini karşılayacak 
olmasum ve ürün alım garantisi olmasının 
çiftçimizin ürünü pazarlama somnunu ortadan 
kofdııacağm, denememizin hasadı sonunda 
Aspir bitkisinden 100 kg/da verim alındığım 
söyledi. 

SIN BAHAR ZİRAİ MÜCABELE ÇALIŞMALARI 

Gümüşhane Bıda Tanm ve Hayvoncıük Müdürü 
Eâp BİRŞEN yaptığı açıklamada, sebze ve meyve hasadının 
bittiği, ağaçların durgun döneme girdiği şu dönemde 
yapılacak ziıoi mücadelenin önemine değildi. Kültürel 
önlem atarak; meyve ağaçlarının tedavi edilmesi, 
hatalıklardan korunması, uzun ömiirlü ahnalan, verimli ve 
Pazar değeri yüksek ürün elde eâlebilmesiiçin, hastalıklı, 
kurumuş, yete dökülmüş meyve artıklardım mutlaka 
bahçelerden uzaklaştırılması ve imha edilmesi geıektiğim 
ifade etti. Meyve ağaçlarında, bilhassa kayısı, kiraz, vişne, 
erik, şeftali gibi sert çekirdekli meyvelerde birçok 
bakteriye! ve fungal hastalıklara karşı ilaçtı mücadele 
zamammn geldiğini açıkladı. 

Sebze tanm yapılan alanlarda da sonbaharda 
ziroi mücadele yapılmasını öneıen Edip BİRŞEN; gelecek yıl 
sebzedeki ürimkaybm önlemek amacıyla, hastalrkb sebze 
ortMarmm imha edilmesi gerektiğine ve kışı toprakta 
geçiren böceklerle mücadele edilmesi gerektiğine ve kışı 
toprakta geçilen böceklerle mücadele için derin topmk 
işlemesinin önemine dikkat çekti. 

Bu dönemde meyve ağaçları için yapılması 
gereken ilaçb mücadele He ilgili detayb bilgi almak üzere, 
üreticilerimizin II ve İlçe Bıda Tanm ve Hayvancılık 
MüdüriüğünemüracaatetmelerigeıektiğinibeUrtti. 

Panelde konuşan II Gıda, TanmveHayvanabk 
Müdürümüz Edip BİRŞOI, 'Patates insan beslenmesi 
yönünden dünyada ve ülkemizde önemli yeri 
bulunmaktadır. Türkiye'de son yıllarda kaliteli 
tohumluk kullanımı ve üretim tekniklerinin 
iyileştirilmesi sonucunda artan verime bağlı olarak 
patates üretimi de gelişme göstermiştir. Patates ıbman 
ve serin iklim bitkisi olması, yetişme mevsimi boyunca 
15-20 derece ortalama sıcakbk isteği ve topmk isteği 

yönünden ilimiz ve özellikle Yukarı Fırat Havzası için 
uygun bir bitkidir. Ülkemizde 6 milyon ton patates 
üretimi yopılmakta olup, ortalama verimi ise 3160 
kg/dekardır. Gümüşhane 'de ise 23 bin dekar alanda 62 
bin ton patates üretilmektedir. Ortalama verim ise 
dekar başına 1700kilogramdır. İlimizde patates üretim 
alanlannda işletmelerin küçük ve parçab olması, 
köylerimizde genç nüfusun olmaması sulama 
imkanlannın azlığı patates yetiştiriciliğini kısıtlayan 

faktörleıdir. 
Son yıllarda İl Müdürlüğümüzün eğitim ve 

yayım çalışmalan Bakanlığımızın sertifikah tohum 
kullanımına desteklemeleri ile patates üretiminde 
verim ve kalite artmıştır. Ibmiz için uygun olan patates 
tohumu çeşitleri müdürlüğümüz tarafından 
çiftçilerimize ulaştırmaktadır. Yme II Müdürlüğümüz 
tarafından patates hastabk ve zararblan konusunda 
eğitim çabşmalan devam etmektedir. Verimi artırmak 
için insanoğlu her türlü tanmsal girdiye başvuruyor. 
Burada önemli olan sağlıkb üründür. İyi tanm 
uygutamalannı bakanlığımız bu yüzden başlatmış, 
organik tanma son yıllarda çok ağırlık verilmiştir. 
Sağlıklı üretim, soğlıkbnesil, sağlıklı büyümedir" dedi. 

