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Bozok Yaylasının Kadınları 
                          Ankara’da

Bakanlığımız tarafından ATO Uluslararası Kongre ve Ser-
gi Sarayı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dü-
zenlenen “Bu Toprağın Kadınları Milli Tarım Ruhuyla Bulu-
şuyor” etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Bakanlık yetkilileri ve Türkiye’nin çe-
şitli illerinden gelen ve İlimizden de 100 kadın çiftçimizin 
katılımıyla gerçekleşti.                            Devamı Sayfa 2‘de

Genç Çiftçilere 30 bin lira hibe 
desteği başvuruları başlıyor
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 

No: 2017/10) 31.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Buna göre, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilere, mahallinde uy-
gulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve 
aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Devamı Sayfa 6’da
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Bakanlığımız tara-
fından ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sara-
yı’nda 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü dolayısıyla 
düzenlenen “Bu Topra-
ğın Kadınları Milli Tarım 

Ruhuyla Buluşuyor” et-
kinliği, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Ba-
kanlık yetkilileri ve Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden 
gelen ve İlimizden de 

100 kadın çiftçimizin ka-
tılımıyla gerçekleşti.

Bakanımız Faruk Çe-
lik, açılışta yaptığı ko-
nuşmada, Anadolu me-
deniyetinde kadının hep 
el üstünde tutulduğunu 

belirterek, “Kadına şid-
det güçlülüğün değil 
suçluluğun göstergesi-
dir.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın “Tarım mese-
lesi, milli meseledir” 
sözlerine dikkati çeken 
Çelik, bu anlayış çerçe-
vesinde Bakanlık olarak 
hazırladıkları Milli Ta-
rım Projesi ile tarıma 
yeni bir vizyon ve bakış 
açısı kazandırma gayre-
tinde olduklarını söyledi.

Çelik, 80 milyon kişi-
nin gıdasının karşılan-
ması, mazlum millet-
lerle ekmek paylaşımı, 
tarlaların zararlı kim-
yasallardan korunması, 
su kaynaklarının daha 
verimli kullanılması, et 
meselesini dert mesele-
si olmaktan çıkarmak ve 
sağlıklı nesiller yetiştir-
mek için projeyi hayata 

geçirmek istediklerini 
dile getirdi.

Çiftçilerin önemli bir 
bölümünü kadınların 
oluşturduğuna işaret 
eden Çelik, desteklerin-
de kadınlara pozitif ay-
rımcılık uyguladıklarını 
belirtti.

Genç Çiftçilerin Des-
teklenmesi Programı 
kapsamında geçen sene 
15 bin çiftçinin destek-
lendiğini, bu sene de 
15 bin çiftçiye hibe ve-
receklerini ifade eden 
Çelik, rakamın 11 binini 
kadınların oluşturduğu-
nu vurguladı.

Etkinlikte Sayın Emi-
ne Erdoğan, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumundan 
hibe alarak tarımsal iş-
letme kuran 9 girişimci 
kadına plaket verdi.

Bozok Yaylasının Kadınları, 
Ankara’da Milli Tarım 

Ruhuyla Buluştu
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TARIM VE ÜNİVERSİTE EL ELE
Yozgat Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,  

Bozok Üniversitesi ve Bakanlığımız Tarımsal Araştırma-
lar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında Yozgat Vali-
si Kemal YURTNAÇ, Rektörümüz Prof. Dr. Salih KARA-
CABEY ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitki-
leri Daire Başkanı Dr. Yusuf ARSLAN’ın katılımı ile imza-
lanan “Tarımda  İşbirliği” protokolü  kapsamında yapıl-
ması planlanan  çalışmalar hayata geçmeye başladı.
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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

Yazı İşleri Müdürü
İsmail DİŞLİ

Koordinasyon ve Tarımsal Ver.Şube Müdürü 
Yayın Kurulu

Mehmet  GENCER (Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü)
 Uğur SAĞLAM (Kırsal Kal.ve Örgütlenme Şube Müdürü)

Hasan ARMAĞAN (Gıda ve Yem Şube Müdürü)
 İlker İPEK (Hayvan Sağ.Yet.ve Su Ürün.Şube Müdürü)

