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Türkiye genelindeki çiftçi-
ler,  “Milli Tarım Projesi” 

ile Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip ERDOĞAN ile 
buluştu.  Türkiye’nin tarımı-
na yön verecek üreticiler ile 
bir araya gelinen Milli Tarım 
Projesi’ne Cumhurbaşkanı-
mızın yanı sıra Başbakanı-
mız Binali YILDIRIM, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Baka-
nımız Faruk ÇELİK katıldı. 
“Cumhurbaşkanımız ile Milli 
Tarım Projesi Buluşması” na 
İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZ-
DEMİR ve Koordinasyon ve 
Tarımsal Veriler Şube Mü-
dürü İsmail DİŞLİ’ nin koor-
dinasyonunda 60 çiftçimiz 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Milli Tarım 
Projesi”nin hayırlı olması-
nı dileyerek “Sadık yârimiz 
olan toprağa hak ettiği 
değeri vermezsek sadece 
kendimizin, kendi neslimi-

zin değil, topyekûn insanlı-
ğın geleceğini tehdit altına 
sokmuş oluruz. Toprağa sır-
tını dönen insan en büyük 
ihaneti kendisine yapmış 
olur; çünkü Rabbim bizlere 
topraktan yaratıldığımızı ve 
yine toprağa döneceğimizi 
haber veriyor.” diye konuş-
tu.

Türkiye genelindeki 
çiftçiler, Milli Tarım Projesi 
kapsamında “Cumhurbaş-
kanımız ile Milli Tarım Bu-
luşması” adlı programda 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile Ankara’da 
bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Beştepe Millet Kül-
tür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Milli Tarım 
Projesi buluşmasında yap-
tığı konuşmaya, misafirleri, 
salon ve salon dışında dev 
ekranlardan programı takip 
eden vatandaşları selamla-

yarak başladı.
Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı tarafından 
geliştirilerek uygulamaya 
sokulan “Milli Tarım Proje-
si”nin hayırlı olmasını dile-
yen Erdoğan, Aşık Veysel’in 
“Dost, dost diye nicesine sa-
rıldım / Benim sadık yârim 
kara topraktır / Beyhude 
dolandım, boşa yoruldum / 
Benim sadık yârim kara top-
raktır” dizelerini okuyarak, 
“Sadık yârimiz olan toprağa 
hak ettiği değeri vermezsek 
sadece kendimizin, kendi 
neslimizin değil, topyekûn 
insanlığın geleceğini teh-
dit altına sokmuş oluruz. 
Toprağa sırtını dönen insan 
en büyük ihaneti kendisine 
yapmış olur; çünkü Rabbim 
bizlere topraktan yaratıldı-
ğımızı ve yine toprağa dö-
neceğimizi haber veriyor.” 
diye konuştu.
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“Milli Tarım Projesine hep 
birlikte sahip çıkmalıyız”

Bu hususları tekrarla-
masının sebebinin Türki-
ye’de tarım ve hayvancılığın 
geliştirilmesi konusundaki 

projelerin önemine dikkati 
çekmek olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha önce Başbakan Bina-
li Yıldırım’ın vatandaşlarla 
paylaştığı “Milli Tarım Pro-

jesi”nin her türlü takdiri ve 
desteği hak ettiğinin altını 
çizdi.
“Milli Tarım Projesi ile sorun-
larımızın çözümünde önemli 
bir adım atmış olacağız”

Türkiye’nin ithalatı ve 
ihracatının 4 kat artarken 
tarımsal ürünlerde ihracat 
artışının bu rakamın altında 
kaldığını ama ithalat artışı-
nın bunun üzerine çıktığını 

dile getiren Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Tabii ki bugün tarım-
sal hasılada Avrupa’da bir 
numara olmamız, gerçek 
potansiyelimizi kullanabil-

diğimiz anlamına gelmi-
yor. Bölgesini ve hatta tüm 
dünyayı doyuruyor olması 
gereken Türkiye’nin gıda 
ve et ithalatı yapıyor olma-
sı ortada bir sorun olduğu-
nun ifadesidir. İnşallah, Milli 
Tarım Projesi ile bu sorun-
ların çözümü konusunda 
önemli bir adım atmış olu-
yoruz. Ülke olarak aslında 
imkânlarımız yeterli olduğu 
halde plansız programsız 
iş yapılması sebebiyle sık 
sık karşılaştığımız arz açığı 
veya arz fazlası... Yeni des-
tekleme modeliyle bu sıkın-
tının geride bırakılacağına 
inanıyorum. Aynı şekilde 
hayvancılıkta illerimize ve 
hayvan türlerine göre belir-
lenen teşvik modelinin de, 
fiyatların dengelenmesi ve 
ithalatın önlenmesi nokta-
sında beklentilerimizi karşı-
layacağımıza da bu noktada 
inanıyorum ve bunu temen-
ni ediyorum.

“Envaiçeşit peynir üre-
teceğiz ve dünyaya pazar-
layacağız”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sebzede çeşitlerin de 
çok artması gerektiğini bil-
dirdi. “19 tane sebze çeşidi 
nedir?” sorusunu yönelten 
Erdoğan, bunu artıracakla-
rını belirtti. Bu topraklardan 
daha çok sebze üretilece-
ğine işaret eden Erdoğan, 

“Bunları artırmamız lazım. 
Meyve çeşitlerimizi artırma-
mız lazım. Ne ararsan bu-
lunur, derde devadan gayrı 
değil ha, derde deva. İnşal-
lah bu olacak.” dedi.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik ;

2023 hedefi doğrultu-
sunda açıklanan Milli Tarım 
Projesinin önemli bir aya-
ğını oluşturan havza bazlı 
üretim desteği ile üretimi 
planlamayı, kaynakları ve-
rimli kullanmayı ve çiftçinin 
hakkını almasını sağlamayı 
amaçladıklarının altını çize-
rek, “Türkiye toprakları 79 
milyonun. 

Tapusu bizde olabilir 
ama toprakların tapusu, 
üretmek için bizdedir. Eğer 
üretmiyorsa orada kişi-
sel mülkiyetten ziyade, 79 
milyonun hakkı önemlidir. 
Onun için 1 karış boş arazi 
bırakmayacağız, ekeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla dü-
zenlenen “Milli Tarım Pro-
jesi” toplantısında konuşan 
Çelik, milletin birliği, vata-
nın bağımsızlığı için 15 Tem-
muz’da tarlaları ateşe ve-
renleri, traktörlerle yollara 
düşenleri, bütün kahraman-

ları ve şehitleri rahmetle an-
dığını söyledi. 

Çelik, “2050 yılında 
dünya nüfusunun 10 milyar 
olacağı ve bugünkü tarım-
sal hasılanın yüzde 60 ar-
tırılması halinde, açlıktan 
ve yoksulluktan insanların 
ancak kurtulabileceği, gıda 
savaşlarının yaşanmayaca-
ğı varsayımıyla tarımın ne 
kadar stratejik bir öneme 
sahip olduğu çok net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır.” 
diye konuştu.

Çelik, 14 yılda tarımda 
önemli mesafeler alındığı-
na işaret ederek, 47 milyar 
dolarlık tarımsal hasılaya ve 
ihracatta 17 milyar dolara 
ulaşıldığını bildirdi. Gele-
cek dönemde tarımsal ha-
sılada 150 milyar doları ve 
ihracatta 40 milyar doları 
yakalamayı hedeflediklerini 
vurgulayan Çelik, yeni he-
defleri yakalayabilmek için 
geliştirilen milli tarım proje-
lerinin, Başbakan Binali Yıl-
dırım tarafından tüm Türki-
ye’ye açıklandığını hatırlattı.

