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 2015-2016 yılı balık avcılığı sezonu 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle açıldı. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce Su ürünleri kaynaklarımızdan ekono-
mik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak üzere, deniz ve 
iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin gelişti-
rilmesi ve su ürünleri kalkınma plan hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla 
01/09/2012-31/08/2016 tarihleri arasında dönemde 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı 
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ yayımlanmış, bazı konularda değişiklikler 
yapılmış ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Tebliğ kapsamın-
da;
 Bütün sularımızda; Deniz alası, Kancalı ahtapot, Büyük camgöz(Kum) köpek 
balığı, Misk ahtapotu, Kırmızı mercan, Siyah mercan, Güneşlenen köpek balığı, 
Kırmızı yıldız, Minare, Şeytan minaresi, Mersin balıkları, Deniz kulağı, Triton, Deniz 
kaplumbağaları, Pina, Mühreler, Maya, Fok, Ot sazanı, Deniz atı, Deniz çayırları, 
Ticari deniz süngerleri, Gümüş sazanı, Yunus, Yağlı balık ve Beni balıklarının avlan-
maları, toplanmaları yasaktır.
 Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ 
sularda avcılık yapılması yasaktır.
 Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kulla-
nımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin[orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), 
uzun kanat orkinos (tulina)] avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır.
 Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan alamana 
(voli)ağları ile donem boyu avcılık yapılması serbesttir. Ancak 22 metreden (12 kulaç) 
daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağları ile gırgır avcılığının yasak olduğu 
dönemde, avcılık yapılması yasaktır.
 Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilce müdürlüklerin-
den ağlarının derinliğini gösterir, bir av sezonu geçerli olan, “Gırgır Ağı Ölçüm 
Belgesi”nin alınması zorunludur.
 Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkcı gemileri için, gemi ruhsat 
tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden  avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
 Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 
16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi 
avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre avlanma 
zamanlarında düzenleme yapabilir.
 Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.
 Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara 
dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya 
eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.
 Karadeniz, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ışık ile 
avcılık yasaktır.
 Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıkla-
rının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve Pervane/ay balığının(-
Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.
 Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri avcılığı 
yasaktır.
Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak 
su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.
Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait 
damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal 
yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılma-
sı Bakanlığın iznine bağlıdır.
Yeni sezonun balıkçılarımıza ve halkımıza bol ve bereketli olmasını, rastgele dilekleri-
mizi sunar, 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de 
yer alan kurallara uygun avcılık yapılmasını önemle rica ederiz.
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SAYIN VALİMİZİN MESAJI

Enver SALİHOĞLU
Tekirdağ Valisi

Zekeriya SARIKOCA
İl Müdürü

İL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI

2 Temmuz - Ağustos 2015

 Vali Enver SALİHOĞLU’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı 
Mesajı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ordumuz 
ve milletimizin büyük fedakârlıklarıyla kazanılan 30 Ağustos Za-
feri’nin 93. yılını idrak ediyoruz.
 30 Ağustos 1922 tarihinde, yüce milletimizin sarsılmaz 
azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanıl-
mış olan zaferle, bağımsız yaşama kararlığını tüm dünyaya ilan 
eden milletimiz, esaret altındaki mazlum birçok millete de örnek 
olmuştur.Bu büyük zaferi, Cumhuriyetle birlikte sosyal, kültürel ve 
ekonomi hayatımızda önemli ilerlemeler izlemiştir. Bu ilerlemeleri 
sürdürmekte kararlı ve inançlıyız.
 Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm 
kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi min-
netle anıyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Tekirdağlı hemşehri-
lerimizin Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten 
dileklerimizle kutluyoruz.

 Sevgili Tekirdağlılar ve değerli mesai arkadaşlarım
            Bir Kurban Bayramını daha birlikte idrak etmenin sevincini 
yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere bölgemiz şap hastalığından aşılı ari 
bölge statüsündedir. Bunun zorluklarına rağmen gerek il genelin-
de kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmaması ve gerekse halkımızın 
huzur içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için teşki-
latımız olarak Tekirdağ genelinde 11 ilçemizde gerekli tedbirleri 
almış bulunmaktayız. 
          Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan bu dönemde 
Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 
Aziz milletimizin ve değerli çiftçilerimizin Kurban bayramını en 
samimi duygularımla kutlar; sağlık, mutluluk, huzur ve başarı di-
leklerimle saygılarımı sunarım.



 Değerli Mesai Arkadaşlarım,
 Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında son on yılda 
sizlerle birlikte Türkiye’de bir Çağ Değişim Dönemini gerçek-
leştirdik. 2002 öncesinde ülkemizin kalkınmasında ve refahı-
nın artırılmasında rol oynayan sektörler içinde tarım sektörü 
maalesef üvey evlat durumundaydı. Bu durumun tarihi, sosyo-
lojik, siyasi ve kültürel birçok nedenleri olduğu da hepimizin 
malumudur. Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını üretmek ve te-
darik etmek başta olmak üzere diğer sektörlere hammadde 
ihtiyacını sağlamada da stratejik önemi olan tarım sektörünün 
ihmali, Türkiye gibi bir ülke için önemli bir kayıptı. Hemen 
hemen her alanda ihmalleri ortadan kaldırarak yanlış politika 
ve uygulamaları terk eden ve tüm alanlarda aslına rücu eden 
bir Türkiye’nin şahlanışını, bizler diğer alanlarda olduğu gibi 
tarım sektöründe de son 12 yıldan bu yana görmeye başla-
dık.  Eski Türkiye’de tarım alanındaki gerilemenin bir ‘kader’ 
olduğu algısını sizlerle birlikte değiştirdik. Bunu yaparken de 
özellikle son 10 yılda bütün tarafların desteğiyle millet ola-
rak birlikte yaptığımız ‘doğru’ ve ‘yerinde’ iş ve çalışmanın 
destansı hikâyesini siz değerli mesai arkadaşlarımla birlikte 
yazdık. Ülkemizin tarım alanındaki gelişmesini; tarımsal milli 
gelirde Avrupa’da birinci olmasını, dünya ülkeleri içinde de 
ilk 7’nin içine girmesini sektör paydaşlarımız ve sizlerle bir-
likte başardık. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süreli 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini ifa etmenin gu-
rurunu siz değerli mesai arkadaşlarımla birlikte yaşıyorum. 
Makamların en değerlisi milletin gönlündeki yerdir. Bizler 
için her görev ve makam, milletimizin hizmetinde olmanın bir 
aracıdır. 10 yılı aşkın bir süredir yürüttüğüm bu şerefli görevi 

gönül huzuru ile devrediyorum. Bu onurlu görevi devrederken 
şu hususları da ifade etmek isterim;
 Türkiye için tarım sektörünün stratejik konumunun 
bundan sonra da aynı hassasiyet ve özenle korunacağına, 
tarım alanındaki politikalarımızın daha da gelişerek devam 
edeceğine, sektöre yapılan alt yapı ve üst yapı yatırımlarının 
aynı kararlılıkla sizlerle birlikte süreceğine,  sektörümüzün tüm 
temsilcileri ve paydaşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliğinin sekteye 
uğramadan yol alacağına olan inancım tamdır. Yaptığımız 
bunca yenilikten ve attığımız bu sağlam temelden sonra bili-
yoruz ki; milletimiz bu ülkeye hizmet eden her bir evladını bu 
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayırla yâd ede-
cektir. Bizim anlayışımıza göre millete hizmet etmenin gayesi, 
öncelikle Allah rızasını kazanmak ve milletimizin gönlünde 
hoş bir sada bırakmaktır. Son 10 yılda Türkiye tarımında ger-
çekleşen değişim ve dönüşüm sürecinde büyük katkıları olan 
ve aynı zamanda Bakan Yardımcılığı görevini yürüten me-
sai arkadaşım Sayın Kutbettin ARZU’ya görevi devretmenin 
mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyorum. Siz değerli çalışma 
arkadaşlarıma, geçen zaman içinde fedakârca çalışma ve 
değerli katkılarınız sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki 
yaşamınızda başarılar temenni eder ve her birinizden helallik 
diliyorum.Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum… 

Mehmet Mehdi EKER
59, 60, 61, 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞINDA DEVİR TESLİM 

TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine ata-
nan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin 
ARZU, görevi Mehmet Mehdi EKER’den devraldı.Yeni kabine-
nin açıklanmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Geçici Bakan-
lar Kurulu’nda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine 
atanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin 
ARZU, görevi Mehmet Mehdi EKER’den devraldı. Bakanlık üst 
düzey bürokratlarının da yer aldığı törende konuşma yapan 
Mehdi EKER, görevi devrettiği Kutbettin ARZU’nun yeni göre-
vinde güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, 
başarılar diledi. Törenin sonunda halef selef bakanlar birbir-
lerine çiçek verdi. 

BAKAN EKER’DEN 
MESAİ 
ARKADAŞLARINA 
VEDA MESAJI
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 Her yıl Karaevli Mahallemizde düzenlenen DLG-
ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, Bakanlığımızı temsilen 
Müsteşar Yardımcımız Sn. Mehmet Hadi TUNÇ’un katılımıyla 
açıldı. Açılışa Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU, Tekirdağ Mil-
letvekilleri Sn. Mustafa YEL ve Sn. Ayşe DOĞAN, Müsteşar 
Yardımcımız Sn. Mehmet Hadi TUNÇ, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sn. Kadir ALBAYRAK, İl Müdürümüz Sn. Zekeriya 
SARIKOCA, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi TSO başkanı Cen-
giz GÜNAY, DLG fuarcılık Almanya direktörü Peter GROT-
HUES, Türkiye Genel Müdürü Nezih SUYARAN ve yönetim 

kurulu üyeleri ile yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.
 Açılışta konuşan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Nezih 
SUYARAN, 120 dekar alanda düzenlenen fuarda demonst-
rasyon alanlarının bulunduğunu; üreticilerin, firmaların satışa 
çıkardığı ürünlerini demonstrasyon alanlarında görerek daha 
doğru karar verebileceklerini belirtti. Ardından DLG fuarcı-
lık Almanya direktörü Mr. Philipp SCHULZE-ESKİNG yaptığı 
konuşmada “Tarım ve Teknoloji fuarını her yıl Tekirdağ’da 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Antalya’da 25-28 Kasım 
tarihleri arasında Hayvancılık Fuarı gerçekleştireceğiz.” dedi. 
 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir AL-
BAYRAK, konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım 
İl Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalarla Tekirdağ tarımına 
katkı sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal konular-
da çok önemli projelere imza atmaya başladık.” dedi. 
 Tekirdağ Milletvekilimiz Sn. Mustafa YEL konuşmasın-
da Ergene Havzasındaki kirlenmeye dikkat çekerek, Ergene 
Havzası Eylem Planı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Arazi 
bölünmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini ve tarımda sula-
nabilir arazilerin arttırılması için yapılan çalışmaları anlattı.  
 Müsteşar Yardımcımız Sn. Mehmet Hadi TUNÇ yap-
tığı konuşmasında “Toplulaştırma konusunda faaliyetlerimiz 
hızla devam etmektedir. Biliyorsunuz tarımsal hasılayı arttır-
manın önemli ayaklarından birisi işletme ölçek büyüklüğüdür. 
Ölçek büyüklüğünü sağlamak üzere faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Büyük parsellerin teknolojiyle buluşması daha da ko-
laylaşacak ve tarımsal hasılamız daha da artacaktır. Türki-
ye’nin, tarımsal hasılanın gıdaya dönüşmesinde dünyanın en 
başarılı ülkelerinden birisidir. 19 milyar dolarlık tarımsal ürün 
ve gıda ihracatıyla önemli bir potansiyele sahibiz. Tarımsal 
faaliyetlerin ihmal edilmemesi gereken en önemli konuların-
dan biri de sürdürülebilirlik olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

 Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU “Tarımı tanıtanların, 
tarımla uğraşanların, tarıma destek ürünleri üretenlerin sorun-
larını ortaya koymak ve eldeki ürünlerini daha iyi tanıtmak 
üzere düzenlenen fuarlar, bölgemizde memnuniyetle karşıla-
nıyor.” dedi.