Hukuk Danışmanı
Ebru Ümüş BAŞER

Avukat
Grafik - Tasarım

Burcu ENGİN (Ziraat Yüksek Mühendisi)
Selman YILDIRIM ( Ziraat Mühendisi)

T.C. Yozgat Valiliği
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü Adına 
imtihaz Sahibi

Ziyaattin ÖZDEMİR
İl Müdürü

Genel Yayın 
Koordinatörü
Özgür MEMİŞ

İl MüdürYardımcısı

Yozgat ili tarım stra-
tejilerinin oluşturulma-
sına yön vermek, Yoz-
gat ilindeki çiftçilere ve 
teknik personele yönelik 
olarak eğitim, araştır-
ma ve yayın faaliyetleri-
ni geliştirmek, yeni ta-
rım tekniklerini çiftçiye 
ulaştırmak, çiftçilerin 
ekonomik düzeyini artır-
mak ve ilimiz tarımının 
geliştirilmesini sağla-
mak amacıyla Yozgat 
ilindeki tarım paydaşları 
arasında karşılıklı iş-
birliğinin geliştirilmesi 
amaçları doğrultusun-
da, Bozok üniversitesi 
Ziraat Fakültesi öğretim 

elemanları tarafından 
Yozgat İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlü-
ğümüz de görevli ziraat 
mühendislerine yönelik 
teknik eğitim programı 
düzenlendi. 

 Eğitim programı açı-
lış konuşması yapan İl 
Müdür Vekilimiz Özgür 
MEMİŞ, yapılan protokol 
çerçevesinde Üniversi-
temiz Ziraat Fakültesi 
ile birlikte eğitim prog-
ramı düzenlenmiştir. 
Bu Program çerçeve-
sinde 14 farklı konuda 
Üniversitemiz Öğretim 
elamanlarınca eğitimler 
İl Müdürlüğümüzde dü-

zenlenecektir. Düzenle-
nen eğitim programları-
nın amacına ulaşacağını 
söyleyen Özgür MEMİŞ, 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yaşar Karadağ’ 
a ve ekibine teşekkür 
etti.

  Ziraat Fakültesi öğ-
retim elemanları tara-
fından verilecek teknik 
eğitim programının ilki 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yaşar KARA-
DAĞ  tarafından verildi. 
Prof. Dr. Karadağ, “Yem 
Bitkilerinin Kraliçesi 
Olarak Yonca Tarımı” 
konusunda katılımcılara 
bilgiler aktardı. 
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Meyve Ağaçları ve Bağda 
Budama Eğitimi

Müdürlüğümüz ve 
Karadeniz Tarımsal 
Enstitüsü Müdürlüğü 
tarafından ortaklaşa 
budama eğitimi dü-
zenlenmiştir. Dayılı 
Köyünde tesis edilen 
amasya elması de-
monstrasyon alanında 
29.03.2017 tarihinde 

düzenlenen budama 
eğitimi Karadeniz Ta-
rımsal Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü tek-
nik elemanlarından 
Dr. İdris MACİT tara-
fından verilmiştir.

Eğitime, İl Müdürü-
müz Ziyaattin ÖZDE-
MİR, Bitkisel Üretim 

Şube Müdürü ve ilgili 
konu uzmanı teknik 
elamanlar ile ilimiz 
çiftçileri katılmıştır. 
Çiftçilere meyve ağaç-
ları ve bağda  buda-
manın nasıl yapılması 
gerektiği uygulamalı 
olarak gösterilmiştir.
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Gıda ve Tarım Ürünleri
 Fiyatlarını

