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Yozgat 6. Tarım Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı Açıldı

Yozgat Fuar Alanında dü-
zenlenen Tarım, Hayvancı-
lık Teknoloji Fuarına Yozgat 
Valisi Abdulkadir Yazıcı, Eski 
Maliye Bakanı Lütfullah Ka-
yalar, Belediye Başkanı Kazım 
Arslan, Tarım Reformu Genel 
Müdür Yardımcısı Faruk Fıra-
toğlu, İl Müdürümüz Ziyaattin 
Özdemir, TSO Başkanı Metin 
Özışık, sivil toplum kuruluş 
temsilcileri çiftçiler ve firma 
temsilcileri katıldı.

Fuar açılışında konuşan 
Yozgat Belediye Başkanı Ka-
zım Arslan, Yozgat’ın tarım 
açısından Türkiye’nin en 
önemli illerinden biri olduğu-
na ifade ederek, bu özelliğiy-
le tarım sektörünün Yozgat’ta 
gelişip, ilerlemesi gerektiğini 
vurguladı.

Tarım Orman ve Köyişleri 
ve Maliye eski Bakanı Lüt-
fullah Kayalar da Türkiye’de 
üretimi artırabilmek için hü-
kümetlerin sanayiye büyük 

önem verdiğine değinerek, 
“Ama bilmemiz lazım ki, sa-
nayiyi geliştirebilmek için ta-
rımın ve tarımsal sanayinin 
gelişmesi gerekir. Tarım ve 
tarımsal sanayi gelişmeden 
sanayinin gelişmesi mümkün 
değildir. Geliştirmeye kalksa-
nız bile temelsiz bir yapı gibi 
olur. Bu gün bütün dünyada-
ki ekonomik gelişmeler takip 

edildiğinde yeniden tarımın 
önemi bütün dünyada öne 
çıkmaktadır. Tarımın öne-
mi yeniden anlaşılmaktadır. 
Türkiye’nin yeni tarım politi-
kalarını, yeni gelişme politi-
kalarını, yeni büyüme politi-
kalarını çok akılcı bir şekilde 
geliştirmesi gerekmektedir” 
şeklinde konuştu. 

      Haberin devamı sayfa 2’de

Bu yıl  6’ıncısı 
düzenlenen ve İl 
Müdürlüğümüzün 
de destek verdiği  
“Tarım Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı” 
törenle ziyarete
açıldı.
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Sorgun ilçemizde Tarım Sigortaları Bilgilendirme 
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Koordinasyon  ve Değerlendirme
 Toplantısı Yapıldı

İlçelerimizde 2015 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları 
ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü ile ilgili

17-25 /03/ 2015  tarihleri   Akdağmdeni, Bo-
ğazlıyan Sorgun ve Kadışehri  İlçelerinde, İlçe Mü-
dürlükleri toplantı salonlarında  2015 yılı Hayvan 
Hastalık  ve Zararlıları ile Mücadele ve Hayvan Ha-
reketlerinin Kontrolü ile ilgili koordinasyon ve  de-
ğerlendirme toplantıları yapıldı.

İl Müdürümüz Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR baş-
kanlığında yapılan toplantılara, Hayvan Sağlığı ,Ye-
tiştiriciliği ve  Su Ürünleri Şube Müdürü Onur PO-
LAT,  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İlçe 
Müdürlüğü Personeli, ilçelerde   faaliyet gösteren 

hayvancılıkla ilgili sivil toplum örgütleri temsilcileri  
ile  köy-mahalle  muhtarları katılmışlardır. Toplan-
tıların  açılış konuşmalarını yapan   İl Müdürümüz  
Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR ;Sözlerine 2015 Yılı İlkba-
har Şap Aşılamalarının İl genelinde  02.Mart.2015  
itibarı ile başladığını  belirttikten sonra, 2014 Yılın-
da  özellikle Şap aşılamalarında , yakalanan % 96  lık  
başarı oranının, 2015 yılında da   tekrar etmesi için 
çalışacaklarını, Lumpy Skin  ve diğer  aşılamalarının  
da  üstün bir gayretle, yüksek  oranda  gerçekleşe-
ceğini beklediğini, hayvan  hareketlerinin kontrol 

edilmemesinin, hayvan  hastalıklarının yayılmasın-
da önemli bir faktör olduğunu, dolayısıyla  hayvan  
sahiplerinin  hayvan sevklerinde  istenen   aşıları  
zamanında yaptırmaları, hayvan sevkleri  sırasında 
istenen   belgeleri  beraberlerinde bulundurmaları 
gerektiğini, hayvan sahiplerinin hayvanları ile ilgili 
bildirimleri yasal süreler içinde yapmaları gerekti-
ğini belirtti. 

Yapılacak tüm faaliyetlerde, muhtarlarımızın 
geçmiş yıllarda  verdikleri destekleri yine bekledik-
lerini de   sözlerine  ekledi. İl Müdürümüz  Sayın  
Ziyaattin ÖZDEMİR ‘ in açılış konuşmalarını taki-
ben , Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri  
Şube Müdürlüğü tarafından  yapılan sunularda; 
2014  yılında  yapılan  çalışmalar değerlendirilmiş 
olup,2015 Yılında yapılacak  aşılamalar  ve diğer   
hayvan sağlığı  hizmetleri plan ve programları açık-
lanmıştır. Toplantılar karşılıklı soru ve cevaplarla 
sona ermiştir.

Yozgat Valisi Abdulkadir 
Yazıcı’da yaptığı konuşmada bu yıl 
6’ıncısı düzenlenen fuarın daha ge-
liştiğini söyledi. Yozgat’ın tarım ve 
hayvancılık kenti olduğuna dikkat 
çeken Yazıcı: “Fuarda, güzel yeni 
icat edilip yapılan tarım aletleri var, 
geliştirilmiş makineler var. Tarımla 
ilgili yoğun bir ilgi var, biz de merak 
ettiğimiz konulara bakıyoruz, farklı 
teknolojiyle üretilmiş makinele-
re görüyoruz. Çiftçimiz her geçen 
gün fuara daha çok rağbet edi-

yor. Özellikle makineli tarım aletle 
rağbet görüyor. Girdileri düşürme 
noktasında geliştirilen makinelere 
çiftçilerimizin ilgisi büyük” diye ko-
nuştu.