 Açılışın ardından Müsteşar Yardımcımız Sn. Meh-
met Hadi TUNÇ, Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU, Tekirdağ 
Milletvekillerimiz Sn. Mustafa YEL ve Sn. Ayşe DOĞAN, İl 
Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA ve Fuar Temsilcileri ile 
birlikte standları gezip, Firma sahiplerinin, satış temsilcilerinin 
ve fuarı ziyaret eden çiftçilerimizin sorunlarını dinlediler. 
 Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, 16 Ağustos Pazar 
akşamına kadar açık kalmıştır. Fuar alanında bulunan İl Mü-
dürlüğümüze ait alanda stantta, üreticilerimize yönelik hazır-
ladığımız lifletler, broşürler ve kitapçıklar ile yayım faaliyetle-
rimiz fuar süresince devam etmiştir.

TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARINA 
TEKİRDAĞ’DAKİ ÇİFTÇİ BİRLİKLERİ DAMGA VURDU

 Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarına, ilimizin çiftçi bir-
likleri çeşitli etkinliklerle renk kattılar. Toprak TV’nin sürekli 
canlı yayın yaptığı etkinliklerde, Oğlak Yeme Yarışması, Ko-
yun-Koç Güzellik Yarışması, Koyun Kırpma Yarışması, Damız-
lık Buzağı Yarışması, Trakya Malak Yarışması, Damızlık İnek 
Yarışması yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren üreticilere 
sponsorlar tarafından hediyeler verildi.

TARIM VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ FUARI AÇILDI
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 Malkara ilçemizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı Kapsamında hibe almaya hak kazanan 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ait tesislerin temel atma tö-
reni 12.08.2015 Çarşamba günü yapıldı. Törene Sn. Valimiz 
Enver SALİHOĞLU, Malkara Kaymakamı Sn. Osman ALTIN, 
İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan SARAÇ, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA, Malka-
ra Belediye Başkanı Sn.Ulaş YURDAKUL, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sn. Hacı ASLAN 
ve çok sayıda davetli katıldı. 
 Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından törenin 
açılış konuşması Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Şaban AYTAÇ tarafından yapıldı. “Değerli katılımcılar bütün 
faaliyetlerimize ilave olarak bugün burada temel atma töreni-
ni gerçekleştireceğimiz 56.000 m2 üzerine büyükbaş hayvan 
projemizi hayata geçirmeyi istedik. Projemiz 350 baş kapasi-
teye sahip olup, 2 adet ahır, 1 depo, idari bina ve lojmandan 
ibarettir. Projemizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklemesi Progra-
mı kapsamında yürütmekteyiz. Projemiz yaklaşık 3.500.000 
TL toplam yatırım tutarında olup, tutarın 750.000 TL’si Bakan-
lık hibesidir. İlimizde ekonomik yatırımları %50 hibe içerisinde 
ahır yapımının da bulunmasında emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyorum.” sözleriyle bitirdi.
 Sn. Zekeriya SARIKOCA konuşmasında “Bilindiği 
üzere Bakanlığımız tarafından “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı” ilk defa 2006 yılında uygulanmaya 
başladı. 2006 Yılından 2014 yılına kadar toplam 8 etap uy-
gulandı. Bu 8 etapta ilimizde 57 adet projeye 11.261.141,36 
TL hibe desteği sağlandı. 2015 yılında ise Bakanlığımızca çok 
güzel atılımlar ve çalışmalar oldu. Bu çalışmalarımız değerli 
mesai arkadaşlarımızın da katkılarıyla yoğun bir yayım faali-
yeti yaptık. İlk 8 yılda 57 projeye 11 milyon TL hibe verilmiş-
ken, bu yıl 29 proje yaklaşık 15 milyon TL tutarında hibe deste-
ğinden yararlanacaktır. Yatırımcılarımız projelerinin %50’sini 
karşılayacak, Bakanlığımız diğer  %50’sini karşılayacak ve 
yatırımın tamamı yatırımcının olacaktır. Bu Tekirdağ için bir mi-
lattır. Proje kabul işlemleri çok emek sarf eden işlerdir. Huzur-
larınızda Sn. Valimiz başta olmak üzere bu çalışmalarımızda 
emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.  
 İlimiz tarımına katkı sağlayacak bu projelerden biri 
de bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz tesistir. Bu 
tesisin tamamlanmasıyla ilimize büyükbaş hayvan üretimine 
yönelik modern bir tesis kazandırılmış olacaktır. Proje kapsa-

mında 350 baş kapasiteli her biri 1.740 m² olan 2 ahırın 
yanında, gübre çukuru, bir adet yem deposu ve idari binanın 
inşaatı gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu modern tesisin hayata 
geçebilmesi için gereken makine ekipmanın alınması da proje 
kapsamında gerçekleştirilecektir. Projenin tamamlanmasıyla 
Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne 750.000 TL 
hibe desteği sağlanmış olacaktır.” dedi.
 Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU konuşmasında “Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 10 yıla yakın bir zaman-
dır bu tür destekleri sürüyor. Bakanlığın desteği %50 olmak 
ile birlikte teknik destekte verilmektedir. Burada yatırımları ger-
çekleştirenlerin katkıları çok önemlidir. Yaptıkları yatırımların 
yarısını devlet vermekte diğer yarısını kendisi karşılıyor ama 
uygulamada yatırımcılarımızın bu işe gönül verenlerin hem 
maddi yönden hem diğer yönlerden %50’nin çok çok üzerinde 
harcama yaptıklarını görüyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. 
Bu tür yatırımların ve desteklerin birlik kültürünün yerleşmesi 
açısından çok önemli olduğu ortadadır. Ülkemizin tarımsal ya-
tırımlarda yeni bir atılım içine girdiği bu dönemde birliklerin 
ayrı bir yeri vardır. Birlikte hareket etmek lazım inşallah diğer 
birlikler de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin etkisinde kala-
rak amaçları doğrultusunda uygun çalışmalar yaparlar. 
 Tekirdağ ilimiz Türkiye’nin en verimli tarım alanlarına 
sahiptir. Bu tarımsal alanların iyi bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerin-
den birisidir. İlimizin çok çeşitli yerlerinde 32 tane süt işleme 
tesisi var. Yıllık süt üretimlerimiz, peynir fabrikalarımız yüksek 
üretim değerlerine ulaşılıyor. Diğer illerden de marmaranın gü-
neyinden de ilimize fabrikalarımızdan dolayı süt gelmektedir. 
Bütün bunların ülke ekonomisine olan katkısı da bellidir. Bu 
katkıyı daha da arttırmak, hem yerel düzeyde aile işletmeleri-
mize olan katkısını arttırmak hem ülke ekonomisini geliştirmek 
hepimizin görevidir. 
 Bu yıl hibe desteklerine rekor sayıda başvuru oldu. Di-
ğer iller ile karşılaştırıldığı zaman çok öndeyiz. Projelerin hepsi 
çok güzel ve başarılı projelerdir. 9. ve 10. Etapta teknik ye-
tersizlikten dolayı desteklemelerden yararlanamayan projeler, 
eksikliklerini kapatıp bundan sonraki etaplarda %50 hibeden 
yararlanırlar. Bu desteklemeler önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir. Ben tekrardan birlik başkanımıza, yönetim kurulu 
üyelerine her şeyden önce birlik üyelerine çok teşekkür ediyo-
rum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi. 

HİBE DESTEĞİ ALAN YATIRIMCILARIMIZ FAALİYETLERİNE BAŞLADI
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 Resmi Gazetede 12 Mayıs 2015 tarihinde yayınla-
nan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliğinde 
“Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsa-
mına ilimizde dahil edilmiştir. Bu çerçevede ilimizde “Karaca-
bey Merinosu Koyunu Projesi” çalışmaları başlamıştır. İlimize 
proje kapsamında en fazla 6300 baş koyunu kapsayacak 
şekilde destek ödemesi yapılacaktır. Destekleme ödemesi; ve-
rim ve doğum kaydı tutulan sürülerde doğum ağırlığı dışında 
en az bir tartım verisi alınan yavru başına taban sürülerde 35 
TL, elit sürülerde 70 TL, 25 anaç hayvana 1 koç oranına göre 
koç başına 200 TL olarak yapılacaktır. Projeden yararlanabi-
lecek yetiştiricilerin en az 1 ve üzeri yaşta 80 baş Karacabey 
Merinosu ırkı anaç koyuna sahip olması, işletme bilgilerinin 
ve işletmesindeki koyunların bakanlık kayıt sistemine (KKKS) 
kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.
 Proje kapsamında başvuruların değerlendirilmesi 
için İlimiz Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yağcı Mahallesinde 
gerçekleştirilen sürü seçimi çalışmasına Tekirdağ İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği temsilcisi ve Proje lideri Prof. 
Dr. M. İhsan SOYSAL ile İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARI-
KOCA’da katıldılar. Yetiştiricilerimize konu hakkında bilgiler 
verildi ve işletmelerde sürü seçimi çalışmaları yapıldı. 
 Projenin amacı konusunda bilgi veren İl Müdürümüz 
Sn. Zekeriya SARIKOCA “Bakanlığımızın Hayvancılık Destek-
lemeleri Uygulama Esasları Tebliğinde yer alan Halk Elinde 
Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamına ilimizde 
dahil edilmiştir. Bu proje ile birlikte ilimizde damızlık değeri 
yüksek saf ırk Karacabey Merinosu sayısı artacak ve damızlık 
satışı yapar duruma geleceğiz. Ayrıca hayvan yetiştiriciliği 
daha modern bir şekilde yapılacak ve verim kayıtları tutula-
rak kaliteli damızlık üretimi sağlanacaktır. Yıllardır yetiştirici-
lerimiz daha iyi ve yüksek verimli sürüler oluşturma amacıyla 
bireysel olarak kaliteli damızlık koçlar aramakta ve yüksek 
bedellerle temin etmekteydiler. Bunu önlemek ve koyunculu-
ğumuzu ileriye taşımak için bu proje büyük önem taşımakta-
dır. Bu yıl destekten yararlanacak hayvan sayısı 6300 olarak 
belirlenmiş ancak önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da 
artacaktır. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticile-
rimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirler. Projenin, 
ilimizdeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi. 
 Proje lideri Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL: “İlimizin bu 
projeye dahil edilmesi isabetli oldu ve başta İl Müdürlüğümüz 

olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Proje kapsa-
mında üreticilerimizin yeni doğan kuzularına ciddi destek ve-
rilmesi projenin başarıya ulaşmasında önemli bir etken olarak 
görüyoruz. İlk etapta 4 ilçemizi dahil ettik. Proje kapsamında 
seçilen sürülerde hayvanlar doğumu takiben performans testi 
yöntemine dayalı damızlık seçimi yapılacak ve et verimi yö-
nünden geliştirilecektir. Projede her yıl doğan kuzular doğum 
ağırlığı (1. Tartım) ve 45. Gün canlı ağırlığı (2. Tartım) ve 90. 
Gün canlı ağırlığına göre (3. Tartım) performans testine tabi 
tutularak damızlık değeri hesaplanacak ve en yüksek perfor-
mansa sahip kuzuların %20’si sürü yenilemek üzere seçile-
cektir. Elit sürülerde doğan erkekler yetiştirme sürülerinde koç 
olarak kullanılmak üzere seçilecektir. Proje için seçilen sürü-
lerdeki hayvanlara proje işaret küpeleri takılacak ve takipleri 
yapılacak, devam eden yıllarda diğer ilçelerimiz de imkanlar 
ölçüsünde dahil edilecektir.” dedi.