 İZLİYORUZ

Tarım politikalarının 
hızlı ve doğru bir şekil-
de uygulanabilmesinin 
en önemli araçlarından 
biri olan tarım ürünleri 
piyasalarının izlenmesi 
ve değerlendirilmesi 
çalışmaları Bakanlığı-
mızca yürütülmektedir. 
Gıda ve Tarımsal Ürün 
piyasalarında, piyasa 
aktörlerinin yerinde 
ve zamanında fayda-
lanabileceği, karar 
alıcıların karar alma 
mekanizmalarını daha 
kolaylaştırılabileceği, 
şeffaf, izlenebilir ve 
istikrar içinde sürdü-
rülebilir fiyat izleme 
sisteminin kurulması 
ve üreticiden tüketici-
ye fiyatlarının takibinin 
sağlanması hedeflen-
mektedir. Bakanlığı-
mızca 2014 yılından bu 
yana pilot 5 ilde baş-
layan çalışma veri ta-
banı halinde Şubat ayı 
itibariyle 81 İl ve İlçe-
lerinde olmak üzere 

Yozgat merkez ve İlçe-
lerimizde de uygulan-
maktadır. Bu kapsam-
da Tarım Ürünleri Fiyat 
İzleme Sistemi piyasa 
fiyatlarının üreticiden 
tüketiciye kadar taki-
binin yapılmasını sağ-
layacak arz-talep zin-
cirinin aşamalarını ve 
ileriye dönük stok ta-
kibininde yapılabileceği 
veri oluşumunu sağla-
yacak politikalara des-
tek verecektir. Ayrıca; 
dağıtım zincirlerindeki 
etmenlerin fiyatlara 
olan etkilerini izleye-
rek ve değerlendirerek 
doğru tarım politikila-
rının oluşumuna katkı 
sağlayacaktır.Yozgat 
İlimiz ve İlçelerimizde 
bu konuda hassas bir 
çalışma yürütülmekte 
olup, üretici-aracı, Hal-
pazar ve market fiyat-
larının yerinde takibi 
yapılarak günlük TUFİS 
sistemine işlenmekte-
dir.

2017 Yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız Genel  Bütçesi ve İl Mü-
dürlüğümüz Döner Sermaye işletmesi 
bütçelerinden finanse edilerek, 4734 
sayılı kamu ihale kurulunun 19. Mad-
desi gereğince (Açık İhale) hizmet alımı 

usulü ile 20 adet 4x4 arazili pick-up ve 
1 adet binek otomobil hizmet aracı ki-
ralanmıştır.

Bu araçlarla İlimiz Merkez ve 13 
İlçemizdeki çiftçilerimize daha hızlı ve 
etkin bir hizmet sunulacaktır.

Merkez ve İlçelerimize
Kiralık Araç Dağıtımı
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Genç Çiftçilere 30 bin lira hibe 
desteği başvuruları başlıyor

Program, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliği, tesis yapımı ve hay-
van alımı, arı ve arı ürün-
leri yetiştiriciliği, kanatlı 
yetiştiriciliği ve tesis yapı-
mı, ipek böceği yetiştirici-
liği ve tesis yapımı, kapa-
ma meyve bahçesi tesisi, 
fide, fidan, iç ve dış mekan 
süs bitkisi yetiştiriciliği, 
kontrollü örtü altı yetiş-
tiriciliği, kültür mantarı 
üretimi, tıbbi ve aromatik 
bitki üretimi,  işlenmesi, 
depolanması ve paketlen-
mesi, coğrafi işaretli, yerli 
gen kaynaklarını kulla-
narak organik veya iyi ta-
rım uygulamalı bitkisel ve 
hayvansal üretim,  coğrafi 
işareti olan gıdaların üreti-
mi konulu projeleri kapsa-
maktadır.

Başvuru yapacak genç 
çiftçilerde, tebliğin ya-
yımlandığı tarihten itiba-
ren 18 yaşını doldurmuş, 
41 yaşından gün almamış 
olmak, başvuru tarihi iti-
bariyle okur-yazar olmak, 
başvuru tarihi itibarıyla 
ücretli çalışan olmamak, 
başvuru tarihi itibarıyla 
örgün eğitime devam edi-
yor olmamak, başvuru ta-
rihi itibarıyla Katma Değer 
Vergisi (KDV), gerçek ve 
basit usulde vergi mükel-
lefi olmamak, hayvansal 
üretime yönelik, büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan yetiş-
tiriciliği, tesisi yapımı ve 
hayvan alımı konulu proje 
başvuruları için bu Tebliğin 
yayımlandığı tarih itibarıy-
la 15 adet büyükbaş veya 
50 adet küçükbaştan fazla 

