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Milli ekonominin temeli ziraattýr. Bunun içindir ki tarýmda
kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar
yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar bu amaca
ulaþmayý kolaylaþtýracaktýr.



Þap hastalýðý ülkeler arasý
canlý hayvan ve hayvansal ürün
ticaretini olumsuz yönde
etkileyen, büyük ekonomik
kayýplara neden olan, çift týrnaklý
hayvanlarýn akut ve çok bulaþýcý
viral bir hastalýðýdýr. Þap hastalýðý
halk arasýnda tabak hastalýðý ya
da tabak hastalýðý olarak da
telafuz edilir.

Þap virusu, antijenik olarak
deðiþkenlik gösteren viruslardan
biridir ve 7 farklý serotipi (A, O, C,
Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardýr.
Bu serotipler çok sayýda alttip ve varyanta sahiptir.
Diðer tek iplikçikli RNA viruslarýnda olduðu gibi þap
virusu da doðal þartlarda yüksek mutasyon oranýna
sahiptir Antijenik varyasyon en çok A tipinde
belirgindir. Bunu O ve C tipleri takip eder. Asia l
suþlarý arasýnda da önemli antijenik varyasyonlar
tespit edilmiþtir Bu çeþitlilik, hastalýkla mücadelede
aþý kullanýmýný güçleþtiren bir etmendir. Sýnýrlý sayýda
bulunan aþý suþlarý, dünyanýn farklý bölgelerinde,
bazen ayný bölgede mevcut viruslar için etkili bir
koruma saðlayamaz. 

Düþük ýsý derecelerinde stabil olan þap virusu
50 0C'nin üzerinde kýsa sürede inaktive olur.   Þap
hastalýðýna dirençli köpek ve at gibi hayvanlar
hastalýðýn mekanik olarak taþýnmasýnda rol
oynayabilirler. Evcil ve vahþi çift týrnaklý hayvanlar þap
hastalýðýnýn doðal konakçýlarýdýr. Bu hayvanlar
arasýnda sýðýr, koyun, keçi, domuz, manda, deve
sayýlabilir. Direk temas, enfekte ve duyarlý hayvanlar
arasýnda en yaygýn bulaþma formudur. Þap hastalýðý
mihraklarýnýn yaklaþýk %95' inde bulaþma direk
temasla olur. Birbirlerine çok yakýn mesafede
bulunan hayvanlar arasýnda oluþan aerosol bulaþma
direk temasýn en önemli yoludur. Þap virusu

hayvanlarýn soluduklarý havada enfeksiyondan beþ
gün sonrasýna kadar bulunabilmektedir. Sýðýrlar
geniþ solunum hacimleri ile hava yolu ile enfeksiyona
en duyarlý olan hayvanlardýr. Þap hastalýðý ergin
sýðýrlarda genellikle öldürücü deðildir. Ancak;
buzaðýlarda virusun doðrudan kalp kasý üzerine etki
göstermesi sonucu ani ölümler olur. Þap hastalýðý
aðýz, ayak ve memelerde yaralarla klinik belirti
gösterir. Belirtiler önce kabarcýk þeklinde olup, sonra
kabarcýklarýn sýyrýlmasý sonucu yaralar ortaya çýkar.
Hastalýk aðýzdan ip gibi salya akmasý, aðýz þapýrtýsý,
topallýk ve diþilerde meme uçlarýndaki yaralarla
karakterize olup, ergin hayvanlar genellikle iki hafta
içinde klinik olarak iyileþirler.

Türkiye'de þap hastalýðý mihraklarýnda yapýlan
incelemelerde, hastalýðýn en yaygýn bulaþma yolunun
direk bulaþma olduðu bildirilmiþtir. Bu bulaþma
þeklinde genellikle hayvan hareketleri ve hayvan
pazarlarýnýn önemli rolü olduðu düþünülmektedir.

Þap hastalýðýnýn en önemli epidemiyolojik
özelliklerinden birisi de virusun hava yolu ile çok uzak
mesafelere taþýnmasý nedeniyle hastalýðýn
yayýlmasýdýr.      Ýnsan ve hastalýðýn konakçýsý
olmayan hayvanlar (kuþlar, fareler, vs.), kontamine

materyaller (yem, ot, su, vs.), nakil araçlarý,
et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, suni
tohumlama ve embriyo transferi enfeksiyon
kaynaðý olabilir. Hasar görmüþ boynuzlaþmýþ
epitel dokusuna direk virus giriþi dýþýnda,
farengeal bölge enfeksiyonun primer
bölgesidir. Viremiden veya klinik belirtilerin
görülmesinden 1-3 gün önce bu bölgede
virus tespit edilebilir. Hedef dokulara (aðýz,
deri ve dilin boynuzsu epiteli) taþýnan virus
burada depolanýr ve ikinci replikasyona
baþlar. Viruse karþý konakçý reaksiyonu,
klinik belirtilerin görülmesinden 3-4 gün
sonra, özellikle antikor yanýtý þeklinde tespit
edilir. 
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önsöz makale

Kýymetli Samtim Okurlarý,
Ýçinde bulunduðumuz bahar aylarý,

tarýmsal faaliyetlerin ivme kazanmasý
itibarýyla önemli bir süreçtir. Bu günler
topraðýn uyandýðý, tabiatýn canlandýðý, yeþilin
en güzel tonlarýnýn pembe- beyaz çiçeklerle
harmanlandýðý, toprak kokusunun nisan
yaðmurlarýna karýþtýðý görsel ve iþitsel bir
þölendir ayný zamanda.

Bu uyanýþla birlikte yeni bir üretim
sezonu baþlarken, çiftçilerimiz için de pek çok
güzel geliþme yolda diyebiliriz. Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn 2017 yýlýnda
uygulamaya geçireceði 'Milli Tarým Projesi'nde
detaylar belli olmaya baþladý. Bitkisel
üretimde yeni bir modele geçileceðinin müjdesi
verilen projede, artýk belirlenen ürünler
belirlenen havzalarda üretilecek. Üreticimizin
gelir ve refah düzeyini artýrmasý hedeflenen bu
modelde, parçalý arazilerin birleþtirilmesi,
verimin artýrýlmasý amaçlanmakta. Hangi
bölgenin, hangi ürüne uygun olduðununtitiz
çalýþmalarla belirlendiði tam 941 havzada
bölgelerin üretim potansiyellerine göre ekimler
söz konusu olacak, çiftçiye alternatifli ürünler
sunulacak. 2017'de buna destekler de buna
göre verilecek. 

Milli Tarým modeliyle, on yýllardýr
uygulanan ithalata dayalý hayvancýlýk anlayýþý
ortadan kaldýrýlacak. Kamu ve özel sektör eliyle
damýzlýk çiftliklerinin kurulmasýyla, hayvancýlýk
yapmak isteyenler istediði cins ve ýrk hayvaný
buralardan seçip alacak. Böylelikle yaygýn bir
þekilde hayvan ithal eden deðil, artýk üreten
sisteme geçilecek.

Bir diðer projemiz olan Genç Çiftçi
Projesi, içinde bulunduðumuz 2017 yýlýnda da
18- 40 yaþ arasýndaki üreticilerimize ayni ve
nakdi hibeler saðlamaya devam ediyor. Proje,
bir yandan çiftçilerimizi maddi açýdan
desteklemeyi hedeflerken, sosyolojik tarafýyla
da üretimde etkin genç nüfusun köyden kente
göçünü azaltmayý hedefliyor. Proje ile 2016
yýlýnda Türkiye genelinde yaklaþýk 15.000 genç
çiftçiye çeþitli 450 milyon TL'lik hibe
kullandýrýldý. Bu bütçenin 337 milyon TL'si
büyükbaþ/küçükbaþ hayvancýlýk projelerinde,
68 milyon TL'si arýcýlýk ve kanatlý projelerinde,
45 milyonu ise bitkisel üretim projeleri için
kullandýrýldý.

Ýlimiz rakamlarýna gelince; projenin ilk
uygulama yýlý olan 2016'da Samsun'da 8675
baþvuru olmuþ, Ýlimize tahsis edilen ödenek
çerçevesinde 239 adet proje sahibi genç
çiftçimiz hibe almaya hak kazanmýþtýr.
Bunlardan 183 adet projenin sahibi de kadýn
çiftçimiz olup genç çiftçilerimiz toplamda
7.170.000,00 TL tutarýnda hibeden
yararlanmýþtýr. 

2017 yýlý için ise programýn bütçesi 483
milyon TL olarak belirlenmiþ olup, 16.100 genç
çiftçimize hibe desteði verilecek. Bu bütçenin
330 milyon TL'lik kýsmýnýn en az 11 bin genç
çiftçiye büyükbaþ/küçükbaþ projeleri
kapsamýnda verilmesi planlanýyor. Bu
kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin
büyükbaþ ve 100 bin küçükbaþ hayvan
daðýtýlacak. Bu kapsamdaki hayvanlar geçen
yýl olduðu gibi yine TÝGEM tarafýndan temin
edilecek.

Bu yýl, diðer yýldan farklý olarak tesis
yapýmý konusu da projeler içerisinde yer alacak
ve genç çiftçilerin finans ihtiyacýný gidermek
amacý ile Tarým Kredi Kooperatifleri tarafýndan
daha etkin kredi kullanýmý ve anahtar teslim
proje gerçekleþtirmeleri saðlanacak.

Sonuç olarak diyebiliriz ki bütün bu
çalýþmalar ve yukarýda bahsi geçmeyen çok
daha fazlasýyla hedeflenen, sadece ve sadece
siz deðerli üreticilerimizin refahý ve
memnuniyetidir. Hayýrlý ve uðurlu olmasýný
diliyor, birlik beraberliðimizin bereketle
harmanlandýðý bir üretim sezonu diliyorum.

Nail KIRMACI

Ýl Müdür V.

ÞAP HASTALIÐI NEDÝR ?

Ali Aslan DURAN/ Veteriner Hekim
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
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- Hastalýðý atlatmýþ
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Enfeksiyonun aðýr seyrettiði durumlarda,
veziküller geniþler ve yara þeklini alýr. Veziküllerin içi
açýk renkte seröz sývý ile doludur. Veziküller genellikle
kabuklaþýr ve bu kabuklar yaklaþýk 24 saat sonra
düþer. Kabuklarýn ayrýlmasýndan sonra kýrmýzý renkte
ülserler açýða çýkar. Birkaç gün sonra lezyonlar
üzerinde nekrotik epitel parçalarý meydana gelir.
Özellikle aðýz bölgesinde ve dil üzerinde hastalýða
özgü granülasyon dokusu oluþur. Bazý þap
virususuþlarý, genç hayvanlarda kalbe büyük zarar
vererek akut miyokarditise yol açar. Hastalýðýn ilk
devresinde viremiden dolayý hayvanlarda ateþ
görülür. Daha sonra aðýzda veziküllerden dolayý
iþtahsýzlýk ve depresyon görülür. Þap virusunun en
çok yayýldýðý dokular özellikle aðýz, ayak ve meme
epitelidir. Genç hayvanlarda ilk belirti yüksek ateþtir.
Bunu aðýz mukozasýnda, ayaklarda týrnak arasý ve
korona bölgesinde, memelerde veziküllerin oluþumu
takip eder. Sýðýrlarda aðýz lezyonlarý koyun, keçi ve
domuzlardan daha þiddetlidir. Aðýzda bol salya
mevcut olup, mukoza kýrmýzý ve sýcaktýr. Dil ve
dudaklarýn iç yüzeyinde, yanak, diþetleri ve damakta
veziküllerin oluþtuðu görülür. Koyunlarda klinik
belirtiler hafif seyreder Virus miktarýna baðlý olarak
hastalýðýn inkubasyon süresi 2-14 gün arasýnda
deðiþmektedir. Koyunlarda belirtiler sýðýrlardakine
benzermektedir; fakat daha hafif seyreder ve bazen
varlýðý bile anlaþýlamaz. Aþýnýn hastalýðý kontrol
yeteneði, üretilen spesifik antikor düzeyi ile orantýlýdýr.
Aþýnýn potensi aþýlama programý, spesifikimmun
yanýt ve yeniden maruz kalmanýn sýklýðý ile ilgili
olduðu kadar saha ve aþý suþunun antijenik yakýnlýðý
ile de iliþkilidir.

Ülkenin genel olarak þap hastalýðýndan
korunmasý için alýnacak önlemler, hayvan
hareketlerinin kontrolü, kordon konulmasý ve hastalýk
çýkmýþ bölgelerdeki yollarýn hayvan hareketlerine
kapatýlmasý olabilir. Bakanlýðýmýz Þubat ayýnda "Þap
Hastalýðý ile Mücadele ve Toplu Aþýlama Kampanyasý"
baþlatmýþ bulunmaktadýr. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakaný Faruk Çelik þapla mücadelenin Edirne'den

Kars'a bir seferberlik halinde baþladýðýna vurgu
yaparak, "Et, beslenme kültürümüzün ve
sofralarýmýzýn vazgeçilmez besini. Etten vazgeçmek
dünyada ve ülkemizde söz konusu deðildir. Türkiye'ye
baktýðýmýzda ülkemizde ciddi bir hayvancýlýk
potansiyeli olduðunu görüyoruz. 14,6 milyon hektar
meramýz var" dedi. Çelik, hayvancýlýkta gerekli saðlýk
kurallarýna yeterince uyulmadýðý için yýlda 350 - 400
bin buzaðýnýn öldüðünü bildirdi. 400 bin buzaðý
ölecek, 500 bin hayvan ithal edeceksin. Niye 400 bin
buzaðý kurtarmak varken 500 bin hayvan ithal
edelim. Þap hastalýðýyla mücadelenin amacý buzaðý
ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dýþarýya
baðýmlýlýðýmýzý ortadan kaldýrmaktýr. Þap hastalýðýyla
mücadeleyi büyük seferberlik halinde Edirne'den
Kars'a baþlatýyoruz" dedi.