Açılış sonrası Vali Yazıcı, Eski 
Bakan Lütfullah Kayalar, Belediye 
Başkanı Kazım Arslan, TSO Başkanı 
Metin Özışık ve beraberindekiler 
fuarın açılış kurdelesini kesip stant-
ları tek tek ziyaret ederek, tarım, 
hayvancılık ve gıda üzerine sergile-
nen ürünleri inceledi.

Yozgat 6. Tarım Hayvancılık 
ve Gıda Fuarı Açıldı
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından düzenlenen ‘Tarım ve 
İnsan’ konulu fotoğraf yarışmasında 
derece alan fotoğraflar Yozgat’ta 
sergilendi. Yozgat Belediyesi Bilal 
Şahin Kültür ve Gençlik Merkezi sa-
lonundaki serginin açılışını Yozgat 
Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Talip Kars-
lıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdür Vekilimiz Ahmet Alataş ile 
birlikte yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından düzenlenen ‘Tarım ve 
İnsan’ konulu fotoğraf yarışmasında 
derece alan fotoğraflar Yozgat’ta 
sergilendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın Denizbank ile işbirliği 
yaparak, toprak ve tarımın önemi-
ne dikkat çekmek amacıyla geçtiği-
miz yıl 6’ıncısı düzenlen yarışmada 
öne çıkan, derece alan eserler Yoz-
gat Belediyesi Bilal Şahin Kültür ve 

Gençlik Merkezi salonunda sergi-
lendi. Yozgat Vali Yardımcısı Yavuz 
Güner, Belediye Başkan Yardımcısı 
Talip Karslıoğlu, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdür Vekili Ahmet Ala-
taş ile birlikte serginin açılışını yap-
tı, davetlilerle sergiyi gezdi. 

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdür Vekili Ahmet Alataş, 
fotoğrafların daha önce de diğer 
şehirlerde sergilendiğini hatırlata-
rak, ‘’Tarım ve insan konulu fotoğ-

raf yarışması ile ülkemizin doğal 
güzelliklerini de gözler önüne ser-
miş oluyoruz. Toprağın ve tarımın 
önemi konusunda sosyal ve bireysel 
duyarlılığı geliştirmek olan serginin 
Yozgat’ta açılması bizleri sevindir-
miştir’’ diye konuştu.

İlgi gören fotoğraf sergisini ge-
zenler arasında Anaokulu öğrencile-
ri de yer aldı. Öğrenciler, fotoğraflar 
hakkında öğretmenlerinden bilgi 
edindi. 

Sorgun İlçemizde Aspir Bilgilendirme Toplantısı
19 Mart 2015 günü Sor-

gun Ticaret ve Sanayi Oda-
sı toplantı salonunda aspir 
bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı. Toplantıya İl Müdür 
Yardımcımız Özgür MEMİŞ, 
Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Fikret Akın ER-
DEM, Sorgun Ziraat Odası 
Başkanı Hacı TUZLACIK, 
Marmara Tohum A.Ş. Deha 
Biyodizel, Doğa Gıda A.Ş. 
temsilcileri, muhtarlar ve 
çiftçiler katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan 
İl Müdür Yardımcımız Öz-
gür MEMİŞ  aspir bitkisinin 

önemine değinerek nadas 
alanlarının daraltılması 
için kuraklığa da dayanıklı 
bir bitki olan aspir bitkisi-
nin önemli bir yere sahip 
olduğunu belirtti. Prof Dr. 
Fikret AKIN ERDEM aspir 
bitkisi yetiştiriciliği, sözleş-
meli üretim modeli, yetiş-
tirmede yaşanan sıkıntılar 
hakkında genel bir bilgilen-
dirme yaparak çiftçilerimiz 
tarafından gelen sorula-
rı cevapladı. Daha sonra 
sözleşmeli üretim yapan 
firmalarca tanıtın ve bilgi-
lendirme yapıldı.

TARIM VE İNSAN KONULU 5.ULUSAL 
FOTOĞRAF  SERGİSİ AÇILDI 
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12 Mart 2015 tarihinde Sorgun 
İlçemizde çiftçilerimize yönelik Tarım 
Sigortaları Bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Sorgun Kay-
makamı Ali ARSLANTAŞ , İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Öz-
gür MEMİŞ,TARSİM Ankara Bölge Mü-
dürü Murat KAYA, Kayseri tarım Kredi 
Kooperatifleri Bölge Birliği temsilcileri 
ve çiftçilerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan İl Müdür Yardımcımız  Özgür 
MEMİŞ “Tarımsal üretimi tehdit eden 
doğal riskler nedeniyle meydana ge-
len kayıplar, üreticinin gelirinde dal-

galanmalara neden olmakta, üretim 
faaliyetinin sürdürülmesini kesintiye 
uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal 
üretimde meydana gelecek bu kayıp-
ların önlenebilmesi ve azaltılabilmesi 
için en etkili sistem Tarım Sigortası’dır. 
Bu sebeple, üreticilerin tüm doğal 
afetlere karşı güvence altına alınarak, 
gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek, 
geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir ta-
rım sigortası sisteminin kurulabilmesi 
amacıyla, 5363 Sayılı “Tarım Sigor-
taları Kanunu” 21.06.2005 tarihinde 
Resmi Gazetede yayınlanarak, yürür-
lüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havu-

