
Törene; Valimiz Hulusi Şahin, Hasankeyf

Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Müdürümüz

Mehmet Gün, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan

Pamukçu, Tarım Kredi Kooperatifi

Müdürü Adnan İnanç, Batman Ziraat

Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kurum

müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Valimiz

Hulusi Şahin;" Hasankeyf medeniyetin

başlangıç noktalarından biri. Bir çok bitki

ve meyvelerin de aslında çıkış noktası

Hasankeyf'tir. Hepinizin bildiği gibi

Hasankeyf inciri zaten lezzeti çok yüksek

bir bitki ama Aydın yöresinde yapılan

incir tarımı dünyada söz sahibi bir incir

tarımı ve buradan çok ciddi bir katma

değer elde ediliyor. İncir, İhracatıyla

beraber büyük bir döviz kaynağı aynı

zamanda. Aynı zamanda geleneksel

üretimde önemli bir yer tutan ürünlerimiz

başta Hasankeyf'teki incir olmak üzere

yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi

bizim için büyük bir önem taşıyor. Çok

sayıda ürünü burada hem deneyeceğiz

hem de çiftçimizle tanıştıracağız. Şehrin

girişinde de meyvelerden oluşan bir vaha

planlamayı hayal ediyoruz. İnşallah buda

olacak. Bu bölgenin şu halini

düşünmeyin, 10 yıl sonrasını hayal edin.

Bütün Hasankeyf parmakla gösterilen çok

özel bir yer olma yolunda emin adımlarla

gidiyor” dedi.

İNCİR FİDANLARI 
TOPRAKLA BULUŞTU

Valimiz Hulusi Şahin;
" Hasankeyf medeniyetin 
başlangıç noktalarından 
biri. Bir çok bitki ve 
meyvelerin de aslında çıkış 
noktası Hasankeyf'tir.

İl Müdürü Mehmet GÜN’ün
Yeni Yıl Mesajı
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜN yeni

yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2022 yılının Batman ve Türkiye Tarımına bolluk

ve bereket, tarımla uğraşan çiftçi, üretici ve

yatırımcılarımıza sağlık, mutluluk, bol kazanç,

tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum…

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile İl Müdürlüğümüz

tarafından ortaklaşa yapılan çalışmayla 185 adet

incir fidanı Hasankeyf'te törenle toprakla buluştu.

Demonstrasyon Bahçesi

B
Ü

LT
EN

İ BATMAN
TARIM



ÇİFTÇİLERİMİZE 100 BİN ADET
FISTIK FİDANI DAĞITIMI YAPILDI

İl Müdürlüğümüz tarafından Batman merkez ve 5 

ilçemizde toplamda Yüzde 80 hibeli 500 çiftçimize 

100 bin adet fıstık fidan dağıtımı yapıldı.

Çiftçi Eğitim Merkezimizdeki fıstık fidanı dağıtım törenine;

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Müdürümüz

Mehmet Gün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer,

Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, İl Genel Meclisi

Başkanı Abdulvahap Akbaş, Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı

Hifzullah Akdaş ve çiftçiler katıldı.

Fıstık fidanı dağıtım töreninde konuşan İl Müdürümüz Mehmet

Gün, yüzde 80 hibe desteği olarak 100 bin fıstık çöğürü

dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. İl Müdürlüğümüzce

çeşitli projelerde ve özellikle İl Özel İdaremizin katkılarıyla

son 5 yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin adet dağıtmak suretiyle

üreticilerimize katkıda bulunduğunu, şu ana kadar Batman

ilimizde 93 bin 100 dönümlük bir alanda resmi olarak dikilen

fidanlarımız bulunmaktadır. Bununla beraber 96 bin 700

dekarlık bir alana kavuşmuş olacağız. Ama resmi olmayan

kayıtlara göre de şuan 110 bin dekar üzerinde dikili ağaçlarımız

bulunuyor. 330 bin adet meyve veren fidanımız olup yıllık

yaklaşık 1.250 ton olduğunu söyledi.