hayvan sahibi olmamak, 
arı ve arı ürünleri yetişti-
riciliği konulu proje başvu-
ruları için bu Tebliğin ya-
yımlandığı tarih itibarıyla 
50 adetten fazla arılı kovan 
sahibi olmamak, Genç Çift-
çi hibesinden faydalanmış, 
hibe sözleşmesi imzala-
maya hak kazandığı halde 
sözleşmeyi imzalamamış, 
hibe sözleşmesi iptal edil-
miş veya genç çiftçi proje 
değerlendirme komisyo-
nunca başvurusu reddedil-
miş olmamak, aynı proje 
konusunda Bakanlığın di-
ğer hibe programlarından 
yararlanmış olmamak 
şartları aranmaktadır.

Ayrıca, ücretli çalışan, 
KDV, gerçek ve basit usul-
de vergi mükellefi olan, 

hayvansal üretim projeleri 
için Tebliğin yayımlandığı 
tarih itibarıyla 15 adet bü-
yükbaş veya 50 adet kü-
çükbaştan fazla hayvan sa-
hibi olan,  arıcılık projeleri 
için Tebliğin yayımlandığı 
tarih itibarıyla 50 adetten 
fazla kovan sahibi olan, 
Genç Çiftçi hibesinden fay-
dalanmış, hibe sözleşmesi 
imzalamaya hak kazandığı 
halde sözleşmeyi imza-
lamamış, hibe sözleşme-
si iptal edilmiş veya genç 
çiftçi proje değerlendirme 
komisyonunca başvurusu 
reddedilmiş olan, aynı pro-
je konusunda Bakanlığın 
diğer hibe programların-
dan yararlanmış olan kişi-
lerin eşi olmamak şartları 
aranmaktadır.

Genç Çiftçi hibe des-
teğinden yararlanmak 
isteyen, kırsal alanda 
yaşayan veya yaşama-
yı taahhüt eden 18-40 
yaş arası çiftçilerin “htt-
ps://gencciftci.tarim.gov.
tr” internet adresinden 
07.04.2017-05.05.2017 ta-
rihleri arasında ön baş-
vuru ve 05.05.2017 saat 
17.30’a kadar bulundukları 
yerdeki İl veya İlçe Müdür-
lüklerine kesin başvuru 
için dosya teslimini şahsen 
yapmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi, bulunulan 
yerdeki İl veya İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüklerinde oluşturulan 
Genç Çiftçi Proje Yürütme 
Birimlerinden alınabilir.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) 31.03.2017 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilere, mahallinde uy-
gulayacakları bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.
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Ülkemizde genellikle 
hibrid ayçiçeği tohumla-
rında yabancı çeşitler kul-
lanılmaktadır. Son yıllarda 
Bakanlığımıza bağlı Araş-
tırma Enstitülerimiz tohum 
ıslahı üzerinde çalışmalar 
yapıp yerli tohumlar geliş-
tirmektedir. Bu çalışma ile 

Trakya Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünün geliştirdiği 
Yerli Hibrit  Çerezlik Ayçi-
çeği çeşitlerini bölgemiz 
çiftçilerine tanıtılması ya-
pılacaktır.

İlimizde ayçiçe-
ği ekiminde son yıllar-
da artış gözlenmektedir. 

24.03.2017 tarihinde Yer-
köy ilçemiz Delice Köyün-
de yapılan bu çalışma ile 
çiftçilerimize hem yeni 
geliştirilen yerli çeşitle-
rin benimsetilmesi hemde 
çerezlik ayçiçeği ekiminin 
yaygınlaştırılması, aynı za-
manda yerli olarak gelişti-

rilen hibrit çeşitlerin kulla-
nımı ile ülke ekonomisine 
ve de çiftçimizin ekonomi-
sine katkı sağlayacaktır.

 Yapılan deneme eki-
minde Trakya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü tarafından geliş-
tirilen Metinbey, Çetinbey, 

Ahmetbey, 13-TRÇ-107, ve 
11-TRÇ-013 Çerezlik Ayçi-
çeği çeşitlerinin ekimleri 
yapılmıştır.

