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ön söz
K ymetli Samtim Okurlar ,K ymetli Samtim Okurlar ,

Aylardan Nisan ve Samtim Dergimizin yeni bir say s  ile daha 
birlikteyiz. Uzunca k  mevsimini bir çe it uykuda geçiren tabiat 
uyand , a açlarsa pembe beyaz çiçekli entarilerini giyindi bile…

Medyada yer ald  ve hepimizin de yakinen takip etti i üzere 
mevsim normallerinin alt nda ya  alan bir k  mevsimini geride 
b rakt k. Her ne kadar Mart ay yla birlikte ya larda belirgin bir 
art  gözlendiyse de, anla lan o ki kurakl k önümüzdeki üretim 
sezonu için halen bir tehdit niteli inde kar m za ç kmakta. 

Bugün tüm dünyada aç k bir tehdit niteli inde olan ve Afrika 
ülkeleri gibi açl kla sava an ülkelerdeki ba  sorun olan kurakl k 
için dünya genelinde baz  önlemler al nmaktad r. Deniz suyun-
dan sulama suyu üretimi gibi bilindik çabalar d nda, bitki ge-
neti i uzmanlar n n kurakl a dayan kl  çe itler geli tirme çal malar  da h zla sürmektedir. 

Ara t rmac lar n bu çabalar  sürerken, pratikte ise bizler çiftçilerimize önerilerimizi sürdürmekteyiz. 
Örne in etkin ve do ru sulaman n önemini s kça vurgularken, bu ba lamda son y llarda tercih edilen 
sulama sistemlerini ve özellikle de damlama sulama sistemini ilimiz genelindeki bitkisel üretim alanla-
r nda daha fazla kullanmak yoluyla sulama suyunun do ru ve etkin kullan m n  sa lamay  hedefliyoruz. 

Yine üretim deseninin isabetli biçimde belirlenmesine yönelik bitkisel üretim planlamas , sulamada 
rotasyon sistemi oturtulmas , sulama te kilat ve ekipmanlar n n ihtiyaç halinde yenilenmesi ve di er 
bilinçli tar m seçeneklerinin üzerinde durulmas n n da bu konuda katk  sunabilece ini dü ünüyoruz. 
Bu nedenledir ki son y llarda planlama ve ekim a amas ndan hasada kadar geçen sürede çiftçi- zira-
atç  i birli ine her zamankinden daha hevesli ve taraf z.   Ayr ca çiftçi yay m ve e itim çal malar m z 
dâhilindeki bilinçlendirme çal malar m z da bu minvalde say labilir.   

Zira az önce de söyledi imiz gibi dünyada giderek artan kurakl k tehlikesi, ciddi kayg  nedeni olma-
ya devam ediyor. Örne in Brezilya’da suyun karneye ba land , California’da tar m n ciddi bir ekilde 
tehlikede oldu u, Fransa’da bal üretiminin rekor dü ük seviyeyi gördü ü medyaya yans yan bilgiler 
aras nda. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin aral k ay nda yay nlad  bir rapor, baz  bölgelerde 
kurakl n artarak, küresel tar m n mevcut durumunun  alarm verdi ini vurgulad . Ve tabi ki yetkililer 
çaresiz...

Rapora göre bu yüzy l n sonuna kadar dünyada; m s r, bu day, soya fasulyesi ve pirinç üretiminde 
önemli oranda dü ü ler ya anabilir. Jeomühendislik projeleriyle ya mur seviyesinin artt r lmas  tropik 
bölgelerde kurakl a neden olaca  için, al nacak önlemler de küresel etkisi göz önüne al narak tart -
l yor. Tar m ürünlerinin üretiminin dü mesinde kurakl n yan  s ra, kullan lan tar m ilaçlar n n yol açt  
y k m n da önemli rol oynad  söyleniyor.

Bu ba lamda hepimizin, gerek bitkisel üretim faaliyetlerinde ve gerekse de gündelik ya ant m zda 
suyun önemini ve yoklu u durumundaki çaresizli imizi ak ldan ç karmayan bir bilinçle hareket etmemiz 
gerekti ini dü ünüyorum. 

Her ne kadar Mart ay  ya lar yla endi elerimiz biraz olsun giderildiyse ve Bakanl m zdan kurakl k 
tehdidinin geçti ine dair aç klama gelmi  olsa da mesele hala umursanmay  hak eder nitelikte…

Sözlerimi burada bitirirken bir sonraki say da sizlere çok daha iyi haberler vermeyi ümit ediyor ve  
ürününüz bol, hasad n z bereketli olsun diyorum..

Kadir GÜVENKadir GÜVEN
Samsun G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü 
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Türkiye, son y llar n en kurak k n  ya yor. 2014 Su 
Y l ’n n en verimli ilk be  ay  ya s z geçti, ocak ve ubat 
aylar nda ise beklenen ya mur ve kar ya lar  gerçek-
le medi. 2014 Su Y l ’n n en verimli ilk 5 ay  ya s z 
geçiyor. Su yönetimi kaynaklar  ve uzmanlar, son 50 
y l n en kurak mevsiminin ya and na dikkat çekiyor. 
Ayn  kaynaklara göre, y l içerisinde en bol ya mur- kar 
ya lar  ocak- ubat aylar nda sa lan r, fakat ubat ay  
sonuna kadar beklenen kar ya lar  da gerçekle medi. 
Dolay s yla suya dayal  i letmelerde acil programlama 
yap lmal , vatanda lar meselenin ciddiyeti konusunda 
bilgilendirilmeli. 

Meteoroloji Genel Müdürlü ü (MGM) ve Devlet Su 
leri (DS ) kaynaklar ndan al nan bilgiye göre, su gelirle-

ri her y l Su Takvimi’ne göre hesaplan yor. Bu dönem için 
Su Y l , 1 Ekim 2013’te ba lam  olup, 30 Eylül 2014’te 
sona erecek. Su gelirleri için her takvim y l nda en be-
reketli dönemi, ilk 5. ve 6. aylar olu turuyor. Türkiye bu 
y lki Su Y l ’na kurak bir ekilde girdi ini belirten uzman-
lar, 2013 y l nda Türkiye’nin ald  ya  miktar n n uzun 
y ll k ortalamalar n yakla k % 13 alt nda gerçekle ti ini 
ve 2014 y l nda beklenen ya  miktar n n uzun y ll k or-
talamalardan yüzde 25-30 daha dü ük olmas  beklen-
di ini belirtmektedirler.

Kurakl n kronik sorun haline gelmemesi için su 
kaynaklar n n hem ya l  hem de kurak dönemlerde iyi 
yönetilmesi gerekir. Su, herkesin meselesi oldu u için 
yönetimi oldukça karma kt r. Suyun ikame edilemeyen 
k s tl  sosyal ve ekonomik kaynak oldu u anlay  tüm 
kesimlerce benimsenmelidir. Su kaynaklar n n nehir hav-
zas  ölçe inde yönetilmesi, asl nda suyun kayna  olan 
nehir ekosistemlerinin bütüncül yap s n n korunmas  için 
ilk ad md r. Türkiye’de Avrupa Birli i süreci ile ba layan 
entegre havza yönetimi yakla m  h zland r lmal  ve nehir 
havzas  ölçe inde sektörel su kullan m n n ak lc  hale ge-

tirilmesi ve verimlili in art r lmas , sulak alanlar n korun-
mas , yeralt  suyu kullan m n n kontrol alt na al nmas , su 
kalitesinin iyile tirilmesi, etkin ve düzenli denetleme me-
kanizmalar  kurulmas  gerekmektedir. Öncelikle tar mda 
suyun etkin kullan m , ürün deseninde su kaynaklar na 
uygun ürün seçimi ve planlamalara suyun bir de i ken 
olarak dahil edilmesi oldukça önemli. Di er yandan, sa-
nayi kurulu lar n n su kaynaklar  üzerinde miktar ve kali-
te anlam ndaki etkileri de en aza indirmelidir. 

Di er taraftan do al su kaynaklar n  tehdit eden 
çe itli unsurlar vard r. Bunlar tar msal ilaçlar, tar msal 
gübreler, endüstriyel at klar, kentsel at klar ve hepsinin 
üzerine bir de iklim de i ikli i faktörünü koyarsan z ye-
rüstü ve yer alt  su kaynaklar  büyük bir tehdit alt nda 
bulunmaktad r. Su kaynaklar n n yok olmas ndan ziya-
de, kalitesinin bozulmas  da en büyük tehditlerden biri 
olarak kar m za ç kmaktad r. Su kaynaklar n n yüzde 
70’inin tar mda kullan l yor olmas , hedef sulamada ge-
li mi  teknoloji kullanarak bu oran  dü ürmenin gerekli-
li ini ortaya koymaktad r. Bu kaynaklar n etkin kullan m , 
dünyada oldu u gibi Türkiye’de de önem kazanmakta-
d r. Bu nedenle bitki yeti tiricili inde kullan lacak sula-
ma suyunun, imkanlar ölçüsünde en az kay pla sulama 
alanlar na iletilmesi, alan içerisine da t lmas  ve bitkinin 
su ihtiyac n  istenen düzeyde kar layacak biçimde bitki 
kök bölgesine verilmesi zorunlu hâle gelmi tir. 

Sulamadan beklenen ba ar , ko ullara en uygun 
sulama yönteminin seçilmesi, bu yöntemin gerektirdi i 
sulama sisteminin planlanmas , projelenmesi, projede 
öngörüldü ü biçimde kurulmas  ve i letilmesine ba l d r. 

Tar msal sulamada, k s tl  olan tatl  su kaynaklar n  
do ru yöntemlerle ve tekniklerle daha az su, enerji ve 
i gücü kullan m  sa layan teknolojilerin uygulamaya ko-
nulmas  ülkemiz bitkisel üretimimizin daha istikrarl  ve 
sürdürülebilir olmas  için büyük önem ta maktad r. Ül-

TARIMSAL KURAKLIKTATARIMSAL KURAKLIKTA
SUYUN VE SULAMANIN ÖNEMSUYUN VE SULAMANIN ÖNEM
Havva An l/ Ziraat Mühendisi
Koordinasyon ve Tar msal Veriler ube Müdürlü ü

Sulamadan beklenen ba ar , ko ullara en Sulamadan beklenen ba ar , ko ullara en 
uygun sulama yönteminin seçilmesi, bu yönte-uygun sulama yönteminin seçilmesi, bu yönte-
min gerektirdi i sulama sisteminin planlanma-min gerektirdi i sulama sisteminin planlanma-
s , projelenmesi, projede öngörüldü ü biçim-s , projelenmesi, projede öngörüldü ü biçim-
de kurulmas  ve i letilmesine ba l d r.de kurulmas  ve i letilmesine ba l d r.
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kemizde yap lan sulu tar mda damlama sulama yöntemi 
son y llarda yo un bir ekilde kullan lmaya ba lam t r. 
Damlama sulama yönteminin h zla yayg nla mas nda en 
önemli etken, damla sulama yöntemiyle sulama yap lan 
tar m alanlar ndan al nan ürünlerde verim art lar n n 
yüksek olmas  yan nda, kalite art lar na ba l  al nan 
prim ödemeleri, gübre kullan mdaki azal , hastal klar-
da azalmalara ba l  olarak az ilaç tüketiminin üreticiye 
kar olarak kalmas  ve en önemlisi k s tl  olan sulama su 
kaynaklar n n di er yöntemlere göre çok daha az kulla-
n lmas d r.

Sulama genel bir tan mla, bitkilerin geli mesi için ge-
rekli olan, ancak do al yollarla kar lanamayan suyun 
zaman nda ve rand manl  bir biçimde bitki kök bölge-
sindeki topra a verilmesidir. Sulama, bitkiye topraktan 
mineral besin maddeleri ile birlikte suyu kolayl kla alabi-
lece i uygulamalar  kapsar.   

Rand manl  Sulama; tüm kaynaklardan en yüksek dü-
zeyde yararlan lan uygulamad r. Bunun ba ar lmas  için, 
uygulanacak suyun miktar, zaman ve yerini bilip, bunu 
olas  k lacak araçlarla teknolojiyi belirlemek gerekir. 

Sulama Bilimi; rand manl  sulamaya yönelik gerekli 
bilgileri sa lar. Sulama Mühendisli i (Teknolojisi); Su-
yun, yukar da belirtilen gereksinmelere göre, en yüksek 
sulama rand man na eri mek için; gerekli araç, gereç ve 
k lavuzlarla i letimi ve bak m na ili kin yollar sa lar.

Sulama suyu bir sistemle sa lan r. Sistem, su kayna-
n n sulamada kullan l r duruma getirilmesini sa lar. 
Su, ko ullara göre bir yöntemle topra a verilir. Yön-

tem, suyun bitki kök bölgesindeki topra a verili  biçimini 
belirler. Tar m, sulaman n ön ko uludur.    

Sulaman n yararlar ; Sulaman n yararlar ; 
• Bitki su ihtiyac  tam kar lan r. 
• Di er tar msal girdilerin etkinli i artar. 
• Topraktaki fazla tuzun y kanmas  sa lan r. 
• Toprakta mevcut taban ta  yumu at l r. 
• Gübre ve tar m ilaçlar  su ile birlikte verilebilir. 
• Baz  bitkiler dondan korunabilir. 

Bitki Geli imi Aç s ndan Önemi Bitki Geli imi Aç s ndan Önemi 
Toprakta bitki kök bölgesi derinli inde, yeterli dü-

zeyde nemin varl  oldukça önemlidir. Bitkiye geli me 
mevsimi boyunca, istenen oranda toprak nemi sa lan r-
sa di er tar msal girdilerin de (toprak i leme, ikileme, 
tohum ve gübre) optimum düzeyde olmas  durumunda, 
genellikle yüksek verim elde edilmektedir. Uygun artlar 
sa lanmazsa verimde bir azalma söz konusu olmaktad r

yi drenaj ko ullar nda toprak nemi daha fazla artsa 
bile verim sabit kalmakta ancak kötü drenaj ko ullar  söz 
konusu oldu unda verimde tekrar bir azalma meydana 
gelmektedir. 

Bugün, Türkiye’de 28,1 milyon hektar tar m alan  
mevcuttur. Bu alan n % 6’ ya kadar e ime sahip k sm  
içerisinde 13,5 milyon hektar  sulanabilir özelliktedir. Di-
er yandan ülkemizdeki su kaynaklar  potansiyeli y lda 

95 milyar metreküp, yer üstü ve 12 milyar metreküp yer 
alt  olmak üzere toplam 107 milyar metreküptür.

Toprak Neminin Ölçülmesi Toprak Neminin Ölçülmesi 
Toprak- su ili kilerine ba l  olarak yap lan çal malar-

da toprakta bulunan su miktar n n bilinmesi gerekmekte-
dir. Sulu tar m alanlar nda sulama ile topra a verilecek 
su miktar n n ve sulama aral n n saptanmas nda, top-
raktaki nem miktar  ölçülmelidir. Toprak neminin ölçül-
mesinde arazide ve laboratuvarda olmak üzere de i ik 
yöntemler uygulanmaktad r. 

Elle muayene yoluyla tahmin Elle muayene yoluyla tahmin 
Arazide toprak neminin ölçümü, kullan lan en eski ve 

en yayg n yöntemlerden birisidir. Kök bölgesinin de i ik 
derinliklerinden al nan toprak örneklerinin elle kontrol 
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edilerek önce bünyesi saptanmaya çal l r. Toprak bur-
gusu ile nem ölçümü yap lacak derinlikten al nan toprak 
örnekleri avuç içinde s k larak avuçta b rakt  slakl k, 
topak olu turma durumu, parmaklar aras nda yuvarlat l-
d nda erit olma durumu ve rengine bak larak tahmin 
yap l r. 

E er sulama zaman  gelmi se hafif bünyeli topraklar, 
yani kumlu topraklar avuç içinde s k l nca ya topak ol-
maz veya topaklansa bile kolayca da l r. Orta bünyeli 
topraklar ise topak olur, parmaklar aras nda lastik hissi 
verir. A r bünyeli yani killi topraklar ise kolayca topakla-

r ve parmaklar aras nda kolayca erit durumuna gelir. 
Ancak bu yöntem tecrübe gerektirdi i için eksik veya faz-
la su uygulamas na neden olabilir. 

Bitkilerin görünü üne bakarak tahmin Bitkilerin görünü üne bakarak tahmin 
Bitkilerin yapraklar na bakarak sulama zaman n  

kabaca belirlemek mümkündür. Yapraklar, sabah saat 
10.00 veya ö leden sonra 16.00 civar nda kontrol edi-
lerek bir bitkinin su isteyip istemedi i anla labilir. Yon-
ca, patates, fasulye gibi baz  bitkilerde susuzluk önce 
yapraklarda renk koyula mas na, daha sonra da pörsü-
me ve k vr lmalara neden olur. Buradan da sulama za-
man n n gelip gelmedi i belirlenir. Ancak sulama zama-
n n n bu yöntemle belirlenmesi yan lt c  olur. Çünkü renk 
de i imi safhas na gelen bitkilerde verim h zla azalmaya 
ba lar. Onun için de bitkileri bu a amaya kadar susuz 
b rakmamak daha uygundur. 

Bitkilerin suya hassas dönemlerine bakarak tahmin Bitkilerin suya hassas dönemlerine bakarak tahmin 
Örne in, yonca her biçimden sonra, m s r tepe püskü-

lü döneminde, bu day sapa kalkma döneminde, meyve 
a açlar  ise meyvelerin h zl  geli me dönemlerinde suya 
kar  çok istekli olur. Ürün kay plar na neden olmamak 
için bu dönemlerde sulama mutlaka yap lmal d r. Daha 
sonra yap lacak sulamalarla bu dönemdeki ürün kay p-
lar n  telafi etmek mümkün olmamaktad r. 

Toprak neminin ölçülmesi Toprak neminin ölçülmesi 
Tansiyometreler, toprak nemi tansiyonunun tarla ko-

ullar nda ölçülmesinde kullan lan araçlard r. Bir vakum 
göstergesi ya da c val  manometreye ba lanm , içi su 
dolu gözenekli seramik kaptan olu maktad r.        

