






	 Değerli	 üreticilerimiz;	 Tekirdağ	 arazi	 toplulaştırma	 projesinde	 2012	
başlayan	etüt	oranımız	şu	anda	%1	civarındadır.	Karaidemir	Havzası’nda,	alt-
yapısı	hazırlanarak	Bakanlığa	sunduğumuz	576.000	dekar	arazi	bulunmak-
tadır.	Arazi	toplulaştırma	projesi	kapsamında	birkaç	ay	içinde	576.000	dekar	
alanın	ihaleye	çıkarılması	planlanmaktadır.	Böylelikle	Tekirdağ’da	tarım	ara-
zilerinin	%	15’si	 toplulaştırılmış	olacaktır.	Arazi	 toplulaştırma	projesiyle	ara-
zilerin	yol	başta	olmak	üzere	bütün	altyapısı	hazır	hale	getirilecektir.	Sulama	
yatırımları	da	düşünülerek	birden	fazla	tapuyu	tek	bir	tapu	haline	getirdikten	
sonra	çiftçimize	teslim	edilecektir.	Dağınık	arazilerin	tek	bir	parsel	haline	dö-
nüştürülmesi	mümkün	olmayan	yerlerde	ise	iki	parsel	haline	getirilerek	arazi	
sahibi	çiftçimize	teslim	edilecektir.	Aynı	zamanda	toplulaştırılan	arazilerin	ta-
mamında	sulu	tarım	yapma	imkanı	olacak	olup,	vatandaşımız	tarlasının	ba-
şına	kadar	gelecek	kapalı	devre	sulamayla	ikinci	bir	ürün	elde	etme	imkanı	
bulacaktır.	Arazi	toplulaştırma	projesinin	çiftçiye	hiçbir	maliyeti	olmayacaktır.	
Bakanlığımız	projeyi	çiftçiye	hibe	olarak	yapacak	olup	hiçbir	maliyeti	üreticiye	
yansıtmayacaktır.	Bu	proje	576.000	dekar	araziyle	sınırlı	kalmayacaktır.		Bu	
arazilerde	toplulaştırma	çalışmaları	sürerken	bize	verilecek	yeni	alanlarda	alt-
yapı	çalışmaları	başlatılacaktır.	Bakanlığımızın	bize	verdiği	bilgiye	göre,	4-5	
yıl	içinde	Tekirdağ	arazilerinin	önemli	bir	kısmı	yani	yaklaşık	%	50’inin	sulama	
ile	 toplulaştırılması	planlanmaktadır.	Proje	 tamamlandıktan	 sonra	arazilerin	
işlenmesinde	ciddi	ekonomik	kazanç	elde	edilecek	olup,	üretim	maliyetlerinde	
düşüş	olacaktır.
	 Ürününüz	bol	ve	kazancınız	bereketli	olsun…

	 İlimizin	değerli	üreticileri;	Tekirdağ	 ili	Türkiye’nin	en	verimli	 tarımsal	
arazilerine	 sahiptir.	 Bu	 verimli	 topraklarda	 çalışan	 Tekirdağlılar	 çok	 çeşitli	
ürün	yelpazesini	yetiştirerek	ülke	ekonomisine	ciddi	katkılar	sağlıyor.		İlimizde	
gerek	tarımsal	ve	hayvancılık	gerekse	gıda	işletmeleri	en	son	teknolojik	usul-
lere	göre	yapılmaktadır.	Örnek	 teşkil	edecek	uygulamalar	mevcuttur.	 	Gıda	
Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	bu	yüksek	verim	alınan	arazileri	korumak	ve	
sürdürülebilir	tutmak	için	her	türlü	tedbiri	alınmaktır	ve	teşvikler	verilmektedir.		
Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	tarafından	uygulanan	%	50	hibe	destek-
li;	doğal	kaynaklar	ve	çevrenin	korunmasını	dikkate	alarak,	kırsal	alanda	gelir	
düzeyinin	yükseltilmesi,	tarımsal	üretim	ve	tarıma	dayalı	sanayi	entegrasyo-
nunun	sağlanması	 için	küçük	ve	orta	ölçekli	 işletmelerin	desteklenmesi,	 ta-
rımsal	pazarlama	altyapısının	geliştirilmesi,	gıda	güvenliğinin	güçlendirilmesi,	
kırsal	 alanda	 alternatif	 gelir	 kaynaklarının	 oluşturulması,	 yürütülmekte	 olan	
kırsal	kalkınma	etkinliklerinin	artırılması	ve	kırsal	toplumda	belirli	bir	kapasi-
tenin	oluşturulması	amaçlanan	kırsal	kalkınma	yatırımlarının	desteklenmesi	
programı	kapsamında	ki	tarıma	dayalı	ekonomik	yatırımlar	devam	etmektedir.	
Program	yeni,	 tamamlama,	kapasite	artırımı	ve	 teknoloji	yenilenmesine	yö-
nelik	yatırımları	kapsamaktadır.	Program	ile;	yatırım	konularına	göre	değiş-
mekle	 birlikte	 vergiler	 hariç	 proje	 üst	 limiti	 3.000.000.-TL’lik	 yatırıma	%	50	
hibe		desteği	sağlanmaktadır.	%	50	sizden,	%	50	hibe	desteği	olup,	tamamı	
sizlerindir.	
										Tekirdağ	İli	tarımsal	yatırımlarda	çok	iyi	örneklere	sahiptir.	Programın	
uygulamaya	 konulduğu	 2006	 yılından	 bu	 yana	 uygulanan	 program	 kapsa-
mında	57	Projeye	11.261.141.	TL	hibe	desteği	aktarımı	sağlanmıştır.	2015	
yılında	da	2015/16	sayılı	tebliğ	kapsamında	başvurular	devam	etmekte	olup,	
2014/43	sayılı	tebliğ	kapsamında	da	24	yatırımcı	ile	15.340.485.-TL’lik	hibe	
sözleşmesi	imzalama	ve	uygulama	çalışmaları	yılsonuna	kadar	tamamlana-
caktır.
	 Program	kapsamında	hibe	desteklemelerinden	en	üst	düzeyde	yarar-
lanılması,	İlimizin	ekonomisine	ve	istihdamına	katkı	sağlayacaktır.
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	 Türkiye	Tarım	ve	Kırsal	Kalkınma	Hamlesi	Proje	Uygu-
lamaları	Tanıtım	Programı,	ATO	Congresium’da	Cumhurbaşka-
nı	Recep	Tayyip	Erdoğan	ve	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanı	
Sn.	Mehdi	Eker’in	katılımıyla	gerçekleşti.	
	 Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan	“Türki-
ye	Tarım	ve	Kırsal	Kalkınma	Hamlesi	Projesi	Uygulamaları	Tanı-
tım	Programı”nda	yaptığı	konuşmada,	uygulanan	projelerin,	Tür-
kiye’ye	 ve	millete	 hayırlı	 olması	 temennisinde	bulundu.	Bugün	
çiftçinin	yüzde	sıfır	ile	8,25	arasında	bir	faizle	kredi	kullandığını,	
geçen	yıl	 	bu	şekilde	kullanılan	kredilerin	miktarı	22,8	milyar	 li-
rayı	bulduğunu	söyledi.	Bu	krediyle	çiftçimiz	 işini	büyüttüğünü,	
teknolojisini	 yenilediğini	 ve	mazot	 desteğinin	 de	 ilk	 defa	 kendi	
dönemlerinde	verilmeye	başlandığını	vurguladı.	“ÜRETİCİLERE 
3 MİLYAR 700 MİLYON LİRA AKTARILDI”
	 Türkiye’nin	81	ilinde,	%50	hibe	desteğiyle	hayata	geçi-
rilen	projeleri,	müreffeh	geleceği	ören	birer	tuğla	taşı	gibi	gördü-
ğünü	belirten	Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan,	bu	
desteklerin	bir	kısmının	doğrudan	bakanlık	tarafından,	bir	kısmı-
nın	ise	Avrupa	Birliği	ve	bakanlığın	işbirliğiyle	sağlandığını	ifade	
etti.	Bugün,	81	 ilde	verilen	bu	desteklerin	 toplu	 tanıtımı	 için	bir	
arada	olduklarını	anımsattı.	
	 Kırsal	Kalkınma	Programı	ve	desteği	kapsamında,	bu-
güne	kadar,	üreticilere	aktarılan	kaynağın	3	milyar	700	milyon	li-
rayı	bulduğunu,	bununla,	13	bin	308	projeye	destek	sağlandığını	
söyledi.	Bu	destekle	hayata	geçirilen	yatırım	tutarının	ise	7,5	mil-
yar	 lira	olduğunu	vurgulayarak,	“Ülkemizin	tarımının,	hayvancı-
lığının	bugün	ulaştığı	seviyede,	bu	projelerin	büyük	payı	var.	Bu	
konuştuklarım,	verdiğim	 rakamlar	hayali	 rakamlar	değil,	 bunlar	

uygulanan,	 verilmiş	 olan	 rakamlardır”	 diye	 konuştu.	 “Ben,	 pek	
‘cek	 cak’	 ile	 konuşmayı	 sevmem.	Yani	 dil	 bilgisindeki	 gelecek	
sigasıyla	(Kip)	konuşmayı	sevmem.	Yaptıklarımızla	konuşmayı	
severim”	diyen	Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan,	
gerek	 Başbakanlığı	 gerekse	 de	 Cumhurbaşkanlığı	 döneminde	
fevkalade	 projeler	 dışında	 hiçbir	 zaman	 temel	 atma	 törenine	
gitmediğini,	 sadece	 açılışlara	 katıldığını	 anımsattı.	 Türkiye’de,	
babadan	kalma	usullerle	çiftçilik	ve	hayvancılık	yerine,	modern	
usullerle,	 en	 yeni	 teknolojilerle,	 yüksek	 standartlarda	 üretimin	
yapıldığını	belirtti.	Rekabetin	giderek	ağırlaştığı	şartlarda,	bu	tür	
projelerin	 üreticiler	 için	 “can	 suyu,	 hayat	 damarı”	 işlevi	 gördü-
ğünü	 söyledi.	Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan,	
hayata	geçirilen	örnek	projelerin,	diğer	üreticiler	için	de	bir	teşvik	
unsuru	 haline	 dönüştüğüne	 işaret	 ederek,	 “Komşusunun	 daha	
çok	üretim	yaptığını,	kazanç	elde	ettiğini	gören	her	çiftçi	ve	hay-
van	yetiştiricisi	kardeşim,	inanıyorum	ki	kendisi	de	aynı	yönde	bir	
gayretin	içine	giriyor.	Bu	desteklerin,	projelerin	hayata	geçirilme-
sinde	emeği	geçenleri	 canı	gönülden	 tebrik	ediyorum.	 İnşallah	
önümüzdeki	dönemde	Türkiye	bu	tür	gayretlerle,	diğer	alanlarla	
birlikte	 tarım	ve	hayvancılıkta	da	2023	hedeflerine	ulaşacaktır”	
dedi.
	 Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan,	“Geç-
tiğimiz	 yüz	 yılın	 başına	 kadar,	 diğer	 üretim	 alanlarını,	 devletin	
gayrimüslim	 tebaasına	adeta	 terk	ederek	bu	 iki	alanda	yoğun-
laşmıştık.	Balkan	Harbi,	Birinci	Dünya	Savaşı	ve	 İstiklal	Harbi-
mizin	ardından	ülkemizde	ortaya	çıkan	yeni	nüfus	yapısı	diğer	
alanlarda	da	varlık	mücadelesi	verirken,	dayanak	noktamız	hep	
tarım	 ve	 hayvancılık	 oldu.	Önce	 kara	 sabanının	 sapına	 sıkıca	
sarılan,	ardından	pulluğunu	traktörünün	arkasına	takıp	tarlasına	
koşan	çiftçi	kardeşlerimiz,	kendi	aileleriyle	birlikte	tüm	milleti	bes-
ledi,	doyurdu.	Üçüne,	beşine	bakmadan	hayvanın	ardında	gün	
boyu	dolaşan,	onu	otlatıp	gözü	gibi	bakan	üretici	kardeşim,	aynı	
şekilde	kendi	ailesiyle	birlikte	 tüm	millete	hizmet	etti.	Milletimiz	
bugün	hala	dimdik	ayaktaysa,	bunu	sizlerin	babalarının,	dedele-
rinin	iptidai	şartlarda	da	olsa	dört	elle	sarılarak	sürdürdüğü	tarım	
ve	hayvancılık	faaliyetlerine	borçludur.”	dedi.
	 Cumhurbaşkanımız	Sn.	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Türki-
ye’de	zamanla	sanayi,	ticaret	ve	hizmet	sektörü	gelişmesi,	şehir-
leşmenin	artmasıyla,	tarım	ve	hayvancılıkta	ciddi	bir	sarsıntının	
yaşandığını	belirterek,	“Bir	dönem	hayatta	kalmamızı	sağlayan	
bu	alan,	artık	artan	ihtiyaçlara	cevap	veremeyen	verimsiz	bir	sek-
tör	haline	dönüşmeye	başlamıştı.	Biz,	2002	yılı	sonunda	ülkeyi	
yönetme	sorumluluğunu	üstlendiğimizde,	tarımı	ayağa	kaldırma-
dan	büyük	ve	güçlü	Türkiye	hedefimiz	yolunda	yürüyemeyeceği-
mizi	gördük	ve	bunu	ifade	ettik”	diye	konuşmasını	sürdürdü.

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ CUMHURBAŞKANIMIZ 
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	 Gıda,	 Tarım	 ve	 Hayvancılık	
Bakanlığı	 tarafından	 Kırsal	 Kalkınma	
Yatırımlarının	 Desteklenmesi	 Progra-
mının	 9.	 etabı	 kapsamında;	 Tekirdağ	
ilinden	hibe	desteği	almaya	hak	kaza-
nan	24	yatırımcıya	yönelik	bilgilendirme	
toplantısı	Valimiz	Sn.	Enver	SALİHOĞ-
LU’	NUN	teşrifiyle	gerçekleştirildi.	Mü-
dürlüğümüz	gerçekleştirilen	toplantıya,	
Valimiz	 Sn.	 Enver	 SALİHOĞLU’NUN	
yanı	 sıra	 İl	 Proje	 Değerlendirme	 Ko-
misyonu	 üyeleri	 ve	 KKYDP	 9.	 Etapta	
hibe	desteği	almaya	hak	kazanan	ya-
tırımcılar	 katıldı.	 	 Kırsal	 Kalkınma	 ve	
Örgütlenme	 Şube	 Müdürlüğü	 tarafın-
dan	 yürütülen	 program	 kapsamında	
hibe	 desteği	 almaya	 hak	 kazanan	 24	
projeye	toplam	15.340.484,92	TL	hibe	
desteği	sağlanacağı	öngörülüyor.	
	 Kırsal	Kalkınma	Yatırımları	 ile	
ilgili	açıklamalarda	bulunan	İl Müdürü-
müz Sn. Zekeriya SARIKOCA yaptığı 
konuşmada,	 yatırımların	Tekirdağ	 ta-
rımına	 katkı	 sağlayacağını	 belirterek,	
yatırımcılara	hayırlı	olması	temennisin-
de	bulundu.	Benzer	yatırımların	artarak	
süreceğini	 ifade	 eden	 İl	 Müdürümüz	
bundan	 sonraki	 süreçte	 yatırımcılarla	
birlikte	 çalışarak	 projeleri	 gerçekleş-
tireceklerini,	 yatırımcıların	 projelerini	
yürütmek	 ve	 karşılaştıkları	 sorunların	
çözümünde	yardımcı	olmak	için	Kırsal	
Kalkınma	ve	Örgütlenme	Şubesi	bün-
yesinde	 oluşturulan	 İl	 Proje	 Yürütme	
Birimi	ile	birlikte	her	zaman	yanlarında	
olacaklarını	 vurguladı.	 “Bakanlığımız	
uyguladığı,	 kırsal	 alanda	 gelir	 düze-
yinin	 yükseltilmesi,	 tarımsal	 üretim	 ve	
tarıma	dayalı	sanayi	entegrasyonunun	
sağlanması,	 gıda	 güvenliğinin	 güç-
lendirilmesi	 amaçlarına	 yönelik	 olarak	
“Kırsal	 Kalkınma	 Yatırımlarının	 Des-
teklenmesi	 Programı”	 uygulamakta-

