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TEDBİR 1: 
Arazi Toplulaştırması 

Tarım 

Reformu 

Genel 

Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri 

Genel 

Müdürlüğü, Tapu 

ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü 

Aralık 

2019 

  Erzurum Sakalıkesik Ovası AT Projesi kapsamında 

12,505 hektar alan, 16 yerleşim biriminde çalışmalar 

devam etmektedir.  

2015 yılı; 

 Erzurum İlinde 2 adet proje tamamlanmış olup, 2 adet 

proje ile 47 bin hektar alanda 59 yerleşim biriminde 

çalışmalar devam etmektedir. 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
- Merkez ve Hınıs ilçesinde ihaleye çıkılmış 

olan 35.000 Hektar alanda arazi 

toplulaştırmasının tamamlanması 

2 

TEDBİR 2: 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesi kapsamında uygulanan alt 

proje sayısının artırılması 

Tarımsal 

Araştırmalar 

ve Politikalar 

Genel 

Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Aralık 

2015 

 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel projesi 

kapsamında Erzurum ili için düşünülen  ilave 2 alt 

projenin başlatılması konusu 2016 yılına ertelenmiştir.  

 Devam etmekte olan 2 alt projede verilerin alımı 

tamamlanmış DAKBIS, Türk-Vet ve KKKS sistemlerine 

girişler yapıldıktan sonra sürülerde bırakılacak damızlık 

adayları belirlenmiştir. Yıllık olağan Proje Yürütme 

Kurulu Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kasım ayı son 

haftasında ise TAGEM ve Proje Liderlerinin katılımı ile 

Afyonkarahisar’ da yıllık olağan Danışma Kurulu 

toplantısı yapılmıştır. Her bir alt projedeki yetiştiriciler 

için destekleme ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılı; 

 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel projesi 

kapsamında Erzurum ili için ilave 1 alt proje ( 

Morkaraman Koyun Irkının Halk Elinde Islahı ) tahsis 

edilmiş ve yeni alt projenin  uygulanması ile ilgili iş ve 

işlemlerin  başlatılması konusunda Doğu Anadolu 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne  talimat 

verilmiştir. 

 

 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
-Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesi kapsamında uygulanmakta 

olan 2 alt projenin 4’ e çıkarılması 
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TEDBİR 3: 
Organik tarım konusunda eğitim 

verilmesi 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim 

Genel 

Müdürlüğü, 

Hayvancılık 

Genel 

Müdürlüğü, 

TAGEM, Eğitim 

Yayım ve 

Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı 

Aralık 

2015 

 Organik bitkisel üretim yapan 214 çiftçinin denetlemeleri 

yapıldı. Organik üretim yapan Otbis de kayıtlı 36 

hayvancılık işletmelerinin örnekleme denetimlerine 

başlanmıştır.  

 Organik ürünlerin bilinçli tüketimine yönelik 11.12.2014 

tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Organik 

Üretim yapan 48 işletmenin denetimi yapıldı. Çalışma 

alanları içerisinde Tedbiri de içeren çalışmayı 

kapsayacak Erzurum Tarım Konseyi kurulması için 

hazırlıklar yapıldı. Konseyin yönergesi için tüm 

paydaşları kapsayan geniş katılımlı 19.12.2014 tarihinde  

toplantı düzenlendi. Tarım Konsey'inde Konsey Üyesi, 

İcra Kurulu, Danışma Kurulu, Denetleme Kurulu, İş 

Geliştirme ve Çalışma Grupları gibi birimlerde görev 

alması planlanan yaklaşık 50 kurum ve kuruluş temsilcisi 

katılmıştır. 

2015 yılı; 

 24.02.2015 tarihinde Sami Boydak Anadolu Lisesinde 

96 öğrencinin katıldığı Organik tarım konulu tüketici 

eğitim toplantısı yapıldı. İspir ilçesinde havza bazlı 

organik hayvancılık çalışması için muhtarlar ile 

görüşüldü ve bilgi verildi.  Havza bazlı hayvancılık 

projesi için kaynak araştırması yapılmaktadır. 

 06.04.2015 tarihinde Erzurum Açık Ceza İnfaz 

Müdürlüğünde 15 hükümlünün katıldığı organik ürünler 

ve bilinçli tüketim konulu eğitim toplantısı düzenlendi.  

Erzurum Tarım konseyi İş geliştirme ve Çalışma 

Grupları içerisinde Organik tarım değerlendirilerek 

raporlara işlenmiştir. 