zu (TARSİM) kurulmuştur. Sistem’in 
kar amacı bulunmamaktadır ve te-
meli gönüllülük esasına dayanmakta-
dır. İlimizde 2014 yılında tüm sigorta 
branşlarında yaklaşık 41.000 adet 
poliçe düzenlenmiştir. Çiftçilerimize 
Tarsim tarafından 6.3 Milyon TL hasar 
ödemesi yapılmıştır. Tarımsal üretim-
de yaşanabilecek doğal risklere karşı 
çiftçilerimizin ürünlerini ve hayvan-
larını sigorta yaptırmaları konusunda 
bilgilendirme ve eğitim çalışmaları-
mız yapılmaktadır.Çiftçilerimizin do-
ğal risklerden dolayı meydana gele-
bilecek kayıplarının önüne geçilmesi 

için tarım sigortası yaptırmalarını tav-
siye ediyor ve önemsiyoruz.” dedi

Daha sonra TARSİM Ankara Bölge 
Müdürü Murat KAYA tarafından tarım 
sigortalarının tanımı , işleyişi ve bit-
kisel-hayvansal sigortalar hakkında 
bilgi verdi.

Toplantının  sonunda çiftçilerimi-
zin konu ile ilgili soruları İl Müdürlü-
ğümüz, TARSİM Bölge Müdürlüğü ve 
Kooperatif Merkez Birliği temsilcileri 
tarafından cevaplandırılarak toplantı-
ya son verildi. 

Sorgun İlçemizde Tarım Sigortaları 
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi 

İl Müdür Yar-

dımcımız  Özgür 

MEMİŞ “İlimizde 

2014 yılında tüm 

sigorta branş-

larında yaklaşık 

41.000 adet poli-

çe düzenlenmiş-

tir. Çiftçilerimize 

Tarsim tarafından 

6.3 Milyon TL 

hasar ödemesi 

yapılmıştır” dedi.

2. Ulusal Çocuk Resim Yarışması
Ülkemizde genç nesillerin, sanatın 

en renkli içeriğini barındıran resim 
üzerinden gıda güvenilirliğine dair 
bilgi ve birikimlerini, beklenti ve ha-
yallerini yansıtabilecekleri bir payla-
şım platformu oluşturma ve böylece 
kamuoyunda gıda güvenirliği ile ilgili 
farkındalıkları geliştirmek amacıyla, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğin-
de ilkokul 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri 
için “Geleceğimizin Gözüyle Güveni-
lir Gıda Ulusal Resim Yarışması”nın 
ikincisi düzenlenecektir.  Yarışmaya 
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği (SETBİR) sponsor 
olacaktır. Yarışmaya başvurular 3 
Nisan 2015 - 1 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında yapılabilecek.
Yarışmayla genç nesillerin gıda 

güvenirliğine dair bilgi ve birikimle-
rini, beklenti ve hayallerini yansıta-
bilecekleri bir paylaşım platformu 
oluşturarak gıda güvenirliği konu-
sunun geniş kitlelere duyurulması 
planlanmaktadır. Yarışma, Türkiye 
genelinde bulunan yaklaşık 29 bin 

özel ve resmi ilkokulu kapsamakta-
dır. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ka-
tılabileceği yarışmada 81 ilin 1. 2. ve 
3.’lerine toplam 243 ödül verilecek. 
Ayrıca yurt genelinde dereceye giren 
resimler arasından belirlenecek olan 
Türkiye  1. si, 2. si ve 3.’süne de ödül-
ler verilecek. Yarışma sonunda dere-
ceye giren eserlerden oluşan gezici 
sergi tüm illerimizde sergilenecek.

İl Müdürlüğümüzden Duyurular
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İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR; Büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan sahiplerinin, hayvanları ile il-
gili her türlü alım – satım, il dışı - il içi  nakilleri , 
hayvanların ölümü, doğumu gibi bildirimleri  yasal 
süreler içinde İl/ İlçe Müdürlüklerine  yapmala-
rı gerektiğini aksi halde  yüksek miktarlarda İdari 
Para Cezaları ile karşılaşacakları konusunda uyarı-
larda bulundu.

 İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR ; hayvan 
alan veya satan kişilerin; alım- satım işlemini taki-
ben en geç 7 ( YEDİ) gün içinde, yeni doğan veya 
ölen-kesilen  hayvanların  en geç 30 ( otuz) gün için-
de  İl/ İlçe Müdürlüklerine  bildirmesi, İl dışına  hay-
van sevki yapacak  kişilerin Veteriner Sağlık Raporu, 
il içinde   nakil yapılacaksa  büyükbaş hayvanlar için 
pasaport küçükbaş hayvanlar için nakil belgesinin 

beraberlerinde bulundurmaları  gerektiğini belirtti.
 Ayrıca   İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR; Hay-

van bildirimlerinin yasal süreler içinde  yapılması 
konusunda ilimizde mevcut bulunan büyük ölçekli 
hayvancılık işletmesi sahiplerinin  hayvan bildirim-
lerini zamanında yaparak, küçük ölçekli hayvancılık 
işletmesi sahiplerine örnek olmalarını,hayvancılıkla 
ilgili sivil topum örgütlerinin  çiftçilerle yapacağı 

toplantılarda  özellikle Hayvan Bildirimleri konusu-
nu da işlemelerini  istedi.

Hayvan Bildirimleri  ile ilgili olarak İl Müdürlü-
ğümüz tarafından  10.000 adet “Hayvan Bildirim-
leri“ konulu  broşür bastırılmış olup, ilimiz merkez 
ve ilçelerimizde bulunan hayvan sahiplerine bizzat 
işletmelerine gidilerek elden teslim edilmeye baş-
lanmıştır.

H a y v a n  S a h i p l e r i n e 
Ö n e m l i  U y a r ı l a r                    

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR‘ denİl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDE-
MİR; hayvan alan veya satan 
kişilerin, alım- satım işlemini 
takiben en geç 7 gün içinde, yeni 
doğan veya ölen-kesilen  hay-
vanların  en geç 30 gün içinde  
İl/ İlçe Müdürlüklerine  bildir-
mesi, İl dışına  hayvan sevki ya-
pacak  kişilerin Veteriner Sağlık 
Raporu, il içinde   nakil yapıla-
caksa  büyükbaş hayvanlar için 
pasaport küçükbaş hayvanlar 
için nakil belgesinin beraberle-
rinde bulundurmaları  gerekti-
ğini belirtti.