Ýlimizde 2016 yýlýnda 29 þap mihraký tespit
edilmiþtir. 2017 yýlýnda bugüne kadar 1 aktif olmak
üzere 2 adet þap mihrakýmýz bulunmaktadýr. 2017
yýlý Hayvan Hastalýklarý ile Mücadele ve Hayvan
Haraketleri Kontrolü Programýnda hedeflenen
315.250 büyükbaþ hayvandan 278.445'i aþýlanmýþ
olup Ýlkbahar dönemi þap aþýlamasý programýmýz
halen devam etmektedir.
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Sýðýr yetiþtiriciliðinde temel esaslardan
birisi her inekten yýlda bir kez saðlýklý yavru
alýnmasýdýr. Saðlýklý bir buzaðý elde etmek
gebelik döneminde ananýn uygun bakým ve
beslenmesiyle baþlar. Buzaðýnýn temiz bir
ortamda doðumuyla beraber devam eder.
Yeni doðan genç hayvan, vücudu için gerekli
olan birçok maddeyi üretemeyecek
durumdadýr.

Doðum gerçekleþir gerçekleþmez
yavrunun nefes alýp almadýðý kontrol
edilmelidir. Aðýz ve burnundaki müköz
(sümüksü) kalýntý temizlenmelidir. Gerekirse
solunumu uyarmak üzere buzaðý baþý aþaðý
gelecek þekilde sallandýrýlmalý, baþ bölgesine
soðuk su uygulanmalý ve/veya dili birkaç kez hafifçe
çekilip býrakýlmalýdýr. Göbek kordonu dipten
kopmamýþ ise karnýna en yakýn kýsýmdan baþlayarak
kordon aþaðýya doðru sývazlanmalý ve içindeki sývý
boþaltýlmalýdýr. Daha sonra içine tentürdiyot akýtýlan
göbek kordonu, karýna 4-5 cm uzaklýktan antiseptiðe
batýrýlmýþ bir iple baðlanmalý ve baðlanan noktanýn
3-4 cm altýndan temiz bir makasla kesilmelidir.
Doðum esnasýnda dipten kopmuþ veya kesilen göbek
kordonu bölgesine, üç gün boyunca günde iki kez
tentürdiyot sürülmelidir. Normal bir buzaðý
doðumundan yarým saat sonra ayaða kalkar ve bir
saat içerisinde annesini emmeye çalýþýr. Buzaðý
emmeden önce, anasýnýn meme baþlarý ve çevresi ýlýk
sabunlu suyla yýkanýp, temiz bir bezle kurulanmalý ve
hýzla emzirmeye çalýþtýrýlmalýdýr. Yeni doðmuþ
buzaðýlarýn doðar doðmaz yarým saat içinde 1-2 litre
aðýz sütü (kolostrum) almalarý saðlanmalýdýr. Ýlk 24
saat içinde vücut aðýrlýðýnýn %8-10'u olan 4-6 litre
aðýz sütü içirilebilir. Aðýz sütü; hastalýklara karþý
baðýþýklýk için gerekli olduðu kadar, vücut ýsýsýnýn
ayarlanmasý ve annenin karnýnda iken baðýrsaklarda
biriken dýþký kalýntýlarýnýn kýsa sürede dýþarý
atýlmasýný, buzaðýnýn ihtiyaç duyduðu yüksek

düzeyde enerji, protein ve vitamin-A açýsýndan
önemlidir. Buzaðýlarýn ilk üç gün içinde günde iki kez
2-3 litre aðýz sütüyle beslenmeleri saðlanmalýdýr.
Doðuma yaklaþýk beþ hafta kala meme bezinde
baþlayan kolostrum salgýlama, gebeliðin son iki
haftasýnda maksimum seviye ulaþýr. Buzaðý
doðduðunda ise aniden durur. Kolostrum, doðumla
beraber memeden saðýlan son derece komplike bir
salgýdýr. Kolostrum (aðýz sütü), normal süte göre 2
katý kuru madde, 3 katý mineral ve 5 katý protein
içerdiði gibi yüksek oranda; buzaðýnýn acil ihtiyacý
olan vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar
ve hastalýklardan korunmasýna yardým eden
baðýþýklýk maddelerine (IgG) sahiptir.

BUZAÐILARIN BARINDIRILMASI
Buzaðýlarýn barýnaklarýna özen gösterilmelidir.

Buzaðýlara doðumdan hemen sonra yaþamlarýný
saðlýklý olarak sürdürebilecekleri barýnak koþullarý
saðlanmalýdýr. Buzaðýlar doðar doðmaz ya da en geç
24 saat içerisinde annelerinden ayrýlmalý ve ayrý
bölmelerde barýndýrýlmalýdýr. Buzaðýlar bir arada
barýndýrýlacaksa buzaðý baþýna 2-3 m2 iyi altlýða
sahip bölmeler saðlanmalýdýr. Buzaðýlar günde en az

18 saat yatarlar, bu nedenle dinlenmek
için temiz bir hava ile iyi bir yatak (temiz,
kuru ve yumuþak) olmazsa olmazdýr.
Ýneklerin bulunduðu ortamda çoðalma
imkaný bulan zararlý mikroorganizmalar
ve parazitlerin buzaðýlara bulaþmamasý
için buzaðýlar doðar doðmaz, yetiþkin
hayvanlardan kesinlikle ayrý kontrollü bir
ortamda 8 hafta süreyle barýndýrýlmalýdýr.
Buzaðý barýnaklarý hakim rüzgarlara karþý
korunaklý, temiz, havadar, kuru ve
aydýnlýk olmalý; buzaðýlar kesinlikle hava
cereyanýnda (hava koridoruna sokulan
elin üzerinde hava akýmý belirginse,
ortamda hava cereyaný vardýr)

Sema Nur ÇELÝK/Veteriner Hekim
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü makale
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Enfeksiyonun aðýr seyrettiði durumlarda,
veziküller geniþler ve yara þeklini alýr. Veziküllerin içi
açýk renkte seröz sývý ile doludur. Veziküller genellikle
kabuklaþýr ve bu kabuklar yaklaþýk 24 saat sonra
düþer. Kabuklarýn ayrýlmasýndan sonra kýrmýzý renkte
ülserler açýða çýkar. Birkaç gün sonra lezyonlar
üzerinde nekrotik epitel parçalarý meydana gelir.
Özellikle aðýz bölgesinde ve dil üzerinde hastalýða
özgü granülasyon dokusu oluþur. Bazý þap
virususuþlarý, genç hayvanlarda kalbe büyük zarar
vererek akut miyokarditise yol açar. Hastalýðýn ilk
devresinde viremiden dolayý hayvanlarda ateþ
görülür. Daha sonra aðýzda veziküllerden dolayý
iþtahsýzlýk ve depresyon görülür. Þap virusunun en
çok yayýldýðý dokular özellikle aðýz, ayak ve meme
epitelidir. Genç hayvanlarda ilk belirti yüksek ateþtir.
Bunu aðýz mukozasýnda, ayaklarda týrnak arasý ve
korona bölgesinde, memelerde veziküllerin oluþumu
takip eder. Sýðýrlarda aðýz lezyonlarý koyun, keçi ve
domuzlardan daha þiddetlidir. Aðýzda bol salya
mevcut olup, mukoza kýrmýzý ve sýcaktýr. Dil ve
dudaklarýn iç yüzeyinde, yanak, diþetleri ve damakta
veziküllerin oluþtuðu görülür. Koyunlarda klinik
belirtiler hafif seyreder Virus miktarýna baðlý olarak
hastalýðýn inkubasyon süresi 2-14 gün arasýnda
deðiþmektedir. Koyunlarda belirtiler sýðýrlardakine
benzermektedir; fakat daha hafif seyreder ve bazen
varlýðý bile anlaþýlamaz. Aþýnýn hastalýðý kontrol
yeteneði, üretilen spesifik antikor düzeyi ile orantýlýdýr.
Aþýnýn potensi aþýlama programý, spesifikimmun
yanýt ve yeniden maruz kalmanýn sýklýðý ile ilgili
olduðu kadar saha ve aþý suþunun antijenik yakýnlýðý
ile de iliþkilidir.

Ülkenin genel olarak þap hastalýðýndan
korunmasý için alýnacak önlemler, hayvan
hareketlerinin kontrolü, kordon konulmasý ve hastalýk
çýkmýþ bölgelerdeki yollarýn hayvan hareketlerine
kapatýlmasý olabilir. Bakanlýðýmýz Þubat ayýnda "Þap
Hastalýðý ile Mücadele ve Toplu Aþýlama Kampanyasý"
baþlatmýþ bulunmaktadýr. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakaný Faruk Çelik þapla mücadelenin Edirne'den

Kars'a bir seferberlik halinde baþladýðýna vurgu
yaparak, "Et, beslenme kültürümüzün ve
sofralarýmýzýn vazgeçilmez besini. Etten vazgeçmek
dünyada ve ülkemizde söz konusu deðildir. Türkiye'ye
baktýðýmýzda ülkemizde ciddi bir hayvancýlýk
potansiyeli olduðunu görüyoruz. 14,6 milyon hektar
meramýz var" dedi. Çelik, hayvancýlýkta gerekli saðlýk
kurallarýna yeterince uyulmadýðý için yýlda 350 - 400
bin buzaðýnýn öldüðünü bildirdi. 400 bin buzaðý
ölecek, 500 bin hayvan ithal edeceksin. Niye 400 bin
buzaðý kurtarmak varken 500 bin hayvan ithal
edelim. Þap hastalýðýyla mücadelenin amacý buzaðý
ölümlerini durdurmak ve bir anlamda da dýþarýya
baðýmlýlýðýmýzý ortadan kaldýrmaktýr. Þap hastalýðýyla
mücadeleyi büyük seferberlik halinde Edirne'den
Kars'a baþlatýyoruz" dedi.

Ýlimizde 2016 yýlýnda 29 þap mihraký tespit
edilmiþtir. 2017 yýlýnda bugüne kadar 1 aktif olmak
üzere 2 adet þap mihrakýmýz bulunmaktadýr. 2017
yýlý Hayvan Hastalýklarý ile Mücadele ve Hayvan
Haraketleri Kontrolü Programýnda hedeflenen
315.250 büyükbaþ hayvandan 278.445'i aþýlanmýþ
olup Ýlkbahar dönemi þap aþýlamasý programýmýz
halen devam etmektedir.

samtim nisan 2017 4
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birisi her inekten yýlda bir kez saðlýklý yavru
alýnmasýdýr. Saðlýklý bir buzaðý elde etmek
gebelik döneminde ananýn uygun bakým ve
beslenmesiyle baþlar. Buzaðýnýn temiz bir
ortamda doðumuyla beraber devam eder.
Yeni doðan genç hayvan, vücudu için gerekli
olan birçok maddeyi üretemeyecek
durumdadýr.

Doðum gerçekleþir gerçekleþmez
yavrunun nefes alýp almadýðý kontrol
edilmelidir. Aðýz ve burnundaki müköz
(sümüksü) kalýntý temizlenmelidir. Gerekirse
solunumu uyarmak üzere buzaðý baþý aþaðý
gelecek þekilde sallandýrýlmalý, baþ bölgesine
soðuk su uygulanmalý ve/veya dili birkaç kez hafifçe
çekilip býrakýlmalýdýr. Göbek kordonu dipten
kopmamýþ ise karnýna en yakýn kýsýmdan baþlayarak
kordon aþaðýya doðru sývazlanmalý ve içindeki sývý
boþaltýlmalýdýr. Daha sonra içine tentürdiyot akýtýlan
göbek kordonu, karýna 4-5 cm uzaklýktan antiseptiðe
batýrýlmýþ bir iple baðlanmalý ve baðlanan noktanýn
3-4 cm altýndan temiz bir makasla kesilmelidir.
Doðum esnasýnda dipten kopmuþ veya kesilen göbek
kordonu bölgesine, üç gün boyunca günde iki kez
tentürdiyot sürülmelidir. Normal bir buzaðý
doðumundan yarým saat sonra ayaða kalkar ve bir
saat içerisinde annesini emmeye çalýþýr. Buzaðý
emmeden önce, anasýnýn meme baþlarý ve çevresi ýlýk
sabunlu suyla yýkanýp, temiz bir bezle kurulanmalý ve
hýzla emzirmeye çalýþtýrýlmalýdýr. Yeni doðmuþ
buzaðýlarýn doðar doðmaz yarým saat içinde 1-2 litre
aðýz sütü (kolostrum) almalarý saðlanmalýdýr. Ýlk 24
saat içinde vücut aðýrlýðýnýn %8-10'u olan 4-6 litre
aðýz sütü içirilebilir. Aðýz sütü; hastalýklara karþý
baðýþýklýk için gerekli olduðu kadar, vücut ýsýsýnýn
ayarlanmasý ve annenin karnýnda iken baðýrsaklarda
biriken dýþký kalýntýlarýnýn kýsa sürede dýþarý
atýlmasýný, buzaðýnýn ihtiyaç duyduðu yüksek

düzeyde enerji, protein ve vitamin-A açýsýndan
önemlidir. Buzaðýlarýn ilk üç gün içinde günde iki kez
2-3 litre aðýz sütüyle beslenmeleri saðlanmalýdýr.
Doðuma yaklaþýk beþ hafta kala meme bezinde
baþlayan kolostrum salgýlama, gebeliðin son iki
haftasýnda maksimum seviye ulaþýr. Buzaðý
doðduðunda ise aniden durur. Kolostrum, doðumla
beraber memeden saðýlan son derece komplike bir
salgýdýr. Kolostrum (aðýz sütü), normal süte göre 2
katý kuru madde, 3 katý mineral ve 5 katý protein
içerdiði gibi yüksek oranda; buzaðýnýn acil ihtiyacý
olan vitaminler, enerji, büyüme faktörleri, hormonlar
ve hastalýklardan korunmasýna yardým eden
baðýþýklýk maddelerine (IgG) sahiptir.

BUZAÐILARIN BARINDIRILMASI
Buzaðýlarýn barýnaklarýna özen gösterilmelidir.