 

 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
- Organik bitkisel üretim konusunda 

eğitimler verilmesi  

- Organik hayvancılık konusunda eğitimler 

verilmesi 
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TEDBİR 4: 
Çiftçi eğitimlerinin artırılması 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Eğitim Yayım 

ve Yayınlar 

Dairesi 

Başkanlığı, 

Tarım Reformu 

Genel 

Müdürlüğü, 

Bitkisel Üretim 

Genel 

Müdürlüğü, 

Hayvancılık 

Genel 

Müdürlüğü, 

Tarımsal 

Araştırmalar ve 

Politikalar 

Genel 

Müdürlüğü 

Aralık 

2015 

 30 çiftçi teknik gezi düzenlenerek İzmir ilindeki 

işletmeler ve Ankara’da yapılan fuara götürülmüştür.  

Zoonoz Hastalıklarla Mücadele ve Kaliteli Süt Üretim 

Projesi kapsamında 450 kadın çiftçiye eğitim verilmiş ve 

249 kadın çiftçiye süt sağım makinası dağıtılmıştır. 

Arıcılık eğitimlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için 

Yakutiye ilçesinde uygulamalı arıcılık merkezi kuruldu. 

Eğitim için arı ve arıcılık malzemesi alınarak ilk etapta 

40 çiftçi ve teknik elemanlara eğitim verilmiştir. 

 Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında 

"Organik Tarım " konulu eğitim kursu için gerekli 

çalışmalar yapılmış paydaş kuruluşlar ile (TZOB, İş-

Kur) gerekli bilgi alışverişi yapılmıştır. “Erzurum’da 

Tarım” adında aylık 3000 adet  bülten çıkarılarak  

dağıtımı gerçekleştirildi. 

2015 yılı; 

 2015 yılı için hazırlan Çiftçi Eğitim Programına  göre 

faaliyetler sürdürülmektedir. Hayvancılık konusunda 

yapılan aşı programı ile birlikte hayvan bakım ve 

beslenmesi, sürü idaresi, barınak hijyen ve temizliği 

hakkında eğitimlerin yapılması planlanmış ve aşılama 

kampanyası ile süreç başlatılmıştır. Ocak ayında 

planlanan sürü yöneticisi eğitimi Mart ayında Tortum 

İlçesinde yapılarak 48 kişiye eğitim verildi. Horasan 

ilçesinde Mayıs ayında 25 kişilik sürü yöneticisi eğitimi 

planlanmaktadır.Aylık 3000 adet Erzurum da Tarım 

bülteni basımı yapılarak güncel tarımsal gelişmeler basılı 

olarak dağıtımı yapıldı. 

  

 Hayvancılık işletmeleri de dönem içerisinde 513.443 baş 

hayvan aşılaması ve 553.616 sağlık taraması 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
- İlin ihtiyaçlarının belirlenerek bir eğitim 

programının hazırlanarak uygulanması  

- Hayvan yetiştiricilerine hayvan bakımı ve 

beslenmesi, sürü idaresi, barınak hijyen ve 

temizliği hakkında eğitimler verilmesi 
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gerçekleştirilerek faaliyetler sırasında işletmeler hayvan 

bakımı ve beslenmesi, sürü idaresi, barınak hijyen ve 

temizliği hakkında bilgilendirmeleri yapılmıştır. // Sürü 

Yöneticisi eğitimleri için Aziziye ilçesinde 13 Horasan 

ilçesinde 13 kişiye dönem içerisinde eğitim verilerek 

sertifikalandırılmıştır.  Erzurum Tarım Konseyi Eğitim 

Yayım ve Destekleme  Alt İş Geliştirme ve Çalışma 

Grubu toplantısı yapılarak tarımsal eğitime yönelik 

değerlendirmeler rapora bağlanmıştır. Aziziye ilçemizde 

Nisan ayı içerisinde muhtarlara gezginci arıcılık, şap, 

Lump Skin Hastalığı vb. konularda eğitim ve 

bilgilendirme toplantısı yapıldı. Haziran ayı içerisinde 

Şap enstitüsü uzmanlarınca, ilimizdeki resmi ve serbest 

veteriner hekimlerin üreticilerimize daha kaliteli hizmet 

sunabilmesi için şap hastalığı ve şap aşısı hakkında 

eğitim toplantısı yapıldı. Pazaryolu İlçemizde 

hayvancılıkta eğitimi verildi. 