Bitki kök bölgesinde, toprak neminin ölçülece i de-
rinli e kadar bir çukur aç l r. Tansiyometre gövdesi bu 
çukura yerle tirilir ve tansiyometre içerisi saf su ile doldu-
rulduktan sonra a z  hava almayacak ekilde kapat l r. 
Toprakta su miktar  azald kça tansiyometreden topra-
a do ru, su miktar  artt kça topraktan tansiyometreye 

do ru bir su hareketi olu ur. Bu iki yönlü nem hareketi 
s ras nda tansiyometre içinde olu an negatif bas nç de-
i meleri manometreden okunur. Okunan de er, daha 

önce laboratuvar çal malar  ile haz rlanm  grafikte de-
erlendirilerek topraktaki nem miktar  kuru a rl k yüzde-

si cinsinden tespit edilir.
Bitkilerin Sulanmas nda Dikkat Edilmesi Gereken Hu-Bitkilerin Sulanmas nda Dikkat Edilmesi Gereken Hu-

suslar suslar 
• Sulamada kullan lacak suyun kalitesi, miktar  ve 

mevsimlere göre durumunun bilinmesi gerekir. 
• Toprak karakteri ve arazinin topo rafyas na uygun 

sulama metodunun seçilmesi sulama sistemi planlamas  
için gereklidir. nfiltrasyon, toprak bünyesi vb. gibi fak-
törler, sulu tar m  s n rlayan temel unsurlard r ve artlara 
ve sulama modeline göre uygun ak  uzunluklar n n bu-
lunmas  gerekmektedir. 

• Sulu tar mda yeti tirilecek bitki çe idini, vejetasyon 
sürelerini, su ihtiyaçlar n , sulama aral klar n  ve o bitkiler 
için sulama periyodunu bilmek gereklidir. 

• Su da t m kanallar , tarla ba  ve tahliye kanallar -
n n yerle tirilmesi sa lanmal d r. 

• Verilecek net ve brüt suyun hesaplanmas  seçilecek 
sulama metoduna göre yap lmal d r. 

• Tarla parsellerinde su i leme derinli inin kontrolü 
teknik olarak elle veya tansiyometre ile yap lmal d r.

Sulama Zaman  ve Miktar  Sulama Zaman  ve Miktar  
Sulama zaman n n planlanmas nda amaç, sulamaya 

ba lanacak zaman n ve uygulanacak sulama suyu mik-
tar n n belirlenmesidir. Sulama zaman n n planlanmas n-
da temel ilke, toprak nemini sulamaya ba lanacak nem 
düzeyine dü tü ünde tarla kapasitesine ç karacak kadar 
sulama suyu uygulamakt r. 

Sulama zaman  çe itli yöntemlere göre planlanabil-
mektedir. Bunlardan en çok kullan lanlar ; 

• Bitkilerin yapraklar n n rengine, canl l na ve duru  
aç s na bak larak, 

• Toprak neminin elle kontrolüyle, 
• Toprak neminin ölçülmesi ile, 
• Bitki su tüketiminden yararlanarak sulama zaman -

n n planlanmas d r.   
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Salma Sulama SistemiSalma Sulama Sistemi  
Salma sulama sisteminde su, toprak yüzeyini devaml  

bir tabaka eklinde kaplayacak biçimde tarla üzerinde 
geli igüzel yay lmaya b rak l r. 

Salma Sulama Sisteminin Özellikleri Salma Sulama Sisteminin Özellikleri 
* Salma sulama yönteminin ba ar l  olmas  için arazi 

yüzeyinin çok düzgün ve sulama do rultusuna dik yönde 
e imsiz olmas  gerekir. Bu nedenle bazen hafif tesviye 
yap labilir. Teorik olarak suyun toprak yüzeyini bir ta-
baka biçiminde kaplay p akmas  istenir. Ancak uygula-
mada bu ko ul genellikle gerçekle mez. Su, kendisine 
yol açarak ilerler ve genelde e  olmayan bir su da l m  
meydana gelir. 

* Salma sulama yönteminin belli ba l  tek avantaj , ilk 
yat r m masraflar n n çok dü ük olmas d r. 

* Genel olarak arazi tesviyesini gerektirir. 
* E er arazi, tepe ete inde ve su alma h z  yüksek de-

ilse nispeten yüksek sulama rand man  elde edilebilir. 
* Uygun biçimde yap lan tarla ba  kanal , bir üstteki 

kanala ait yüzey sular n  tutar ve bu su yeniden sulamada 
kullan l r. 

* Salma sulama yöntemi genellikle s k ekilen bitkilerin 
sulanmas nda kullan l r. 

* Sistem deneyimlerden elde edilen bilgilere göre 
projelenir.

Salma Sulaman n Avantaj ve Dezavantajlar  Salma Sulaman n Avantaj ve Dezavantajlar  
* Salma sulama yönteminin önemli üstünlü ü, yat r m 

giderlerinin çok dü ük olmas d r. 
* Tarla parseli arazi tesviyesini gerektirmeyecek kadar 

düz olmal d r. 
* Suyun bol, i çilik giderlerinin az ve sulama bilgisinin 

yetersiz oldu u yerlerde geni  oranda uygulan r. 
* Salma sulama yöntemi, s k ekilen ya da dikilen bit-

kilerin sulanmas nda kullan labilir. 

* Salma sulama yönteminde su uygulama rand man  
çok dü üktür. Genellikle a r  su kullan m  söz konusu-
dur. Derine s zan su miktar  fazla olur. Dolay s yla taban 
suyunun yükselmesi, drenaj probleminin ortaya ç kmas  
ve arazinin tuzlula mas  gibi sorunlarla çok s k kar la-

l r. 
S zd rma (Kar k) Sulama SistemiS zd rma (Kar k) Sulama Sistemi
Kar k sulamas , s raya ekilebilen ve bo az doldurma-

s  makinelerle yap lmas  sonucu olu an kar klar n sulan-
mas nda kullan lan sulama yöntemidir. Bitkiler kar klar n 
yüksek olan ve tümsek (sedde) denilen k s mlar nda yeti -
tirilir. Seddelerin yüksekli i 10- 45 cm aras nda de i ir. 
Sulama suyu bu seddeler aras ndaki kar klara ak t l r. Su, 
kar ktan dü ey ve yanal ak larla topra a s zar. stenen 
miktarda su kök bölgesine s z nca sulama i lemi durdu-
rulup kar ktan ç kan fazla su bir drenaj kanal na verilir. 
Sulama suyu tarla ba  kanal ndan kar klara sifon, tüp-
ler, borular veya kapakl  borularla verilir. 

Bu yöntem, arazinin e imli oldu u yerlerde veya sal-
ma sulamalarda kabuk ba layan ve çatlayan topraklara 
uygun bir sulama yöntemidir. Kar klar e im do rultusun-
da aç l r. E imin fazla oldu u arazilerde erozyonu ön-
lemek için kar klar tesviye e rilerine paralel olarak da 
aç l r. Kar klar aras ndaki uzakl k, bitki yeti me aral -

TARIMSAL SULAMA S STEMLERTARIMSAL SULAMA S STEMLER
Hasan Akman/ Ziraat Mühendisi
Tar msal Veriler ve Koordinasyon ube Müdürlü ü

Tar msal sulamada, k s tl  olan tatl  su kay-Tar msal sulamada, k s tl  olan tatl  su kay-
naklar n  do ru yöntemlerle ve tekniklerle daha naklar n  do ru yöntemlerle ve tekniklerle daha 
az su, enerji ve i gücü kullan m  sa layan tek-az su, enerji ve i gücü kullan m  sa layan tek-
nolojilerin uygulamaya konulmas  ülkemiz bit-nolojilerin uygulamaya konulmas  ülkemiz bit-
kisel üretimimizin daha istikrarl  ve sürdürülebi-kisel üretimimizin daha istikrarl  ve sürdürülebi-
lir olmas  için büyük önem ta maktad r.lir olmas  için büyük önem ta maktad r.
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na, toprak yap s na ve slanma alan na ba l d r. Kumlu 
topraklarda kar k aral  küçük, killi topraklarda büyük 
olmal d r. 

Kar k sulama sisteminin avantajlar  öylece s ralana-Kar k sulama sisteminin avantajlar  öylece s ralana-
bilir: bilir: 

* lk tesis masraflar  dü üktür. 
* Sistem tasar m , düzeni ve sulama uygulamalar  

de i tirilmeksizin farkl  özellikteki birçok bitkinin tar m  
yap labilir. 

* yi bir arazi tesviyesi ve sulama i çili i ile yüksek su 
uygulama rand man  elde edilebilir. 

* Her kar k seti, ayr  tesviye edilerek birim alan kaz  
miktar  azalt labilir. Böylece tesviye maliyeti dü er. 

* Bitki kök bo az  su ile temasta olmad ndan kök 
bo az n n slanmas ndan kaynaklanan hastal klara du-
yarl  bitkilerin emniyetle tar m  yap l r. 

* Kaymak tabakas  ba layan ve çatlaklar olu turan 
a r bünyeli topraklarda emniyetle uygulanabilir. 

Kar k sulama sisteminin dezavantajlar  öylece s ra-Kar k sulama sisteminin dezavantajlar  öylece s ra-
lanabilir:lanabilir: 

* Aç k kar klarda, kar ktan ç kan suyu (yüzey ak ) 
uzakla t rmak için yüzey drenaj kanallar n n tesisi gere-
kir. 

* Kabul edilebilir düzeyde e it su da l m  elde etmek 
için arazi tesviyesi gereklidir. 

* Her kar a e it miktarda su vermek için tarla baz  
kanallar  ya da lateral boru hatlar na ek olarak her kar k 
setinin ba na da t m kanallar  yap lmal d r. 

* Kar k s rtlar nda biriken tuz, toprak tuzlulu una du-
yarl  bitkiler için sorun olabilir. 

* Dü en ya n yüzey ak  olu turdu u ko ullarda, 
yüzey ak  kar klarda yo unla r ve erozyon sorununu 
artt rabilir. 

Damla Sulama Sistemi Damla Sulama Sistemi 

Damla sulama yöntemi, bitkide nem eksikli inden 
kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defas nda az 
miktarda sulama suyunu s k aral klarla yaln zca bitki 
köklerinin geli ti i ortama vermektir. 

Damla sulama yönteminde ar nd r lm  su, bas nçl  
bir boru a yla bitki yak n na yerle tirilen damlat c lara 
kadar iletilir. Damlat c lardan dü ük bas nç alt nda top-
rak yüzeyine verilir. Suyun toprak yüzeyine damlat ld  
araca damlat c  denir. Damlat c lar borudaki bas nc  
k rarak suyun serbest damlalar hâlinde dü ük debi ile 
akmas n  sa lar. 

Damla sulama sisteminin avantajlar n  u ekilde s -Damla sulama sisteminin avantajlar n  u ekilde s -
ralayabiliriz.ralayabiliriz.

* Bitkilerin toprak üstü organlar  slat lmad ndan bit-
ki hastal k ve zararl lar n n geli mesi önlenir. 

* Arazinin yaln zca belirli bir bölümü slat ld ndan az 
su ile geni  alan sulanabilir. 

* Sulama esnas nda baz  tar msal i lemler kolayl kla 
yap labilir. 

* Topra n slat lan yüzeyi genellikle bitkilerin taç 
örtüsü ile gölgelendi inden buharla ma kay plar  mini-
mum olur. Bu nedenle bitki su tüketimi, dolay s yla sula-
ma suyu ihtiyac  azal r. 

* Bitki kök bölgesinde sürekli bir nem ortam  sa lan-
d ndan bitki suyu fazla enerji harcamaks z n al r. Böy-
lece ürün art  sa lan r. 

* Bitki besin maddeleri sulama suyu ile birlikte verilir. 
Dolay s yla gübreden en üst düzeyde yararlan l r. 

* Toprakta bulunan tuzlar slak eridin çeperlerine 
do ru itilir. Bu nedenle tuzlu topraklarda ya da tuz oran  
yüksek sulama suyuyla emniyetli bir sulama yap labilir. 

* Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi denetimle 
uygulanabilir. 

* Sulama i çili i minimum düzeydedir. 
* Su uygulama rand man  di er sulama yöntemlerine 

oranla yüksektir. 
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* E imli arazilerde tesviyeyi gerektirmeksizin sulama 

yap labilir.
Damla sulama sisteminin dezavantajlar  ve çözüm 

yollar  unlard r: 
* En önemli sorun damlat c lar  t kanmas d r. T kan-

man n önüne çok iyi bir süzme ile geçilebilir. Kontrol 
birimindeki gübre tank ndan yararlanarak, sisteme kireç 
çözücü seyreltik hidro-klorik ya da fosforik asit vermek 
gerekir. Seyreltik asit uygulamas ndan sonra, lateral 
boru hatlar  sonundaki kör tapalar ç kar larak su bir süre 
d ar  ak t l r ve sistem y kan r. 

* Sulamada kullan lan bütün sular bir miktar tuz içe-
rir. Damla sulamada bu tuz, slak eridin çeperine do ru 
itilerek burada birikir. Bu tuzlar n alt katlara y kanmas -
n n sa lanmas  için destekleyici ya murlama ya da yüzey 
sulama uygulamalar na gerek duyulabilir. 

* Damla sulamas nda ilk yat r m masraflar  oldukça 
yüksektir. Bu nedenle tekni ine uygun olmas  ko uluyla 
damla sulama sistemlerinin olanaklar ölçüsünde dü ük 
maliyeti gerektirecek biçimde planlanmas  ve i letilmesi 
gerekir. 

Ya murlama Sulama Sistemi Ya murlama Sulama Sistemi 
Ya murlama sulama yönteminde su, arazi yüzeyine 

belirli aral klarla yerle tirilen ya murlama ba l klar n-
dan, bas nç alt nda püskürtülerek havaya, buradan da 
topra a verilir. Su, do al ya a benzer biçimde toprak 
yüzeyine serpilerek uygulan r. Sulama i lemi, istenen 
miktarda su bitki kök bölgesinde depolan ncaya kadar 
sürdürülür. Gerekli olan bas nç pompalarla sa lan r. 
Bunun yan nda, su kayna n n sulanan alandan yeteri 
derecede yüksek olmas  durumunda yer çekimi ile de 
bas nç sa lanabilir.  

Ya murlama sulama yönteminin avantajlar  öyle s -Ya murlama sulama yönteminin avantajlar  öyle s -
ralanabilir: ralanabilir: 

* Düzgün olmayan tar m alanlar n n tesviyesine gerek 
duyulmadan ba ar  ile uygulanabilir. 

* Su alma h z  yüksek hafif bünyeli topraklarda sudan 
en yüksek oranda yararlan l r. 

* Geçirimsiz tabakan n ya da taban suyunun yüksek 
oldu u yüzlek topraklarda taban suyunu yükseltmeden 
kontrollü sulama yap labilir. 

* Sistem uygun bir ekilde planlanarak yüzey ak lar  
ile olu an toprak erozyonu ortadan kalkar. 

* Sulama hende i ve arklara gerek kalmad ndan 
yararlan lan ekim alan  artar ve tar msal i lemler daha 
kolay yürütülür. 

* Suyun iletimi s ras nda su kayb  olmaz. 
* Tohum yataklar n n haz rlanmas  ve fidelerin a rt l-

mas  gibi i lemlerde gerekli nem ba ar  ile sa lanabilir. 
* Bitki besin maddeleri ve tar m ilaçlar  sulama suyu 

ile birlikte verilebilir. 
* Sulama kolayl kla yap l r ve i çilik masraflar  azal r. 
* Ekonomik de eri yüksek baz  sebzeler ve meyve 

a açlar  dondan korunabilir.
Ya murlama sulama yönteminin dezavantajlar ;
* lk tesis masraflar  yüksektir. 
* Çal t r lmas  için enerji ihtiyac  fazlad r. 
* Yüksek rüzgâr h z  ve esme süresinin fazla olmas  

suyun da l m n  olumsuz yönde etkiler. 
* Bitkilerin tozlanma döneminde yap lan sulama mey-

ve ba lama oran n  azalt r ve verim dü er. 
* Sulamada bitki yapraklar  slat ld ndan, baz  bitki 

hastal klar  yay lma e ilimi gösterebilir. 
* Yüksek s cakl a sahip yörelerde buharla ma ka-

y plar  artar. 
GPS Kontrollü Center Pivot-Linear ve Corner SystemGPS Kontrollü Center Pivot-Linear ve Corner System
GPS kontrollü sistemler, ileti imde RF, GSM, GPRS, 

Internet Kontrollü olarak çal maktad r. Bu sistemler ha-
z rlanm  olan sulama sistemi yaz l mlar yla sistemleri 
yönetmektedir. Sistemler, Pompa, Gübre Ve laçlama 
Üniteleri ve bir çok sistemi kontrol edebilir yap da üre-
tilmi tir.
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Süt hayvanc l nda beklenen verimin, yeterli büyük-
lükteki i letmelerdeki sa l kl  ve nitelikli hayvanlardan 
hijyen ko ullar nda modern sa m sistemi ile sa lm  
ve i lenene kadar so utulup muhafaza edilen kaliteli 
sütlerle ölçüldü ü kabul gören bir yakla md r. Bu do -
rultuda, Samsun’da süt hayvanc l n n alt yap  ve süt 
kalite- hijyen sorunlar n n ele al narak birincil üretimden 
ba layarak süt ürünleri üretim sanayine kadar olan ana 
arterlerin mevcut durumunun bir foto raf  çekilerek, elde 
edilen sonuçlar n makro düzeyde planlamalara ve sektör 
payda lar n n dikkatine sunulmas  amaçlanm t r.

Hayvan Varl  ve Nitelikli Dam zl k Hayvan:Hayvan Varl  ve Nitelikli Dam zl k Hayvan:
2012 y l  TÜ K rakamlar na göre Samsun ilinde 360 

bin büyükba  hayvan bulunmaktad r. ldeki hayvan 
varl n n %25’i süt verimi yüksek kültür rk  s rlardan 
olu maktad r. Geri kalan varl n %50’si melez, %25’i 
ise yerli rkt r. l genelinde 99 özel izinli veteriner hekim 
ve 15 e veteriner sa l k teknisyeni taraf ndan yürütülen 
suni tohumlama çal malar nda 129 bin olan bo a alt  
hayvan varl n n %46’s n  olu turan 60 bin hayvana 
suni tohumlama uygulanmakta olup bu rakam n daha 
yukarlara yükseltilmesi gerekti i aç kt r. Hayvan ba na 
bir laktasyon döneminde ortalama süt verimi 2.570 litre 
düzeyindedir. Samsun’da nitelikli dam zl k hayvan aç -
n n ve hayvan ba na dü ük süt veriminin oldu u ger-
çe inden hareketle, özellikle s f r faizli kredinin ilk ola-
rak verilmeye ba lad  A ustos 2010 y l ndan beri çok 
say da yat r mc n n nitelikli dam zl k temini ile i letmeler 
kurdu u görülmektedir.