dır.	 Program	 kapsamında	 Bakanlıkça	
belirlenen	kurallar	ve	kıstaslar	dahilin-
de	 tarıma	 dayalı	 yatırımlar	 %50	 hibe	
desteği	 ile	desteklenmektedir.	 İlimizde	
geçmiş	yıllarda	uygulanan	8	etapta	57	
projeye	11.261.141,36	TL	hibe	desteği	
sağlanmıştır.	 Bu	 yıl	 gerçekleştirilecek	
9.	etap	uygulamalarına	26	Ekim	2014	
tarihinde	Resmi	Gazetede	 yayınlanan	
tebliğ	 ile	 başlandı.	 Yoğun	 bir	 yayım	
çalışmasının	ardından	12	Şubat	2015	
tarihi	 itibariyle	 44	 yatırımcı	 tarafından	
hibe	 başvurusunda	 bulunuldu.	 Rekor	
sayıdaki	başvurunun,	Vali	Yardımcımız	
başkanlığında	oluşturulan	 İl	Proje	De-
ğerlendirme	komisyonumuz	tarafından	
titiz	 bir	 incelemenin	 ardından	 Genel	
Müdürlüğümüzün	nihai	değerlendirme-
si	 tamamlanmıştır.	 Bunun	 neticesin-
de	 ilimizd	 en	 24	 yatırımcı	 projelerine	
hibe	 desteği	 almaya	 hak	 kazanmıştır.	
24	 yatırımın	 gerçekleşmesiyle	 ilimize	
32.507.748,25	 TL	 tutarında	 yatırım	
gerçekleşmiş	 ve	 15.340.484,92	 TL	
hibe	desteği	sağlanmış	olacaktır.	Prog-
ramdan	 sağlanan	 hibe	 desteği,	 2014	
yılı	hibe	desteği	miktarının		yaklaşık	5	
katına	 çıkmıştır.	 Bu	 artışta	 emeği	 ge-
çen	 Kırsal	 Kalkınma	 ve	 Örgütlenme	
Şube	Müdürlüğümüz	şube	müdürü	ve	
personeline	teşekkür	ederim.”	dedi.
					İl	Proje	Yürütme		Birimi	tarafından	
proje	 uygulamalarına	 ilişkin	 yapılan	
sunumun	 ardından	 bir	 konuşma	 ya-
pan	 Tekirdağ	 Valisi	 Sn.	 Enver	 SA-
LİHOĞLU	 yatırımların	 Tekirdağ	 İline	
yararlı	 olmasını	 temenni	 ederek	 geç-
mişte	 hibe	 desteklerinde	 görülen	 bazı	
kötüye	kullanımlara	dikkat	çekti.	İlimize	

kazandırılan	 hibe	 projelerinin	 amacı	
doğrultusunda	kullanılmasını	talep	etti.	
“Projeleri	 onaylanan	yatırımcılarımızın	
kendilerine	 göre	 bir	 takım	 sebepler	
gösterip	 sözleşme	 imzalamaktan	 kaç-
mamasını	 diliyoruz.	 Aksi	 takdirde	 İli-
mize	 ayrılan	 birkaç	milyon	 TL’lik	 hibe	
gelmemiş	 olacak,	 başka	 illere	 de	 git-
meyecek.	 Çünkü	müracaat	 zamanları	
geçmiş	 olacaktır.	 Bu	 projelerin	 uygu-
lamaya	 geçmesi	 gerekmektedir.	 Ya-
tırımcılara,	 uygulamada	 karşılaşılan	
planlama	 hatası	 projelerden	 örnekler	
verdi.	 İlimizin	 tarım	 potansiyeline	 de-
ğinen	 Sn.	 Valimiz	 “Tekirdağ	 tarımsal	
yatırımlarda	çok	 iyi	 örneklere	 sahiptir.	
Tarım,	 hayvancılık	 ve	 gıda	 işletmeleri	
konusunda	ileri	bir	yerde.	Ülke	ekono-
misine,	 ithalat	 ve	 ihracatına,	 istihda-
ma	katkı	sağlamaktadır.”	dedi	ve	hibe	
desteğine	 hak	 kazanan	 yatırımcılara	
teşekkür	 edip	 projelerin	 ilimize	 yararlı	
olmasını	diledi.

KKYDP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI  SN. VALİMİZ 
ENVER SALİHOĞLU’NUN KATILIMIYLA YAPILDI
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Kırsal	 Kalkınma	 Yatırımlarının	 Desteklenmesi	 Programı	
Kapsamında	Tarıma	Dayalı	Ekonomik	Yatırımların	Destek-
lenmesi	 Hakkında	 Tebliğ	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanarak	
yürürlüğe	girmiştir.	Et	işleme	tesislerinin	işletmecilerinin	bil-
gilendirilmesine	yönelik	bilgilendirme	 toplantısı	08.05.2015	
günü	 İl	 Müdürlüğümüz	 toplantı	 salonunda	 gerçekleştiril-
di.	 Toplantı	 öncesinde	Gıda	 ve	 Yem	Şube	Müdürü	 Kamil	
YAMAN	yaptığı	 konuşmada;	Bakanlığımızın	bu	programla	
diğer	 proje	 konularının	 yanında,	 et	 işleme	 tesislerinin	mo-
dernizasyonuna	 da	 destek	 verdiğini	 belirterek,	 bu	 konu-
da	 yatırım	 yapmak	 isteyenlerin	 programa	 ilgi	 göstermeleri	
gerektiğini	 ifade	etti.	Kırsal	Kalkınma	ve	Örgütlenme	Şube	
Müdürü	Gürkan	 TOKGÖZ	 ise;	 Bakanlığımızın	 bu	 ve	 ben-
zeri	desteklerinin	önümüzdeki	yıllarda	da	devam	edeceğini	
belirterek,	bu	etaba	başvurmak	isteyen	yatırımcıların	Şube	
Müdürlüğü	bünyesinde	kurulan	İl	Proje	Yürütme	Biriminden	
detaylı	bilgi	alabileceğini	söyledi.		Tebliğ	ile	doğal	kaynaklar	
ve	çevrenin	korunmasını	dikkate	alarak,	kırsal	alanda	gelir	
düzeyinin	yükseltilmesi,	tarımsal	üretim	ve	tarıma	dayalı	sa-
nayi	entegrasyonunun	sağlanması	için	küçük	ve	orta	ölçekli	
işletmelerin	desteklenmesi,	tarımsal	pazarlama	altyapısının	
geliştirilmesi,	gıda	güvenliğinin	güçlendirilmesi,	kırsal	alan-
da	alternatif	gelir	kaynaklarının	oluşturulması,	yürütülmekte	
olan	 kırsal	 kalkınma	çalışmalarının	etkinliklerinin	 artırılma-
sı	ve	kırsal	toplumda	belirli	bir	kapasitenin	oluşturulmasına	

ilişkin	usul	ve	esaslar	belirlendi.	 	Ekonomik	yatırımlar	des-
tekleme	programı	kapsamında,	tarımsal	ürünlerin	işlenmesi,	
depolanması	ve	paketlenmesine	yönelik	yeni	tesislerin	ya-
pımı,	tamamlanması	ve	mevcut	tesislerde	kapasite	artırımı	
ve	teknoloji	yenilenmesi,	alternatif	enerji	kaynakları	kullanan	
yeni	seraların	yapımı,	tarımsal	faaliyetlere	yönelik	tesislerde	
alternatif	enerji	kullanımı,	 tarımsal	üretime	yönelik	modern	
sabit	yatırımlar,	hayvansal	orjinli	gübre	işlenmesi,	paketlen-
mesi	ve	depolanması	konularında	hibe	desteği	verilecektir.	
Program	kapsamında	destek	verilecek	yatırım	konularında	
hibeye	esas	proje	gideri	üst	limiti	proje	konularına	göre	fark-
lılık	göstermekle	birlikte	3.000.000	TL	olarak	belirlendi.	Ya-
tırımcılar	başvurularını	29	Mayıs	2015	tarihine	kadar	elekt-
ronik	ortamdan	yapabileceklerdir.	Tebliğde	belirtilen	usul	ve	
esaslar	doğrultusunda	hazırlanan	hibe	başvurularının	 İl	ve	
Bakanlık	 düzeyinde	 değerlendirilmeleri	 sonucunda	 uygun	
bulunanlar	programa	alınacak	ve	hibeye	esas	proje	tutarla-
rının	%	50’si	hibe	desteği	olarak	program	bütçesinden	kar-
şılanacaktır.	 Program	 kapsamında	 yapılacak	 başvurularla	
ilgili	detaylı	bilgi	ve	dokümana	İl	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	
Müdürlüğünün	 tekirdag.tarim.gov.tr	 ve	Bakanlığın	www.ta-
rim.gov.tr	adreslerinden	ulaşılabilecek,	ayrıca	İl	Müdürlüğü	
Kırsal	 Kalkınma	 ve	 Örgütlenme	 Şubesinde	 oluşturulan	 İl	
Proje	Yürütme	Biriminden	bilgi	alınabilecektir.
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KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

	 Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	tarafından	yü-
rütülen	Kırsal	Kalkınma	Yatırımlarının	Desteklenmesi	Prog-
ramı	Kapsamında	BİREYSEL	SULAMA	Makine	Ve	Ekipman	
Alımlarının	 Desteklenmesi	 Hakkında	 Tebliğ	 (TEBLİĞ	 NO:	
2015/13)	 	03	Mayıs	2015	 tarihli	ve	29344	sayılı	 resmi	ga-
zetede	yayınlanarak	yürürlüğe	girmiştir.	Tarımsal	faaliyetler	
için	geliştirilen	modern	basınçlı	bireysel	sulama	tesisleri	ve	
makine	ekipmanlarının	üreticiler	tarafından	kullanımını	yay-
gınlaştırarak;	 daha	 kaliteli	 ve	 pazar	 isteklerine	 uygun	 üre-
tim	yapılması	sağlanarak,	zor	şartlarda	ve	bedenen	çalışan	
üreticilerimizin	 işlerini	 kolaylaştırmak	 ve	 üretim	 maliyetleri	
düşürülerek	uluslararası	düzeyde	rekabet	edebilir	bir	düze-
ye	getirmenin	amaçlandığı	tebliğ	kapsamında;	sulama	ma-
kine	ve	ekipman	alımlarına	%50	hibe	desteği	sağlanacaktır.		
Tebliğ	uygulama	rehberinde	belirtilen	usul	ve	esaslara	göre	

hazırlanan	sulama	sistemi	mal	alım	başvuruları,	03.05.2015	
tarihinde	başlamış	olup,	01	Temmuz	2015	Çarşamba	günü	
mesai	bitimine	kadar	İl	Müdürlüğüne	elden	teslim	edilecek-
tir.	
	 Tebliğ	 aşağıda	 belirtilen	 7	 adet	 yatırım	 konusunu	
kapsamaktadır.

a)	Tarla	içi	damla	sulama	sistemi	kurulması,
b)	Tarla	içi	yağmurlama	sulama	sistemi	kurulması,
c)	Tarla	içi	mikro	yağmurlama	sulama	sistemi	kurulması,
ç)	Lineer	sistem	yağmurlama	sulama	makinesi	alınması,
d)	Center	pivot	 sistem	yağmurlama	sulama	makinesi	alın-
ması,
e)	Tamburlu	sistem	yağmurlama	sulama	makinesi	alınması,
f)	Güneş	enerjili	sulama	sistemleri	kurulması.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 
PROGRAMI BİREYSEL SULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI



ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA TOPLANTISI YAPILDI

MURATLI İLÇESİNDE MERALAR KONTROL EDİLDİ

	 İl	Müdürlüğünde	 	Tekirdağ	 İli	 11	 İlçe	Çiftçi	Malları	Ko-
ruma	 Başkanları	 ve	 konu	 hakkında	 İlçe	Müdürlüklerinde	 görev	
yapan	 teknik	 personellerin	 katıldığı	 toplantıda,	 dönem	 gereği	
karşılaşılan	konular	hakkında	karşılıklı	görüş	alışverişi	İl	Müdür-
lüğümüz	 toplantı	 salonunda	20	Mart	günü	yapıldı.	Toplantıya	 İl	
Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Müdürü	Sn.	Zekeriya	SARIKOCA’nın	
açılış	konuşmasıyla	başlandı.	Konuşmasında	tarımsal	üretim	açı-
sından	önemli	bir	yer	teşkil	eden	ilimiz	büyükşehir	statüsü	kazan-
mıştır.	6360	Sayılı	kanun	kapsamında	tüzel	kişiliği	sona	ererek,	
bir	başka	belediyeye	mahalle	olarak	bağlanan	belediyelerde	ku-
rulu	bulunan	çiftçi	malları	koruma	başkanlıkları	katıldıkları	beledi-

ye	içerisinde	birleştirilerek	tek	bir	başkanlığa	dönüştürülmüştür.	
İlçelerimizde	köy	sayısı	yeni	statü	ile	mahalleler	5	ila	79	arasında	
değişmektedir.	 İlçelerde	kurulan	Çiftçi	Malları	Koruma	Başkan-
lıklarının	koruma	hizmeti	 verme,	koruma	ücreti	 toplama,	yasak	
bölge	 kararı	 vb.	 konularda	 verecekleri	 hizmetleri	 daha	aktif	 bir	
şekilde	devamlılığının	sağlanması	ve	hizmeti	alacak	vatandaş-
larımız	tarafından	da	yapılan	hizmetlere	binaen	desteğe	dönüş-
mesi	önem	taşımaktadır.	Yapılacak	olan	hizmetler	sayesinde	34.	
madde	gereği	çeşitli	sebeplerle	Çiftçi	Malları	Koruma	Başkanlık-
larından	 çıkma	 talepleri	 olan	 vatandaşlarımızın	da	olaya	bakış	
açılarının	değişmesine	neden	olabileceği	düşünülmektedir.	Ya-
pılan	iş	ve	işlemlerin	aksamaması	ve	yapılan	işlerin	4081	sayılı	
kanuna	uygun	bir	şekilde	sürdürülmesi	önem	taşımaktadır.		İş	ve	
işlemlerin	daha	aktif	ve	daha	hızlı	bir	şekilde	vatandaşa	hizmetin	
yansımasıyla	vatandaştan	gelecek	olumlu	 tepkilere	yol	açacağı	
düşünülmelidir	dedi.	Çiftçi	Malları	Koruma	iş	ve	işlemleri	hakkın-
da	Ziraat	Yüksek	Mühendisi	Behiç	AKMAN	tarafından	hazırlanan	
sunu	ile	toplantıya	devam	edilmiştir.	2014	yılı	itibariyle	karşılaşı-
lan	sorunlar	ve	2015	yılı	 itibariyle	gelinen	durum	mercek	altına	
alınarak	 gerekli	 bilgiler	 verilmiş	 ve	 uyarılarda	 bulunulmuştur.	 İl	
Müdürümüz	Sn.	Zekeriya	SARIKOCA’nın	daima	karşılıklı	diyalog	
ve	 özveriyle	 çalışmaların	 devam	 etmesi,	 sorunların	 çözümüne	
dair	İl	ve	İlçe	Müdürlüklerimizle	irtibat	kurulmasının	önemi	üzerin-
de	durduğu	konuşmasıyla	toplantıya	son	verildi.