Panelde üreticiler; patateste tohumluk, 
hasat, gübreleme, sulama, depolama ve pazarlamanın 
yanında patates hastalıktan ve zamrblan konularında 
bilgilendirildi. 



İt Müdürümüz Edip BİRŞEN AB 
mevzuatına uyum kapsamında 22 Kasım 201i 
Tarih ve 29183 Sayıb Resmî Gazete'deyayımlanan 
3 yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini söyleyerek şu 
açıklamalarda bulundu: 

AVRUPA YAKASINA İLİMİZDEN İLK KURBANLIK ŞEVKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK 

İl Müdürümüz Edip BİRŞEN bu yıl ilimizden ilk defa gerçekleştirilen Avrupa Yakası 'na kurbanlık hayvan 
şevki hakkında bilgi verdi. İl Müdürümüz yaptığı açıklamada "Ülkemizin AB üyeliği için yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında 12'nci Fasıl 'ın açıbş kriterlerinden olan "Trakya'nın Şap Hastabğı'ndan Aşılı Aıiliği" statüsü, 27 Mayıs 
2010 tarihinde OIE üyesi 176 ülkenin oybirliğiyle aldığı kanır onaylanmış ve Trakya Bölgemiz "ŞAP HASTAUöI'NDAN 
AŞILI ARİ" statüsünü kazanmıştır. Bakanlığımız bu başarının sürdürülebilmesi için ek olarak yeni önlemler almıştır. 
Buna göte Trakya Bölgesi ari, Anadolu enfekte bölge alarak kabul edilmiş, Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan 
şevkleri Bakanlığının2010/07ve 2010/13 sayılı Genelgeleri kapsamında yapıla gelmiştir. 

İlimiz Veteriner Sağlık Çabşanlannm yoğun aşılama vehastabkla mücadele gayretleri neticesinde bu yıl 
ilk defa Torul ilçemizden 17 ve Kürtün ilçemizden 17 olmak üzere toplam 3i büyükbaş kurbanlık hayvanın 
İstanbul'un Avnıpa Yakasına şevki gerçekleşmiştir. Bu durum hem iümizde hastabkla mücadelede geürıen noktayı 
göstermesi açısından, hem de Avnıpa Yokası'no kurbanlık geçişinin mümkün olmadığı gibi yanlış bir kanaatin 
kınlması açsından oldukça önemlidir. 

Bu vesileyle çok bulaşıcı ve büyük ekonomik kayıplara sebep olan Şap Hastabğı mücadelesinin en başta 
sürekü ve düzenü aşılamayla mümkün olduğu habrlatıyor, tüm yetiştiricilerimizin aşı konusunda duyarlı olmasını 
istiyoruz. Bizim için son derece sevindirici bir gelişme olan ve çok önemsediğimiz Trakya BiHgesi'ne kurbanlık 
hayvan şevklerinin de bu sayede ortomk devam etmesini temenni ediyomz." dedi. 

"Buzağıların Konmması ile llgiü Asgari 
Standartlara iüşkin Yönetmelik'in amacı besicilik 
ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların 
korunması ile ilgili asgari standartları 
belirlemektir. Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin 
Genel Hükümler Hakkında Yönetmeük'in amaa 
ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, 
gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumlan ile 
fizyolojik, elolojik ihtiyaçtan ve davranışları 
dikkate alınanık bakıldıktan ve yetiştirildikleri 
koşullann asgari standartlannı belirlemektir. 
Yumurtacı Tavukların Korunması ile ilgili Asgari 
Standartlara İlişkin Yönetmeük'in amacı ise 
yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu ve 
evcilleşme durumlan ile fizyolojik, etolojik 
ihtiyaçtan ve davranıştan dikkate alınarak 
bakıldıktan ve yetiştirildikleri koşullann asgari 
standartlarını beürlemekür. 