Buzaðýlara doðumdan hemen sonra yaþamlarýný
saðlýklý olarak sürdürebilecekleri barýnak koþullarý
saðlanmalýdýr. Buzaðýlar doðar doðmaz ya da en geç
24 saat içerisinde annelerinden ayrýlmalý ve ayrý
bölmelerde barýndýrýlmalýdýr. Buzaðýlar bir arada
barýndýrýlacaksa buzaðý baþýna 2-3 m2 iyi altlýða
sahip bölmeler saðlanmalýdýr. Buzaðýlar günde en az

18 saat yatarlar, bu nedenle dinlenmek
için temiz bir hava ile iyi bir yatak (temiz,
kuru ve yumuþak) olmazsa olmazdýr.
Ýneklerin bulunduðu ortamda çoðalma
imkaný bulan zararlý mikroorganizmalar
ve parazitlerin buzaðýlara bulaþmamasý
için buzaðýlar doðar doðmaz, yetiþkin
hayvanlardan kesinlikle ayrý kontrollü bir
ortamda 8 hafta süreyle barýndýrýlmalýdýr.
Buzaðý barýnaklarý hakim rüzgarlara karþý
korunaklý, temiz, havadar, kuru ve
aydýnlýk olmalý; buzaðýlar kesinlikle hava
cereyanýnda (hava koridoruna sokulan
elin üzerinde hava akýmý belirginse,
ortamda hava cereyaný vardýr)

Sema Nur ÇELÝK/Veteriner Hekim
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü makale
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kalmamalýdýr. Buzaðý kulübeleri/bölmeleri, yaz ve kýþ
mevsim koþullarý göz önünde bulundurularak
gerekirse hareketli/portatif tente ve çatý sistemleriyle
iklimlendirilmelidir. Nem ortamýn havasýnýn
bozulmasýnda ve buzaðýlarýn ýslanmasýna neden
olacaðýndan barýnaklarýnda nem düzeyinin % 75 'in
üzerine çýkmasýna izin verilmemelidir. Ýyi drenaj ve
havalandýrma ile ortamdaki nemin yükselmesi
önlenmelidir. Barýnak sýcaklýðý 16 o C' den fazla
olmamalýdýr. Buzaðýlarýn altýnda her zaman kuru ve
temiz altlýk olmalýdýr.

Buzaðý kulübesinin yönü kýþ aylarýnda güneþten
en iyi yararlanmayý saðlamasý bakýmýndan güneye,
yazýn ise aþýrý öðlen güneþine maruz kalmamasý için
doðuya bakacak þekilde yerleþtirilmelidir.  Kalsiyum
ve fosfor metabolizmasýnda rol alarak, kalsiyum ve
fosforun baðýrsaklardan  emilimine yardým eden D
Vitamini; buzaðýda kemik ve iskelet geliþimi kadar
baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde aktif rol oynadýðý
unutulmamalýdýr. D vitamini yetersizliðinin en önemli
sebepleri arasýnda güneþ ýþýðýna yeteri kadar maruz
kalmama yer almaktadýr.  Kulübelerde yetiþen
buzaðýlar; temiz hava ve bol güneþin yaný sýra
bölgenin tabi  þartlarýna daha iyi adapte
olduklarýndan, yetiþkin döneminde de hastalýklara
karþý daha dirençli olurlar.

Anadan saðýlan aðýz sütü en az 3-4 gün
daha yavruya kova ya da emzikle verilmelidir.
Ancak buzaðýnýn ana ile beraber olmasý daha
fazla sakýncaya neden olur. Çünkü buzaðý
anasýný gereðinden fazla emebilir ve bu fazla
süt ishale yol açabilir. Ayrýca buzaðý ve inek
birbirlerine alýþacaklarýndan ayrýlmalarý daha
fazla stres yaratabilir. Buzaðýnýn kova ya da
emzikli beslemeye alýþmasý daha güç olur. Aðýz
sütünü takiben 1-3 ay arasýnda sývý gýdalarla
beslenmelidir. (taze süt,  yaðsýz süt, ekþitilmiþ
aðýz sütü ve süt ikame yemleri)

BUZAÐILARDA SÝNDÝRÝM
Sütün yanýnda sadece buzaðý baþlangýç yemi

ya da kesif yem tüketen buzaðýlarda; doðumu takip
eden 5-6 haftadan itibaren rumende asidoz
tarzýnda bir takým sindirim sistemi rahatsýzlýklarý
ortaya çýkabilmektedir. Geviþ getiren hayvanlarda
mide dört bölmeden oluþur. Bununla beraber
buzaðýlarýn midesi dört bölmeli olduðu halde
hayatlarýnýn ilk dönemlerinde tek mideli hayvanlar
gibi midesinin bir bölmesi çalýþýr. Emdiði süt ön
mideye uðramadan asýl mideye geçer. Buzaðýlarýn
sütle beslenmesi döneminde þu noktalara dikkat
edilmelidir:

1.Günlük verilen süt miktarý buzaðýnýn canlý
aðýrlýðýnýn % 10'unu geçmemelidir. Ýhtiyacýn
altýndaki süt miktarý beslenme yetersizliðine yol
açtýðý gibi fazla sütte ishallere neden olur.

2.Verilen sütün sýcaklýðý 37-40oC derece
dolayýnda olmalýdýr.

Sývý gýdalarýn iki öðünde verilmesi günde iki
defa gözlem yapma açýsýndan daha faydalýdýr. Bu
sayede kýsa sürede geliþen hastalýklara karþý
müdahale etme þansý artar. Süt kovalarý ve emzikler
her besleme sonrasýnda mutlaka iyice yýkanýp,
durulanarak temizlenmelidir.

BUZAÐILARIN BAÞLANGIÇ YEMLERÝ
Buzaðýlar bir haftalýk olduklarýnda toz

halindeki kuru yemleri yemeye baþlarlar. Üç, dört
haftalýk olduklarýnda bu yemden tam olarak
yararlanýr duruma gelirler. Ancak buzaðýlara
verilecek yemlerin inek yeminden farklý ve daha
yüksek deðerli olmasý gerekir. Ýþte bu yeme buzaðý
büyütme yemi denmektedir.

Erken yeme alýþtýrmak için buzaðýlarýn aðýzlarý
dolayýna bir miktar toz halindeki yem sürülür, ya da
süt kovasýnýn dibine bir miktar yem konulur. Buzaðý
önceleri farkýnda olmadan yediði bu katý yemi
sonralarý aramaya baþlar. Yüksek düzeyde
sindirilebilir buzaðý büyütme yemlerinin verilmesi
iþkembesinin hýzlý bir þekilde geliþimini saðlar.
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Buzaðýlarýn sütten kesilmeden önce 100 kg'lýk
vücut aðýrlýðý için en az 1 kg buzaðý baþlangýç yemi
tüketmeleri saðlanmalýdýr. Uygun bir buzaðý bakým
ve beslemesi ile 4 aylýk yaþta tam ergin bir hayvanýn
sindirim ve iþkembe sistemi ölçüsüne ulaþmýþ olur.
Uygulanan yemleme yalnýz aðýrlýk artýþý saðlamak
yönünde deðil, ayný zamanda diðer geliþmeleri de
saðlamalýdýr.

KURU OT
Buzaðýlar ikinci haftadan itibaren azar azar

kuru ot yemeye baþlar. Buzaðýlara verilmesi en uygun
olan kuru ot yapraklý, iyi kurutulmuþ, yumuþak kuru
yoncadýr. Kuru ot yada yonca hayvanlarýn önünde
yiyebileceði kadar bulundurulmalýdýr. Genç yaþta
kuru ot yiyen buzaðýlarda iþkembenin çalýþmasý ve
geliþmesi daha erken þekillenir. Bu da buzaðýnýn
saðlýðý yönünden yararlýdýr. Buzaðýnýn önüne her gün
yeni ot konulmalý, bir önceki günden kalanlar
yemlikten alýnýp daha yaþlý hayvanlara verilmelidir.

Dört aydan sonra buzaðý rasyonunun en
önemli bölümünü kuru ot oluþturur. Buzaðýlara
gereðinden fazla kaba yem verilmesi karýn
sarkýklýðýna neden olur. Kaba yeme düþkün olan
buzaðýlarda bu gibi istenmeyen bir vücut yapýsýnýn
oluþmamasý için hayvana verilen kaba yemler
sýnýrlandýrýlmalýdýr. 3 aylýk yaþtan küçük olan
hayvanlara su içeriði yüksek olan silaj ve taze mera
otlarý verilmemelidir. Bu yem tüketimini sýnýrlar ve
büyümeyi olumsuz etkiler. Buzaðýlara temiz ve taze su
4. günden itibaren verilebilir. Sývý yemler yanýnda su
verilen hayvanlarda yem tüketimi arttýðýndan
hayvanlarýn geliþiminin daha iyi olduðu gözlenir. Tuz
ihtiyaçlarýný karþýlamak için uygun kaya tuzu ve
yalama taþý kolayca eriþebilecek yerlere konulmalýdýr.

3-4 aylýk olan buzaðýlara Brucella ve bölgede
görülen diðer hastalýklar için aþý tatbik edilir. Ýç ve dýþ
parazit mücadelesi yapýlýr.

BUZAÐILARIN ÝSHALDEN KORUNMASI
Buzaðýlar ilk beþ haftada hastalýklara karþý çok

hassastýr. Sindirim ve solunum sistemi hastalýklardan
korumanýn en etkili yolu buzaðýya zamanýnda kaliteli
kolostrum sunulmasýnýn yaný sýra iþletmede ödünsüz
hijyen gereklerine uymaktýr. 

Bazý yetiþtiriciler, buzaðýlara 15.günlük yaþtan
itibaren verilmesi gereken kuru yoncayý, ishale yol
açtýðý gerekçesiyle 5-6 haftalýk yaþtan sonra
vermektedirler. Oysa ishale yol açan, erken dönemde
biçilen yoncada bulunan yüksek orandaki oksalik
asittir. Bu nedenle kaba yem olarak buzaðýlara
verilecek yonca; 1/10 oranýnda çiçeklendiðinde
biçilmelidir. 2 aydan sonra buzaðý baþlangýç yemi
yerine bir alýþtýrma programý dahilinde daha
ekonomik olan buzaðý büyütme yemine geçilmelidir.

Yüksek rutubet oraný kuru madde tüketimini
sýnýrlayacaðýndan, mümkünse 3 aylýk yaþtan önce
silaj yemlemesi ve otlatma yapýlmamalýdýr. Ýþkembe
içerisinde çok yer kaplayan samanýn, kesif yem
tüketimini sýnýrlayarak buzaðýlarda geliþme geriliðine
yol açtýðý unutulmamalýdýr. Görülen ilk belirtiler
þunlar olabilir: Þiddetli ishal, iþtahsýzlýk, genel bir
cansýzlýk ve hareketsizlik. Dýþký açýk renk olup keskin
ve hoþa gitmeyen bir kokusu vardýr. Buzaðýnýn vücut
sýcaklýðý normalin yukarýsýnda veya aþaðýsýnda
olabilir.

Buzaðýlarýn þiddetli bir salgýn çýktýðý zaman
tedavi etkili olmayabileceðinden aþaðýdaki önleyici
tedbirler alýnmalýdýr.

1.Doðum temizlenmiþ ve ilaçlanmýþ doðum
bölmelerinde yaptýrýlmalýdýr.

2.Doðan buzaðýlar ayrý ayrý buzaðý
bölmelerinde bulundurulmalýdýr.

3.Buzaðý bölmelerinde zemin tahta ýzgaralý
olmalý, temiz ve bol yataklýk bulundurulmalýdýr.

4.Buzaðý barýnaklarý havadar ve rutubetsiz
olmalýdýr.

5.Barýnaklarda kullanýlan tüm malzeme sýk sýk
temizlenip ilaçlanmalýdýr.

6.Buzaðýnýn kesilen göbek kordonuna ilk iki
gün ve günde iki defa tentürdiyot ve sülfamit-
antibiyotik toz tatbik edilmelidir.

7.Bakýcý ve saðýmcýlar el ve giyim temizliðine
dikkat etmelidir.

8.Buzaðýlarýn birbirini ve diðer þeyleri emme ve
yalamalarýna mani olunmalýdýr.

9.Yeni doðan buzaðýya aðýz sütü mutlaka
verilmeli ve bir günde verilen süt miktarý buzaðýnýn
doðum aðýrlýðýnýn 1/10'unu geçmemelidir. Buzaðýya
içirilen süt fazla yaðlý olmamalý, sýcaklýðý 38oC
civarýnda olmalý ve her gün bu sýcaklýkta verilmelidir.
Ýshal çok süratle yayýldýðýndan hasta hayvanlar
derhal saðlamlardan ayrýlmalýdýr.
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Buzaðýnýn saðlýklý olarak
doðmasý ve büyümesi büyük
ölçüde doðum öncesi, doðum
ve doðumun hemen
sonrasýnda ana ve yavruya
uygulanacak özenle çok yakýn
iliþkilidir.

Aðýz Sütü ( Kolostrum)

* Doðumdan hemen sonra

* Sýk sýk

* Tam ölçüsünde

* Taze verildiðinde

SONUÇ

* Daha çok antikor

* Daha iyi geliþim

* Daha az ishal problemi

* Daha saðlýklý buzaðýlar



kalmamalýdýr. Buzaðý kulübeleri/bölmeleri, yaz ve kýþ
mevsim koþullarý göz önünde bulundurularak
gerekirse hareketli/portatif tente ve çatý sistemleriyle
iklimlendirilmelidir. Nem ortamýn havasýnýn
bozulmasýnda ve buzaðýlarýn ýslanmasýna neden
olacaðýndan barýnaklarýnda nem düzeyinin % 75 'in
üzerine çýkmasýna izin verilmemelidir. Ýyi drenaj ve
havalandýrma ile ortamdaki nemin yükselmesi
önlenmelidir. Barýnak sýcaklýðý 16 o C' den fazla
olmamalýdýr. Buzaðýlarýn altýnda her zaman kuru ve
temiz altlýk olmalýdýr.