Hasat döneminde çe-
şitlerin ayrı ayrı tanıtımı 
yapılarak sonuçları payla-
şılacaktır.

Yerköy İlçemize bağlı Delice Köyünde Bakanlığımız Trakya Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Yerli Hibrit Çerezlik Ayçiçeği 
çeşitlerinin deneme ekimi yapıldı.

Çeşit Demonstrasyonu Ekimi
Ayçiçeği
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İlimizde, 27.10.2008 
tarihli ve 2008/14268 
sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı doğrultusunda 
Çevre Amaçlı Tarım ara-
zilerini Koruma (ÇATAK) 
Programı yürütülmekte-
dir.

Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerini Koruma (ÇA-
TAK) Programı kapsa-
mında, hassas alanların 
tespiti, 2017 yılında uy-
gulama yapılacak alan-
ların belirlenmesi ve 
ÇATAK Programı kapsa-
mında yapılan çalışma-
ların değerlendirilme-
si, uygulama sırasında 
karşılaşılan problem-
ler ve çözüm yollarının 
araştırılması  amacıy-
la İl ÇATAK Uygulama 

Komisyonu, 17.02.2017 
Perşembe Günü İl Mü-
dürümüz Ziyaattin ÖZ-
DEMİR başkanlığında 
toplandı.

 Toplantıda, komisyo-
numuz tarafından ilimiz 
genelinde 2017 yılın-
da ÇATAK Programın-
da uygulama yapılacak 
alanlar ve ÇATAK baş-
vuru tarihleri belirlen-
di. 2017 yılında ÇATAK 
Programına başvuru 
yapacak çiftçilerimizin 
01.03.2017 – 29.09.2017 
tarihleri arasında bağlı 
bulundukları İl veya İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüklerine baş-
vuru yapmaları gerek-
mektedir.

İlimizde Çatak Programı 
İl Komisyon 

Toplantısı Yapıldı

Büyükbaş işletmelerde 
ahır, gübre sıyırıcı, gübre 
çukuru, yem deposu, silaj 
çukuru, süt sağım odası 
ve soğutma sistem odası 
inşaatları veya bunlardan 
herhangi biri, küçükbaş 
işletmelerde ise ağıl, yem 
deposu ve yıkama ünitesi 
(koyun-keçi banyosu) in-
şaatları veya bunlardan 
herhangi biri hibe desteği 
kapsamındadır.

Ahırlar serbest duraklı 
veya bağlı, açık veya yarı 
açık sistem olacaktır. Ağıl-
larda ise ağıl tipi seçiminde 
İl Müdürlükleri yetkilidir.

Başvuru tarihinden en 

az bir yıl önce Bakanlık 
Türkvet veri tabanına veya 
Koyun Keçi Kayıt Sistemi-
ne kayıtlı olan ve başvuru 
tarihinde en az 10 en faz-
la 49 baş anaç sığır veya 
en az 100 en fazla 200 baş 
anaç koyun-keçi kapasiteli 
aktif işletmesi olan gerçek 
ve tüzel kişiler (kolektif,  
limitet ve anonim şirketler 
ile tarımsal amaçlı koope-
ratifler, birlikler) başvuru 
yapabilir.

İnşaat yatırım tutarı, 
Bakanlıkça belirlenen da-
mızlık hayvan fiyatı üze-
rinden proje kapasitesinde 
belirtilen toplam damızlık 
hayvanların tutarı kadar 

olacaktır. 2016 yılı için in-
şaat hak edişlerinde kul-
lanılmak üzere; damızlık 
gebe düve birim fiyatı KDV 
hariç 6.000 TL ve damızlık 
koyun-keçi birim fiyatı KDV 
hariç 500 TL olarak uygula-
nacaktır. Buna göre; proje 
tutarı büyükbaş için 60.000 
TL - 294.000 TL, küçükbaş 
için 50.000 TL - 100.000 
TL arasında olacaktır. Bu 
tutarların % 50’sine hibe 
desteği verilecektir. Yatı-
rıma alınan projeler 1 (bir) 
yılda tamamlanacaktır.