Bu amaçla hayvanların bakım, besleme, 
günlük kontrol, bulunduğu yer, tedavi, temizük ve 
dezenfeksiyon, binanın yalıtım, ısıtma, 
havalandırma, aydınlatma, hayvanlara tedavi 
amaçb olmayan müdahalelerin yapılmaması gibi 
hayvan refahına yönelik uygulamalar 
içermektedir. 26/12/2011 tarih ve 28152 sayıb 
Resmi Gazete 'de yayımlanan Hayvanlann Nakilleri 
Sırasında Refahı ve Konmması Yönetmeliği ni 
tamamlayıcı unsurlar içeren bu yönetmeükler 
hayvan refahına uygun koşullara aykırı 
davrananlar hakkında 5996 sayıb Kanunun ilgiü 
hükümlerine göre idari yapbnmlar uygulanmasına 
dair konulan da içennektedir" dedi. 

GÜMÜŞHANE B 

|£3IM BÜLTENİ 
İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜMÜZ EDİP BİRŞEN, 
İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE ZİYARETTE BULUNDO. 

Gümüşhane II Gıda Tanm ve Hayvancıbk Müdürü görevine atanan II Müdürümüz Edip BİRŞEN, İlçe 
Müdürlükteriniziyaretetti. 

İlçe Müdürlüklerimiz personeli ile tanışmak, çalışmalar hakkında bilgi almak ve İlçelerin Tarım ve 
Havvancılıktaki son durum hakkında bilgi almak amacıyla İlçe Müdürlüklerini ziyaret eden İl Müdürümüz Edip 
BİRŞEN, ziyaret sırasında İlçe Müdürlükleri tarafından yaptıktan faaliyetlerini içeren brifing sonrasında İlçe 
personeli ile İlçedeki sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Yaptıkları çalışmalardan dolayı İlçe Müdürlükleri 
personellerine teşekküretü. 

m >j*nı .m. 

HAYVANLARİN REFAHININ 
SAĞLANMASI 
İÇİN YENİ KURALLAR 



GÜMÜŞHANE H A a 

T ^ m BÜLTENİ 
İL MÜDÜRÜMÜZ EDİP DİRŞEN GÖREVİNE BAŞLADI 

23 Temmuz 20H tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazetede atama kararnamesi yayınlanarak, 
Gümüşhane İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğü görevine atanan Edip BİRŞEN 08.08.20H tarih itibari 
ile görevine başlamıştır. 

İl Müdürümüz Edip BİRŞEN yaptığı açıklamada; "Hayvancılık ve tarımsal üretimi bakımından çok 
önemli bir itimiz olan Gümüşhane de olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Gümüşhane'mizde 
üreticimizle, çiftçimizle, kooperatif ve birliklerimizle, odalanmız, kamu kurum ve kuruluşlarımızla el ele, 
omuz omuza vererek tanm, hayvancılık, su ürünleri ve gıda üretiminde kaliteyi bütün gücümüzü ve 
enerjimizi buyolda harcayacağımızdan hiç kimsenin şüphesiolmasın."dedi. 

İt Müdürümüz Edip BİRŞEN'neyeni görevinde başarılar dileriz. 

İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 
MEHMET YANAR ATANDI 

1956 yılında Kahramanmaraş Afşin İlçesinde doğdu. İlköğretimini Afşin'de Orta-Lise ve 
Üniversite öğretimini Ankara'da (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü) tamamladı. 
1980 yılında Orköy Genel Müdürlüğünde memur olarak işe başladı. 1986 yılında Personel Genel 
Müdürlüğüne Uzman olarak atandı. 1989yılında Kırşehir İl Müdürlüğüne İdari ve Mali İşler Şube Müdür 
olarak atandı. 2002yılında Kayseri İl Müdürlüğüne İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak atandı. 20 U 
yılında Gümüşhane İl Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürlüğüne İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak 
atandı. Ol 12.20H tarihinde göreve başladı. Halen aynı görevi yürütmektedir. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BAYRAMLAŞMA 
Gümüşhane İl Gıda, Tanm ve Hayvancıbk Müdürlüğünde toplu bayramlaşma 