İl Müdürlüğümüzden 
Duyurular

Bakanlığımızın üre-
ticilerin finansman ih-
tiyaçlarının uygun ko-
şullarda karşılanması 
amacıyla 2004 yılından 
itibaren kullandırılan, 
düşük faizli kredi uygu-
lamasına 2015 yılında da 
devam ediliyor.

T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Ko-
operatifleri aracılığıyla, 
gerçekleştirilecek ve top-
lam 29 kalemde birçok 
tarımsal faaliyet alanını 

kapsayan bu uygulama 
ile tarımsal maliyetler 
azaltılarak, üreticinin ge-
lir seviyesinin yükseltil-
mesinin hedefleniyor.

14 Mart 2015 tarihin-
de yayınlanan 2015/8 sa-
yılı uygulama Tebliğinde 
belirtilen teknik kriterler 
kapsamında kullandırı-
lacak olan, düşük faizli 
kredilerle “Damızlık süt 
sığırı yetiştiriciliği, da-
mızlık etçi ve kombine 
sığır yetiştiriciliği, damız-

lık düve yetiştiriciliği, 
küçükbaş hayvan yetişti-
riciliği, büyükbaş hayvan 
besiciliği, kanatlı sektörü 
damızlık yetiştiriciliği, 
su ürünleri yetiştiricili-
ği, çok yıllık yem bitkisi 
üretimi, modern basınçlı 
sulama ve yurtiçi serti-
fikalı tohum, fide, fidan 
üretimi konularında 
yüzde 100, diğer konu-
larda yüzde 25 ile yüzde 
75 arasında faiz indirimi 
sağlanıyor.

 13 Mart 2015 tarih ve 
29294 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan Çiftçi Kayıt Sis-
temine Dâhil Olan Çiftçile-
re Mazot, Gübre Ve Toprak 
Analizi Destekleme Öde-
mesi Yapılmasına Dair Teb-
liğ (Tebliğ No: 2014/20)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
2015/10 No’lu Tebliğ ile 31 
Aralık 2014 tarihinde sona 
eren 2015 Üretim Yılı Ma-
zot, Gübre Ve Toprak Analizi 
Desteği Başvuru Süresi 30 
Nisan 2015 tarihine kadar 
uzatılmıştır.

2014 Üretim Yılı ÇKS 

kaydını 31.12.2014 tarihine 
kadar güncellemiş ancak 
normal başvuru süresi için-
de Mazot, Gübre ve Toprak 
Analizi Desteği Dilekçesini 
vermediği için destekleme-
den faydalanamayan  üreti-
cilerimiz 30 Nisan 2015 tari-
hi mesai bitimine  kadar ÇKS 
kayıtlarının bulunduğu İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerimize müraca-
at ederek 2014 Üretim Yılı 
için Mazot-Gübre ve Toprak 
Analizi Desteği Başvuru Di-
lekçelerini verebileceklerdir.

Mazot Gübre ve Toprak Analizi 
Desteği Başvuru Süresi 

Uzatılmıştır

                                2015 Düşük Faizli 
Kredi Uygulama

 Tebliği  Yayınlandı
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İl Müdürlüğümüz toplantı salo-
nunda, 2 ayrı oturumda  2015 yılı 
Hayvan Hastalık  ve Zararlıları ile 
Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin 
Kontrolü ile ilgili koordinasyon ve  de-
ğerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR 
başkanlığında yapılan toplantıların 

sabah oturumuna İl Müdür Yardım-
cımız Özgür MEMİŞ, Damızlık Sığır 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı SELVİ 

ile merkez köy  muhtarları katıldılar. 
İlk olarak Hayvan Sağlığı, Yetiştirici-
liği ve Su Ürünleri  Şube Müdürlüğü 
tarafından  yapılan sunumda; 2014  
yılında  yapılan  çalışmalar değerlen-
dirilmiş olup, 2015 Yılında yapılacak  
aşılamalar  ve diğer   hayvan sağlı-
ğı  hizmetleri plan ve programları 

açıklandı. Toplantı sonunda İl Mü-
dürümüz  Ziyaattin ÖZDEMİR: “2015 
Yılı İlkbahar Şap Aşılamalarının İl 

genelinde  02 Mart 2015  itibarı ile 
başladığını  belirttikten sonra, 2014 
yılında  özellikle Şap aşılamalarında, 
yakalanan % 96  lık  başarı oranının, 
2015 yılında da   tekrar etmesi için 
çalışacaklarını, Lumpy Skin  ve diğer  
aşılamalarının  da  üstün bir gayretle, 
yüksek  oranda  gerçekleşmesini bek-

lediğini, hayvan  hareketlerinin kont-
rol edilmemesinin, hayvan  hastalık-
larının yayılmasında önemli bir faktör 

olduğunu,dolayısıyla  hayvan  sahip-
lerinin  hayvan sevklerinde  istenen   
aşıları  zamanında yaptırmaları, hay-
van sevkleri  sırasında istenen   belge-
leri  beraberlerinde bulundurmaları 
gerektiğini” belirerek, yapılacak tüm 
faaliyetlerde, muhtarlarımızın geç-
miş yıllarda  verdikleri destekleri yine 
beklediklerini de   sözlerine  ekledi. 
Toplantı karşılıklı soru ve cevaplarla 
sona erdi. 