İLİMİZ KARACABEY MERİNOSU ALT PROJESİ ÇALIŞMALARINA DAHİL EDİLDİ
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BİTKİSEL ÜRETİM GENEL 
MÜDÜRÜMÜZ SN. MEVLÜT 
GÜMÜŞ İLİMİZDEYDİ
 Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Sn. Mevlüt GÜ-
MÜŞ, Trakya bölge ziyareti çerçevesinde Edirne ve Kırklareli 
İllerinin ardından ilimizi ziyaret etti. Başta İl Müdürümüz Sn. 
Zekeriya SARIKOCA olmak üzere İl Müdür Yardımcılarımız, 
Şube Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz,  Edirne İl Müdürü Sn. 
Orhan KAYA, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Ticaret 
Borsası Başkanı Osman SARI, Hayrabolu Çiftçi Malları Ko-
ruma ve Zir. Odası Başkanı Bülent CAN, Çorlu Ziraat Odası 
Başkanı Mehmet Ali YAVUZ, Muratlı Ziraat Odası Başkanı 
Ender BORUCU ve ilgili konu uzmanlarının katılımıyla Tekir-
dağ İlimizin mevcut tarımsal durumu ve problemleri üzerine 
09.08.2015 Pazar günü, İl Müdürlüğümüz brifing salonunda 
toplantı yapıldı.
 Toplantının açılışında İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SA-
RIKOCA yaptığı konuşmasında; “Tarımsal üretim açısından 
önemli bir zamanda ve ayda, birinin hasadının bittiği ve di-
ğerinin de başlayacağı bir dönemdeyiz. Teknik personelimiz 
arazi çalışmalarımızda önemli mesailer vermektedir. İlimiz-
de en fazla tarımı yapılan iki ürün buğday ve ayçiçeğidir. 
1.750.000 da alanda buğday,  1.375.000 dekar alanda 
da Ayçiçeği ekilişimiz var. Havalar güzel gitti. Buğday hasa-
dını yaptık. Ayçiçeği ekiminde hava şartlarının uygun olması 
nedeniyle zamanında ekimler gerçekleştirildi. Çıkışlar iyiydi. 
Bu zamana kadar gerek çiftçilerimizden gerekse arazide in-
celemeler yapan teknik personellerimiz tarafından bir olum-
suz durum tespit edilmedi. Özellikle teknik elemanlarımız son 
zamanlarda yağışın olmayışı sebebiyle bir verim kaybı var 
mı yok mu diye arazide ciddi çalışmalar yaptılar. İl Müdürü 
olarak bende sürekli arazide inceleme yaparım. Yapılan bu 
incelemeler sonucu özellikle son 1,5 aydır yağmur yağma-
ması nedeniyle İlimizde ciddi bir problem gözükmemektedir. 
Bazı alanlarımızda ürün bazında ekim zamanı başta olmak 
kaydıyla, arazi ve toprak yapısına bağlı %3-5 hatta %8-10 
verim kaybı olan yerlerimiz mevcut.  Ancak yaptığımız ince-
lemelerde genel itibariyle bir sorun görülmemektedir. Burada 
sivil toplum temsilcilerimiz ve oda başkanlarımız da mevcut-
tur. Eğer bu konuda bizim bilmediğimiz veya bize ulaşmayan 
problem var ise onlar zaten belirteceklerdir. Ayçiçeği ekiliş-
lerinin yapıldığı tarlaları ziyaret etmek için bir program ha-
zırladık, ekiliş alanlarımızı daha da yakından görme imkanı 
olacaktır. Sn. Genel Müdürümüze, hafta sonu tatil bir günde 

zamanını ayırarak İlimizi ziyaret etmelerinden dolayı çok te-
şekkür ediyorum.” dedi.
 Devamında da Sn. Genel Müdürümüz yaptığı konuş-
masında “Trakya bölgemizde yetiştiriciliği yapılan tarımsal 
ürünlerin mevcut durumunu ve problemlerini yerinde görmek 
maksadıyla bir inceleme gezisi düzenledik. Tekirdağ ziyareti-
mizde Pazar günü olmasına rağmen bizi sıcak bir şekilde kar-
şılayan sizlere çok teşekkür ederim. Ülke genelinde Tekirdağ 
İlimiz gerek hububat ve gerekse ayçiçeği üretiminde önemli 
bir paya sahiptir. İlimizde buğday ve kanola hasadının ta-
mamlandığını, kalite ve verim durumlarının iyi olduğunu öğ-
rendik.” dedi.
 Sn. Genel Müdürümüz son günlerde ayçiçeği verimi 
üzerine basında çıkan haberlere de değinerek “Trakya bölge-
si ayçiçeği hasadına hazırlanmaktadır. Ayçiçeği üretim alan-
larından Tekirdağ ilinin, Edirne ve Kırklareli illerinden daha 
iyi durumda olduğunu gördüm. Edirne ve Kırklareli illerinde 
yağmur nedeniyle ekimin zamanında yapılamayışı ve bazı 
alanlarda lokal olarak toprak sorunu ve aşırı sıcaklık stresi ne-
deniyle sorunların olduğunu gözlemledim. Tekirdağ için aynı 
sorunlardan bahsedemeyiz. Üretici şartlarında uygulanabilen 
yanlış tarımsal uygulamalar konumuzdan ayrı olmak üzere 
bir buçuk aydır yağış almamasına rağmen genel hatlarıyla 
ciddi bir verim kaybı ile karşılaşılmadığı gözlenmiştir. Bu tatil 
gününde burada sizlerin sorularını alacağım. Bakanlığımıza 
iletilmesini istediğiniz konuları hep beraber konuşup değer-
lendireceğiz. “ dedi.
 Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Sn. Mevlüt GÜ-
MÜŞ konuşmasının ardından, Sivil Toplum Kuruluşları temsil-
cilerimizin yönelttiği soruları cevapladılar. Toplantı bitiminde 
Ayçiçek üretim alanlarımıza yönelik İl Müdürümüz Sn. Zekeri-
ya SARIKOCA’nın rehberliğinde, inceleme gezisi tertiplendi.
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KURAKLIK EYLEM PLANI İLE İLGİLİ 
KOMİSYON ÜYELERİMİZ DURUM 
DEĞERLENDİRMESİ YAPTI 
 Sn. Vali Yardımcısı Aydın TETİKOĞLU’nun Başkan-
lığında; İl Kuraklık Eylem Planı Komisyon Üyelerinin de ka-
tılımıyla 28 Temmuz 2015 Salı günü saat 14.00’da İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Brifing salonunda toplantı 
düzenlendi. Toplantı; İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKO-
CA’nın açılış konuşmasıyla başladı.
 İl Müdürümüz kuraklık ile mücadele çerçevesinde 
yapılan faaliyetleri ve ilimizin mevcut durumunu anlattığı ko-
nuşmasında “Kuraklık Eylem Planı kapsamında yapılan arazi 
çalışmaları ve süregelen projelerimizde, fenolojik gözlemleri-
mizde 2014 yılı son yarısı ve 2015 yılından günümüze kadar 
geçen sürede kuraklık açısından herhangi bir risk olmadığı 
görülmektedir. Konu hakkında yapılması önem arz eden ça-
lışmalardan biri de tarım arazilerimizin korunması ve arazi 
toplulaştırılmasıdır. İl Müdürlüğü olarak gerekli çalışmalar ti-
tizlikle sürdürülmektedir. Ancak arazi toplulaştırılması yapılan 
tarım alanlarının da kapalı sistemlerle sulamaya açılması ve 
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile koordineli çalışmaların yapılma-
sı önem taşımaktadır. Bir diğer konuda geçmiş toplantılarda 
da üzerinde durulan yağış sularının toplanarak, suya ihtiyaç 
duyulan tarımsal üretim alanlarındaki çataklarda yeni baraj 
ve göletlerin yapılmasıdır. Suyun kontrollü ve bilinçli kulla-
nımının sağlanması için kapalı sistemlerde basınçlı sulama 
özellikle damla sulama sistemleri için Bakanlığımız tarafından 
%50 hibe desteği verilmektedir. Çiftçilerimize; eğitim toplan-
tılarında, arazi uygulamalarında ve demonstrasyonlarımızda 
konu hakkında gerekli teknik ve uygulamalı eğitimleri verme-
ye devam etmekteyiz. Sulanacak alan arttıkça tarım ürünle-
rimizdeki üretim deseni de genişleyecek ve özelikle mısır ve 
yem bitkileri alanlarında artış olacaktır. En az 10 dekar alan 
büyüklüğü şartı aranmak suretiyle yem bitkilerine nerdeyse 
bütün maliyetleri karşılanacak düzeyde destekler vermekte-
yiz. Her an bir kuraklık varmış gibi düşünüp suyu bilinçli bir 
şekilde kullanmalı ve yer altı sularımızın kullanımına gerekli 
sınırlamalar yapılmalıdır.” dedi. 
 Ziraat Yüksek Mühendisi Behiç AKMAN, “Kuraklık” 
konulu sunum yaptı. Sunumunda 2015 yılı ile ilgili olarak İl 
Müdürlüğümüz tarafından kuraklıkla ilgili yapılan çalışmalar 
ve alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Sunu-
mun ardından gündem maddeleri görüşülüp, üyelerin görüş-
leri alındı.

İL MÜDÜRÜMÜZ SN. ZEKERİYA 
SARIKOCA ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDEN PROJELERDE
İNCELEMELERDE BULUNDU
 Bakanlığımız tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 9. etabı kapsamın-
da; Tekirdağ ilinden hibe desteği almaya hak kazanan ve 
hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan Türkmenli Tarım 
Hayvancılık ve Gıda İşletmeleri Ltd. Şti. ait proje sahası ziya-
ret edilerek incelemelerde bulunuldu.
 İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA, Marmara 
Ereğli İlçesi Türkmenli köyünde bulunan ve KKYDP kapsamın-
da kapasite artırımı projesi uygulanan besi sığırcılığı işletme-
sinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
 Kırsal Kalkınma çalışmalarının önemi ve çalışmalar 
hakkında bilgi veren İl Müdürümüz “Bakanlığımız, kırsal 
alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve ta-
rıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, gıda gü-
venliğinin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik olarak “Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” uygulamak-
tadır. Program kapsamında Bakanlıkça belirlenen kurallar ve 
kısıtlar dahilinde tarıma dayalı yatırımlar %50 hibe desteği 
ile desteklenmektedir. Bugün proje sahasında incelemelerde 
bulunduğumuz işletme de bu kapsamda hibe desteği almaya 
hak kazanan ve hızla uygulamalarını sürdüren bir yatırımcı-
mızdır. Bu projede amaç mevcut 150 başlık besi işletmesinin 
kapasitesinin 400 başa çıkartılmasıdır. Yeni kurulacak tesisle 
firmanın modern bir besi sığırcılığı işletmesine sahip olması-
nın yanında, ulusal düzeyde rekabet edebilecek kalitede et 
üretilmesi ve tarımsal bir iş kolunda istihdam sağlanması da 
amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 250 başlık 1600 m² 
yarı açık modern bir ahır inşaatı ve modern bir besi çiftliği 
için ihtiyaç duyulan makinelerin satın alımı gerçekleştirilecek-
tir.” dedi.
 İşletme sahiplerini çalışmalarındaki özveriden dolayı 
tebrik eden İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA başta ta-
rımsal yatırımcılar olmak üzere bu ve benzer projelerde eme-
ği geçen herkese teşekkür ederek, benzer proje uygulamala-
rının yapılması için İlimiz yatırımcılarını cesaretlendirmeye ve 
desteklemeye devam edileceğini belirtti. 
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İYİ TARIM UYGULAMALARI 
İL KOORDİNASYON 
TOPLANTISI YAPILDI
      İl Müdürlüğümüz İyi Tarım Uygulama 
Birimince 23 Temmuz 2015 tarihinde,  İl 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda 11 İlçe 
Müdürlüğümüzün ilgili personellerinin katı-
lımı ile koordinasyon toplantısı yapılmıştır.
     Toplantının açılış konuşmasını yapan İl 
Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA,  İyi 
Tarım Uygulamaları ile ilgili olarak; çevre, 
insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, 
tarımda izlenebilirlik ve gıda güvenliğini 
sağlayan bir tarımsal üretim yöntemi oldu-
ğunu belirtti. İlimizde İyi Tarım Uygulama-

