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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 
İlimiz merkeze bağlı Erköklü Köyünde Mısır 
hasadı tarla günü etkinliği düzenlendi.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan il Müdürü
Mehmet Aydın; Mısır hasadı sezonu tüm
çiftçilerimize hayırlı olsun. Mısır geçen sene
yaklaşık olarak 59 bin dekar üzerinde ekildi. Bu
sene ise 55 bin dekar üzerinde dane ekimi oldu.
Dane mısır çiftçilerin rağbet ettiği bir ürün.
Çünkü dekarda ortalama bir buçuk ton gibi bir
verimi var." dedi. Mısırdan bu sene yaklaşık 83 bin
ton rekolte beklediklerini dile getiren Aydın,
"Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene dane mısırın
kilosunu 5 lira 70 kuruştan açıkladı. Batman için
yaklaşık olarak 83 bin ton civarında dane mısır
rekoltesi bekliyoruz. İl geneline ekonomik katkısı
ise 470 milyon TL'dir. Tabi büyük bir rakam ve
Batman çiftçilerine hayırlı olsun. Mısır hasadımız
yaklaşık 3-4 gündür başlamış ve 10 gün daha
devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini
kullandı.

Açılış ve bilgilendirme konuşmalarının ardından
bir konuşma yapan Valimiz Sayın Ekrem Canalp;
Batman'da mısır bitkisi yetiştiriciliğinin çok
yoğun olduğunu belirterek, uzun vadede mısır
yetiştiriciliğinde yapılan aşırı sulamanın toprakta
ciddi tahribatlara yol açtığını ifade etti.

Mısır hasadı sonrası gerçekleştirilen anız
yangınlarına dikkat çeken Batman Valisi Ekrem
Canalp; "Toprağı öldürmeyeceğiz. Toprağı
koruyacağız, toprağın korumanın yollarından bir
tanesi de sulamadır. Vahşi sulama toprağı
öldürüyor zehirliyor. Aynı zamanda anız yangını
da toprağa zehirliyor. Toprağın içerisindeki
canlıların hepsini öldürüyor. Toprağın içerisindeki
organik materyallerin ölmesine de bir şekil
sebep oluyor. Aynen vahşi sulama gibi anız
yangını da toprağa zehirleyen etkenlerden bir
tanesidir. Biz her zaman için çiftçilerimizin
yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Anız
yangını yakıldığı zaman sadece toprak
zehirlenmiyor aynı zamanda insanlar
zehirleniyor. Ayrıca anız yangınları kamu
sağlığını da tehlikeye atmış oluyor.

Bu Yıl Yaklaşık 83 Bin Ton Rekolte Bekliyoruz.

Anız Yangınları ile
Mücadeleye Devam
Edeceğiz.

Konuşmaların ardından Valimiz, biçerdövere binerek tarlada bir süre mısır hasadı gerçekleştirerek, çiftçilere bereketli
bir hasat dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.

Onun içinde net bir şekilde ifade ettik sosyal
medya hesaplarımızdan da basın yoluyla daha
ifade ettik.

Anız yangını sadece 
toprağı zehirlemiyor, aynı 
zamanda insanları da 
zehirliyor.

MISIR HASADI TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

https://dogruhaber.com.tr/etiket/ciftci
https://dogruhaber.com.tr/etiket/rekolte


Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk 
Şeker işbirliğiyle Batman İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü tarafından, 
Arıcılık Kayıt Sistemimizde bulunan 
Arı Yetiştiricilerine kristal toz şeker 

dağıtımı yapıldı.

ARI YETİŞTİRİCİLERİNE 
ŞEKER DAĞITIMI YAPILDI

Tören, Arı yetiştiricilerimize yapılan şeker dağıtımının
ardından sona erdi.

Bal hasadından sonra 
kullanılan şeker hiçbir 
şekilde bala geçmiyor.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde
düzenlenen törene; Batman Vali Yardımcıları İbrahim
Güneş ile Kadir Kılıç, İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman
Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, İl Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Arı yetiştiricileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Mehmet Aydın ;
Arıcılıkta kış ve erken ilkbahar beslenmesinde şeker
kullanımının zorunlu olduğuna dikkati çekerek, bundan
dolayı şeker dağıtımını sonbahara yakın bir döneme denk
getirdiklerini belirtti. 'Bal hasadından sonra kullanılan şeker
hiçbir şekilde bala geçmiyor. Herkes gönül rahatlığıyla balı
tüketebilir' diye konuştu.