Buzaðý kulübesinin yönü kýþ aylarýnda güneþten
en iyi yararlanmayý saðlamasý bakýmýndan güneye,
yazýn ise aþýrý öðlen güneþine maruz kalmamasý için
doðuya bakacak þekilde yerleþtirilmelidir.  Kalsiyum
ve fosfor metabolizmasýnda rol alarak, kalsiyum ve
fosforun baðýrsaklardan  emilimine yardým eden D
Vitamini; buzaðýda kemik ve iskelet geliþimi kadar
baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinde aktif rol oynadýðý
unutulmamalýdýr. D vitamini yetersizliðinin en önemli
sebepleri arasýnda güneþ ýþýðýna yeteri kadar maruz
kalmama yer almaktadýr.  Kulübelerde yetiþen
buzaðýlar; temiz hava ve bol güneþin yaný sýra
bölgenin tabi  þartlarýna daha iyi adapte
olduklarýndan, yetiþkin döneminde de hastalýklara
karþý daha dirençli olurlar.

Anadan saðýlan aðýz sütü en az 3-4 gün
daha yavruya kova ya da emzikle verilmelidir.
Ancak buzaðýnýn ana ile beraber olmasý daha
fazla sakýncaya neden olur. Çünkü buzaðý
anasýný gereðinden fazla emebilir ve bu fazla
süt ishale yol açabilir. Ayrýca buzaðý ve inek
birbirlerine alýþacaklarýndan ayrýlmalarý daha
fazla stres yaratabilir. Buzaðýnýn kova ya da
emzikli beslemeye alýþmasý daha güç olur. Aðýz
sütünü takiben 1-3 ay arasýnda sývý gýdalarla
beslenmelidir. (taze süt,  yaðsýz süt, ekþitilmiþ
aðýz sütü ve süt ikame yemleri)

BUZAÐILARDA SÝNDÝRÝM
Sütün yanýnda sadece buzaðý baþlangýç yemi

ya da kesif yem tüketen buzaðýlarda; doðumu takip
eden 5-6 haftadan itibaren rumende asidoz
tarzýnda bir takým sindirim sistemi rahatsýzlýklarý
ortaya çýkabilmektedir. Geviþ getiren hayvanlarda
mide dört bölmeden oluþur. Bununla beraber
buzaðýlarýn midesi dört bölmeli olduðu halde
hayatlarýnýn ilk dönemlerinde tek mideli hayvanlar
gibi midesinin bir bölmesi çalýþýr. Emdiði süt ön
mideye uðramadan asýl mideye geçer. Buzaðýlarýn
sütle beslenmesi döneminde þu noktalara dikkat
edilmelidir:

1.Günlük verilen süt miktarý buzaðýnýn canlý
aðýrlýðýnýn % 10'unu geçmemelidir. Ýhtiyacýn
altýndaki süt miktarý beslenme yetersizliðine yol
açtýðý gibi fazla sütte ishallere neden olur.

2.Verilen sütün sýcaklýðý 37-40oC derece
dolayýnda olmalýdýr.

Sývý gýdalarýn iki öðünde verilmesi günde iki
defa gözlem yapma açýsýndan daha faydalýdýr. Bu
sayede kýsa sürede geliþen hastalýklara karþý
müdahale etme þansý artar. Süt kovalarý ve emzikler
her besleme sonrasýnda mutlaka iyice yýkanýp,
durulanarak temizlenmelidir.

BUZAÐILARIN BAÞLANGIÇ YEMLERÝ
Buzaðýlar bir haftalýk olduklarýnda toz

halindeki kuru yemleri yemeye baþlarlar. Üç, dört
haftalýk olduklarýnda bu yemden tam olarak
yararlanýr duruma gelirler. Ancak buzaðýlara
verilecek yemlerin inek yeminden farklý ve daha
yüksek deðerli olmasý gerekir. Ýþte bu yeme buzaðý
büyütme yemi denmektedir.

Erken yeme alýþtýrmak için buzaðýlarýn aðýzlarý
dolayýna bir miktar toz halindeki yem sürülür, ya da
süt kovasýnýn dibine bir miktar yem konulur. Buzaðý
önceleri farkýnda olmadan yediði bu katý yemi
sonralarý aramaya baþlar. Yüksek düzeyde
sindirilebilir buzaðý büyütme yemlerinin verilmesi
iþkembesinin hýzlý bir þekilde geliþimini saðlar.
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Buzaðýlarýn sütten kesilmeden önce 100 kg'lýk
vücut aðýrlýðý için en az 1 kg buzaðý baþlangýç yemi
tüketmeleri saðlanmalýdýr. Uygun bir buzaðý bakým
ve beslemesi ile 4 aylýk yaþta tam ergin bir hayvanýn
sindirim ve iþkembe sistemi ölçüsüne ulaþmýþ olur.
Uygulanan yemleme yalnýz aðýrlýk artýþý saðlamak
yönünde deðil, ayný zamanda diðer geliþmeleri de
saðlamalýdýr.

KURU OT
Buzaðýlar ikinci haftadan itibaren azar azar

kuru ot yemeye baþlar. Buzaðýlara verilmesi en uygun
olan kuru ot yapraklý, iyi kurutulmuþ, yumuþak kuru
yoncadýr. Kuru ot yada yonca hayvanlarýn önünde
yiyebileceði kadar bulundurulmalýdýr. Genç yaþta
kuru ot yiyen buzaðýlarda iþkembenin çalýþmasý ve
geliþmesi daha erken þekillenir. Bu da buzaðýnýn
saðlýðý yönünden yararlýdýr. Buzaðýnýn önüne her gün
yeni ot konulmalý, bir önceki günden kalanlar
yemlikten alýnýp daha yaþlý hayvanlara verilmelidir.

Dört aydan sonra buzaðý rasyonunun en
önemli bölümünü kuru ot oluþturur. Buzaðýlara
gereðinden fazla kaba yem verilmesi karýn
sarkýklýðýna neden olur. Kaba yeme düþkün olan
buzaðýlarda bu gibi istenmeyen bir vücut yapýsýnýn
oluþmamasý için hayvana verilen kaba yemler
sýnýrlandýrýlmalýdýr. 3 aylýk yaþtan küçük olan
hayvanlara su içeriði yüksek olan silaj ve taze mera
otlarý verilmemelidir. Bu yem tüketimini sýnýrlar ve
büyümeyi olumsuz etkiler. Buzaðýlara temiz ve taze su
4. günden itibaren verilebilir. Sývý yemler yanýnda su
verilen hayvanlarda yem tüketimi arttýðýndan
hayvanlarýn geliþiminin daha iyi olduðu gözlenir. Tuz
ihtiyaçlarýný karþýlamak için uygun kaya tuzu ve
yalama taþý kolayca eriþebilecek yerlere konulmalýdýr.

3-4 aylýk olan buzaðýlara Brucella ve bölgede
görülen diðer hastalýklar için aþý tatbik edilir. Ýç ve dýþ
parazit mücadelesi yapýlýr.

BUZAÐILARIN ÝSHALDEN KORUNMASI
Buzaðýlar ilk beþ haftada hastalýklara karþý çok

hassastýr. Sindirim ve solunum sistemi hastalýklardan
korumanýn en etkili yolu buzaðýya zamanýnda kaliteli
kolostrum sunulmasýnýn yaný sýra iþletmede ödünsüz
hijyen gereklerine uymaktýr. 

Bazý yetiþtiriciler, buzaðýlara 15.günlük yaþtan
itibaren verilmesi gereken kuru yoncayý, ishale yol
açtýðý gerekçesiyle 5-6 haftalýk yaþtan sonra
vermektedirler. Oysa ishale yol açan, erken dönemde
biçilen yoncada bulunan yüksek orandaki oksalik
asittir. Bu nedenle kaba yem olarak buzaðýlara
verilecek yonca; 1/10 oranýnda çiçeklendiðinde
biçilmelidir. 2 aydan sonra buzaðý baþlangýç yemi
yerine bir alýþtýrma programý dahilinde daha
ekonomik olan buzaðý büyütme yemine geçilmelidir.

Yüksek rutubet oraný kuru madde tüketimini
sýnýrlayacaðýndan, mümkünse 3 aylýk yaþtan önce
silaj yemlemesi ve otlatma yapýlmamalýdýr. Ýþkembe
içerisinde çok yer kaplayan samanýn, kesif yem
tüketimini sýnýrlayarak buzaðýlarda geliþme geriliðine
yol açtýðý unutulmamalýdýr. Görülen ilk belirtiler
þunlar olabilir: Þiddetli ishal, iþtahsýzlýk, genel bir
cansýzlýk ve hareketsizlik. Dýþký açýk renk olup keskin
ve hoþa gitmeyen bir kokusu vardýr. Buzaðýnýn vücut
sýcaklýðý normalin yukarýsýnda veya aþaðýsýnda
olabilir.

Buzaðýlarýn þiddetli bir salgýn çýktýðý zaman
tedavi etkili olmayabileceðinden aþaðýdaki önleyici
tedbirler alýnmalýdýr.

1.Doðum temizlenmiþ ve ilaçlanmýþ doðum
bölmelerinde yaptýrýlmalýdýr.

2.Doðan buzaðýlar ayrý ayrý buzaðý
bölmelerinde bulundurulmalýdýr.

3.Buzaðý bölmelerinde zemin tahta ýzgaralý
olmalý, temiz ve bol yataklýk bulundurulmalýdýr.

4.Buzaðý barýnaklarý havadar ve rutubetsiz
olmalýdýr.

5.Barýnaklarda kullanýlan tüm malzeme sýk sýk
temizlenip ilaçlanmalýdýr.

6.Buzaðýnýn kesilen göbek kordonuna ilk iki
gün ve günde iki defa tentürdiyot ve sülfamit-
antibiyotik toz tatbik edilmelidir.

7.Bakýcý ve saðýmcýlar el ve giyim temizliðine
dikkat etmelidir.

8.Buzaðýlarýn birbirini ve diðer þeyleri emme ve
yalamalarýna mani olunmalýdýr.

9.Yeni doðan buzaðýya aðýz sütü mutlaka
verilmeli ve bir günde verilen süt miktarý buzaðýnýn
doðum aðýrlýðýnýn 1/10'unu geçmemelidir. Buzaðýya
içirilen süt fazla yaðlý olmamalý, sýcaklýðý 38oC
civarýnda olmalý ve her gün bu sýcaklýkta verilmelidir.
Ýshal çok süratle yayýldýðýndan hasta hayvanlar
derhal saðlamlardan ayrýlmalýdýr.
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Bamya ; körpe meyveleri taze ya da kuru sebze
ve konserve olarak tüketilip  (Hibiscusesculentus)
anayurdu Afrika'dýr. Ebegümecigiller (Malvaceae)
familyasýndan ýlýk iklimlerde yetiþen bir yýllýk otsu bir
bitki olan bamyanýn bazý çalýmsý çeþitleri 2,5 metreye
kadar boylanabilirse de, sebze olarak tarýmý yapýlan
çeþitleri genellikle 50-60 cm yüksekliðindedir.

Ülkemizde 2014 yýlý için 64.707 da alanda
33.103 ton üretimi yapýlan bamya en çok :

Ege bölgesinde 24.844 da alanda 13949 ton
Marmara Bölgesinde 12.678 da alanda 4783 ton 
Akdeniz Bölgesinde 10.149 da alanda 7192 ton 
Batý Karadeniz Bölgesinde 9.528 da alanda 4016
ton üretimi yapýlmaktadýr.

Bamya bitkisinin,yapraklarý el ayasý þeklinde,
kökleri oldukça derinde, meyvesi ince uzun piramit
þeklinde tohumlarý yuvarlak, oval ve yeþil renktedir.
Bamyanýn yapraklarý çýnar yapraðý gibi dilimli ve
tüylü, kirli sarý renkteki çiçeklerinin ortasý kýrmýzýdýr.
Beþ köþeli ve sivri uçlu bir kapsül (kýlýf) biçimindeki
sarýmsý yeþil renkli meyvelerin koyu kývamlý, yapýþkan
bir salgýsý vardýr, içinde çok sayýda küçük, yuvarlak
tohum bulunan bu tüylü meyveler henüz
sertleþmeden toplandýðý için, sebze olarak yenen
körpe bamyalar ancak 3-5 cm uzunluðundadýr.
Körpe bamyalar düzenli olarak toplanýrsa, don
olaylarý baþlayýncaya kadar bitki meyve vermeyi
sürdürür. Kuraklýða dayanabilen bamya bitkisi,
dondan kötübir þekilde etkilenir.

Türkiye'nin hemen her yerinde, özellikle Ege
ve Akdeniz bölgelerinde yetiþtirilen bamyanýn
ülkemizde yenen tek bölümü meyveleridir. Bamya,
yaþ ve kuru olarak tüketilebilir. Tazeyken toplanmalý
ve tüketilmelidir, çünkü olgunlaþtýkça kartlaþýr.
Bamyanýn kurutulmasý, çiçek açar açmaz toplanýp
ipe dizilerek güneþ altýnda bekletilmesi ile olur.
Bamya, çok deðiþik mutfaklarda kendine yer bulur.
Bunlar arasýnda Akdeniz ülkeleri, Hindistan,
Japonya ve Amerika'nýn güney eyaletleri sayýlabilir.
Türkiye'de ve genel olarak Akdeniz ülkelerinde sebze
yemeði olarak ya da etli yemeði yapýlan bamya,
Türkiye'de çok tercih edilmese de kýzartýlarak da
tüketilmektedir Balýkesir bamyasý ve sultani bamya
denen irice çeþitleri taze, olgunlaþmadan toplanan
küçük Amasya bamyasý ise kuru sebze olarak yenir.
Oysa birçok ülkede yapraklarýndan ve
tohumlarýndan salata yapýlýr, meyvelerinin salgýsý
çorbalara kývam vermek için kullanýlýr. Ayrýca tropik
ülkelerde gövde liflerinden kumaþ ve sicim üretilir.
Mide ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný
saðlayarak sindirim sistemine yardýmcý olur. Lif oraný

yüksek bir besin olan bamya, idrar söktürücüdür ve
kabýzlýðý gidermekte faydalýdýr. Mineraller açýsýndan
da zengin bir sebze olan bamya, halsizliðe iyi geldiði
bilinmektedir.