Bu çerçevede Türki-
ye’nin 941 havzaya ayrıldığı-
nı kaydeden Çelik, bundan 
sonra havza bazlı üretim 
desteğinin uygulanacağını 
söyledi. 

Böylece üretimi plan-
lamayı, kaynakları verim-
li kullanmayı ve çiftçinin 

hakkını almasını sağlamayı 
amaçladıklarının altını çizen 
Çelik, “Türkiye toprakları 
79 milyonun. Tapusu bizde 
olabilir ama toprakların ta-
pusu, üretmek için bizdedir. 
Eğer üretmiyorsa orada ki-
şisel mülkiyetten ziyade, 79 
milyonun hakkı önemlidir. 
Onun için 1 karış boş arazi 
bırakmayacağız, ekeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
“Ürün İhtisas Borsası’nın 
kurulması ile ilgili 
çalışmalar son aşamada”

Bakan Çelik, ürünlerin 
lisanslı depolarda üreticisini 
memnun ederek değerlen-
dirilmesinin önemine işaret 
ederek, 1,5 yıl içinde 3,5 mil-
yon tonluk lisanslı depoya 
sahip olunacağını, üretici-
lerin ürünlerini diledikleri 
zaman bu depolara verebi-
leceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı ile yürüttükleri ça-
lışma çerçevesinde Ürün 
İhtisas Borsası’nın kurulma-
sı ile ilgili çalışmaların son 
aşamaya geldiğini belirten 
Çelik, arazi toplulaştırma-
sına konu 7 milyon hektar-
lık arazi kaldığını, bunların 
2023 yılına kadar toplulaş-
tırılmasının sağlanacağını 
vurguladı.

Çelik, sertifikalı tohum 
kullanımını yaygınlaştı-
racaklarını dile getirerek, 

başta meyve, sebze ve yem 
bitkilerinde tohum açığı ol-
duğunu, buna yönelik Ar-
Ge araştırmalarına 10 kat 
daha fazla destek verecek-
lerini kaydetti. Çelik, böyle-
ce tohumculuk anlamında 
dünyada ilk 5 ülke arasına 
girme hedefine hızlı bir şe-
kilde koştuklarını ifade etti.
“941 havzanın gübre 
kullanma kılavuzunu
çıkaracağız”

Tarımda gübre ve ilaç 
kullanımına ilişkin açıklama-
larda bulunan Çelik, “Bitki-
nin ihtiyaç duyduğu format-
ta organik, mikrobiyal gübre 
veya kimyasallar konusunda 
son aşamaya geldik. Yal-
nız kimyasal kullanmanın 
toprağa verdiği olumsuz-
luğu hepiniz biliyorsunuz. 
Bitkinin topraktan gerekli 
elementleri alabilmesi için 
mutlak suretle organik ve 
mikrobiyal bazı unsurların 
gübrede olma zorunluluğu 
bulunuyor. 941 havzanın 
gübre kullanma kılavuzunu 
çıkaracağız. Hangi havzada 
hangi gübre kullanılacak 
bunu bizzat çiftçilerimize 
ileteceğiz. Yaygın bir eği-
tim faaliyeti ile bilinçli tarım 
noktasındaki eksikliğimizi 
gidermiş olacağız.” diye ko-
nuştu.

Genç Çiftçi Hibe 
Hayvan Dağıtımı

Soya Fasulyesi Hasadı
İl Müdürlüğümüzce Merkez İlçemi-

ze bağlı Fakıbeyli Köyünde önder 
çiftçilerden Davut Esmer’in 10 Dekar 
tarlasında ekimi yapılan soya fasul-
yesinin biçerdöverle hasadı yapıldı. 
       İlimizde yetişebilecek olan al-
ternatif ürünlerin ekiliş ve üretimini 
yaygınlaştırmak, çiftçilerimizi bu 
ürünlere yönlendirmek amacıyla 
2016 üretim sezonunda Soya fasul-
yesi üretimi ile ilgili İlimizde 2 böl-
gede deneme ve demonstrasyon 
yapılmıştır. 
       Merkez İlçe Fakıbeyli köyü Me-
lemiççimevkiisindeki çiftçimiz Davut 
Esmer’in arazisinde kurulan 10 De-
kar demonstrasyon parselinde ekim 
yapıldı. Bakanlığımıza bağlı Bahri 
Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitü-
sünün geliştirmiş olduğu Çetinbey 
çeşidi ile ekim yapılmış olup tohum-
luk Araştırma enstitüsünden temin 

edilmiştir. Demonstrasyon vegetas-
yon süresince izlenmiş ve geçtiğimiz 
günlerde biçerdöverle hasadı yapıl-
mıştır.
       Uygulanan demonstrasyondai-
ligili değerlendirme yapan İl Müdürü 
Ziyaattin Özdemir şunları söyledi;
       “Biz bu demonstrasyonla Yoz-
gat’ta soyanın yetiştirilebileceğini ve 
rakım ve ekolojik şartlara göre ekim 
zamanının ayarlanması gerektiğini 
gördük. 

İlimizdeki çiftçiler tarafından eki-
liş ve üretiminin yapılması ile çiftçi-
mize alternatif ürün sağlanacak ve 
son yıllarda ülkemizde üretimi düşen 
soya ürünün İlimizde yetiştirilmesine 
öncülük edilecektir. Soya Fasulyesi, 
İlimizde ekim zamanı ayarlanmak ve 
zamanında hasat etmek kaydıyla ra-
hatlıkla yetiştirilebilir” dedi.

Tarımda genç çiftçilerin des-
teklenmesi, gelir düzeyinin 

yükseltilmesi ve köylerde genç 
nüfusun istihdamına katkı sağ-
layacak tarımsal üretime yönelik 
projelerin desteklenmesi ama-
cıyla uygulamaya konulan "Genç 
Çiftçi Projesi" kapsamında Yoz-
gat Merkez ve Sorgun İlçesinde 
büyükbaş hayvanlar sahipleri-
ne dağıtıldı.   2016 yılında Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından uygulamaya konulan 
ve üç yıl sürdürülmesi planlanan 
Genç çiftçi projesi kapsamında 
Yozgat Merkezde 14 genç çift-
çinin her birine 5 dişi ve 1 erkek 

Clavel ırkı,  Sorgun İlçesinde ise 
13 genç çiftçinin her birine 5 dişi 
ve 1 erkek Clavel ırkı olmak üzere 
toplamda 162 Clavel ırkı büyük-
baş hayvan toplamda 124 çift-
çiye 744 adet büyükbaş hayvan 
dağıtımı yapılmış oldu. 
   Canlı Hayvan Pazarında düzen-
lenen büyükbaş hayvan dağıtı-
mına katılan Yozgat Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Sayın 
Ziyaattin ÖZDEMİR, "Genç Çift-
çi Projesi" kapsamında dağıtılan 
büyükbaş hayvanların hak sahip-
lerine hayırlı olması dileklerinde 
bulundu. 
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Mikoriza Mantarı İle Şeker Pancarında Dekarda 
150 TL Kâr Artışı Sağlandı