töreni düzenlendi. İl Müdürlüğümüzün Çiftçi Evi salonunda Düzenlenen Bayramlaşma 
törenine, il Gıda Tanm ve Hayvancılık Müdürümüz Edip BİRŞEN, il Müdür Yardımcısı 
Bülent TURAN, Şube Müdürleri ve Tanm personeli katıldı. 

Bayramlaşma töreninde il Müdürümüz Edip BİRŞEN, bir konuşma yaparak, 
tüm çalışanlann ve ailelerinin Kurban Bayramını kutlayıp, sağlık ve başanlar diledi. 

G Ü M Ü Ş H A N E T A R I M B Ü L T E N İ 
İL M Ü D Ü R Ü TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ YAZI İŞLERİ M Ü D Ü R Ü E D İ T Ö R L E R G R A F İ K T A S A R I M A D R E S 

T.C. Gümüşhane Valiliği 
İl Gıda Tanm ve 

Hayvancılık MOdGrü 
Edip BİRŞEN 

Bülent TURAN Uğur ERTOP Mustafa MERAL SAKARYA MATBAACILIK 
Hasan Bey Mah. Cumhuriyet Cad. 

No:111 GÜMÜŞHANE 
Tel.: 0456 21310 22 Faks: 213 30 56 

www.gumushane.tarlm.gov.tr 

T.C. Gümüşhane Valiliği 
İl Gıda Tanm ve 

Hayvancılık MOdGrü 
Edip BİRŞEN 

Bülent TURAN 

BU SAYIDA KATKIDA BULUNANLAR 

Hasan Bey Mah. Cumhuriyet Cad. 
No:111 GÜMÜŞHANE 

Tel.: 0456 21310 22 Faks: 213 30 56 
www.gumushane.tarlm.gov.tr 

T.C. Gümüşhane Valiliği 
İl Gıda Tanm ve 

Hayvancılık MOdGrü 
Edip BİRŞEN 

Bülent TURAN 

BU SAYIDA KATKIDA BULUNANLAR T A S A R I M - B A S K I 
ÜÇ AYLIK YEREL SÜRELİ YAYIN Necati CEYHAN. Alev TANGUR, AN ihsan TaŞ, Halil İbrahim YILMAZ, 

Metin YALVAÇ, Mehmet YANAR 
SAKARYA MATBAACILIK 

K u n d u r a c ^ r C ^ ^ ^ T R A B Z O N 
www.sakaryamatbaacilik.com 

http://www.gumushane.tarlm.gov.tr
http://www.gumushane.tarlm.gov.tr
http://www.sakaryamatbaacilik.com


GÜMÜŞHANE . 

HŞIM BOrLTENI 

GÜMÜŞHANE'DE ARICILIK KONFERANSI DÜZENLENDİ 
i l Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı 
ortaklığında "Arıcılığın Önemi ve Sorunları" konulu konferans düzenlendi. 

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa il Genel Meclisi 
Başkam Şerif BAYRAKTAR, II Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Edip BİRŞN, 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahri YILMAZ, Gümüşhane Analar Birliği 
Başkanı Niyazi GÜL, Şube Müdürleri, İlçe Tanm Müdürleri, kurum çalışanları ve 
analar katıldı. 