Süt Üreten letmelerinin Yap s : Süt Üreten letmelerinin Yap s : 
Burada bir yandan önemli say da özel i letme, di er 

yandan da genellikle geçimlik düzeyde üretim yapan çok 
say da i letme vard r. Bu durum üretilen sütün pazarlan-
mas n  de ersiz k ld  gibi güçlü bir üretici örgütü mo-
delini s n rland ran bir durumdur. lde 20 ba  ve üzeri 

hayvana sahip i letme say s  1.083 olup bu i letmelerde 
34 bin BB hayvan bulunur. Bu i letmelerin içinde 50 ba  
ve üzeri hayvan varl na sahip i letme say s  ise 66’d r. 
lde modern i letme say s n n azl  ve küçük i letme sa-
y s n n fazlal  sektörün geli mesini ve büyüme h z n  dü-
ürdü ü görülmektedir.

Örgütsel Yap  ve Uygulanan Hayvanc l k Projeleri:Örgütsel Yap  ve Uygulanan Hayvanc l k Projeleri: 
Samsun’da 1 adet Dam zl k S r Yeti tiricileri Birli i 

ve 11 adet Süt Üreticileri Birli i bulunmaktad r. Samsun 
ilinde Bakanl m z Genel Bütçe ve K rsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi kapsam nda bugüne kadar 38 adet Ta-
r msal Kalk nma Kooperatifine süt s rc l  projesi uy-
gulanm  ve 2.095 i letmeye toplam 6.532 ba  dam zl k 
gebe düve da t m  gerçekle mi tir. l Müdürlü ümüz ve 
Samsun Dam zl k S r Yeti tiricileri Birlikleri taraf ndan 
soy kütü ü ve ön soy kütü ü projesi ortakla a yürütül-
mektedir. Bu projeye l Müdürlü ümüzden 50, Samsun 
li Dam zl k S r Yeti tiricileri Birli i ise 15 personeli ile 
projelere katk da bulunmaktad r. E-Islah sistemine yöne-
lik kay tlarda bugüne kadar 1.550 i letmedeki 42.674 
ba  hayvan soy kütü üne, 37.098 i letmedeki 150.434 
ba  hayvan ise Önsoy kütü üne kay t edilerek takipleri 
yap lmaktad r.

Hayvan Sa l : Hayvan Sa l : 
Gerek süt ve süt ürünleri üretiminde verimlili i olum-

suz yönde etkileyerek maliyetleri yükseltmesi, nedeniyle 
süt sektörünün en önemli sorunlar ndan biri durumun-
da olan s r tüberkülosizi ve brusellozisine kar  yo un 
mücadele yürütülmektedir. ap ve di er ihbari mecburi 
salg n ve bula c  hastal klar lokal seyretmektedir. lde 
bir tane hastal ktan ari i letme mevcuttur. Hayvanlarda 
bireysel ortaya ç kan ve i letme hastal  denilen hasta-
l klara kar  100 civar nda serbest veteriner hekim tara-
f ndan tedavi edici sa l k hizmeti sunulmaktad r.

Çi  Süt Üretimi ve Süt lenme ekli: Samsun’da 

SAMSUN’DA SAMSUN’DA 
SÜT SI IRCILI ININ BUGÜNÜSÜT SI IRCILI ININ BUGÜNÜ
Dr. Habip MURUZ
l Müdür Yard mc s

2012 y l  TÜ K rakamlar na göre Samsun ilinde 360 2012 y l  TÜ K rakamlar na göre Samsun ilinde 360 

bin büyükba  hayvan bulunmaktad r. ldeki hayvan var-bin büyükba  hayvan bulunmaktad r. ldeki hayvan var-

l n n % 25’i süt verimi yüksek kültür rk  s rlardan l n n % 25’i süt verimi yüksek kültür rk  s rlardan 

olu maktad r. Hayvan ba na bir laktasyon döneminde olu maktad r. Hayvan ba na bir laktasyon döneminde 

ortalama süt verimi 2.570 litre düzeyindedir. ortalama süt verimi 2.570 litre düzeyindedir. 
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336 bin ton civar nda çi  süt üretiliyor. Bunun yakla-
k %.12,6’s na kar l k gelen 42 bin 500 tonu  sanayide 

ileniyor.  Ba ka bir deyi le ayran, ka ar peyniri, beyaz 
peynir, tereya , lor, krema ve tulum peyniri olarak özel-
likle il içi piyasaya sürüyor. Sanayide i lenen bu çi  süt 
kar l nda üreticiye 2013 y l nda 2 milyon 558 bin lira 
süt deste i ödendi. lde 27 adet süt i leme tesisi mev-
cut olup, bu i letmelerin y ll k çi  süt i leme kapasiteleri 
toplam  yakla k 30 bin ton/y ld r. Bu tesislerden ç kan 
peynir alt  suyu de erlendirilememekte olup bu durum 
i letmeler için problem olu turmaktad r. Özellikle sa-
nayiciler ilkbahar ve yaz aylar nda süt üretiminin fazla 
oldu unu, di er zamanlarda süt tedarikinde güçlük çek-
tiklerini belirtmektedirler. Geri kalan k sm  ise üretildi i 
yerde tüketilen, sokak sütü ve iptidai ko ullarda üretim 
yapan aile i letmelerinde de erlendirilmektedir. Köyler-
de üreticiler ürettikleri sütten peynir, yo urt, tereya  ve 
lor yapmakta ve öz tüketim fazlas n  k smen pazarlarda 
satarak de erlendirmektedirler. 

Sa m Sistemi (Sabit ve Makineli Sa m)Sa m Sistemi (Sabit ve Makineli Sa m)
ldeki süt i letmelerinde 1.173 adet seyyar süt sa m 

makinesi ve 66 adet sabit sa m ünitesi vard r. Bu ekip-
man genellikle 20 ba  ve üzeri i letmelerde mevcut olup 
küçük i letmelerde elle sa m yayg n olarak yap lmak-
tad r. letmelerin küçük ve da n k yap s na ek olarak 
elle sa m ve çi  süt toplamada yetersizlik ile birle ince 
süt sanayinin kaliteli çi  süt teminindeki endi elerini ar-
t rmakta ve sahaya girmesini engellemektedir. Bu durum 
da küçük ve da n k i letmelerdeki sütün ulusal süt kon-
seyinin belirlemi  oldu u referans fiyat n alt nda sütün pi-
yasaya arz na yol açmakta ya da sokak sütü olarak veya 

hayvanc l k i letmelerinde süt ürünlerine dönü türülerek 
aç k pazarlarda piyasaya sunumu yap lmaktad r. Mo-
dern sa m sistemlerine geçi te üreticilerin en az ndan 
seyyar sa m ekipman  teminine yönelmelerinin kabul 
edilebilir düzeyde de ildir.  

Çi  Süt Toplama Merkezi ve Çi  Süt So utma Tank -Çi  Süt Toplama Merkezi ve Çi  Süt So utma Tank -
na Sahip letmelerna Sahip letmeler 

Çi  sütteki bakteri yükünü ve somatik hücre say s na 
ba l  olarak, sütün toplanmas  ve ta nmas  a amas nda 
önemli kay plar ya and  bir gerçektir. lde süt toplama 
a  ve so uk zincir altyap s na bak ld nda 19’u Tar m-
sal Kalk nma Kooperatifi, 6’s  Süt Üretici Birliklerine ait 
olan 69,5 ton kapasiteli 25 adet süt toplama merkezi 
bulunmaktad r. Bugüne kadar bu merkezlerin 12’si onay 
numaras  alm t r.  Hayvanc l k i letmelerinde ise 81 
adet 247,5 ton çi  süt depolama kapasitesine sahip süt 
so utma tank  mevcuttur. 

Kooperatif, Süt Üreticileri Birli i ve hayvanc l k i let-
melerinde bulunan toplam 106 tank n kurulu kapasitesi 
317 ton/gündür. Buna göre mevcut tanklar tam kapa-
site ile çal sa dahi y lda toplam üretilen sütün %28’ine 
kar l k gelen 95.100 ton süt so utulmu  olabilecektir. 
Bu nedenle çi  süt so uk zincirinde bir yat r m aç  a i-
kard r.

Modern ve büyük çiftlikler, süt i leme tesisleri ile ba -
lant l d r. Çünkü ürünlerin toplanmas  maliyet aç s ndan 
dü üktür. Böylece i leme sektöründe toplama giderleri 
azalmakta ve tüketici aç s ndan makul fiyatlardan hijye-
nik sütlerin piyasaya sunulmas  sa lanmaktad r.

Küçük çiftliklerin durumu çi  sütün optimal düzeyde 
toplanmas na imkan vermemektedir. Küçük i letmelerin 
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büyük bir k sm n n da n k olmas  nedeniyle 

Samsun’da süt toplama i i külfetli, verimsiz ve çok paha-
l d r. Dolay s  ile toplama masraflar  fazlad r ve ek ola-
rak sistem çi  sütün kalite kontrolüne elveri li de ildir ve 
ciddi miktarda süt kay t d  sektöre kaçmaktad r. Sütün 
kalitesizli i üretim birimlerinin da n kl  ile birle ti inde 
kay t d  sektörü, özellikle sokak sütü ayakta tutmakta-
d r. Bu durum tüketicilere, kaliteli süt arz  üzerinde olum-
suz etki yaratmaktad r. Süt tedarikinde so uk zincirdeki 
yetersizlikler göze çarpmaktad r.

Çi  Sütün Kalitesi: Çi  Sütün Kalitesi: 
Samsun’da üretilen sütlerin sa m ve toplama mer-

kezlerinde total bakteri yükü ve somatik hücre say s  ile 
ilgili sa l kl  veri yoktur. Mevzuat gere i çi  sütte kabul 
edilebilir bakteri say s  100.000ad/ml; somatik hücre 
say s  500.000 ad/ml’dir. Seyyar veya sabit sa m üni-
teleri ve süt so utma veya toplama merkezlerinin kurul-
mas  ile total bakteri say s n  dü ürülece i aç kt r. Ancak 
süt sanayi sektörünün arzu etti i kalitede süt tedarikinin 
çözüme kavu mas nda gelinen seviyenin yeterli olmad  
söylenebilir.

Sonuç olarak, belirtilen verilere göre Samsun’un sa-
hip oldu u hayvanc l k potansiyeline ra men özellikle 
süt s rc l  ve süt üretim sektöründe yap sal problem-
lerinin devam etti i görülmektedir. Sorunun giderilme-
sinde, mevcut duruma bak larak gelecekte yat r mlar n 
planlanmas nda önerileri k saca u ekilde sunulabilir. 
Hayvan varl  içinde kültür rk na geçi  h z n n art r l-
mas  ve mevcut hayvan bar naklar nda modernizasyona 
gidilmesi kaç n lmazd r. Bu amaçla, ba ta slah birli i 

ve di er özel müte ebbislerin bu alana yat r mlar  bek-
lenmektedir. lde i letmelerin az 10 ba  sa mal inek, 
seyyar/sabit sa m makinesi ve 300 litrelik süt so utma 
tank na sahip olacak ekilde i letmelerde bir dönü üm 
sa lanmal d r. Aile tipi i letmelerin makineli sa m ekip-
man  güçlendirilmeli ve süt toplama merkezlerinin say s  
art r lmal d r. Burada özellikle yeri gelmi ken Bakanl -
m z n Tar msal kalk nma Kooperatifleri için uygulanan 
süt s rc l  projeleri, K rsal Kalk nma yat r mlar n n 
Desteklenmesi ve IPARD kaynakl  te vik ve desteklerin 
süt s rc l  ve süt üretim sektöründe ya anan yap sal 
problemlerin çözüme kavu turulmas nda çok umut veri-
cidir. Bunlara ek olarak Bakanl m z n sa lam  oldu u 
hayvan hastal klar  tazminat destekleri ile de hastal ktan 
ari süt s r  i letmelerinin say s n n yükseltilmesi çal ma-
lar na a rl k verilmelidir. Her i in ba n n e itim oldu u 
gerçe i unutulmayarak sektör payda lar na yönelik e i-
timlere a rl k verilmelidir. Süt üreticilerinin ve çiftlik çal -
anlar n n AB’de oldu u gibi mesleki bilgi ve becerilerini 

art racak sertifikal  e itim programlar  düzenlenmeli ve 
mesleki yeterlilik belgesi olmayan yeti tiricilerin zorunlu 
kat l m  sa lanmal d r. 

Özetle verimli topraklar , zengin su kaynaklar  hay-
vanc l k sektörüne yönelik yat r mlara devletin sa lad  
destek, te vik ve krediler ile Samsun’da süt s rc l  ya-
t r mlar n n cazip oldu unu söylemek gerekir.  Söz ko-
nusu yat r mlar ile bir taraftan sanayinin istedi i kalite 
ve miktarda süt üretici taraf ndan de erinden piyasaya 
arz edilirken di er taraftan dam zl k ve besilik materyal 
sa lamada merkez konumuna gelinebilecektir.  
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Sizleri tan yabilirmiyiz Sizleri tan yabilirmiyiz ?
 Ad m Nazike TA PINAR,  Ben 1964 Terme do umlu-

yum. Çok küçük ya larda ta  topra  alt n denen stanbul’a 
gitmi iz, orada yeti tik e itimimizi tamamlad k. Daha sonra 
e im Sefa TA PINAR’  tan y p onunla evlendik, 2 çocu u-
muz oldu ve hayat mücadelesine ba lad k ve devam edi-
yorduk ki 17 a ustos 1999 hayallerimizin evlerimizin dün-
yam z n y k ld  gün oldu.. .

Sonras nda memleketimiz Terme’ye geri dönmeye karar 
verdik. Sakarl  Beldesi Hürriyet mahallesindeki baba topra-

m za döndük. Önce bar nacak kafam z  sokacak kadar 
tek katl  bir ev yapt k, ondan sonra az bir alanda ne yapa-
biliriz diye dü ünürken sera yapmaya karar verdik. Etraftaki 
a açlardan faydalanarak ilk seram z  yapt k. Ancak ben bu 
ana kadar çiftçilikle ilgili hiç tecrübem yoktu mesela kom-
ular çapa yaparken niye kazd klar  yerin üzerine bas yorlar 

diye merak ediyordum. 
Hiç al k olmad n z ve tecrübeniz olmad n z alan-Hiç al k olmad n z ve tecrübeniz olmad n z alan-

da üretime karar vermede çevrenin veya kurumlar n katk s  da üretime karar vermede çevrenin veya kurumlar n katk s  
oldu mu oldu mu ? 

Yapt m z bu serada neyi en iyi ekilde nas l yeti tire-
biliriz diye dü ünürken lçe tar m müdürlü üne dan maya 
gittik oradaki arkada lar bizimle gerçekten çok iyi ilgilen-
diler. Bu kapsamda Bafra’da yap lan üretim çal mas n  
yerinde görmek için oraya götürdüler. Bu ba lang ç bize 
güven verdi. Art k büymek istiyorduk ancak imkanlar m z 
çok s n rl  oldu unu gören lçe ve l tar m müdürlü ü per-
sonelleri bize projeli uzun vadeli 2 sera tahsis ettiler. Bu 
seralarda karanfile ilave olarak gül yeti tirebilece imiz tav-
siye edildi. Onlara da gül diktik. Karanfil ve gül üretimine 
ba lad k. Tabi ki pazarlama sorunu ortaya ç kmaya ba -
lad  buna çare olarak da Samsun süs bitkileri pazarlama 
kooperatifine üye olduk. Bundan sonra üretti imiz ürünler 
mezatta satmaya ba lad k.

Bizde 1999 y l nda sönen umutlar ye erdi kendimize 
yeniden güven geldi çok yol kat etti imizi anlad k, ancak 
yinede yapacak daha çok i lerimiz oldu unu da biliyoruz. 
Tar m te kilatlar yla bu çok iyi diyalo umuz sayesinde beni 
kad nlarla ilgili faaliyetlerde her zaman ön plana ç kar-
d lar, örne in 2 defa kad n çiftçiler yar yor program na 
kat ld m. Süs bitkileri ile ilgili fuarlara kat ld m. Buralarda 
gördüklerimiz kendi i lememizde uygulamaya ba lad k. 
Üretimden ambalajlama ve pazara nakillere kadar birçok 
kolayl  oralarda ö rendik. Bu arada ustal k maliyetleri-
nin yüksek olmas  bizi de bu i i ö renmeye itti. Daha önce 
e im hiç eline kaynak makinas  dahi almam ken u anda 
seran n tamam n  kendi yapacak hale geldi.

ahs n z veya i letmeniz ad na bundan sonra projeleri-ahs n z veya i letmeniz ad na bundan sonra projeleri-
niz hayalleriniz beklentileriniz nelerdirniz hayalleriniz beklentileriniz nelerdir?

Kad nlarla ilgili bu tür faaliyetlerde gerçekten bizim Türk 
kad n na veya köylü kad n na imkan verilse elinden tutulsa 
çok eyleri ba arabilece i görülecektir. Türk kad n , köy ka-
d n  hele de Karadeniz kad n  çok çal kan. Bizim u anda 
2000 metrekare kapal  alan seram z var. Bunlarda sadece 
gül ve karanfil üretiyoruz. Ancak ürün çe itlili ini art rmak 
gerekiyor. Kas mpat , krizantem, gerbera da üretmek isti-
yoruz. Kesme çiçekçilikte 12 ay 365 gün piyasaya ürün 
arzetmek, bu piyasada devaml l k için önemli faktördür.  
Kesme çiçekçili i geli tirmek istiyoruz. O ümitsiz ve karan-
l k günlerden sonra iyiki topra a dönmü üz. A k Veysel’in 
dedi i gibi “benim sad k yârim kara toprak” bizlere anti-
depresan oldu, umut oldu, a  oldu, i  oldu. Ekme imizi ka-
zan p geçimizi sa l yoruz, çocuklar m z yeti tirip okutuyo-
ruz. Birisi Isparta’da üniversitede okuyor, di eri üniversiteye 
haz rlan yor. Onlar n kendilerini yeti tirip ayaklar  üzerinde 
durmalar n  istiyoruz, ancak tar m  da bizlerle ö renmele-
ri gelecekte bizim gibi topra a dönerlerse onlar n bizden 
daha kolay ba arabileceklerine inan yoruz.