larının yaygınlaşmakta olduğunu ve  gelecek 10 yılda ülkemizde  tarımsal üretimin her alanında oldukça yüksek oranda 
İyi Tarım Uygulamalarının yapılacağının bugünden görüldüğünü söyledi. Sn. Zekeriya SARIKOCA “İlimizde 2014 yılında; 
Çorlu, Ergene, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 45 üretici 4.833 dekarlık alanda üzüm, zeytin, elma, şeftali, nektarin 
ve cevizde İyi Tarım Uygulamaları yapıldı. Bu ürünler için dekara 50 TL destekleme ödemesi verilmektedir. Ayrıca  Şarköy 
İlçemizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bünyesinde, üzüm ve zeytin için İyi Tarım Uygulamaları projesi uygulanmaktadır. 
Bu tür projelerimizi halkımızın güvenli ve sağlıklı gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla diğer ilçelerimizde farklı ürünlerde, 
yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.   
 Ziraat Mühendisi Cemal ÖZSU  İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra, İ.T.U Yönetmeliği ve İl, İlçe 
temsilcilerinin görevlerini anlattı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaaddin ZEYBEK’te gelecek aylarda yapılması 
planlanan toplantı, denetim ve eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak, İl ve İlçe temsilcilerinin denetim ve kontrol-
lerde daha titiz davranmaları gerektiğini belirtti.

NEHİR HAVZA YÖNETİM 
PLANLARININ
HAZIRLANMASI 
AB PROJESİ KAPSAMINDA 
VERİ TEMİNİ 
TOPLANTISI İLİMİZDE 
YAPILDI
       Havza koruma eylem planlarının nehir 
havzası yönetim planlarına dönüştürülmesi 
için teknik yardım projesi kapsamında veri 
toplama toplantısı Proje koordinatörü İstan-
bul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Yard. 
Doç. Dr. Mahmut ALTINBAŞ ve Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Mü-
dürlüğü Uzman Yardımcısı Kemal Berk OR-
HAN’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

 T.A.D. Şube Müdürü Mesut KOÇ ve sorumlu teknik personel ile konuk uzmanlar önce İl Müdürümüz Sn. Zekeriya 
SARIKOCA’yı makamında ziyaret ederek proje konusunda bilgi verildi. İl Müdürümüz Sn. Zekeriye SARIKOCA “Su hem 
yaşam, hem tarımsal hem de doğal denge için önemli bir unsurdur. Bölgemizde sanayi tesisleri bağlı bir kirlilik söz konusu. 
Bunun mutlaka bertaraf edilerek ortadan kaldırılması gerekiyor. Eylem Planının hazırlanmasında ve projenin uygulanmasında 
İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz. Nehirlerimizin ve su kaynaklarımızın gelişmiş Avrupa Ülkelerdeki standartlara 
ulaştırmamız gerekiyor. Ayrıca bu sularımızın bu standartlara ulaşabilmesi için tüm Kurumlara, sanayiciye, çiftçiye ve her 
vatandaşa görev düşmektedir” dedi.
 Daha sonra T.A.D. Şube Müdürü Mesut KOÇ başkanlığında tüm Şube Müdürlüklerinde konu sorumlusu personelin 
katılımı ile toplantıya geçildi.  Proje koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mahmut ALTIN-
BAŞ ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kemal Berk ORHAN’ın bilgilendirme 
sunusundan sonra İl Müdürlüğümüz personelleri konu hakkında görüşlerini aktardılar, İlimiz hakkında bilgi verildi. İlimize ait 
istenilen tüm verilerin 10 AĞUSTOS tarihine kadar netleştirilerek verilmesi kararlaştırıldı.
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 Bakanlığımızın; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
ile Tekirdağ Ticaret Borsası ve İl Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenen serin iklim tahılları türlerindeki çeşit ıslahı ile 
sertifikalı tohum üretimi pazarlama konularında yaşanılan 
sorunların tartışılması ve belirlenmesi konulu “Serin İklim 
Tahılları Tohumculuk Çalıştayı “ 15-16 Eylül 2015 tarihin-
de Çorlu ilçesinde bulunan Silverside Otelde yapıldı.
 Çalıştayın açılışına Vali Yardımcımız Sn. Aydın 
TETİKOĞLU, TİGEM Genel Müdürü Sn. Mehmet Halis BİL-
DEN, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire 
Başkanı Sn. Mehmet SIĞIRCI, İl Müdürümüz Sn. Zekeriya 
SARIKOCA, Adıyaman, Şanlıurfa, Kırklareli ve Konya İl 
Müdürleri, Ticaret Borsası Başkanı Osman SARI ve çalıştay 
görevlileri katıldı.

 Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü-
müz Sn. Zekeriya SARIKOCA konuşmasında ilimizde ve 
ülkemizde sektörün durumu ve bakanlığımızın sertifikalı 
tohum konusunda verdiği desteklerden söz ederek “2006 
yılı sonrası Bakanlığımızın sertifikalı tohumluk kullanımını 
teşvik etmesiyle tahıl üretiminde fark edilir rekolte artışı ol-

muştur. 2006 yılına kadar yaklaşık 25.000 dekar olan to-
humluk üretimimiz 2015 yılında 80.000 dekara ulaşmıştır 
ve firmalarımız artık yurt dışına bile tohumluk ihracatına 
başlamıştır. Bakanlığımız tohumculuk sektörünü güçlendir-
mek adına; üretici kuruluşlar ile sertifikalı tohum kullanan 
çiftçilerimizi desteklemektedir. Sertifikalı tohum kullanan 
çiftçilerimize buğday ve arpa ekimlerine dekar başına 8.5 
TL, sertifikalı tohum üreten firmalara buğdayda ton başı-
na 100 TL, arpada ton başına 80 TL destekleme ödemesi 
yapmaktadır.” dedi ve 1980’lerde 3 olan sertifikalı tohum 
üreten özel firma sayısının günümüz itibariyle 843’ü geçti-
ğini belirtmiştir.

 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dai-
re Başkanı Sn. Mehmet SIĞIRCI yaptığı konuşmada özetle 
başta ticaret borsaları olmak üzere bütün sektörlerin bir 
bütün olarak hareket ettiğini, özellikle Tohumculuk sektö-
rünün son yıllarda ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini ve itha-
latta dışa bağımlılığın son derece azaldığını ve artık Tür-
kiye’nin tohum ihracatına başladığını söyledi. “Sektörün 
bu yükselen değerine ciddi manada yardımcı olabilmek 
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için ve sorunları ilk ağızdan dinleyip hep beraber çözüm 
bulabilmek için bu çalıştayları yapmaktayız. Bunun ilkini 
Tekirdağ’da yapmak nasip oldu.” dedi ve konuşmasını ça-
lıştayın amacı ve neler yapılacağını anlatarak tamamladı.
 
 
 

 TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başka-
nı Sn. Mehmet Halis BİLDEN konuşmasında tohumculuk 
sektörünün sıkıntılarını anlattı. Medyada yapılan yanlış 
yönlendirmelerin tohumculuk sektörüne verdiği zararlara 
değinen Sn. Genel Müdürümüz; özellikle beslenme konu-
sunda ehil olan öğretim görevlilerinin, tarımsal yetiştiricilik 
konusunda yapmış oldukları yanlış yönlendirmeler ve tü-
keticilerde oluşturdukları algıların tarım sektörüne vermiş 
olduğu zararlar konusunda örnekler verdi. TİGEM’in Türki-
ye tohum sektöründeki rolü ve önemi hakkında bilgiler ve-
ren Sn. Mehmet Halis BİLDEN, sertifikalı tohum kullanımını 
üzerine yayım faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini belirtti.
 İki gün süren çalıştayda iki ana çalışma grubunda 
Serin iklim tahıllarında sertifikasyon sistemi, Tarla kontrolü 
ve tarla kontrol raporlarının hazırlanması, Partilendirme, 
numune alımı ve etiket uygulamaları, Sertifikalandırma, 

Sertifikalı tohum pazarlaması, Yetkilendirme ve Piyasa 
Denetimi, Tohumluk İthalat ve İhracat uygulamaları, Ser-
tifikalı Tohum Kullanım desteği uygulaması, Sertifikalı To-
hum Üretim desteği uygulaması, Yetki Devri Yapılan Özel 
Laboratuvarların değerlendirilmesi konularında çalışmalar 
yapıldı.
 İkinci günün ardından sonuç raporlarının Namık 
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Dr. İsmet BAŞER tarafından okunmasının ardından Bitkisel 
Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Daire Başkanı Sn. 
Mehmet SIĞIRCI “Bu sonuç raporları bize ciddi yol gös-
terici olacaktır. Maddelere şöyle bir baktığımızda çoğu 
uygulanabilir gibi görünüyor. İnşallah iyi bir değerlendir-
meyle hep birlikte güzel sonuçlara ulaşırız. Emeği geçen 
tüm katılımcılara teşekkür ederim.”dedi. 
 Kapanış konuşmasında İl Müdürümüz Sn. Zekeri-
ya SARIKOCA “İlimiz bir bakanlık çalıştayımıza daha ev 
sahipliği yapmıştır. İnşallah yaptığımız bu çalıştay, tohum 
üretimi ve ticaretinde önemli bir yerde bulunan ilimiz ve 
ülkemiz açısından hayırlara vesile olur. Sonuçları açısın-
dan sektöre yol gösterici olur. Çalıştıya katkılarından dola-
yı emeği geçenlere ve katılımcılarımıza teşekkür ederim.” 
dedi.
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SN. VALİMİZ ENVER SALİHOĞLU İLK 
ÜZÜM HASADINI GERÇEKLEŞTİRDİ

 Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU, Bağcılık Araştırma 
Enstitüsünde sezonun ilk üzüm hasadını yaptı. Trakya İlkeren 
üzümünün bağ bozumunun yapıldığı faaliyette Sn. Valimiz 
“Yeni üretim sezonu, tüm üzüm üreticilerimize hayırlı olsun.” 
dedi ve üreticilerimize bol kazançlar diledi.