Konferansta konuşma yapan II Gıda, Tanm ve Hayvancılık Müdürümüz 
Edip BİRŞEN, Analık bitkisel üretime olan katkısı ve insan sağhğmdaki önemi 
nedeni ile de Türkiye'nin en yaygın geleneksel tanmsal etkinliklerden biridir. 
Gümüşhane coğrafi konumu ve ekolojisi ile özellikle Mayıs ve Eylül aylan 
amsındaarıabkfaaliyetleriiçinidealbirllkmnmdadır.llimizdeuygunzengin 
analık alanlarının olması, özellikle dağlık bölgelerdeki doğal flora kaynaklara 
sahip olması nedeniyle pek çok arı yetiştiricisi kolonilerini geliştirmek ve üretim 
yapmakamaaylayoğungezginaanahkfaoliyetigöstemıektedirdedi. 
İl Müdürümüz BİRŞEN, İlimizde toplam 170 bin hektar çayır/mera alam ve 
zengin balb bitkiler varlığıyla anabk için son derece uygun bir coğrafyaya 
sahiptir. Bakanlığımız Ana Kayıt Sisteminde ilimizde 33 bin anb kovam ile i30 
adet ana mevcuttur. Yılda ortalama 230 gezginci anamız 30 bin adet anb 
kovanla konaklamak için ilimize gelmektedir. Toplam kovan kapasitesi 160 bin 
olup, bal sezonunda 80 bin anb kovan konaklamaktadır. Ilimizdeyıllık ortalama 

bal üretimi 1360ton olup, kovan başına ortalama verim 17kgdır.2013yılısonu 
itibariyle295ancımızo230bin TL destekleme yapıldığını söyledi. 

Ayrıca İlimizin Organik analık için de ciddi bir potansiyele sahip 
olduğunu belirten İl Müdürümüz BİRŞEN, Bu kopsamda II Müdürlüğümüzce 
hazırlanan organik anabk projesine dahil olan armlanmıza günümüze kadar 
690 adet organik anb kovan, 780kg organik bat mumu ve ballı bitkilerfloram 
geliştirmek için de toplam 500kg tohum dağıhmıyapılmıştır dedi. 

Türkiye An Yetiştiricileri Birliği Başkam Bahri YILMAZ, Anadolu'da 
arıcılığın geçmişi, bugünkü dunımu, biyolojik çeşitliliği ve ana an yetiştiriciliği 
konusunda geniş bilgiler vertli. Yılmaz konuşmasında, Bal anlartndaid zengin 
genetik çeşitlilik ile Türkiye, bal anlan açısından Anadolu'nun gen merkezi 
dunımunda olduğunu söyledi. 

Son bölümde ise Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aslı 
ÛZKİRIM, An Hostabklan ve Önlemleri konulu sunumunu yaparak, akıa 
anlatımıyla kahbmcılankm büyük ilgi gördü. ÛZKİRIM, Türkiye'deki An 
Hostabklan, Varroa, Yavnı Çürüklüğü, Nosema, Virüsler ve hastabkların tedavi 
şekilleri, ilaç kullammı ve dazlan, anların periyodik bakımlan konularında 
üreticilere bilimsel yaklaşım çerçevesinde çözüm yollanm anlattı. 