İlimiz Merkez Özlüce kö-
yünde yapılan Şeker Pan-

carında mikoriza mantarının 
verime etkilerini çiftçimize 
göstermek amacıyla ön-
der çiftçilerden Mehmet Ali 
Uğur Nemli’ye ait 9 ve 12 
Dekarlık 2 arazide yapılan 
demonstrasyonda verimde 
%10 artış sağlandı.
     İl Müdürümüz  Ziyaattin 
ÖZDEMİR ve Bozok Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Deka-
nı Prof.Dr. Yaşar Karadağ, 
demonstrasyon alanında 
incelemede bulundu. De-
monstrasyon sonuçlarını 
değerlendiren İl Müdürü 
Ziyaattin ÖZDEMİR şunları 
söyledi:
     “Mikoriza Mantarı; doğa-
da tabii bir şekilde bulunan 
faydalı toprak mikroorga-
nizmaları olup bitki kökle-
rine yapışıp bitkinin kökleri 
üzerinde ayrıca kendi kök 
uzantılarını oluşturmakta-
dır.  Böylece bitki ile birlikte 
yaşayan kök sisteminin ger-
çek bir uzantısı gibi daha 
fazla kök salmasını sağla-
yarak köklerin giremedikleri 
ve uzanamadıkları yerlere 
girmekte ve orada bulunan 

bitki besin elementlerinin ve 
suyun bitki tarafından daha 
iyi alınabilmesini sağlamak-
tadır. Böylelikle üretim ve 
verim artışı sağlamaktadır.
      Mikoriza mantarı ile ilgili 
demonstrasyon çalışmala-
rında geçen yıl ki çalışma-
larda sağlanan başarıdan 
sonra bu yılda İlimiz Merkez 
Özlüce köyünde Şeker Pan-
carında mikoriza mantarının 
verime etkilerini çiftçileri-
mize göstermek amacıyla 9 
Dekar ve 12 Dekarlık 2 tar-
lada 2016 üretim sezonunda 
Mikoriza Mantarının Ürün 
Kalitesi ve Verime Etkileri 
Demonstrasyonu uygulan-
mıştır.
       1.Demonstrasyon tarlası 
     4 kısma ayrılarak yapı-
lan ekimde 1. parsele nor-
mal tohum ve normal gübre 
miktarıyla, 2. Parsele  miko-
riza mantarı ile kaplanmış 
tohumla normal gübreli, 3. 
Parsele mikoriza mantarı 
ile kaplanmış tohumla yarı 
yarıya azaltılmış gübreli, 4. 
Parsele ise  mikoriza man-
tarı ile kaplanmış tohumla 
gübresiz olarak ekim yapıl-
mıştır.

       2.Demonstrasyon tarlası 
3 dekarlık kısmına mikoriza 
mantarı ile kaplanmış to-
humla yarı yarıya azaltılmış 
gübreli, kalan kısmına ise 
normal tohum ve normal 
gübre miktarıyla ekim ya-
pılmıştır.
  Bu demonstrasyonlarda 
ekimden kısa bir süre son-
ra olumlu sonuç gözlen-
miştir. Şöyle ki ekimden 15 
gün sonra olan don olayın-
dan dolayı bölgedeki şeker 
pancarı tarlalarında soğuk 
zararı görülmüş olup bazı 
çiftçilerimiz ekili tarlaları 
sürüp tekrar ekmişlerdir. Bi-
zim yapmış olduğumuz de-
monstrasyonlardamikoriza-
sız normal tohumla ekilmiş 
olan pancarlar %40-50 ora-
nında zarar görürken mi-
koriza mantarı kaplanarak 
ekilmiş olan parsellerdeki 
şeker pancarları %10-20 
oranında zarar görmüşler-
dir.  Üretim ve hasat sezonu 
boyunca bu demonstras-
yonlardaki bitki gelişim ve 
verim durumları izlenmiş 
olup ürün hasat durumuna 
gelmiştir. Bu demonstras-
yon parsellerinde aldığımız 

numunelerin şeker analizleri 
Boğazlıyan Şeker Fabrikası 
Laboratuvarlarında yapılmış 
olup daha az gübre atılarak 
mikoriza mantarı uygulan-
mış parsellerde %0,5 ile 1,3 
arasında değişen oranlarda 
şeker oranında artış gözlen-
miştir. Ayrıca yapılan hasat 
sonunda ise dekara şeker 
pancarı veriminde %10 ora-
nında bir artış gözlenmiştir.
Sonuç olarak Şeker Panca-
rında Mikoriza Mantarı kul-
lanılarak yapılan ekimde;
      Daha az gübre kullanımı 
ile sağlanan gübre tasar-
rufu, Dekara %10’luk verim 
artışı ve Şeker oranındaki 

artışa bağlı ürün fiyatındaki 
artışlar dikkate alındığında 
çiftçinin 1 dekarda 150 TL 
civarında daha fazla kazanç 
elde ettiği görülmektedir
      Şeker pancarı İlimizde 
hububattan sonra en çok 
ekilen ürün olup sulamanın 
ve kimyevi gübre kullanımı-
nın en çok yapıldığı üründür.  
Bu nedenle küresel ısınma 
ve iklim değişikliklerin gün-
demde olduğu bu dönemde 
daha az gübre ve su kullanı-
mının sağlanması hem ülke 
ekonomimiz açısından hem 
de çevresel olarak ülkemiz 
ve dünyamız açısından bü-
yük önem taşımaktadır.”

 Tarımda gelişme kalkın-
ma için girdilerin azaltılması 
ve verimini yükseltilmesi 
şarttır. Tarımda girdi mali-
yetlerinin düşürülmesi ve 
buna bağlı olarak verimin 
artırılması aynı zamanda 
çiftçimizin ve ülkemizin 
gelir seviyesini yükselte-
cektir. Bakanlığımızın da 
desteği ile son yıllarda Top-
rak işlemsiz yani Korumalı 
tarımın yaygınlaştırılması 
çalışmalarına ağırlık ver-
mekteyiz. Bu doğrultuda da 
İl Müdürlüğümüzün çalış-
maları devam etmektedir.
 Nedir toprak işlemesiz 
tarım?
 Toprak işlemesiz tarım 

toprağı herhangi bir toprak 
işleme aleti ile toprak işle-
me yapmadan ekip biçmek 
ve tarımsal faaliyete devam 
etmektir. Bu olur mu diyor-
lar bazı çiftçilerimiz. Ama 
bunun araştırması Ameri-
ka, Avrupa ve Ülkemizdeki 
Araştırma Enstitülerinde 
yapılmıştır. Toprak işlemesiz 
tarım yapıldığında toprağın 
strüktürü dediğimiz yapısı 
bozulmamakta ve her şey 
doğal ortamına bırakılmak-
ta böylece toprakta mikro-
organizma faaliyetleri art-
makta ve toprağın su tutma 
kabiliyeti artmaktadır. Ay-
rıca toprak yüzeyi anız ve 
bitki artıkları ile kaplı oldu-