Bitkinin; kök sistemi ana bir kazýk kök etrafýna
dallanmýþ ikinci derecede kazýk kökler ile  saçak
köklerden oluþmaktadýr. Derin bünyeli topraklarda
kökler (100-120 cm) derine gidebilir. Taban suyu
seviyesinin yüksek olan yerlerde gövde boyu ancak
40-50 cm olabilir. Gövdenin üzeri tüylü veya tüysüz,
açýk yeþil sarýmtýrak renktedir. Oldukça kalýn ve
saðlam yapýlý olan bamya gövdesinde
(nodyum:gövde üzerinde yaprak yada tomurcuðun
geliþtiði yer ,þiþkinlik yada kabartý)nodyum   aralarý
çeþitlere ve yetiþtirme þartlarýna göre
deðiþir.Nodyumlardan bir yaprak ile bir çiçek veya
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BAMYA YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ yan dal meydana gelir. Bir nodyumdan
ikinci kez çiçek veya yan dal meydana
gelmez. Bamyada yandal ile gövde
boyu ve yandal sayýsý en önemli verim
komponentleridir. Nodyum sayýsýnýn,
yandal sayýsýnýn ve gövde boyunun
artmasý verim artýþýnda önemli bir
kriterdir. Ancak Nodyum aralarýnýn uzun
olmamasý istenir. Yapraðý çeþitlere baðlý
olarak parçalý veya tek parçalý
olabilmektedir. Yapraklar çeþitlere göre
açýk yeþil, koyu yeþil ve kýrmýz renkte
olabilmektedir. Bazý kýrmýzý yapraklý
çeþitler süs bitkisi olarak da
kullanýlmaktadýr. Bamya üretiminde
yaprak iriliði ile yaprak sapý uzunluðu
önemli iki kriteridir. Özellikle bamya
hasatý sýrasýnda hasat iriliðine gelmiþ meyvelerin
görülebilmesine olanak saðlayan uzun yaprak saplý
ve küçük yapraklý çeþitler tercih edilmektedir. Kýsa
yaprak saplý ve iri yapraklý çeþitler arzu edilmez. Zira
böyle çeþitlerde boyun kýsa olmasý nedeniyle hasat
sýrasýnda meyveler kolay görülmez. Hasat
döneminde gözden kaçýrýlan meyveler kartlaþarak
pazarlanamaz hale gelir.Çiçek tablasý ve meyvesi
yenilen sebzeler arasýnda yer alan bamya çiçekleri
böcekler için çok çekici bir özellik gösteren ve
biyolojik olarak erselik yapýdadýr. Büyük oranda
kendine döllenir. Sýcaklýða ve böcek populasyonunun
özellikle arý populasyonunun yoðunluðuna baðlý
olarak düþük olan yabancý döllenme oraný %63'e
kadar çýkabilir. . Bamyada çiçekler sabahýn erken
saatlerinde açar. Tozlanma ve döllenmediþicik
tepesinin reseptif olduðu bu saatlerde meydana gelir.
Döllenmeden hemen sonra taç yapraklar kapanýr,
buruþur ve meyve geliþimi baþlayarak kuruyan taç
yapraklar dökülür. Meyvelerdeki tohum evi sayýsýda
çeþide göre 5-8 arasýnda deðiþir. Meyve þekli uzun,
piramit þeklinde veya yuvarlaða yakýn tombul olabilir.
Meyveler açýk yeþil, yeþil, þarap kýrmýzýsý renkli
olabilir. Meyve sapý ve meyve üzeri çeþitlere baðlý
olarak bol tüylü, az tüylü veya tüysüz olabilir. Hasat

dönemindeki meyve irilikleri dikkate alýndýðýnda 1.5-
2 cm uzunluðundaki meyvelerden 8-10 cm
uzunluðundaki meyvelere kadar farklý deðiþiklikler
dikkat çekmektedir. Amasya çiçek bamyasý bir cm
uzunluk alýnca hasat edilirken Bornova bamyasýnda
hasat 3-4 cm lik dönemde yapýlýr. Bamyada meyve
çok hýzlý büyür. Yapýlan bir çalýþmada meyvenin
günde 2 cm uzadýðý belirlenmiþtir. Ülkemizde tüketici
alýþkanlýðý nedeniyle genellikle küçük meyve boyuna
sahip bamyalar tercih edilirken ABD, Afrika ve
Avusturalyada daha iri meyveli çeþitler yetiþtirilir ve
tüketilir. Olgun meyveler 30 cm kadar boy alabilirler.
Ülkemizde yaygýn olarak yetiþtirilen yerli bamya
çeþitlerine ait bilgiler aþaðýda verilmiþtir.

Sultani Bamya: Marmara ve Ege
bölgelerimizde yaygýn yetiþtirilen koyu yeþil renkli
düzgün ve beþgen köþeli meyvelere sahip önemli bir
çeþidimizdir. Meyve eti yumuþak ve çok lezzetlidir.
Sofralýk bir çeþit olan sultani bamyada hasat
gecikmesi ile selülozlaþma çok yavaþ olur. 

Bornova Bamyasý (Manikürlü bamya) : Ege
bölgesinde yetiþtirilen Bornova bamyasý sofralýk ve
konservelik bir çeþittir. Sümüksü yapý oluþturmamasý
nedeniyle konserve deðeri yüksektir. Meyve sultani
bamya kadar uzun deðildir. Ucu hafif tombul ve sap
baðlantý kýsmý incedir. En belirgin özelliði ise sap
baðlantý kýsmýnýn mor renk taþýmasýdýr. Beþ köþeli
meyve etli ve çok lezzetlidir.

Balýkesir Bamyasý (Tombul bamya) : Balýkesir
bamyasý deðer yerli çeþitlerimizden altý köþeli ve etli
meyve özelliði ile kolayca ayrýlabilir. Çok kýsa þiþkin
meyveli ve ucu küttür. Bu nedenle tombul bamya
olarak adlandýrýlýr. Taze tüketime uygunluðu kadar
konserve içinde uygun olan bu çeþidin meyveleri etli,
ancak çok çekirdeklidir.

Amasya (Çiçek) Bamyasý: Amasya, Tokat ve Ýç
Anadoluda yaygýn olarak yetiþtirilen ve çiçek bamyasý
olarak da adlandýrýlan bu çeþit açýk yeþil renkli ve
küçük meyvelidir. Çiçekler açýlarak döllenme
tamamlandýktan bir süre sonra hasat yapýlýr.
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Bamya ; körpe meyveleri taze ya da kuru sebze
ve konserve olarak tüketilip  (Hibiscusesculentus)
anayurdu Afrika'dýr. Ebegümecigiller (Malvaceae)
familyasýndan ýlýk iklimlerde yetiþen bir yýllýk otsu bir
bitki olan bamyanýn bazý çalýmsý çeþitleri 2,5 metreye
kadar boylanabilirse de, sebze olarak tarýmý yapýlan
çeþitleri genellikle 50-60 cm yüksekliðindedir.

Ülkemizde 2014 yýlý için 64.707 da alanda
33.103 ton üretimi yapýlan bamya en çok :

Ege bölgesinde 24.844 da alanda 13949 ton
Marmara Bölgesinde 12.678 da alanda 4783 ton 
Akdeniz Bölgesinde 10.149 da alanda 7192 ton 
Batý Karadeniz Bölgesinde 9.528 da alanda 4016
ton üretimi yapýlmaktadýr.

Bamya bitkisinin,yapraklarý el ayasý þeklinde,
kökleri oldukça derinde, meyvesi ince uzun piramit
þeklinde tohumlarý yuvarlak, oval ve yeþil renktedir.
Bamyanýn yapraklarý çýnar yapraðý gibi dilimli ve
tüylü, kirli sarý renkteki çiçeklerinin ortasý kýrmýzýdýr.
Beþ köþeli ve sivri uçlu bir kapsül (kýlýf) biçimindeki
sarýmsý yeþil renkli meyvelerin koyu kývamlý, yapýþkan
bir salgýsý vardýr, içinde çok sayýda küçük, yuvarlak
tohum bulunan bu tüylü meyveler henüz
sertleþmeden toplandýðý için, sebze olarak yenen
körpe bamyalar ancak 3-5 cm uzunluðundadýr.
Körpe bamyalar düzenli olarak toplanýrsa, don
olaylarý baþlayýncaya kadar bitki meyve vermeyi
sürdürür. Kuraklýða dayanabilen bamya bitkisi,
dondan kötübir þekilde etkilenir.

Türkiye'nin hemen her yerinde, özellikle Ege
ve Akdeniz bölgelerinde yetiþtirilen bamyanýn
ülkemizde yenen tek bölümü meyveleridir. Bamya,
yaþ ve kuru olarak tüketilebilir. Tazeyken toplanmalý
ve tüketilmelidir, çünkü olgunlaþtýkça kartlaþýr.
Bamyanýn kurutulmasý, çiçek açar açmaz toplanýp
ipe dizilerek güneþ altýnda bekletilmesi ile olur.
Bamya, çok deðiþik mutfaklarda kendine yer bulur.
Bunlar arasýnda Akdeniz ülkeleri, Hindistan,
Japonya ve Amerika'nýn güney eyaletleri sayýlabilir.
Türkiye'de ve genel olarak Akdeniz ülkelerinde sebze
yemeði olarak ya da etli yemeði yapýlan bamya,
Türkiye'de çok tercih edilmese de kýzartýlarak da
tüketilmektedir Balýkesir bamyasý ve sultani bamya
denen irice çeþitleri taze, olgunlaþmadan toplanan
küçük Amasya bamyasý ise kuru sebze olarak yenir.
Oysa birçok ülkede yapraklarýndan ve
tohumlarýndan salata yapýlýr, meyvelerinin salgýsý
çorbalara kývam vermek için kullanýlýr. Ayrýca tropik
ülkelerde gövde liflerinden kumaþ ve sicim üretilir.
Mide ve baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýný
saðlayarak sindirim sistemine yardýmcý olur. Lif oraný

yüksek bir besin olan bamya, idrar söktürücüdür ve
kabýzlýðý gidermekte faydalýdýr. Mineraller açýsýndan
da zengin bir sebze olan bamya, halsizliðe iyi geldiði
bilinmektedir.

Bitkinin; kök sistemi ana bir kazýk kök etrafýna
dallanmýþ ikinci derecede kazýk kökler ile  saçak
köklerden oluþmaktadýr. Derin bünyeli topraklarda
kökler (100-120 cm) derine gidebilir. Taban suyu
seviyesinin yüksek olan yerlerde gövde boyu ancak
40-50 cm olabilir. Gövdenin üzeri tüylü veya tüysüz,
açýk yeþil sarýmtýrak renktedir. Oldukça kalýn ve
saðlam yapýlý olan bamya gövdesinde
(nodyum:gövde üzerinde yaprak yada tomurcuðun
geliþtiði yer ,þiþkinlik yada kabartý)nodyum   aralarý
çeþitlere ve yetiþtirme þartlarýna göre
deðiþir.Nodyumlardan bir yaprak ile bir çiçek veya
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olarak düþük olan yabancý döllenme oraný %63'e
kadar çýkabilir. . Bamyada çiçekler sabahýn erken
saatlerinde açar. Tozlanma ve döllenmediþicik
tepesinin reseptif olduðu bu saatlerde meydana gelir.
Döllenmeden hemen sonra taç yapraklar kapanýr,
buruþur ve meyve geliþimi baþlayarak kuruyan taç
yapraklar dökülür. Meyvelerdeki tohum evi sayýsýda
çeþide göre 5-8 arasýnda deðiþir. Meyve þekli uzun,
piramit þeklinde veya yuvarlaða yakýn tombul olabilir.
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dönemindeki meyve irilikleri dikkate alýndýðýnda 1.5-
2 cm uzunluðundaki meyvelerden 8-10 cm
uzunluðundaki meyvelere kadar farklý deðiþiklikler
dikkat çekmektedir. Amasya çiçek bamyasý bir cm
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Bornova Bamyasý (Manikürlü bamya) : Ege
bölgesinde yetiþtirilen Bornova bamyasý sofralýk ve
konservelik bir çeþittir. Sümüksü yapý oluþturmamasý
nedeniyle konserve deðeri yüksektir. Meyve sultani
bamya kadar uzun deðildir. Ucu hafif tombul ve sap
baðlantý kýsmý incedir. En belirgin özelliði ise sap
baðlantý kýsmýnýn mor renk taþýmasýdýr. Beþ köþeli
meyve etli ve çok lezzetlidir.
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bamyasý deðer yerli çeþitlerimizden altý köþeli ve etli
meyve özelliði ile kolayca ayrýlabilir. Çok kýsa þiþkin
meyveli ve ucu küttür. Bu nedenle tombul bamya
olarak adlandýrýlýr. Taze tüketime uygunluðu kadar
konserve içinde uygun olan bu çeþidin meyveleri etli,
ancak çok çekirdeklidir.

Amasya (Çiçek) Bamyasý: Amasya, Tokat ve Ýç
Anadoluda yaygýn olarak yetiþtirilen ve çiçek bamyasý
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Ortalama bir cm büyüklüðündeki meyveler þekil
olarak sultani bamyaya benze ancak çok küçüktürler.
Çiçek bamyasý genellikle kurutmalýk olarak
deðerlendirilir.

Meyve baþýna elde edilebilen bamya tohum
adedi 70-90 arasýnda deðiþir. Tohum kabuðunun
kalýn olmasý nedeniyle tohumlar geç ve zor çimlenir.
Bu nedenle tohumlarýn ekimden önce 1 gün ýslak bez
arasýnda veya 30 dakika aseton veya alkol içinde
ýslatýlmasý önerilmektedir. Tohumlar çimlenme
güçlerini 2-3 yýl muhafaza ederler. Daha yaþlý
tohumlarýn düzenli çimlenebilmesi için toprak
sýcaklýðý 20 °C üzerinde olmalýdýr. Daha düþük
sýcaklýklarda çimlenme süresi uzar büyük sorunlar ile
karþýlaþýlýr. Çimlenme için sýcaklýk ve toprak
rutubetinin optimum olmasý gerekir. Tohum
dikiminden sonra oluþan aþýrý yaðýþ veya sulama ile
oluþan aðýr rutubet tohumlarýn çürümesine neden
olur. Ayrýca toprak yüzeyinde oluþan aðýr rutubet
tohumlarýn çürümesine; toprak yüzeyinde oluþan
kaymak tabakasý çimlenme ve fide çýkýþýný
engelleyerek bu durumda ekimin yenilenmesi
önerilir.