Konuşmaların ardından konferans sonı-cevap kısmı ile son buldu. 
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OCAK AYI TARIM TAKVİMİ 
TARLA ZİRAATI 
a) Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle 
birlikte gübre verilmemi; tarlalara gereken gübreler verilir. 
b) Yeşil gübre amacıyla Güneyde bakla ekimi yapılır. 
c) Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat 
tarlalarında filizler hayvanlara yedirilir. 
d) Ambarlarda gerekti konıma ve mücadele işleri yapılır. 
MEYVECİLİK 
a) Fidan çukurları açılır. Bahçe topraklan uygun yerlerde derince bellenir ve gübrelenir. 
b) Fidanların sökülmeleri, katlanmaları ve dağıtım işleri yapılır. İklimi ıbk olan, 
bölgelerde fidan dikimleri yapılır. Zeytin fidanlan dikilir. Elma ve armut tohumlan 
tavalara ekilir. 
c) Zeytin ve turunçgillerde budama yapılır. Kalem aşısı hazırlığına başlanır. 
d) Bütün meyve bahçelerinde kış ilaçlaması yapılır. 
e) Turunçgiller, muz ve hurma hasadı yapılabilir. Ambalaj ve pazarlama işleri devam eder. 
Ambarlarda tekniğe uygun bir şekilde muhafaza edilir. 
SEBZECİLİK 
a) İklimi uygun yerlerde seralarda turfanda sebzecilik işleri devam eder. 
b) İklimi uygun bölgelerde sıcak yastık hazırlıktan başlar. Ay sonuna doğru tohumlar 
sıcak yastıklara ekilir. Bazı sebze fidelerinde şaşırtma yapılır. 
c) Geç kalmış bahçe belleme işleri tamamlanır. Çeşitli gübreler uygulanır. 
d) Ibk iklimli bölgelerde bazı sebzelerin ekimi yapılır. 
e) Seralarda ve sıcak yastıklarda sulama, uç alma ve çapalama işleri yapılır. 
0 Sera ve sıcak yastıklarda çeşitli zararlılarla mücadele işlemleri yapılır. 
g) Lahana, kıvırcık salata, pırasa, ıspanak, maydanoz gibi kış sebzelerinin hasadı yapılır. 
Ambarlarda ve soğuk hava depolannda sebzeler muhafaza edilir. Ambalajlanarak pazara 
sevk edilir. 
HAYVANCILIK 
a) Birçok yerlerde hayvanlar ahırda olduğu için ahırlann bakımı önemlidir. Ahırlar 
temizlenmeli, havalandırmalı, hastabklarla mücadele için önlemler alınmalıdır. 
b) Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenmeli, zararlılarla mücadele edilmeli ve havalar temiz 
tutulmalıdır. 
c) Doğum hazırlıklarına başlanır. 
d) Bazı ılık bölgelerde hayvanlar meralarda otlatılır. 
e) Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır. 
ARICILIK 
a) Anlar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve 
havalandırma yapılır. 
c) Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına loz şeker konarak kovan içine 
yerleştirilir.Uyuyan anların düşüp ölmemesi için kovan ve petekler sarsılmamalıdır. 
d) Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. 
ŞUBAT AYI TARIM TAKVİMİ 
TARLA ZİRAATI 
a) Bazı ıbk bölgelerde illkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış 
ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kınlır ve toprak kabartılır. Fazla kabank ve kesekli 
tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için mutlaka suni gübreler ve çiftlik 
gübreleri verilmelidir. 
b) iklimi ıbk bölgelerde çavdar, arpa, bezelye, bakla gibi çeşitlerin ekimi yapılır. 
c) Ekimi yapılan sulak tarlalarda ilk cansuyu verilir. 
d) Ambarlarda gerekli muhafaza ve mücadele işleri devam eder. Tohumluklar ayrılarak 
temizlenir, ilaçlanır. Ekime hazır duruma getirilir. 
MEYVECİLİK 
a) Fidan çukurları açılır, toplu meyvelik kurulacak sahalar sürütür ağaç dipleri 
kabartılarak gübrelenir. 
b) Mutedil bölgelerde ay ortasına kadar fidan dikimleri devam eder. Fidan sökümü ve 
katlaması yapılır. 
c) Her türlü meyvelerde (ılık bölgelerde) budama çalışmalan başlar ve devam eder. 
d) Çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir. 
e) Özellikle turunçgillerin hasadı devam eder. Ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Yaz için 
depolama da yapılır. 
SEBZECİLİK 
a) Seralarda turfanda sebzeler hasat edilmeye başlanır. 
b) Sıcak yastıklara sebze tohumlan ekilir. Bazı bölgelerde ay sonuna doğru fideler 