ğundan dolayı erozyon en 
az seviyeye inmektedir.
 Toprak işlemesiz (Ko-
rumalı) Tarım uygulama-
sının Yozgat ili şartlarında 
yaygınlaştırılması amacıyla 
; 2014 yılından bu yana de-
monstrasyon çalışmalarımız 
devam etmektedir.
 2016 üretim sezonunda 
demonstrasyon tarlamızın 
10 dekarlık kısmına Bakan-
lığımız Eğitim Yayım ve Ya-
yınlar Dairesi Başkanlığının 
koordinasyon ve desteği 
ile Yozgat Baklagil Yayım 
Projesi kapsamında top-
rak işlemesiz olarak kırmızı 
mercimek çeşitlerinin ekimi 
yapılmıştır. Kalan kısmına 

ise herhangi bir toprak iş-
lemesi yapılmadan bir kısmı 
İl Müdürlüğümüz tarafından 
kalan kısmı çiftçimiz tarafın-
dan temin edilen tohumluk 
ile anıza doğrudan Ekim 
Mibzeri ile macar fiği ekimi 
yapılmıştır.
 2017 üretim sezonu için; 
geçtiğimiz üretim sezonun-
da  macar fiği ektiğimiz bu 
tarlayı yine hiçbir toprak 
işlemesi yapmadan anıza 
doğrudan ekim mibrezi ile 
buğday ekimi yapılmıştır.   
 İlimizde anız yangın-
ları önemli bir sorundur. 
Anız yakıldığı için  toprak 
yok olmakta ve verimi dü-
şürmektedir. Ayrıca nadas 

alanlarının çokluğu da ayrı 
bir sorundur. Biz İl Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü olarak Yozgat’ta na-
das alanlarının azaltılması 
için toprak işlemesiz olarak 
buğday ve fiğ münavebesi-
nin her yıl üretime açılması 
ve hayvancılığa kaliteli kaba 
yem temini açışından çok 
önemli bir alternatif yol ol-
duğu düşünüyor ve bu doğ-
rultuda yayım çalışmaları 
yapıyoruz. Bu nedenle ta-
ban olmayan kıraç araziler-
de toprak işlemesiz olarak 1 
yıl buğday 1 yıl fiğ ve ben-
zeri tek yıllık yem bitkileri 
münavebesini çiftçilerimize 
öneriyoruz.

     24 Kasım 2016 tarih ve 
29898 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan yönetmelik ile fırın 
işletmelerinin kayıt prosedürü 
değişti.
   Bu değişikliğe göre; 01 Ocak 
2017 tarihinden itibaren ekmek, 
ekmek çeşitleri, diğer ekmek 
çeşitleri ve sade pide üretecek 
işletmeler Gıda Hijyeni Yönet-
meliği hükümlerine uygunluğu 
açısından yerinde resmi kontro-
le tabi tutulacaktır. Herhangi bir 

eksiklik veya uygunsuzluk du-
rumunda başvuru sahibine, ek-
sikliklerin giderilmesi için süre 
verilecek, süre sonunda eksiklik 
giderilmemişse işletmeye kayıt 
belgesi verilmeyecektir.
   Ayrıca bu değişiklik ile ekmek 
fırını açmak isteyen işletmele-
rin, İl / İlçe Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğüne başvuru-
larında, iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı beyan etmeleri zorunlu 
hale getirilmiştir. 

Tayyip Köyü Toprak İşlemesiz Tarım Demonstrasyonu

Fırınlar Kayıt
Prosedürü Değişti



sayede hastalığa bağlı yav-
ru kayıpları, verim kayıp-
ları çok düşük seviyelerde 
seyretmiştir. Koruyucu aşı-
lamalarda önemli hususlar-
dan bir tanesi de ilk aşısını 
almış genç hayvanların, 1 
ay sonra şap aşısı ile tekrar 
aşılanmalarıdır. Aynı şekilde 
gebelik döneminde aşılanan 
anaç hayvanlardan doğan 
buzağılarında hastalığa kar-
şı dirençlerinin daha güçlü 
olduğu tespit edilmiştir.
 İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Ziyaattin ÖZ-
DEMİR Konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada Koruyucu aşı-
lamanın yanında hastalıkla 
mücadelenin önemine de 
vurgu yaparken, hastalık 
çıkan işletme veya köylerde 
hızlı bildirim,erken müdaha-
le, temizlik, kordon ve ka-
rantina tedbirleri hastalığın 
o bölgede sınırlandırılması, 
bertaraf edilmesinde önem-
li bir mücadele yöntemi 
olduğunu belirtmektedir. 
İlimizde Şap Hastalığından 

şüpheli bir hastalık ihba-
rıalınması durumunda mü-
dürlüklerimizce oluşturulan 
birimler tarafından 24 saat 
içerisinde hastalık mihrakı-
na intikal edilmektedir. Has-
talık çıkan yerlerde öncelik-
le hastalık belirtisi gösteren 
hayvanların sağlık hayvan-
lardan ayrılması, meraya 
çıkışının engellenmesi, bu 
hayvanlardan hastalığın tip 
tayinini yapmak üzere doku 
ve kan numuneleri alınması, 
hastalık belirtisi görülen iş-
letmelerde basınçlı makina-
lar ile dezenfeksiyon işlem-
lerinin yapılması çok önemli 
bir müdahale yöntemidir.
 İşletmelerin dezenfeksi-
yon işlemleri tamamlandık-
tan sonra hayvanların içme 
su ihtiyacını karşıladığı köy 
çeşme ve su olukları gibi or-
tak kullanım alanları da de-
zenfeksiyon işlemlerine tabi 
tutulmaktadır.
 İller arası büyükbaş hay-
van sevklerinde de sevk 
edilecek hayvanlarda Şap 

Aşısı şartı aranmaktadır. İl 
dışına sevk edilecek büyük-
baş hayvanların sevk tari-
hinden en erken 15 gün, en 
geç 6 ay öncesinden Şap 
Hastalığına karşı aşılanması 
gerekmektedir. Bu şekilde 
pasaportunda aşılama bil-
gisi olmayan hayvanların il 
dışına sevklerine müsaade 
edilmeyecektir.
SIĞIRLARIN NODÜLER 
EKZANTHEM HASTALIĞI 
(LSD)
Ülkemizde 2013 yılından iti-
baren görülmeye başlayan 
Sığırların NodülerEkzant-
hem Hastalığı (LSD) ba-
har-yaz aylarında görülen, 
sokucu sinekler aracılığıyla 
ve daha az olarak direkt te-
mas ile bulaşan bir hastalık-
tır. Patlamış deri lezyonları, 
tükürük, burun akıntısı, süt 
ve infekte hayvanın semeni 
ile de bulaşma gerçekleş-
mektedir.Hayvanlarda ciddi 
şekilde verim (et-süt) ka-
yıplarına yol açan tedavisi 
mümkün olmayan bir has-
talıktır. Hastalığa yakalan-
dığı tespit edilen büyükbaş 
hayvanlar tazminatlı olarak 

itlaf edilmektedir.
 LSD Hastalığının önlen-
mesinde sinek mücadelesi 
yapılması arazi ve ahır şart-
larında mümkün olmadı-
ğı için en önemli korunma 
yöntemi koruyucu aşılama-
dır. Koruyucu aşılama çalış-
malarının en geç Mart-Nisan 
aylarında 3 aylıktan büyük 
tüm sığır cinsi hayvanların 
hastalığa karşı aşılanması 
durumunda başarısı gözle-
nebilmektedir.
 İlimizde 2016 yılı Ocak 
ayında ilimiz büyükbaş hay-
van varlığına yetecek mik-
tarda aşı alımı yapılmış,Mart 
ayı itibarı ile aşılama çalış-
malarına başlanmış, 15 Ni-
san tarihi itibarı ile hayvan 
varlığımızın tamamı  LSD 
hastalığına karşı aşılanmış-
tır.
 2016 yılında ülkemiz ge-
nelinde 204 ayrı noktada 
LSD hastalığı çıkmış ve 1.271 
adet büyükbaş hayvan itlaf 
edilmiştir. Zamanında ve et-
kin bir şekilde yapılan koru-
yucu aşılama çalışmaları ile 
2016 yılında ilimizde sadece 
1 adet LSD hastalık mihrakı 