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR 
başkanlığında yapılan toplantının 
öğleden sonraki  oturumuna ise İlçe 
Müdürleri, İlçe Müdürlüklerinde gö-
rev yapan  veteriner hekimler, Hayvan 
Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri  
Şube Müdürlüğü personeli katıldılar. 
İlk olarak Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği 
ve Su Ürünleri  Şube Müdürlüğü tara-
fından  yapılan sunumda; 2014  yılında  
yapılan  çalışmalar değerlendirilmiş 
olup, 2015 Yılında yapılacak  aşılama-
lar  ve diğer   hayvan sağlığı  hizmetleri 
plan ve programları açıklandı.  Top-
lantı sonunda İl Müdürümüz Ziyaat-
tin ÖZDEMİR 2015 yılında  yapılacak 
aşılamalar  ve diğer hayvan sağlığı 
hizmetlerinin yürütülmesinde aksak-
lık yaşanmaması  hususunda gereken 
tedbirlerin  zamanında alınması, hay-
van sahiplerimize gereken uyarıların  
zamanında yapılarak  mağdur edilme-
meleri  gerektiğini  belirtti.

2015 Yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele 
ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü İle İlgili Koordinasyon

 Ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı. 

Tarım Reformu Genel Müdürlü-
ğü tarafından oluşturulan Pazarlama 
Bilgi Sistemi (PBS) kapsamında yer 

alan TÜMSİS  “Tarımsal Üretim Mali-
yet Sistemi”`nin kullanımı ve maliyet 
formlarının sisteme girilmesi ile ilgili 

konularda İl Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda 05 Şubat 2015 Salı günü, 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl ve Müdürlüklerimiz-
de çalışan sistem sorumlusu personel 
katıldı.

Bakanlığımızca oluşturulan Tarım 
Bilgi Sistemi (TBS)’ nde,  Pazarlama 
Bilgi Sistemi (PBS) kapsamında yer 
alan Tarım Ürünleri Maliyet Siste-
mi (TÜMSİS),  İlçe bazında, o ilçede 
üretimi yapılan ürünlere ait maliyet 
bilgilerinin depolandığı bir kayıt sis-
temidir. Sistem ile, diğer hesaplama 
sistemlerinden farklı olarak, bir ürün 
için üreticilerin farklı yetiştiricilik uy-
gulamalarının maliyete etkilerinin 

izlenmesini amaçlamaktadır. Bu ne-
denle İlçe Müdürlüklerince, üreticiler, 
ilgili üründe yetiştirme yöntem ve uy-
gulamalardaki genel alışkanlıklarının 
maliyeti etkileri dikkate alınarak grup-
landırılmış ve buna göre ürün maliyet 
hesaplamaları yapılmıştır. Hazırlanan, 
2013 yılı üretim sezonu maliyet tablo-
larının sistem kayıt işlemleri Temmuz 
2014 tarihinde tamamlanmıştır. 2014 
yılına ait maliyet hesaplama çalışma-
ları tamamlanmış olup, kayıt işlemleri 
devam etmektedir. Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şubesi İstatistik biri-
mimiz tarafından eş zamanlı olarak 
gerekli kontroller yapılmaktadır.

Tarımsal Üretim Maliyet Sistemi
 (TÜMSİS) Toplantısı Yapıldı 
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02.03.2015 tarihi itibarı ile İlkbahar dönemi Şap 
Aşılaması; İl Merkezimize bağlı köyler ve  ilçelerimiz-
de başlamıştır. Sap aşılaması  2 aydan  büyük tüm 
sığır cinsi hayvanlara  uygulanacaktır. Sap Aşılamaları 
30 Nisan 2015 tarihi  itibarı ile sona erecektir.

 İl Müdürümüz  Sayın Ziyaattin ÖZDEMİR  ko-
nuya ilgili  yapığı açıklamada;2015 Yılı İlkbahar Şap 
Aşılamalarının İl genelinde  02.Mart.2015  itibarı ile 
başladığını ,2014 Yılında  özellikle Şap aşılamalarında 
,yakalanan % 96  lık  başarı oranının , 2015 yılında da   
tekrar etmesi için çalışacaklarını, aşılama çalışmala-
rına  toplam 100  adet Hayvan Sağlığı Personelinin 
katılacağını, kampanya dönemi sonunda  yaklaşık 
215.000  büyükbaş hayvanı aşılamayı planladıkları-
nı  belirtmiştir.  Ayrıca İl Müdürümüz  Sayın Ziyaattin 
ÖZDEMİR, Şap Aşısını yaptırmayan hayvan sahipleri-
ne  7.323 TL  İdari Para Cezasının uygulanacağını, do-
layısıyla hayvan sahiplerimizin  aşılamalar konusun-
da hassasiyet göstermelerini isteyerek  Şap Aşılama 
Kampanyasının İlimiz hayvancılığına  hayırlı olmasını 
temenni etmiştir.

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğümüz, 2015 yılında 
kullanılmak üzere; 1 adet binek, 9 
adet 4x4 pikap olmak üzere toplam 
10 adet araç kiralama yaparak hiz-
mete sokmuştur. Söz konusu araç-
larda 6 adedi İlçe Müdürlüklerimiz, 
4 adedi İl Müdürlüğümüzde hizmet 
verecektir. 

İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDE-
MİR; Bu araçlar 1. Gurup kiralama 
olup, 2. Gurup kiralamada da 11 
adet arazili araç kiralaması yapılmış 
olup, 10 gün içerisinde araçlar tes-
lim alınarak hizmete sokulacaktır. 
Böylelikle ilimiz çiftçilerine daha 
hızlı ve etkin şekilde hizmet vere-
ceğimiz inancıyla çalışmalarımız 
neticesinde her ilçeye en az bir adet 
arazili araç vermiş olacağız dedi.

Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz

Çiftçilerimize Hizmet Götürmede Hızını
HIZINI iKiYE KATLAYACAK

Büyükbaş Hayvanlarda İlkbahar Dönemi 
Şap Aşılaması Kampanyası Başladı
Şap Aşısını yaptırmayan hayvan sahiplerine  7 bin 323 TL  İdari Para Cezası uygulanacak 
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2015 Yılı Bitki Koruma Ürünleri 
Bayi Toplantısı Yapıldı 

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Sa-
tılması İle Depolanması Hakkındaki Yönetmeliğin 15 
inci maddesinin (ğ) bendi gereği, 2015 yılı  Bitki Ko-
ruma Ürünleri Bayi Toplantısı 11.02.2015 tarihinde İl 
Müdürlüğümüzün toplantı salonunda 26 bayi  sorum-
lu müdürlerinin  katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Müdür Yardımcımız Özgür  
MEMİŞ,Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürü Mehmet GENCER, konu sorumluları 
ve bayiler katıldı.Toplantının açılış konuşması-
nı yapan İl Müdür Yardımcımız Özgür MEMİŞ 
“İlimiz Tarımsal üretim ve tarım alanları bakı-
mından Ülkemizin önde gelen İllerindendir.
Özellikle hububat, baklagil ve şekerpancarı 
üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır.Ülke-
mizde insan sağlığını ve çevreyi korumak ve 
Bitki koruma ürünlerinin doğru ve etkin kulla-
nılmasını sağlamak  için, İl müdürlükleri ile Sivil 
Toplum Kuruluşu olarak kabul edilen Bitki Ko-
ruma Ürünleri Bayileri ile ortak çalışma sonucu 
netice alınabilecektir.Bitki koruma ürünlerinin 
uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığımız tara-
fından yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin 
Önerilmesi,Uygulanması ve Kayıt Yönetmeliği 
uygulamaya konulmuştur.İl Müdürlüğümüzce 
konu ile ilgili çiftçi eğitim çalışmalarımız devam 
etmektedir.” Dedi.

 Toplantıda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 

Şube Müdürü Mehmet GENCER tarafından  yıl 
içerisinde yapılan denetimlerde görülen eksik-
likler hakkında bayilere neler yapılması gerek-
tiğini ve eksikliklerin nasıl giderilmesi gerektiği 
konularında bilgi verildi.

03.12.2014 tarihli Resmi Gezete’de yayım-
lanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, 
Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkındaki 
Yönetmelik” te  yapılan yeni düzenlemeler ve 
değişiklikler ile  “Bitki Koruma Ürünlerinin Top-
tan ve Perakende Satılması ile Depolanması 
Hakkındaki Yönetmelik” gereğince  bayilerin 
sorumlulukları ve uymaları gereken hususlar 
ile ilgili olarak da konu uzmanı Ziraat Mühen-
disi Özcan DEMİR  tarafından sunum yaparak 
bayileri bilgilendirdi. 

Son olarak bayilerimizin karşılaştıkları so-
runlar hakkında görüş alışverişi yapılarak çö-
züm önerileri sunuldu.
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Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği 
Protokolü kapsamında, küçükbaş hay-
vancılığın problemleri arasında yer alan 
Çobanlık mesleğini daha cazip hale ge-
tirmek, küçükbaş hayvancılığın sürdürü-
lebilir olmasına katkı sağlamak amacıyla; 
23.02.2015 tarihinde eş zamanlı olarak 12 
ilçe merkezinde 120 saat 15 iş günü süre-
since 324 kursiyere yönelik Sürü Yönetimi 
Elemanı Kursları başlamıştır.

Sürü Yönetimi Elemanı Benim Proje-
sinde amaç, sürü yönetimi elemanı veya 
sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişile-
re koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, 
koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş 
hayvanların besleme ve bakımını yapabil-
me, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme 
hastalıklarına karşı koruyabilme ve müca-
dele edebilme, biyogüvenlik uygulamala-
rına hakim olma gibi teorik bilgilerin yanı 
sıra pratik bilgilerde sağlamaktır.

İl Müdür Vekili Özgür MEMİŞ, konuy-
la ilgili olarak; 2014 yılında İlimiz gene-
linde başlatılan “Sürü Yönetimi Elemanı” 

kurslarında 179 kursiyere kurs verilmiş-
tir.2015 yılı planlamamızı geçen yıl yapa-
rak 23.02.2015 tarihinde İl Merkezinde 
ve İlçelerimizde kurslara başlamış bulun-
maktayız. Bu yıl 324 kursiyerin bu kurstan 
faydalanmasını planlamaktayız. Ayrıca, 
sürü yönetimi elemanı eğitimlerinin karşı-
lığında geçerliliği olan bir belge verilecek-
tir. Belge sahibi kişilerin çeşitli program 
ve projelerden yararlanmada öncelikli 
olması ve Bakanlığımız hayvancılık des-
teklemelerinde bu eğitimi alan kişileri 
istihdam eden işletmelere destekleme 
yapılması planlanmaktadır. Konu bu yö-
nüyle de ayrı bir önem kazanmıştır.

Sürü Yönetimi kurslarını, ilimiz küçük-
baş hayvan yetiştiriciliği için gelişmesi 
adına önemsiyoruz. Tüm kursiyerlerimizin 
kurslara katılımının ve devamının sağlan-
ması için gereken tedbirlerin zamanında 
alınması ve öğretici personelin eğitimler 
konusunda hassasiyet göstermelerini ilgili 
kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde ol-
maları gerekmektedir.

Sürü yönetimi kurslarının İlimiz hayvancılı-
ğı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

2015 Yılı Sürü 
Yönetimi Elemanı 
Kursları Başladı 

Bitki Koruma Ürün-
lerinin Önerilme-

si, Uygulanması ve Ka-
yıt İşlemleri Hakkındaki 
Yönetmelik ile Çevresel 
Amaçlı Tarım Arazilerinin 
Korunması (ÇATAK) projesi 
hakkında 12.02.2015 ta-
rihinde İl Müdürlüğümüz 
toplantı salonunda yapılan 
bilgilendirme toplantısı-
na Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Meh-
met GENCER, İlçe Müdür-
leri, İlçe teknik personeli 
ve İl Müdürlüğümüzden 
konu ile ilgili teknik perso-
nel katılmışlardır.