	 07	Mayıs	 2015	 tarihinde	 akşam	 saatlerinde	 görü-
len	 yoğun	 yağış,	 dolu	 ve	 şiddetli	 rüzgar	 nedeniyle	 Süley-

manpaşa	 İlçemize	 bağlı	 Banarlı,	 Karahalil,	 Karacakılavuz,	
Muratlı	 İlçemize	 bağlı	 Aydınköy,	 Yukarısırt	 ve	 Yeşilsırt,	
Hayrabolu	 İlçemize	bağlı	Fahrioğlu,	Yörükler,	Kemaller	ve	
Kandamış,	 Çorlu	 İlçemize	 bağlı	 Yenice,	 Sarılar,	Maksutlu	
ve	Seymen	mahallelerinde	tarım	arazileri	zarar	görmüştür.	
Sn.	Vali	Enver	SALİHOĞLU,	İl	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	
Müdürümü	Sn.	 Zekeriya	 SARIKOCA,	 TARSİM	Bölge	Mü-
dürü	Sn.	Cemal	 TOZKOPARAN,	Koordinasyon	 ve	 Tarım-
sal	Veriler	Şube	Müdürü	Ömer	EREN,	Süleymanpaşa	İlçe	
Müdürü	İrfan	ZIRIĞ,		İl	ve	İlçe	Müdürlüğü	teknik	personel-
leri	tarafından	olumsuz	iklim	koşulları	nedeniyle	ekili	–dikili	
alanlarda	zarara	uğrayan	çiftçilerimiz,	ziyaret	edilip	geçmiş	
olsun	temennilerinde	bulunulmuştur.	Konu	hakkında	İl	Mü-
dürlüğümüz	teknik	personelleri	tarafından	zarar-ziyan	tespiti	
çalışmaları	 titizlikle	sürdürülmekte	olup,	oluşturulacak	Afet	
İhbar	Formu	ivedilikle	Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlı-
ğımız,	Tarım	Reformu	Genel	Müdürlüğü,	Tarım	Sigortaları	
ve	Doğal	Afetler	Daire	Başkanlığına	gönderilecektir.	

	 Muratlı	 İlçemizde	 ıslah	 programına	 alınan	 meralar,	
Çayır	Mera	ve	Yem	Bitkileri	Daire	Başkanı	Sn.	Mesut	AK-
DAMAR,		Tarım,	Gıda	ve	Hayvancılık	İl	Müdürü	Sn.	Zeke-
riya	 SARIKOCA,	 Kırklareli	 İl	 Müdürü	 Dr.	 Hakan	 KEÇECİ,	
Bitkisel	Üretim	ve	Bitki	Sağlığı	Şube	Müdürü	Alaaddin	ZEY-
BEK,	Muratlı	İlçe	Müdürü	Sn.	Ertekin	GÜNAÇTI,	Mera	Konu	
Uzmanı	Ziraat	Mühendisleri	tarafından	sahada	incelendi.

SN. VALİMİZ ENVER SALİHOĞLU, HASAR TESPİT
ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
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	 Kışlaklardan	 süne	 inişlerinin	%90’ının	 tamamlanması	
ile	 27.04.2015	 pazartesi	 günü	 süne	 arazi	 çalışmaları	 başla-
mıştır.	Süne	arazi	çalışmalarını	yerinde	inceleyen	İl	Müdürü-
müz	Sn.	Zekeriya	SARIKOCA	“Eş	zamanlı	olarak	104	teknik	
personelimiz	 hububat	 arazilerinde	 çalışmalara	 başlamıştır.	
İlimizdeki	tüm	buğday	ve	arpa	alanlarında	süne	miktarının	tes-
piti,	yumurtalarının	parazitlenme	oranları	ve	nimf	döneminde	
arazide	çalışmalar	yapılacaktır.	SMS	sistemimizde	kayıtlı	tüm	
çiftçilerimize	 de	 bilgilendirme	mesajı	 gönderilmiştir.	Hububat	
üreticilerimizden	 erken	 dönemde	 ve	 gereksiz	 yere	 kimyasal	
mücadeleye	başlamamalarını	talep	ediyoruz.		Erken	dönemde	
yapılan	 ilaçlamalar,	 doğada	 süne	 ile	 biyolojik	 savaş	 halinde	
olan	birçok	faydalı	böceğin	ölmesine	de	yol	açıp	biyolojik	den-
geye	zarar	vermektedir.		
	 Erken	dönemde	süne	erginine	kimyasal	mücadele	ya-
panlara	5996	sayılı	Kanuna	göre	3.000	TL	para	cezası	verile-
cektir.	Bu	nedenle	üreticilerimizin	mağdur	olmaması	ve	süne	
zararından	etkilenmemesi	için	İl	ve	İlçe	Müdürlüklerimizin	du-
yurularını	dikkate	almaları	gerekmektedir”	dedi.

İLAÇLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-	İş	esnasında	Koruyucu	bir	elbise,	eldiven	ve	lastik	çizme	
giyilmeli,	ayrıca	şapka,	Koruyucu	gözlük	ve	maske	takılma-
lıdır.
-	Koruyucu	elbiseler	sık	sık	değiştirilmeli	ve	temizlenmelidir.
-	Zirai	mücadele	 ilaçları	 ile	çalışırken	yemek	yememeli,	su	
ve	sigara	içilmemelidir.
-	Bilhassa	iş	esnasında	ve	işten	sonra	alkollü	içkilerin	kulla-
nılmaması
-	Rüzgarlı	ve	yağışlı	havalarda	ilaçlama	yapılmaz.
-	İlaçlama	sonrası	eller	bol	su	ve	sabun	ile	yıkanmalıdır.
-	Tıkanan	meme	ve	hortumlar	üflenerek	açılmaya	çalışılma-
malı.
-	Üşütme,	bronşit	ve	mide	rahatsızlığı	olan	kişilerle,	ellerinde	
çatlak	ve	yara	olanlar	zehirlere	karşı	hassastırlar.

KİMYASAL MÜCADELENİN SAKINCALARI

Mücadele uygun şekilde yapılmadığında;

-	İlaçlamayı	yapan	insanlar	zehirlenmektedir.
-	Ürünleri	tüketen	insanlar	zehirlenmektedir.
-	Zararlı	türler	ilaçlara	dayanıklılık	kazanırlar.
-	Bitkilerin	savunma	mekanizmaları	bozulur.
-	Doğal	denge	olumsuz	etkilenmektedir.
-	Toprak,	hava	ve	su	kirlenmektedir.
-	Zararlılarla	mücadele	güçleşmektedir.
-	Mücadele	masraflarımız	artmaktadır.
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SÜNE ARAZİ ÇALIŞMALARI İLİMİZ GENELİNDE BAŞLADI

MÜCADELEDE ESAS AMAÇ SÜNENİN DOĞAL DÜŞMANLARINI KORUMAK VE ÇO-
ĞALTMAK SURETİYLE SÜNE POPÜLASYONUNU KONTROL ALTINDA TUTMAKTIR.

Bütün surveyler yapıldıktan sonra, ekonomik zarar eşiği üzerinde nimf yoğunluğu bulunan 
alanlarda SON ÇARE olarak kimyasal mücadele yapılmaktadır.



6. TARIM VE İNSAN KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ, 
TEKİRA AVM’DE AÇILDI

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE KURULAN TARIMSAL
YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

	 6.	Tarım	ve	İnsan	Konulu	Fotoğraf	Sergisi;		Vali	
Yardımcısı	Sn.	Aydın	TETİKOĞLU,	İl	Müdürü	Sn.	Ze-
keriya	SARIKOCA,	kurum	 idare	amirleri,	 çiftçi	 örgütü	
temsilcileri,	 sivil	 toplum	 kuruluşları	 temsilcileri	 ve	 va-
tandaşlarımızın	katılımıyla	Tekira	Avm'de	açıldı.	Ser-

gide	 Bakanlığımız	 tarafından	 düzenlenmekte	 olan	 6.	
Tarım	 ve	 İnsan	 Konulu	 Fotoğraf	 Yarışmasında	 ödül	
alan	 ve	 sergilenmeye	 değer	 bulunan	 60	 fotoğraftan	
oluşmaktadır.	Fotoğraflar,	2	Nisan	Perşembe	22.00'a	
kadar	sergilendi.	

	 Proje	 Ofisi	 çalışma	 toplantısı	 04	 Mayıs	 2015	
Pazartesi	günü	 İl	Müdürümüz	Sn.	Zekeriya	SARIKO-
CA	 başkanlığında,	 müdürlüğümüz	 brifing	 salonunda	
düzenlendi.	 Toplantının	 açılış	 konuşmasını	 yapan	 İl	
Müdürümüz	 Sn.	 Zekeriya	 SARIKOCA	 "İl	 Müdürlü-
ğümüz	 bünyesinde	 oluşturulan	 Proje	 Ofisinin	 amacı;	
mevcut	 tesislerin	 rehabilitasyon	 çalışmaları,	 kamu-
sal	yarar	getireceği	düşünülen	bitkisel,	hayvansal,	su	
ürünleri	ve	kırsal	kalkınma	konularında	yeni	proje	tek-
lifleri	hazırlamak	ve	fizibilite	çalışmaları	yaparak	ilimiz	
tarımına	yatırım	yapmak	isteyen	il	 içinden	ve	il	dışın-
dan	gelecek	yatırımcıları	doğru	bilgilendirerek	yatırım	
yapmalarını	 sağlamaktır."	 diye	 belirtti.	 İki	 ay	 gibi	 çok	
kısa	sürede	İl	Müdürlüğümüz	personeli	9	konu	uzmanı	

(Ziraat	Mühendisi,	 Veteriner	Hekim,	Su	Ürünleri	Mü-
hendisi	ve	Gıda	Mühendisi)	 tarafından	hazırlanan	18	
adet	 tarımsal	proje	analiz	edilerek,	fizibilite	durumları	
incelenmiş	 ve	 ilimiz	 tarımsal	 üretimine	 katma	 değer	
katabilecek	 projeler	 belirlenmiştir.	 Proje	Ofisimizin	 fi-
zibilite	çalışmaları	İlçe	Müdürlüklerimizde	görev	yapan	
personelimizle	 de	 paylaşılacak	 olup,	 İl	 genelinde	 ta-
rımsal	yatırım	yapmak	isteyen	yatırımcılarımızla	bire-
bir	görüşme	yapılarak,	katkı	yapılması	hedeflenmiştir.		
İl	Müdürlüğümüz	bünyesinde	kurulan	ve	İlimiz	tarımına	
artı	değer	katacağına	 inandığımız	Tarımsal	Yatırımcı	
Danışma	Ofisinin	çalışmalarında	başarılar	dileriz.
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	 Üniversitemiz	 Ziraat	 Fakültesi	 ile	 Gıda	 Tarım	 ve	
Hayvancılık	Bakanlığı	Trakya	Tarımsal	Araştırma	Enstitü-
sü	koordinatörlüğünde,	ilki	geçen	yıl	Ekim	ayında	yapılan	
Trakya	Bölgesi	Buğday	Teknik	Komite	Toplantısı’nın	ikin-
cisi	düzenlendi.
	 Üniversitemiz	 Ziraat	 Fakültesi	 Konferans	 Salo-
nu’nda	gerçekleştirilen	Trakya	Bölgesi	 2.	Buğday	Teknik	
Komite	Toplantısı’na	Üniversitemiz	Ziraat	Fakültesi	Dekanı	
Prof.	Dr.	Ahmet	İstanbulluoğlu,	Gıda	Tarım	ve	Hayvancı-
lık	Bakanlığı	Trakya	Tarımsal	Araştırma	Enstitüsü	Müdürü	
Dr.	Adnan	Tülek	 ile	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlı-
ğı	Tekirdağ	İl	Müdürlüğü,	Kırklareli	Toprak	Su	Kaynakları	
Araştırma	İstasyon	Müdürlüğü,	TÜRKTOB	Bitki	Islahçıları	
Alt	Birliği	Başkan	Yardımcısı	Dr.	Vehbi	Eser,	Ziraat	Odaları	
temsilcileri,	Ticaret	Borsaları	 temsilcileri,	Özel	Bitki	 Islah-
çısı	 Kuruluşların	 temsilcileri,	 ETİ	Gıda	 San.	 ve	 Tic.	 A.Ş.	
temsilcileri,	İstanbul	Halk	Ekmek	A.Ş.	temsilcileri	ile	üniver-
sitemiz	akademik	personeli	ve	öğrencileri	katıldı.	Saygı	du-
ruşunda	bulunulması	ve	İstiklal	Marşımızın	söylenmesi	ile	
başlayan	toplantının	açılış	konuşması	Üniversitemiz	Ziraat	
Fakültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	Ahmet	İstanbulluoğlu	tarafından	
yapıldı.	
	 Dekan	 Prof.	 Dr.	 İstanbulluoğlu	 konuşmasında,	
“Trakya	Bölgesi,	gerek	toprak	varlığı	gerekse	uygun	ekolo-
jisi	ile	ülkemizin	önemli	tarımsal	potansiyeline	sahip	bir	böl-
gesi	olup,	ürün	deseni	 içerisinde	buğday	tarımı	 ilk	sırada	

yer	almaktadır”	diyerek,	 “Bölgemiz	sosyo-ekonomik	yapı-
sında	oldukça	önemli	bir	role	sahip	buğday	tarımında	son	
yıllarda	yoğun	olarak	ortaya	çıkan	küresel	 iklim	değişikli-
ğinin	etkileri	sonucu	biyotik	ve	abiyotik	stres	faktörlerinde-
ki	artışlar	ile	çeşit	sorunu	ve	hatalı	kültürel	uygulamaların	
verim	ve	kalitede	azalmalara	neden	olduğunu,		bu	sorunla-
rın	aşılabilmesi	için	öncelikle	üretime	alınacak	buğday	çe-
şitlerinin	stres	faktörlerine	karşı	dayanıklılık	veya	tolerans	
özelliklerinin	iyileştirilmesi	gerektiğini,	bölgemizde	sürdürü-
lebilir	buğday	tarımı	için	ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	
özel	sektör	işbirliği	ve	koordinasyonunun	sağlanması	kaçı-
nılmaz	bir	zorunluluk	olduğunu”	vurguladı.
	 Toplantıda,	katılımcıların	katkı	ve	önerileri	ile	belir-
lenen	bölgemizde	buğday	 tarımında	karşılaşılan	sorunlar	
(üretim	aşamasında	ekim	nöbetinin	uygulanmayışı,	toprak	
işlemedeki	 yanlışlıklar,	 çeşit	 sorunu,	 hastalık	 ve	 zarar-
lı	 sorunu,	 borsa	 ve	 pazarlama	 sorunları,	 kalite	 sorunları,	
tohumluk	dağıtımı)	değerlendirilerek,	bu	sorunların	çözüm	
yolları	 tartışıldı.Değerlendirmeler	sonucunda,	Trakya	Böl-
gesi’nde	buğday	üretim	sorunlarını	çözüme	kavuşturacak	
ve	üniversite,	diğer	kamu	kuruluşları,	özel	sektör	kuruluş-
ları	 ile	üretici	birliklerinin	koordinasyonu	 ile	hayata	geçiri-
lecek	entegre	projelerin	konuları	toplantı	çıktıları	şeklinde	
sonuç	raporu	haline	getirildi.	Bir	sonraki	toplantının	Eylül-	
2015’te	yapılmasına	karar	verildi.