tespit edilmiş, bu mihrakta 
11 hayvan tazminatlı olarak 
itlaf edilmiştir.
 İller arası büyükbaş hay-
van sevklerinde de sevk 
edilecek hayvanlarda Şap 
Aşısı yanında LSD hastalı-
ğına karşı da aşılanma şartı 
aranmaktadır. İl dışına sevk 
edilecek büyükbaş hayvan-
ların sevk tarihinden en er-
ken 30 gün, en geç o sene 
içerisinde LSD Hastalığına 
karşı Koyun Keçi Aşısı ile 
aşılanmaları gerekmekte-
dir. Bu şekilde pasaportun-
da aşılama bilgisi olmayan 
hayvanların da il dışına 
sevklerine müsaade edilme-
yecektir.
   Sonuç olarak Hayvan 
Hastalık ve Zararlıları ile 
Mücadele çalışmaları kap-
samında Bakanlığımız 
programları çerçevesinde 
titizlikle yürütülen gerek 
aşılama gerekse hastalık-
lar ile mücadele çalışmala-
rı 2016 yılında meyvelerini 
vermiş, yetiştiricilerimizin 
hayvancılık ekonomisi an-
lamında daha güçlü olması 
sağlanmıştır.
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 Hayvan hareketlerinin 
yoğun olduğu bölgelerde 
en sık karşılaşılan problem 
kontrolsüz hayvan hareket-
leri nedeni ile hayvan has-
talıklarının hızlı bir yayılım 
göstermesidir.
 Yozgat ili olarak 2016 
yılında yapılan gerek Hay-

van Hastalık ve Zararlıları 
ile Mücadele Çalışmaları ge-
rekse koruyucu aşılama ça-
lışmaları ile ilimiz genelinde 
yetiştiricilerimizin ekono-
mik kayıplarının azami mik-
tarda olduğu bir yılı geride 
bırakmış bulunmaktayız.
 ŞAP HASTALIĞI

 Ülkemizin bulaşıcı hay-
van hastalıkları anlamın-
da karşılaştığı en önemli 
problemlerden bir tanesi 
Şap hastalığıdır. Hayvan ha-
reketleri, celepler, yabani 
hayvanlar, kuşlar, hayvansal 
atıklar hastalığın bulaşma-
sında en önemli faktörler-

dir. Çok bulaşıcı bir hasta-
lık olması nedeni ile et-süt 
veriminde azalma, özellikle 
genç hayvanlarda ölümle 
sonuçlanabilen bir hastalık-
tır.
Sığırlarda ateş, iştahsızlık, 
depresyon ve süt veriminde 
azalma ilk klinik bulgulardır. 
24 saat içerisinde salya akışı 
başlar ve dil-dişetinde vezi-
küller şekillenir. Keseciklere 
(veziküllere) tırnak arası 
bölgede, meme derisinde, 
ağız ve burun mukozasın-
da rastlanabilir. Veziküllerin 
yırtılması ile geniş ülseratif 
yaralar şekillenebilir. Dildeki 
yaraların (lezyonların) ge-
nellikle birkaç günde iyileş-
mesine karşın ayaklardaki 
ve burun bölgesindeki ya-
ralar çoğunlukla ikinci (se-
kunder) bakteriyel enfek-
siyonlara maruz kalırlar. 4.   
Koyun ve keçilerde hastalık 
daha hafif seyirlidir. Has-
talık koyunlarda genellikle 
topallık ile karakterizedir ve 
topallık süreklilik gösterir. 

Ağızdaki lezyonlar sığırlar-
daki lezyonlardan daha kü-
çük ve daha kısa sürelidir. 
Genellikle hastalığın yol aç-
tığı ekonomik kayıplar sığır-
larınkinden daha düşüktür 
ve klinik bulgular ancak dik-
katli bir gözlemle belirlenir.
Şap hastalığının ölüm (mor-
talite) oranı düşük olmakla 
birlikte genç hayvanlarda 
virusun kalpte yerleşmesi 
(lokalize) sonucu ölümle 
sonuçlanan myokarditis ol-
guları görülebilir. Hastalığın 
bulaşma oranı ise yüksek 
olup, et ve süt verimlerin-
deki hızlı düşüşe bağlı eko-
nomik kayıplar önem taşı-
maktadır.
 Hastalıktan korunmada 
en etkili yöntem koruyucu 
aşılamadır. İlimiz genelin-
de hastalığa duyarlı 2 ay-
lık yaştan büyük tüm sığır 
cinsi hayvanlar yılda iki kez 
aşılanmaktadır.2016 yılında 
hayvan varlığımızın %92 si 
aşılanarak önemli bir aşıla-
ma başarısı sağlanmış, bu 

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE
 İlimiz gerek büyükbaş gerekse küçükbaş hayvan varlığı bakımından ül-
kemiz hayvancılığında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin coğrafi olarak tam 
ortasında yer alması, kuzeyden Çorum-Tokat, güneyden Kayseri-Nevşehir, ba-
tıdan Kırıkkale-Kırşehir, doğudan da Sivas iline komşu olması, 6 adet ruhsatlı 
hayvan pazarına sahip olması münasebetiyle hayvan hareketlerinin yoğun ol-
duğu bir ilimizdir.
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Yozgat’ta Soya Fasulyesi Demonstrasyonu 2016 - 2017 Bitkisel Üretime Destekleme
Ödemeleri Hakkında Muhtarlar ile Toplantı Yapıldı

Okullarda Öğrencilere “Organik Tarım” Tanıtıldı

İl Müdürlüğümüzce Yer-
köy İlçemize bağlı Saray 

Köyünde deneme parse-
linde ekimi yapılan soya 
fasulyesinin hasadı yapıldı. 
Deneme parselini ve ürünü 

yerinde inceleyen İl Müdürü 
Ziyaattin Özdemir şunları 
söyledi. “İlimizde yetişebi-
lecek olan alternatif ürün-
lerin ekiliş ve üretimini yay-
gınlaştırmak, çiftçilerimizi 

bu ürünlere yönlendirmek, 
ilimizdeki ürün çeşitliliğini 
artırarak amacıyla 2016 üre-
tim sezonunda Soya fasul-
yesi üretimi ile ilgili İlimizde 
2 bölgede deneme ve de-
monstrasyon yapılmıştır. Bu 
demonstrasyonlarla İlimi-
zin ekolojik şartları yönün-
den yazlık olarak ekiminin 
uygun olduğu düşünülen 
Soya'nın İlimizdeki çiftçiler 
tarafından ekiliş ve üretimi-
nin yapılması ile çiftçimize 
alternatif ürün sağlanacak 
ve son yıllarda üretimi dü-
şen soya ürünün İlimizde 
yetiştirilmesine bu konuda 
öncülük edilecektir. Sıcak 
ve ılıman iklim ürünü Soya-
nın yazlık olarak denenmesi 