TRAKYA BAĞ BOZUMU VE EKOLOJİ 
FESTİVALİ BAŞLADI
 Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivalinin resmi açı-
lış töreni ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından 
yürütülen “Türkiye Asma Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi, 
Muhafaza ve Tanımlanması Üzerine Çalışmalar” projesinin 
50. yılının kutlanması yapıldı.
 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlü-
ğü (TAGEM) Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Nejdet KAPLAN 
ve Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet SAĞLAM ta-
rafından Projenin önemi, tarihçesi ve mevcut durumu hakkın-
da katılımcılara bilgi verildikten sonra geçmişten günümüze 
projede emeği geçen uzmanlara plaket verildi. Daha sonra 
Bağcılık Araştırma Enstitüsünün 1400 üzüm çeşidinden oluşan 
Milli koleksiyon bahçesi gezilip bağbozumu etkinliği yapıldı. 
Etkinliğe Vali Yardımıcımız Sn. Aydın TETİKOĞLU, Süleyman-
paşa Belediye Başkanı Ekrem EŞKİNAT, İl Müdür Vekilimiz 
Oktay ÖCAL, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet 
SAĞLAM, kurum müdürleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaşımız katıldı.
 Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali 4-5-6 Eylül 
tarihleri boyunca Süleymanpaşa belediyesinin öncülüğünde 
yapılacak olan yarışmalar, ekoart buluşmaları, konserler ve 
çeşitli etkinlikler ile devam etmiştir.

BAĞ BOZUMU FESTİVALİ ÜZÜM 
YARIŞMASI SONUÇLANDI

 Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa 
İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen üzüm yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
    Geçtiğimiz hafta çeşitli tarafsız kurumlardan oluşan jüri 
tarafından yarışmaya katılacak olan 11 üzüm üreticisinin 
bağları ve bağlarda yetiştikleri üzümler yerinde incelenerek 
3 kategori üzerinden aldıkları puanlara göre derecelendirme 
yapıldı.
      Festival dolayısıyla gerçekleşen üzüm yarışması için Jüri 
Üyelikleri Süleymanpaşa İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdür-
lüğü, Süleymanpaşa Belediyesi, NKÜ Ziraat Fakültesi, Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Odası temsilcisilerinden oluştu.
     Dereceye girenlerin ödüllerini Süleymanpaşa Belediye 
Başkanı Ekrem EŞKİNAT, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü 
V. Oktay ÖCAL, Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürü Mehmet 
SAĞLAM, İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Ufuk İŞCAN 
tarafından verildi.        
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TURİZM HAREKETLERİNİN YOĞUN 
OLDUĞU DENİZ KIYISINDAKİ 
İLÇELERİMİZDE GIDA 
DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

 İlimizin turizm potansiyeli yüksek olan Şarköy, Mar-
mara Ereğlisi, Süleymanpaşa İlçeleri ile birlikte Hayrabolu ve 
Çerkezköy İlçelerimizde yaz dönemi boyunca gıda güvenliği 
açısından fırın, pastane ve unlu mamuller, dondurma üretim ve 
satış yerleri ile lokanta, kafeterya, büfe, fastfood, bakkal, çay 
bahçeleri gibi satış ve toplu tüketim yerlerinde toplu denetim-
lerimiz yapılmakta olup, yıl boyunca 11 ilçemizde de devam 
edecektir.
 Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mev-
zuat hükümlerine göre İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerimiz kontrol görevlileri tarafından yoğun ve etkili 
bir şekilde yürütülmektedir.
 Temel amacımız; “Çiftlikten sofraya gıda güvenilirli-
ği” kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere gıda, gıda 
ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, depo-
lama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm 
aşamalarında etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye her za-
man yeterli ve güvenli gıda arzının sağlanması, HACCP kav-
ramının ve iyi hijyen uygulamalarının gıda üretim zincirinin 
tüm aşamalarında uygulanması, risk temeline dayanan kontrol 
sistemi kurarak gıda üretim zincirinde gıdanın izlenebilirliğinin 
sağlanması ve denetiminin etkinleştirilmesi, üretici ve tüketici 
menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması, sek-
törler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin geliş-
mesi, ülke itibarının korunması, toplumun dengeli ve yeterli 
beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak 
bunların güvenli olarak tüketiciye sunulmasının sağlanmasıdır. 

 174 ALO GIDA Hattı 24 Saat Yanınızda!

 Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketici-
nin, tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağla-
maları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin herhangi bir olumsuz-
lukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili 
kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını 
içeren şikâyet hakkı da bulunmaktadır. Tüketicinin alım gücü 
ve bilinçli olması gıda güvenilirliğini sağlamada önemli faktör-
lerden biridir. Bu nedenle; halkımızın 24 saat arayarak ihbar 
ve şikâyetlerini bildireceği, bilgi alıp taleplerini iletebileceği 
174 Alo Gıda hattı 2009 yılında faaliyete geçirilmiştir. Ne 
aldığımızı ve tükettiğimizi kontrol etmeyi hep başkalarından 
beklememeliyiz. 

İL MÜDÜRÜMÜZ SN. ZEKERİYA 
SARIKOCA, İTALYA’DA TEKNİK 
GEZİYE KATILDI
 Çayır mera ve yem bitkileri üretimi geliştirme projesi 
kapsamında; çayır mera yönetimi ıslahı ve mera mevzuatı 
karşılaştırması, inceleme ve eğitim amacıyla İtalya’ da dü-
zenlenen eğitime Burdur, Çorum, Erzurum, Manisa, Samsun, 
Tekirdağ, Zonguldak illeri, Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz 
Mevlüt GÜMÜŞ ve Bakanlık temsilcileri katılmışlardır. İlimizi 
temsilen İl müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA katıldı.

 İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA,  İtalya’nın 
değişik bölgelerinde, tarım işletmeleri, meralar, organik tarım 
alanları, agroturizm işletmeleri, aile çiftçilerine ait gıda işlet-
meleri, hayvancılık tesisleri,  meyve bahçeleri üzerine incele-
melerde bulundu.
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Ticaretten hayvancılığa, hayvancılıktan da ziraata yöne-
len Mehmet AYDIN ile Malkara İlçesi Yaylagöne Köyünde 
yonca yetiştiriciliği ve hayvancılık üzerine röportajımızı 
gerçekleştirdik.
Mehmet Bey kendinizden bahseder misiniz?
-Ben Mehmet AYDIN. 52 yaşındayım. Evliyim. İki çocu-
ğum var. Ticaret ile uğraşıyorum. Akaryakıt işletmeciliği 
yapıyorum.1999-2009 yılları arasında on yıl boyunca 
Malkara ticaret ve sanayi odasında başkanlık yaptım.  

-Ticaretten çiftçiliğe geçiş nasıl oldu, nasıl karar verdiniz?
Aslen tüccarım. Asıl işim çiftçilik değildi. Çiftçi çocuğu-
yuz ama asıl iş olarak çiftçilik yapmıyordum. Ailede tarım 
yapılıyordu fakat hayvancılık yapılmamaktaydı. Beş yıl 
önce hayvancılığa başlamaya karar verdik. İki tane vete-
riner hekim ortağım var. Onlarla bu işe girdim. Yoksa tek 
başına değilim. Sağlık ve besleme kısmını onlar, bende 
tedarik kısmını üstlendim. Öyle bir paylaşım yaptık. Bizi 
üzmeden bu işi götürmeye çalışıyoruz. Büyük baş hayvan-
cılığa başlayınca hayvanların beslenmesi ihtiyaç doğdu 
ve ziraata da yöneldik. 
-Hayvancılık işletmenizden bahseder misiniz?
Amerika’dan 220 Holstein düve getirdik. 220 düve ile bu 

işe başladık. Yaklaşık 430 hayvan sayısına ulaştık bugün. 
Modern bir işletmemiz var. Süt ve et satışı üzerinden gelir 
temin ediyoruz. Doğan erkeklere de 13- 14 ay bakıyo-
ruz.  260 kiloya gelince satışını yapıyoruz. Kendi içinde 
çeviriyoruz işletmeyi. Dişilerde dışarı satış yapmıyoruz. 
Erkekleri satıyoruz sadece.  Bizde asıl süt işletme üzerine.
-Sağımı yapılan sütleri nereye satıyorsunuz?
Aksal süt ürünlerine satışını yapıyoruz. Keşan firması. Bir 
yıllık antlaşmalar yapıyoruz. Süte talep var. Büyük firma-
ların elinde olsa da belirleyici kartel firmalar var.  Bizde 
kaba yemimizi kendimiz üreterek maliyeti aşağıya çekme-
ye çalışıyoruz. 
-Hayvanlarınızın beslenmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Yaklaşık olarak 300 ton yıllık yonca yem, 2000 ton da 
yaklaşık mısır silajı ihtiyacımız var. İki ortak olarak arazi-
miz 2500 dönüm civarında bunun 600 dönümünde yon-
ca yetiştiriyoruz. Kalan arazi varlığında mısır, arpa, buğ-
day, ayçiçek ekimini yapıyoruz. Kuru sulu arazimize göre 
ürünü değiştiriyoruz. Sulu tarım yapmaya çalışıyoruz. İki 
yıldır yonca yetiştiriyoruz. İhtiyaçtan artan kalan yoncanın 
satışını da gerçekleştiriyoruz. Tarımsal desteklemelerini de 
alıyoruz.
-Yoncanın süt verimindeki etkisi nedir?
Bizim rasyonumuzda beş kilo yonca var. Yoncayı vermez-
sek ortalama 10-12 kilo aşağıya düşüyoruz süt veriminde. 
Benim işletmemde hava sıcaklığına göre bu günlerde de-
ğişiklik olabiliyor. Ortalama 28’in altına düşmez. Beş kilo 
yoncanın maliyeti 75 kuruştan hesaplarsan ortada. Yakla-
şık dört lira yapar. Ama kaç kilo süt artışına neden oluyor. 
Tarım İl Müdürlüğü de bu yıl çiftçilerimize yonca tohumu 
dağıtılacakmış, bilgim bu yönde çok iyi olur. İnsanlar ken-
di ürününü yetiştirip hayvanına verse süt artışını görecek. 
Yonca ile beş litre bir süt artışı daha iyi bir besleme ile ise 
12 litre civarı bir süt artışı gerçekleşiyor. Yüzde elli gelir 
artışı sağlar maliyetine göre. 
-Size yonca ekimini tavsiye eden oldu mu?
Tarım İl Müdürlüğü personelleri tavsiye ettiler. Bundan bir 
yıl önce yoncanın fiyatı arttı. Kilosu bir TL oldu. Bunun da 
yeri Konya. Buradan yakından ise Yunanistan’dan ithal et-
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tiler. Biz bu sallantıyı yaşamayalım, fiyat değişkenliğinden 
etkilenmeyelim, kendimiz yetiştirelim diye düşündük. Hem 
malsızda kalmayalım. Buraya Konya’dan geliyor mesela. 
Bura da yetişenle çok farklı. Oradan dal geliyor burada 
yaprak. Önce insanlar kendi hayvanlarına eksinler. Beş 
dönüm, on dönüm. Arada ki farkı görsünler. 
-Hayvancılığa başladıktan üç yıl sonra yonca ekmeye 
başlamışsınız. Bu süreçte yonca temini nasıl sağladınız?
Hep satın aldık o zaman. Tarlam vardı benim ama kuru 
araziydi. Tarlaları da bu süreçte aldık genişlettik ve ekim 
işlerine de başladık, ağırlık verdik. Sulu tarlayı yeni satın 
aldım. Aldığım gibide yonca ektim. Onlar yapmayınca 
biz yöneldik. Yonca ekerseniz mayıstan ekime kadar tar-
ladan çıkamazsınız.  Çalışma temposu yüksek. Müstecep 
köyünde yer altı sulama sistemi var. Küçükhıdır köyünde 
kapalı devre sulama sistemi var. Biri annemin, biri baba-
mın köyü, burasıda tarlalarımın olduğu köy. Ürünüm var 
alır mısın diyen olmadı. Satılık ürün ekmiyor kimse. 3500 
dönüm arazide sulanabilir alan oldu bu köylerde ürün 
ekip satan yok. Ben nakliye vererek ürün satın alıyorum. 
Buğdayın masrafı çok, bunun masrafı yok. Cirosu yüksek.