TRAKYA BÖLGESİ II. BUĞDAY TEKNİK KOMİTE 
TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI
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	 	 	 	ÇATAK	Programı	kapsamında	des-
tekleme	yapılacak	alanlarda	üç	ayrı	ka-
tegoride	belirlenen,	uygulamalara	üç	yıl	
süreyle	 ödeme	 yapılmaktadır.	 Adana,	
Adıyaman,	 Aksaray,	 Amasya,	 Ankara,	
Aydın,	 Bilecik,	 Burdur,	 Çanakkale,	Ço-
rum,	Denizli,	Diyarbakır,	Edirne,	Isparta,	
İzmir,	Kahramanmaraş,	Karaman,	Kay-
seri,	 Kırşehir,	 Konya,	 Manisa,	 Mersin,	
Nevşehir,	Niğde,	Samsun,	Sivas	ve	To-
kat	olmak	üzere	27	ilde	belirlenen	alan-
larda	uygulanmaktadır.
	 İlimizde	 Bakanlık	 temsilcileri-
nin	katılımıyla,	program	uygulamalarına	
yönelik	 hazırlık	 değerlendirme	 toplantı-
sı	yapılmıştır.	Toplantıya	 İl	Müdürümüz	
Sn.	Zekeriya	SARIKOCA,	İl	Müdür	Yar-
dımcısı	Ahmet	TEKGÖZ,	Bitkisel	Üretim	
ve	Bitki	Sağlığı	Şube	Müdürü	Alaaddin	
ZEYBEK,	Tarımsal	Altyapı	ve	Arazi	De-
ğerlendirme	Şube	Müdürü	Mesut	KOÇ,	
İlçe	Müdürleri,	konu	ile	ilgili	personelimiz	
katılmıştır.	
	 Çevre	Amaçlı	Tarım	Arazilerini	
Koruma	(ÇATAK)	projesi	 	 toprak	ve	su	
kalitesinin	korunması,	doğal	kaynakların	

sürdürülebilirliği,	 erozyonun	 önlenmesi	
ve	 tarımın	 olumsuz	 etkilerinin	 azaltıl-
masına	yönelik	koruma	programını	 ter-
cih	 eden	 üreticilerin	 desteklenmesidir.	
Bu	 kapsamda	 yoğun	 tarımsal	 faaliyet	
yapılan,	 erozyon,	 toprak	 ve	 su	 kirliliği,	
sulama	 suyu	 sıkıntısı	 bulunan,	 doğal	
dengenin	 bozulmaya	 başladığı	 alanlar-
da,	 toprak	 ve	 su	 kalitesinin	 artırılması,	
yenilenebilir	doğal	kaynakların	sürdürü-
lebilirliği,	erozyonun	önlenmesi	ve	bitki-
sel	 üretimdeki	 olumsuzlukların	 gideril-
mesine	yönelik	örnek	kültürel	tedbirlerin	
alınması	amaçlanmaktadır.	
	 ÇATAK	 kapsamındaki	 İller	 her	
yıl	 Bakanlar	 Kurulu	 Kararı	 ile	 belirlen-
mekte	 olup	 İlimiz	 de	 projeden	 yararla-
nan	iller	kapsamına	alınmıştır.	Proje	uy-
gulama	alanları	İl	Komisyonunun	kararı	
ile	 sorunlu	 tarım	 alanlarında	 iyileştirme	
olanakları	 gözetilerek	 seçilmiş	 ve	 üç	
kategori	başlığında	başvuruları	Bakanlı-
ğımız	onayı	sonrasında	alınmaya	başla-
nacaktır.	
1.	 Kategoride	 minimum	 işlemeli	 tarım	
teknikleri	 (Anıza	 Ekim)	 uygulamalarına	
destekleme	miktarı	dekara	30	TL,
	 2.	 Kategoride	 	 toprak	 ve	 su	 yapısının	
korunması		ve	erozyonun	engellenmesi-
ne	yönelik	uygulamalar	 ile	arazinin	boş	
bırakılması	uygulamalarına	destekleme	
miktarı	dekara	60	TL;
3.	 Kategoride	 uygun	 basınçlı	 sulama	

tekniklerini	 seçen	ve	çevre	dostu	 tarım	
tekniklerini	uygulayan	çiftçilerimize	des-
tekleme	 miktarı	 dekara	 135	 TL	 olarak	
belirlenmiştir.	
	 Başvuru	 yapacak	 çiftçilerimizin	
başvurularının	 tebliğe	uygunluk	durum-
ları	 İl	 Müdürlüğümüz	 teknik	 eleman-
larınca	 yerinde	 incelenerek	 komisyon	
kararını	müteakiben	sözleşme	imzalatı-
lacaktır.	Proje	kapsamındaki	uygulama-
ları	 üç	 yıl	 boyunca	 uygulama	 zorunlu-
luğu	bulunan	üreticilerimize	Çiftçi	Kayıt	
Sistemi	Üzerinden	destekleme	ödemesi	
yapılması	planlanmaktadır.	
	 Proje	 hakkında	 bilgi	 almak	 is-
teyen	 	 üreticilerimizin	 İl	Müdürlüğümüz	
Bitkisel	 Üretim	 ve	 Bitki	 Sağlığı	 Şube	
Müdürlüğümüze	 veya	 proje	 kapsamın-
da	Bakanlığımız	onayından	sonra	tebliğ	
edilecek	olan	ilgili	ilçe	Gıda	Tarım	Hay-
vancılık	Müdürlüğüne		müracaat	etmesi-
ni	rica	ederiz.

MALKARA İLÇESİNDE, ET VE ET ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİ İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 

	 25.03.2015	 tarihinde	 Malkara	 İlçe	 Müdürlüğünün	
organize	ettiği,	Et	ve	Et	ürünleri	Tebliğinde	(2012/74),	deği-
şiklik	yapılmasına	dair	yayınlanan	Tebliğ(2015/7)	hakkında	
bilgilendirme	 toplantısı,	Gıda	ve	Yem	Şube	Müdürü	Kamil	
Yaman	 ve	 	Malkara	 İlçe	Gıda	Tarım	 ve	Hayvancılık	 	Mü-
dürü	 Cengizhan	 ERBAŞ,	 Gıda	 ve	 Yem	 Şube	 Müdürlüğü	
personelleri	Veteriner	Hekim	Bilal	EMÜL,	Veteriner	Hekim	
Ali	Ekber	GÖKKAYA’nın	katılımıyla,	Et	ve	Et	Ürünleri	pera-
kende	satış	işyeri	yetkililerine	yönelik		Malkara	Ziraat	Odası	
Toplantı	salonunda	yapılmıştır.	Veteriner	Hekim	Bilal	EMÜL,	
Tebliğ	değişikliği	hakkında	yapmış	olduğu	sunumda;	Pera-

kende	işletmelerde	kıyma,	hazırlanmış	kırmızı	et	karışımları	
ve	hazırlanmış	kanatlı	 et	 karışımlarının	üretimi	 yapılamaz.	
Ancak	 tüketici	 talebi	üzerine	anında	kıyma	ve	hazırlanmış	
et	karışımları	hazırlanabilir.	Çiğ	kanatlı	etleri	hazır	ambalajlı	
olarak	piyasaya	arz	edilir	ve	perakendeci	tarafından	ambalaj	
bütünlüğü	bozulmadan	son	tüketiciye	sunulur.	Ancak	tüketi-
ci	talebi	doğrultusunda	satın	alınan	ürün	parçalanabilir.	Çiğ	
kırmızı	etler	ise	asgari	hijyenik	şartlar	göz	önünde	bulundu-
rularak,	29/12/2011	tarihli	ve	28157	sayılı	3	üncü	mükerrer	
Resmî	Gazete'de	yayınlanan	Türk	Gıda	Kodeksi	Etiketleme	
Yönetmeliğinin	13	üncü	maddesinin	üçüncü	fıkrası	hüküm-
lerine	 uygun	 olarak	 satışa	 sunulabilir	 demiştir.	 Perakende	
İşletmeler	ile	ilgili	yukarıda	Et	ve	Et	ürünleri	Tebliğ	6.madde-
si	4.	Fıkrasının			13/03/2015	tarihinden	itibaren		işletmelerin	
uymaları	yönündeki	hükümlerinden	bahsetmiştir.	6.madde-
nin	21.	Fıkrasında;	"Perakende	 işletmelerde	ısıl	 işlem	gör-
müş	sucuk,	fermente	sucuk,	pastırma,	sosis,	salam	gibi	et	
ürünleri	üretilemez."			Bu	hükmün	01.07.2015	tarihi		itibariy-
le		uygulanacağı	yönünde	vatandaşlarımızı	bilgilendirmiştir.	
Toplantıda	Et	ve	Et	Ürünleri	Perakende		işyeri	yetkililerin	so-
ruları	cevaplandırılmıştır.
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İLİMİZDE ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİLERİNİ 
KORUMA (ÇATAK) PROGRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI



	 İlimiz	 sınırları	 içinde	 faaliyet	 gösteren	 süt	 ve	 süt	
ürünleri	üreten	gıda	işletmelerine	08.04.2015	tarihinde	il	mü-
dürlüğü	toplantı	salonunda	Türk	Gıda	Kodeksi	Peynir	Tebliği	
(Tebliğ	No:	2015/6)	hakkında	toplantı	düzenlenmiştir.	Top-
lantıya,	Gıda	ve	Yem	Şube	Müdürü	Kamil	YAMAN,	Veteri-
ner	Hekim	Bilal	EMÜL,	Veteriner	Hekim	Ali	Ekber	GÖKKA-
YA,	Gıda	Mühendisi	Çağdaş	AKÇAPINAR	ve	23	süt	ve	süt	
ürünleri	üreten	gıda	 işletmesinden	firma	yetkilisi	olarak	27	
kişi	 iştirak	etmişlerdir.	Türk	Gıda	Kodeksi	Peynir	Tebliği’ni	
Veteriner	Hekim	Bilal	EMÜL		süt	ve	süt	ürünleri	üreten	gıda	
işletme	yetkililerine;	“Peynir	ile	ilgili	Türk	Gıda	Kodeksi	kap-
samında	yapılan	ilk	düzenleme	olan	peynir	tebliği,	8	Şubat	
2015	tarihli	29261	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayınlanarak	yü-
rürlüğe	girdi.	Üretildiği	yerin	ismiyle	tanınan	Diyarbakır	Örgü	
Peyniri,	Edirne	Beyaz	Peyniri,	Erzurum	Civil	Peyniri,	Erzin-
can	Tulum	Peyniri	ve	Ezine	Peyniri	gibi	coğrafi	işaret	almış	
olan	peynirlerin,	hijyen,	mikrobiyoloji	ve	katkı	gibi	konularda	
Türk	Gıda	Kodeksi	hükümlerine	uygun	olması	kaydıyla	al-
dıkları	tescile	göre	istisnai	olarak	üretimi	yapılabilecektir.
	 Ülke	genelinde	yaygın	olarak	üretilen	beyaz	peynir,	
kaşar	peyniri,	tulum	peyniri	gibi	peynirleri	tanımlayan	tebliğ	
ile	 peynirler	 tam	 yağlı,	 yarım	 yağlı,	 az	 yağlı	 ve	 yağsız	 ol-
mak	üzere	4	grupta	satışa	sunulacaktır.	Kuru	maddede	en	
az	%45	yağlı	olan	peynirler	tam	yağlı	kategorisinde	yer	alır-
ken,	%45-25	yağlı	olanlar	yarım	yağlı,	%25-10	yağ	içerenler	
az	yağlı,	%10	ve	altında	yağ	 içerenler	 ise	yağsız	şeklinde	
adlandırılacaktır.	Daha	 önce	 kuru	maddede	 en	 fazla	%30	
yağ	 içeren	 peynirler	 için	 kullanılan	 ve	 halk	 arasında	 light	
olarak	da	bilinen	yağı	azaltılmış	ifadesi,	yeni	düzenleme	ile	
kuru	maddede	%25’in	altında	yağ	içeren	peynirler	 için	kul-
lanılabilecektir.	Bu	ürünlerin	yağ	içeriği	etiket	bilgilerinde	en	
az	3	mm	yüksekliğinde	punto	karakterler	kullanılarak	“kuru	
madde	de	en	çok	%	…süt	yağı	içerir”	şeklinde	yazılacaktır.	
Peynirlerin	etiketinde	 veya	ambalajında	 tüketicinin	 yanıltıl-
masına	 neden	 olan	 “köy	 peyniri,	 geleneksel	 peynir,	 doğal	
peynir,	çiftlik	peyniri”	gibi	ibarelere	yer	verilemeyecektir.	Ba-
kanlık,	özellikle	karışım	peynirlerde	yaygın	olarak	kullanılan	
ve	tüketicinin	yanıltılmasına	neden	olan	süt	ve	süt	ürünleri	
aroma	 vericilerinin	 kullanımını	 yasaklıyor.	 Buna	 göre	 ko-
yun	 sütü	 aroması,	 keçi	 sütü	 aroması	 ve	 tereyağı	 aroması	
gibi	 süt	 ve	 süt	 ürünleri	 aroma	 vericileri	 peynir	 üretiminde	
kullanılamayacaktır.	Sadece	tek	bir	türe	ait	süt	kullanılarak	

üretilen	peynirlerde,	türün	adı	peynir	adı	ile	birlikte	etikette	
belirtilebilecek	ve	hayvanın	resmi	kullanılabilecektir.	Başka	
bir	deyişle	inek,	koyun	veya	keçi	sütünün	ikisi	veya	üçü	bir-
den	kullanılarak	üretilen	peynire,	inek,	koyun	ve	keçi	peyniri	
gibi	ifadeler	yazılamayacak	ve	hayvanın	resmi	kullanılama-
yacaktır.	Ancak	kullanılan	sütün	elde	edildiği	türlerin	adları,		
ürün	adının	yanında	“koyun,	keçi	ve	inek	sütlerinden	üretil-
miştir”	gibi	ifadelerle	belirtilmesi	gerekir.	Çiğ	sütten	üretilen	
ve	olgunlaştırılarak	piyasaya	sürülen	peynirlerde	de	etiket	
bilgilerinde	üretim	tarihinin	ve		“çiğ	sütten	üretilmiştir”	ibare-
sinin	en	az	3	mm	yüksekliğinde	yazılması	zorunlu	olacak-
tır.	 	Yine	düzenlemeye	göre	çiğ	sütten	üretilen	peynirlerde	
olgunlaştırma	süresi	en	az	4	ay	olacaktır.	Bu	 tür	peynirler	
için	her	türlü	hijyen	şartları	sağlanmış	olacaktır.	Çiğ	sütten	
üretilen	peynirler	dahil,	olgunlaştırılarak	piyasaya	arz	edilen	
peynirlerin	 etiketinde;	 “üretim	 tarihinden	 itibaren	 en	 az	…
gün	olgunlaştırılarak	piyasaya	arz	edilmiştir”	ibaresi	ile	son	
tüketim	tarihine	ilave	olarak	üretim	tarihinin	gün/ay/yıl	olarak	
yazılması	zorunlu	olacaktır.	Küflü	peynir	üretimi	de	kontrol	
altına	alınacak.	Peynir	Tebliğine	göre	küflü	peynir	üretecek	
üretici,	 kullanacağı	 küf	 kültürüyle	 ilgili	 özel	 izin	 almak	 için	
bakanlığa	başvuracaktır.	Bakanlık	gerekli	risk	analizi	ve	di-
ğer	değerlendirme	sonuçlarına	göre	karar	verecektir.	Yeni	
düzenlemeyle	peynirlerin	 içerebileceği	maksimum	 tuz	ora-
nı	mevcut	uygulamaya	göre	%35	ila	%61	arasında	değişen	
oranlarda	azaltılacaktır.	Peynir	üretiminde	 türüne	göre	de-
ğişmek	üzere,	kuru	madde	oranının	%3	ile	%7,5’i	arasında	
tuz	kullanılabilecektir.	Peynirlerin	sertlik	karakterleri,	yağlılık	
sınıflandırması	ve	olgunlaşma	sürelerini	belirleyen	tebliğ	ül-
kemizde	yaygın	olarak	üretilen	peynirlerin	 türüne	göre	de-
ğişmek	üzere	nem	miktarını	en	az	%40	en	fazla	%80	şek-
linde	 sınırlandırma	 getirmektedir.	 Peynirlerin	 muhafazası,	
taşınması	ve	piyasaya	arz	edilme	sürecinde	10	C’nin	altında	
tutulması	zorunlu	olacaktır.	Özellikle	pazar,	fuar	vb.	yerlerde	
peynirler,	Türk	Gıda	Kodeksine	uygun	ambalajlarda	10C’nin	
altında	muhafaza	edilerek	satışa	arz	edilebilecektir.	Peynir	
tebliğin	resmi	gazete	de	08.02.2015	yayım	tarihinden	önce	
faaliyet	 gösteren	 gıda	 işletmecileri	 bu	 tebliğ	 hükümlerine	
31.12.2015	tarihine	kadar	uymak	mecburiyetindedir.	Bu	teb-
liğin	yayım	tarihinden	önce	faaliyet	gösteren	gıda	işletmeleri	
tarafından	1.1.2016	tarihinden	önce	piyasaya	arz	edilen	ve	
son	tüketim	tarihi	bir	yıldan	fazla	olan	peynirler	31.12.2017	
tarihine	kadar	piyasada	bulunabilir.”		bilgilendirmesinde	bu-
lunmuştur.