ETKİYAP SUNİ TOHUMLAMA ARAÇ VE ALET EKİPMAN PROJESİ

Proje, yüksek verimli etçi ve kombine boğa sperması kullanımıyla

suni tohumlamanın yaygınlaştırılması ile sığırlarda hayvan ıslahı

çalışmalarının yaygınlaştırılması, birim hayvandan elde edilen

verimlerin ve gelirlerin arttırılması, hayvancılığın sürdürülebilir bir iş

kolu haline getirilmesi, çiftçi gelirinin arttırılması, yaşam koşullarının

iyileştirilmesi, köylerden büyükşehirlere olan iç göçün önlenmesi

amaçlanmakta. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilecek kazanımların

yanı sıra doğal aşım ile bulaşmanın sık görüldüğü Brucellosis,

Tuberculosis, Trichomoniasis, Leptospriosis vb. bulaşıcı hastalıkların

önüne geçilerek sürü sağlığının korunması, kayıtlı yetiştiricilik ve E-

Islah uygulamalarından yararlanma oranlarında artış hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda İl Müdürlüğümüz tarafından alınan

kaliteli dondurulmuş boğa spermaları ücretsiz olup sadece

yetiştiricilerimizden uygulama ücreti olarak 25 TL alınacaktır.2021 yılı

içerisinde ilk etapta Kozluk ve Sason İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüklerimizce proje yürütülecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2021

yılında başlatılan 2021A03-168656

no'lu "Hayvancılığın geliştirilmesi

Projesi" nin Alt Proje Faaliyeti 32.

01.02.03 no'lu Suni Tohumlamanın

Geliştirilmesi "ETKİYAP- Etçi ve

Kombine Irkların Yaygınlaştırılması

Projesi" kapsamında Batman İl Tarım

ve Orman Müdürlüğüne 2021 yılı için

416.000 TL bütçe ayrılmıştır.



Öğrencilerimizin Geleceği İçin Fıstık 
Fidanı Dikimi Gerçekleştirildi

Batman İl Özel İdaresinin hibe 
desteğiyle, İl Müdürlüğümüz, 
Batman Üniversitesi ve İl 
Jandarma Komutanlığı iş 
birliğinde fıstık fidanı dikimi 
gerçekleştirildi.

Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen fidan dikimine; İl Müdürümüz Mehmet Gün, Batman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akbaş, Çevre, Doğa ve Hayvan 
Koruma Timi ile Mehmetçikler, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı

İl Müdürümüz Mehmet Gün: "Hedefimiz Tarım Ürünleri
Yetiştiriciliğinde Bölgemizi İlk Sıraya Taşımak«

Batman Tarım İl Müdürlüğü olarak böyle bir etkinliğe
katılım göstermekten memnuniyet duyduklarını dile
getiren Mehmet Gün, Batman ilinin daha yeşil olabilmesi
için yürütülen projeler ile ilin gelişiminin artacağını söyledi.
Fıstık fidanı dikiminin yanı sıra katma değeri yüksek olan
başka ürün fidanlarının dikilmesine de destek vereceklerini
anlatan Gün, bölgemizin ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin
bölge içinden sağlanmasını istediklerini kaydetti. Çeşitli
tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde Batman ilinin ilk sıralarda
olduğunu belirten Gün, katma değeri yüksek ürünlerin
dikiminin yapılmasının hem ilimize hem de bölgemize
büyük katkılar sunacağını söyledi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise: "Öğrencilerimizin Sadece Bugününü Değil Yarınlarını da
Planlıyoruz«

Fıstık fidanı dikimine katılan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, fidan dikimi yaparak fidanlara can
sularını verdi. Fıstık fidanı dikiminin daha yeşil bir Batman ve kampüs alanı oluşturulması açısından son derece
önemli olduğunu vurgulayan Rektör Demir, bu etkinliğin çeşitli kurumların iş birliğinde gerçekleştirilmesinin
etkinliğe katılımın artırılmasına ve etkinlik alanının genişletilmesine fayda sağladığını söyledi. Fidan dikimi ile
ilerleyen yıllarda üniversitemize ve Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere büyük faydalar sunulacağını
anlatan Rektör Demir, fıstık hasadından elde edilen gelirlerle öğrencilere yönelik çeşitli çalışmalar yürütüleceğini dile
getirdi. Elde edilen gelirlerin bir kısmı ile öğrencilere öğrenim bursu vermeyi planladıklarını belirten Rektör Demir,
düzenlenen bu etkinlikle uzun vadede öğrencilerin eğitimine yatırım yaptıklarını ifade etti.



İl Tarımsal 
Yatırım Rehberi 
güncelleme 
toplantısı yapıldı

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) faaliyetleri kapsamında hazırlanan 
İl Tarımsal Yatırım Rehberi güncelleme toplantısı yapıldı.