Ayrıca; 'İlimizde toplam 62000 Adet arılı kovan
bulunmaktadır. 30.03.2022 ve 21.04.2022 tarihinde
yaptığımız şeker dağıtımında toplam 162 ton şeker dağıtımı
gerçekleştirilmiş olup ortalama kovan başına 2,9 kg şeker
dağıtımı yapılmıştır. Daha önce dağıtım yapıldığı esnada
İlimizde 57000 Adet arılı kovan bulunmaktaydı. Bugün
dağıtımını yapacağımız 67 ton şeker ile toplam 229 ton
şeker dağıtılacak olup ortalama kovan başına 4 kg şeker
dağıtımı sağlanacaktır' dedi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, son
zamanlarda yaşanan gelişmelerin tarımın, besin kalitesinin
korunmasının, gıda üretiminin arttırılmasının ve nitelikli
gıda üretiminin temin edilmesinin ne kadar kıymetli
olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Tarım ve
Orman Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların, kurumların,
çiftçilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi, üretimin
artırılması, kapasitenin geliştirilmesiyle ilgili çok büyük bir
çaba içerisinde olduğunu ifade eden

Güneş; "Biz de Valilik ve diğer 
ilgili birimlerimizle bu konuda 
hassasiyet gösteriyoruz’’  dedi.



Programda konuşan İl Müdürü Mehmet Aydın ; Bal
Hasadının yapıldığı Derince köyümüzde 26 arı yetiştiricisi
3690 aktif arılı kovan bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde 3690
arılı kovana 73.800 TL Arılı kovan desteklemesi verilmiştir.
2022 yılı içerisinde Derince köyündeki Arı yetiştiricilerine
16.950 kg şeker dağıtımı yapılmıştır. Sason ilçemiz dağlık ve
engebeli bir yer olmasından dolayı arıcılığa müsait bir yer.
Bu bölgede son derece değerli çiçek çeşitleri var. Dağlık
olması nedeniyle endemik bitkilerimizin yoğun olduğu bir
bölgemiz. Burada tarımsal alan az olduğu için ilaçlama da
olmaması nedeniyle son derece doğal çiçek balı elde
ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak geçen sene il
genelinde arıcılarımıza 1 milyon lira destek verdik ve destek
alanların yüzde 60'ı Sasonlu arıcılarımızdı." dedi.

Sason balının kaliteli olmasından dolayı ülkenin birçok
kentine, hatta yurt dışına kadar ihraç edildiğini belirten İl
Müdürü Mehmet Aydın, ‘’Sason Balı, Yörede tercih edilen ve
diğer illerin de tercih ettikleri bir baldır. Bu sene bal
rekoltesinde 350 tonu geçmesini bekliyoruz. Arıcılarımız
inşallah güzel bir bal hasadı elde ederler. Bal fiyatını serbest
piyasa belirliyor. Fakat Sason balı tercih edilen bir bal olduğu
için diğer ballara göre fiyatı biraz daha yüksektir. Burada
üretilen ballar İstanbul başta olmak üzere Bursa, Ankara
hatta yurt dışına gönderilmektedir. Arıcılığın geliştirilmesi
için bakanlığımızın yeni çalışmaları bulunmaktadır. Sayın
Valimizin öncülüğünde yerel ajanslarla çalışmalarımız
sürmektedir. Projelerimiz Bakanlık tarafından onaylanırsa
arıcılığın geliştirilmesi için kovan dağıtımımız olacaktır." diye
konuştu.

SASON’DA
BAL HASADI 

Dağlık olması nedeniyle 
endemik bitkilerimizin 
yoğun olduğu bir 
bölgemiz.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından Sason İlçemizde Bal Hasadı 

Programı Düzenlendi. 

Ülkenin birçok kentine, hatta 
yurt dışına kadar ihraç 
edilmektedir.

Bu sene bal rekoltesinde 350 
tonu geçmesini bekliyoruz.