bahçeye alınabilir. Kışlık sebzelerin ıbk bölgelerde hasadı devam eder. 
c) İlkbaharı erken gelen bölgelerde yazbk sebze ekimi için toprak işlemesi yapılır, 
gübrelenir. 
d) Sera ve sıcak yastıklarda sulama, çapalama ve ayıklama (sereltme) işleri yapılır. 
e) Çeşitli zararlı ve hastalıkla mücadele yapılır. 
f) Seralardan elde edilen ilk turfanda sebzeler ambalajlanarak piyasaya sevkedilir. 
HAYVANCILIK 
a) Hayvanlar ahırda olduklanndan temizlik ve dezenfeksiyona önem verilir 
b) Çeşitli yemlerle hayvanlar ahır beslemesine tabi tutulur. Çeşitli bakım işleri yapılır. 
c) Doğumlar başladığından gerekli tedbirler alınır. Yavrular için özel bakım ve besleme 
yapılır. 
d) Havanın uygun olduğu günlerde hayvanlar meraya çıkarılır 
e) Hayvan hastalık ve zararlara» karşı koruyucu aşılar ve ilaçlar uygulanır. 
ARICILIK 
a) İklimi uygun yerlerde yavaş yavaş anlar dışan çıkarılırken, soğuk bölgelerde ise anlar 
içerde olduklarından havalandırma işleri dikkatle yapılmalıdır. 
b) Soğuk bölgelerde şerbet verilmelidir. 
c) Oluşabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. 
MART AYI TAKVİM TAKVİMİ 
TARLA ZİRAATI 
a) Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme 
yapıbr. Kaymak bağlamış taıialar tırmık ve kazayağı ile kınlır. Böylece hububatta 
kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması 
yapıür. 
b) Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin de ekimi, 
iklimi uygun yerlerde tütün fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır. 
c) Sulanabilir sahalarda cansuyu verilirken, tarlalardaki fazla su boşaltılır. 
d) Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye önem verilmelidir. 
MEYVECİLİK 
a) Toplu meyvedük kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir. 
b) Fidan dikimine birçok bölgelerde devam edilir 
c) Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert 
çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni 
kurulan meyve bahçelerine cansuyu verilmelidir. 
d) Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilmelidir, özellikle armut göz 
kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır. 
e) Turunçgillerin hasadına ve ambalajlanarak piyasaya arz edilmesine devam edilir. 
SEBZECİLİK 
a) Seralarda turfanda domates, hıyar, kabak gibi sebzelerin hasadına devam edilir. 
b) Sıcak ve ılık yastıklara ekilen sebzelerin birinci şaşırtması yapılır. 
c) Sebze bahçesi 
topraklarının işlenmesine devam edilir ve gübrelenerek ekime hazır hale getirilir. 
d) Domates, biber, patbcan yavaş yavaş tavalara alınır. 
e) Şaşırtılan ve tavaya alınan fidelere cansuyu verilir. Şaşırtılma yapılmamışsa çapalama 
yapılmalıdır. Özellikle bakla ve bezelyelerde çapalama başlar. 
f) Bahçede, serada, sıcak ve ıbk yastıklardaki zararlı ve hastabklarla mücadele edilir. 
HAYVANCILIK 
a) Bazı bölgelerde hayvanlar meraya çıktıklarından ahır işleri yavaşlar. Ancak Doğu 
Anadolu Bölgelerinde ahır temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon işler devam eder. 
b) Meraya çıkanlmış hayvanlara da ek yemler verilir. Diğer ahırda bulunan hayvanların 
yemlenmesi ve bakım işleri yapıbr. 
c) Devam eden doğum işleri ile ilgili gerekli tedbirler abnmabdır. 
d) Bazı bölgelerde meralarda otlatma başladığından meralann ıslah çalışmalan yapılır. 
Özelbkle nöbetleşe otlatma yapmakla meralan korunduğu gibi daha uzun süre 
faydalanılabilir. 
e) İlkbahar mevsimi ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıklar ile diğer zararlılara karşı 
koruyucu aşı ve mücadele yapılır. 
ARICILIK 
a) Anlar bazı bölgelerde dışarıya çıkacaklarından kovan bakım işleri buna uygun olarak 
devam 
eder.Kovan çerçeveleri tamir edilir. Küflü ve kınk çerçeveler değiştirilir. 
b) Anlar bal toplama faaliyetine başladıklarından bakım işleri artacağından analık 
malzemeleri daima çalışır halde bulundurulmalıdır. 
c) Kovanlarda hastalık yapmaması için ilkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar 
kullanılır. 