TÜRK GIDA KODEKSİ PEYNİR TEBLİĞİ HAKKINDA 
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNE 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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NODÜLER EKZANTEMİ HASTALIĞI NEDİR? 
•	Şiddetli	zayıflama	
•	Atık	
•	Et	veriminde	azalma	
•	Süt	veriminde	azalma	ve	mastitis	
•	Deride	hasar	ü	Geçici	ve	kalıcı	kısırlık	
•	Damızlık	değerinde	düşüş	
•	Çok	geç	iyileşme	
•	Ölüm	
•	Ticari	kısıtlama	nedenleri	 ile	verim	kayıplarına	ve	ekono-
mik	kayıplara	neden	olur.

HASTALIK NE ZAMAN BULAŞIR?
Hastalık	başlıca	sinekler	 ile	bulaşır.	Burun	ve	göz	akıntısı,	
semen,	salya	ve	süt	ile	de	bulaşabilmektedir.	Virüs	bulaşık	
su	ve	yemlerle	de	hastalık	hayvandan	hayvana	bulaşabilir.	
Kurumuş	yaralarda	uzun	süre	(yaklaşık	2	ay)	virüs	canlı	ka-
larak,	diğer	hayvanlara	bulaşmaya	neden	olur.	Kontrolsüz	
hayvan	hareketleri	hastalığın	bulaşmasında	etkilidir.

NE ZAMAN SALGINLAR GÖRÜLÜR?

Yüksek	sıcaklıklar,	yoğun	yağışlı	sezonlar	ve	sulak	alanla-
rın	varlığı	gibi	sineklerin	yoğun	olduğu	dönemlerde	salgınlar	
görülmektedir.

HASTALIKTAN NE ZAMAN ŞÜPHE ETMELİYİZ?

•	Ateş,	köpüklü	salya,	burun	akıntısı,	aşırı	gözyaşı	
•	Vücudun	her	yerinde	nodüller	
•	Bölgesel	lenf	yumrularında	büyüme	
•	Yem	yemede	azalma	ve	zayıflık	
•	Meme	bölgesinde,	göğüs	ve	bacaklarda	ödem	ve	yaralar	
•	Gözde	hemorajik	yangı,	baş	ve	göz	çevresi	derisinde	tipik		
nodüler	lezyonlar

HASTALIĞIN TEDAVİSİ NASILDIR?
Hastalığın	bilinen	bir	tedavisi	yoktur.

HASTALIKTAN ŞÜPHELENİLDİĞİNDE NE YAPILMALI-
DIR?
En	kısa	sürede	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	İl/İlçe	Müdürlük-
lerine	haber	verilmelidir.

HASTALIĞI ÖNLEMEK VE KONTROL ALTINA ALMAK 
İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
•	Aşılama	hastalıkla	mücadelede	en	önemli	araçtır.	Bu	ne-
denle	muhakkak	aşılama	yaptırılmalıdır.	
•	Sineklerle	mücadele,	
•	Karantina	tedbirlerinin	uygulanması,	
•	Hasta	hayvanların	itlafı,	
•	Hayvan	hareketlerinin	kontrolü,	
•	 Hastalık	 çıkan	 işletmelerin	 temizlik	 ve	 dezenfeksiyonu	
hastalık	ile	mücadele	ve	korunmada	çok	önemlidir

İlimizde bulunan 148.000 büyükbaş hayvan sığırların 
nodüler ekzantami hastalığına karşı koruma amaçlı 
aşılanmaya başlamıştır. Mayıs ayının sonuna kadar 
aşılama çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmektedir.

SIĞIRLARDA NODÜLER EKZANTEMİ HASTALIĞI

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN 
KORUNMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR..

	 Tarımsal	 kaynaklı	 nitrat	 kirliliğine	 karşı	 suların	 ko-
runması		yönetmeliği	gereği	Tarımsal	Alt	Yapı	ve	Arazi	De-
ğerlendirme	Şube	Müdürlüğünce	su	grubu	kontrol	ve	ölçüm	
çalışmalarına	 aralıksız	 devam	edilmektedir.	 İlimiz	 genelin-
de	her	ay	21	gölet,	dere	ve	nehirde	yüzey	sularında,		3	ay	

da	bir	de		9	noktada		kuyu	sularında	PH,	sıcaklık	ve	suda	
çözünmüş	oksijen	analizi	yerinde	yapılarak	numunede	alın-
maktadır.	 Alınan	 numunelerin	 nitrat	 analizi	 de	 il	 müdürlü-
ğümüzde	yapılarak	elde	edilen	değerler	internet	ortamında		
nitrat	 bilgi	 sistemine	 yüklenmektedir.	 Bu	 çalışmada	amaç;	
tarımsal	 kaynaklı	 nitratın	 suda	 neden	 olduğu	 kirlenmenin	
tespit	edilmesi,	azaltılması	ve	önlenmesidir.	Özellikle	toprak	
analizi	sonuçlarına	göre	gübreleme	konusunda	çiftçilerimiz	
bilinçlendirilerek	hem	suların	kirlenmesi	önlenecek	hem	de	
üretimde	 	verimlilik	sağlanacaktır.	Ayrıca	Ziraat	Mühendisi	
Mesut	 BAYSAL,	 Tekniker	 Cem	 YÜCESOY	 ve	 Ziraat	 Mü-
hendisi	Necmettin	KÖŞKEROOĞLU	su	grubu,	ölçüm	yapı-
lan	dere,	nehir	ve	kuyu	alanlarında	çevre	temizliği	çalışma-
sını	da	başlatmışlardır.	Özellikle	tarım	ilacı	hazırlama	amacı	
ile	su	kaynaklarından	su	alınması	ve	ambalaj	atıklarının	bu	
alanlara	atılmaması	konusunda	 farkındalık	yaratmak	ama-
cı	 ile	üreticinin	dikkatinin	çekilmesi	hedeflenmektedir.	Tüm	
üreticilerimize	temiz	bir	çevre	ve	bereketli	ürünler	dileriz.
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	 Denizlerde	 ve	 İçsularda	 Amatör	 (Sportif)	 Amaçlı	
Su	Ürünleri	Avcılığını	Düzenleyen	1/09/2012-31/08/2016	
Av	Dönemine	Ait	3/2	Numaralı	Tebliğ	kapsamında	 İlimiz	
sınırları	içerisinde	bulunan	iç	sularımızda;	15	Mart-15	Ha-
ziran	 tarihleri	 arasında	 Sazan	 Balığı	 (Cyprinus	 carpio),	
Kadife	 Balığı	 (Tinca	 tinca),	 Tatlı	 Su	 Kefali	 (Leuciscus	
cephalus),	Yayın	Balığı	(Silurus	glanis)	ve	diğer	sazangil	
türlerinin	avcılığı	yasaktır.	Tatlısu	Levreği	ve	Sudak	Balığı	
avcılığı	15	Mart-30	Nisan,	Turna	Balığı	15	Aralık-31	Mart	
tarihleri	 arasında	 yasak	 olup	 bu	 tarihler	 dışında	 iç	 sula-
rımızda	avlanmasında	bir	sakınca	bulunmamaktadır.	3/1	
Numaralı	Ticari	Amaçlı	Su	Ürünleri	Avcılığını	Düzenleyen	
Tebliğin	47.maddesinin	b	fıkrasında,	17	Mayıs	2013	tarih	
ve	28650	sayılı	Resmi	Gazetede	yayımlanan	değişiklikle	

"Projeye	dayalı	olarak	kiraya	verilen	göletlerde	yapılacak	
ticari	 su	 ürünleri	 avcılığı	 1	Mart	 2014	 tarihinden	 itibaren	
su	ürünleri	 ile	 ilgili	 zaman,	boy	ve	 tür	bakımından	getiri-
len	düzenlemelere	tabidir"	hükmü	getirilmiş	ve	yapılan	bu	
değişiklikle	önceki	yıllarda	uygulanan	istisna	kaldırılmıştır.	
Av	sezonunda	ilimize	bağlı	göl	ve	göletlerde		Su	Ürünleri	
Kontrolörü	 Personellerimiz	 tarafından	 yerine	 getirilen	 av	
yasakları	denetimleri	av	yasağı	süresince	de	hassasiyetle	
yerine	getirilmeye	devam	edilecektir.	Bu	kapsamda;	Balık-
çılarımızın	iç	sularımızda	sürdürülebilir	balıkçılık	ilkelerinin	
en	 iyi	 biçimde	 uygulanabilmesi	 ve	 gelecek	 sezonda	 çok	
daha	verimli	ürünler	alabilmeleri,	ayrıca	amatör	balıkçılık	
faaliyetlerinin	de	bilinçli	olarak	gelişmesi	adına	av	yasak-
larına	riayet	etmelerini	önemle	rica	ederiz.

	 Ticari	Amaçlı	Su	Ürünleri	Avcılığını	Düzenleyen	3/1	
Numaralı	Tebliğ	(01.09.2012-31.08.2016)	kapsamında	ticari	
av	yasakları	aşağıda	belirtilmiştir.	Tüm	denizlerimizde;
•	15	Nisan-31	Ağustos	tarihleri	arasında	Gırgır	Ağı	ile	avcı-
lık,
•	15	Nisan-31	Ağustos	tarihleri	arasında	Algarna	ile	Karides	
avcılığı,
•	01	Mayıs-31	Ağustos	tarihleri	arasında	Algarna	ile	Deniz	
Salyangozu	avcılığı,
•	 01	Nisan-31	 Ağustos	 tarihleri	 arasında	 her	 türlü	 istihsal	
vasıtası	ile	Palamut	Balığı	ve	Torik	Balığı	avcılığı,	
•	15	Nisan-15	Haziran	 tarihleri	arasında	Kalkan	Balığı	av-
cılığı,
•	 15	Mart-15	Haziran	 tarihleri	 arasında	Sazan	Balığı(Cyp-

rinus	carpio),	Kadife	Balığı(Tinca	tinca),	Tatlı	Su	Kefali	Ba-
lığı(Leuciscus	 cephalus),	Şiraz	Balığı(Capoeta	 sp.),	Yayın	
Balığı(Silurus	 glanis),	 Sudak	 Balığı(Stizostedion	 lucioper-
ca),	Tatlısu	Levreği	Balığı(Perca	fluviatilis)	ve	diğer	türlerin	
avcılığı,
•	01	Nisan-15	Temmuz	tarihleri	arasında	Gracilaria	türü	yo-
sun	istihsali	yasaktır.
•	Marmara	Denizi’nde,	ışıkla	ve	trolle	avcılık		tebliğ	dönemi	
boyunca	tamamen	yasaktır.
•	Bütün	karasularımızda	 Iğrıp,	Trata,	Tarlakoz,	Manyat	 ve	
benzeri	kıyı	sürütme	ağları	ile	su	ürünleri	avcılığı	ve	Pareke-
ta	ile	Kalkan	Balığı	avcılığı	yasaktır.
•	Beyaz	Kum	Midyesi,	Deniz	Alası,	Büyük	Camgöz	Köpek	
Balığı,	 Güneşlenen	 Köpek	 Balığı,	 Köpek	 Balığı,	 Dikburun	
Köpek	 Balığı,	 Mersin	 Balıkları,	 Deniz	 Kaplumbağaları,	 Ot	
Sazanı,	Deniz	Çayırları,	Yağlı	Balık,	Beni	Balığı,	Kancalı	Ah-
topot,	Kırmızı	Mercan,	Siyah	Mercan,	Kırmızı	Yıldız,	Mina-
re,	Şeytann	Minaresi,	Deniz	Kulağı,	Pina,	Mühreler,	Maya,	
Fok,	Denizatı,	Ticari	Deniz	Süngerleri,	Caulerpa	Türü	Deniz	
Yosunu,	Yunus	ve	Balinaların	avlanması	tamamen	yasaktır.
•	31.08.2016	 tarihine	kadar	Çokal	Barajı’nda	balık	avcılığı	
tamamen	yasaktır.

Balıkçılarımızdan, su ürünlerinin geleceği ve su canlıla-
rının üremesine izin vererek neslini devam ettirmesinin 
sağlanması bakımından belirtilen yasaklara uymalarını 

önemle rica ederiz.

İÇ SULARIMIZDA SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞI BAŞLADI

SU ÜRÜNLERİ AV YASAĞI
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 İLÇEMİZİN TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI:	Trakya’nın	
en	eski	yerleşim	birimlerinden	biri	olan	Hayrabolu	Tekirdağ	ili-
ne	52	km	uzaklıkta	olup	kuzeyinde	Kırklareli,	batısında	Edirne,	
güneyinde	Tekirdağ,	doğusunda	Muratlı	bulunmaktadır.	Top-
lam	yüz	ölçümü	1.037	km2	‘dir.	Bölgenin	en	verimli	toprakları-
na	sahip	olan	Hayrabolu,	il	merkezinin	kuzey	batısında	Ergene	
havzasında,	Hayrabolu	deresi	vadisinde	kurulmuştur.	Arazisi-
nin	%60’i	ova,	%	35’i	hafif	engebeli	olup	%5’i	orman	örtüsüyle	
kaplıdır.	İlçenin	deniz	seviyesinden	en	yüksek	yeri	269	metrey-
le	 Kabahöyük	 tepesidir.	 Hayrabolu’da	 14	 adet	 sulama	 göleti	
bulunmaktadır.	Bunlar	Bayramşah,	Büyük	Karakarli,	Çerkez-
müsellim,	Dambaslar,	Hayrabolu	merkez,	Hedeyli,	Karababa,	
Karakavak,	Örey,	Övenler,	Parmaksız,	Soylu,	Susuzmüsellim,	
Temrezli	göletleridir.	Hayrabolu’da	Trakya	geçit	iklimi	görülür.	
Kışları	kar	ve	yağmur	yağar.	Yazları	az	yağışlıdır.	Kuru	soğuk-
larıyla	ünlü	olan	 ilçenin	en	soğuk	zamanı	–10	derece	olarak	
tespit	edilmiştir.	Yıllık	yağış	ortalaması	600.4	mm’dir.	2014	yılı	
verilere	göre	İlçenin	Toplam	Nüfusu	33.488’	dir.	
 PERSONELLERİMİZ:	 3	 Veteriner	Hekim,	 2	Mühen-
dis,	 2	Veteriner	Sağlık	Teknisyeni,	 4	Tekniker,	 3	Teknisyen,	
TARGEL	Personeli	olarak	4	Veteriner	Hekim,	11	Mühendis	bu-
lunmaktadır.	İlçe	Müdürlüğümüzde;	İlçe	müdürü	ve	29	memur,	
2	işçi	olmak	üzere	31	personel	bulunmaktadır.
 HİZMET BİNAMIZ VE HİZMET ARAÇLARIMIZ:	 İlçe	
Müdürlüğümüz;	Hayrabolu	İlçesi	Kahya	Mahallesi	Doktor	İlhan	
Çeneli	Cad.	Zemin	Kat	No:25	adresin	de	bulunan	kiralık	hiz-
met	binasında	hizmet	vermektedir.	1	adet	müdürlüğümüze	ait	
kangoo,		4	adet	kiralama	usulü	tahsisli	(	2’	si	2	aylık	süre	için	)	
doblo	tipi	binek	araçla	hizmet	verilmektedir.
 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM:	 İlçemizde	
819.000	 da	 alan	mutlak	 tarım	arazisi,	 98.016	 da	mera	 alanı	
kullanılmaktadır.	 İlçemizde	 	 23	 	 adet	 	 tarımsal	 	 amaçlı	 	 kal-
kınma		kooperatifi,	7	adet	sulama	kooperatifi	ve	3	adet	üretici	
birlik	 vardır.	 2014	 yılında	 Tarım	Bilgi	 Sistemi	 (TBS)	 kayıtları	
müracaat	eden	çiftçi	sayısı	4.483,	Yem	Bitkileri	Desteklemeleri	
kapsamında	başvuru	sayısı	665	adet.’dir.	İlçemiz	de	2980	adet	
traktör,	212	adet	biçerdöver,	345	adet	balya	makinesi	ve	yeterli	
sayıda	makine,	alet	ve	donanım	ile	toprak	işlemesi	ve	bitkisel	
üretim	yapılmaktadır.		İlçemizde	1.317	da	Armut,		230	da	elma,	
457	da	ceviz	bahçesi	bulunmaktadır.
 HAYVAN VARLIĞI:	 İlçemiz	 24000	 adet	 Büyükbaş,	
28000	 adet	 Küçükbaş	 hayvan	 varlığına	 sahiptir.	 Müdürlüğü-
müz,	 Bakanlığımızın	 2014	 yılı	 hayvan	 hastalık	 ve	 zararlıları	
ile	 mücadele	 programı	 kararları	 doğrultusunda	 faaliyetlerini	
sürdürmektedir.	 İlçemizde	 2014	 yılında	 72	 adet	 kuduz	 ısırık	
vakası	olmuş,	gerekli	karantina	ve	muayene	işlemleri	tamam-
lanmıştır.
 ARICILIK:	 İlçemize	 2014	 yılında	 208	 	 gezgin	 arıcı	

