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YAĞLI TOHUMLU (AYÇİÇEĞİ-KANOLA) BİTKİLERİN 
ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞTAYI YAPILDI
İlimizde ekimi yapılmayan ekonomik getirisi yüksek yağlı tohumlardan Ayçiçek ve Kanola
ekiminin özendirilmesi amacıyla Valimiz Sayın Ekrem Canalp'ın talimatıyla, İl Müdürlüğümüz
tarafından Yağlı Tohumlu Bitkilerin Üretiminin Yaygınlaştırılması' Çalıştayı yapıldı.
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Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen Çalıştaya; Valimiz Sayın Ekrem
Canalp, Tarım Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sayın Veyis
Yurtkulu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Yağlı Tohumlar
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr.
Davut Karaaslan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, Harran
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Arslan ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğünden alanında uzman akademisyenler, Kamu Kurum Temsilcileri, Ziraat Odası yetkilileri, Sivil
Toplum Kuruluşları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

İl Müdürümüz Mehmet Aydın açılış konuşmasında; Pandemi ve yanıbaşımızda yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı,
gıda ve gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Tarımsal zenginliğimizi gelecek nesillere
aktarabilmemiz sadece doğru tarımsal planlama ve uygulamalarla gerçekleşebilir. Sayın Valimizin talimatları
doğrultusunda Ayçiçeği ve Kanola gibi endüstriyel ürünlerin bölgemizde üretiminin yaygınlaştırılması önemli
hedeflerimiz arasındadır. Bu nedenle ilimizin mevcut tarımsal potansiyelini ortaya çıkaracak, yetiştirilen
ürünleri çeşitlendirip, tarımsal üretimi ve istihdamı artırması hedeflenen çalıştayımızın verimli geçmesini
diliyorum. dedi.

İlimizde ekimi yapılmayan ekonomik getirisi yüksek
yağlı tohumlardan Ayçiçek ve Kanola ekiminin
özendirilmesi amacıyla Valimiz Sayın Ekrem
Canalp'ın talimatıyla, İl Müdürlüğümüz tarafından;
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü,
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (Trakya Birlik), Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi, Fırat Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Harran
Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliğiyle iki gün
süren 'Batman İlinde Yağlı Tohumlu Bitkilerin
Üretiminin Yaygınlaştırılması' Çalıştayı yapıldı.



İl Müdürümüzün konuşmasının ardından kürsüye çıkan
Valimiz Sayın Ekrem Canalp; Ülkemizde yağlı tohumlar
açısından yıllardır devam eden bir açığın olduğunu
ifade ederek, " Özellikle Covit-19 pandemisinin etkisiyle
de bugün dünyada gıda güvenliği dediğimiz zaman
kendi halkımızı yeterli ve uygun nitelikteki gıda ile
beslememiz anlamına geliyor. Biz yağlı tohumları
kabaca 3'te bir, bazı yıllar ise 4'te bir oranında ithal
etmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Benzer
şekilde buğday açığımızda var ve ithal ediyoruz. Ama
ithal etmiş olduğumuz ham buğdayı işliyoruz, makarna
haline getiriyor ve yüksek katma değer bir ürün olarak
ihraç ediyoruz. Bu çalıştayı da bunun için yapıyoruz.
Çünkü buna ihtiyacımız var. Bir de çiftçilerimizin elde
etmiş oldukları kârı artırabilmemiz için buna ihtiyacımız
var. Buğdaydan daha yüksek katma değer elde
edebileceğimiz ürünler var. Siz aynı ürünü sürekli
tarlaya ektiğiniz zaman tarladan besin öğelerini azalır
ve tarlanız üretim bakımından fakirleşir. Bu şekilde
toprağın zenginliği yıldan yıla azalıyor. Bir yıl buğday
ekmiş olduğunuz yere ikinci yıl yağlı tohum ekiyor
olmak, sizin sadece elde etmiş olduğunuz geliri
artırmıyor, toprağı zenginleştirmek suretiyle bir sonraki
sene ekmiş olduğunuz buğdaydan daha fazla gelir elde
etmeniz anlamına geliyor. Toprağın ihtiyaç duyduğu
suni gübreyi belki çok azaltmamız belki de tamamen
ortadan kaldırmanız gibi maliyeti azaltıcı bir etkiyi de
kendiliğindenmeydana getiriyor" dedi.