Tüylülük Özelliði; Bamya üretimini
sýnýrlandýran en önemli bitkisel özellik gövde, yandal,
yaprak ve meyvelerinde bulunan tüylerdir. Tüylülük
bitkinin zararlýlara karþý savunma
mekanizmasý olarak tanýmlanmaktadýr.
Ancak bakým iþleri ve hasat sýrasýnda
tüylerin salgýladýðý kaþýndýrýcý maddeler
(eksudatlar) üretimi sýnýrlandýrmaktadýr. Bu
tüylerin hasat sýrasýnda kullanýlan
eldivenleri bile deldiði bilinmektedir.
Üretimi yapýlacak çeþidin pek çok özelliði
yanýnda az tüylü olmasý istenir. Düzyaman
(1998) tarafýndan yapýlan çalýþmada Ýtalya
ve bazý Afrika bamya çeþitlerinin aþýrý tüylü,
ABD, Hindistan, Pakistan ve Japonya'nýn
bazý çeþitlerinin ise az tüylü olduðu
belirtilmiþtir. Yine ayný araþtýrýcý ülkemizin
ticari çeþitlerinden olan Kabaklý ve Denizli
çeþitlerinin aþýrý tüylü Akköy ve Sultani

çeþitlerinin ise orta oranda tüy
içerdiðini vurgulamýþtýr.

Sümüksü madde: Bamyada
bulunan ve pek çok insanýn
hoþlanmadýðý yapýþkan sümüksü
madde yada musilaj asdik
polisakkaritler yapýsýndadýr ve suda
büyük oranda viskosite göstermektedir.
Bu nedenle çeþitlerin bu musilaj
maddeyi çok oluþturmamasý arzu
edilir.  Taze tüketimde ise hasattan
sonra meyvelerin bir gün süre ile
soldurulmasýnýn sümüksü madde
miktarýnda azalmaya neden olduðu
vurgulanmýþtýr.

Bamya sýcak iklim sebzesidir.
Yüksek sýcaklýk içeren bölgelerde düzenli bir geliþme
göstererek yüksek verim yapar. Sýcak iklim sebzesi
olmasýna raðmen alýþtýrýlarak düþük sýcaklýklara
maruz býrakýlýrsa 5-6 °C gibi düþük sýcaklýklara
dayanabilir. Ancak verim çok düþer. Gece
sýcaklýklarýn düþtüðü bölgelerde bitki bodur kalýr ve
düzenli ürün vermez. Ortalama hava sýcaklýðý 15-20
°C, toprak sýcaklýðý en az 15 °C olunca tohum ekimi
yapýlmalýdýr.

Bamya toprak isteði yönünden çok seçici
deðildir. Her tür toprakta rahatlýkla yetiþtirilebilir.
Diðer tür sebzelerin yetiþemediði yer altý su seviyesi
yüksek topraklarda da baþarý ile yetiþebilir. Ancak
ekonomik bir üretim yapmak için derin, geçirgen ve
kumlu-týnlý topraklar en ideal toprak tipidir. Özellikle
tohum ekim döneminde aþýrý toprak rutubetini
sevmez. Besin maddelerince ve özellikle de azot
bakýmýndan zengin topraklarda nodyum aralarý uzar
ve böylece meyve sayýsý azalarak verim düþer.  Killi
topraklar ve kaymak baðlama özellikle tohum
çimlenme döneminde çok büyük problemlere neden
olur. Bu nedenle ilkbaharda bamya tohumlarýnýn
ekimi geç yapýlarak bu dönemde karþýlaþýlan tohum
çimlenme problemleri yok edilmeye çalýþýr. Bamya
üretimi genellikle tarlada hazýrlanan karýklarýn boyun
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noktalarýna ocakvari direkt tohum ekimi þeklinde
yapýlýr. Çok az oranlarda da olsa tüplü yetiþtirilen
fideler ile de üretim yapýlabilmektedir.  Ayrýca düz
tarlaya doðrudan tohum ekimi suretiyle de üretim
yapýlabilir.

EKÝMÝ: Ekiminde ilkbaharda toprak derin
olmayacak þekilde sürülür. Hava koþullara göre
birkaç gün güneþlenen topraða Disk-Harrowdan
önce toprak analizine göre temel gübreleme yapýlýr.
Gübrelerin tamamý bir defada verilir. Düzlenen
tarlada ekim yapýlacak olan masuralar 40-50 cm ara
ile açýlýr. Toprak tavý yeterli ise tohum ekimi hemen
yapýlýr, deðilse masuralara salma su verilir ve
tavlanmasý beklenir. Toprak tavlaþýnca masuralarýn
boyun noktalarýna 20-25 cm sýra üzeri mesafe ile ve
her ocaða 3 tohum gelecek þekilde 2-3 cm derinliðe
ekim yapýlýr. Mümkün ise her ocaðýn üzerine bir avuç
yanmýþ çiftlik gübresi konur. Bu uygulama kaymak
tabakasý oluþumunu engeller. Tohumlar toprak tavýda
yeterli ise hýzla çimlenerek 2 hafta içinde toprak
üzerine çýkarlar. Sulama yapýlmadan yapýlacak
bamya üretimlerinde ise ayný þekilde yapýlan toprak
iþlemesinden sonra düz tarlaya sýralara el ile veya
mibzer ile sýra arasý 40-50 cm sýra üzeri ise 15-20
cm mesafelerle tohum ekimi yapýlýr. Bir dekar alan
için 1.5-2.0 kg tohum yeterlidir.

BAKIM ÝÞLERÝ: Çýkýþlarýný tamamlayan bitkiler
ilk hakiki yapraklarýný çýkardýklarý zaman masuralý
üretimde her ocakta birbirinden uzak 2 bitki
býrakýlarak seyreltilir ve 1. Çapa yapýlýr. Düz tarla
ekimlerinde ise bitkiler 2-3 hakiki yapraklý olunca 1.
Çapa yapýlýr. Bu çapalama iþlemi hem yabancý ot
geliþimini engeller hemde topraðýn havalanmasýný
saðlar. Susuz yapýlan üretimde bitkiler 15-20 cm boy
alýnca 2. Çapa yapýlýr. Bundan sonraki geliþim
durumuna göre 3. Çapa gerekirse yapýlýr. Çünkü
bitkiler hýzla geliþerek aralarýný kapatýr ve yabancý ot

geliþimini engeller. Masuralý üretim þeklinde sulama
yapýldýðý için yabancý ot geliþimi kaçýnýlmaz olur. Bu
nedenle 3. çapalama iþlemi gerekli olabilir. Bitkiler
15-20 cm boy aldýktan sonra yapýlacak bakým iþleri
sulama ve hastalýk-zararlý mücadelesidir.

Masura þeklinde yapýlan üretimlerde tohum
ekimi ile birlikte iklim koþullarýna baðlý olmak
koþuluyla gerekli olduðu dönemlerde salma þeklinde
sulama yapýlýr. Yaðmurlama sulama küllenme
hastalýðýný teþvik ettiði için kesinlikle yapýlmamalýdýr.
Bamya üretiminde özellikle ilk meyveler görüldükten
sonra verilen su verim üzerinde olumlu etki yapar.

Bamya gübreye çok fazla reaksiyon göstermez.
Ýyi bir ürün alabilmek için toprak analiz sonucuna
göre dekara 3-4 kg N, 8-10 kg P2O5, 10-12 kg
K2O olacak þekilde temel bir ticari gübre verilerek
Disk-Harrow ile 0-15 cm derine karýþtýrýlýr. Dekara 2-
3 ton yanmýþ ahýr gübresi uygulamasý önerilmektedir.
Azotlu gübre uygulamasýnýn sýnýrlandýrýlmasý da bitki
boyunun aþýrý uzamasýný engellemesi açýsýndan
önemlidir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE: 
Bamya üretiminde karþýlaþýlan en önemli

hastalýk Külleme hastalýðý, en önemli zararý ise
yaprak bitleridir. Kök boðazý çürüklüðü gibi fungal
kökenli hastalýklara ve beyazsineklere karþýda gerekli
önlemler alýnmalýdýr. Burada unutulmamasý gereken
bamyada kullanýlan ilaçlarýn hasat tarihine uygun
olmasýdýr. Hasata yakýn kullanýlan pestisitlerin kalýntý
býrakmamasý için son ilaçlama ile hasat arasýndaki
bekleme süresine dikkat edilerek buna uygun
bekleme süresi kýsa ilaçlar kullanýlmalýdýr. Kültürel
tedbirler ile zararlý ya da hastalýk zararý en az
indirgenebilir. 

Tohum elde etmek amacýyla yapýlacak bamya
yetiþtiriciliðinde toprak hazýrlýðý, tohum ekimi ve
bakým koþullarý normal pazar için yapýlan taze
bamya üretiminden farklý deðildir. Ancak tohum
eldesi amacýyla yapýlan üretimde, sýra arasý ve üzeri
mesafeler daha fazla tutulur. Çeþidin habitüs iriliðine
veya dallanma özelliðine göre tohum ekimi genelde
90- 120x30-40 cm mesafelerle yapýlýr. Türkiye'de
özellikle, Ege ve Marmara bölgelerinde bamya
yetiþtiriciliði yoðunlaþmýþtýr. Ancak Karadeniz ve
Akdeniz bölgelerinde de yaygýnlýk kazanmýþtýr. Bu
durum da, zamanla iklimle uyum saðlayan yerel
bamya çeþitlerinin oluþmasýna neden olmuþtur. 

HASAT: Bamyalar normal büyüklüklerinin ½ -
3 ü olunca toplanýr. Hasatta bamya elle tutulur ve
aþaðýya doðru bastýrýlarak koparýlýr. Hasadý zor ve
sýkýcýdýr. Daha geç zamana býrakýlarak büyütülen
bamyalarýn dokusu sertleþtiði ve selülozlaþtýðý için
pazar deðeri yoktur. Bir kiþi günde 15-20 kg. bamya
toplayabilir. Bamyalar toplandýkça diðer taraftan
gövde üzerinde açan çiçeklerden yeni bamyalar
oluþur.
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Ortalama bir cm büyüklüðündeki meyveler þekil
olarak sultani bamyaya benze ancak çok küçüktürler.
Çiçek bamyasý genellikle kurutmalýk olarak
deðerlendirilir.

Meyve baþýna elde edilebilen bamya tohum
adedi 70-90 arasýnda deðiþir. Tohum kabuðunun
kalýn olmasý nedeniyle tohumlar geç ve zor çimlenir.
Bu nedenle tohumlarýn ekimden önce 1 gün ýslak bez
arasýnda veya 30 dakika aseton veya alkol içinde
ýslatýlmasý önerilmektedir. Tohumlar çimlenme
güçlerini 2-3 yýl muhafaza ederler. Daha yaþlý
tohumlarýn düzenli çimlenebilmesi için toprak
sýcaklýðý 20 °C üzerinde olmalýdýr. Daha düþük
sýcaklýklarda çimlenme süresi uzar büyük sorunlar ile
karþýlaþýlýr. Çimlenme için sýcaklýk ve toprak
rutubetinin optimum olmasý gerekir. Tohum
dikiminden sonra oluþan aþýrý yaðýþ veya sulama ile
oluþan aðýr rutubet tohumlarýn çürümesine neden
olur. Ayrýca toprak yüzeyinde oluþan aðýr rutubet
tohumlarýn çürümesine; toprak yüzeyinde oluþan
kaymak tabakasý çimlenme ve fide çýkýþýný
engelleyerek bu durumda ekimin yenilenmesi
önerilir.

Tüylülük Özelliði; Bamya üretimini
sýnýrlandýran en önemli bitkisel özellik gövde, yandal,
yaprak ve meyvelerinde bulunan tüylerdir. Tüylülük
bitkinin zararlýlara karþý savunma
mekanizmasý olarak tanýmlanmaktadýr.
Ancak bakým iþleri ve hasat sýrasýnda
tüylerin salgýladýðý kaþýndýrýcý maddeler
(eksudatlar) üretimi sýnýrlandýrmaktadýr. Bu
tüylerin hasat sýrasýnda kullanýlan
eldivenleri bile deldiði bilinmektedir.
Üretimi yapýlacak çeþidin pek çok özelliði
yanýnda az tüylü olmasý istenir. Düzyaman
(1998) tarafýndan yapýlan çalýþmada Ýtalya
ve bazý Afrika bamya çeþitlerinin aþýrý tüylü,
ABD, Hindistan, Pakistan ve Japonya'nýn
bazý çeþitlerinin ise az tüylü olduðu
belirtilmiþtir. Yine ayný araþtýrýcý ülkemizin
ticari çeþitlerinden olan Kabaklý ve Denizli
çeþitlerinin aþýrý tüylü Akköy ve Sultani

çeþitlerinin ise orta oranda tüy
içerdiðini vurgulamýþtýr.

Sümüksü madde: Bamyada
bulunan ve pek çok insanýn
hoþlanmadýðý yapýþkan sümüksü
madde yada musilaj asdik
polisakkaritler yapýsýndadýr ve suda
büyük oranda viskosite göstermektedir.
Bu nedenle çeþitlerin bu musilaj
maddeyi çok oluþturmamasý arzu
edilir.  Taze tüketimde ise hasattan
sonra meyvelerin bir gün süre ile
soldurulmasýnýn sümüksü madde
miktarýnda azalmaya neden olduðu
vurgulanmýþtýr.