maksadıyla, Yerköy İlçemiz 
Saray köyü Köyiçimevkiisin-
deki çiftçimiz Tevfik Tuğ’un 
arazisinde kurulan 35 m2 
deneme parseline 10 Mayıs 
2016 tarihinde ekim yapıl-
dı. Tohumluk Bakanlığımıza 
bağlı Bahri Dağdaş Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünden 
temin edilmiştir. Bu ensti-
tümüzün geliştirdiği Çetin-
bey çeşidi ekilmiştir.  5 defa 
sulama yapılmıştır. Bitkinin 
vejetasyon yani büyüyüp 
olgunlaşma süresi 140 ola-
rak gerçekleşmiştir. Bu par-
selde elle hasat yapılacaktır. 
       Bilindiği üzere İlimizin 
rakım seviyesi 700’lerden 
başlayıp 1500’lere kadar 
değişmektedir. Biz bu de-

neme ile Yozgat’ta soyanın 
yetiştirilebileceğini ve rakım 
ve ekolojik şartlara göre 
ekim zamanının ayarlanma-
sı gerektiğini gördük. Soya 
Fasulyesi, İlimizde özellikle 
rakımı düşük olan Yerköy ve 
Aydıncık havzalarında ra-
hatlıkla yetiştirilebilir.
       Ayrıca Merkez Fakıbeyli 
köyünde de bir tane daha 
soya fasulyesi demonstras-
yonumuz daha vardır. Ama 
rakım ve sıcaklık farkından 
dolayı o demonstrasyonu-
muz henüz hasat olgunlu-
ğuna gelmemiştir. Tahmi-
nen ekim ayı ortalarında 
hasat edilecek olup kamu-
oyuna duyurulacaktır” dedi.

     Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 2016-2017 Yılı  Bitkisel 
Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2016/29 No’ lu Tebliğ 
04.08.2016 tarih ve 29791 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.
     Tebliğ hükümleri doğrultusunda, 27.09.2016 tarihinde İl Müdürlüğümüz 
Toplantı salonunda; İl Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR’in ve Bitkisel Üre-
tim Şube Müdürü, İl Sistem Sorumlusu ve Konu Sorumlusu Teknik Perso-

nellerin katılımıyla; Destekleme uygulamalarının aksamadan yürütülmesi, 
çiftçilerin/üreticilerin mağduriyetine meydan verilmemesi için gerekli tüm 
konularda İl Merkez Köy Muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
Bu toplantı kapsamında aynı zamanda çiftçilerin soru ve sorunlarına da yer 
verilmiş olup İl Müdürü Ziyaattin ÖZEMİR ile Bitkisel Üretim Şube Müdürü 
Mehmet GENCER çiftçilerin sorunlarına yanıt verdi ve 2017 Üretim sezonu 
ÇKS dosyaları kabullerinin başladığını duyurdu.

 Fatma Temel Tur-
han İlköğretim okulunda 
28.12.2016 tarihinde Orga-
nik Tarımla ilgili eğitim ve-
rilmiştir. Eğitime İl Müdü-
rümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, 
İl Mili Eğitim Müdürü Saim 
KUŞ, Koordinasyon ve Ta-
rımsal Veriler Şube Müdü-
rümüz İsmail DİŞLİ, Bitkisel 
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürümüz Mehmet GEN-

CER ve teknik ekip katılmış-
tır.
   Ziyaattin ÖZDEMİR ko-
nuşmasında; “Organik ta-
rım (Ekolojik tarım veya 
Biyolojik tarım); ekolojik 
dengenin korunması, her 
türlü bitkisel, hayvansal ve 
su ürünleri üretimi ile kul-
lanılacak girdilerin organik 
tarım metoduna uygun ola-
rak üretilmesi veya temini, 

orman ve doğal alanlardan 
organik tarım ilkelerine uy-
gun olarak ürün toplanması, 
bu ürünlerin işlenmesi, am-
balajlanması, etiketlenmesi, 
depolanması, taşınması, pa-
zarlanması, kontrolü, sertifi-
kalandırılması ve denetimini 
amaçlayan, çevreye ve in-
san sağlığına zarar verme-
yen modern tarımsal üretim 
tekniklerini kullanmayı ka-

bul eden, her aşaması kont-
rollü, kayıtlı ve sertifikalı bir 
üretim şeklidir” dedi.
   İl Müdürümüz Ziyaattin 
ÖZDEMİR Yozgat’ta Or-
ganik Tarım üretiminin ar-
tırılmasının ve birkaç yıl 
içerisinde Organik Tarım 
pazarının kurulmasının he-
defleri arasında olduğunu 
belirtti.

  Organik Tarımla ilgili 15 
dk’lık sunum ve Organik Ta-
rım tanıtım filmi gösterimi 
sunulmuştur. 
 Sunum sonrası öğrenci-
lerin sorularına cevap veril-
miş ve öğrencilere Organik 
Tarım Dergisi, Organik Ta-
rım logolu kalem ve kitap 
ayracı verilerek program 
tamamlanmıştır.

    Tarsim; Tarım Sigortaları 
Havuzunun kapsadığı risk-
lerin genişletilmesi ama-
cıyla ilk defa pilot olarak 
belirlenen 81 ilin 81 ilçe-
sinde buğdayda kuraklık 
verim sigortasına geçile-
cektir. İlimiz Sorgun İlçesi-
de pilot uygulamaya dahil 
edilen ilçemizdir.

    Buğdayda Kuraklık Ve-
rim Sigortası hakkında 
15/12/2016 tarihinde  Sor-
gun İlçemizde düzenlenen 
bilgilendirme toplantsına 
İl Müdür Yardımcısı Özgür 
MEMİŞ, Sorgun İlçe Tarım 
Müdürü Cumhur ESER, 
Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürü İsmail 

DİŞLİ, Sorgun Ziraat Odası 
Başkanı  Hacı TUZLACIK, 
Konu Uzmanı Osman TAN 
ve çiftçilerimiz katılmışlar-
dır.Konu ile ilgili   genel bil-
giler ve Buğdayda Kuraklık 
Verim Sigortası hakkında 
TARSİM Ankara Bölge Mü-
dürlüğünden Konu Uzma-
nı Osman TAN tarfından 

gerekli bilgiler vermiştir. 
İlimiz genelinde buğday 
rekoltesini olumsuz yönde 
etkileyen ve çiftçilerimizin 
mağduriyetine sebep olan 
kuraklık afeti 01/01/2017 
tarihinden itibaren SOR-
GUN İlçemizde Tarsim kap-
samına alınmıştır.
 

   Devlet Destekli Tarım Si-
gortaları tanıtım ve bilgi-
lendirme toplantıları Yoz-
gat Merkezde 20/12/2016  
tarihinde, Şefaatli İlçemiz-
de  29/12/2016 tarihinde 
ve  30/12/2016 tarihlerinde 
Boğazlıyan İlçemizde Tar-
sim toplantıları yapılmıştır.