Röportaj: Hasan Akman

DEPREM N UMUTLARI TÜKETT  KARANLIK GÜNLERDEN; 

ATA TOPRA INDA AZM N ATA TOPRA INDA AZM N 
VE GAYRET N UMUTLARI GÜN VE GAYRET N UMUTLARI GÜN 
I I INA ÇIKARDI I A LE...I I INA ÇIKARDI I A LE...

O ümitsiz ve karanl k günlerden sonra iyiki O ümitsiz ve karanl k günlerden sonra iyiki 
topra a dönmü üz. A k Veysel’in dedi i gibi topra a dönmü üz. A k Veysel’in dedi i gibi 
“benim sad k yârim kara toprak” bizlere an-“benim sad k yârim kara toprak” bizlere an-
tidepresan oldu, umut oldu, a  oldu, i  oldu.tidepresan oldu, umut oldu, a  oldu, i  oldu.



samtim nisan 2014 13

ara t rma

KIRSAL SOSYOLOJKIRSAL SOSYOLOJ
A. Ülkü SANCAR/ Sosyolog
Koordinasyon ve Tar msal Veriler ube Müdürlü ü

K rsal Toplum Bilimi (K rsal Sosyoloji), k rsal ke-K rsal Toplum Bilimi (K rsal Sosyoloji), k rsal ke-
simde ya ayan ve ülkemiz nüfusunun yakla k % simde ya ayan ve ülkemiz nüfusunun yakla k % 
40’ n  olu turan kesimin sosyal ve kültürel özellikle-40’ n  olu turan kesimin sosyal ve kültürel özellikle-
rini, ya am biçimlerini, de er yarg lar n , tutum ve rini, ya am biçimlerini, de er yarg lar n , tutum ve 
davran lar n  inceleyen sosyal bir bilim dal d r. davran lar n  inceleyen sosyal bir bilim dal d r. 

K rsal Toplum Bilimi (K rsal Sosyoloji), k rsal kesimde 
ya ayan ve ülkemiz nüfusunun yakla k % 40’ n  olu tu-
ran kesimin sosyal ve kültürel özelliklerini, ya am biçim-
lerini, de er yarg lar n , tutum ve davran lar n  inceleyen 
sosyal bir bilim dal d r.

  Ça m zda hemen bütün uluslar n ekonomilerini 
geli tirme için kendi ko ullar  ve olanaklar  ölçüsünde, 
giderek artan biçimde politikalar n  yayg nla t rd  gö-
rülmektedir. Geli me sürecinde olan bütün ülkelerde 
de, geli im düzeyine ba l  olarak de i mekle beraber, 
ekonominin önemli bir sektörünü olu turan tar m n ge-
li mesi çe itli yönlerden önem arz etmektedir. Hatta baz  
hallerde ekonominin geli mesi ile tar m sektörünün ge-
li mesi aras nda adeta bir sebep-sonuç ili kisinden de 
söz edilebilmektedir.

     Tar m sektörünün geli iminin de, bir bak ma k rsal 
alanlar n ve bu alanda ya am n  sürdüren k rsal toplu-
mun her yönden geli imine ba l  oldu u kabul edilmek-
tedir. K rsal alanlarda teknolojinin kullan m ve yayg n-
la t r lmas nda da, çiftçinin kendisi, anlay  ve de er 
ölçüleri kadar içinde bulundu u toplumun nitelikleri ve 
toplumdaki farkl  kesim ve gruplar aras ndaki ikili veya 
çok yönlü ili kilerde son derece etkili olmaktad r. K sa-
cas , bireylerin teker teker veya toplumsal davran lar  ve 
bunlar n sebep ve sonuçlar  en önemli faktörler olarak 
nitelenmektedir.

K rsal Toplum Bilimi (K rsal Sosyoloji), k rsal kesimde 
ya ayan ve ülkemiz nüfusunun yakla k % 40’ n  olu tu-
ran kesimin sosyal ve kültürel özelliklerini, ya am biçim-
lerini, de er yarg lar n , tutum ve davran lar n  inceleyen 
sosyal bir bilim dal d r. Köye ve köylüye yönelik uygula-
malar n ba ar ya ula mas  aç s ndan k rsal kesim insan -
n n özelliklerinin bilinmesi son derece büyük önem ta r. 
K rsal Sosyoloji;  K rsal alanda ya ayan ve ço unlukla 
da tar m, hayvanc l k, ormanc l k ve benzeri mesleklerle 
u ra an insanlar n bir arada ya amalar  sonucu ortaya 

ç kan sosyo- ekonomik, politik ve kültürel ili kileri ince-
leyen bir bilim dal d r. K rsal sosyolojinin konusu içerisin-
de k rsal alanda ya ayan nüfusun sosyo- ekonomik ve 
kültürel yap s , davran lar , üretim biçimine yans mas , 
toplumsal ve mesleki hareketlilik, yerle im biçimleri ve 
bunun toplumun sosyo- ekonomik ya am  üzerine etki-
si, k r-kent farkl l klar , k rsal aile yap s  ve i  bölü ümü, 
demografik nitelikler ve ara t rma yöntemleri vb. yer al-
maktad r. 

Köy denen gerçe in özellikleri üzerinde biraz dü-
ünüldü ünde, köy toplumbiliminin ne kadar geni  bir 

ili kiler a n  kendi ilgi alan  içerisine almak zorunda ol-
du u görülür. Özellikle az geli mi  ülkelerde, bütün top-
lumu ilgilendiren çe itli olaylar n, olgular n ve sorunlar n 
temelinde, gizli veya aç k bir biçimde köy gerçe inin bu-
lundu u söylenebilir.

Köy toplumbiliminin bir ba ka özelli i de, çe itli ül-
kelerin ve bölgelerin köy toplumbilimlerinin kapsam aç -
s ndan birbirlerinden ayr l klar göstermesidir. Çünkü bu 
ülkeler ve bölgeler sosyal, ekonomik, yönetsel vb. gibi 
toplumsal ö eler ve toplumsal sorunlar farkl  olunca 
toplumbilimin de farkl  olmas  ola an sonuç olur. Böy-
lelikle köy toplumbiliminde yöntem farkl l klar , konu ön-
celi i farkl l klar  ve çözüm yollar  farkl l klar ortaya ç kar.
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Hijyen yönetmeli i, 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 
say l  Resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e girmi  bir 
yönetmelik olup; Sa l k Bakanl , çi leri Bakanl  ve 
G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n ortakla a haz r-
lad  bir çal mad r. 

Bu yönetmeli in amac ; G da üretim ve perakende i  
yerlerinde, insani tüketim amaçl  sular ile do al mineral-
li sular  üreten i  yerlerinde ve insan bedenine temas n 
söz konusu oldu u temizlik hizmetlerinin verildi i i  yer-
lerinde çal anlara yönelik hijyen e itimi programlar n n 
planlanmas na, e itimlerin verilmesine, i  yeri sahibinin, 
i letenlerin ve çal anlar n bu konudaki sorumluluklar -
na, bu i  yerlerinde çal maya engel bula c  hastal k-
lar n ve cilt hastal klar n n belirlenmesine ve bu hasta-
l klar n iyile me hâlinin tespitine ili kin usul ve esaslar  
belirlemektir.

Kapsad   kollar  ele al nacak olursa; G da üre-
tim ve perakende i  yerlerini, insani tüketim amaçl  su-
lar ile do al mineralli sular n üretimini yapan i  yerleri 
ile  kapl ca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve 
pirsing yap lan yerler, masaj ve güzellik salonlar  ve ben-
zeri yerler yan  s ra otel, motel, pansiyon ve misafirhane 
gibi yerleri ayr ca olu turulan komisyon taraf ndan hijyen 
e itimi verilmesi uygun görülen di er i  kollar n  kapsa-
maktad r. 

11/ 6/ 2010 tarihli ve 5996 say l  Veteriner Hizmet-
leri, Bitki Sa l , G da ve Yem Kanunu kapsam ndaki i  
yerlerinde çal an ki iler için mecburi olan g da hijyeni 
e itim konular n  kapsamakla birlikte 24/ 4/ 1930 ta-
rihli ve 1593 say l  Umumi H fz ss hha Kanununun 127. 
maddesine dayan larak haz rlanm t r. 

Hijyen e itimlerini alan ki ilere Millî E itim Bakanl  
Hayat Boyu Ö renme Genel Müdürlü üne ba l  ta ra 
te kilatlar nca hijyen sertifikas  e itim sonras nda düzen-
lenir.

Bu belgeyi alan ki ilerin çal t r lmas  yönetmeli in 5. 
Maddesinde düzenlenmi tir. Bu Yönetmeli in kapsad  
i  yerlerinde, Genel Müdürlük taraf ndan verilen belge-
ye sahip olmayan ki iler çal t r lamaz. yeri sahipleri ve 
i letenleri, çal anlar n n hijyen e itimi almas ndan ve 
belgeli olarak çal t r lmas ndan birinci derecede sorum-
ludur. Bizzat çal malar  durumunda i  yeri sahipleri ve 
i letenleri de bu e itimi almaya mecburdur.

E itimlerin verili  ekli yönetmeli in 6. maddesin-
de düzenlenmi tir. E itimler, Hayat Boyu E itim Genel 
Müdürlü e ba l  ö retim kurumlar  taraf ndan verilir.  
yeri sahipleri ve i letenleri, komisyonca belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde bu e itimleri çal anlar na kendi 
imkânlar yla da verebilir. E itimler sekiz saatten az ola-
maz denmi tir. Kat l mc lara e itim sonunda e-yayg n 
sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, ki i 
hizmet verdi i sürece geçerli kabul edilir. E itimle ilgili 
yap lacak masraflar  kar lamak üzere e itime kat lanlar-
dan ücret talep edilebilir. Kurslarda, uygulama yap lma-
s  gerekir ise uygulama s ras nda kullan labilecek ahsi 
malzemeler kat l mc lar taraf ndan tedarik edilir.

Hijyen E itimi verilebilmesi için komisyon kurulmas , 
komisyonun çal ma usul ve esaslar  ise yönetmeli in 7. 
maddesinde düzenlenmi tir E itimlerin planlanmas  için 
i  kollar n n grupland rmas n  yapmak, i  kollar n n yap -
s na uygun olarak e itimleri planlamak ve i  kollar n n 
durumuna göre e itim içeri ini belirlemek üzere bir ko-

H JYEN E T MLERH JYEN E T MLER
Mustafa KOCAMAN/ Ziraat MühendisiMustafa KOCAMAN/ Ziraat Mühendisi
G da ve Yem ubesiG da ve Yem ubesi

Hijyen e itimlerini ba ta i yeri yemek-Hijyen e itimlerini ba ta i yeri yemek-
haneleri, restoranlar ve di er benzeri g da haneleri, restoranlar ve di er benzeri g da 
hizmetlerinin sunuldu u yerler olmak üze-hizmetlerinin sunuldu u yerler olmak üze-
re, konaklama hizmeti veren, g da üretimi re, konaklama hizmeti veren, g da üretimi 
yapan i yerleri ve insan bedenine temas n yapan i yerleri ve insan bedenine temas n 
söz konusu oldu u temizlik hizmetlerinin söz konusu oldu u temizlik hizmetlerinin 
verildi i i  yerlerinde çal anlar n n almalar  verildi i i  yerlerinde çal anlar n n almalar  
gerekmektedir.gerekmektedir.
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misyon kurulur.

Bu komisyon, Hayat Boyu E itim genel Müdürlü ünce 
görevlendirilecek bir üye ba kanl nda a a daki üye-
lerden olu ur: Sa l k Bakanl  üyesi (T bbi mikrobiyoloji 
uzman , bir enfeksiyon hastal klar  ve klinik mikrobiyo-
loji uzman , bir halk sa l  uzman , bir deri ve zührevi 
hastal klar  uzman .), G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan-
l nca belirlene-
cek bir veteriner 
hekim ve bir g da/ 
ziraat mühendi-
si (g da veya süt 
bölümü mezunu), 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birli i ile 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar  Kon-
federasyonundan 
birer temsilci, 
Komisyon, i  kol-
lar n n gruplan-
d rmas n  yaparak 
i  koluna göre 
e itim konular n  
ve sürelerini; e i-
timlerin, i  yeri sahiplerince veya i letenlerince verilmesi 
durumunda ise e itimlere ve belgelendirme i lemlerine 
ait usul ve esaslar  belirler. Komisyon y lda en az bir kez 
toplan r. Kararlarsa salt ço unlukla al n r. Komisyonun 
sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

Hijyen e itim konular  8. Maddede düzenlenmi tir. 
E itimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmamas  se-
bebiyle halk sa l  aç s ndan risk olu turdu u bilinen 
virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarlar n ve di-
er enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bula ma 

yollar n , hangi i  kolunda nas l bula malar olabilece-
ini veya halk sa l n n nas l tehdit görece ini, hasta-

l k belirtilerini ve korunma yollar n  ihtiva edecek ekilde 
komisyonca belirlenir. E itimlerin içeri inde, i  kolunun 
özelli ine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca 
bilgi verilmesinde fayda görülen ba ka etkenler ve konu-
lar da yer al r.

Çal maya engel te kil eden hastal klarla ilgili ola-
rak 9. Maddede iyile me halinde veya bula t r c l n 
olmad n  raporla belgeleyene kadar bu yönetmelik 
kapsam ndaki i  yerlerinde çal amaz ve çal t r lamazlar 
denilmektedir. Çal anlar, hastal klar  konusunda i vere-
ne bilgi vermekle yükümlüdür ve iyile tiklerini gösteren 
tabip/ uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda 

çal abilir veya çal t r labilirler denilmektedir.
Denetim ve müeyyideler ile ilgili olarak 11. Maddede 

Her i  kolunun izin, onay, kay t, ruhsatland rma ve ben-
zeri hizmetlerini yürüten Bakanl k veya mahalli idare, bu 
yönetmelikte belirtilen i  yerlerinin; 5., 9. ve 10. madde-
lerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmedi ini 
denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine 

getirmeyenler hakk nda, 
durumu bu maddelere 
uygun bulunmayan ça-
l anlar n her biri ayr  
ayr  ayk r l klar olarak 
de erlendirilir ve 1593 
say l  Umumi H fz ss hha 
Kanununun 282. mad-
desine göre i lem yap l r 
denilmekte ve 250 TL ile 
1000 TL aras ndaki idari 
para cezas  ile cezalan-
d r lmalar  öngörülmek-
tedir.

Özet olarak ifade 
etmek gerekirse; Hijyen 
e itimlerini ba ta i yeri 
yemekhaneleri, resto-

ranlar ve di er benzeri g da hizmetlerinin sunuldu u yer-
ler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, g da üretimi 
yapan i yerleri ve insan bedenine temas n söz konusu 
oldu u temizlik hizmetlerinin verildi i i  yerlerinde çal -
anlar n n almalar  gerekmektedir.

Bu yönetmeli e göre belirtilen i  kollar na dahil i yer-
lerinde, Millî E itim Bakanl  Hayat Boyu Ö renme Ge-
nel Müdürlü ü taraf ndan verilen belgeye sahip olmayan 
hiç kimse çal t r lamaz ve bu e itimin bütün çal anlara 
verilmesini i yeri yetkilileri sa lamal d r.
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nsanl k tarihine e it bir serüveni olan ekmek, insanl -
n en ortak besin maddelerinin ba nda yer almaktad r. 

Ülkemizin bir tah l ülkesi olmas , y lard r süregelen bes-
lenme al kanl klar  ve sosyo- ekonomik yap s  nedeniyle 
ekme in beslenmemizdeki önemi daha da fazlad r. 

Dü ük gelir gruplar nda ekmek tüketimi fazla olmas -
na kar n israf daha az olmakta, gelir düzeyi yükseldikçe 
ekmek tüketimi azalmakta ancak israf artmaktad r. Bizim 
kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim aile ya an-
t m zda b rak n z çöpe, çöplü e ekmek atmay  yerde gö-
rülse bile ekmek al n r, öpülür hatta; ba tan yüksekten 
bir yere kurda ku a nimet olmas  için konulur.

Ekmek sraf n  Azaltmak çin Evlerde Neler Yap lma-Ekmek sraf n  Azaltmak çin Evlerde Neler Yap lma-
l d r?l d r?

• htiyaçtan fazla ekmek al nmamal ,
• Ekmek po ette saklanmal ,
• Uzun süreli saklama amaçlan yorsa ekme in derin 

dondurucuda ve po et içerisinde saklanmal ,
• Ekmek dilimlenerek tüketilmeli,
• Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az mik-

tarda su kaynayan tencerenin üzerine yerle tirilen süzgeç 
üstüne konularak tüketilmeli,

• Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmu  
ekmek içi eklinde çe itli yemek, pasta ve tatl  yap m nda 
kullan lmal d r.

Toplu Tüketim Yap lan Kurulu larda Al nmas  Gere-
ken Tedbirler

• Toplu tüketim yerleri olan; hastane, yat l  okul, as-
keri birlik ve ö renci yemekhanelerinde ‘ekmek israf  ön-
leme planlar ’ olu turulmas  ve hayata geçirilmesi,

• Üretimin talebe göre planlanmas ,
• Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmesi,
• Ekmeklerin f r nda veya sat  yerinde uygun ko ul-

larda saklanmas ,

• Toplu yemek tüketim yerlerinde ekme in dilimlen-
mi  veya küçük yuvarlak ekmek olarak verilmesi,

• Self servis tezgâhlar nda ekme in ba  tarafta de il, 
yemeklerden sonra yer almas ,

Toplu yemek tüketim yerlerinde, mönüye göre ekmek 
sipari i verilmesi, artan ekmeklerin daha sonraki günler-
de kullan lmas n  sa layacak mönü düzenlemesi yap l-
mas  önerilmektedir.