UZMAN ELLER 
PROJESİ HİBE 
ÖDEMELERİ YAPILDI

"https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr" adresinden 14 Ocak – 15
Mart 2022 tarihleri arasında başvurularını yapan 35 Uzman
Çiftçimizin Hayvansal ve Bitkisel Üretime yönelik projelerinin
tamamı Bakanlığımız tarafından Hibe programını kapsamında
kabul edilmiştir. Ancak 25 yatırımcı İl Müdürlüğümüz ile Hibe
Sözleşmesi imzalamıştır. Projelerini tamamlayan yatırımcıların
Bakanlığımız tarafından hibe ödemeleri hesaplarına yatırılmaya
başlanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Mehmet AYDIN "Bakanlığımızca yürütülen Uzman Eller Projesi
kapsamında; 2022-2024 yılları arasında, kırsal alanda
yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları ile
üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
eğitimi veren bölümlerinden mezunların mahallinde
uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği
verilmiştir. Bilgisini, uzmanlığını kırsalla buluşturmak isteyen
üniversite mezunu genç kardeşlerimiz iş ve işlemlerini
tamamlayıp toplamda 2 milyon 500 bin TL hibe almaya hak
kazanmıştır. Bu genç kardeşlerimin üniversitelerden aldıkları
eğitimle projelerini uygulayacakları köylerde birer örnek çiftçi
olacakları düşüncesindeyim. 2023 yılı için başvurular Ocak
ayında başlayacak olup üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun genç kardeşlerimin Bakanlığımızın ve İl
Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyuruları takip
etmeleri gerekmektedir. Projelerin Ülkemize İlimize hayırlı
olmasını diliyorum." dedi .

14 Ocak – 15 Mart 2022 tarihleri 
arasında başvurularını yapan 35 
Uzman Çiftçimizin Hayvansal ve 

Bitkisel Üretime yönelik projelerinin 
tamamı Bakanlığımız tarafından Hibe 
programını kapsamında kabul edildi.

Toplamda
2 milyon 500 bin TL hibe 

2023 yılı için başvurular Ocak 
ayında başlayacak

https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/


PAMUK HASADI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilimiz merkeze 

bağlı Kuyubaşı köyünde pamuk hasadı etkinliğini düzenlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Batman Valisi Ekrem
Canalp "Pamuğu sadece hammadde olarak üreten bir
ülke ve Batman olmamalıyız. Aradaki katma değeri
yüksek katmanları da değerlendiren bir Batman
olmalıyız." dedi.

"Batman sadece hammadde 
üreticisi Olmamalıdır"

Konuşmasında dünyada en gelişmiş sektörlerden bir
tanesinin tekstil sektörü olduğunun altını çizen Batman
Valisi Ekrem Canalp; "Pamuk, ülkemizde uzun yıllardan
beridir ekimi yapılan bir ürünümüzdür. Pamuk,
endüstriyel bir üründür ve aynı zamanda yüksek katma
değere sahiptir. Biz, çiftçimizi pamuk ekimine teşvik
etmeliyiz ve devlet olarak desteklemeliyiz. Pamuğu
hammadde olarak üreten bir Batman olmamalıyız.
Aradaki katma değerlerin hepsini de kendi
Batmanımızda kullanabilmeliyiz. Bunun için ihtiyacımız
olan şey nedir? Tekstilkent'tir. Tekstil Organize Sanayisidir.
Batman'da tarımının en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi
sanayidir. Üretilmiş olan tarımsal ürünlerin yüksek katma
değere dönüştürüldüğü bir gıda ihtisas organize sanayisi
olmalıdır. Batman'ı hammadde üreticisi değil, aynı
zamanda nihai ürüne kadar işleten ve dönüştüren bir
Batman olarak hayal etmeliyiz. Bunun için de çaba ve
gayret göstermek zorundayız" dedi.

Batman'ın verimli tarım topraklarında fıstık tarımı
yapılmasının yanlış olduğunun altını çizen Canalp, "Fıstık
ekiminin yapıldığı tarlada; buğday, arpa ve mercimek
ekimi yapmak imkansızdır. İlimizi; köy köy geziyoruz,
gittiğimiz her köyde de ifade ediyoruz; yakın zamanda
bütün Batmanlıların cep telefonlarına da kısa mesaj
olarak da göndereceğiz. Bizim tarım topraklarının fıstık
ekerek kullanım dışı bırakmak gibi bir lüksümüz olamaz,
olmamalıdır. Biz tarlalarımızı yine ekmeğe, sürmeye ve
ürün almaya devam edeceğiz. Ama biz aynı zamanda
fıstık da ekeceğiz. Peki fıstık bahçelerini nereye
yapmalıyız? Verimsiz orman arazilerine. Batman'daki
bütün orman arazileri özel ağaçlandırma için büyük bir
kısmı müsait ve eğer çiftçilerimiz köylülerimiz orman
arazisini özel ağaçlandırma olarak talep ederlerse;
dönüm başına 1 TL talep edeceğiz. Aynı zamanda 30
dönüme kadar %70 devlet desteği ile fıstık, badem ve
ceviz meyve bahçeleri kurulabilecek. dedi.