-Yonca yetiştiriciliğinden bahseder misiniz?
Yağmurlama-fıskiye sulama yapıyoruz. Damlama sula-
maya geçişi gerçekleştiriyoruz. Toprak altı sulamayı da 
önümüzdeki senelerde yapmak istiyoruz. En verimli sula-
ma yöntemini gerçekleştirmek hedefindeyiz. Yoncacılıktan 
vazgeçmeyeceğiz. Zor iş ama. Senede altı kere biçme, 
bağlamak, boru döşemek, tarladan kaldırmak, bu çalışma 
temposuna alışık değil bizim çiftçimiz. Yedinci biçim bile 
olabilir iklim kaldırır, müsait şartlar. Havalar soğumaya 
başlayınca artık büyümemeye başlıyor. Sulama düzgün, 
iklim müsaitse altı kere rahat oluyor. İki biçim arasında en 
az 20 gün. Arada yağmur yağarsa biçim on gün atıyor. 
Dolu sıkıntısı yok, zararı yok. Olası bir zararda sadece 
bir biçim eksik olmuş olur. Sigortaya bile ihtiyaç yok de-
sem yeri. Yonca biti sıkıntısı oluyor bir tek. Birinci biçimde 
bir tek ot oluyor. Bizde ilaç yok yoncada, kullanmıyoruz. 
Biçimden sonra normalde iki sulama yapıyoruz. Dümdüz 
arazi tavsiye etmiyorum. Biraz meyil olsa iyi olur mesela. 
Suyu tutan bir arazi. Yonca suyla olur ama su duran yer 
sevmez. İhtiyacı olandan sonrası sıkıntıdır. 
-Köyde, sizden önce yonca yetiştiriciliğinin durumu 
nasıldı?
İhtiyaçtan hasıl olduğu için bu işlere girdik ama satışına 

da geçtik yoncanın. Bence çiftçinin yapması gereken işi 
biz yapıyoruz. Olsaydı örneğin yonca, onlar bize temin 
edebilselerdi. Biz bu işe girmeyecektik. Dilimizin döndü-
ğünce biz bu işin karlı bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyo-
ruz. Ekinden kazanılan paralar ortada. Verimli olarak ya-
pıldığında 7-8 kat gelir artışı sağlanabilir yonca ve mısır 
ekerek. Çok az yapılıyordu. Biraz zor bu iş. Bizim çiftçi-
miz pek tercih etmiyor. Buğday, ayçiçeği ağırlıklı gidiyor. 
Bizde çiftçimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Alıcı olur mu 
acaba var akıllarında. Biz onların ürünlerini de alıyoruz, 
pazarlıyoruz. Pazarlama satma dertleri yok. Birazda mı-
sıra yönlendirmeye çalışıyoruz. Hayrabolu’dan mesela 
mısır alıyorum. Burada yeterli yok. 

-Köyde nasıl bir etki yarattınız?
Bizle konuşarak ta eken var. Artış görülüyor alıcısı olduğu 
zaman. 1000 dönüm ekim var burada yonca da. Yarısı 
bizim. Nerdeyse bir bizim kadar daha eken oldu yonca-
yı. İki sene içinde bu tabi ki. Tek tek kendi hayvanını ile 
ilgilenen üreticinin rasyonunda yonca yok. Zaman içinde 
gelişecek. Tavsiye ediyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz insa-
nımıza.
-Gübre kullanıyor musunuz?
Evet, kullandık. Gübreyi de bir kere attık zaten. Çok azot-
lu iyi gelmiyor. Bizler Namık Kemal Üniversitesinden de 
hocalarımıza danışıyoruz. Alet ekipman alırken de danış-
tık. Bezelyede ektik denedik. Onda istediğimizi tutturama-
dık. Yoncada devam edeceğiz. 
-Ne kadar ücretli işçi çalıştırıyorsunuz?
Hayvancılıkta 8-12 kişi, tarımda 6-8 kişi istihdamımız var. 
Tam zamanlı olarak çalışıyorlar.  

Röportaj
Deniz SARI - Sosyolog
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Tekirdağ ilinde 16,300 dekar alanda hali hazırda 
yonca ekiliş alanı hazırda bulunmaktadır. Bakanlığı-
mızca uygulanan çayır, mera ve yem bitkileri üreti-
mini geliştirme projesi kapsamında İl müdürlüğümüz 

tarafından tohum desteği ile 4082 dekar alanda yeni 
yonca üretim tesisi yapılacaktır. Bu amaca ulaşmak 
için toplam sekiz ilçede 334 çiftçiye 4800 kg yonca 

tohumluğu dağıtılacaktır.



Merhaba Adan Bey biraz kendinizden bahseder misiniz?
-Adanan PALA. 1963 doğumluyum. İlkokul mezunuyum. Evli-
yim. İki kızım var. Çorluda oturuyoruz. Babadan devir aldık 
çiftçiliği. Çekirdekten yetiştik. İki erkek kardeş birlikte sürdü-
rüyoruz. Çks’ye kayıtlı 31 dönüm arazi toplamda 40 dönüm 
arazimiz var. Ortak işliyoruz kardeşimle. Hayvancılık yapmı-
yoruz.
Ne tür ürünler yetiştiriyorsunuz?
-Bizde buğday, ayçiçeği yok. Bahçecilik var. Ağırlıklı olarak 
lahana yetiştiriyoruz. Bunun yanında kereviz, kuru fasulye, 
karnabahar da yetiştiriyoruz. 
Ürünlerinizi nereye satıyorsunuz?
-Çorluda manava, markete, pazara satış yapıyoruz. Kendim-
de pazara çıkıyorum. Dün benim pazarda beş yerde laha-
nam vardı. Ben gurur duyuyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
pazarında malım vardı. Bende geziyorum pazarı. Direk top-
tan malda satıyorum.
Ürettiğiniz ürünler nasıl?
-Bizim mahsullerin ne avantajı var derseniz, aldığın zaman 
kendini bozmaz, dayanıklıdır. Mahsul dediğin özelliğini, raf 
ömrünü kaybetmeyecek hemen. Halka böyle bir avantajda 
sunuyoruz biz. Kimi üreticiler çok azot kullanıyor. Çok azot 
kullandığın zaman mahsul, eve götürürsün zaman geçer, kısa 
sürede çürür. Kırmızılahana mesela raf ömrü uzundur. Bizim 
Türkiye birinciliğimiz var mesela ürünümüzde sesimizi duyu-
ramıyoruz. Kereviz bizden başka yetiştiren yok Çorlu’da me-
sela. Ben malıma güveniyorum. Temiz iş yapıyoruz biz. Biz 
daha fazla çeşitlere girmek istiyoruz ama kardeşim temkinli. 
Cesaret edemiyoruz. 
Tarım işçisi çalıştırıyor musunuz?
Mevsimsel tarım işçisi çalıştırıyoruz. Günlük yevmiye üzerin-
den çalışıyorlar. Çok fazla da ihtiyacımız olmuyor.  Ben me-
sela onları da eğitiyorum. Gittiğiniz diğer yerlerde de böyle 
çalışın diye. Millet bizim işçileri istiyor o zaman. Günlük yev-
miye 55 TL. Sekiz saat çalışıyorlar. Hava sıcak şimdi sabah 
erken geliyorlar. Erken paydos ediyorlar. Sonra evlerine gö-
türüyoruz onları. Sabahta evlerinden alıyoruz. Serinde çalış-
mak daha iyi oluyor. Onların da ekmek parası sonuçta. 

Üretiminizde ne gibi değişiklikler yaptınız?
-On beş sene önce düşündük taşındık kardeşimle. Televizyon-
lar söylüyor iklimler değişecek diye. Bizimde değişmemiz la-
zım dedim. Mevsime göre bitkilerin seçimini yapabilir miyiz 
diye düşündük. O zaman bana çok güzel fikirler sunuyorsun 
diye söylediler. İklim değişikliklerine uygun yeni tohumlar 
araştırıyoruz. Sofralık ürünler bizde, lezzet olması şart. Ak-
şam oldu sarmanı yaptın mı bizim lahanayla ağız tadınla 
yemeni isterim üretici olarak. 
Bulunduğunuz yerde havza kirli siz ne düşünüyorsunuz? Bu 
durum için bir şey yapıyor musunuz?
Herkese dedim buralar kirli. İnadına tarım yapıcam. Temiz-
lik olsun, oksijen olsun diye. Tarlamızın sınırında çekirdekten 
çam ağacı yetiştirdik biz. Tohumdan onları tek tek yetiştirdi 
kardeşim. En pis delta biziz. Bunları yapmamız lazım. 
Üretim maliyetleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tarımsal geli-
rinizi arttırmak için ne yapıyorsunuz?
Ektiğimiz fidelerin hepsini biz kendimiz yetiştiriyoruz. Oradan 
da çok avantajlıyız biz. Fide almamış oluyoruz. Normalde 
on bin TL fide parası verecekken biz bin TL ye tohum alarak 
çıkarıyoruz. Direk bu para o zaman bizim cebimize kalıyor. 
Parayla fide almıyoruz biz. Az para değil ki bu. Biz diğer 
üreticilere de bunu öğretmek istedik. Az para değil ki bu. 
Fide olduğu zaman, aldın fideyi tarlaya ekmek zorundasın. 
Biz şimdi kendimiz ürettiğimizden hava mesela yağışlı nasıl 
ekeceksin. Ekemezsin o zaman. Bekleme şansımız oluyor bi-
zim bu sefer. Diğer türlü zarar ediyor fideyi satın alan üretici. 
Buda bizim diğer avantajımız. Para kazanmanın kolaylıkları 
bunlar oluyor. Çiftçiye geri dönüşü bu şekilde güzel oluyor 
bence. Diğer çiftçilerin çok zarar gördü. 
Çiftçilik ile ilgili eğitimlere katıldınız mı?
Evet katıldım. Kendini geliştirmek önemli. Sertifikalarım var.  
Halk eğitim merkezinin düzenlediği kurslara katıldım. Seracı-
lık, budama, aşı yapma kurslarına katıldım. Bu eğitimlerden 
belge aldım. 

Röportaj
Deniz SARI - Sosyolog
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SARAY İLÇESİNİN TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI
 Saray İlçesinin tarihi, tarih öncesi devirlere kadar 
dayanmaktadır. Saray ilçesi sınırları içindeki Güneşkaya 
ve Güngörmez mağaralarında Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5000-
3000) buluntularına rastlanmıştır. Bu mağaralarda kazı yapıl-
ması halinde Paleolitik (Eski Taş Devri) çağına ait buluntulara 
rastlanması olasıdır. İlçenin; Ergene ovası ile Istranca dağları 
arasında sınır konumda bulunması yaşam alanı olarak tercih 
edilmesinde etkili olmuştur. Bu yönüyle Saray’ın Tekirdağ ilin-
deki en eski yerleşim bölgelerinden birisidir.
Saray; Trakya’da İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin kesi-
şim noktasındadır. İlçe merkezi düz bir araziye yerleşmiş olup 
eski İstanbul Kırklareli karayolu üzerindedir. Tekirdağ’ın Kara-
deniz’e kıyısı olan tek ilçesidir. Yüzölçümü 610 km2’dir. İlçe-
nin yükseltisi ise 142 m’dir. Saray’ın Kuzey’inde Karadeniz 
ve Kırklareli’nin Vize İlçesi, Batısında Çorlu ve Kırklareli’nin 
Lüleburgaz İlçesi, Doğusunda İstanbul İli’nin Çatalca İlçesi, 
Güneyinde ise Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy İlçeleri bulu-
nur. Saray 41° 28’ enlem ve 27° 44’  boylam içindedir.