EKMEK SRAFINI EKMEK SRAFINI 
ÖNLEMEK Ç N…ÖNLEMEK Ç N…
Sevim YILMAZ/ Ziraat TeknikeriSevim YILMAZ/ Ziraat Teknikeri
Koordinasyon ve Tar msal Veriler ube Müdürlü üKoordinasyon ve Tar msal Veriler ube Müdürlü ü

“Yiyiniz içiniz; “Yiyiniz içiniz; 
fakat israf etmeyiniz! fakat israf etmeyiniz! 

Çünkü Allâh isrâf Çünkü Allâh isrâf 
edenleri sevmez.” edenleri sevmez.” 

(A’râf Suresi 7/31) (A’râf Suresi 7/31) 

Bizim inanc m zda b rak n z çöpe, çöplü e ekmek atma-Bizim inanc m zda b rak n z çöpe, çöplü e ekmek atma-
y ... Yerde görülse bile ekmek al n r, öpülür hatta; ba tan y ... Yerde görülse bile ekmek al n r, öpülür hatta; ba tan 
yüksekten bir yere kurda ku a nimet olmas  için konulur.yüksekten bir yere kurda ku a nimet olmas  için konulur.
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BAYAT EKMEKTEN BAYAT EKMEKTEN 
NELER YAPILMAZ K …NELER YAPILMAZ K …

• Bayat ekmek lokmalar halinde do ran r. Tencerede 
k zart lm  ya  ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay 
barda  so uk su, üzerine serpilir. yice kar t r ld ktan 
sonra tencerenin kapa  kapat l p 5 dakika pi irilir.

• Bayat ekmekler, çukur bir kaba ku ba  do ran r. 
Halka halka do ranm  so an, tereya  veya zeytinya-

nda kavrulur. Ard ndan tuz ve su eklenip kaynat l r. 
Üzerine tulum peyniri dökülür. Bir süre l maya b rak l-
d ktan sonra çukur kaptaki ekmeklerin üzerine dökülür.

• Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerle tirilir. Bir 
tencerede su kaynat l p ekmek dilimlerinin üzerinde gez-
dirilir. Ard ndan sar msakl  yo urt dökülür. Son olarak 
da, bir tavada ya  ile kavrulan salça ve k rm z  pul biber 
kar m  gezdirilir.

• Bayat ekmek slat l r; el ile s k larak suyu süzüldük-
ten sonra bir kaba al n r. 100 gr. k yma, 1 ba  so an 
rendesi, kimyon, köfte bahar , tuz ile Yo rulup köfte 
eklinde parçalara ayr l r. Köfteler k zg n ya da k zart l p 

emici bir kâ t üzerine ç kar l r. Çay yan nda yenilebilir.
• 4 yumurta ç rp l r; içine 2 su barda  süt, 1 paket 

kabartma tozu, yar m çay barda  s v  ya  kat l r. Kar m 
tekrar ç rp l p ekmeklerin üzerine dökülür. Bayat ekmek 
pizzas  bu durumda buzdolab nda bir gün bekletilebile-
ce i gibi hemen de pi irilebilir.F r na verilmeden önce, 
üzerine dilimlenmi  sucuk, salam veya sosis yerle tirilir. 
Domates, biber dilimleri de yerle tirilebilir. Bunlar n üze-
rine de ka ar rendesi serpi tirilir.

• 3 su barda  toz eker, ayn  miktarda su ve yar m 

limon suyu kar t r l p kaynat l r. Elde edilen urup so u-
maya b rak l r. Bayat ekmek küp küp do ran r. Zeytin-
ya , tavada yak lmadan k zd r l r. Do ranm  ekmekler, 
ç rp lm  yumurtaya bulanarak, k zg n ya da peyderpey 
k zart l r. K zaran ekmekler uruba at l r. Bir yandan k -
zartma i lemi sürdürülürken, öte yandan urubu çeken 
ekmekler servis taba na ç kart l r. K zartma i lemi bitin-
ce, servis taba na ç kar lm  ekmekler üzerine tarç n, 
susam, badem, ceviz, f nd k, gül suyu serpilir. Hafifçe 
kar t r l r. stenirse kalan urup da ekmeklerin üzerine 
gezdirilir.

• 1.5 bayat ekme in içi derin bir kaba ufalan r. Üze-
rine 1.5 su barda  süt gezdirip kar t r l r. Yar m saat 
bekletildikten sonra ekmek içleri el ile s k l p süt süzülür.
Buna eritilmi  3 çorba ka  margarin, 3 yumurta ve 1 
çorba ka  toz eker eklenip kar t r l r.Yüksek kenarl  
bir tepsi ya lan r. Haz rlanan kar m tepsiye 1.5 cm. ka-
l nl nda olacak ekilde dökülür. 180 derecede s t lm  
f r nda 40 dakika pi irilir. i ip kabaracak olursa, b çak 
ile birkaç yerinden delinir. Tatl  f r nda pi erken, bir ten-
cerede 1 su barda  toz eker, ayn  miktarda su ve 1 
tatl  ka  limon suyu kaynat l r. F r ndan ç kar lan tepsi 
üzerine gezdirilerek dökülür. Tatl  so uyunca baklava 
eklinde dilimlenir. Hindistancevizi veya iri k y lm  ceviz 

ile süslenerek servise ç kar l r.
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F nd k Ülkemiz ve limiz bitkisel üretiminde önemli bir 
yere sahiptir. limizde yakla k 90 bin hektar alanda f n-
d k yeti tirilmektedir. F nd k bahçelerinde gübrelemenin 
tekni ine uygun yap lamad  durumlarda kalite ve ve-
rim dü üklü ü meydana gelmektedir. Yap lan eksik ve 
hatal  uygulamalar f nd k verimini olumsuz yönde etki-
lemektedir.

yi bir gübreleme yapabilmek için f nd n kök böl-
gesini ve kök geli iminin bilinmesi gerekir. F nd k saçak 
köklü bir bitkidir ve kökleri fazla derine gitmez. Ge-
nellikle taç iz dü ümüne kadar geli me gösterir. F nd k 
kökleri meyilli arazilerde dal diplerinden itibaren yukar  
yöne 100-150 cm, yan ve a a  yöne ise 200-300 cm 
gidebilmektedir. Düz arazilerde ise her yöne 200-300 
cm gidebilmektedir. Meyilli ya da düz arazilerde dalla-
r n her taraf nda kökler bulunmaktad r. Köklerin % 80 
topra n 50-60 cm.lik k sm nda bulunmaktad r. F nd k 
yeti tiricili inde bitkinin normal geli imini sürdürebilme-
si, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli bir 
gübreleme yap lmas  gerekir. F nd k üreticilerinin do ru 
bir ekilde gübreleme program  yapmalar  için en önem-
li a ama, toprak ve yaprak örneklerini tekni ine uygun 
olarak almalar  ve ilgili labaratuara götürerek analizini 
yapt rmalar d r. Böylece eksikli i tespit edilen bitki besin 
maddeleri, tavsiyesine uygun olarak f nd k bahçelerine 
verilebilecektir. Ancak usulüne uygun olarak al namayan 
örneklerden analiz sonuçlar  hatal  ç kabilecek ve netice-
de, uygulanacak gübrelerin çe it ve miktarlar n n yanl  
olmas na neden olacakt r. 

Üreticilerimizin toprak ve yaprak örne i al rken baz  
hususlara dikkat etmeleri gerekir. Toprak örne i sonba-
harda al nmal d r. Yaprak örnekleri ise iklime ba l  ola-

rak belirlenen hasat i lemin-
den bir ay kadar öncesinde, 
temmuz ay  içerisinde al n-
mal d r. Yaprak ve toprak 
örnekleri temmuz ay nda 

birliktede de al nabilir. Toprak örne i al nmadan önce 
bahçenin genel durumuna bak larak e im, yükseklik, 
drenaj, renk, toprak derinli i ve toprak yap s  yönünden 
farl  ise her farkl  yer için ayr  örnekler al nmal d r. Bir 
farkl l k yok ise en fazla 20 dekar arazi için bir örnek 
yeterlidir. Ayr ca yol-çit kenarlar , harman yerleri, su bi-
rikintisi, gübre y n  olan yerlerden ve fazla çamurlu ol-
du u zamanlarda örnek al nmamal d r. Toprak örne i 
köklerin yay ld  bölgeden al nmal d r. 

Toprak örnekleri almada bel, toprak burgusu, top-
rak sondas  gibi aletler kullan l r. Toprak örnekleri bah-
çenin genel görünü üne göre, S,U veya Z eklinde en 
az 6-8 yerden, 0- 20cm ve 20- 40 cm olmak üzere iki 
ayr  derinlikten al nmal d r. Örnek al nacak noktalarda 
otlar çapa ile temizlenir. V eklinde 50 cm çukur aç l r. 
Çukurun kenar ndan olmak üzere 0- 20 ve 20- 40 cm 
derinlikten 2- 3 parmak kal nl nda toprak dilimi al n r. 
Bel ya da kürek üzerindeki toprak diliminin sa  ve sol ta-
raf  ile uç k sm ndan çok az at lmak suretiyle dikdörtgen 
kutu gibi biçimde b rak l r. Bu ekilde al nan örnekler 
bir arada toplan r. Ayn  biçimde 20- 40 cm derinlikten 
al nan topraklarda bir araya toplan r. Böylece iki farkl  
derinlikten al nan örnekler kendi içlerinde kar t r larak 
iki ayr  toprak numunesi olu turulur. Örnek alma i i bit-
tikten sonra bezin ya da kovan n içindeki toprakta ta , 
bitki at klar  varsa temizlenir. Toprak iyice kar t r l r ve 1 
kg kadar  naylon ya da bez torbaya konularak iki adet 
etiket doldurularak biri torban n içerisine di eri a z na 
ba lan r. Bilgi ka d  yaz n n bozulmamas  için mutlaka 
kur un kalemle yaz lmal d r. Etiketlere toprak derinli i, 
ad-soyad, mevkii ve örnekleme tarihi yaz larak örnek al -
nan bahçeye ait bilgi formu ile birlikte analiz için labo-
ratuara götürülür.

F nd k yeti tiricili inde verimi güvence alt na alma-
n n en önemli unsurlar ndan biri toprakta eksilen besin 
maddelerinin yeniden topra a kazand r lmas d r. Bu ise 
do ru zamanda ve biçimde gübreleme ile mümkün ola-
bilir. Azotlu gübreler; F nd n geli imi sürecinde azota 
en fazla ihtiyaç duydu u dönemler dikkate al narak y lda 
iki defa topra a verilmelidir. Toprak analiz sonuçlar -
na göre; tavsiye edilen miktar n yar s  ubat ay  sonu ile 

FINDIKTA GÜBRELEMEFINDIKTA GÜBRELEME
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mart ay nda sürgün büyümesi ba lamadan önce ve tomurcuklar uyan rken f nd k dal iz dü ümü alt nda 30-40 cm 
geni li indeki banda düzgünce serpilip 5-10 santimetrelik toprak derinli ine çapa ile kar t r l r. Sürgünlerin büyü-
mesi azotlu gübrelemede geç kal nd n n göstergesidir ve beklenen fayda sa lanamaz. Tavsiye edilen gübrenin 
di er yar s  may s ay  sonunda ayn  ekilde verilmelidir.

Yanm  ya da olgunla m  gübreler; S r-koyun gübresi, tavuk gübresi, zuruf kompostu 3- 4 y lda bir defa kas m 
ile mart aylar  aras ndaki dönemde f nd k dal iz dü ümü alt nda 40- 50 cm geni li indeki banda düzgünce serpilip 
5- 10 santimetrelik toprak derinli ine kar t r l r. Kireç; 3- 5 y lda bir defa olmak üzere kas m ve aral k aylar  ara-
s ndaki dönemde, f nd k ocaklar n n dal iz dü ümleri alt nda 40- 50 cm geni li indeki banda düzgün bir ekilde 
serpilerek 5- 10 cm toprak derinli ine kar t r larak verilir. Analiz sonucuna göre ihtiyaç duyuldu unda toz kükürt; 
Kas m aral k aylar  aras ndaki dönemde kireç uygulamas nda oldu u gibi topra a verilir. 

Mikroelement gübreleri, eksiklikleri belirlendi inde yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Yapraktan may s ve 
temmuz aylar  aras nda 15- 20 gün arayla 2- 3 defada dü ük konsantrasyonlardaki çözeltilerin yapraklarda kuru yer 
kalmay ncaya kadar püskürtülmesi yoluyla uygulan r. Topra a, f nd k yapraklanmadan önce bir defada dal uçlar  
alt nda 30cm geni li indeki banda düzgünce serpilir ve 10 cm derinlikte çapalanarak kar t r l r. 

F nd k yeti tiricili inde gübreleme yap lmad nda toprak verimlili i y ldan y la azal  gösterir ve toprak fakirle ir 
verim ve kalite dü er.  Bu nedenle üreticilerimizce, f nd n yeti tirildi i ko ullar dikkate al narak e imli ya da düz 
arazilerde eksikli i görülen gübreler toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmeli ve tekni ine uygun bir ekilde veril-
melidir. Ancak do ru bir gübreleme ile f nd k bahçelerinde topra n fiziksel ve kimyasal yap s  korunarak sürdürüle-
bilir üretim ve verim art  sa lanabilir. 

ELMA KARALEKESELMA KARALEKES

HASTALI INA HASTALI INA D KKAT!..D KKAT!..
limizde iklim ve mevsim ko ullar  nedeniyle uyanmaya ba layan Elma- Ar-

mut bahçelerinde karaleke hastal  riski artm t r. Ya lar, yüksek nem ve 
uygun s cakl klar hastal n geli imini h zland ran etmenlerdir.  limizdeki farkl  
bölgelerde bulunan Elektronik Tahmin ve Erken Uyar  cihazlar ndan al nan veri-
ler de hastal k riskini göstermektedir. Bu nedenle ilimizdeki elma ve armut üreti-
mi yapan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu hastal a kar , Elma ve 
Armut bahçelerini ilaçlamalar  gerekmektedir.

Üreticilerimizin özellikle a a da belirtilen dönemlerde, bahçelerini mutlaka ilaçl  bulundurmalar  gerekmektedir.
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabard nda (dal s racas  bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yap l r) (Bu dönemde 

Gözta  + kireç kar m  olan, % 1 veya 2 lik Bordo bulamac  uygulamas  en etkili uygulamad r.) ancak sonraki 
dönemlerde farkl  ilaçlarla yap lacak olan  ilaçlamalar da asla ihmal edilmemelidir.

2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcu u döneminde  (Çiçekler ayr  ayr  görüldü ünde) 
3. laçlama: Çiçek taç yapraklan %70-80 dökülünce,
4. Ve di er ilaçlamalar: Meteorolojik ko ullar n (Ya , yaprak slakl , uygun s cakl k ve nem gibi) hastal n 

ilerlemesi için uygun oldu u durumlarda; kullan lan ilaçlar n etki süreleri dikkate al narak 7- 15 gün ara ile uygu-
lanmal d r. 

Her uygulamada farkl  etkili maddeye sahip ilaçlar n kullan lmas  hastal kla mücadelede ba ar  oran n  art rmak-
ta olup ilaçlaman n etkili olabilmesi için  ya n  olmad  günler tercih edilmelidir.

laçl  mücadelede kullan lacak Zirai Mücadele laçlar n  reçete ettirmek için, üreticilerin en yak n G da Tar m ve 
Hayvanc l k l ve lçe Müdürlüklerine veya yetkilendirilmi  ziraat mühendislerine ba vurarak gerekli bilgileri almalar  
kendileri ve ülke ekonomisinin yarar na olacakt r. 
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KURUMLAR ARASI KOORD NASYON TOPLANTISI YAPILDIKURUMLAR ARASI KOORD NASYON TOPLANTISI YAPILDI

l Müdürlü ümüz toplant  salonunda 03.02.2014 Pazartesi günü, limizde Bakanl m za ba l  bulunan kurum-
lar n idarecilerinin kat ld  Koordinasyon Toplant s  gerçekle tirildi.

Toplant ya;  G da, Tar m Hayvanc l k l Müdürü Kadir GÜVEN, Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitü Müdürü Dr. 
Kibar AK,  G da Kontrol Laboratuar Müdürü Osman AYDIN,   Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü smail AYDIN,  
Tar m ve K rsal Kalk nmay  Destekleme Kurumu l Koordinatörü Bülent TURAN,  Zirai Karantina Müdürü Mehmet 
Fatih ÖZDEM R, Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun ube Müdürü Fahri KESEPARA,  Karaköy Tar m letmesi Müdürü 
Oktay ASLAN, Tar m Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdür Yard mc s  Mehmet TÜRKMEN, Ziraat Bankas  Mer-
kez ube Müdürü ükrü SEÇK N,  Tohum Sertifikasyon Test Müdürlü ünden Azmi TURAN,   G da, Tar m Hayvanc l k 
l Müdür Yard mc lar  smail DEM R, Dr. Habib MURUZ ve ube Müdürleri kat ld .

Samsun G da, Tar m Hayvanc l k l Müdürü Kadir GÜVEN ba kanl nda gerçekle en toplant da;  kurumlar ken-
di çal malar  hakk nda bilgi verirken, kurumlar aras nda ortakla a yürütülen çal malarda kar la lan sorunlar ile 
bunlara yönelik çözünler görü üldü.