İki gün süren çalıştayda Batman'da Bitkisel Üretimin
Mevcut Durumu ve üreticilerin Ayçiçeği-Kanola
Üretimine Yaklaşımı alanında uzman akademisyen
tarafından sunumlar yapılarak, ilimiz ekonomisine
yüksek katma değer kazandıracak Ayçiçeği ve Kanola
üretimine özendirme konuları ele alındı.

Çalıştayın sonunda karşılıklı soru-cevap bölümünün
ardından, çalıştaya katkı sunan katılımcılara plaketleri
takdim edildi.

İki gün süren çalıştay, Hasankeyf kültür gezisiyle son 
buldu.



Makine-Ekipman Dağıtım Töreni Düzenlendi
Kırsal ekonomik altyapı yatırımları makine-ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

Bakanlığımız tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde,
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için tarımsal
faaliyetlerde geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının
yaygınlaştırılması amacıyla, kırsal ekonomik altyapı yatırımları makine-ekipman
dağıtım töreni düzenlendi.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları programı
kapsamında; Sistem üzerinden 545 adet başvuru
yapılmış olup; İl Proje Değerlendirme Komisyonu (İPDK)
tarafından uygun görülerek Bakanlığımıza sunulan 411
projenin tamamı Bakanlığımızca onaylanarak: ilk
aşamada 245 proje asil listede yer almıştır. Kalan 166
Proje ise yedek listede yer almaktadır.

Asil listede kabul edilen 245 projeden 129 proje sahibi ile
İl Müdürlüğümüz arasında hibe sözleşmesi imzalanmış
olup çiftçilerimize toplam 2.336.304.50TL'lik hibe
ödemesi yapılacaktır.

Kalan diğer çiftçilerimizin ise Bakanlığımızın İl
Müdürlüğümüze tahsis ettiği toplam bütçe
tamamlanıncaya kadar yedek listeler yenilenerek devam
edecektir.

İl Müdürlüğümüz bahçesinde düzenlenen törene;
Batman Vali Yardımcısı Sayın Kadir Kılıç, İl Müdürümüz
Mehmet Aydın, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl
Müdür Yardımcımız Reşat Çiftçi, Batman Ziraat Odası
Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Tarım Kredi
Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, şube müdürlerimiz ve
çiftçilerimiz katıldı.

İl Müdürümüz Mehmet Aydın'ın açılış konuşmalarının
ardından, Batman Vali Yardımcısı Sayın Kadir Kılıç,
makine-ekipman desteği kapsamında 1. Etapta hak
kazanan çiftçilerimizden bilgi alarak, makine-
ekipmanlarının hayırlı olmasını diledi.



Buğday Hasat Şenliği

İl Müdürlüğümüz ile 
Batman Ziraat Odası'nın 

işbirliğiyle buğday hasadı için 
düzenlenen Buğday Hasat 

şenliği Düzenlendi.

İlimiz merkeze bağlı Binatlı köyünde düzenlenen etkinliğe; Batman Valisi Sayın Ekrem CANALP, AK Parti Batman
Milletvekili Sayın Ziver ÖZDEMİR, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap AKBAŞ, AK Parti İl Başkanı Akif GÜR, Batman
Ziraat Odası Başkanı Nizamettin AYDİŞ, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir DEMİR, ASKON Başkanı
Selman NASIROĞLU, Ziraat Odası yetkilileri, Tarım Danışmanları ve Çiftçilerimiz katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz
Mehmet AYDIN; İlimizde Buğday, Mısır ve Arpa'nın
stratejik ürünler olduğunu belirterek, Buğday
üretim alanının 360.000 dekar olup, ortalama
verimin 163.000 ton olduğunu, bu yıl iklim
şartlarının iyi gitmesi sebebiyle verimli bir yıl
olmasını beklediklerini ve tüm çiftçilerimize
bereketli bir yıl olmasını diliyorum. diye konuştu.