 

 

 

 

5 

TEDBİR 5:  
Yem bitkileri üretiminin artırılması 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim 

Genel 

Müdürlüğü, 

Eğitim Yayım 

ve Yayınlar 

Dairesi 

Başkanlığı, 

Tarımsal 

Araştırmalar ve 

Politikalar 

Aralık 

2015 

 Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi 

kapsamında yem bitkileri üretimini artırmak amacı ile 

4300 kg macar fiği ,3700 kg triticale ve 624 kg yonca 

tohumu alınarak, bu tohumların ekimi gerçekleştirildi. 

Ayrıca farkındalık oluşturulması amacıyla sertifikalı 

hububat ve yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması için 

30 çiftçi belirlenmiş 10 demostrasyon için 5 er da alanda 

yem bitkileri (macar fiği, Macar fiği Triticale karışım) 

ekimi yapılmıştır.  

 3 adet   gübre serpme makinası alımı yapıldı. 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
- Bölgeye uygun çeşitlerin belirlenerek yem 

bitkileri ekiliş alanlarının artırılması  

-Yem bitkileri yetiştiriciliği konusunda 

çiftçilere eğitimler verilmesi 
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2015 yılı, 

  Çayır mera yem bitkileri üretimini geliştirme projesi 

kapsamında yem bitkileri üretimini artırmak amacı ile 

3189 kg yonca, 6175 kg korunga tohum ekilişi 

yapılmıştır. 

6 

TEDBİR 6: 
Meraların ıslah edilmesi 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Bitkisel Üretim 

Genel 

Müdürlüğü 

Aralık 

2015 

 2015 yılında uygulanmak üzere Aziziye ilçesi Sorkunlu 

köyü ıslah projesi hazırlanarak Bakanlığa gönderildi. 

Devam etmekte olan ıslah projelerinde öngörülen  65 

adet sıvat, 24 adet tuzluluk ve 10 adet kaşınma kazığı 

yaptırılarak  meraların uygun yerine yerleştirildi. Mera 

ıslahı amaçlı 24 ton kompoze gübre ve 300 kg triticale 

tohumu alındı. 

 Bakanlığa göndermiş olduğumuz Aziziye ilçesi Sorkunlu 

köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi onaylandı.  Bu 

proje 2015 yılında uygulanmaya başlanacak. Devam 

eden projelerden Narman ilçesi Sülüklü ,   Tortum ilçesi 

Tortumkale mahallelerinde hayvan yatak yerleri ve 

Çoban kulübeleri yaptırıldı. Meralarda hayvanların su 

ihtiyacını karşılamak amacı ile 44 adet  sıvat yaptırıldı. 

2015 yılı; 

 Bakanlıkça uygulanmak üzere kabul edilen Aziziye ilçesi 

Sorkunlu köyü ıslah projesi uygulanmaya başlandı. Proje 

kapsamında Köyde Mera ıslah eğitimi düzenlendi. 

 Islah projesi uygulanan Tortumkale  köyüne yem 

bitkileri üretimini artırmak amacı ile çiftçi destekli 37 kg 

yonca, Yaylaçayır köyüne yine çiftçi destekli  97 kg 

yonca tohumu alındı. 

 Meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 44 

adet sıvat yaptırılarak, İlçe Müdürlükleri vasıtası ile 

ihtiyaçlı köylere dağıtımı yapıldı. 

 Meralarda hayvanların su ihtiyacını karşılamak, dağınık 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
-Meraların ıslah edilerek mera kullanım 

programlarına uyulmasının sağlanması 
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halde bulunan su kaynaklarını bir araya getirmek amacı 

ile sıvat projesi hazırlanarak DAP'a  ( 5000 adet'lik)  ve  

Büyükşehir Belediye Başkanlığına (2000 adetlik) 

sunuldu. 

  Mayıs 2015/Mayıs 2016 sürecinde uygulanmak üzere  

Köprüköy-Soğuksu, Horasan Kalender, Narman- 

Kamışözü, Karayazı-Çelikli köyleri için ıslah projesi  

hazırlanarak DAP Bölge Kalkınma İdaresine sunuldu. 

 Otlatmayı düzenleyici yapı ve tesislerinden ıslah projesi 

uygulanan Narman Sülüklü Köyü Merasına 1 adet 

büyükbaş hayvan yatak yeri ( 1000 m2), 1 adet gölgelik 

(200 m2) 25 adet  sıvat yaptırılmıştır. 

 17.06.2015 tarihinde Narman Sülüklü köyünde mera 

açılış töreni yapıldı. 