Canalp;  Kullanmadığımız 
Orman arazilerini de kullanır 
hale getireceğiz.

Bunu yaygınlaştırdığımız zaman; tarım topraklarını
kullanım dışı bırakmaktan kurtarmış olacağız ve
kullanmadığımız orman arazilerini de kullanır hale
getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından pamuk hasadının gerçekleştirildiği
tarlada incelemelerde bulunan Valimiz, çiftçilerimize bol
kazançlı bir hasat geçirmeleri temennisinde bulundu.



Ayrıca okul kantinlerinin çocuk sağlığı açısından
risk teşkil eden yerler olduğundan, okul
kantinlerinde satılan ürünlerin Tarım ve Orman
Bakanlığı , Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığının yapmış olduğu protokol kapsamında
satışı uygun olan ve satışı yasak olan ürünler
hakkında Kantin çalışanlarına bilgilendirmeler
yapıldı. İl Müdürü Mehmet AYDIN okul kantinlerine
yönelik yapılan denetimleri önemsediklerini bu
sebeple yıl içinde daha sıkı bir şekilde denetimlerin
yapılacağını ve Kantin çalışanlarına yönelik
Bakanlıklar arasında yapılan protokol kapsamında
Hijyen eğitimi verileceğini belirtti.

Okul kantinlerine yönelik 
yapılan denetimleri 
önemsiyoruz.

OKUL KANTİNLERİNE 
YÖNELİK HİJYEN 
DENETİMİ YAPILDI

KADIN KOOPERATİFLERİ 
TANIŞMA TOPLANTISI 

İlimizde Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan merkezde
8 ve 5 ilçede birer tane olmak üzere toplam 13 Kadın
Kooperatifi yöneticileri ile Müdürlüğümüz toplantı
salonunda tanışma toplantısı yapıldı.

Kadın Kooperatiflerinin ülkemize 
üretim anlamında ciddi katkı 
sunacağına yürekten 
inanıyorum.

Çok sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıda, Kooperatiflerin sorunları ve Müdürlüğümüzün sunacağı katkılar
üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN konuşmasında "
Toplumlarda örgütlü olmak güç birliği yapmak başarının vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Batmanda örgütlülüğü
geliştirme adına Müdürlüğümüze düşen her rolü üstlenmekteyiz ve bunu daha da ileriye götürmekte kararlıyız. Kadın
kooperatifleri İlimiz başta olmak üzere bölgemize, hatta Ülkemize üretim anlamında ciddi katkı sunacağına yürekten
inanıyorum. Bu nedenle her zaman sizlerin yanında olacağımızı ve her türlü desteğimizi sunacağımız konusunda
kuşkunuz olmasın" dedi.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet AYDIN, Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Sedat COŞKUN ve Kontrol 

görevlileri ile birlikte İlimizde 
bulunan Okul Kantinlerine yönelik 

Hijyen Kontrolleri yapıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğünün ''Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi
kapsamında Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
tarafından, Ilısu Baraj Gölü Üniversite mevkiine 750 Bin
adet, Ilısu Baraj Gölü Hasankeyf bölgesine 700 Bin adet ve
Beşiri bölgesine 50 Bin adet olmak üzere toplamda 1,5
Milyon Şabut balığı yavrusu baraj gölüne bırakıldı.

İç sularda balık çeşitliliğin 
artırılması ve ekosistemin 
korunması amaçlanmaktadır.

1,5 MİLYON ŞABUT BALIĞI 
BARAJ GÖLÜNE BIRAKILDI

"Şanlıurfa Atatürk Su Ürünleri Üretim İstasyonunda
ilimize tahsis edilen toplam 1,5 milyon Şabut balığını Ilısu
Barajı, Batman Çayı, Hasankeyf ve Beşiri bölgelerinde su
kaynaklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullanan
Çiftçi, projeyle iç sulardaki balık çeşitliliğin artırılması ve
ekosistemin korunmasının amaçlandığını belirtti.