Toplantı salonumuzdaki toplantıya; İl Müdürümüz
Mehmet Gün, Batman Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Abdulkadir Demir, Batman Ziraat Odası
Başkanı Nizamettin Aydiş, ASKON Batman Şubesi
Başkanı Selman Nasıroğlu, Batman Ticaret Borsası
Yetkilileri ve teknik personelimiz katıldı.
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz
Erdoğan Avcı tarafından katılımcılara, konu ile ilgili
slayt şeklinde bir sunum yapıldı.
Toplantı karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Bakanlığımız üniversitelerin tarım,
hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
bölümlerinden mezun olan gençlerimize
“Uzman Eller Projesi” kapsamındaki
projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği
verecektir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

UZMAN ELLER PROJESİ BAŞLADI

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda
yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları
ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su
ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların
mahallinde uygulayacağı projeler hibe ödemesinden
yararlanabilecek.

Başvurular;https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr web
adresinde 14 Ocak 2022 -28 Şubat 2022 tarihleri arasında
yapılacaktır.

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


Basınçlı Sulama 
Sistemlerinin 
Desteklenmesi 
Konulu Tanıtım ve 
Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı

Toplantıya; İl Müdürümüz Mehmet GÜN, Şube Müdürleri
Kutbettin TEKİN ve Erdoğan AVCI, Ziraat Mühendisleri Odası
Başkanı Ebubekir DOĞAN, muhtarlar, potansiyel yatırımcı
çiftçiler, yüklenici firmalar katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürümüz Sn. Mehmet
GÜN " Özellikle su kaynakları ve yağış rejimi bakımından
zengin olmayan ilimizde tarımsal faaliyetler için geliştirilen
modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının
çiftçiler tarafından kullanımının yaygınlaşması; daha kaliteli
ve pazar isteklerine uygun üretim yapılması, iş gücünü
azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir
seviyesinin yükselmesi bireysel basınçlı sulama sistemleriyle
mümkün olacaktır." dedi.
Program konu uzmanı Ziraat Mühendisi Timur KÖPRÜ'nün
sunumu sonrası soru cevap kısmıyla tamamlandı.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda, 2022 yılı Bireysel Basınçlı Sulama 
Sistemlerinin Desteklenmesi konulu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Meyve Fidanı Dağıtımı Yapıldı
İl Müdürlüğümüz tarafından "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında, 
Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Yüzde 70 hibe desteğiyle 
çiftçilerimize meyve fidanı dağıtımı yapıldı.

Çiftçi Eğitim Merkezimizde yapılan dağıtım törenine; İl Müdürümüz Mehmet Gün, Tarım
Kredi Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, ASKON Başkanı Selman Nasıroğlu, Ziraat
Mühendisleri Odası Başkanı Ebubekir Doğan, şube müdürlerimiz ve çiftçilerimiz katıldı.
İl Müdürümüz Mehmet Gün, çiftçilerimize çeşitli türlerde meyve fidanı dağıtımının
yapıldığını belirterek, fidanların ilimize ve çiftçilerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.



Çiftçilerimize 
buğday tohumu 
dağıtımı yapıldı

İl Müdürlüğümüz tarafından "Buğday Yetiştiriciliğinin

Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Yüzde 75 hibeli

104 ton ekmeklik buğday tohumu törenle çiftçilerimize

dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde yapılan dağıtıma;

İl Müdürümüz Mehmet Gün, Ziraat Odası Başkanı

Nizamettin Aydiş, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü

Adnan İnanç, şube müdürlerimiz ve çiftçiler katıldı.

2021 yılı tarımsal üretimin arttırılması projesi kapsamında, Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibe destekli olarak

dağıtılan yerel çeşit (Mehina) sarımsak tohumunun ilk ekimi yapıldı.

Proje kapsamında almış olduğumuz sarımsak ekim makinesi ile Batman Beşiri ilçemizde ilk defa sarımsak ekimi yapıldı.

Sarımsak ekim törenine; İl Müdürümüz Mehmet Gün, Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Atakan Kızılkan, AK Parti

Beşiri İlçe Başkanı Abdurrahman Şen, Belediye Meclis Üyeleri, teknik personelimiz ve çiftçilerimiz katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz Mehmet Gün;" Proje kapsamında ilimize kazandırmış olduğumuz

sarımsak ekim makinesi ile ilk defa Beşiri ilçemizde sarımsak ekimini yaptık. Sarımsak ekim makinesi ile çiftçilerimiz

zamandan da tasarruf sağlayacaklar. İlimizin iklimi ve toprağı sarımsak yetiştiriciliğine müsait. Temennimiz,

çiftçilerimizin sarımsaktan yüksek bir verim elde etmesidir. Sarımsak ekiminin tüm çiftçilerimize bereket getirmesini

diliyorum." diye konuştu.