  Tortum Tortumkale köyüne 25 adet sıvat, 1 adet çoban 

kulübesi (PVC) , 1 adet küçükbaş hayvan yatak yeri  

(400 m2), 1 adet gölgelik (200 m2) yaptırılmıştır. 

  Aziziye Sorkunlu Köyü merasına, 10 adet kaşınma 

kazığı, 100 metre boru, 25 adet sıvat yerleştirilmiştir. 

 Oltu Yaylaçayır köyü merasına, 10  adet kaşınma kazığı 

yerleştirilmiştir. 
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TEDBİR 7:  
Arıcılara arıcılık ve arı ürünlerinin 

üretimi hakkında eğitim verilmesi 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Hayvancılık 

Genel 

Müdürlüğü, 

Tarımsal 

Araştırmalar ve 

Politikalar 

Genel 

Müdürlüğü, 

Eğitim Yayım 

ve Yayınlar 

Dairesi 

Başkanlığı, 

Üniversiteler 

Aralık 

2015 

 Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde 1-5 Eylül tarihinde 

Apimondia 5. Apimedica ve 4. Apiquality Forum 2014 

düzenlenmiş olup,  bu forumda 22 farklı ülkeden 38 

bilimsel çalışma sunulmuştur. 

2015 yılı; 

 2 ilçe  müdürlüğümüzce 30 yetiştiriciye eğitim verildi. 

İlimizde kurulan Tarım Konseyi bünyesinde bulunan 

Arıcılık İş Geliştirme ve Çalışma Grup toplantısı 

yapılarak rapor taslağı oluşturuldu. ORKÖY bünyesinde 

yürütülen Çoruh Nehri Projesi kapsamında Arıcılık 

faaliyetlerine ilişkin teknik destek verilerek eğitim 

planlama toplantısı yapıldı.Arıcılık projelerine ilişkin 

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile görüşmeler 

yapıldı. 

 Yakutiye İlçe Müdürlüğünce düzenlenen arıcılık 

kurslarına katılan kişilerden, seçilen bir kısmına İlçe 

Müdürlüğü konu uzmanı teknik personelleri tarafından 

Dumlu mahallesinde oluşturulan uygulama merkezinde 

uygulamalı arıcılık eğitim verildi. Uzundere ilçesinde 30 

kişilik Arıcılık kursu verildi. Yakutiye ilçesinde Nisan, 

Mayıs aylarında 21,  Haziran ayında 15 kişiye Halk 

eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde 80 saatlik  arıcılık 

eğitimi verildi. 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
-Eğitim taleplerinin toplanarak talep edilen 

konularda arıcılara eğitim verilmesi  

-Ana arı bakımı ve yetiştiriciliği ile polen, 

propolis, arı sütü gibi ürünlerin üretimine 

ilişkin eğitim verilmesi  

- Arı sağlığı konusunda eğitim verilmesi 

8 

TEDBİR 8:  
Arıcılık faaliyetlerinin kontrol altına 

alınması 
 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü 

Aralık 

2016 

 11-12 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen  

Arıcılık Çalıştayı’na katılım sağlanarak görüş ve 

önerilerimiz aktarıldı. Geçmiş dönemden gelen 

çalışmalar ile birlikte  AKS sisteminde 1603 işletmenin 

126.266 koloni kaydı oluşturulmuştur.  

 İlimiz arıcılık faaliyetlerinin düzenlenmesine dair 2015 

yılı Valilik Genel Emri hazırlığı yapıldı. 

 

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
- Arıcılık faaliyetlerinde kayıtlı işletme 

sayısının artırılması 
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-Kayıtlı işletmelerin güncellemelerinin 

zamanında yapılarak konaklamalarda  

izlenebilirliğin sağlanması 

2015 yılı; 

 Tarım bilgi sistemi içerisine entegre edilen AKS 

sisteminde güncellemelerin yapılması için Arı 

yetiştiricileri ve Bal Üreticileri birliklerine bilgilendirme 

yapıldı. Ayrıca  Erzurum da Tarım Bülten, web sitesi 

sosyal ağlar ve bilgilendirme broşürleri  üreticilerin 

sisteme kayıt olmaları ve bilgilerini güncellemeleri için 

yayım çalışması yürütüldü. Arıcılık faaliyetlerine yönelik 

düzenlemeleri içeren Valilik Genel Emri hazırlanarak 

yayınlandı. Ayrıca kayıt işlerini kolaylaştırıcı kayıt ve 

izleme işlemlerini kapsayan arıcılık projesi için fon 

kaynakları (DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile 

görüşmeler yapıldı.  İlçe bazında tamamlanan 

Palandöken Florasının Arıcılığa Kazandırılması proje 

sonuç analiz toplantısı yapıldı. Basılı materyal (kitap) 

dağıtımı yapıldı. 