ULAŞIM
 İl merkezine Çorlu-Çerkezköy ilçeleri üzerinden 81 
km, Muratlı ilçesi- Vakıflar kavşağı üzerinden 78 km ’dir. 
İstanbul İline 130, Çerkezköy İlçesine 19, Vize İlçesine 18, 
Çatalca İlçesine 75 km. mesafededir. Ayrıca Vize’ye bağlı 
Kıyıköy Beldesi’ne karayolu bağlantısı vardır.

YÖNETiM YAPISI VE İDARİ BÖLÜNÜŞ
 İlçemiz 2 belde (Büyükyoncalı ve Beyazköy) ve 19 
köyden müteşekkil bir ilçe iken 30 Mart 2014 tarihinde ya-
pılan mahalli idareler seçimleri sonucunda 12.11.2012 tarih  
ve 6360 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince 2 belde 
ve 19 köyün  mahalle statüsüyle Saray Belediye Başkanlığına 
bağlanmasına müteakip, ilçe merkezindeki 4 mahalle ile bir-
likte toplam 25 mahalleden oluşan bir yapı haline gelmiştir.

PERSONEL DURUMUMUZ
 Müdürlüğümüzde ilçe müdürü, 6 Veteriner Hekim, 8 
Ziraat Mühendisi, 1 Tekniker, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri, 
1 Ziraat Teknisyeni, 1 Memur, 1Hizmetli personelimiz bulun-
maktadır.

HİZMET BİNAMIZ VE HİZMET ARAÇLARIMIZ
İlçe Müdürlüğümüz Saray Hükümet Konağında hizmet ver-
mektedir. 3 adet kiralık araç bulunmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM
 İlçemizin arazi varlığı, Tarım Alanı(da), 342.450 da, 
Çayır – Mera Alanı, 30.490 da’dır. Bitki Koruma Ürünleri Ba-
yii 10, Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayii 10, Kimyevi 
Gübre Bayii ve Şubesi 14, Yem Bayii 21, Gıda Üretim Yerleri 
61, Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri 445 tane bulunmakta-
dır. 2014 yılında 1620 çiftçimiz Müdürlüğümüze Çiftçi Kayıt 
Sistemi dosyalarını teslim etmiş olup iptal edilenler dışında ka-

lan 1616 adet dosya Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt edilmiştir.
2014 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 1616 çiftçiye Mazot 
Desteklemesi, 1615 çiftçiye Kimyevi Gübre Desteklemesi, 
110 çiftçiye Toprak Analizi Desteklemesi ödemesi yapılmıştır.
2015 Yılı Güzlük Sertifikalı Tohum Kullanımı 637 çiftçidir. 
2014 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Uygu-
lamaları Üretici Sayısı 1238’dir. 2014 Yılı Ürünü Hububat 
Fark Ödemesi Uygulamaları Üretici Sayısı 1394’dür. 2014 
Yılı Üretimi Yem Bitkileri Destekleme Uygulamaları Üretici Sa-
yısı 97’dir. 

HAYVANSAL ÜRETİM
 İlçemizde toplam büyükbaş 11.475, toplam küçük-
baş 19.183 bulunmaktadır.  2014 yılı içerisinde Sığır cinsi 
hayvanlar için destekleme müracaatları 31.12.2014 tarihin-
de sona ermiştir. Bu kapsamda 696 yetiştiriciye 2949 adet 
Anaç Sığır Desteklemesi, 37 yetiştiriciye 233 adet Anaç Man-
da Desteklemesi ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde 122 
yetiştiriciye 12815 küçük baş hayvan için destekleme öde-
mesi yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde 1-2 ve 3. Dönem olmak 
üzere 959 adet büyükbaş hayvan için Kırmızı Et Desteklemesi 
ödenmiştir.  2014 yılında soy kütüğü desteklemeleri kapsa-
mında 198 işletmeye 1009 adet buzağı ve 2014 yılında Ön-
soykütüğü desteklemeleri kapsamında 407 işletmeye926 adet 
buzağı destekleme ödemesi yapılmıştır. 2015 yılında ilk 3 ay-
lık dönemde 716 yetiştiriciye 2527179 Lt. çiğ süt destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı Arılı Kovan Destekleme Uygula-
maları 122 arıcı ve 4452 adet kovandır. Gezginci arıcı sayısı 
ise 125’tir.  01.01.2015 – 25.06.2015 tarihleri arasında 
yapılan su ürünleri çalışmaları ise 37 kişiye amatör balıkçılık 
belgesi verilmiştir.  Su ürünleri kontrol ve denetim sayısı ise 
7’dir. 

İLÇEDEKİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
 Ziraat Odası 1, Çiftçi Malları Koruma Başk. 1, Tarım-
sal Kalkınma Koop. 4, Tarım Kredi Kooperatifi 4, Süt Üreticile-
ri Birliği 1, Arı Yetiştiricileri Birliği 1, Sulama Koop. 3, Üretici 
Birliği 2, toplam 17 üretici örgütü bulunmaktadır. 

GIDA VE YEM BİRİMİ ÇALIŞMALARI
 2015 yılında 61 kayıtlı iş yerinde 2 görevli personel 
ile 126 denetimde 5 yasal işlem yapılmıştır. Kayıtlı 243 gıda 
satış yerinde 2 görevli personel ile 106 denetim yapılmış olup 
3 yasal işlem yapılmıştır. Kayıtlı 202 toplu tüketim yerinde 2 
görevli personel ile 75 denetim yapılmış olup 4 yasal işlem 
yapılmıştır. Kayıtlı 21 yem bayisinde 2 görevli personel ile 8 
denetim yapılmıştır. 

DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI
 2015 yılı ilk 6 ay içerisinde Saray Merkez mahalle-
lerinde 8 üretici ile yem bezelyesi demonstrasyonu çalışması, 
Saray Sofular mahallesinde 1 üretici ile buğday-arpa verim 
çeşit demonstrasyonu çalışması yapılmıştır.
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SÜLEYMANPAŞA

ASPİR DEMONSTRASYONU BAŞARI İLE 
SONUÇLANDI

Trakya Tarımsal Araştırmalar İstasyonu, 
İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüğümüz 
tarafından Tekirdağ çiftçilerine tanıtımı 
yapılmak üzere Kayı mahallesinde ku-
rulan aspir sonuç demonstrasyonunun 
hasadı yapıldı.
Demonstrasyonda Aspir çeşidi olarak 
Trakya Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü 
tarafından Seleksiyon yolu ile geliştirilen 
Linas çeşidi kullanıldı.
Aspir ekimi, Kayı Mahallesi Çiftçilerin-
den Hüseyin Karaevli’nin Muratlı yolu 
üzerinde bulunan tarlasına 24 Mart 
2015 tarihinde Trakya Tarımsal Araş-
tırmalar İstasyonu Tarla Bitkileri Bölüm 
Başkanı Ziraat Mühendisi Dr. Metin 
Babaoğlu kontrolünde yapıldı. Tarlada 
yapılan kültürel tedbirler ve kontroller 
ilçe müdürlüğümüz teknik personelleri ve 
üretici Hüseyin Karaevli tarafından ger-
çekleştirildi.
Hasat 17 Ağustos 2015 tarihinde yapıl-
dı ve dekardan 266 kg verim alınarak 
alışıla gelmiş aspir veriminin üzerinde 
bir sonuç elde edildi.

ÇATAK EĞİTİM VE YAYIM 
ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve 
2015 yılında Tekirdağ ilini de kapsamı 
içine alan ÇATAK (Çevresel Amaçlı Ta-
rım Arazilerinin Korunması) projesi baş-
latılmıştır. Bu kapsamda Tekirdağ ilinde 
ÇATAK projesine dahil olan Avşar, Ça-
nakçı, Dedecik,  Generli, Işıklar, Karansıl-
lı, Naip, Taşomurca ve Yazır mahallele-
rimizde İlçe Müdürlüğümüz personelleri 
Ziraat Mühendisi Figen AKTAŞ, Yüksek 
Ziraat Mühendisi Ebru Zeynep ÖZEL ve 
Yüsek Ziraat Mühendisi Ercan YILMAZ 

tarafından eğitim ve yayım çalışmaları 
düzenlenmiş olup konuyla ilgili yazılı ve 
görsel olarak üreticilerimiz bilgilendiril-
miştir. Ayrıca Tekirdağ Gıda,Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünün koordina-
törlüğünde Süleymanpaşa Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İlçe müdürlüğünün katılı-
mıyla proje kapsamındaki mahalle muh-
tarlarına konuyla ilgili eğitim toplantısı 
düzenlenmiş muhtarlarımızın bu konuyla 
ilgili soruları cevaplandırılmıştır.

İLÇEMİZDE GIDA DENETİMLERİ
SÜRÜYOR

İlçemizde kayıtlı bulunan gıda işletmele-
rinde denetimler devam etmektedir. Tem-
muz ve ağustos aylarında yapılan dene-
timlerde 98 adet toplu tüketim ve satış 
yerleri denetlenmiştir.

ÇORLU

AYÇİÇEĞİ BİTKİSİNDE HASAT 
KONTROLLERİ 
İlçemizde Biçerdöver hasat  kontrolleri  
oluşturulan ekipler ile Ayçiçeği bitkisinin 
hasadıyla devam ediyor. Zamanında, en 
az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak 
hasat edilmesini sağlamak amaçlanıyor.

8. ÇORLU TARIM FUARI AÇILDI

8. si düzenlenen Çorlu Tarım Fuarı 5-9 
Ağustos 2015 tarihleri arasında Çorlu 
yeni fuar alanında düzenlendi.  Fuarın 
açılışı Tekirdağ Milletvekili Sn. Ayşe 
DOĞAN, Tekirdağ Valisi Sn. Enver SA-
LİHOĞLU, Çorlu Kaymakamı Sn.Levent 
KILIÇ ve Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Sn. Zekeriya SARIKO-
CA ‘nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Türkiyenin en büyük açık alanına sahip 
olan fuarda 220 adet firma ve 840 mar-

ka katıldı. Türkiyede faaliyet gösteren 
tüm traktör markalarının yanında 36 ayrı 
şehirden gelen ekipmanlar da sergilendi.

ERGENE

HASAT KONTROLLERİ

İlçemizde Biçerdöver hasat kontrolleri 
başlamış ve oluşturulan ekipler ile tüm il-
çemizin tarla bitkileri zamanında, en az 
ürün kaybı ile ve tekniğine uygun olarak 
hasat edilmesi amacıyla; 941 da alanda 
Buğday, 10 da Arpa ve 20 da alanda 
Yulaf Temmuz ayı içerisinde toplamda 
25 adet biçerdöver kontrolü yapılmıştır.
  
KKKA HASTALIĞI HAKKINDA YAYIM 
ÇALIŞMASI

Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerinde Vete-
riner Hekim İlke KIZILTOPRAK tarafından 
Kuran kursu öğrencilerine kenelerden 
bulaşan KKKA hastalığı nedir? Nasıl bu-
laşır?  Ne  gibi tedbirlerin alınması ge-
rektiği hakkında hayat kurtaran bilgiler 
verilmiştir. 

AŞI PROGRAMI

İlçemizde Temmuz-Ağustos ayları içeri-
sinde kurban kesim yerlerinin denetimi 
yapılmış olup ayrıca  ilçemizde aşı prog-
ramı kapsamında 15 mah. 5799 şap 
aşısı 1mah. 225 koyun- keçi vebası >>>
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8 mah. 5950 küçükbaş sağlık tarama-
sı, 16 mah. 7000 büyükbaş da sağlık 
taraması, 8 mah. 5190 K.K.çiçeği aşısı 
ve 14 adet kuduz aşısı yapılmış olup yıl 
sonuna kadar aşı programımız ve sağlık 
taramalarımız devam edecektir.