2013 YILI DE ERLEND RME 2013 YILI DE ERLEND RME 
TOPLANTISI YAPILDITOPLANTISI YAPILDI

2013 y l  çal malar n n ele al nd  de erlendir-
me toplant s  21 Ocak 2014 tarihinde l Müdürlü-
ümüz toplant  salonunda gerçekle tirildi.

l Müdürümüz Kadir GÜVEN, ube Müdürleri, 
lçe Müdürleri, l Müdürlü ümüz ve lçe Müdür-
lüklerinden teknik ve sa l k personelinin kat ld  
toplant  iki a amada yap ld . Toplant n n aç l  ko-
nu mas  l Müdürümüz Kadir GÜVEN taraf ndan 
yap larak 2013 y l n n genel de erlendirmesi son-
ras nda, tar mda uygulamaya konulan yeni bilgi 
sistemleri ifade edildi. Ayr ca, ubat 2014 tarihinde Ankara’da yap lacak olan l Müdürleri Koordinasyon Toplant s -
na esas beklentiler dile getirildi. Akabinde ube Müdürleri taraf ndan 2013 y l  faaliyetlerine ili kin sunumlar yap ld .

haber
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L MÜDÜRÜMÜZ L MÜDÜRÜMÜZ 
ATAKUM’U Z YARET ETTATAKUM’U Z YARET ETT

l Müdürümüz Kadir GÜVEN Atakum ilçesinde bir dizi 
ziyarette bulundu. Atakum Çatmaoluk Köyünde 2009 
ve 2010 y llar nda SYDV kaynakl  olu turulan ceviz bah-
çelerini ziyaret eden l Müdürümüz çiftçilerle bir süre 
sohbet etti. lçe Müdürü Mustafa BA  lçenin kurulu  
tarihi  olan 2008 y l ndan bu yana gerek SYDV gerekse 
sertifikal  fidan deste i ile kurulan kapama ceviz bahçe 
alan n n 1000 dekara yakla t n  bildirdi. Daha sonra 
Sar ta  Köyünde, lçe Müdürlü ü taraf ndan, SYDV kay-
nakl  da t m  yap lan koyun ve kuzular görüldü, ziyaret 
edilen üreticilerden bilgi ald .

haber

TARGEL PERSONEL  NT BAK E T M  TARGEL PERSONEL  NT BAK E T M  

Tar msal Yay m  Geli tirme Projesi (Tar-Gel) kapsam nda ilimizde halen görevine devam eden, ancak çe itli se-
beplerle daha önce intibak e itimine al nmam  4/A statüsündeki Tar-Gel personeli ile 2013/4 ÖSYM yerle tirme 
sonucuna göre atamas  yap lan 4/B statüsündeki sözle meli personelin “Çal ma Bölgeleri” içerisindeki etkinlikle-
rinin artt r lmas , tam donan ml  birer yay mc  olabilmeleri amac yla l Müdürlü ünüz bünyesinde 03 ubat 2014 
tarihinden itibaren 15 i  günü olacak ekilde e itim düzenlenmi tir.

G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Kadir GÜVEN, Tar msal Yay m  Geli tirme Projesi kapsam nda limizde in-
tibak e itimi almam  ve ilçelerimizde görev yapan yakla k 75 personele l Müdürlü ümüzdeki Uzmanlarca Devlet 
Memurlar  ve Sözle meli Personel Hükümleri hakk nda, Bakanl m z Kurulu  lkeleri, Prensipleri ve Te kilat Yap s  
hakk nda, Bakanl m z Merkez ve Ta ra Birimleri hakk nda genel bilgilendirme, yaz ma kurallar , Bakanl m zca 
uygulanan projeler ve desteklemeler ile mesleki anlamda hedef kitle olan çiftçilerle ileti im kurma teknikleri konu-
sunda l Müdürlü ümüz toplant  salonunda 15 i  günü içerisinde e itim verilecektir dedi.



samtim nisan 201422

haber
2013 YILI YEM B TK LER  2013 YILI YEM B TK LER  
DESTEKLEME ÖDEMELER  BA LADIDESTEKLEME ÖDEMELER  BA LADI

2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri Deste i Ödemesi ilgili 
Ziraat Bankas  ubelerince ödenmeye ba lad .

limize ba l  17 lçede 12.622 üreticimize, a rl kl  ola-
rak yeti tiricili i yap lan fi , silajl k m s r, yonca, korunga gibi 
yem bitkilerinin üretimini yapt klar  366.224,488 da. alan 
için toplam olarak 15.841.379,24 TL ödeme yap lacakt r.

2013 SEZONU ORGAN K TARIM DESTE  MÜRACAATLARI BA LADI2013 SEZONU ORGAN K TARIM DESTE  MÜRACAATLARI BA LADI

10 Eylül 2013 tarihli ve 28761 say l  Resmî Gazete’de 
yay mlanarak yürürlü e giren Organik Tar m Destekleme 
Ödemesi Yap lmas na Dair Tebli ’ ine (Tebli  No: 2013/23) 
göre Organik Tar m Yönetmeli ine göre organik tar m yapan, 
ÇKS’ de 2013 üretim sezonu ile OTB S icmali-1’ de ve OTB S 
icmali-2’de de kay tl  olan;

OTB S cmali-1’de kay tl  olup, mücbir sebeplerle organik 
tar m faaliyeti sona eren çiftçinin faaliyetini devam ettiren OT-
B S cmali-2’de kay tl  birinci derece yak n  çiftçiye/tüzel ki i 
ortaklar na veya faaliyeti sona eren çiftçinin orta  oldu u tü-
zel ki iye de, il/ilçe tahkim komisyonlar nca uygun bulunmak 
art yla ve ÇKS’ de 2014 üretim sezonunda kay tl  olmak art  

ile 2013/23 say l  Tebli e göre OTD uygulamalar  ile ilgili 
belirtilen usul ve esaslara göre ba vuru yapan çiftçilere;

Meyve sebze üretim alanlar  için Geçi  süreci-2, Geçi  sü-
reci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar ba na 70 
TL’

Tarla bitkileri üretim alanlar  için Geçi  süreci-2, Geçi  sü-
reci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar ba na 10 
TL destekleme ödemesi yap lacakt r.

Söz konusu tebli  ile; Organik Tar m Yönetmeli ine göre faaliyette bulunan ki ilerin OTB S icmallerinde 
(17.05.2013 tarihli OTB S icmali-1 ve 16.05.2014 tarihli OTB S icmali-2’ de elektronik ortamda tutulan) kay tl lar  
ve yetkilendirilmi  kurulu ça kontrolü yap lm  ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmu  Geçi  süreci-2, Ge-
çi  süreci-3 ve organik statüde yer alan tar m arazilerinden desteklemeye uygun bulunan ve 2014 ÇKS’de arazileri 
kay tl  olan üreticiler faydalanabilecektir. 

OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 28 Mart 2014 günü mesai 
saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OTD ba vuru dilekçesi ve Ek-2’ de kay tl  Uygunluk Belgesi ile ÇKS’ de kay tl  
olduklar  il / ilçe müdürlüklerine ba vurmalar  gerekmektedir.
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Z RAAT MÜHEND SLER  ODASI Z RAAT MÜHEND SLER  ODASI 
L MÜDÜRLÜ ÜMÜZÜ L MÜDÜRLÜ ÜMÜZÜ 
Z YARET ETTZ YARET ETT

Ziraat Mühendisleri Odas  Samsun ubesi yeni yö-
netim kurulu l Müdürümüz Kadir GÜVEN’i makam n-
da ziyaret ettiler. 

Z.M.O Ba kan  Hayati TOSUN ve yönetim kuru-
lundan   Murat BENG , Mustafa ALTINDE ER, Tuba 
C NGÖZ  ve Tar k ÖNCÜ  l Müdürlü ü ve Ziraat 
Mühendisleri Odas n n ortak çal ma alanlar  ile ilgili konularda görü  al  veri inde bulundular.

Ç FTL K MUHASEBE VER  A I  2014 KATILIM ANLA MALARIÇ FTL K MUHASEBE VER  A I  2014 KATILIM ANLA MALARI

Bakanl m zca AB müktesebat na uyum çal -
malar  kapsam nda kurulan “Çiftlik Muhasebe Veri 
A  (ÇMVA) sistemi Kurulu  ve Çal ma, Usul ve 
Esaslar  Hakk nda Yönetmelik” 22.01.2009 tarihli 
ve 27118 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yü-
rürlü e girmi  olup proje devam etmektedir.

Proje gere i limizden 119 tar msal i letmeden 
veri toplanacak olup, 2014 y l  Çiftçi Kat l m Anla -
mas  imzalanm  ve ayr ca çiftçiler için geli tirilen 
çiftçi kay t defterleri teslim edilerek bilgilerin do ru 
ve eksiksiz biçimde beyan n  sa lamak amac yla i letmelere da t larak kullan m na yönelik e itim verilmi tir.

Samsun G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürümüz Kadir GÜVEN konu ile ilgili olarak; Çiftçilerimizin gelir ve gider-
lerini kay t alt na almak suretiyle kay t tutma özelli i kazanacaklar n , Bakanl m z n göndermi  oldu u i letmelerin 
ekonomik durumuyla ilgili geri bildirim raporlar n  görerek di er i letmelerle  kendi i letmesini k yaslama imkan  bul-
duklar n , daha gerçek üretim planlamas  yapt klar n , ÇMVA sistemine kat larak yükümlülüklerini yerine getiren tar msal 
i letmelere  2014 y l  için  uygulanan  i letme ba na 375 TL.  kat l m deste i ödemesi yap laca n  ifade etmi tir.
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ATAKUM Ç FTÇ S NE CEV Z ATAKUM Ç FTÇ S NE CEV Z 
F DANI DA ITILDIF DANI DA ITILDI

Atakum ilçesi Yukar aksu, Aksu, Çaml yaz , Çatmaoluk, 
Erikli, Güney, Kesilli, Kabadüz, Meyval , Ayval , Saray, Sa-
r ta , Köseli ve Akalan köylerinde ya ayan çiftçilere Sosyal 
Yard mla ma ve Dayan ma Vakf  deste i ile ceviz fidan  
da t m  yap lm t r. 

Yap lan çal ma sonucunda tespit edilen 38 çiftçi eliyle 
3391 ceviz fidan  toprakla bulu mu tur. Çal man n toplam 
bedeli 42.375 TL’dir. Bunun sonucunda Atakum ceviz alan  
170 da daha artm t r. 

ALAÇAM’DA Ç FTÇ LER M ZE CEV Z F DANLARI DA ITILDIALAÇAM’DA Ç FTÇ LER M ZE CEV Z F DANLARI DA ITILDI

Alaçam G da, Tar m ve Hayvanc l k 
lçe Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan 
ve Alaçam Kaymakaml  Sosyal Yar-
d mla ma ve Dayan ma Vakf  (SYDV) 
taraf ndan finanse edilen, Alaçam lçesi 
Gökçebo az – Killik - Yukar elma – Ka-
l kdemirci – A a akgüney – Harman-
c k – Yo unpelit – Köseköy köyleri ve 
merkez mahallelerinde, “Ceviz Üreti-
mini Geli tirme Projesi” kapsam nda, 
toplam 1.200 adet Amerikan Chandler 
ve dölleyicisi olan Franquette çe idi ce-
viz fidanlar  lçe Müdürlü ü bahçesinde 
çiftçilerimize da t lm t r.

Fidan da t m nda lçe Müdürlü ü 
teknik personelleri ile Bafra G da Tar m 
ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü Meyvecilik biriminde görevli Ziraat Mühendisi Muharrem NAS, ceviz yeti tiricili i ile 
ilgili çiftçilerimize e itim vermi tir. E itimde fidan dikimi, budama, gübreleme, hastal k ve zararl lar ile çiftçilerimiz 
taraf ndan do ru bilinip de yanl  olan uygulamalar n neler olabilece i anlat lm t r. Teorik bilgi sonunda çiftçileri-
mize lçe Müdürlü ü bahçesinde ceviz fidan dikimini uygulamal  olarak gösterilmi tir.

Proje öncesinde ceviz fidan fiyat n n yüksek olmas ndan dolay  da çiftçilerimiz ekonomik olarak zorlanmakta, 
ceviz yeti tirmek isteyen çiftçilerimiz güvenilir, a l  fidan temin etmekte güçlüklerle kar la maktayd lar. Bu proje ile 
yöremizin iklim ve toprak yap s na uygun ceviz fidanlar  ile verimi yüksek kapama ceviz bahçeleri kurulacakt r. Çift-
çilerimize G da, Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü olarak her türlü teknik destek verilecek olup, daha fazla finans 
kaynaklar n n bulunmas yla yeni projeler yap lacakt r.
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B ÇERDÖVER OPERATÖRÜ B ÇERDÖVER OPERATÖRÜ 
YET T RME KURSU YET T RME KURSU 

Samsun ili Havza lçesinde 10.02.2014- 
26.02.2014 tarihleri aras nda aç lan “Biçerdö-
ver Operatörü Yeti tirme Kursu” sona ermi tir. 

27.02.2014 tarihinde kursa kat lan kursi-
yerlere yap lan yaz l  ve uygulama s nav  so-
nucunda 17 kursiyerden bir kursiyer devam-
s zl ktan, bir kursiyerde s nava kat lmad  için 
kalm , 15 kursiyer de  kursu ba ar yla bitirerek 
belge almaya hak kazanm t r.

L VE LÇELER M ZDE SU ÜRÜNLER  DENET MLER  YAPILDIL VE LÇELER M ZDE SU ÜRÜNLER  DENET MLER  YAPILDI

l Müdürlü ümüz, Hayvan Sa l , Yeti tiricili i ve Su Ürünleri ube Müdürlü ünde görevli su ürünleri denetim 
ekipleri taraf ndan Samsun ve ilçelerinde faaliyet gösteren perakende su ürünleri sat  yerlerinde,  bal klarda  boy ve 
tür yasaklar   yönünden  denetimler yap lm t r.

Bu kapsamda; limiz genelinde, Müdürlü ümüz, Hayvan Sa l  Yeti tiricili i ve Su Ürünleri ube Müdürlü ü Su 
Ürünleri Kontrolörleri taraf ndan; 18 - 20 ubat 2014 tarihlerinde, 42 adet su ürünleri perakende sat  yeri denet-
lendi. Yap lan bu denetimlerde asgari avlanma boyunun alt nda oldu u tespit edilen 115 kg mezgit, 35 kg bar-
bun, 20 kg lüfer, 10 kg Turna ve 9 Adet Kalkan bal na el konulmu tur. Denetimler sonucu 9 i yeri/ki iye toplam 
8.631,00 TL idari para cezas  kesilmi tir.

 Su ürünleri kaynaklar m zdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracat n  art rmak için, 
deniz ve iç sular m zdaki su ürünlerinin kalite, stoklar n n korunmas  Sürdürülebilir su ürünleri avc l n n sa lana-
bilmesi için özellikle küçük boyda su ürünlerinin avlan lmas  ve sat n n yap lmamas n  tüm bal kç lar m zdan talep 
etmekteyiz.
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TARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK TARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK 

DESTEKLEME ÖDEMELER N N LK DESTEKLEME ÖDEMELER N N LK 

TAKS D  ÖDENDTAKS D  ÖDEND

Tar msal Yay m ve Dan manl k Hizmetlerine Des-

tekleme Ödemesi Yap lmas  Hakk ndaki Tebli  gere i 

dan manl k hizmeti veren ki i ve kurumlara Tar msal 

Yay m ve Dan manl k Destekleme Tutar n n ilk taksiti 

ödendi.

l Müdürü Kadir GÜVEN yapt  aç klamada; ” limizde 6 Serbest Tar m Dan man , 5 Ziraat Odas  ve 13 Birlik 

ve Kooperatif olmak üzere toplamda 24 ki i ve kurulu ; 4.195 i letmeye Tar msal Yay m ve Dan manl k Hizmeti 

vermektedir. Bu hizmet kar l nda Bakanl m zca 2.517.000 Tl. destekleme ödemesi yap lacak olup, bunun ilk 

taksiti olan 1.678.000 Tl. söz konusu ki i ve kurulu  hesaplar na 30 Aral k 2013 tarihi itibar yla yat r lm t r. Geriye 

kalan 839.000 liral k dilim ise Haziran 2014 tarihinde ödemesi yap lacakt r.

haber
FINDIK ÜRET C S NE GEL R DESTE  ÖDEMESFINDIK ÜRET C S NE GEL R DESTE  ÖDEMES

Bakanl m z taraf ndan; 14 ilde 373 bin 500 f nd k üreticisi-
ne, 788 milyon liral k alan bazl  gelir deste i ödemesi yap lm t r. 

Samsun G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Kadir GÜVEN; 
limizde 13 ilçede toplam 25.144 çiftçiye 59.100.778 TL Alan 
Bazl  F nd k Deste i ödemesi yap ld n ,  bödemelerin T.C. kim-
lik numaras  veya vergi kimlik numaras n n son hanesine göre 
Ziraat Bankas  ubelerince gerçekle tirildi ini belirtmi tir.

MAZOT, GÜBRE VEMAZOT, GÜBRE VE
TOPRAK ANAL Z  DESTE  TOPRAK ANAL Z  DESTE  
ÖDEMELERÖDEMELER     

Mazot, gübre ve toprak analizi deste i ödemele-
ri 14/02/2014 tarihinden itibaren yap lm t r.Banka 
ubelerinde olas  y lmalara sebebiyet verilmemesi 

bak m ndan ödemeler çiftçilerin T.C Kimlik veya Vergi 
Numaralar n n son hanesine göre farkl  günlerde ger-
çekle tirilmi tir. 
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3. DÖNEM 3. DÖNEM 
Ç  SÜT DESTEKLEME Ç  SÜT DESTEKLEME 
PR MLER  DA ITILDIPR MLER  DA ITILDI

Bakanl m zca belirlenen dönemler ve miktarlar 
üzerinden yap lan çi  süt desteklemesinin 3. dönem 
ödemeleri üreticilerimizin hesab na yatm t r.

2505 adet üreticimize Temmuz, A ustos, Eylül 
aylar n  kapsayan 3 ayl k dönemde 10.294.971 lit-
re süt için toplam 604.010 TL ödeme yap lm t r. 
Son ödemeyle birlikte bugün Samsun’da süt üreti-
cilerine ödenen destekleme prim tutar  2.013.487 
TL’ye ula m t r.

Ç  SÜT DESTEKLEME VE BES L K ERKEK SI IR DESTEKLEME PR MLER  Ç  SÜT DESTEKLEME VE BES L K ERKEK SI IR DESTEKLEME PR MLER  

Bakanl m zca belirli dönemler ve miktarlar üzerinden yap lan Çi  Süt Desteklemesinin 2013 y l na ait son dö-
nem ödemeleri üreticilerimizin hesab na yat r lm t r.