 Arıcılık işletmelerinin kayıt sistemlerine kayıtlarının 

sağlanması için bilgilendirme yapıldı. İlimiz gezginci 

arıcılık faaliyetinin yoğun olarak başladığı Mayıs ayı 

itibari ile arıcıların konaklama  noktalarına yerleşmeleri 

sağlandı. Erzurum Tarım Konseyi İş geliştirme ve 

Çalışma gruplarından birisi olan Arıcılık grubu raporu 

için grup üyelerinin  görüşleri alınarak rapor oluşturuldu 

ve rapordaki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin 

maddeler 26.06.2015 tarihindeki Erzurum Tarım 

Konseyi İcra Kurulu toplantısına sunuldu. 
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TEDBİR 9:  
Kırsal Alanda Yaşayan Kadınlara yönelik 

eğitim ve yayım çalışmaları yapılması 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı 

Aralık 

2016 

 Zoonoz Hastalıklarla Mücadele ve Kaliteli Süt Üretim 

Projesi kapsamında 450 kadın çiftçiye eğitim verilmiş ve 

249 kadın çiftçiye süt sağım makinası dağıtılmıştır. 

 Süt ve Süt ürünlerinden geçen zoonos hastalıklar ile ilgili 

konularda ve hijyenik süt üretimi konularında bayanlara 

eğitim verildi.  

2015 yılı; 

 Tortum Pehlivanlı köyünde 6 çiftçi bayana örtüaltı 

yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapıldı.Uzundere 

merkezde 5 bayana yönelik süs bitkileri yetiştiriciliğinde 

dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Bakanlığımız 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ziraat Odaları 

Merkez Birliği arasında Kadın Çiftçi eğitimi işbirliği 

protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda kırsal alanda 

yaşayan ve çiftçilikle uğraşan kadınlara tarımsal 

konularda eğitimin yanında kadına yönelik şiddet kişi 

hak ve özgürlükleri gibi birçok konuda eğitim 

düzenlenecektir. İl düzeyinde protokolün il düzeyindeki 

taraflarınca ön değerlendirme toplantısı yapıldı. 

 KUDAKA' ya teknik destek kapsamında 50 çiftçiye 

eğitim verilecek şekilde sunulan projemiz kabul edildi. 

Atatürk Üniversitesinden uzman akademisyenlerce örtü 

altı sebze yetiştiriciliği konusunda 50 üreticiye yerinde 

(tarla başında, serada ) eğitim verilecek. Aziziye 

Palandöken ve Pasinler ilçelerinde Kalkınma 

Kooperatifleri kadın ortağı olan veya ortak 

eşlerine(Kadın çiftçilere) kooperatifçilik eğitimi, 

uyguladıkları süt sığırcılığı projeleri için barınakların 

temizliği ve hijyeni, sağım teknikleri ve hijyen, sağım 

sonrası sütün hijyeni ve değerIendirilmesi konularında 

49 kadın çiftçiye eğitim verilmiştir.  

YAPILACAK İŞLEM VE AÇIKLAMA 
-  Kadın çiftçilere yönelik süt ve süt 

ürünlerinin üretimi, değerlendirilmesi ve 

pazarlanmasına yönelik eğitim verilmesi  

- Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği 

konusunda eğitim verilmesi  

-Yöresel ürünlerin üretimi ile ilgili eğitim 

verilmesi ve yöresel ürün üreten kadın 

çiftçilerin teşvik edilmesi  
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 Bakanlığımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve 

Ziraat Odaları Merkez birliği arasında "Kadın Çiftçi 

İşbirliği" protokolü kapsamında Aziziye, Çat, Pasinler ve 

Tortum ilçelerimizde toplam 127 kadın çiftçimize 

yerinde eğitim verildi. Erzurum Tarım Konseyi İş 

Geliştirme ve Çalışma Gruplarından, Eğitim Yayım ve 

Destekleme Alt Çalışma Grubu Paydaşların katımı ile 

toplanarak rapor oluşturuldu. Rapordaki sorunlar ve 

çözüm önerilerine ilişkin maddeler İcra kuruluna 

sunuldu. 

 