ŞARKÖY

ÇATAK (ÇEVRE AMAÇLI TARIM ARAZİ-
LERİNİ KORUMA PROGRAMI):

Bu yıl İlimizde ilk defa uygulanmaya 
başlanacak olan ÇATAK (Çevre Amaç-
lı Tarım Arazilerinin Koruma Programı) 
Projesi kapsamında Şarköy İlçe Müdür-
lüğümüz Teknik Personelleri tarafından 
projeye dâhil olan mahallelerimizde 
gece bilgilendirme toplantıları yapılmış 
ve en son ilçe merkezinde, Şarköy Kay-
makamlık binası Toplantı Salonu’nda 
18.08.2015 tarihinde Mahalle Muhtar-
ları, Kooperatif Başkanları ve Üreticile-
re yönelik geniş katılımlı bilgilendirme 
toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda 
ÇATAK Projesi İl Koordinatörü Mühendis 
Gökhan ÇAVAŞ tarafından sunum yapı-
larak ÇATAK hakkında bilgi verilmiş ve 
projenin işleyişi anlatılmıştır. 

AŞILAMA VE KÜPE İLE 
KİMLİKLENDİRME FAALİYETLERİ

İlçe Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri 
tarafından Hayvan Hastalıkları ve Zarar-
lıları Genelgesine göre tüm mahalleleri-
mizdeki küçükbaş hayvanlara Ağustos 
ayında Brucella aşısı yapılmıştır. Kurban 
Bayramının yaklaşması nedeniyle ilçe-
miz sınırları içerisinde bulunan küçükbaş 
hayvanlara küpeleme yoluyla kimliklen-
dirme faaliyeti hız kazandı.

 

İLÇEMİZDE BİÇERDÖVER KONTROLLERİ 
DEVAM ETMEKTEDİR.

Şarköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan Ayçi-
çek hasadında, ortaya çıkabilecek dane 
kaybı oranını minimum seviyeye düşüre-
bilmek için sıkı denetimlerini sürdürmek-
tedir.

YEM BİTKİLERİ KONTROLLERİ

Yem Bitkileri desteklemesi kapsamında 
arazi kontrolleri İlçe Müdürlüğümüz tek-
nik personelleri tarafından gerçekleştiril-
mektedir. 

SARAY

HASAT KONTROLLERİ

İlçemizde Ayçiçeği Biçerdöver  Hasat 
kontrolleri başlamış oluşturulan ekip ile 
tüm mahallerimizde tarla bitkilerinin za-
manında, en az ürün kaybı ile tekniğine 
uygun olarak hasat edilmesini sağlamak 
amacıyla kontrollere devam edilmekte-
dir.
 

HAYRABOLU

YEM BİTKİLERİ KONTROLÜ: Çalışma böl-
gelerine göre Tar-gel personeli eşliğinde 
çalıştığı mahallelerde tabletten yerinde 
yem bitkileri kontrolü yapılmıştır.

BİÇERDÖVER KONTROLLERİ: Temmuz 
ayında da devam eden buğday hasadı-
na Müdürlüğümüzde teknik elamanlar-
dan oluşan iki ekip düzenli olarak biçer-
döver kontrollerine çıkmaktadır. 
 
ARI KONTROL VE DESTEKLEMELERİ: Te-
kirdağ Hayrabolu İlçe Müdürlüğümüzde 
2015 Yılı üretim sezonunda ilçemize ge-
len gezginci arıcıların arı kontrolleri ve 
desteklemeleri yapılmıştır.

MALKARA

GIDA DENETİM

İlçemizde faaliyet gösteren çok sayıda 
gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerle-
rinde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kap-
samında denetim yapıldı. Denetimde iş-
letmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki 
ortamları, hijyenik şartlara uygunlukları, 
ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza 
durumları, etiket bilgileri ve satış koşul-
ları kontrol edildi. Kanun ve ilgili yönet-
meliklerle belirlenmiş kurallara uymayan 
işletmelere tespit edilen aksaklıkları gi-
dermeleri için ek süre verildi. 

KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA-
RIN AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMASI

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü Hayvan Sağlığı Şubesi personelleri 
tarafından İlçemizde Kurbanlık olarak 
yetiştirilen  Küçükbaş hayvanlara yönelik 
PPR (Koyun Keçi Vebası) aşısı ve küpele-
me çalışmaları başladı. 
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Arazi Toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak ta-
rımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek bicimde veya 
toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güç-
leştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli par-
sellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tar-
la içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği 
esaslarına uygun faaliyette bulunmasını sağlayacak yapıya 
kavuşturularak planlanması ve uygulanması işlemidir.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA AMAÇ
Daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktör-
lerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretim ve tarım-
sal işletmelerinin verimliliğini arttırmak ve kırsal kesimdeki nü-
fusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması 
bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ 
FAYDALARI
-Tarımsal verim artışı sağlanır,
-Toprakların bölünmesi ve küçülmesi önlenir,
-Yol, sulama ve tahliye kanalları vb. her türlü fiziki tesislerin ve 
genel olarak Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerinden (TİGH) vatan-
daşların eşit oranda etkilenmesi ve yararlanması sağlanır,
-Toprak korunur ve geliştirilir,
-Mevcut tarihi ve kültürel alanların korunması sağlanır,
-Köy yerleşim yerlerinin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı 
sağlar.
-Kadastro yenilenir,
-Kırsal alanda sosyal huzur ve işletme bütünlüğü sağlanır.
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ VATANDAŞA MA-
LİYETİ NEDİR?
Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemek-
tedir. Tüm masraflar bütçeden karşılanmaktadır. Ancak kanal 
ve yol gibi ortak kullanım alanları için ortalama %5-6 ya varan 
kesintiler yapılmaktadır.
Tekirdağ İli Ergene İlçesi Karamehmet Mahallesi toplulaştırma 
çalışmaları sonrası kadastral parsel durumu.
TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA 
SABİT TESİSLER (Bahçe, Ev, Bağ, Artezyen)NASIL DEĞERLEN-
DİRİLİR?
Toplulaştırma alanında malikler ile birlikte mahalline gidilerek 
sabit tesisler tutanakla belirlenir ve toplulaştırma çalışmaları es-
nasında dikkate alınır. Yeni parselasyon planlamasında sabit 
tesisler maliklere verilecek şekilde düzenlemeler yapılır. Ancak 
toplulaştırma ilanından sonra yapılan sabit tesisler bu planla-
mada dikkate alınmaz.

 
 
 

 Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi kapsamında tarım-
sal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla Tekirdağ Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Müdür-
lüğümüz işbirliği ile İlimiz Şarköy İlçesi Gaziköy ve Kirazlı 
Mahallelerinde 2014 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğünce yeni geliştirilerek tescil edilen Tekirdağ 
Misketi, Tekirdağ Sultanı, Bozbey, Güz Gülü ve Özer Karası 
çeşitlerinden oluşan üzüm çeşit demonstrasyonları kurulmuştur.

Her bir demonstrasyon alanı 1 dekar olup, her bir çeşitten 
50’şer adet fidan dikilmiştir. Proje 2014-2015-2016 yıllarını 
kapsamaktadır.
 Proje kapsamında 10 Eylül 2015 Perşembe günü Te-
kirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Yeni üzüm 
çeşitlerimizin üzüm üretimi yapan çiftçilerimize tanıtılması 
amacıyla çiftçi inceleme gezisi düzenlenmiştir. Etkinliğe İl Mü-
dür Vekili Oktay ÖCAL, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitü-
sü Müdürü Mehmet SAĞLAM, Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz 
ÖZER, Proje görevlileri ve Üzüm üretimi yapan Gaziköy ve 
Kirazlı Mahallelerimizden 30 çiftçimiz katılmıştır.  Faaliyetler 
öncesi Enstitü toplantı salonunda üreticilerimize Enstitü Müdürü 
Mehmet SAĞLAM  “Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünün 
çalışmaları ve yeni geliştirilen üzüm çeşitleri” hakkında, Enstitü 
Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz ÖZER “Şarköy İlçesinde kurulan 
üzüm çeşit demonstrasyonu ve bu gün düzenlenen çiftçi incele-
me gezisi” hakkında da kısaca bilgi vermişlerdir.
 Toplantı sonrasında Enstitüye ait bağ alanlarına gidi-
lerek, burada geliştirilen ve üretilen üzüm çeşitleri hakkında 
bilgi verilmiştir. Enstitü bünyesinde bulunan üzüm ürünleri iş-
leme tesisi gezdirilmiş olup, burada Üzüm suyu ve pekmez ve 
üretimde kullanılan alet, makine ve donanımlar hakkında bilgi 
verilmiştir.
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ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
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21 Temmuz - Ağustos 2015

SN. VALİMİZ ENVER SALİHOĞLU,
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN BRİFİNG ALDI.

Sn. Valimiz Enver SALİHOĞLU, İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
Ziyaretinde Sn. Valimize, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz 
tarafından gıda ve yemin piyasa denetimleri, ithalat ve ihracat 
denetimleri konularında brifing verildi.

MÜSTEŞAR YARDIMCIMIZ SN. MEHMET HADİ TUNÇ,
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı 
Sn. Mehmet Hadi TUNÇ, DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Fuarı 
münasebetiyle bulunduğu ilimizde, İl Müdürlüğümüzü ziyaret 
etti. İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA, Bakanlığımıza 
Bağlı Kuruluş Müdürlerimiz,  İl Müdür Yardımcılarımız ve Şube 
Müdürlerimiz tarafından kurumumuzda karşılanan Müsteşar 
Yardımcımız Sn. Mehmet Hadi TUNÇ’a İl Müdürümüz Sn. Ze-
keriya SARIKOCA tarafından ilimiz hakkında brifing verildi.

ELMALI MAHALLESİNE ZİYARET

Tekirdağ Valisi Sayın Enver SALİHOĞLU Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Sn. Zekeriya SARIKOCA, Malkara Kayma-
kam Vekili Enbiya EKEN, İlçe Jandarma Komutanı Yzb.Murat 
KIZILTAN ve İlçe Müdürümüz Cengizhan ERBAŞ ile birlikte 
İlçemiz Elmalı mahallesini, ziyaret ettik. Yapılan ziyarette va-
tandaşlarla sohbet edilerek talep ve sorunları dinlenildi.Ma-
halle muhtarı Hasan ÇİNKO ile görüşülerek mahalle hakkında 
bilgi alındı.

MAHALLE ZİYARETLERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR

İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA, Saray İlçemize bağlı 
Selçuk ve Osmanlı Mahallelerimizde ikamet eden çiftçilerimizi 
ziyaret etti. Çiftçi sorunlarının dinlenildiği ve çözüm önerileri-
nin sunulduğu ziyarette, üreticilerimize ağırlıklı olarak hayvan 
hastalıkları ile mücadele yöntemleri, hayvan refahı ve hijyeni, 
hayvan yetiştiriciliği, mera çalışmaları, yonca yetiştiriciliği ve 
hayvan beslenmesindeki önemi, alternatif tarımsal ürünler, ka-
liteli buğday üretimi ve yöreye uygun buğday çeşitleri, anız 
yakmanın zararları, toprakta kuru madde oranının arttırılması, 
tarım sigortacılığı konularında bilgi verildi. 

NEZAKET ZİYARETLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BAYRAMLAŞMA

İl Müdürümüz Sn. Zekeriya SARIKOCA, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve tüm personelin katılımıyla; Ramazan ve Kur-
ban Bayramı münasebetiyle müdürlüğümüzde bayramlaşma yapıldı.