Hasat öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan
Valimiz Sayın Ekrem CANALP; geçen yıllarda üretilen her
tarımsal ürünün fiyatının önemli ve kıymetli olduğunu, ama
son iki yılda yaşanan pandemi nedeni ile ürünün kendisinin
fiyatın önüne geçtiğini vurgulayarak, "Yaşamış olduğumuz
Pandemi bize bir şey öğretti; Unun fiyatından çok daha
değerli bir şey vardır o da unun kendisidir. Bu dünyada arz
sıkıntısı yaşanan her alanda herkes bunu net bir şekilde
gördü, hissetti ve yaşadı. Ama bir alan var ki, burada arz
sıkıntısının olmasının başka şeylerle karşılaştırılamayacak
kadar kıymetli ve ehemmiyetli olduğunu anladık. O da
gıda.

Dünyada herhangi bir üründe %20-25'lik azalma olursa, siz
bunu bir şekilde telafi edebilirsiniz. Kendi konforunuzdan,
rahatınızdan fedakarlıkta bulunmak suretiyle üretim
azlığını telafi edebilirsiniz. Ama buğday üretimi eğer
dünyada %25 azalsa dünyada kıtlık olur. Belki siz bunu 6-8
ay stoklarınızla telafi edersiniz. Bu ehemmiyeti ve kritikliği
bütün dünya ülkeleri anladığı için şu anda pek çok ülke
kendi tarımsal ürünlerine ihracat yasağı koydu. Tarımsal
ürünlerin ihracat yasağını koymanın çok net bir anlamı
vardır. Bütün dünyada ülkeler dediler ki; bizim için en kritik
olan şey para değildir, bizim için en kritik olan şey, tarımsal
ürünün kendisidir. Dolayısıyla ürünün varlığı fiyatının
önüne geçmiştir. Ve bu çerçevede bizim çiftçilerimiz
Türkiye'de en kritik olan bu sezonda hiçbir şekilde tarlaları
boş bırakmadılar. Ekilebilecek ne varsa şükürler olsun
Türkiye'nin her tarafında ektik. İklimin iyi gitmesi,
yağmurların da yağmasıyla birlikte ürün hasadında yüz
güldüren ürün miktarını eriştik. Ama çiftçilerimizin de
üretim yapabilmeleri için makul düzeyde bir fiyatın olması
gerekiyor. Geçmiş yılla karşılaştırdığımız zaman iki buçuk
kattan fazla bir fiyatlandırma yapıldı. Yeni fiyatın çiftçimizin
gerçekten yüzünü güldürecek bir fiyat olması dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda da her tarafında ekileceğine işaret
ediyor. Allah hayırlı ve bereketli kılsın. Allah hayırlı ve
mübarek etsin inşallah " dedi.

Konuşmaların ardından İl Müdürümüz, Valimiz ve Milletvekilimiz
ile birlikte Biçerdöverle yılın ilk Buğday Hasadını gerçekleştirdiler.



BestCHEESE PROJESİNİN 
DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI 
İTALYA'DA YAPILDI.

"Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB
Işığında İncelenmesi" isimli projenin dördüncü toplantısı İtalya'da yapıldı.

Kısa adı BestCHEESE olan Erasmus + Programı Mesleki
Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına hibe desteği
alan "Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen
Standartlarının AB Işığında İncelenmesi" isimli projenin
dördüncü toplantısı 24-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında
İtalya Agrigento'da gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü kurum olarak Türkiye'den Eskişehir İl
Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte Ankara
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Batman İl Müdürlüğü,
Slovakya Nitra Tarım ile Slovenya Lubliyana Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi'nden uzmanlarla beraber ev sahibi
olan proje ortağımız İtalya'nın Sicilya adasında bulunan
Agrigento İl Sağlık Müdürlüğü katılım sağladı. Agrigento
Halk Sağlığı kurumu yetkilisi Dr. Mario ZAPPIA ve proje
irtibat kişisi Dr. Giuseppe Salvatore VELLA projenin İtalya'da
açılışını yaptı. Proje sahibi kurum yetkilisi Eskişehir İl Tarım
ve Orman Müdürü Ender Muhammed GÜMÜŞ proje web
sitesi ve e-learning eğitim modülleri hakkında bilgilendirme
yaparken proje koordinatörü Dr. Hatice OLCAY da proje
faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