Projenin özellikle balıklandırma ile beraber amatör
balıkçıların sportif balıkçılık faaliyetleri için de katkı
sağlayacağına işaret eden Çiftçi, projenin kente
ekonomik anlamda da katkı sunacağını aktardı.

12. TARIM ORMAN VE 
İNSAN KONULU FOTOĞRAF 
SERGİSİ AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 12. 
Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında dereceye 

giren ve sergilenmeye layık görülen eserler 
sergilenmektedir. Batman Park AVM'deki sergimiz 22 

Ekim 2022 tarihine kadar tüm vatandaşlarımız tarafından 
ziyaret edilebilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 12. Tarım Orman ve İnsan
Fotoğraf Yarışmasının amacı, tarımın, toprağın, ormanın,
suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi,
tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan
ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak
arşivlerde yerini almasını sağlamaktır.

Denizbank sponsorluğunda genel çiftçi, öğrenci, tarım ve orman bakanlığı çalışanları, Denizbank çalışanları olmak
üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya toplam 606 katılımcı 3997 eserle katkı sağlamıştır.

Sportif balıkçılık faaliyetlerine 
katkı sağlayacak.

Batman Park AVM'de açıldı.



Batman İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından İlimiz 

merkeze bağlı Binatlı Köyünde 
Fıstık Hasadı Etkinliği 

düzenlendi.

FISTIK HASADI 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Programın açılış konuşmasını yapan il Müdürü
Mehmet Aydın; ''Batmanımız tarım ile ön plana çıkan
bir ildir. Batman tarımında yüzde 10'luk payı Fıstık
alıyor. Getirisi her sene yüzde 5 oranında artmaktadır.
Arzumuz makineli tarımın giremediği yerlerde Fıstık
üretilmesidir. Bakanlığımızın destekleri de bu
kapsamdadır. Yüzde 6 ve üzeri eğimli bölgelerde
çiftçilerimize destek vermekteyiz. Fıstıkta 150 Milyon TL
Gayrisafi milli hasılamız var.'' dedi.

Dünyanın gündeminde 
artık Gıda Güvenliği de 
bulunmaktadır. 

İl Müdürü Mehmet Aydın’ın konuşmasının ardından
kürsüye çıkan Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin
AYDİŞ; Fıstık hasadının tüm çiftçilerimize hayırlı
olmasını ve Fıstık yetiştiriciliğinin hububat alanlarının
dışında eğimli arazilerde yapılması gerektiğinin altını
çizerek, düz arazilerde yapılan Fıstık tarımını, toprak
kaybı olarak nitelendirdiğini belirtti.

Batman tarımında yüzde 10'luk 
payı Fıstık alıyor.

Vali Canalp konuşmasında gıda güvenliğinin önemine
dikkat çekerek; ''Milli Güvenlik ve Enerji Güvenliğinin
yanında Dünyanın gündeminde artık Gıda Güvenliği de
bulunmaktadır. Bugün her ülkenin Milli Güvenliğinden ve
Enerji Güvenliğinden sorumlu olduğu gibi Gıda
Güvenliğini sağlamak gibi öncelikli bir görevi ve hedefi
olmak zorundadır. Gıda güvenliği dendiği zaman akla
ürünlerin hijyenik koşullarda halk sağlığına uygun olması
gelirdi. Ama bugün gelmiş olduğumuz nokta gıda
güvenliğine bu çerçevenin çok ötesinde bir anlam
yüklemiştir. Gıda güvenliği demek dünyada
yaşanabilecek kriz zamanlarında bir ülkenin kendi
milletini besleyebilecek kadar bir arz güvenliği konseptini
oluşturabilmesi demektir''. dedi.