Sarımsak Ekimi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen

ve 3 gün sürecek olan "Gıda Denetim Seferberliği"

başladı.

İlimizde de gıda denetim seferberliğine İl

Müdürü Mehmet Gün, İl Müdür Yardımcısı, Şube

Müdürü ve 6 denetim ekibi katıldı. 3 gün sürecek

olan denetim seferberliği kapsamında uygunsuz

olan işyerlerine yaptırım uygulanacaktır.

Gıda Denetim Seferberliği
kapsamında
denetimlerimiz başladı.



Kırmızı Mercimek Tohumu 
Toprakla Buluştu

İl Müdürlüğümüz tarafından yüzde 75 hibe

desteğiyle çiftçilerimize dağıtılan kırmızı

mercimek tohumu toprakla buluştu.

Batman merkez Binatlı Köyü'nde düzenlenen programa; İl

Müdürümüz Mehmet Gün, teknik personel ve çiftçilerimiz katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz Mehmet Gün;"

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından özellikle atıl

durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve kırmızı mercimeği

geliştirme projesi kapsamında ilimize yaklaşık 160 ton kırmızı

mercimek tohumu projesi verildi. Bu projemizle yaklaşık 400

çiftçimize destekleme verildi. Kırmızı mercimeğin hem gübre

kullanılmaması hem de kuraklığa dayanıklı olması itibariyle bizim

bunu geliştirme maksadımız oldu. Çiftçilerimizin de projeye

teveccühü oldu. Şu anda yağmurlar ne kadar azsa da küçük bir

yağmurla toprak tava gelmiştir. Şu anda kırmızı mercimek ekimi

yapılmaktadır. Yağmur yağmasıyla toprağımız da tava geldikten sonra

diğer hububatlarda özellikle buğday ve arpada ekimleri de

başlayacaktır. Çiftçilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bizim

için buğday stratejik bir öneme sahip. Ne kadar girdi fiyatları fazla

olduğu bahsediliyorsa da bağdayın ekilmesi gerekir. Buğdayın hem

önemi ve hem de getirisinden dolayı önemlidir. Çiftçilerimizin buğday

ekmelerini ve bu konuda teveccüh göstermelerini istiyoruz. Buğday

için tarımsal destek fiyatları açıklandı. Hem mazot gübre desteği hem

de kilogram başında buğday desteği yapılmaktadır." Diye konuştu.

Zeytin Fidanı ve Cennet Hurması Dağıtımı Yapıldı

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında, Sason ilçemizdeki çiftçilerimize 3 bin 500

adet zeytin fidanı ve 400 adet Cennet Hurması Dağıtımı yapıldı.

Sason ilçemizdeki dağıtım törenine; Sason Kaymakamı Murat Mete, İl Müdürümüz Mehmet Gün, Batman Tarım Kredi

Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, Sason İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Aktaş ve Çiftçilerimiz katıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz Mehmet Gün;" Sason ilçemiz hem iklim koşuları, hemde toprak bakımından

çok farklı bir yerdir. Her türlü meyve bu topraklarda yetişir. Bizde bu anlamda üreticilerimizle toplantı yaparak bu topraklarda

zeytin üretiminin çok faydalı olacağı kararını aldık. Yaptığımız analizlerin ardından zeytin fidanı talebi oluşturduk. Sason çilek,

ceviz ile arıcılıkta da kendini kanıtlamış bir ilçemiz. Bizde baktı ki yağlı zeytin de yetişecek. Bizde bu projeyi geliştirerek elde

ettiğimiz fidanları yetiştiricilerimize dağıttık." diye konuştu.



11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım 
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Bugün Fidan, Yarın Nefes 
ol" programı çerçevesinde, tarihi ilçemiz Hasankeyf'te fidanlarımızı 
toprakla buluşturduk.

Geleneksel Peynir Üretim Teknolojisi 
ve Standartlarının Avrupa Birliği 
Işığında Araştırılması Toplantısı 
Slovenya’da gerçekleştirildi
Ortağı olduğumuz "Geleneksel Peynir Üretim Teknolojisi ve 
Standartlarının Avrupa Birliği Işığında Araştırılması", "BestCHEESE" 
2019-1-TR01—KA202-077415 numaralı Projenin 2. Uluslararası 
Toplantısı (TPM-2), 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 
Ljubljana/Slovenya'da gerçekleştirildi.
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BATMAN VALİLİĞİ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