BestCHEESE



Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün'de Resmi
ortağı olduğu BestCHEESE olan Erasmus + Programı
Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti
kapsamında, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Gıda ve Yem Şb.Md. Veteriner Hekim Sedat COŞKUN
ile Projenin Batman İl koordinatörü Ziraat Yüksek
Mühendisi Barış DOYAR, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgelerinde Üretilen Yöresel Peynirlerin Üretim
Prosesleri Hakkında Sunumlar yaptılar.

2 gün saha, 3 gün ofis çalışması olmak üzere 5 gün
süren proje kapsamında ilk gün Sicilya Adasının
Cammarata Bölgesinde bulunan, Mangiapane isimli
bir aile işletmesi ziyaret edilerek sığır sütünden elde
edilen Caciocavallo Yöresel Peynirinin üretim
teknolojisi yerinde incelendi. Aynı zamandabu bölgede
yöresel peynir üreten LiChiani isimli ikinci aile işletmesi
de ziyaret edildi. İkinci gün Sicilya Adasının Sambucadi
Sicilia Bölgesinde koyun sütünden elde edilen
Sparacino Cheese ve Ricotto Yöresel Peynirlerinin
üretildiği bir aile işletmesinde üretim metotları
incelendi. Ardından Azienda DavideLoNardo isimli aile
işletmesinde Girgentana isimli keçi sütünden üretilen
geleneksel İtalyan peynirlerinin üretim metotları
hakkında bilgi alındı. İncir sütü ve incir yaprağı, limon,
üzüm yaprağı, sarımsak, portakal, siyah haşhaş ile
yapılan ve farklı aromalarda üretilen yöresel peynirler
proje ekibi tarafından test edildi. Dünyaca ünlü Dalli
Cardillo Mozarella peynir tesisi de yerinde incelendi.

Son olarak Campobellodi Licata şehrinin Belediye
Başkanı Giovanni Gioacchino Picone, Erasmus grubunu
makamında ağırlayarak şehirde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verirken önümüzdeki süreçte yapılacak
projelerle ilgili işbirliği sağlandı. Saha ve ofis
çalışmalarının sonunda proje katılımcıları kendi
ülkelerindeki yöresel peynirleri tanıtırken AB
mevzuatlarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.



Bakanlığımızca her yıl İlköğretim 4. Sınıf
öğrencilerine "Hayatın Merkezinde Tarım,
Tarımın Merkezinde Çocuk" ilkesinden yola
çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını
kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak,
tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve
gıda güvenirliliği hakkında vermek amacıyla
"Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliği bu yılda
düzenlendi.

.

2. Gününde; tarihi ilçemizde bulunan Üçyol butik
(mağara) otel gezdirildi.

3.Gününde ise; Hasankeyf ilçemizde
öğrencilerimize yönelik tekne turu düzenlendi.
Tekne turundan sonra İl Müdürümüz Mehmet
Aydın, şube müdürümüz Abdulbaki Aşar
tarafından öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğimiz toplu fotoğraf çekiminin ardından
sona erdi.

Lider Çocuk Tarım Kampı 
Etkinliği Düzenlendi

Etkinliğe; İl Müdürümüz Mehmet Aydın, Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdulbaki Aşar, İlçe Müdürümüz
Muharrem Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri,
öğretmenler ve öğrenciler katıldı

Tarihi ilçemiz Hasankeyf'te düzenlenen ve " Uluslararası
Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği" temalı
etkinlik, Hasankeyf Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinin
katılımıyla üç gün süreyle gerçekleştirildi.

Etkinliğin 1. Gününde; Öğrencilerin balıkçılık ve su 
ürünleri konularında ilgilerini arttırmak ve 
farkındalık yaratmak amacıyla Hasankeyf İlçe 
Müdürlüğümüzde görevli Su Ürünleri 
Mühendisimiz Ali Haydar Güneş tarafından eğitim 
verildi.