42059		kovanla	konaklayarak	gezgin	arılık	ve	sa-
bit	37	arıcımız	olup	4292	kovan	bulunmaktadır.
 KÜMES HAYVANCILIĞI:	 Günümüzde	 tavukçuluk	
önemli	bir	endüstri	sektörü	olmuş.	İlçemizde	de	Subaşı	(9000	
kapasiteli)	ve	Çerkezmüsellim	(12000	kapasiteli)	mahallelerin-
de	yumurta	tavukçuluğu	yapılmaktadır.	
 BALIKÇILIK:	2014	yılında	amatör	balıkçılık	yapan	va-
tandaşlarımıza	124	adet	Amatör	Balıkçılık	Belgesi	verilmiştir.
 KORUMA-KONTROL FAALİYETLERİ:	 İlçemizde	
2014	yılı	sonu	itibari	ile	122	gıda	üretim	işletmesi	ve	45	yem	iş-
letmesi	faaliyet	göstermektedir.	397	gıda	satış	ve	toplu	tüketim	
işletmesi	bulunmaktadır.	İlçemizde	kayda	tabi	gıda	işletmeleri	
haricinde	onaya	tabi	olan	61	gıda	işletmesi	mevcuttur.	İlçemiz-
de	bulunan	Gıda	ve	Yem	 işletmelerine	2014	yılı	 içerinde	69	
denetim	 yapılmıştır.	 Yapılan	 denetimlerden	 28	 Gıda	 Üretim	
İşletmesi,	12	Yem	İşletmesi,	29	Gıda	Satış	Toplu	Tüketim	İş-
letmesidir.			Yapılan	denetimler	sonucunda	İlçemizde	2014	yılı	
içerisinde	3	adet	işletmeye	idari	para	cezası	kesilmiştir.	Kesi-
len	idari	para	cezalarının	toplam	ederi	6549,00	TL	dir.
 DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI:	 İlçemiz	 Cam-
bazdere	Mahallesinde	2014-2015	üretim	sezonu	 içerisinde	5	
dekar	alanda	Kinoa	denemesi	yapıldı.	İlçemizde	mevcut	hubu-
bat	 (buğday)	 çeşitliliğinin	 genişletilmesi	 ve	 yaygınlaştırılması	
çalışması	 kapsamında	 Aydınlar	 ve	 Kabahöyük	mahallelerin-
de	demonstrasyon	çalışmaları	yapılmıştır.		2014-2015	üretim	
sezonu	 içerisinde	 İlçemiz	 Aydınlar	 Mahallesinde	 0,5	 dekar	
alanda	Buğday	denemesi	yapıldı.	Demonstrasyonda	yer	alan	
çeşitler;	çeşitli	tohum	firmaları	tarafından	geliştirilen	yeni,	tes-
çilli	buğday	çeşitlerinden	ana	çeşit	olarak	Esperiave	Krasunia	
çeşitleri	 olup	diğer	 çeşitlerden	de	Selimiye,	Aldane,	TT	601,	
Tina,	Anopa,	Saban,	Nota,	Genesis,	Adelaide	ve	Rumeli	çeşit-
leri	olmak	üzere	12	çeşitten	oluşmaktadır.	İlçemiz	Kabahöyük	
Mahallesinde	ise	2014-2015	üretim	sezonu	içerisinde	5,5	de-
kar	alanda	Buğday	ve	Arpa	denemesi	yapılmıştır.	Kullanılan	
çeşitler	Arpa	için	Hasat	ve	Harman;	Buğday	için	Selimiye,	Sa-
ban,	BBVD	11-2012,	BBBVD		16-2012,	BBVD	19-2012’	dir.		
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	 Gıda,	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	tarafından	Tekir-
dağ	İl	Müdürlüğü	koordinatörlüğünde,	Tekirdağ,	İstanbul,	Edirne,	
Çanakkale,	Kırklareli,	Balıkesir	illerinin	ve	Çayır	Mera	Daire	Baş-
kanlığı	yetkililerinin	katılımıyla	23-27	Mart	2015	tarihleri	arasında	
4342	Sayılı	Mera	Kanunu	Uygulamaları	40	ziraat	mühendisi,	2	
avukatın	katılımıyla	Mera	Yaz	Okulu	başlatılmıştır.		 	
	 Mera	Yaz	Okulu	açılış	konuşmasında	İl	Müdürü	Sn.	Ze-
keriya	SARIKOCA	konuşmasında	“İlimizin	arazi	varlığı	6.313.000	
dekar	olup	bunun	%5.16’sını	mera	alanı	oluşturmaktadır.	Mera	
arazi	 varlığımız	 325.782	 dekardır.	 İlimizin	 tamamında	 tespit,	
tahdit	 ve	 aplikasyon	 çalışmaları	 tamamlanmıştır.	 195	mahalle-
de	303.000	dekar	alanda	çalışmamız	tamamlanmış	durumdadır.	
Alan	bazında	tahsis	oranı	%	93’e	tekabül	etmektedir.	6	ilçede	13	
mahallede	30.540	dekar	alanda	mera	ıslah	çalışmaları	tamam-
lanmıştır.	2	ilçemizde	toplam		4	mahallede	9.365	dekar	alanda	ıs-
lah	çalışmaları	devam	etmektedir.	Toplam	ıslah	çalışmaları	proje	
alanı	39.905	dekar	proje	tutarı	4.283.946	TL’dir.	2014-2015	tarım	
sezonunda	meralarda	otlatma	düzenini	kuran	14	mahallede,	ma-
halle	katkılarına	ilaveten	teşvik	amaçlı	gübre	yardımı	yapılmıştır.		
Toplam	82	mahallemizde	Mera	Yönetim	Birliği	kurulmuştur.	İlimi-
zin	mera	varlığı	mera	ihtiyacımızın	yaklaşık	%	7’sini	karşılamak-
tadır.	Kiralama	talepleri	olan	vatandaşlarımız	vardır;	fakat	İhtiyaç	
fazlası	meramız	olmadığından	mera	kiralaması	yapılamamıştır.	
Mera	kanununun	yürürlüğe	girmesinden	itibaren	toplam	156	adet	
tahsis	amacı	değişikliği	müracaatı	yapılmıştır.	Mera	komisyonu	
olarak	85	adet	başvuruya	olumlu	cevap	verilebilmiş,	52	adet	mü-
racaatı	da	olumlu	değerlendirilememiştir.	19	dosyanın	da	değer-
lendirme	işlemleri	devam	etmektedir.		Bugüne	kadar	tahsis	ama-
cı	değiştirilen	toplam	alan	7.648	dekardır.	Bir	takım	sorunlarımız	
bulunmaktadır.	Mera	ıslah	çalışmaları	mevcut	alanın	%10	unda	
yapılmıştır.	Bu	alanın	arttırılmasını	talep	ediyoruz.	Bakanlığımı-
zın	imkanları	çerçevesinde	bu	çalışmaları	yapacağız.	6360	sayılı	
yasanın	getirmiş	olduğu	bazı	yanlış	anlaşılmalar	mevcuttur.	Köy	
tüzel	 kişiliğinin	 kalkmasıyla,	Mera	Yönetim	Birliklerine	 devredi-
len	ve	ıslah	çalışmalarında	kullandığımız	kaynaklar	bulunmakta-
dır.	Bunlar	her	ilçede	mahalle	adına	yatması	gerekmektedir.	Bu	
durum	 uygulamada	 sıkıntılar	 doğurmaktadır.	 Belediyeler	 kendi	
yasaları	doğrultusunda	durumu	değerlendirerek	uygulamada	bir	
takım	sıkıntılar	çıkmaktadır.	Bakanlığımızın	bu	konuda	çalışma	
yapmasını	 bekliyoruz.	 Yine	 köy	 tüzel	 kişiliğinin	 kalkmasından	
dolayı;	mera	yönetim	birliği	olmayan	mahallelerimizde,	mera	yö-
netim	 birliği	 kurulsa	 bile	 fazla	 faal	 olamayacağı	 görülmektedir.	
Amacımız	meralarımızı	korumak,	meraların	kalitesini	artırmaktır.	
İlimizde	ciddi	anlamda	bir	mera	varlığı	bulunmakta,	hayvancılı-
ğımız	 ileri	seviyede,	özellikle	küçükbaş	sayısı	sürekli	artmakta-
dır.	 Biz	meralarımıza	 ne	 kadar	 sahip	 çıkarsak,	 ne	 kadar	 ıslah	
çalışması	yaparsak,	mera	yönetim	birliklerini	ve	ilgili	mahalleleri	
bu	işin	içine	dahil	edersek	o	kadar	başarılı	oluruz.	Bakanlığımız	

meralara	çok	önem	vermektedir.	İnşallah	yeni	yasalarla	bu	sıkın-
tıların	önüne	hep	birlikte	geçeriz.	Mera	Yaz	Okulunu,	talebimiz	
doğrultusunda	Tekirdağ	ilimizde	açan	Sayın	Bakanlık	yetkilileri-
mize	huzurlarınızda	teşekkür	ediyorum.	İnşallah	bu	eğitim	ilimize	
ve	bölgedeki	diğer	illerimize	çok	faydalı	olur.	İyi	çalışmalar	diliyo-
rum”	dedi.
	 Bitkisel	 Üretim	Genel	Müdürlüğü	Çayır	Mera	 ve	 Yem	
Bitkileri	 Daire	 Başkanı	 Sn.	 Mesut	 AKDAMAR	 konuşmasında;	
Tekirdağ	İl	Müdürlüğümüzün	talebi	doğrultusunda,	Tekirdağ	ilin-
de	bölge	illerini	de	kapsayacak	şekilde	eğitim	verilmesini	uygun	
gördük.	Meralar	hem	hayvancılık	için	çok	önemli,	hem	de	doğal	
ve	biyolojik	zenginlik	alanlarıdır.	Aynı	zamanda	erozyonu	önle-
mek	için	en	iyi	bitki	örtüsüdür,	mera	bitkileri,	orman	alanlarından	
daha	fazla	toprağı	tutmakta	ve	korumaktadır.	Sera	gazlarını	at-
mosferde	tutmak	için	meraların	önemi	gün	geçtikçe	bütün	dünya	
tarafından	 kabul	 görmektedir.	 Ülkemizde	 TÜİK	 verilerine	 göre	
14,6	milyon	hektar	mera	alanı	 bulunmaktadır.	 	Ülkemizin	 yüz-
de	%	17-18’sine	tekabül	etmektedir.	Bakanlığımızda	ve	ilimizde	
mera	çalışmalarında	görevli	360	personelle	ülkemizin	%17’sin-
de	çalışma	yürütüyoruz.	1998	yılında	mera	kanunumuz	çıkmış,	
17	yıldır	Bakanlık	olarak	14,6	milyon	hektar	alanın,	10,3	milyon	
hektar	alanının	 tespitini	bitirdik.	Zamanında	14,6	milyon	hektar	
alanının	tespitinin	istatistiki	örnekleme	yöntemi	ile	tespit	edildiği	
gerçeğinden	yola	çıkarak,	bütün	tespit	ettiğimiz	mera	alanlarının	
sınırlarını	çizdiğimizde	gerçek	mera	alanımızı	belirlemiş	olaca-
ğız.	Tekirdağ	İl	Müdürlüğüne	teşekkür	ederiz.	Çünkü	tüm	tespit	
ve	 tahdit	 işlemlerini	 bitirip	 ikinci	 aşamaya	 geçtiler.	 Nedir	 ikinci	
aşamamız,	tespiti	ve	tahditi	bitmiş	arazilerin	ıslahı,	bakımı	ve	ko-
runmasıdır.	Cari	bütçemiz	var,	biz	bunu	81	ile	bölmüyoruz.	Kim	
daha	çok	çalışma	yapıyorsa,	kim	daha	çok	proje	hazırlamışsa	
o	illerimize	dağıtıyoruz.	Türkiye’nin	değişik	bölgelerinde	sahada	
karşılaşılan	sorunlara	değinerek	konuşmasını	bitirdi.
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	 Çorlu	ilçesinde	tarım	ve	kurbana	dönük	hayvancılık	
faaliyeti	sürdüren	karma	işletmeye	sahip	Mürvet-Saim	Altın-
taş,	oğulları	Fercan	Altıntaş’ın	evlerine	konuk	olduk.	Çiftlik-
lerini	 ziyaret	 ettik.	 Sohbet	 havasında	 samimi	 röportajımızı	
gerçekleştirdik.			

Mürvet Hanım kendinizden bahseder misiniz?
-Evliyim.	 1	 çocuk	 annesiyim.	 Oğlum	 üniversitede	 okuyor.	
Lise	mezunuyum.	Ailemde	çiftçiydi.	Tarım	ve	hayvancılıkla	
uğraşıyoruz	ailecek.	Kardeşlerimden	bir	ben	çiftçiliği	sürdü-
rüyorum.	 Ben	 aslen	 Çorlu	 merkezdenim.	 Eşimde	 şahpaz	
köyünden.	 Evlenince	 yerleştim.	 Tanıştık	 evlendik.	 Benim	
babamda	çiftçi.	Eşimde	 tarım	ve	hayvancılık	 ile	uğraşıyor.	
Sevdiğimiz	işi,	mesleği	yapıyoruz.
Mürvet Hanımın işletmedeki rolünü anlatabilir misiniz?
-Kurbana	dönük	besi	hayvancılığı	yapmaktayız.	Hayvanla-
rın	beslenmesinden,	işletmenin	temizliğine,	işletmenin	bakı-
mına	hatta	aşçılığına	varana	kadar	her	basamakta	emeğim	
katkım	 bulunmaktadır.	 Hiç	 bir	 şey	 yok.	 Kaldır	 arabaya	 at	
gübreleri.	Yapma	diyorlar	bana.	Ama	çalışmayan	elde	nasır	
olur	mu	olmaz.		
Hayvancılık sektöründe kadın olarak karşılaştığınız zor-
luklar nelerdir anlatır mısınız?
-Kadın	 olarak	 karşılaştığım	 zorluk	 olduğunu	 düşünmüyo-
rum,	 çünkü	 canla	 başla	 severek	 yapıyorum.	 Zaman	 nasıl	
geçiyor	anlamıyorum.	Bazen	inanın	zamanın	yaptığım	işler	
için	yetmediğini	düşünüyorum.
İşletme kapasiteniz nedir? 
-Şahpazda	mevcut	karma	işletmeye	sahibiz.	Hayvancılık	iş-
letmemizin	kapasitesi	500	büyükbaş	hayvan,	400	küçükbaş	
hayvandır.	
İşi bilen işini iyi yapan hayvan bakıcıları bulma konu-
sunda zorluklar çekiyor musunuz?
-Genel	olarak	bölgemizde	bu	alanda	çalışan	insan	bulmak-
ta	zorluk	çekilsede	şu	an	çalıştığımız	elemanlarımızla	uzun	