Başvurular 31 Mart 
2017 tarihine kadar İl Mü-
dürlüğüne yapılacaktır.

Hayvancılık Yatırımlarının 
Desteklenmesi 

Başvuruları Alındı

Konya Ovası Projesi

İlimiz, 08.06.2016 tarih ve 2016/8870 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Konya Ovası Proje-
si (KOP) kapsamına alınmıştır.

Proje kapsamında büyükbaş-küçükbaş hay-
vancılık işletmelerinin modernizasyonu için 
yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına % 50 
hibe desteği verilecektir.
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 2011 yılından itibaren 
3 proje daha yapılmış ve 
ilimiz genelinde toplam 
3 adet Akkaraman ırkı, 1 
adet Kıl Keçisi olmak üze-
re toplam 4 adet küçükbaş 
ıslah projesi uygulamaya 
konulmuştur.

   İlimiz genelinde Ak-
dağmadeni, Boğazlıyan, 

Çayıralan, Çandır, Yeni-
fakılı, Sorgun, Şefaatli ve 
Merkez ilçelerimizde ha-
len devam etmekte olan 
bu dört proje kapsamında 
2011-2016 yılları arasında 
134 yetiştiricimize toplam 
5.623.115,00 TL destekle-
me ödemesi yapılmıştır.

   Projenin ilk 5 yıllık de-

ğerlendirmesini yapmak, 
projeye katılan yetiştirici-
leri bilgilendirmek ama-
cıyla 13.02.2017 tarihinde 
ilimizde bir toplantı orga-
nize edilmiştir.

   Islah projesinin 5 yıllık 
değerlendirmesinin yapıl-
dığı toplantıya; Bakanlığı-
mız Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı Ali 
UYAR, Proje Koordinatörü 
Selçuk Üniversitesi Zıraat 
Fakültesi Zootekni Anabi-
lim dalı öğretim üyesi Prof.
Dr.Cafer TEPELİ, Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr.Yaşar KARADAĞ, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Ziyaattin ÖZDEMİR, 
Yozgat TKDK Kooridinatö-
rü Selim TÜRKER, Birlik 
Başkanları ve Akdağma-
deni, Boğazlıyan, Çayıra-
lan, Çandır, Yenifakılı, Sor-
gun, Şefaatli ve Merkez 
ilçelerimizde bu projeye 
dahil olan yetiştiricilerimiz 
katılmışlardır.

   Açılış konuşmasını İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ziyaattin ÖZDE-
MİR’in yaptığı toplantıda İl 
Müdürümüz “Hayvancılık-
ta uygulanan ıslah proje-
lerinin amacının yüksek et 
ve süt verimine sahip ırk-
lar elde etmek, bu sayede 
de yetiştiricilerimizin eko-
nomik açıdan daha güçlü 
olmalarını sağlamak ol-
duğunu, proje dahilinde de  
2011-2016 yılları arasında 
134 yetiştiricimize toplam 
5.623.115,00 TL destekle-
me ödemesi yapıldığını” 

belirtmişlerdir.
   Proje hakkında genel 

bir bilgi veren Bakanlığımız 
Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlü-
ğü Daire Başkanı Ali UYAR 
yetiştiricilerimizin gerek 
proje kapsamında, gerek-
se Bakanlığımızın hayvan-
cılık politikaları hakkında 
tüm sorun ve sorularını 
dinleyerek projenin yetişti-
ricilere ve ülkemiz hayvan-
cılığına katkılarını önemle 
vurgulamışlardır.

   Proje Koordinatörü 
Selçuk Üniversitesi Zıraat 
Fakültesi Zootekni Anabi-
lim dalı öğretim üyesi Prof.
Dr.Cafer TEPELİ de yetişti-
ricilere yönelik olarak ha-

zırladığı sunumunda, 2011 
yılından bugüne dek ıslah 
projesinin durumu, ıslah 
projesine alınan küçükbaş 
hayvanların süt ve kuzu 
verimleri, doğan yavrula-
rın damızlık ve verim ka-
biliyetleri, yetiştiricilerin 
proje kapsamındaki yü-
kümlükleri hakkında bilgi 
verilerek ilk 5 yılı tamam-
lanan ıslah projelerinin 
ikinci 5 yılda da devamına 
karar verilmiştir.

Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş 
Hayvan Islahı Projesi

İlimizde Akkaraman ırkı koyun varlığımızın ıslah edilmesi, genetik olarak et ve süt verimi 
yüksek ırklar elde edilmesi, ilimizin Akkaraman ırkında bir gen merkezi haline getiril-
mesi amacı ile İl Müdürlüğümüz, ilimiz Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Bakanlığımız 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürü-
tülen “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” 2010 yılında uygulanmaya 
başlanmıştır.
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KBRN ( Kimyasal, 
Biyolojik, Radyoaktif ve 
Nükleer ) saldırıları ve 
bu saldırılar için alınması 
gereken önlemler hak-
kındaki eğitime geniş öl-
çüde katılım sağlandı.

Eğitim, Yozgat İl Afet 
ve Acil Durum Müdür-
lüğü personelleri Deniz 
ERTEK, Yusuf POLAT, Al-
dülkadir KIRDI tarafından 
verildi.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum
 Müdürlüğü KBRN Eğitimi

Yozgat İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Personellerince İl 
Müdürlüğümüzde çalışanlara 
14.03.2017 Salı günü Müdür-
lüğümüzün toplantı salonun-
da farkındalık eğitimi verildi.
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Şap Hastalığından Ari Bölgelerin
 Oluşturulması Değerlendirme Toplantısı

 Başbakanımız Sayın 
Binali YILDIRIM tarafından 
geçtiğimiz Kasım ayı içeri-
sinde açıklanan “Milli Ta-
rım Projesi” nin en önemli 
başlıklarından bir tanesi de 
“Şap Hastalığı Kontrol ve 
Eradikasyon Ulusal Eylem 
Planı” kapsamında Şap 
Hastalığından ari bölgelerin 
oluşturulmasıdır.

Ülkemizin 2023 vizyonu 
çerçevesinde Şap Hastalı-
ğından ari bir ülke haline ge-
lebilmek amacı ile başlatılan 
bu proje ile öncelikle ilimizin 
de içerisinde yer aldığı, 44 

ilde aşılı arilik statüsü uy-
gulanacaktır. Bu kapsamda 
ilimizin doğusunda tampon 
bölgeler, bu bölgelerde de 
kontrol noktaları oluşturu-
lacak, 2017 yılından itibaren 
bu kontrol noktalarından 
geçip aşılı ari bölgelere ge-
lecek hayvanlarda belli şart-
lar aranacaktır.

Bu amaçla 2016 yılı Hay-
van Hastalık ve Zararlıları ile 
Mücadele çalışmalarını de-
ğerlendirmek, 2017 çalışma 
stratejilerini oluşturmak, 
Şap Hastalığı Ulusal Eylem 
Planı, hayvan hastalıkları ile 

mücadele, koruyucu aşıla-
ma çalışmaları, hastalıktan 
ari işletmeler, hayvan ha-
reketleri, hayvancılık des-
teklemeleri, ithalat-ihracat 
konularını değerlendirmek 
üzere İl/İlçe Müdürlükleri-
mizde görevli tüm Veteriner 
Hekimlerin katıldığı bir de-
ğerlendirme toplantısı dü-
zenlenmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürümüz Ziyaattin 
ÖZDEMİR yaptığı açılış ko-
nuşmasında; Şap hastalı-
ğının büyük ekonomik ka-
yıplara neden olabilen çok 
bulaşıcı bir hastalık oldu-
ğunu, zamanında tedbirler 
alınmaz ise hasta bir hayva-
nın tüm işletmeye, işletme-
den köye, köyden tüm ilçe-
ye oradan da ilin tamamına 
hastalığı bulaştırabileceğini, 
bu nedenle de ülke ekono-
misi için büyük önem arzet-
tiğini, Şap Hastalığı eylem 
planı kapsamında 2017 yılın-
dan itibaren ilimizin de “Aşılı 
Arilik Statüsüne” kavuşacak 
olması nedeni ile tedbirlerin 
en üst düzeyde tutulacağını 
beyan etmişlerdir.”Şap Has-
talığı Kontrol ve Eradikasyon 
Ulusal Eylem Planı” kapsa-
mında aşağıda belirtilen hu-
suslara özellikle dikkat edil-
mesi gerektiği belirtilmiştir.