ANKARA'DA SASON ÇİLEĞİ TANITILDI.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
'Ülkemizde Coğrafi İşaret Almış Tarımsal 

Ürünlerin Tanıtımı ve Farkındalığının 
Artırılması Projesi' kapsamında İl 

Müdürlüğümüze sağlamış olduğu katkı 
ile 28-30 Haziran 2022 tarihleri arasında 

Başkent Ankara’da İlimize ait Coğrafi 
İşaretli Sason Çileğinin Tanıtım 

Organizasyonu düzenlendi.
Tanıtım Organizasyonu, İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürü Abdulbaki Aşar
başkanlığındaki heyet tarafından yapıldı. Sason İlçemizden
getirilen 1000 kg Sason Çileğinin Ankara merkezde kurulan
standta ziyaretçilerin beğenisine sunulan Sason
çileği, kendine has tat, koku ve aroması ile deneyenlerden
tam not aldı. Ayrıca tüketicilere Sason çileğinin üretimi ile
ilgili teknik veriler paylaşıldı.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN ''Sason
Çileğini çok önemsediğini, çilek üreticilerine destek ve katkı
için çalışmaların devam ettiği ve tanıtım için böyle
organizasyonların devam etmesi için Kurum olarak
elimizden gelen her türlü gayreti göstereceklerini'' belirtti.

Asma Fidanı Dağıtımı Yapıldı.
Batman İli 'Çardakta Üzüm Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında
1000 Adet Tüplü Sertifikalı Asma Fidanı dağıtımı yapıldı.

Bakanlığımız bütçesi ile ilimizde yürütülen 'Çardakta
Üzüm Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında
ilimizde bağ alanlarında çardak sistemini
benimsetme ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılarak,
dekar başına verimin 5000 Kg seviyelerine çıkarılması
hedeflenmektedir. Bu Kapsamda İlimiz Gercüş
İlçesinde 4 lokasyonda, Kozluk İlçemizde ise 1
lokasyonda 5 çiftçimizin arazisinde demonstrasyon
amaçlı çardak bağ sistemi kurularak, bahçelerin
ihtiyacı olan 1000 adet Amerikan Anacı üzerine aşılı
sertifikalı tüplü asma fidanı dağıtımı yapılmıştır.



VETERİNER HEKİMLERE EĞİTİM VERİLDİ

İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürlüğü koordinasyonunda
İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli
Veteriner Hekimlerimize yönelik,
hayvan hastalıkları ile mücadele,
hayvan hareketleri genelgesi ve
hayvancılık desteklemeleri konulu
eğitim düzenlendi.

İki gün süren ve konferans salonumuzda
düzenlenen eğitime; İl Müdür Yardımcımız Reşat
Çiftçi, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürü Veli Bağır ve İl/İlçe Müdürlüklerimizde
görevli Veteriner Hekimlerimiz katıldı.