Toplantıda önce Bitki 
Koruma Ürünlerinin Öne-
rilmesi, Uygulanması ve 
Kayıt İşlemleri Hakkındaki 
Yönetmelik” te  yapılan 
yeni düzenlemeler hakkın-
da Ziraat Mühendisi Özcan 
DEMİR tarafından sunum 

yapılarak katılımcılara bil-
giler sunuldu. Daha sonra 
Ziraat Mühendisi  İsmail 
KARABULUT tarafından  
Çevresel Amaçlı Tarım Ara-
zilerinin Korunması (ÇA-
TAK) Projesi ile ilgili sunum 
yapılarak bilgiler verildi.

İlimizin 2014 yılında 
kapsamına alındığı ÇATAK 
projesi anıza ekim, dam-
la sulama sistemleri, ahır 
gübresi uygulamaları gibi 
toprak ve çevreye fayda-
lı birçok konuda projeye 
başvuran çiftçilere destek 
vermektedir. 

Son olarak Bitkisel Üre-
tim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürü Mehmet GENCER 
toplantının genel bir değer-
lendirmesini yaparak karşı-
laşılan problemler hakkında 
görüş alışverişinde bulunul-
du.

İlçe Müdürlüklerimize 
Bilgilendirme 

Toplantısı Yapıldı 
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 Yapılan sözleşmenin 
31.12.2014 tarihinde sona 
ermesi münasebeti ile 2015 
yılı için yapılan başvurular 
değerlendirilmiş, İl Müdürü-
müz Ziyaattin ÖZDEMİR’in 
başkanlığındaki komisyon 
tarafından, Damızlık Birliği-
nin yetişmiş personel,araç-
ekipman,tecrübe bakımın-
dan bu hizmeti sağlamaya 
vakıf olduğu kanaatine va-
rıldığından ilimiz genelin-
deki sığır cinsi hayvanların 
küpeleme ve kayıt işlemleri 
01.01.2015 - 31.12.2015 ta-
rihleri arasında geçerli olmak 
üzere yeniden Damızlık Birliği 
uhdesine verilerek 2015 yılı 
için sözleşme imzalanmıştır.

 Sözleşme sonrası Yozgat 
Damızlık Birliği adına ilimiz 
genelinde küpeleyici olarak 
istihdam edilecek 26 perso-
nele, İl Müdürlüğümüz top-
lantı salonunda bir eğitim 
çalışması yapılmıştır. Bu eği-
timde uygulayıcılara yetişti-
ricilerimizin mağdur edilme-
mesi amacı ile hali hazırdaki 
kanun ve yönetmelikler, kayıt 
sistemleri, buzağı tespitleri, 
destekleme, sahada karşıla-
şılan problem ve çözüm öne-
rileri hakkında bir bilgilendir-
me eğitimi yapılmıştır.

 Büyükbaş hayvan yetişti-
ricilerimizin 0-90 günlük yaş-
taki buzağılarını kimliklendir-
mek üzere Damızlık Birliğine 

veya Birlik adına ilimiz mer-
kez ve ilçelerinde küpeleme 
işlemi yapan personellere 
bilgi vermesi gerekmektedir.

 Damızlık Birliği tarafın-
dan kurulan “ALO BUZAĞIM 
DOĞDU” hattına ait telefon 
numaraları hayvan sahipleri 
tarafından aranıldığında ya-
pılan sözlü bildirim müraacat 
kabul edilecek ve bu müra-
acat o bölgeye en yakın kü-
peleyici tarafından alınarak 
değerlendirilecektir

 Küpesiz büyükbaşı olan 
hayvan sahipleri (354) 212 
71 13 ve (549) 696 00 66 nu-
maralı telefonları arayarak bu 
hat üzerinden bildirimde bu-
lunabileceklerdir.

Yozgat İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüz-
ce güvenilir gıda konusun-
da çalışmalarımız kesintisiz 
olarak devam etmektedir. 
Bu amaçla; gıdanın güveni-
lir bir şekilde tüketiciye arz 
edilmesi, tüketici sağlığının 
korunması, sektörde haksız 
rekabetin önlenmesi, gıda 
denetimlerinin etkin bir şe-
kilde sağlanması ve bu saye-
de ülkemizin kalkınmasına 
katkıda bulunmak hedeflen-
mektedir.

5996 Sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu ve İlgili Yönet-
meliklerin Yozgat İli genelin-
de mevzuatın öngördüğü şe-
kilde uygulanması, ilimizde 
bulunan işletmelerin teknik 
ve hijyenik şartlara uygun 
olarak faaliyet göstermeleri 
ve tüketicinin güvenilir gı-
daya erişimi için İl Müdür-
lüğümüz tarafından üretim 
yerleri, toplu tüketim yerleri 
ve satış yerlerine yönelik çe-
şitli eğitimler verilmektedir. 
Bu amaçla geçtiğimiz yıl ek-
meklerde katkı maddesi kul-
lanımı hakkında merkez ve 

ilçelerde fırıncılara yönelik 
bir takım eğitimler düzen-
lenmiştir.

2015 yılına girerken eği-
tim çalışmalarına hız kesme-
den devam eden Müdürlü-
ğümüz bu tarz eğitimlerden 
bir tanesini de 29.01.2015 
tarihinde satış yerleri için 
düzenlemiştir. İl Müdürlü-
ğümüz Gıda ve Yem Şubesi 
tarafından il merkezinde-
ki satış yerlerine yönelik 
düzenlenen eğitimde, şu-
bemiz Gıda Mühendisleri 
tarafından satış yerlerinde 
uygulanması gereken teknik 
ve hijyenik kurallar ile ilgili 
mevzuatlar anlatılmıştır. Sa-
tılan ürünlerin uygun muha-
faza koşullarının sağlanması, 
etiketsiz ürün satışının sa-
kıncaları, dökme ürün satar-
ken dikkat edilmesi gereken 
hususlar gibi satış yerlerinde 
büyük önem arz eden konu-
lar verilen eğitimde bir kez 
daha vurgulanmıştır. Benzer 
eğitimlerin, ilerleyen za-
manlarda ilçeler ile toplu tü-
ketim yerleri için de düzen-
lenmesi planlanmaktadır. 