Bamya sýcak iklim sebzesidir.
Yüksek sýcaklýk içeren bölgelerde düzenli bir geliþme
göstererek yüksek verim yapar. Sýcak iklim sebzesi
olmasýna raðmen alýþtýrýlarak düþük sýcaklýklara
maruz býrakýlýrsa 5-6 °C gibi düþük sýcaklýklara
dayanabilir. Ancak verim çok düþer. Gece
sýcaklýklarýn düþtüðü bölgelerde bitki bodur kalýr ve
düzenli ürün vermez. Ortalama hava sýcaklýðý 15-20
°C, toprak sýcaklýðý en az 15 °C olunca tohum ekimi
yapýlmalýdýr.

Bamya toprak isteði yönünden çok seçici
deðildir. Her tür toprakta rahatlýkla yetiþtirilebilir.
Diðer tür sebzelerin yetiþemediði yer altý su seviyesi
yüksek topraklarda da baþarý ile yetiþebilir. Ancak
ekonomik bir üretim yapmak için derin, geçirgen ve
kumlu-týnlý topraklar en ideal toprak tipidir. Özellikle
tohum ekim döneminde aþýrý toprak rutubetini
sevmez. Besin maddelerince ve özellikle de azot
bakýmýndan zengin topraklarda nodyum aralarý uzar
ve böylece meyve sayýsý azalarak verim düþer.  Killi
topraklar ve kaymak baðlama özellikle tohum
çimlenme döneminde çok büyük problemlere neden
olur. Bu nedenle ilkbaharda bamya tohumlarýnýn
ekimi geç yapýlarak bu dönemde karþýlaþýlan tohum
çimlenme problemleri yok edilmeye çalýþýr. Bamya
üretimi genellikle tarlada hazýrlanan karýklarýn boyun
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noktalarýna ocakvari direkt tohum ekimi þeklinde
yapýlýr. Çok az oranlarda da olsa tüplü yetiþtirilen
fideler ile de üretim yapýlabilmektedir.  Ayrýca düz
tarlaya doðrudan tohum ekimi suretiyle de üretim
yapýlabilir.

EKÝMÝ: Ekiminde ilkbaharda toprak derin
olmayacak þekilde sürülür. Hava koþullara göre
birkaç gün güneþlenen topraða Disk-Harrowdan
önce toprak analizine göre temel gübreleme yapýlýr.
Gübrelerin tamamý bir defada verilir. Düzlenen
tarlada ekim yapýlacak olan masuralar 40-50 cm ara
ile açýlýr. Toprak tavý yeterli ise tohum ekimi hemen
yapýlýr, deðilse masuralara salma su verilir ve
tavlanmasý beklenir. Toprak tavlaþýnca masuralarýn
boyun noktalarýna 20-25 cm sýra üzeri mesafe ile ve
her ocaða 3 tohum gelecek þekilde 2-3 cm derinliðe
ekim yapýlýr. Mümkün ise her ocaðýn üzerine bir avuç
yanmýþ çiftlik gübresi konur. Bu uygulama kaymak
tabakasý oluþumunu engeller. Tohumlar toprak tavýda
yeterli ise hýzla çimlenerek 2 hafta içinde toprak
üzerine çýkarlar. Sulama yapýlmadan yapýlacak
bamya üretimlerinde ise ayný þekilde yapýlan toprak
iþlemesinden sonra düz tarlaya sýralara el ile veya
mibzer ile sýra arasý 40-50 cm sýra üzeri ise 15-20
cm mesafelerle tohum ekimi yapýlýr. Bir dekar alan
için 1.5-2.0 kg tohum yeterlidir.

BAKIM ÝÞLERÝ: Çýkýþlarýný tamamlayan bitkiler
ilk hakiki yapraklarýný çýkardýklarý zaman masuralý
üretimde her ocakta birbirinden uzak 2 bitki
býrakýlarak seyreltilir ve 1. Çapa yapýlýr. Düz tarla
ekimlerinde ise bitkiler 2-3 hakiki yapraklý olunca 1.
Çapa yapýlýr. Bu çapalama iþlemi hem yabancý ot
geliþimini engeller hemde topraðýn havalanmasýný
saðlar. Susuz yapýlan üretimde bitkiler 15-20 cm boy
alýnca 2. Çapa yapýlýr. Bundan sonraki geliþim
durumuna göre 3. Çapa gerekirse yapýlýr. Çünkü
bitkiler hýzla geliþerek aralarýný kapatýr ve yabancý ot

geliþimini engeller. Masuralý üretim þeklinde sulama
yapýldýðý için yabancý ot geliþimi kaçýnýlmaz olur. Bu
nedenle 3. çapalama iþlemi gerekli olabilir. Bitkiler
15-20 cm boy aldýktan sonra yapýlacak bakým iþleri
sulama ve hastalýk-zararlý mücadelesidir.

Masura þeklinde yapýlan üretimlerde tohum
ekimi ile birlikte iklim koþullarýna baðlý olmak
koþuluyla gerekli olduðu dönemlerde salma þeklinde
sulama yapýlýr. Yaðmurlama sulama küllenme
hastalýðýný teþvik ettiði için kesinlikle yapýlmamalýdýr.
Bamya üretiminde özellikle ilk meyveler görüldükten
sonra verilen su verim üzerinde olumlu etki yapar.

Bamya gübreye çok fazla reaksiyon göstermez.
Ýyi bir ürün alabilmek için toprak analiz sonucuna
göre dekara 3-4 kg N, 8-10 kg P2O5, 10-12 kg
K2O olacak þekilde temel bir ticari gübre verilerek
Disk-Harrow ile 0-15 cm derine karýþtýrýlýr. Dekara 2-
3 ton yanmýþ ahýr gübresi uygulamasý önerilmektedir.
Azotlu gübre uygulamasýnýn sýnýrlandýrýlmasý da bitki
boyunun aþýrý uzamasýný engellemesi açýsýndan
önemlidir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE: 
Bamya üretiminde karþýlaþýlan en önemli

hastalýk Külleme hastalýðý, en önemli zararý ise
yaprak bitleridir. Kök boðazý çürüklüðü gibi fungal
kökenli hastalýklara ve beyazsineklere karþýda gerekli
önlemler alýnmalýdýr. Burada unutulmamasý gereken
bamyada kullanýlan ilaçlarýn hasat tarihine uygun
olmasýdýr. Hasata yakýn kullanýlan pestisitlerin kalýntý
býrakmamasý için son ilaçlama ile hasat arasýndaki
bekleme süresine dikkat edilerek buna uygun
bekleme süresi kýsa ilaçlar kullanýlmalýdýr. Kültürel
tedbirler ile zararlý ya da hastalýk zararý en az
indirgenebilir. 

Tohum elde etmek amacýyla yapýlacak bamya
yetiþtiriciliðinde toprak hazýrlýðý, tohum ekimi ve
bakým koþullarý normal pazar için yapýlan taze
bamya üretiminden farklý deðildir. Ancak tohum
eldesi amacýyla yapýlan üretimde, sýra arasý ve üzeri
mesafeler daha fazla tutulur. Çeþidin habitüs iriliðine
veya dallanma özelliðine göre tohum ekimi genelde
90- 120x30-40 cm mesafelerle yapýlýr. Türkiye'de
özellikle, Ege ve Marmara bölgelerinde bamya
yetiþtiriciliði yoðunlaþmýþtýr. Ancak Karadeniz ve
Akdeniz bölgelerinde de yaygýnlýk kazanmýþtýr. Bu
durum da, zamanla iklimle uyum saðlayan yerel
bamya çeþitlerinin oluþmasýna neden olmuþtur. 

HASAT: Bamyalar normal büyüklüklerinin ½ -
3 ü olunca toplanýr. Hasatta bamya elle tutulur ve
aþaðýya doðru bastýrýlarak koparýlýr. Hasadý zor ve
sýkýcýdýr. Daha geç zamana býrakýlarak büyütülen
bamyalarýn dokusu sertleþtiði ve selülozlaþtýðý için
pazar deðeri yoktur. Bir kiþi günde 15-20 kg. bamya
toplayabilir. Bamyalar toplandýkça diðer taraftan
gövde üzerinde açan çiçeklerden yeni bamyalar
oluþur.
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Yurdumuzun siyasi hudutlarý içerisinde doðal
olarak yetiþtiði halde baþka hiçbir yerde yetiþmeyen,
diðer bir deyiþle dünyada yalnýz ülkemizde yetiþen
bitkiler Türkiye endemikleri olarak adlandýrýlýr.
Yurdumuz endemiklerinin sayýsý 3000 dolaylarýnda
olup endemizm oraný %33 civarýndadýr. Ülkemizdeki
endemik tür sayýsý diðer Avrupa ülkeleriyle
kýyaslandýðýnda,bu zenginliðimiz daha iyi
anlaþýlýr.Türkiye, endemik türler açýsýndan dünyanýn
en zengin coðrafyasýna sahiptir. Türkiye florasýnda
bulunan 9.000 türün 3.953'ü TR83 Samsun Alt
Bölgesinde bulunmaktadýr. Samsunda bulunan tür
sayýsý ise 1.324 dür. Davis'in"The Flora of Turkey" adlý
10 ciltlik eserinde Samsun florasýna oldukça geniþ bir
yer verilmiþtir. Gen kaynaðý açýsýndan oldukça zengin
olan Samsun'a imkanlar dahilinde gen bankasýnýn
kurulmasý ile türlerin devamlýlýðýnýn saðlanmasý ve
yok olmasýnýn önlenmesiaçýsýndan önemli bir atýlým
olacaktýr. 

Türkiye Taksonomik Tür Veritabanýna göre
Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde toplam 681 takson
bulunmuþtur. Bunun 46 adedi endemik taksondur.
Takson, canlýlarýn sýnýflandýrýlmasýnda, alem'den alt
türe kadar bir hiyerarþi içinde düzenlenmiþ tüm
birimlerin ortak adýdýr. Endemik, alanlarý belirli bir
ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender
bulunan türleri içerir.  Endemik alan; bir ada, bir

yarýmada veya bir dað olabileceði gibi birkaç
metrekarelik alanlar da olabilir. Türkiye endemik
bitkiler açýsýndan dünyanýn önemli ülkelerinden
birisidir.  

Samsun ili floristik kompozisyon açýsýndan kýyý
ve kýyý ardý geçiþ yöresi kuþaðý olarak iki ayrý özellik
göstermektedir. Kýyý kuþaðýnda, doðuya doðru
Samsun-Çarþamba yöresine geçildiðinde; Samsun
þehir merkezinin bulunduðu kýyý kesiminin hemen
ardýndaki sahalarda doðal olarak yetiþtiði gibi
üretimi de olan patlýcan inciri, orman ve dere
kenarlarýnda bulunan yabani fýndýk, kýzýlcýk, orman
ve fundalýk sahalar çok küçük adacýklar þeklinde bir
daðýlýþa sahiptir. Özellikle meþe, gürgen ve bazen de
yükseklerde çam aðaçlarýnýn bulunduðu bu
alanlardan doðuya doðru gidildikçe, Çarþamba
Ýlçesinin güneydoðusunda Kýnalý ve Kestanelik
mevkiinde, Orta Karadeniz Bölgesinin en verimli
kayýn ormanlarý görülür. Salýpazarý ilçesinde doðal
olarak yetiþen ve ayný zamanda kültürel üretimi olan
kestane aðaçlarýnýn varlýðý ile özel kestane balý
üretiminin de kaynaðý olmuþtur. Çarþamba Ovasýnda
özellikle Terme Ýlçesine doðru Yeþilýrmak'ýn sað sahil
kýsmýnda denize doðru yoðun orman ve mera fark
edilmektedir.

Flora açýsýndan Samsun'un Yeþilýrmak deltasý
üzerinde, Çýnarlýk beldesinde bulunan Hacý Osman
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ormaný önemli su basar ormanlardandýr. Üzerinde
yok olma tehlikesinde olan aðaç türlerini
barýndýrmaktadýr. Avrupa çapýnda çok sýnýrlý bir
yayýlýþa sahip ve hýzla ortadan kalkma tehlikesiyle
karþý karþýya bulunan eþsiz bir alüvyal orman
ekosistemidir. Diþbudak (Fraxinusexcelsior),meþe
(Quercus hartwissiana), diþbudak yapraklý kant ceviz
(Pterocaryafraxinifolia), kayacýk (Ostryacalpigoliya),
kayacýlar (Ulmusglabra), doðu gürgeni
(Carpinusorientalis), akçaaðaç (Acer canpestre)
önemli bitki türlerini oluþturmaktadýr. 

Beslenme imkânlarýnýn çok elveriþli olmasý
nedeniyle pek çok hayvan türünün barýnmasýna
imkân saðlamaktadýr. Köstebek, kaplumbaða ve gri
balýkçýl gibi türler bulunmaktadýr. Bu özelliklerinin
korunmasý amacýyla sahanýn 86 hektarlýk bölümü
1987 yýlýnda Tabiatý Koruma Alaný olarak ayrýlmýþtýr. 

Kýyý kuþaðý yöreleri içerisinde; batýdaki Bafra
yöresinde kýyýdan 200 - 300 m yüksekliðe kadar
çýkýlan yamaçlarda çalý ve aðaççýk formasyonu
bulunur. Buralar 700 - 800 m yüksekliðe kadar olan
kýsýmlarda geniþ yapraklý orman þeridi uzanýr.
Bununda üzerinde 1000 - 1200 m yüksekliklerde
yayvan yapraklýlara çam aðacý çeþidi de karýþýr.
Daha yükseklerde (1500 -2000 m) artýk tamamen
hakim elaman çam çeþitleridir.

Türkiye'nin Karadeniz kýyýsýndaki en büyük

sulak alan olan Bafra gölleri ve
lagünleri, geniþ alanlar kaplayan
doðal habitatlarý ve zengin
ornitolojik özellikleri nedeniyle kuþlar
için önemli kuluçka alanlarýdýr.
Kýzýlýrmak'ýn Karadeniz'e döküldüðü
yerde (Bafra) oluþan sulak alan,
sucul, orman ve kumul habitat
alanýnýn bir mozaiðini içerir. Bitki
örtüsünde Jurine akilae gibi bazý
türlerin uluslar arasý ölçekte önemli
popülasyonlarý ve ülke çapýnda lokal
olarak görülen bazý nadir bitki

taksonlarý yer alýr. Doðal Sit Alaný, bataklýk alanlar,
altý su basan ormanlar, Yaban Hayatý Koruma Sahasý
ve Ramsar Alan ilan edilmiþ olmasýna karþýn, çok
önemli tehditlerle karþý karþýyadýr. Kýzýlýrmak Deltasý,
uzun yýllardýr süren sulak alanlarý kurutma
çalýþmalarý ve kamýþ kesimi nedeniyle oldukça zarar
görmüþtür. 