Konu uzmanı veteriner hekimlerimiz tarafından
katılımcılara, Türkvet Sistemi, Süt, Epidemiyoloji, E-
Reçete, Düve Alım Desteği, Anaç Koyun Keçi
Desteği, Yol Kontrolü İş ve İşlemleri, Tek Tırnaklı
Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına
Alınması, Kesimhane İş ve İşlemleri, ETKİYAP,
Trakya'ya Hayvan Sevkleri, Arı ve Kırmızı Et
Desteklemeleri, Malak, Manda ve Buzağı
Destekleme İş ve İşlemleri ve E-Islah konularında
slayt şeklinde sunumlar yapıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri 14.2 Etap Kapsamında
Bakanlığımızca onaylanan 2 milyon 996 bin 100 TL
bedelli proje için yatırımcı Mehmet Emin Tidim ile hibe
sözleşmesi imzalandı. Hibe sözleşmesi imza töreninde
konuşan İl Müdürümüz Sayın Mehmet
Aydın "Bakanlığımızca yürütülen Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi projesi kapsamında
Mehmet Emin Tidim'e ait Süt İşleme Tesisine Yönelik
Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon Projesi ile
üretilen ürünlerin, üretim yerinde katma değerinin
arttırılarak gelir ve sosyal standartların iyileştirilmesi
bilinci İlimizde gelişecektir ve süt işlemesi sağlıklı
koşullarda, hijyenik olacak ve gıda güvenliğini esas
alarak paketlenecek ve üretim sonrası da gıda güvenliği
çerçevesinde pazara arz edilecek dolayısıyla başta
Batman ve ilçeleri olmak üzere diğer İllerde tüketicilerin
süt ürünlerinde güven ve kalite taleplerini yerine getiren
el değmemiş olarak dolum ve paketleme yapılan ve
kapağına ürünün açılmadığını gösteren ambalaj
bandının ambalajlandığı marka olarak piyasaya arz
edilmiş ürün tüketecekler hem de tükettikleri ürün gıda
güvenliği esaslarında üretildiğinden sağlıklı bir tüketim
olacaktır. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."
dedi.

İlk Sözleşme İmzalandı.



“Yöresel Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen Standartlarının AB 
Işığında İncelenmesi” projesinin beşinci toplantısı Eskişehir de yapıldı.

5. TOPLANTI ESKİŞEHİR DE YAPILDI.

Kısa adı BestCHEESE olan Erasmus + Programı
Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar faaliyeti
kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü adına hibe desteği alan "Yöresel
Peynirlerin Üretim Teknolojileri ve Hijyen
Standartlarının AB Işığında İncelenmesi" isimli
projenin beşinci toplantısı 20-24 Temmuz 2022
tarihleri arasında Eskişehir gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü olan Eskişehir İl Tarım ve
Orman Müdürlüğümüzün ev sahipliğini
üstlendiği bu organizasyona projenin yabancı
ortakları, İtalya'da bulunan Agrigento Halk
Sağlığı Kurumu, Nitra/ Slovakya'da bulunan
Slovakya Tarım Üniversitesi, Slovenya'da
bulunan Ljbuljbana Veteriner Fakültesi ile
yerel ortakları Ankara Üniversitesi ve Batman
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü katıldı.

Dedepark Otelde gerçekleşen projenin kapanış organizasyonuna Eskişehir'de bulunan resmi kurum ve Sivil
Toplum Kuruluşu yetkilileri, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve teknik personel katıldı.

Öğleden sonra Eskişehir Valisi Erol AKYILDIZ Erasmus Grubunu
makamında kabul ederek projenin anlam ve önemi hakkında
bilgi aldı.

Bilecik İli Bozüyük ilçesinde Yöresel peynir üreten firmanın
ziyaret edildiği ikinci gün Bilecik İl Müdürü Necmettin YOLDAŞ
ve Bozüyük İlçe Müdürü İsmail AKSU teknik geziye katılım
sağladılar. Projemize sağladıkları destekten ötürü kendilerine
teşekkür ederiz. İşletme sahibi Levent AYAZ'ın ailesinin
işletmede üretilen peynirlerden hazırladığı ikramlıklar
misafirlerden tam not aldı. İlçenin güzide mesire yerleri ve
doğal güzellikleri misafirlere gezdirildikten sonra akşam
yemeği yöresel bir balık lokantasında verildi.

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed
GÜMÜŞ açılış konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra proje
koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice OLCAY şimdiye kadar
gerçekleştirilen proje faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk
Tansel ŞİRELİ'nin Peynir Sütü ve Sağım Hijyeni konulu
sunumlarını müteakip, Müdürlüğümüz toplantı salonu Başak
Ofis'te proje katılımcıları önceden hazırlanan program
dahilinde sunumlarını ve ofis çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Son gün Sazova Kampüsümüzdeki Gıda Analiz Laboratuvarını
ziyaret eden konuklara Başak ofiste Batman İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Reşat ÇİFTÇİ ve Yüksek Ziraat
Mühendisi Barış DOYAR yöresel peynir çeşitlerimizin üretim
aşamaları ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. Daha sonra
Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden katılımcılar
sonraki projelerde buluşmak üzere Eskişehir’den ayrıldılar.