Gıda Satış Kriterleri 
ve Hijyeni Hakkında 

Eğitim Verildi

Büyükbaş Hayvanların 
Küpeleme Sözleşmesi 

İmzalandı
2.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete yayım-
lanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların 
Tanımlanması,Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği Yönet-
meliği kapsamında ilimiz merkez,ilçe ve köylerinde tüm 
sığır cinsi hayvanların küpelenerek kimliklendirilip, 
kayıt altına alınması işlemi 27.02.2014 tarihinde ilimiz-
de kurulu Damızlık Sığır Yetiştiriciliğine verilmiştir.
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4 şubat 2015 tarihinde Boğazlıyan İlçemizde 
çiftçilerimize yönelik TARSİM Bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, İl Mü-
dür Yardımcısı Özgür MEMİŞ,TARSİM Ankara Bölge 
Müdürü Murat KAYA, Kayseri tarım Kredi Koopera-
tifleri Bölge Birliği temsilcileri ve çiftçilerimiz katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü-
müz Ziyaattin ÖZDEMİR “Çiftçilerimizin tarım sigor-

tası yaptırması gerekliliğinin önemine değinerek, 
geçen yıl bazı bölgelerimizde meydana gelen dolu 
afeti sebebi ile ürünlerini sigorta yaptıran çiftçileri-
mizin zararları TARSİM sayesinde ödendiğine dikkat 
çekerek ,Sigorta yaptıran çiftçilerimizin primlerinin 
%50 si devlet tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Daha sonra TARSİM Ankara Bölge Müdürü Mu-
rat KAYA tarafından tarım sigortalarının tanımı , iş-
leyişi ve bitkisel-hayvansal sigortalar hakkında bilgi 

verdi.
Toplantının  sonunda çiftçilerimizin konu ile 

ilgili soruları İl Müdürlüğümüz,TARSİM Bölge Mü-
dürlüğü ve Kooperatif Merkez Birliği temsilcileri 
tarafından cevaplandırılarak toplantıya son verildi.

Boğazlıyan İlçemizde TARSİM 
Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

    Yıl:     Sayı:    T.C. Yozgat Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır.         3 Ayda Bir Yayımlanır.  

  
  

   
 Y

OZGAT VAL İL İĞİ

tarım bülteniyozgat

Yıl:             Sayı:            T.C. Yozgat Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yayınıdır.          3 ayda bir yayımlanır.       

T.C. YOZGAT VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ YAYIN ORGANIDIR 

GRAFİK & TASARIM & BASKI
SÜRMELİ MATBAACILIK -GAZETECİLİK

Aşağı Nohutlu Mah. Salimbey Sok. Hal içi No : 
77 Tel-Fax : 0354 217 74 40 YOZGAT

surmeligazetesi66@hotmail.com

Aşağı Nohutlu Mah. Mevlana Cad.No:5 
YOZGAT

Tel : 0354 212 27 41 Fax : 0354 212 11 64
www.yozgattarim.gov.tr. - tarim@yozgattarim.gov.tr

Yayın Kurulu
Burcu ENGİN DEMİR - Yeter SONGÜL

Hülya ARSLAN - Kamil KOÇ - Sibel ÜNAL
Hukuk Danışmanı
Ebru Ümüş BAŞER

Avukat

T.C. Yozgat Valiliği
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü Adına 
Sahibi

Ziyaattin ÖZDEMİR
İl Müdürü

Genel Yayın 
Koordinatörü
Özgür MEMİŞ

İl Müdür
Yardımcısı
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İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, “Ya-
pılan kan bağışı ile ihtiyaç sahibi insanlara 
ulaşabilmenin mutluluğu ve huzuru içinde 
olduğunu belirterek; kan veren persone-
limizin sadece mesaileri ile değil, sosyal 
sorumluluk bilinci ile her zaman vatandaş-
larımıza hizmet vermek için gayret içinde 

olduğunu söyledi. Kan vermenin hem sağ-
lık açısından, hem de ihtiyacı olan insanla-
ra yardım açısından çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Bu kampanyayı yürüten Yozgat 
Kızılay Şube Başkanımıza ve kan vererek 
kampanyaya destek olana arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Müdürlüğümüz Personeli 
Kan Bağışında Bulundu 

Yozgat Baklagil Yayım Projesi 
Eğitim Toplantısı Yapıldı 

Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Daire-
si Başkanlığı - Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü 
vee İl Müdürlüğümüzce  koordineli olarak yürü-
tülen ve kışlık kırmızı ve yeşil mercimek ekimi ile 
uygulanmaya başlanan Yozgat Baklagil Yayım Pro-
jesi kapsamında eğitim ve bilgilendirme toplantı-
sı 21.01.2015 Çarşamba günü İl Müdürlüğümüz 

toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Tarla Bitki-
leri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 
uzman personelinden Dr. Muzaffer AVCI, Dr. Ab-
dulkadir AYDOĞAN  ve Yayım Koordinatörü Musa 
KARAÇAM , İl ve İlçe Müdürlüğümüzden teknik 
personeller ve ilgili Tar-Gel personelleri katıldı .

Toplantıda Yozgat Baklagil Yayım Projesi, yeni 

geliştirilen baklagil çeşitleri ile baklagil üretiminin 
hububat üretiminde verim ve üretime etkileri ile 
anıza toprak işlemesiz olarak yapılan hububat-bak-
lagil münavebe(ekim nöbeti) sisteminin verime 
katkıları ve araştırma sonuçları hakkında sunum ve 
bilgilendirme yapıldı.

Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı tara-
fından başlatılan ‘Kurumlardan Kan 
Bağışı’ kampanyasına İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüz personeli 
de destek verdi.