TARSİM ‘den Sorgun Çiftçisine Müjde 

Mevlid Kandili Süt Dağıtımı
      11 Aralık 2016 tarihinde kutladı-
ğımız Mevlid Kandili münasebeti ile 
Türkiye genelinde kutlama prog-
ramı düzenlenmiştir. Program çer-
çevesinde İl Müdürlüğümüz,  Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin 
desteğiyle Yatsı namazı sonrasında 
Bilal Şahin Camii önünde süt dağı-
tımı yapılmıştır. Yapılan etkinliğe İl 
Müdürümüz Ziyaattin ÖZDEMİR, İl 

Müdür Yardımcılarımız Özgür ME-
MİŞ ve Ahmet ALATAŞ, Şube Mü-
dürlerimiz ve Personellerimiz tara-
fından Halkımıza süt dağıtılmıştır. 
Etkinlikte halkımızın Mevlid Kandili 
kutlanmış, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğümüzün tanıtımı 
yapılmış ve süt tüketiminin özen-
dirilmesi yönünde eğitici bilgiler 
verilmiştir.
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 Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı tarafından; 
tarımsal faaliyetler için ge-
liştirilen modern basınçlı 
bireysel sulama sistemle-
rinin üreticiler tarafından 
kullanımının yaygınlaştırıla-
rak; daha kaliteli ve pazar 
isteklerine uygun üretim 
yapılmasını sağlamak, kır-
sal alanda üreticilerin gelir 
düzeyinin yükseltilmesi için 
bireysel sulama sistemleri-
nin desteklenmesine ilişkin 
usul ve esasları belirlemek 
ve uluslar arası düzeyde re-
kabet edilebilir bir seviyeye 
getirmek için Kırsal Kalkın-
ma Destekleri Kapsamında 
Bireysel Sulama Sistemleri-
nin Desteklenmesi Hakkın-
da Tebliğ ‘’ 29 Nisan 2016 
tarih ve 29698’’ sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
 Bireysel Sulama Sistem-
leri alımları için gerçek ve 
tüzel kişiler ile Sulama Koo-
peratifleri ve şirketler prog-
ramdan yararlanmak üzere 
başvurabilirler. Başvurular 1 
Ocak Pazar günü başlayıp 
14 Şubat Salı günü mesai 
bitimine kadar yapılacaktır
 Program aşağıdaki 5 

adet yatırım konusunu kap-
sar.
 1. Tarla içi damla sulama 
sistemi kurulması,
 2. Tarla içi yağmurlama 
sulama sistemi kurulması,
 3. Tarla içi mikro yağ-
murlama sistemi kurulması,
 4. Lineer sistem, Center 
Pivot sistem veya Tamburlu 
sistem yağmurlama sulama 
makinesi alınması,
 5. Güneş enerjili sulama 
sistemleri kurulması,
 Bakanlık tarafından be-
lirlenen usul ve esaslara 
uygun olan ve kabul edilen 
proje başvurularında, hibe-
ye esas mal alım tutarının 
%50’sine hibe yoluyla des-
tek verilir.
 Referans fiyatlar içinde 
kalmak şartıyla hibeye esas 
mal alım tutarı gerçek kişiler 
için 100.000 TL, tüzel kişiler 
için ise 200.000 TL’yi geçe-
mez. Mal alım bedellerinin, 
bu miktarları aşması duru-
munda aşan kısım başvuru 
sahibi tarafından ayni katkı 
olarak karşılanır. Başvuru 
bütçeleri KDV hariç hazırla-
nır.
 Projenin tanıtılması ve 

muhtemel yatırımcıların bil-
gilendirilmesi ile ilgili olarak 
Yozgat Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğü İl Proje 
Yürütme Birimi tarafından 
gerekli teknik destek sağla-
nacaktır.
 Program kapsamında 

kabul edilen başvurular ile 
İl Müdürlüğü arasında hibe 
sözleşmesinin imzalanma-
sından sonra, mal alımları 
en fazla 45 gün içerisinde 
tamamlanır.
 Muhtemel yatırımcılar 
gerekli bilgi ve döküman-

lara Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğünden veya 
Bakanlığımız Tarım Reform 
Genel Müdürlüğü internet 
adresinden ulaşabilirler. 

 Bakanlığımız Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığının koordinasyon 
ve desteği ile tarımsal ye-
niliklerin yaygınlaştırılması 
amacıyla Toprak Gübre ve 
Su Kaynakları Araştırma 
Enstitüsü ile ortak olarak 
yürüttüğümüz Mikrobiyal 
Gübre İle Baklagil Tohum-
larını Aşılamanın Verime 
etkilerinin değerlendirilmesi 
ve çiftçilerimize benimse-
tilmesi Projesi kapsamında 
12.12.2016 tarihinde İl Mü-
dürlüğümüzden Ziraat Mü-
hendisi Selman YILDIRIM 
ve Ziraat Teknikeri Osman 
AKARSUBAŞI’nın kontro-
lünde Macar Fiği ekimi ya-
pıldı. 

 Proje dahilinde deneme 
kurulan tarla 3 parsele ay-
rıldı. 1 parsele Rhizobium 
bakterisi ile aşılanan Macar 
Fiği ekimi, 1 parsele kimye-
vi gübre kullanılarak Macar 
Fiği ekimi, diğer parsele ise 
kimyevi gübre kullanılma-
dan Macar Fiği ekimi ger-
çekleştirildi. 
 Toprak Gübre ve Su Kay-
nakları Araştırma Enstitü-
sü ile birlikte 2015 yılından 
beri çevreyle dost, doğal 
kaynaklara ve çevreye za-
rar vermeyen uygulamalar-
dan olan Mikrobiyal Gübre 
kullanılarak baklagillerdeki 
üretim ve verim artışını gös-
terecek olan bu proje uygu-
lanmaya koyuldu.

 İlimizde ekonomik ola-
rak önem arz eden bakla-
gil bitkilerinin her biri için 
etkinlikleri araştırmalarla 
tespit edilen Rhizobium 
bakterileri ile aşılama ma-
teryali veya mikrobiyal güb-
relemenin yurt ölçüsünde 
yaygınlaştırılması ve bakla-
gil bitkilerin gübrelenme-
sinde kullanılması ile büyük 
ölçüde ekonomik yarar sağ-
lanması amaçlanmıştır.
 Üretim sezonu boyunca 
bu 3 parseldeki ürünlerin 
gelişimi ve nodozite olu-
şumları gözlenecek olup ha-
sattan sonra ise ürün verimi 
ölçülerek değerlendirilecek 
sonuçlar kamuoyu ve çiftçi-
lerimizle paylaşılacaktır.

 Şefaatli İlçesi Akcami 
Köyündeki örnek çiftçimiz 
Mehmet GÜLCAN’ın  anız 
olan tarlasına Toprak İşle-
mesiz olarak Macar Fiği Eki-
mi yapıldı.
 Toprak işlemesiz (Ko-
rumalı) Tarım uygulama-
sının Yozgat ili şartlarında 
yaygınlaştırılması amacıyla; 
2014 yılından bu yana de-
monstrasyon çalışmalarımız 
devam etmektedir. İlimizde 
yapmış olduğumuz çalışma-
ların neticesinde korumalı 
tarım yaygınlaşmaktadır.
 Nedir toprak işlemesiz 
tarım?
 Toprak işlemesiz tarım 
toprağı herhangi bir toprak 
işleme aleti ile toprak işle-
me yapmadan ekip biçmek 
ve tarımsal faaliyete devam 
etmektir. Bu olur mu diyor-
lar bazı çiftçilerimiz. Ama 

bunun araştırması Ameri-
ka, Avrupa ve Ülkemizdeki 
Araştırma Enstitülerinde 
yapılmıştır. Toprak işlemesiz 
tarım yapıldığında toprağın 
strüktürü dediğimiz yapısı 
bozulmamakta ve her şey 
doğal ortamına bırakılmak-
ta böylece toprakta mikro-
organizma faaliyetleri art-
makta ve toprağın su tutma 
kabiliyeti artmaktadır. Ay-
rıca toprak yüzeyi anız ve 
bitki artıkları ile kaplı oldu-
ğundan dolayı erozyon en 
az seviyeye inmektedir.
 2017 üretim sezonu için; 
geçtiğimiz üretim sezonun-
da  buğday ekili bu tarlaya 
hiçbir toprak işlemesi yap-
madan, İl Müdürlüğümüz 
tarafından tohumluğu kar-
şılanarak 15 Da’ lık kısmına 
anıza doğrudan Ekim Mib-
zeri ile Macar Fiği ekimi ya-