Süt ve Süt Ürünleri Eğitimi Düzenlendi 
Eğitime İl Müdürümüz Mehmet Aydın, İl Müd. Yrd.V.
Erdoğan AVCI, Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat COŞKUN ,
Eğiticiler ile İlimizde faaliyet gösteren süt ürünleri ile
dondurma üreticileri katılım sağladı. İl Müdürümüz
Mehmet Aydın açılış konuşmasında: 15 adet süt ve süt
ürünleri üretici firmanın onaylı işletme olduğunu, eğitimin
amacının süt ve süt ürünleri işleme tesislerinin resmi
kontrollerinde denetim etkinliğinin artırılması, standardın
sağlanması ve en son çıkan mevzuat konularında
işbirliğinin sağlanması olduğunu belirtti.

Eğitici Yüksek Gıda Mühendisi Burhan TAŞAN; Sütten
üretilen Yoğurt, Peynir, Ayran, Tereyağı, Kaymak ve
Dondurma gibi ürünlerin bozulma ve zehirleme
konusunda çok hassas olduğunu, bu nedenle üretim,
taşıma ve depolama sırasında soğuk zincir-sıcaklık
kontrolü ile personelin hijyen kurallarına uymasının
önemine dikkat çekti. işletme binasının iç, dış ve alet
ekipmanların temizliğine riayet edilmesi, bakım ve onarım
gerekliliklerinin zamanında yapılması, ürünlerin kalitesi ile
ekonomik kayıpları minimize etmek için kullanılacak sütün
çiftlikten gıda işletmesine taşınması ve sütün mevzuat
hükümleri açısından kabul edilebilir özeliklerinin kontrolü
için antibiyotik testi, PH-asitlik derecesi, Somatik hücre
sayısı, toplam bakteri koloni sayısı ve sıcaklık derecesinin
ölçülmesi gerektiği konusunda bilgi verdi. Ayrıca yapılan iş
ve işlemlerin otokontrolü, resmi kontrollerde doğrulanma,
izlenebilirliğin sağlanması ve ürün güvenliği için mutlaka
kayıt altına alınması gerektiği konusunda sunum yaptı.

Eğitim sonunda söz alan Gıda ve Yem Şube Müdürü Sedat
COŞKUN "İşletmelerin Kapasite Raporlarının ve İstihdamı
Zorunlu Personel Sözleşmeleri ile işletmelerin güncel
olması, değişiklik (Mühendis değişmesi veya işten
ayrılması, işletmenin faaliyetine ara vermesi veya faaliyetini
durdurması vb.) durumlarında İl Müdürlüğümüze hemen
bildirilmesi gerektiğini ayrıca zehirlenme vakaları, Bakanlık
numune, İl Numune, Alo 174 gıda ve CİMER şikayetleri,
izlenebilirlik ve şüphe durumlarına istinaden gıda
numunelerinin alındığı ve alınmaya devam edileceği
hususunda bilgilendirme yapıldı.

SÜNE SAVARLAR DOĞAYA SALINDI
Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet
AYDIN'ın katılımı ile İlimiz hububat ekim
alanlarında verim kalitesini etkileyen ve
ekonomik kayıplara sebep olan süne zararlısı ile
biyolojik mücadele çalışmalarına başlandı. İl
Özel İdaresi Bütçesi ile alınan Keklikler, Süne
popülasyonu yoğun olan hububat alanlarına
salındı.
İl Müdürümüz Mehmet AYDIN şunları kaydetti.
'Güneydoğu Anadolu'da en büyük buğday
zararlısı Süne'dir. Süne zararlısına karşı yapılan
biyolojik mücadele kapsamında doğaya Keklik
salındı. Bu tür projeler ile kimyasal ilaç
kullanımının azaltılması ve doğadaki dengenin
sağlanması amaçlanmaktadır. Böyle projelerin
devamı için kalkınma ajansları ile iletişim
halindeyiz ve önümüzdeki yıl için proje
çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.