süredir	 çalışmaktayız.	 Emeklerinin	 karşılığını	 bir	 işletmeci	
anlamında	değil	bir	çiftçi	ailesi	olarak	değerlendirdiğimiz	için	
birbirimizden	memnunuz.	Biz	aile	gibiyiz.	
Çiftçiliği meslek olarak görüyor musunuz?
-	Hayvancılığı	sevmesen	kesinlikle	ve	kesinlikle	başarılı	ola-
mazsın,	sevmeden	yapılmaz	bu	iş.	Hayvancılığı	gerçekten	
severek	yapmak	lazım.	Şöyle	söyleyeyim	kendi	saçımı	tara-
mam,	hayvanlarımı	taradığım	kadar,	kesinlikle.	Bir	 tarlanın	
başına	gidiyoruz	bir	ürün	alabilmek	için	en	az	21	kere.	Buğ-
day,	arpa	ekim	amaçlı.	Eşim	bir	motorda	ben	bir	motorda	
sürüyoruz	birlikte.	Oğlumda	birlikte.	ailece	biz	sürdürüyoruz.	
Hepimizin	görevleri	belli.	Oğlum	samanı	bağladıysa,	babası	
dip	kazanını	çeker	vesaire.	Yani	bu	şekilde	paylaşım	içinde.	
Hayvancılıkta	baktığımız	zaman	biz	sadece	kurban	hayvan-
ları	bakıyoruz.	Tabi	ki	kazançta	elde	ediyoruz.	Bu	bizim	ek-
meğimiz.
Lise mezunu olarak ücretli başka bir işte yapıyor olabi-
lirdiniz. Neden çiftçilik?
-	Her	şeyin	başı	sevmek,	 istemek	ve	sevdiğin	 işi	yapmak.	
Gördüğünüz	siz	çiftliğimizi.	Kurban	zamanı	da	gelip	görme-
nizi	isterim.		Çünkü	niye.	Ne	iş	yaptığımızı,	nasıl	yaptığımızı	
görmenizi	 isterim.	 Şartlara	 baktığınız	 zaman	 şu	 an	 benim	
için	belirtiyorum	istemesem	yapamazsın,	hep	bu	şekilde	du-
ramazsın	fakat	benim	için	durum	gün	nasıl	bitti.	Daha	bu	iş	
vardı,	şu	iş	vardı.	Aradaki	fark	bu.	Hayvancılık	bitti	deniyor,	
çiftçilik	kazandırmıyor	deniyor.	Hayır	katılmıyorum.	Kazan-
dırıyor.	Efendim	üretim	yok.	Bakın	etrafımıza	kaç	haneyiz.	
Komşularım	bana	gelip	ben	sizi	örnek	alıyorum	diyor.	Bende	
ahıra	girmeye	başladım,	kireç	yapıyorum	ahıra,	örümceğini	
alıyorum	diyenler	var.	Bunlar	artık	kalmadı.	İmece	gibi	birlik-
te	yapsak	ne	güzel	olur.	İnanın	biz	dört	inek	ile	başladık	son-
ra	sekiz	oldu.	Böyle	böyle	yavaş	yavaş	geliştirdik	kendimizi.	
Kadınlar çiftçilik yapan erkekle evlenmek istemiyor bu-
günlerde, siz öyle bir kaygı taşıdınız mı evlenirken? 
-Ama	o	biraz	hazırcılık.	Hayır.	Ben	ona	katılmıyorum.	Şöy-
le.	Ama	bu	göreceli	bir	durumdur.	İstemiyorlar.	Yani	isteyen	
istediği	gibi	hayat	yaşar.	Kimse	kimseyi	kalıplarının	dışına	
çıkaramaz	ki.	Ben	istediğim	kadar	senin	yüreğinde	olmayan	
bir	şeyi	sana	koyduğum	zaman	sen	orayı	parçalar	çıkarır-
sın.	Çünkü	sen	o	değilsin.	Çünkü	sen	istemiyorsun	her	şe-
yin	başı	istemek.	Üretmek.	Evet,	çıktık	oturduk.	Ne	yapalım.	
Hep	oturalım.	Ne	yapalım	üretmeden	ne	olur.	Çocuğumuz-
da	öğrensin.	Bakın	O	kadar	sanal	dünyalarda	yaşıyoruz	ki.	
Bakın	gençler	her	kişin	elinde	telefon.	Sorsan	çapa	nasıl	sal-
lanır.	Gel	bakalım	çapa	nasıl	sallanır.	
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Gel	bakalım	yapalım,	üretelim.	Ben	ürettikçe	mutlu	olan	in-
sanlardanım.	Şunu	 söylüyorum	öncelikle	 bir	 elma	 olur	 çok	
bir	şey	değil.	Kendi	emeklerimizle	kendi	gücümüzle	üretelim.	
Mesleğe	 ilk	 başladığımız	 zamanlarda	 yağmur	 yağacak	 ko-
yunlara	yetişmemiz	lazım.	Çiftliğin	çatılarını	çakmamız	lazım	
aman.	 	Bu	 bir	 hevesmiş.	Böyle	 böyle.	Yavaş	 yavaş.	Adım	
adım.	Ama	 inanın	hayvanları	 sevmeyen	 insanları	da	seve-
mez.		
Siz çiftçiliği sürdürür müsünüz Fercan ?
Evet	 sürdürüm.	 	 Birazda	 içten	 gelmesi	 lazım.	 Kendinden	
ödün	vermek	gerekiyor.	Sosyal	yaşantı	biraz	daha	az	oldu-
ğu	için	çiftçilikte.	Çiftçiliğin	sorumluluğu	çok	çünkü	hayvanın	
ağzı	dili	yok.	Söyleyemiyor.	Biraz	daha	ödün	vermek	gereki-
yor.	Dikkat	ve	özen	gerekiyor.		
-(Mürvet	 Hanım)Eski	 bağları	 kökleri	 kırmamak	 lazım.	 Ben	
şimdi	domates,	biber,	mısır	ektim.	Neden.	Çarşı	pazar	ara-
madan	elimizin	altında	sebzem,	meyvem	olsun.	Hem	orga-
nik	olsun,	hem	kökünden	olsun,	bildiğimiz	ürünü	soframıza	
koyalım.	
İnsanların çoğu asgari ücretle toprağını bırakıp fabrika-
larda işçiliği tercih edebiliyor siz ne dersiniz?
-Çalışmak	 her	 yerde	 çalışmaktır.	 Her	 kişi	 yaşamını	 idame	
ettirmek	 için	 çalışmak	 zorunda	 ama.	 Burası	 sahpaz	 köyü.	
Burada	bir	ocak	varsa	dededen,	babadan	herhangi	bir	köyde	
kalma	değerlendirmek,	kıymet	bilmek	lazım.	Babadan	kalma	
ahır	vardır.		Bizde	kalan	yoktu	biz	sıfırdan	başladık.	İnsanlar	
olanı	 yürütemiyor,	 yürütmek	 istemiyor.	 Biz,	 bizde	 olmayan	
bir	şeyi	ürettik.	Yoktu.	İnsanlar	olanı	sürdüremiyor.	Şu	elimi	
şuraya	sokmayım.	Ne	var	canım.	Misal	hayvancılıkla	uğra-
şan	çiftliklerimizde	sinek	olmaz	mı?	Olur.	İnanın	ben	elimde	
pompalı	 dezenfektanla	 ortamı	dezenfekte	etmeye	 çalışıyo-
rum.	Yok,	burası	hayvan	kokar,	şurası	kirlenir.	Böyle	düşün-
düğümüz	zaman	hayatta	başarılı	olamayız.	Buradan	kalktım	
gittim	 fabrikaya	 ama	 üretebilirdin	 burada	 kapımın	 önünde	
domatesimi,	biberimi	eksem	üretebilirim.	Ben	yapmasam	o	
yapmazsa	ne	olur.	Biz	kendi	işimizi	yapıyoruz.	Sevdiğimiz	işi	
yapıyoruz.	Başarılı	olabiliyorsak,	hamdolsun,	doğru	olmadan	
dürüst	olmayan	bir	 işte	de	başarılı	olunmaz.	Buna	da	emin	
olmak	lazım.	Kurban	demek	halka	hitap	ediyorsunuz,	çünkü	
siz	yetiştirdiğiniz	hayvanı	satıyorsunuz.	Bu	bir	gıda	ürünüdür.	
Ama	 benim	müşterim	 beni	 biliyor	 ki	 buğdayını	Mürvet	Ha-
nım	ekip	getiriyor	hayvanın	önüne.	Keşke	sulama	imkânımız	
fazla	olsa	yoncada	ekebilsek.	Hepsi	güç	meselesi	bunların.	
Elimizin	erdiğince	en	güzel	şeyi	yapmaya	çalışıyoruz.	Öyle	
yapmasak	bugün	başarılı	olamazdık.		Hayvancılıkta	illa	ça-
lışan	olacak	yanında	çünkü	ben	hem	oraya	bakıyorum	hem	
buraya	 bakıyorum	 değil	mi	 canlı	 hayvan	 olduğu	 için	 bekçi	
olsun	olacak.
-Biz	bu	çizgide	gittiğimiz	zaman	sofraya	getirdiğimiz	de	biz	
ektik,	emek	harcadık	sofraya	koyduk,	kıymetli.	Bu	kıymeti	bil-
mezsek	köklerimiz	ile	olan	bağlar	kopar,	kırılır.	Neden,	buna	
bireysel	 olarak	 bakamayız.	Değil	mi	 buna	 çoğunluk	 olarak	
bakmak	 lazım.	 Bunu	 ben	 yaparsam	 sen	 yaparsam	 imece	
gibi.	Sendeki	bir	ürünü	ben	ekeyim	bir	değişiklik	bunu	hem	
söylüyorum	hem	de	olmasını	istiyorum.	
Eşinizle çiftçiliğe başladığınız günden bugüne geldiğiniz 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
-Allah’ıma	 binlerce	 şükürler	 olsun.	 Sıfırdan	 başladık.	 Her	
şey	 ortada.	 Kime	 sorsanız	 neyin	 ne	 olduğunu	 söyler.	 Ben	
gördüğünüz	 çiftlikte	 ki	 yerleri	 bile	 ben	boyadım	hep	emek.	
Her	kişi	 tuttuğu	yönü,	 tuttuğu	 işi	 tertemiz	yaparsa	her	şey-
de	başarılı	olursun.	Kimse	senin	önünü	kapatamaz.	Allah’ın	
izniyle	attığınız	her	adımda	emin	ve	sağlam	yaptığınız	 işin	

arkasındaysanız	başarılı	olursunuz.	Niye	siz	yetiş-
tirdiğiniz	ürünü	gün	gelip	satacaksınız	sen	bugün	
yetiştirdiğin	ürününü	yaptığın	 işle	orantısız	hal	ve	
hareketi	varsa	senesi	de	var	bu	işin	o	müşteriyi	in-
sanı	seneye	göremezsin	o	zaman.	Çünkü	siz	yine	insanlarla	
bir	aradasınız.
Çiftçilikte karlı bir üretim sürdürebilmek neye bağlı siz-
ce? 
-Öncelikle	 rabbime.	Tabi	 ki	 iklime	de	çok	bağlı.	Geçtiğimiz	
haftalarda	görmüşsünüzdür	yağmurlu	hava	şiddetliydi.	O	za-
man	 sebzede	meyvede	 ortam	 şartlarına	 bağlı.	 Bu	 tamam.	
Bir	dolu	gelse	pat	pat	yerde	toplama	şansın	var	mı	yok.	Gitti.	
Rabbinin	kanadında.	Allah’ım	sana	emanet.	Ama	ikinci	tarafı	
insanlara	bağlı.	Bize	düşen	 tarafı	sürdüm,	ektim,	diktim,	ot	
ilacını	yaptım,	her	şeyi.	Ben	görevi	yaptım	bitirdim.	Bitiyor	bi-
zim	görevimiz.	Artık	teknoloji	ilerledi.	Telefonumuzdan,	bilgi-
sayardan,	hava	durumlarını	girip	öğrenebiliyoruz.	Bu	yüzden	
zamanlama	çok	önemli.	İşini	takip	etmek	çok	önemli.		Bugün	
sürecektim	yarına	kalsın	olmaz.	İşini	takip	etmek	lazım.	Bu	
kazancını	getirir.	Havada	şartlarda	müsaade	ediyorsa.	Tüm	
yeni	teknoloji,	yenilikleri	 takip	ediyoruz.	Birde	bu	sene	arpa	
ektim,	 seneye	gündöndü,	 seneye	buğday	derler.	Ama	 top-
rağı	 dinlendirmek	 gerekli.	 Oğlum,	 babamız	 der	 bu	 senede	
bezelye	ekelim	nadas	gibi	ürünü	değiştirmek,	alternatif	ürün-
leri	denemek.	Toprağı	dinlendirmek	gibi	olur.	Gelecek	sene	
alacağınız	ürünün	verimi,	daha	güçlü	olur	o	zaman	
Sosyal yaşantınızı kentteki ailelerden farklı görüyor mu-
sunuz? Sadece köyde mi ikamet ediyorsunuz? 
-Hayır.	 Hiç	 görmüyorum.	 Efendim	 ben	 evli	 bir	 bayanım.	
Hamdolsun	bir	oğlum	var.	Kadın	olarak	bir	sürü	sorumluluk-
larım	var.	Eşimle,	 çocuğumla,	 birlikte	 çalışıyoruz.	Ortamda	
iyi	bir	aile	üyesiyiz.	Eşinize	katkı	sağlayabiliyorsak	daha	ne	
olsun	Spor	derseniz	her	gün	yapıyoruz.	Ahırı	süpürüyoruz.	
Daha	ne	olsun.	Gelen	beni	böyle	biliyor	oturtmuş	kafasında.	
Mürvet	 hanımı	 çağırsak	gelir	mi	 yok	gelemez,	 bilir	 komşu-
larım	bana	gelirler,	 toplanırız.	Biz	böyle	mutluyuz.	Canımız	
sağ	olsun.
Hayvancılıkta hayvanlarınızı ne şekilde topluyorsunuz? 
Hayvan alımlarında kaç aylık tercih ediyorsunuz? Besle-
me, bakımı ne kadar süre yapıyorsunuz? 
-Düvelerimiz,	 onların	 yavruları	 buzakları,	 iki	 senede	 bir.	
Dişi	hayvanlarımızı	meralara	salıyoruz.	Gebeleştirme	kendi	
ürettiğimizde	oluyor	tabi	ki.	Karma.	Hem	de	satın	aldığımız	
buzağı	 iken.	Kurbanlık	 olduğu	 zaman	 belli	 bir	 yaşı	 doldur-
ması	gerekiyor,	dini	hususlar	yerine	getirmeniz	gerekir,	ge-
tirmezseniz	zaten	kurban	olmaz.	Özen	gösterilecek	noktalar	
var.	Bizde	besleniyor	bir	yıl	boyunca.	24-25	aylıkken	kesime	
gidiyor.	Hayvan	yetişirken	gözüne	bakarsın.	Hayvana	adını	
koyarsın.	Kesime	gireceği	zaman	aman	zeval	gelmesin	diye	
dua	ederim.	Sırtına	dokunur,	helalleşirim.	

    Ayla BAYKURT          Deniz SARI
Veteriner	Hekim											Sosyolog
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İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ BAŞLICA 2015 YILI 
MART-NİSAN AYI ÇALIŞMALARI

ÇERKEZKÖY ÇORLU SARAY

	 ARICILIK	 YETİŞTİRİCİLİĞİ	
KURSU:	Halk	 Eğitim	Müdürlüğü	 bün-
yesinde	Kızılpınar	Mahallesinde	28	ki-
şiye	80	saatlik	Arıcı	Yetiştiriciliği	Kursu	
verilmiştir.

	 MEYVE	BAHÇESİ	İLKBAHAR	
BAKIM	 ÇALIŞMALARI:	 İlçemiz	 Kızıl-
pınar	 Mahallesi	 çiftçilerinden	 Cengiz	
VARİNLİ’ye	 ait	 30	 da.	 karışık	 meyve	
bahçesi	 kontrolleri	 ve	 ilkbahar	 bakımı	
hakkında	çalışmalar	yapılıp	bilgiler	ve-
rilmiştir.

	 AŞILAMALAR:	 İlçe	 Müdür-
lüğümüz	 Hayvan	 Sağlığı	 birimince	
İlçemize	 bağlı	 Mahallelerde	 İlkbahar	
Dönemi	Şap	Aşılaması	 programı	 çer-
çevesinde	 12.200	 adet	 küçükbaş	 ve	
3.425	adet	büyükbaş	olmak	üzere	top-
lam	 15.625	 adet	 hayvanın	 aşılaması	
gerçekleştirilmiştir.