1-Aşılama Kampanyala-
rında aşılanmamış büyük-
baş hayvan kalmayacak, ilk 
aşısını almış genç hayvan-
lara 1 ay sonra mutlaka aşı 
tekrarlanacak, hastalık çı-
kan bölgelerde  2 haftalıktan 
büyük tüm duyarlı (Büyük-
baş ve Küçükbaş) hayvanla-
rın aşılanması sağlanacaktır

2-Kolluk kuvvetleri ile 
birlikte yol kontrolleri ya-
pılacak, Kontrolsüz hayvan 
hareketleri azami düzeye in-
dirilecektir.

3-Hastalık mihrakların-

da erken bildirimler sağla-
nacak

4- Mihrak Araştırması 
ve  Karantina Uygulamaları 
titizlikle yapılacak

5-Temizlik-Dezenfeksi-
yon, Biyogüvenlik uygula-
maları dikkat edilecek

6-2017 yılından itibaren 
doğu illerinden (Sivas ili ve 
doğusu) ilimize hayvan sevki 
yapacak yetiştiricilerimizin 
ilimize sevk edeceği hayvan-
larda; sevk günü şap hasta-
lığı belirtisi bulunmamalı,

hayvanlar sevk öncesin-
de şap virüsünün varlığı yö-
nünden teste tabi tutulmalı 
(serolojik-NSP) ve sonuçla-
rı negatif bulunmuş olmalı, 
hayvanların sevk olunduğu 
işletme şap hastalığından 

dolayı karantinaya alınmış 
bölgede olmamalıdır.

2018 yılından itibaren 
ise ilimize sevk edilecek 
hayvanların doğumlarından 
itibaren işletme değiştirme-
miş olmalı veya en az 3 aydır 
halen bulundukları işletme-
de barındırılmış olmaları ve 
hayvanların temin edildiği 
İşletmenin 10 km çevresin-
de en az 3 aydır şap hastalığı 
görülmemiş olmalıdır.

Bu kapsamda İl genelin-
de tüm çalışmaların Bakan-
lığımız programları çerçe-
vesinde yürütülmesi, 2017 
çalışmalarında üst düzey bir 
performans ile hayvan has-
talıkları ile mücadelede belli 
seviyeye gelinmesi hedef-
lenmektedir.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde Şap Hastalı-
ğından ari bir ülke haline gelebilmek amacı ile baş-
latılan bu proje ile öncelikle ilimizin de içerisinde yer 
aldığı, 44 ilde aşılı arilik statüsü uygulanacaktır. 

İlimiz Merkez Divanlı 
Mahallesindeki çiftçile-
rin Müdürlüğümüze yap-
tıkları müracaatlarında 
arazilerinin bulunduğu 
bölgede çok sayıda ya-
bani domuza rastladık-
larını, yabani domuzların 
ekili olan tarla ürünle-
rine, bağ ve bahçelerine 
zarar verdiğini ve mahsul 
alamadıkları belirtmiş-
lerdir. Şikayet üzerine 
bölgede yaptığımız incel-
me ve değerlendirmeler 
sonucunda bölgede çok 
sayıda yabani domuz bu-
lunduğu tespit edilmiş-

tir. Bunlarla mücadele 
amacıyla 5996 sayılı Ka-
nunun 15. Maddesinin 3. 
Fıkrası gereğince sürek 
avı düzenlenmesi plan-
lanmıştır. Yapılan plan 
çerçevesinde Orman ve 
Su İşleri Şube Müdürlü-
ğü ile koordineli olarak 
Valilik Makamının onayı 
ile 14-15 Ocak 2017 ta-
rihlerinde yabani domuz 
sürek avı yapılmıştır. Sü-
rek avı sırasında vurulan 
domuzlar dışındakilerin 
bölgeden uzaklaştırılma-
sı sağlanmıştır.

YABANİ DOMUZ 
SÜREK AVI YAPILDI



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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