Gıda güvenliğini sağlamak için birkaç stratejik hedefi çok iyi tutturmamız gerektiğini ifade eden Valimiz, ''Bunlardan
bir tanesi nitelikli tarım alanlarının korunması, ikincisi kendi iklimimize ve coğrafyamıza uygun ürünlerin yetiştirilmesi,
tohumların belirlenmesi ve verimlilikten asla taviz verilmemesidir. Bir başka boyut; çiftçilerimizin sürekli destekleniyor
olmasıdır. Dolayısıyla Devlet olarak önceliğimiz tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımızı sürekli istikrarlı ve artan
oranda desteğimizi ön planda tutmalıyız. Hükümetimizin yıllardan beri önceliği bu oldu. Her geçen yıl tarıma
verdiğimiz destek miktarı artmaktadır. Bizler bu bereketli tarım arazilerini dedelerimizden miras aldık, bu mirası
torunlarımızın torunlarına en iyi şekilde emanet etmek hepimizin görevidir. Bugün burada Fıstık hasadı için beraberiz.
Diğer hububatlarda karşılaştırdığımız zaman getirisi yüksek bir ürün ancak çok stratejik bir ürün olan Buğday ekim
alanlarını daraltıyoruz. Burada önemli olan düz arazilere değil nispeten tarımın zor olduğu eğimli arazilere
yoğunlaşmamız lazım.'' diye konuştu.

Eğimli arazilere 
yoğunlaşmamız lazım.



GAZİANTEP VE HATAY İLLERİNE TEKNİK GEZİ 
PROGRAMI DÜZENLENDİ

İlimizde Modern Çardak Sistemli 
Bağcılığın Yaygınlaştırılması Amacıyla 

İlimiz Üzüm Üreticilerine Yönelik 
Gaziantep ve Hatay İllerine Teknik Gezi 

Programı Düzenlendi

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği
protokolü gereği ilimiz çiftçilerine yönelik finanse
edilen '' Yenilikçi Tarım Teknolojileri Eğitimi ile
Geleceğe Güven Projesi'' kapsamında Modern Çardak
Sistemli Bağcılığın yaygın olduğu Gaziantep ve Hatay
İllerine bu modern bağcılık sistemlerinin bölgemiz
çiftçileri tarafından benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla 21-23/09/2022 tarihleri arasında 5 teknik
eleman ve 13 önder çiftçimiz ile teknik gezi
düzenlenmiştir.

Teknik gezi programı kapsamında Gaziantep Antep
fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde konu
uzmanları tarafından, programa katılım sağlayan heyete
teorik ve uygulamalı eğitim verilmiş, sonraki günlerde
Kurumun Demonstrasyon alanlarında incelemeler
yapılmıştır. Nurdağı, Islahiye ve Hatay İllerinde ise yöre
çiftçilerine ait çardak sistemli bağları gezilerek
incelemeler yapıldıktan sonra teknik gezi programımız
tamamlanmıştır.

KOZLUK DOMATESİ COĞRAFİ İŞARET ALIYOR

Kozluk İlçesi Geçitaltı köyü başta olmak üzere
çoğu köylerimizde yetiştirilen kendine özgü
lezzetiyle çevre il ve ilçelerden yoğun talep alan
‘’Kozluk Domatesi’’ coğrafi işaret planlaması ve
tanıtımı için basın açıklaması gerçekleştirildi.
Kozluk Kaymakamlığı, Batman Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve
Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje
sonucunda ‘’Kozluk Domatesi’’ tescil çalışması için
numune alımı gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör; Kozluk
domatesi coğrafi işareti alınması ile ilgili Batman
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Dicle Kalkınma
Ajansına (DİKA) proje sunulmuş olup projemiz
onaylanmıştır. Bu kapsamda DİKA danışmanlık
firması ile sözleşme imzalamıştır. Danışmalık
firması domates yetiştiriciliği ile ilgili 5 günlük
eğitim yapmış ve eğitim süreci tamamlanmıştır.
coğrafi işaret ile ilgili domates numunesi alınmış ve
analize gönderilmiştir. Analiz sonuçları raporlanıp
Türk patent kurumuna gönderilecek ve süreç
tamamlanacaktır. dedi.

Tescil faaliyetlerinin tamamlanmasıyla patent işlemlerinin gerçekleşeceği
‘’Kozluk Domatesi’’ ilçemizin kendi markasına sahip özgün bir sebzesi haline
gelecektir.



Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün ''Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi'' 
(TAKEP) kapsamında çiftçilerimize sertifikalı yerli kırmızı mercimek tohumluğu 

dağıtım töreni düzenlendi.