6.630 adet üreticimize 2013 y l nda 42.531.072 lt. süt için 2.558.618 TL. ödeme yap lm t r. Bakanl m zca 
Besilik erkek s r yeti tiricilerine ise hayvan ba na 300 TL. destekleme primi ödemesi yap lm t r. 2013 y l nda 
mezbahalarda kesilen 15.270 adet erkek s r için toplam 4.577.600 TL. yeti tiricilerimizin hesab na yat r lm t r.

BES L K SI IR DESTEKLEME PR MBES L K SI IR DESTEKLEME PR M

Bakanl m zca besilik erkek s r yeti tiricilerine hayvan ba na 300 TL. destekleme primi ödenmektedir.2013 y l  
Temmuz-Kas m aylar  aras nda kesilen 7341 ba  erkek s r için 2.201.900 Lira yeti tiricilerin hesab na yat r lm t r. 
Son ödemeyle birlikte bu y l Samsun’da yeti tiricilere destekleme prim miktar  14.207 ba  erkek s r için 4.258.700 
Liraya ula m t r.
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TARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK E T MLERTARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK E T MLER

limiz Çar amba ilçesinde faaliyet gösteren Çar amba Organik F nd k Üreticileri Birli inde görev yapan tar m 
dan manlar na ve örnek çiftçilere, Giresun F nd k Ara t rma Enstitü Müdürlü ünden gelen uzmanlarca bir gün süreli 
e itim verildi.

Çar amba Organik F nd k Üreticileri Birli inde de i ik bölümlerden 15 tar m dan man  ve 1 de yönetici olmak 
üzere toplam 16 ki i çal makta ve limizin içme suyunu kar layan A cagüney beldesi s n rlar  içerisindeki baraj 
havzas nda tar m yapan toplam 750 tar m i letmesine dan manl k hizmeti vermektedirler.

Beldemizin geçim kayna  tamamen f nd k tar m na dayal  oldu undan birlikte çal an dan manlar n giri imi ile 
Giresun F nd k Ara t rma Enstitü Müdürlü ünden ilimize gelen Ziraat Mühendisleri, tar m dan manlar m za ve örnek 
çiftçilere yönelik ö lene kadar teorik, ö leden sonra ise bir f nd k bahçesinde tatbiki olarak e itim verdiler.

TARIMSAL E T M N 168. YILI KUTLANDITARIMSAL E T M N 168. YILI KUTLANDI

Tar msal E itimin 167. Y l  münasebetiyle bir aç klama yapan 
G da, Tar m ve Hayvanc l k Samsun l Müdürü Kadir GÜVEN, h zla 
büyüyen Türkiye Ekonomisi için tar m n ve tar msal kalk nman n öne-
mine vurgu yaparak,  tar msal kalk nman n ise ancak ve ancak daha 
iyi e itilmi  bir tar m camias  ile mümkün olabilece ini belirtmi tir.

Kadir GÜVEN yapt  aç klamada; özellikle son dönemlerde at lan 
ad mlarla, oldukça h zl  bir büyüme sürecinde olan ülkemizin tar m 
sektöründeki geli melerin az msanmayacak seviyede oldu unu belir-
terek, özellikle, d  ticaret verilerine bak ld nda, gerek toplamda ve 
gerekse tar msal alandaki ihracat rakamlar m z n önemli oranda ve 
miktarlarda artm  oldu unu ifade etmi tir.

l Müdürü Kadir GÜVEN, tar m sektöründeki bütün bu geli me 
ve ilerlemelere kar n, halen yap lacak çok eyin oldu unu ve do al 
olarak ta bir çok eksikli in bulundu u belirten GÜVEN, bunlar n da 
en k sa zamanda giderilmesi yolunda dü ünce ve temennileri ile birlikte,  Tar msal E itimin 168. Y l n n tüm tar m 
sektörü için  hay rlara vesile olmas  dileklerini ifade etmi tir. 
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“Tar msal Yay m ve Dan manl k Hizmetlerinin Dü-
zenlenmesine Dair Yönetmelik” ve 18.10.2010 tarih ve 
7289 say l  Bakanl k Makam n n Olurlar  ile yürürlü e 
konulan Tar msal Yay m ve Dan manl k S nav  Uygula-
ma Esaslar  kapsam nda: 2014 y l  Tar msal Yay m ve 
Dan manl k S nav  01 HAZ RAN 2014 tarihinde Anka-
ra linde saat 10:00’da GAZ SEM taraf ndan belirlenen 
yerlerde düzenlenecektir. 

S nav 120 dakika sürecek, ekte yer alan konular  
içeren 100 sorudan olu an çoktan seçmeli test usulüne 
göre yap lacakt r. Söz konusu s nav 100 puan üzerinden 
de erlendirilecek olup, geçme notu 70’dir. S nav kat l m 
ücreti 50 TL. Halk Bankas  Kurumsal Tahsilât Hesab na 
“G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl  Tar msal Yay m 
ve Dan manl k S nav ” ad  ile herhangi bir havale ücreti 
ödemeksizin yat racaklard r. Adaylar s nav ücretini Halk 
Bankas  ubelerinden birine elden yat racaklard r. ube 
d nda, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri di-
er yollarla yat r lan s nav ücretleri dikkate al nmayacak-

t r.
S nav Ücreti 31 Mart-16 Nisan 2014 tarihleri aras n-

da yat r lacakt r. 
S nava kat lmak isteyen ki ilerden istenecek belgeler;
a) S nava müracaat için Ba kanl m zca haz rlanan 

matbu ki i bilgi formu.
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ö renim durumunu gösteren belge. Tar mla ilgili 

Lisans mezunlar  için lisans diplomas  esas al nacakt r. 
Ö renin durumunu gösterir belgede sadece program 
ismi yaz yorsa bu ki ilerden ayr ca transkript istenecektir.

ç) Dört adet vesikal k foto raf,
d) Uzman tar m yay mc s  ve uzman tar m dan man  

sertifikas  almak için ba vuranlar n en az üç y l süreyle 
kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde ta-
r msal yay m veya dan manl k hizmetlerinde çal t klar n  
gösterir belge,

e) Ba vuru evraklar n n as llar  görülmek sureti ile Ba-
kanl k merkez ve ta ra birimleri taraf ndan onaylanabilir.

S nava girecek adaylar yukar da belirtilen belgeler 
ile birlikte 31 MART-16 Nisan 2014 tarihleri aras nda 
Tar msal Yay m ve Dan manl k S nav  Uygulama Esas-
lar n n 7 nci maddesi hükümleri do rultusunda l Mü-
dürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli ki iler bi-
rimleri arac l yla UTEM’ e ba vurmalar  gerekmektedir. 
S nava girecek ki iler s nav giri  belgelerini 15 May s-01 
Haziran 2014 tarihleri aras nda Gazisem web sitesinden 
alabilirler.

Bu konuda detayl  bilgiye Bakanl k l/ lçe Müdürlükle-
rinden ula labilecektir.

31 Mart 2014-16 Nisan 2014
*Aday n, T.C. Halk Bankas  Gazi Üniversitesi hesa-

b na s nav kat l m ücreti 
50 TL yat rmas  ve TYDS 
Uygulama Esaslar  kapsa-
m nda ki ba vuru evraklar  
ile l GTH Müdürlü üne 
ba vurusu,

* l GTH Müdürlü ü ta-
raf ndan ba vuru evrakla-
r n n kontrolü ve kabulü,

*Adaylara ait veri giri lerinin l GTH Müdürlü ü ta-
raf ndan http://gazisem.gazi.edu.tr adresine yap lmas ,

*Bakanl k Merkez Te kilat  çal anlar n n ba vurular -
n   UTEM’e ahsen yapmalar ,

15 May s 2014-01 Haziran 2014
Adaylar n S nava Giri  Belgelerini, http://gazisem.

gazi.edu.tr adresinden T.C.Kimlik Numaralar  ile alma-
lar .

01 Haziran 2014
SINAV
02 Haziran 2014
S nav sorular n n ve cevap anahtar n n http://gazi-

sem.gazi.edu.tr, www.utem.gov.tr ve http://www.tarim.
gov.tr internet adreslerinden yay mlanmas .

02-06 Haziran 2014
S nav sorular na yap lan itirazlar n EYYDB taraf ndan 

kabul edilmesi (S nava Giren adaylar, belirlenen tarihler 
aras nda s nav sorular na itiraz ).

10 Haziran 2014
S nav sonuçlar n n de erlendirilmesi.
12 Haziran 2014
S nav sonuçlar n n http://www.tarim.gov.tr, http://

gazisem.gazi.edu.tr ve www.utem.gov.tr adreslerinde 
yay mlanmas

13-20 Haziran2014
S nav  kazanan adaylara ili kin isim listelerinin ba -

vuruyu alan l GTH Müdürlükleri’ne gönderilmesi ve 
sadece kazanan adaylar n dosyalar n n UTEM’ e gön-
derilmesi.

12-27 Haziran 2014
S nav sonucuna itiraz eden aday cevap ka d n  ye-

niden de erlendirilmesi için T.C. Halk Bankas  Kurum-
sal Tahsilât Hesab na ( ube d nda, ATM veya internet 
yoluyla, posta ve benzeri di er yollarla yat r lan ücretler 
dikkate al nmayacakt r.) 25 TL yat r lmas .

Aday taraf ndan s nav sonuçlar na ili kin itirazlar n 
EYYDB taraf ndan al nmas  ve GAZ SEM’e gönderilmesi.

11 Temmuz 2014
Adaylara itiraz sonuçlar n n gönderilmesi.

TARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK SINAVI 1 HAZ RAN’DA...TARIMSAL YAYIM VE DANI MANLIK SINAVI 1 HAZ RAN’DA...
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BAFRA’DA AP A I UYGULAMASI BAFRA’DA AP A I UYGULAMASI 
ÖZELLE T R LDÖZELLE T R LD

2014 y l  ilkbahar dönemi ap a lama uygulamas  
G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü ile Samsun-Si-
nop Veteriner Hekimler Odas  aras nda imzalanan pro-
tokolle Bafra ilçesinde faaliyet gösteren serbest veteriner 
hekimlere devredildi. 

mzalanan protokole göre Bafra ilçesinin tüm köyle-
rinde 3 Mart-29 Nisan tarihleri aras nda 2 ayl ktan büyük 
yakla k 50.000 adet büyükba  hayvan ilçede faaliyet 
gösteren 12 adet Veteriner Hekim ve 4 adet Veteriner 
Sa l k Teknisyeni taraf ndan ap a s  ile a lanacakt r.

CANLI HAYVAN SATICILARI VE NAKL YEC LER NE E T M VER LDCANLI HAYVAN SATICILARI VE NAKL YEC LER NE E T M VER LD

18/01/2012 tarihli ve 28177 say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren  ‘’Canl  Hayvan Ticareti Yapan 
Sat c lar n Çal ma ve Denetlenmesi Hakk nda Yönetmelik’’ ve ayn  kanunun 28152 say l  Resmi Gazetede yay nlanan 
‘’Hayvanlar n Nakilleri S ras nda Refah  ve Yönetmeli i ‘’ kapsam nda limizde faaliyet göstermekte olan hayvan nakli-
yecileri, sürücü ve bak c lar için l Müdürlü ümüz toplant  salonunda hayvanlar n nakilleri s ras nda korunmas na ili kin 
teknik ve idari hususlar  içeren, hayvan refah  ve bak m , hayvan sa l , yurtiçi hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri 
ve sevklerde sa lanmas  gereken sa l k ko ullar  ile hayvanlar n tan mlanmas  konular  ile ilgili e itim verildi.

Söz konusu toplant da ilimizde faaliyet gösteren canl  hayvan sat c lar , nakliyecileri, sürücü ve bak c lar n n e itim 
çal malar  tamamlanm  olup, ilimiz genelinde i letme uygunluk raporu düzenlenen 196 canl  hayvan sat c s na çal -
ma izin belgesi verilmi tir.

l ve ilçe Müdürlü ü persolenimizden çok say da kat l m n gözlendi i toplant da ayr ca Nakliyeci Yetki belgesi ve 
Sürücü Bak c  Yeterlilik Belgesi için ba vuruda bulunan 152 yeti tiricimize de hayvan refah , hayvan hareketleri ve 
hayvanlar n tan mlanmas  konular  ile ilgili e itim verilmi  olup, e itim sonras  yap lan s navda ba ar l  olan yeti ti-
ricilerimize Sürücü Bak c  Yeterlilik Belgesi ve Nakliyeci Yeterlilik belgesi düzenlenecektir.
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HAVZA LÇEM ZDE Ç FTÇ YE HAYVAN DA ITIMI YAPILDI HAVZA LÇEM ZDE Ç FTÇ YE HAYVAN DA ITIMI YAPILDI 

Bakanl m z ile Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf n n ba l  oldu u Devlet Bakanl  aras nda imzalanan 
protokol gere i K rsal Alanda Sosyal Destek Projeleri kapsam nda Bakanl m zca 2011 y l  yat r m program na 
al nan limiz Havza ilçesine ba l  Çamyata  köyünde ya ayan Tar msal Kalk nma Kooperatifi üyesi 47 çiftçiye, 188 
ba  Simmental rk  dam zl k düve da t m  yap ld .

G da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Kadir GÜVEN, yapt  yaz l  aç klamada; 2009 y l nda kurulu u tamamla-
nan kooperatifin “Ortaklar Mülkiyetinde 188 Ba l k Süt S rc l ” projesinin, 2011 y l nda yat r m program na al n-
d n , proje gere i önce Kooperatif ortaklar n n ah r in aatlar  ile i letme binas  in aat  ve makine donat m al m n n 
tamamland n  imdi ise gebe düvelerinin da t ld n  ifade etmi tir.

ANAÇ SI IR BUZA I DESTEKLEME ÖDEME TUTARLARI BEL RLENDANAÇ SI IR BUZA I DESTEKLEME ÖDEME TUTARLARI BEL RLEND

Samsun’da anaç s r ve buza  desteklemesinden fay-

dalanacak çiftçiler ve ödenecek tutarlar tespit edilerek hak 

edi leri yap lm t r. Hayvanc l k desteklemesinde anaç s r 

için 225 TL, soy kütü üne kay tl  ise ilave 60 TL, suni to-

humlamadan do an buza lar için 75 TL olmak üzere hay-

van ba na 360 TL destek verilecektir 

limizde anaç s r desteklemesinden 6.600 çiftçi yarar-

lanm  olup, destekleme miktar  6 Milyon 940 Bin TL’dir. 

Buza  desteklemesi için 5.177 adet çiftçiye 1 Milyon 053 

Bin TL destekleme ödemesi yap lacak olup ilimizde 2013 

y l na ait anaç s r ve buza  desteklemesi için toplam 7 

Milyon 993 Bin TL ödeme yap lacakt r.
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KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJESKIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJES

Samsun G da Tar m Ve Hayvanc l k l Müdürlü ünce yürütülen  “K rsal Alanda Kad n Fark ndal n n Artt r lmas  
Projesi”, Birle mi  Milletler Kad n Dostu Kentler-2 “Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet E itli i’nin Güçlendirilmesi” 
ortak program  çerçevesinde Samsun Valili ince desteklenmektedir. Proje ortaklar m z Aile ve Sosyal Politikalar l 
Müdürlü ü iddeti Önleme ve zleme Merkezi, , Samsun l Halk Sa l , i tirakçimiz olarak Samsun Barosu yer al-
maktad r. Ayr ca OMÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi letme Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDO AN ve 
OMÜ Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. smet BOZ ve Doç. Dr. Kür at DEM YÜREK gönüllü 
olarak projedeki e itimlerde yer alm lard r. 

Projemiz G da tar m ve hayvanc l k ilçe müdürlüklerimizden kad na yönelik saha çal malar n n nispeten daha 
yo un yap ld  ilçeler olan Bafra, Canik, Çar amba, Kavak, Ondokuzmay s, Terme, Yakakent olmak üzere 7 lçe 
Müdürlü ümüzde yürütülecektir. Bu ilçelerde k rsalda kad n çal malar nda aktif olan ziraat mühendisi, veteriner 
hekim ve ziraat teknikerlerinden olu an toplam 28 teknik personel projede 8 günlük bir e itim alacaklard r. E itimler 
Toplumsal Cinsiyet E itli i ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele, iddetle Mücadelede Yasal Haklar Ve Mevzuat, 
Kad n Sa l , Kad n giri imcili i ve Liderlik, leti im Teknikleri ve Tar msal Yay m Faaliyetleri konular n  içermektedir. 
E itimleri kurumlardaki uzman ki iler taraf ndan verilecektir. 
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KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJES  BELGE TÖREN  KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJES  BELGE TÖREN  

6 Ocak- 17 Ocak 2014 tarihleri aras nda 8 gün olarak devam eden ve projedeki e iticilerin e itimi amaçl  
çal ma, 17 Ocak 2014 tarihinde sona erdi. E itimin son gününde belge töreni l Müdürü Kadir GÜVEN, l Müdür 
Yard mc s  Nail KIRMACI ve ube Müdürlerinin kat l m yla gerçekle mi tir. Projede e itimci olarak yer alan konu uz-
manlar na te ekkür plaketleri sunuldu. Merkez, Bafra, Canik, Çar amba, Kavak, Ondokuzmay s, Terme, Yakakent 
olmak üzere 7 lçe Müdürlü ümüzde görevli personelimizden olu an kat l mc lara kat l m belgeleri verildi. 