pılmıştır.
 İlimizde anız yangın-
ları önemli bir sorundur. 
Anız yakıldığı için  toprak 
yok olmakta ve verimi dü-
şürmektedir. Ayrıca nadas 
alanlarının çokluğu da ayrı 
bir sorundur. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
olarak Yozgat’ta nadas alan-
larının azaltılması için top-
rak işlemesiz olarak buğday 
ve fiğ münavebesinin her 
yıl üretime açılması ve hay-
vancılığa kaliteli kaba yem 
temini açışından çok önemli 
bir alternatif yol olduğu dü-
şünüyor ve bu doğrultuda 
yayım çalışmaları yapıyoruz. 
Bu nedenle taban olmayan 
kıraç arazilerde toprak iş-
lemesiz olarak 1 yıl buğday 
1 yıl fiğ ve benzeri tek yıllık 
yem bitkileri münavebesini 
çiftçilerimize öneriyoruz.

 Bakanlığımız Eğitim Yayım 
ve Yayınlar Daire Başkanlığının 
2016 yılı için programladığı Ta-
rımda Su Kullanımının Etkinleş-
tirilmesi Programı  kapsamında 
çiftçilerimizi sulama konusunda 
modern ve ekonomik su kulla-
nımı konusunda bilinçlendir-
mek amacıyla; Merkez, Çekerek 
ve Şefaatli İlçelerimizden çiftçi-
lerle 08 – 12 Aralık tarihlerinde 
2 günlük inceleme ve bilgilen-
dirme gezisi yapıldı.
 Program kapsamında su-
lamayla tarım yapan çiftçiler 
seçilmiştir. Bakanlığımıza bağlı 

Adana Tarımsal Yayım ve Hiz-
metiçi Eğitim Merkezinde çiftçi-
lerimize 1 günlük teorik ve uy-
gulamalı sulama bilinçlendirme 
ve farkındalık eğitimi verildi. 
Modern sulama ile ilgili uygu-
lamaların sahadaki örnekleri-
nin görülmesi açısından faydalı 
olacağı düşünülen alanlarda 1 
günlük çiftlik ve fabrika gezisi 
yapıldı.
 Çiftçilerle yakından ilgilenen 
Adana Tarımsal Yayım ve Hiz-
metiçi Eğitim Merkezi Müdürü 
Arkan AKAL ve Müdür Yar-
dımcısı Bülent AYHAN, Adana 

TAYEM olarak İl Müdürlükleri-
mizden gelecek talepler doğ-
rultusunda çiftçilerimizi sulama 
ve diğer tarımsal konularda eği-
tim vermeye hazır olduklarını 
belirtti.
 Çiftçi inceleme gezisine ka-
tılan çiftçiler ise bu gezinin ken-
dileri için çok faydalı olduğunu 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüklerinin yapacağı bu tür 
inceleme gezilerinin artırılması 
gerektiği bundan sonra yapıla-
cak olan gezilere de katılmak 
istediklerini belirttiler.

Bireysel Sulama Desteği Başvuruları

Adana TAYEM’de Çiftçi İnceleme Gezisi Yapıldı

Mikrobiyal Gübre ile

Toprak İşlemesiz Tarım (Korumalı Tarım) Yaygınlaşıyor

Macar Fiği Ekimi Yapıldı10 2015
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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

BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA SONBAHAR DÖNEMİ 
ŞAP AŞILMASI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

01.10.2015 tarihi itiba-
riyle ilimiz genelinde baş-
latılan Sonbahar dönemi 
Şap Aşılaması kampanyası 
tüm hızıyla devam etmek-
tedir. Konu ile ilgili olarak  
İl Müdürümüz  Ziyaattin 
ÖZDEMİR yaptığı açıkla-
mada : “Bugün itibarı ile 
yaklaşık 120.000 büyük-
baş hayvan Şap Hastalığına 
karşı aşılandığını,30 Ekim 
2015 itibarı ile sona erecek 
aşılama kampanyası sonu-
cunda İl genelinde yaklaşık 
215.000 büyükbaş hay-
vanın aşılanmasını hedef-
lediklerini, aşılama kam-
panyasına 98 adet Hayvan 
Sağlığı personelinin katıl-

dığını, Şap Aşısını yaptır-
mayan hayvan sahiplerine 
7.323 TL İdari Para Cezası 
uygulanacak olup,  hayvan 
sahiplerinin aşılamalar ko-
nusunda hassasiyet gös-
termelerini, aşılamalarını 
yaptırmamış olan hayvan 
sahiplerinin İl/İlçe Müdür-
lüklerine müracaat etme-
leri gerektiğini belirtmiştir.

İl Müdürümüz Ziyaattin 
ÖZDEMİR: Ayrıca kontrol-
süz hayvan hareketlerinin 
yapılmaması, hayvan ve 
hayvan maddesi nakillerin-
de gerekli belgelerin hay-
van sahiplerinin yanında 
bulundurmaları gerektiği-
ni, yaklaşık 2 senedir kü-

çük hastalık odakları hariç 
ilimizde Şap hastalığının 
görülmemesi; aşılamaların 
zamanında yapılması ve 
hayvan sahiplerinin konu-
ya gereken önemi göster-
melerine bağlı olduğunu, 
İlimizde Şap hastalığının 
tamamen ortadan kaldırıl-
ması yönünde çalışmaları-
nın ara vermeden devam 
edeceğini, yakın zamanda 
ilimizdeki büyükbaş ve 
küçükbaş hayvancılık işlet-
melerinin hastalıklardan 
ari hale getirilmesinin en 
önemli hedefleri olacakla-
rını da sözlerine eklemiştir.

UĞUR OFSET  MATBAACILIK 
Aşağı Nohutlu Mah. Necip Altınok Cad. 7/A YOZGAT
Tel: 0354 217 52 53 • yozgatugurofset@hotmail.com

www.yozgatpromosyon.com
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Burcu ENGİN - Yeter SONGÜL
Hülya ARSLAN - Kamil KOÇ - Sibel ÜNAL

Merkez Azizlibağları köyünden Basri Güçlü isimili çiftçimizle
Mikrobiyal Gübreli(Rhizobium Bakterili) Macar Fiği ekimi yapıldı.



Anızı toprağa karıştırırsak;
☑ Toprak verimliliği artar, toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilmez.,
☑ Anız olarak kalan bitki artıkları, toprağı saplarıyla örterek,
     kökleriyle kucaklayarak erozyonu önler.
☑ Bitki köklerinin açtığı kanallar, yağmur ve kar sularının birikimini sağlar.
☑ Doğal yapı bozulmaz.
☑ Toprak canlılarının tür ve miktar olarak artacağından toprak yorgunluğu azalır.
☑ Orman yangınlarının oluşması, kültür alanları olan tarla,
     bağ ve bahçelerin yanması önlenir.
☑ Doğadaki canlı ve cansız varlıklar arasındaki denge bozulmaz.

ANIZ YAKARAK 
TOPRAĞIN BEREKETİNİ

KAÇIRMA...ANIZ YAKMAK YASAKTIR!

ANIZ YAKAN 
GELECEĞİNİ YAKAR...
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