Dağıtım töreninde konuşan Batman İl Tarım ve Orman 
Müdürü Mehmet Aydın; İlimizde yaklaşık olarak 150.145 dekar 
alanda yapılan mercimek yetiştiriciliği, yaygın olarak Kozluk 
ve Beşiri ilçelerinde yapılmaktadır. Batman İl Müdürlüğü 
olarak mercimek yetiştiriciliği ile ilgili teknik personeller 
eğitilmiş ve donatılmış olup, sahada çiftçiler ile birlikte 
profesyonel yetiştiricilik yapılmaktadır. Tarım Arazilerinin 
Etkinleştirilmesi projeleri kapsamında 2020-2021 yıllarında 
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bütçesinden 
karşılanan yerli mercimek tohumu olan Fırat 87 çeşidi 
çiftçilere %75 hibeli olarak dağıtılmıştır. 

TAKEP PROJESİ KAPSAMINDA 
MERCİMEK TOHUMU DAĞITILDI

Dağıtım törenine; Vali Sayın Ekrem Canalp, Adalet ve Kalkınma Partisi Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı
Akif Gür, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Kurum Müdürlerimiz ve çok sayıda çiftçi katıldı.

2020 yılı Proje Bedeli; 500.000 TL (58,250 ton)
2021 yılı Proje Bedeli; 1.859.081 TL (152,75 ton)

%25 katkı payı çiftçilerden karşılanmak üzere
gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında ise, Proje Bedeli; 4.666.666 TL (207,7 
ton) olarak alım yapılmış olup, çiftçilere dağıtımı 

yapılmıştır. Proje kapsamında yerli çeşitlerin 
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiş olup, 

İl Müdürlüğümüz tarafından çiftçilere eğitim 
yayım çalışmaları yapılmıştır.

Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
ve Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında;



KADIN ÜRETİCİLERİMİZE 12 BİN ADET MARUL 
FİDESİ DAĞITILDI

Dağıtıma Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN, Şube Müdürleri ve Kooperatif üyesi kadın çiftçiler katıldı.
Dağıtım töreninde konuşan İl Müdürü Mehmet AYDIN; ''Batmanda tarımsal ürünlerin üretim ve verimliliğinin artması
için çiftçilerimize her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Özelde ise Kooperatif üyesi kadın çiftçilerimizin başarıları için
her türlü katkıyı sağlayacaklarını ve bundan sonrada bu tür Kooperatiflere desteğimizin devam edeceğini '' söyledi.

Kooperatif üyesi kadın 
çiftçilerimizin başarıları için 
her türlü katkıyı 
sağlayacağız.

BATMANLI KADIN ÇİFTÇİLER 
ANTALYA SERALARINI GEZDİLER

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan
işbirliği protokolü gereği ilimiz çiftçilerine yönelik
finanse edilen '' Yenilikçi Tarım Teknolojileri Eğitimi
ile Geleceğe Güven Projesi'' kapsamında İlimizde
seracılık faaliyetlerine başlayacak Batman S.S.
Tarımda Kadın Eli Kooperatifi kadın üyeleri ile diğer
kadın çiftçilerimizden müteşekkil toplam 11kadın
çiftçimiz ve 4 teknik elemandan oluşan bir heyet ile
Antalya İli ve çevresinde bulunan seracılık bölgesinde
11-14 Ekim tarihlerinde teknik gezi organizasyonu
düzenlendi.

Teknik gezi programı, Batmanlı Kadın Çiftçilerimizin
seracılık ve diğer tarımsal faaliyetleri başarılı bir
şekilde yapmalarını teşvik amacıyla düzenlenmiştir.

İlimizde ‘Alternatif Ürün Olarak Açık 
Alanlarda 2. Ürün Marul Yetiştiriciliğinin 

Ticari Anlamda Yaygınlaştırılması Projesi’ 
kapsamında ilk kez bu işe başlayacak 
çiftçilerimizin desteklenmesi amacıyla 
Batman İl Özel İdaresi bütçesi ile alımı 
yapılan 12 Bin adet Marul fidesi Kadın 

üreticilerinden müteşekkil ''Batman S.S. 
Tarımda Kadın Eli Kooperatifi'' üyelerine 
dikimi yapılmak üzere teslim edilmiştir.

Yenilikçi Tarım Teknolojileri 
Eğitimi ile Geleceğe Güven 
Projesi