	 KUDUZ	AŞISI	KAMPANYASI:	
İlçe	Müdürlüğümüz	Hayvan	Sağlığı	Bi-
rimi	 Personellerince,	 2015	 yılı	 Kuduz	
aşılama	 programı	 2	 Mart	 –	 30	 Nisan	
tarihleri	arasında	gerçekleştirildi.	 	Aşı-
lama	 programı	 kapsamında;	 İlçemiz	
merkez	ve	mahallelerinde	900	Kedi	ve	
Köpeğe	 Kuduz	 aşısı	 yapıldı.	 Yapılan	
Kuduz	aşısı	1	yıl	süre	ile	koruyucudur	
ve	 bir	 yıl	 sonra	 tekrarlanması	 gerek-
mektedir.

	 ÇİFTÇİ	TOPLANTISI:	İlçe	Per-
sonelleri,	 Zir.Müh.	 Nizamettin	 AĞIR,	
SarılarMah.	 Tarım	 danışmanı	 Emine	
GÖKÇE	 ve	 Zir.	 Müh.	 Tunay	 ACAR	
Merkez	 Hıdırağa	 Mah.	 Tarım	 Danış-
manı	 Vet.	 Hek.	 Ece	 KELEŞER’in	 ka-
tılımıyla	 Sarılar	 mahallemizde	 çiftçi	
toplantısı	düzenlendi.	Sarılar	mahallesi	
muhtarı	ve	çok	sayıda	üreticimizin	ka-
tıldığı	toplantıda	Tarla	faresi	mücadele	
yöntemi,	 buğday,	 arpa,	 kanola	 hasta-
lık	 ve	zararlıları,	meyve	sebze	yetişti-
riciliği	 hastalık	 ve	 zararlıları,	 iyi	 tarım	
uygulamaları,	Zirai	ilaçların	bilinçli	kul-
lanılmasını	 sağlamak,	 kuş	 gribi,	 kırım	
Kongo	 kanamalı	 ateşi,	 hayvansal	 be	
bitkisel	 desteklemeler,	 meralın	 ıslahı	
ve	korunması	konularında	bilgi	verildi.

 YEM	 BITKILERI	 ÜRETIMINI	
VE	 BITKISEL	 ÜRETIMI	 GELIŞTIRME	
PROJESİ	 :	 Tekirdağ	 ili	 Saray	 ilçesi,	
Merkez	 mahallesinde	 sekiz	 çiftçimize	
Çayır	 Mer’a	 Yem	 Bitkileri	 Üretiminin	
Geliştirme	ve	Bitkisel	üretimi	Geliştirme	
Projesi	 Çerçevesinde	 Topraktaki	 or-
ganik	 madde	 miktarının	 arttırılması,	
yapısının	düzeltilmesi,	hayvancılık	ya-
pan	işletmelerin		kaba	yem	ihtiyacının	
karşılanmasını	 sağlamak	 	 amacıyla	
dekara	10	kg	üzerinden	5	dekarlık	al-
ana	göre	50	kg		olmak	üzere	toplamda	
400	kg	Yem	Bezelyesi	 tohumu	bedel-
siz	olarak		dağıtılmak	suretiyle	ekimleri	
yapılmıştır.

	 AŞILAMALAR:	 Saray	 İçesi	
Osmanlı	 Mahallesinde	 Avian	 İnfluen-
za	 aktif	 survey	 programı	 gereğince		
20	 adet	 (10	 adet	 Trachea,	 10	 adet	
Kloakal)	 numune	 alınarak	 Pend-
ik	 Veteriner	 Enstitüsüne	 analiz	 için	
gönderilmiştir.	 Saray	 İçesi	 Osman-
lı	 Mahallesinde	 Avian	 İnfluenza	 aktif	
survey	 programı	 gereğince	 	 20	 adet	
(10	 adet	 Trachea,	 10	 adet	 Kloakal)	
numune	 alınarak	 Pendik	 Veteriner	
Enstitüsüne	 analiz	 için	 gönderilmiştir.	
Saray	 İlçesi	 tüm	mahallelerinde	 2015	
ilkbahar	 aşılama	 programınca	 büyük-
baş	 ve	 küçükbaş	 hayvanlara	 aşılama	
programınca	 büyükbaş	 ve	 küçükbaş	
hayvanlara	 aşılama	 çalışmaları	 tama-
mlanmıştır.	 	 Büyükbaş	 10035	 adet,		
Küçükbaş	22750	adet	aşılanmıştır.
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ŞARKÖY KAPAKLI MALKARA

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ BAŞLICA 2015 YILI 
MART-NİSAN AYI ÇALIŞMALARI

	 ZEYTIN	 GÜVESI	 MÜCADELESI:	
Şarköy	İlçemizde	Zeytin	Güvesi	Zararlısına	
karşı	İlçe	Müdürlüğümüz	tarafından	7	farklı	
bölgeye	Delta	 tipi	 Feromon	 tuzaklar	 kuru-
larak	takibe	başlanmıştır.	Haftada	2	gün	tu-
zak	kontrolleri	ve	arazi	gözlemleri	yapılarak	
zararlıya	 karşı	 mücadele	 çalışması	 yapıl-
maktadır.		 	

	 BAĞCILIK	 EĞİTİMLERİ:	 Şarköy	
İlçe	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Müdürlüğü	
ve	 Tekirdağ	 Bağcılık	 Araştırma	 İstasyonu	
Müdürlüğünün	ortak	vermiş	olduğu	eğitim-
ler	 kapsamında	 Çınarlı	 Mahallesinde	 ve	
Kirazlı	Mahallesinde	olmak	üzere	Bağcılık	
Konusunda	 eğitimler	 gerçekleştirilmiştir.	
Eğitimlere	56	üretici	katılmıştır.
Bağlarda	 Uygulamalı	 Budama	 Eğitimi:	
Şarköy	 İlçemiz	Çınarlı	 ve	Kirazlı	Mahallel-
erimizde,	Şarköy	 İlçe	Gıda	Tarım	ve	Hay-
vancılık	 Müdürlüğü	 ve	 Tekirdağ	 Bağcılık	
Araştırma	 İstasyonu	Müdürlüğü	 işbirliği	 ile	
Bağlarda	 uygulamalı	 budama	 eğitimi	 ver-
ilmiştir.	

	 ADAÇAYI	ÜRETIMINI	GELİŞTİR-	
ME	 PROJESI:	 2016	 yılında	 uygulaması	
planlanan	 “Adaçayı	 Üretimini	 Geliştirme	
Projesi”	 kapsamında	 Şarköy	 İlçemiz	
Gaziköy	 Mahallesinde	 İlçe	 Müdürü	 Mu-
rat	 SÖNMEZ	 ve	 Ziraat	 Mühendisi	 Şenol	
YILDIZ	 tarafından	 çiftçi	 bilgilendirme	 to-
plantısı	düzenlenmiştir.

	 AŞILAMALAR:Bakanlığımızın	
belirlediği	2015	yılı	Hayvan	Hastalıkları	 ile	
Mücadele	programı	kapsamında	yürütülen	
çalışmalarda	 küçükbaş	 hayvanlara	 Mavi	
Dil	 aşısı	 yapılmakta	 ve	 küpesiz	 hayvan-
lar	 küpelenerek	 kayıt	 altına	 alınmaktadır.	
Ayrıca	 Hayvanlarda	 bulaşıcı	 olan	 Şap	 ve	
Mavi	dil	hastalığı	konusunda	 ilçemiz	sınır-
ları	 içinde	bulunan	mahallelerde	eğitim	 to-
plantısı	düzenlemiştir.

	 YEM	 BITKILERI	 ÜRETIMINI	 VE	
BITKISEL	ÜRETIMI	GELIŞTIRME	PROJE-
Sİ:	 Yem	 bezelyesi	 tanıtımı	 yaygınlaştırıl-
ması	 amacıyla	 ilçemize	 İl	 Müdürlüğümüz	
tarafından	 tahsisi	 yapılan	 yem	 bezelyesi	
tohumlarını	 Bahçeağıl	 Mahallemizdeki	 10	
çiftçimize	 dağıtılmıştır.	 Yem	 bezelyesi	 to-
humu	 tahsisi	 yapılan	 üretim	 sahalarında	
İlçe	Müdürlüğümüz	teknik	personelleri	tarla	
kontrollerini	yapmıştır.

	 TRAKYA	KALKINMA	AJANSININ	
TEKNIK	 DESTEK	 PROGRAMI:	 Ms	 ofis	
Yazılımları	ve	Sunum	Teknikleri	Eğitimi	ve	
Etkili	İletişim	Etkin	Kurumlar	konulu	2	adet	
proje	ile	desteğe	hak	kazanmıştır.	Konu	ile	
ilgili	2	adet	eğitim	düzenlenmiş	ve	eğitimler	
başarıyla	tamamlanmış	ve	personellerimize	
sertifikaları	verilmiştir.

	 TARLA	FARESI	 İLE	MÜCADELE	
ÇALIŞMASI:	 İlçe	 Gıda,	 Tarım	 ve	 Hay-
vancılık	 Müdürlüğü	 ekipleri,	 hububatlar-
daki	 tarla	 farelerine	 karşı	 tarama	çalışma-
ları	 başlattı.Çalışmalar	 kapsamında	 İlçe	
Müdürlüğümüzde	 görevli	 Teknik	 Personel	
Sinem	ERDEM	KARATAŞ,	Aydın	TAŞKIN	
ve	 Zafer	 ÇEŞMELİLER	 tarla	 fareleri	 ilgili	
taramalar	yaptıktan	sonra,	fare	görülen	ara-
zilerin	sahiplerine	etkin	mücadele	konusun-
da	bilgi	verdi.
 

	 SÜT	 SIĞIRCILIĞI	 KURSUMUZ	
TAMAMLANDI:	 İlçe	 Gıda	 Tarım	 ve	 Hay-
vancılık	 Müdürlüğümüz	 ile	 Halk	 Eğitim	
Merkezi	 Müdürlüğü	 tarafından	 ortaklaşa	
yürütülen	 Büyükbaş	 hayvan	 yetiştiricile-
rimize	 yönelik	 “süt	 sığırcılığı”	 eğitimi	 sona	
ermiştir.	 Eğitimde	 kursiyerlere	 süt	 sığır	
çiftliklerinin	 planlanması,	 süt	 sığırcılığında	
mekanizasyon,	süt	sığırlarının	beslenmesi,	
sağlıklı	 süt	 üretimi	 ve	 hayvan	 hastalıkları	
gibi	konularda	teorik	ve	pratik	bilgiler	verildi.	

	 ŞEKER	PANCARI	ÜRETICILERI-
NI	BILGILENDIRME	TOPLANTISI	:	Malka-
ra	 Ziraat	 Odası	 toplantı	 salonunda	 Önder	
Çiftçi	Danışmanlık	Derneği	 organizasyonu	
ile	 Şekerpancarı	 Üreticilerine	 yönelik	 bilg-
ilendirme	toplantısı	düzenlendi.
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NEZAKET ZİYARETLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Valimiz		Sn.	Enver	SALİHOĞLU,		İl	Müdürlüğümüzü	ziya-
ret	etti.

 	ASKON	Genel	Sekreteri	Sn.	Hay-
rettin	Bahadır	TUZCU

	 	Muş	 İl	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	
Müdürlüğünde	görev	yapmakta	olan	
Sn.	Kazım	ALATAŞ,	Tekirdağ	İl	Gıda	
Tarım	 ve	Hayvancılık	 İl	Müdür	 Yar-
dımcısı	olarak	atanmıştır.	

		Akkuş	Belediye	Başkanı	Sn.	İsa	DE-
MİRCİ

  Şarköy	ilçe	müdürlüğümüzde	sa-
bah	kahvaltısı

	 	 	 TSE	 Genel	 Sekreter	 Yardımcısı	
Yrd.	Doç.	Dr.	Vedat	DEMİR,	İstanbul	
Avrupa	 Yakası	 İthalat	 Müdürü	 Sn.	
Ebubekir	 TEMİZ	 ve	 İstanbul	 Proje	
Koordinatörü	Sn.	Erdinç	BALCI

 Çerkezköy	 ilçe	 müdürlüğümüzde	
sabah	kahvaltısı

   	BÜGEM	Çayır	Mera	ve	Yem	Bitki-
leri	Daire	Başkanı	Sn.	Mesut	AKDA-
MAR	 ve	 Kırklareli	 İl	 Müdürü	 Sn.	 Dr.	
Hakan	KEÇECİ

				Özşifa	Süt	Ürünleri	ve	Sakarya	
Süt	Ürünleri	tesisleri

	Et-Pa	Gıda	San.	Ve	Tic.	Ltd.	Şirketi-
ne	ait		et	ve	et	ürünleri	tesisleri	

			Detay	Gıda	Sanayi	ve	Tic.	A.Ş.	
ne	ait	Balin	şekerleme	tesisleri

   Muratlı	 İlçemize	 bağlı	Aşağı	Se-
vindik	ve	Yukarı	Sevindik	mahalle-
lerinde	çiftçi	toplantısı

  Malkara	 İlçemize	 bağlı	 Gözsüz,	
Karacahalil,	Elmalı	ve	Balabancık	
Mahallelerinde	çiftçi	toplantıları

					Kaanlar	Gıda	San.	Ve	Tic.	A.Ş.	
ye	ait	Süt	ürünleri	işletmesi

	 	Çorlu	 İlçemizdeki	modern	meyve-
cilik	tesisi

	 	Şarköy	Süt	Ürünleri	ve	Gıda	Mal-
zemeleri	Paz.	Tic.	Ltd.	 şirketine	ait	
Şarköy	Çiftlik	tesisleri
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TARIMSAL DESTEKLEMELER
(2015)

T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

ÖNEMLİ UYARI

Hayvancılık Desteklemeleri
Anaç Sığır Desteklemesi Süt verim Kaydı Girilen Sığırlar 275,00 TL /Baş
Anaç Sığır Desteklemesi Süt verim Kaydı Girilmeyen Sığırlar 225,00 TL /Baş

Süt Teşviki
Sığır-Manda Sütü   Her yıl Bakanlık tarafından belirlenir. 2014 yılı için 0,04 TL /Litre
Koyun-Keçi Sütü   Her yıl Bakanlık tarafından belirlenir. 2014 yılı için 0,10 TL /Litre

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele   Desteklemeleri (Uygulayıcıya) 
Büyükbaş Hayvanlarda Şap Aşılaması  0,75 TL /Baş
Küçükbaş Hayvanlarda Şap Aşılaması 0,50 TL /Baş
Brucellosis S-19 Genç B.Baş 1,50 TL /Baş
Brucellosis Rev-1 Genç K.Baş 0,50 TL /Baş

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele   Desteklemeleri (Yetiştiriciye)
Brucellosis S-19 Genç B.Baş (Dişi) 20,00 TL /Baş
Brucellosis Rev-1 Genç K.Baş (Dişi) 4,00 TL /Baş

Arıcılık Destekleri
Birlik Üyesi – Kayıt altına alınmış 30 ve üzeri koloni sahibi yetiştiricilere 
Bombus arısı desteği

10,00
60,00

TL /
TL /

Kovan
Koloni

Tarımsal Sigorta Prim Desteği
ÇKS ‘ye kayıtlı olan Sera, Hayvan, Ürün v.s. Ödenen Primin %50’si devlet tarafından karşılanır.

Hayvan Hastalık Tazminatı
Hayvanlarında Sığır Vebası %100, Tüberküloz, Brucella hastalığı olanlara hayvan 
bedellerinin % 90’ı, Ruamda %75’i tazminat olarak ödenmektedir.

Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği
300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına                     5.000 TL
sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden ödenir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

Proje kapsamında Tohum işleme, paketleme ve depolama,               3.000.000 TL
Ham deri işlenmesi, Alternatif enerji kaynaklı yeni sera,                  3.000.000 TL
Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesislerin yapımı        3.000.000 TL
Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması    2.000.000 TL
(Proje bedelinin % 50 si Hibe olarak ödenir.)
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması                      1.000.000 TL
Çelik silo, Soğuk hava deposu konularına                                         1.000.000 TL