TERME’DE KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI I SERT F KA TÖRENTERME’DE KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALI I SERT F KA TÖREN

G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü ü ve Birle mi  Milletler Kad n Dostu Kentler, yerel düzeyde Toplumsal Cin-
siyet E itli inin Güçlendirilmesi Ortak Program  çerçevesinde Samsun Valili ince desteklenen K rsal Alanda Kad n 
Fark ndal n n Artt r lmas  Projesi E itim Program  hayata geçirilmi tir.  

l genelinde devam eden bu çal man n ilk aya  Terme’de Sö ütlü Beldesinde tamamland . Bu program do -
rultusunda Terme Halk E itim Merkezi  ve Terme Müftülü üne ait kurslarda haz r bulunan kad n kursiyerlere ‘Top-
lumsal Cinsiyet E itli i Ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele, Ailenin Korunmas ,  Kad n Haklar  Ve Çocuk Haklar , 
K rsal Alanda Kad n Giri imcili i Ve Liderlik, Kad n Sa l  Ve Kanserle Mücadele, Ki isel Geli im Ve Etkili leti im 
konular nda e itim çal malar  yap ld . Terme de be  belde de yap lan 4 hafta süren e itim çal malar nda toplamda 
75 ki i e itime kat ld . E itime kat lan kad nlara kat l m belgeleri verildi.
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ALAÇAM LÇES NDE KADIN Ç FTÇ LER YARI TIALAÇAM LÇES NDE KADIN Ç FTÇ LER YARI TI

Samsun G da Tar m ve Hayvanc l k l 
Müdürlü ünce yürütülen “K rsal Alanda 
Kad n Fark ndal n n Art r lmas  Proje-
si” kapsam nda verilen e itim sonunda 
düzenlenen “Kad n Çiftçiler Bilgi Yar -
mas ” Alaçam lçe Müdürlü ü taraf n-
dan düzenlendi.

12.02.2014 Çar amba Günü Ala-
çam lçe Müdürlü ü toplant  salonunda 
düzenlenen yar maya Karahüseyinli, 
Ta kelik, Yenice, Habilli, Gökçebo az 
ve Etyemez Köylerinden 11 kad n çiftçi 
kat ld . Tar m, hayvanc l k ve g da ko-
nulu sorulara cevap veren yar mac lar 
büyük heyecan ya ad  yar mada 15 
sorudan 14’üne do ru cevap veren Ye-
nice Köyünden Gamze POLAT birinci, kinci Gökçebo az Köyünden Hatice UYANIK oldu. Üçüncülerde e itlik ol-
du u için üçüncü yar mac y  belirlemek amac yla 5 adet yedek soru soruldu. Daha sonra e itlik devam etti i için 
alt n sorulara geçildi ve alt n sorular sonunda üçüncü Etyemez Köyünden Zehra ANARAT, dördüncü ise Gökçebo az 
Köyünden Gülten UYANIK oldu. Yar ma sonunda 1. olan yar mac m za çeyrek alt n ve muhtelif hediyeler; 2. ve 3. 
olan yar mac lar m za gram alt n ve muhtelif hediyeler; di er yar mac lara da çe itli hediyeler verilmi tir. 

KAVAK’TA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJES  BELGE TÖREN  KAVAK’TA KADIN FARKINDALI ININ ARTTIRILMASI PROJES  BELGE TÖREN  

Kavak G da Tar m ve Hayvanc l k ilçe Müdürlü ünce K rsal Alanda Kad n Fark ndal n n Artt r lmas   Proje’sine 
ait e itimler tamamlanarak, belge törenleri gerçekle tirilmi tir. 

Sertifika törenine ile Kaymakam , l Müdürümüz Kadir GÜVEN, G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürü ve di er 
kurum amirleri kat lm lard r. l Müdürümüz Kadir GÜVEN’in K rsaldaki kad n e itimlerinin önemi üzerinde durdu u 
konu malar yla, Yakla k 100 kad n çiftçimiz kat l m belgelerini alm lard r.
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H ZMET Ç  E T M TOPLANTISI H ZMET Ç  E T M TOPLANTISI 

Tar msal Yeniliklerin Yayg nla t r lmas  Projesi kapsam nda, 
Bakanl m zca onaylanan 4 adet yeni teklif proje (M s r, Çeltik, 
Nohut, Bu day) kapsam nda çiftçilik faaliyetlerinin incelenme-
si, çiftçilik modellerinin belirlenmesi amac yla yap lacak te his 
sürveylerine esas, ilçeler proje ekibinde yer alan teknik eleman-
lara yönelik 1 günlük hizmet içi e itim toplant s  yap ld .  

Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü’nden ilgili mühen-
dislerle, baz  lçe Tar m Müdür ve personelinin kat ld  toplan-
t da;  KTV ube Müdürlü ü personelinden M.Rasi UYSAL ve 
Enstitü personelinden Dr. Hüseyin ÖZÇEL K  taraf ndan; Çiftlik 
Sistemi, Çiftçilik Modelleri, Çiftlik Faaliyetlerinin ncelenmesi, 
Soru Klavuzu Örne i ve Te his Sürveyi Uygulamalar  konusun-
da sunu ve anlat m yap ld .

TARIMSAL YEN L K PROJELER  TANITILDITARIMSAL YEN L K PROJELER  TANITILDI

Bakanl m zca uygulamaya konulan, ara t rma-yay m-çiftçi ba n n güçlendirilmesi amac na yönelik Bu day, 
Nohut, Çeltik ve S.M s r konulu 4 adet tar msal yenilik projesinin tan t m ve bilgilendirme toplant s  l Müdürlü ümüz 
toplant  salonunda yap ld .

l Müdürümüz Say n Kadir GÜVEN ba ta olmak üzere Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar 
AK, l Müdür Yard mc m z Nail KIRMACI, Enstitü Tarla Bitkileri Bölüm Ba kan  Dr. Hüseyin ÖZÇEL K, proje yürü-
tücüleri, Bafra, Çar amba, Terme, Vezirköprü, Havza, Alaçam, Tekkeköy, 19 May s, Kavak, Ladik ve Asarc k lçe 
Müdürleri ile lgili teknik personelin kat l m yla gerçekle en toplant n n aç l  konu mas  l Müdürümüz Kadir GÜVEN 
taraf ndan yap ld . 

Yap lan konu malar n sonras nda, program ak na uygun olarak KTV ube Müdürü Erol BA  taraf ndan “Ta-
r msal Yeniliklerin Yayg nla t r lmas  konulu”, Ziraat Mühendisi ve proje yürütücüsü M.Rasi UYSAL taraf ndan  “Ta-
r m n Stratejik Önemi Dünya’da Türkiye’de ve Samsun linde Tarla Bitkileri Tar m ”  konulu birer sunu yap lm t r. 
Akabinde, Enstitü personelinden olup proje yönetiminde yer alan Ziraat Yüksek Mühendisleri Dr. Erkan ÖZATA, 
Arslan UZUN, Serkan YILMAZ ve Hasan Orhan BAYRAMO LU taraf ndan tar msal yenilik projelerinin tan t m  ve 
bilgilendirme sunular  yap ld .
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Bakanl m zca uygulamaya konulan ve tar msal yenilik-
lerin yayg nla t r lmas  amac na yönelik projelerden F nd k 
Zurufu Kompostunun Baz  Meyve  (F nd k- Kivi- Elma) Tür-
lerinde  Besin Maddesi ve Toprak Düzenleyici Olarak Kul-
lan m n n Yayg nla t r lmas  Projesi kapsam nda  Çar amba 
lçesi eyhgüven Köyü’nde  Tarla Günü yap ld .

l Müdürümüz Say n Kadir GÜVEN ba ta olmak üzere, l 
Müdür Yard mc m z Nail KIRMACI, KTV ube Müdürü Erol 
BA , Çar amba lçe Müdürü Osman AKMAN, Çar amba 
Ziraat Odas  Ba kan  smail GÜNGÖR, Karadeniz Tar m-
sal Ara t rma Enstitüsü proje ekibi, l Müdürlü ümüz proje 
ekibi, A cagüney Organik F nd k Üreticileri Birli i Ba kan  
Dursun GÜNEY, Birlik üyesi üreticiler, l Müdürlü ümüz ve 
lçe Müdürlüklerinden teknik personeller, tar m dan man-
lar ,  eyhgüven Köyü ve çevre köylerin çiftçileri ile bas n 
mensuplar n n kat ld  tarla günü etkinli inde aç l  konu -
mas  Çar amba lçe Müdürü Osman AKMAN taraf ndan 
yap ld . Akabinde, Çar amba Ziraat Odas  Ba kan  sma-
il GÜNGÖR ve l Müdürümüz taraf ndan birer konu ma 
yap ld . Proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI taraf ndan proje 
hakk nda teknik bilgi verildi.

Yap lan konu malarda; artan Dünya nüfusunun beslen-
me ve g da ihtiyac n n kar lanmas  için tar msal üretimin ve 
üretimin sürdürülebilirli inin önemi vurgulanarak, tar msal 
üretimde temel kaynak olan topraklar m z n fiziksel ve kim-
yasal niteliklerinin korunmas  için organik madde yönünden 
iyile tirilmesi gerekti i belirtilerek, en önemli organik mad-
de kayna  olarak tar msal at klar n kompostlanarak besin 
maddesi ve toprak düzenleyicisi olarak kullan lmas n n bu 
manada büyük önem arz etti i ifade edilmi tir.

Çar amba lçe Müdürü Osman AKMAN, bu proje kap-
sam nda önemli çal malar n yürütüldü ünü, 2013 y l  
uygulamalar ndan elde edilen sonuçlar n sevindirici oldu-

unu, projeye ilçe Müdürlü ü olarak her türlü deste i ver-
diklerini ve vermeye devam edeceklerini,  Çar amba lçe 
Ziraat Odas  Ba kan  smail GÜNGÖR ise; bir hasat at  
olan F nd k zurufunun bölgede ço unlukla yak larak imha 
edildi ini, bu proje kapsam nda yap lan çal malarla, bun-
dan böyle F nd k zurufunun ve di er tar msal at klar n kom-
postlanarak organik madde olarak de erlendirilece ini, 
böylece topraklar n iyile tirilmesi yan nda, verim ve kalitenin 
art r laca n , girdi maliyetlerinin azalt larak çiftçilerin daha 
karl  bir üretim yapacaklar n  belirtmi tir.

l Müdürümüz Kadir GÜVEN, Türkiye genelinde oldu u 
gibi Samsun li topraklar n n da  organik madde yönünden 
fakir oldu unu, en önemli organik madde kayna  olan 
tar msal at klar n bugüne kadar de erlendirilmedi ini, bu 
proje kapsam ndaki  uygulamalarla, tar msal at klar n kom-
postlanarak hem besin kayna  hem de toprak düzenleyici-
si olarak tar m alanlar nda kullan ld n , al nan sonuçlar n 
sevindirici oldu unu, bölgede F nd k tar m n n yayg n olma-
s  nedeniyle F nd k zurufundan kompost üretme çal mala-
r n n di er tar msal at klarda da yap laca n , organik tar m 
alanlar  ba ta olmak üzere, Samsun ili genelinde bu çal -
malar n yayg nla t r laca n  belirterek, projeye destek ve-
ren ba ta Bakanl m z olmak üzere, lçe Kaymakaml klar -
na, sivil toplum kurulu lar na, Karadeniz Tar msal Ara t rma 
Enstitüsüne, proje ekibine, lçe Müdürlükleri personeline ve 
eme i geçen herkese te ekkürlerini bildirmi tir.

Proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI taraf ndan proje hak-
k nda teknik bilgi verilmesi akabinde, demonstrasyon çiftçi-
leri Çetin KAPLAN’a ait Kivi bahçesi ve Musa KAPLAN’a ait 
F nd k bahçesinde  kat l mc lare huzurunda kompost uygu-
lamas  yap larak program sonland r lm t r.

ÇAR AMBA LÇES ’NDE TARLA GÜNÜ YAPILDIÇAR AMBA LÇES ’NDE TARLA GÜNÜ YAPILDI
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TEKKEKÖY’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ TEKKEKÖY’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ 

F nd k Zurufu Kompostunun Baz  Meyve Türle-
rinde (F nd k-Kivi-Elma) Besin Maddesi ve Toprak 
Düzenleyici Olarak Kullan m n n Yayg nla t r lmas  
Projesi kapsam nda, 2012 y l  sonbahar dönemin-
de ba lat lan çal malar çerçevesinde, 7 ilçe ve 12 
köyde çal ma yürütülmektedir.

Karadeniz Tar msal Ara t rma Enstitüsü ve Mü-
dürlü ümüz i birli i ile yürütülen çal malar n or-
ganik tar m yapan üreticiler ba ta olmak üzere çift-
çilere, üretici birliklerine ve kamuoyuna tan t lmas  
maksad yla,  11 Mart 2014 tarihinde, Tekkeköy 
lçesi Balcal  Köyü’nde demonstrasyon çiftçisi Hur it 
SANCAR’a ait organik elma ve organik f nd k bahçesinde tarla günü yap ld .

l ve lçe Müdürlüklerimizden bir k s m personel ile çok say da üreticinin kat ld  tarla günü program nda; Proje 
Lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI, proje yürütücüsü Mühendis M. Rasi UYSAL, demonstrasyon çiftçisi Hur it SANCAR ve 
Tekkeköy lçe Müdürü Bekir ÖZTÜRK taraf ndan birer konu ma yap ld .

TERME’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ YAPILDITERME’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ YAPILDI

F nd k Zurufu Kompostunun Baz  Meyve Türlerinde 
(F nd k-Elma-Kivi) Besin Maddesi ve Toprak Düzen-
leyici Olarak Kullan m n n Yayg nla t r lmas  Projesi 
kapsam nda, Terme lçesi Çaml ca Köyü’nde tarla 
günü gerçekle tirildi. 

l Müdürlü ümüzden KTV ube Müdürü Erol BA , 
Tekkeköy lçe Müdürü Bekir ÖZTÜRK, Terme Ziraat 
Odas  Yönetimi, Karadeniz Tar msal Ara t rma Ens-
titüsü proje ekibi, Terme, Canik ve Çar amba lçe 
Müdürlü ü personeli, Rapunzel Firmas  temsilcileri, l 
Müdürlü ümüz proje ekibi ve personeli,  tar m dan -
manlar  ve Terme Organik F nd k Üreticileri Birli i’ne 
üye çok say da üreticinin kat ld  tarla günü etkinli inde, proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI, proje yürütücüsü ziraat 
mühendisi M.Rasi UYSAL, Birlik Ba kan  ve demonstrasyon çiftçisi Mithat TÜRKYILMAZ, Terme lçe Müdürü Tuncay 
DEM R ve Terme Ziraat Odas  Ba kan  M. Yetkin KARAMOLLAO LU taraf ndan birer konu ma yap ld .

Konu malar n akabinde, üretici Mithat TÜRKYILMAZ’ n F nd k bahçesinde temsili olarak kompost uygulamas  
yap larak, çiftçiler taraf ndan yöneltilen sorular cevapland r ld . Program yap lan ikramlar n sonras nda sona erdi.
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T.C. Z RAAT BANKASI A. . VE TARIM VE KRED  KOOPERAT FLER NCE TARIMSAL ÜRET ME T.C. Z RAAT BANKASI A. . VE TARIM VE KRED  KOOPERAT FLER NCE TARIMSAL ÜRET ME 

DA R DÜ ÜK FA ZL  YATIRIM VE LETME KRED S  KULLANDIRILMASINA L K N KARARDA R DÜ ÜK FA ZL  YATIRIM VE LETME KRED S  KULLANDIRILMASINA L K N KARAR
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Tar m Sigortalar  2014 y l  uygulamalar -
n n yer ald  ‘’Tar m Sigortalar  Havuzu Ta-
raf ndan Kapsama al nacak Riskler, Ürünler, 
Bölgeler ve Prim Deste i Oranlar ”na li kin 
2013/5270 Say l  Bakanlar Kurulu Karar , 31 
Aral k 2013 tarih ve 28868 Say l  Resmi Ga-
zetede yay mlanarak yürürlü e girmi tir.’’

Bu kapsamda 10- 14 ubat Tarihleri ara-
s nda Samsun Merkez, Vezirköprü, Bafra, 
Çar amba ve Terme ilçelerinde l ve lçe G da 
Tar m Hayvanc l k Müdürlü ü Teknik eleman-
lar , Ziraat odalar , Üretici Birlikleri, Tar msal 
Kooperatif yöneticileri, Muhtarlar ve Çiftçile-
rin kat ml yla bilgilendirme toplant s  gerçek-
le tirilmi tir. Toplant larda Tar m Sigortalar  
Bölge Müdürü Bülent YA ARO LU ve Bölge 
Müdürü Yard mc s  Mehmet Halis YAMAK 
Devlet Destekli Tar m Sigortalar  Sisteminin 

leyi i; Sigorta Kapsam  ve Sigortalanan Teh-
likeler, Primlerin Ödenmesi, Hasar hbarlar , 

leyi  ve Hasar Organizasyonu, Poliçele me 
A amas   Ak , Hasar hbar / Ekspertiz / 
Ödeme  Ak  hakk nda bilgiler vermi lerdir.

DEVLET DESTEKL  TARIM S GORTLARI B LG LEND RME TOPLANTILARIDEVLET DESTEKL  TARIM S GORTLARI B LG LEND RME TOPLANTILARI

SEBZE VE MEYVE T CARET  TOPTANCI HALLER  YÖNETMELSEBZE VE MEYVE T CARET  TOPTANCI HALLER  YÖNETMEL

07/07/2012 tarih ve 28346 say l  Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren “Sebze ve Meyve Ticareti ve 
Toptanc  Halleri Yönetmeli inin 41.maddesinin 11.F kras nda “Üreticiler, Organik ve Y  Tar m uygulamalar  kap-
sam nda üretilenler dahil sebze ve meyvelerin üretimine ili kin G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca tutulan ilgili 
kay t sistemlerine kaydolmak zorundad r. Söz konusu sistemlere kay tl  olmayan üreticiler taraf ndan üretilen mallara 
ili kin bildirimde bulunulamaz “ denilmektedir.

Yine ayn  yönetmeli in geçi  hükümleri GEC Ç  
MADDE’nin 22.f kras nda bildirimde bulunabilmek 
ko ulu için “Üreticilerin G da Tar m ve Hayvanc l k 
Bakanl nca tutulan ilgili sistemlere kay tl  olma 
zorunlulu u 01/01/2014 tarihine kadar aranmaz 
“denilmektedir.

Söz konusu yönetmelikten anla laca  üzere 
G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca tutulan 
kay t sistemlerine kay t zorunlulu u 01/01/2014 
tarihi itibari ile uygulanacakt r. Bu konuda üretici-
lerin ma dur olmamalar  için üretim tür ve ekille-
rine göre müracaatlar  durumunda, Bakanl m z n 
ilgili kay t sistemlerine (ÇKS, TÜKAS, TÜRKVET vs ) 
mutlaka kay tlar n n yap lmas  gerekmektedir.