Kavak Ýlçesi ve çevresinde, artan sýcaklýk ve
azalan yaðýþ þartlarýna baðlý olarak, koru ormanlar
ya da aðaçlý step sahalarý hakimiyet kazanmaktadýr.
Kavak Ýlçesi çevresinin, asýl karakteristik bitki
formasyonu olan koru ormanlar, bu kesimin tektonik
kökenli depresyonlarýný ve platolarýný kaplamaktadýr.
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Tarýmda sürdürülebilirliðin saðlanmasý,
giriþimciliðin desteklenmesi, çiftçilerimizin gelir
düzeylerinin yükseltilmesi, alternatif gelir
kaynaklarýnýn oluþturulmasý ve kýrsalda genç nüfusun
istihdamýna katký saðlayacak tarýmsal üretime
yönelik projelerin desteklenmesi amacýyla Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzca yürürlüðe
konmuþ bir projedir; Genç Çiftçi Projesi…

Kýrsalda yaþayan 18- 40 yaþ aralýðýndaki genç
çiftçilerimizin;, yöresel tarým ürünleri, örtü altý ve süs
bitkileri, mantar ile týbbi aromatik bitki üretimi
iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine yönelik
projelere 30 bin TL'ye kadar nakdi hibe veya ayni
olarak hayvancýlýk (arý, büyük baþ, küçük baþ, kanatlý
ve ipek böceði) desteklerini içeren proje sosyal
yanýyla da genç çiftçileri köylerinde tutarak þehre
göçü önlemeyi de amaçlamaktadýr.

Biz de sizler için köy köy dolaþtýk, projeden
yararlanan bazý genç çiftçilerimize mikrofon uzattýk
ve sorduk; bakalým Proje ile hayatlarýnda neler
deðiþmiþ? 

MURAT KUSAN: 29 yaþýndayým, Samsun Ýli
Atakum Ýlçesine baðlý Kayagüney Mahallesinde
ikamet etmekteyim. Daha önceden þehirde kuaförlük
yaparken köyümüze döndük ve fýndýk dýþýnda çok da
fazla uðraþýmýz yoktu. Bu arada neler yapabileceðimi
düþünürken Ýstanbul'daki eniþtemiz sayesinde bu
desteklerden haberdar oldum. Hemen Atakum Ýlçe
Müdürlüðüne baþvurumuzu yaptýk ve çok þükür ki
aranan kriterlere uygun görüldük ve yardýmdan
yararlandýk. Bu destekler kapsamýnda bize de 6
büyük baþ Simental ýrký hayvan verildi. Hayvanlarýmýz
ilk geldiðinde (çok uzun bir yoldan geldikleri için)
huysuzlardý, yem ve yerlerini de yadýrgamýþ olmalýlar
ki uyum sorunu yaþadýlar. Ancak çok þükür bunlarý

aþtýk. Süt ýrký olan 4 Simental verime geçti bile,
amacýmýz hayvanlarý çoðaltarak besicilik yapmak.
Devletimize buradan teþekkür ediyoruz, köyde
kalmamýz için bir sebep oldu.

CENNET KAYA USLU: Bu iþe ilk baþlarken
Atakum Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma Vakfýnýn
ekonomik desteðine ilaveten, Ýlçe Tarým teþkilatýmýzýn
teknik desteði yine arkamýzdaydý. Sað olsunlar,
þimdiki Genç Çiftçi Projesi'nden de kendileri
sayesinde haberdar oldum. Proje çerçevesinde bize

verilen 30 bin TL karþýlýksýz hibe sayesinde mevcut
tesisimize bir yenisini daha ekleyerek üretim
kapasitemizi artýrdýk. Sonuçlardan memnunuz ancak
tabii ki hiçbir þey kolay ve tesadüfen olmuyor,
çabalamak þart.  Öyle ki biz bu iþe baþlarken, bir yýl
boyunca Saathane'den Kalkancý'ya giden epey bir
yolu bir bebek arabasýyla kat ederek mantarlarý
satmayý baþardýk. Bu çabamýz sonucunda sonraki
sene kendi aracýmýzý satýn aldýk ve þimdi çok þükür
ürünümüzü kendi aracýmýzla götürüyoruz. Tam da bu
noktada bu iþe girmek isteyenlere diyeceðim odur ki;
baþtan iyice araþtýrsýnlar, piyasa- pazar araþtýrmasý
ve önlerine mali bir tablo çýkarmadan ve özellikle de
Tarým Ýlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçip teknik
donanýma sahip olmadan yola çýkmasýnlar. Bu
vesileyle, Ýlçe Müdürlüðümüze ve Devletimize
sunulan bu fýrsatlardan ötürü teþekkürü borç
biliyorum.

ARZU SEZGÝN: 35 yaþýndayým, Samsun
Ondokuzmayýs Ýlçemizin Yörükler Köyünde ikamet
etmekteyiz. Daha önceden Bursa'da idik ve eþim bir
fabrikada çalýþýyordu. Bu þekilde geçinemeyeceðimizi
anlayýnca 8 yýl kadar önce benim köyüm olan buraya
dönüþ yaptýk. Ancak sýkýntýlar hafiflese de burada da
sürdü. Zira evimizin yanýndaki bu 2 dönüm
arazimizle, 4 hayvanýmýzdan baþka varlýðýmýz yoktu.
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Özellikle güneye bakan yamaçlarda meþe, karaçam
ve sýnýrlý alanlarda sarýçam, kýzýlçam ile tektonik
sahalardaki yayýlýþ kazandýðý yörede, akarsu
boylarýnda kavak, söðüt gibi nemcil türlere de
rastlamak mümkündür.Kýyý ardý geçiþ yöreleri
içerisinde Vezirköprü ve yakýn çevresinde bitki örtüsü;
koru ormanlar (geniþ yapraklýlar, karýþýk yapraklýlar,
iðne yapraklýlar) ve nemli ormanlar (kýþýn yapraðýný
dökenler, soðuk-nemli iðne yapraklý ormanlar) çalý,
fundalýklar, otluklar ve orman altý formasyonu olmak
üzere dört gruba ayrýlýr.

Vezirköprü ilçesi Kunduz Daðýnda 1100 m'den
itibaren nemli ormanlar yayýlýþ göstermektedir. Bu
yükseltilerde Kayýn (Fagusorientalis), Sarýçam
(Pinussylvestris) ve bunlar arasýnda daðýnýk halde
bulunan Akçaaðaç (Acer campstre), Ihlamur
(Tiliarubra), Gürgen (Carpinusorientalis) ile Kýzýlcýk

(Cornus mas), Yabani fýndýk (Corylusavellana),
Muþmula (Mespilusgermanica) gibi aðaçcýk
topluluklarýna rastlanýlmaktadýr.
Ormanaltýformasyonlarý olarak, kaplanotu
(Doronicumorientale) ve Eðrelti (Pteridiumaquilinum)
gibi otsu türler yaygýn þekilde bulunmaktadýr.

Halkýn dinlenmesi ve eðlenmesi için birçok
mesire yeri ve plaj bulunan ilde yaban yaþamý
korumak amacýyla bazý alanlar da oluþturulmuþtur.
Bu alanlar Vezirköprü ilçesindeki geyik üretme
istasyonu ile Samsunun simgesi haline gelen Sülün
Gelemen mevkii ve Terme ilçesinde sülün ve su
kuþlarý için kurulmuþ olan koruma ve üretme alanýdýr.
Karadeniz Bölgesinde hayatýný sürdürebilen
sülünlerin neslinin yok olmamasý için kurulan
Samsun Gelemen Sülün Üretme Tesisinde üretilen
binlerce Sülün, her yýl doðaya salýnmaktadýr.
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Bunlardan aldýðýmýz da ancak yememize, kendimize
yetiyordu. Derken bir gün Ýlçe Müdürlüðünden
hayvanýmýza aþýya gelen personelin durumumuzu
fark edip bize projeden bahsetmesi sayesinde
haberdar olduk. Hemen baþvurumuzu yaptýk ve çok
þükür 6 Simental büyükbaþ hayvan kýþýn bize teslim
edildi. Ýlk geldiklerinde uyum sorunu yaþadýlarsa da
artýk alýþtýlar, biz de onlara alýþtýk. Ýleriye dönük
olarak çoðaltmak ve besicilik yapmayý düþünüyoruz.
Devletimize teþekkür ediyoruz, bizi haberdar eden ve
tüm emeði geçenlerden de Allah razý olsun.

NEVÝN AYDIN: 31 yaþýndayým, Samsun Ýli
Ondokuzmayýs Ýlçesi Daðköy Mahallesinde ikamet
ediyorum. 2014'de eþimi, 2016'da da kayýnvalidemi
kanserden kaybettikten sonra, zaten hasta ve bakýma
muhtaç olan kayýnpederim ve 3 çocuðumla tabiri
caizse kalakaldým. 10 dönüm civarý araziden baþka
gelir kaynaðýmýz yoktu ve onu da zaten iþçi
masraflarýný karþýlayamadýðýmýz için buðday gibi
fazla iþçilik istemeyen ve yüksek getirisi de olmayan
bir üretim þekliyle deðerlendiriyorduk. Çok az bir
alanda da serada ve açýkta çiçekçilik yapýyorduk

fakat þimdiki gibi bir serayý bu projeden gelen destek
olmasa hayal bile edemezdim ne yalan söyleyeyim.
Kayýným sayesinde haberdar olduk, baþvurduk. Çok
þükür kabul edildi ve bugün güzel bir çiçek seramýz
var. Þebboy ve karanfil yetiþtiriyoruz. Diyebilirim ki bu
sayede 3 çocuðumun geleceði için umutlarým arttý,
üst üste iki kayýptan sonra hayata tutundum.

YUNUS ÝPEKÇÝOÐLU: 27 yaþýndayým, Samsun
Ýli Atakum Ýlçesine baðlý Kayagüney Mahallesinde
ikamet etmekteyim. Bir miktar fýndýk üretimimize
ilaveten, daha önceden de kendi çapýmýzda mantar
üretimi yaparken bu projeden ve desteklerden
haberdar olduk. Çok þükür baþvurumuz kabul edildi
ve otuz bin TL tutarýndaki söz konusu karþýlýksýz
destekten yararlandýk. Bu sayede yeni bir

mantarhane devreye sokarak iþleri büyüttük. Verimler
çok þükür iyi; þimdiye kadar iki kez verim aldýk,
üçüncü flaþ yolda. Hedefimiz üretimi daha da
büyütmek. Pazar meselesine gelince önceden de bu
iþle ilgilendiðimiz için belli bir pazarýmýz vardý,
üretimle birlikte o pazarý da geniþleterek satmaya
devam ediyoruz. Açýkçasý ben þehirden köye proje
öncesinde dönmüþtüm ama köyde kalmamda proje
etkili oldu diyebilirim. Son olarak önce Devletimize,
sonra da gerek bizzat gelerek ve gerekse de gece
gündüz akþam sabah demeden telefonda iletiþim
halinde olan Atakum Ýlçe Tarým Müdürlüðümüzün
personeline teþekkürü borç biliyoruz.

YASEMÝN AYDIN: 31 yaþýndayým, Samsun Ýli
Ondokuzmayýs Ýlçesine baðlý Esenler mahallesinde
ikamet etmekteyim. Çiçekçilik aile mesleðimiz
diyebilirim. Eþimi 5 yýl kadar önce talihsiz bir þekilde
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kaybettikten sonra 1 çocuðumla aile serasýnda
çalýþýrken bu projeden haberdar olduk.
Bakanlýðýmýzýn verdiði otuz bin TL destek sayesinde
ve baþta kayýným Vedat Aydýn olmak üzere aile
büyüklerimizin de ön ayak olmasýyla kendi iþimizi
kurduk ve bu donanýmlý serayý inþa ettik. Samsun
Büyükþehir Belediyemizin, Hollanda'dan özel çeþitlere
ait fidanlar getirtmesiyle de diyebiliriz ki Mayýs ve
Kasým aylarý arasýnda en kaliteli gülleri bu bölgeden
çýkarýyoruz. Hele de yaz aylarýnda Antalya
seralarýnda sýcaklýk artýp verim- kalite düþtüðünde iç
pazardaki boþluðu ithalat yerine biz dolduruyoruz.
Burada aðýrlýklý olarak gül yetiþtiriyoruz, çok yýllýk
olmasý dolayýsýyla. Ayrýca katma deðeri yüksek bir
ürün ve ileride yurtdýþý pazarlara açýlmak istiyoruz.
Son olarak baþta Devletimize, sonrasýnda da Ýlçe
Müdürlüðümüzdeki ilgili personele de teþekkür
ediyoruz.

SEVGÝ ATALAR: 31 yaþýndayým. Samsun Ýli
Tekkeköy Ýlçesine baðlý Çýnaralan Mevkiinde eþim,
kayýnvalidem ve üç çocuðumla ikamet ediyorum.

Bizim öyle fazla bir arazimiz yok. Evimizin yanýndaki
birkaç dönüm yerimizde arýcýlýkla uðraþýyor,
kendimize yetecek kadar sebzemizi üretiyor, üç beþ
de hayvan bakýyorduk. Bu sýrada eþimin arkadaþlarý
vasýtasýyla bu desteklerden haberdar olduk.
Baþvurumuzu yaptýk ve çok þükür kabul edildi. Bir
süre kadar önce 6 büyükbaþ Simental ýrk hayvanýmýzý
proje çerçevesinde teslim aldýk. Ýlk geldiklerinde biz
de bir uyum sorunu yaþamadýk desem yalan olur.
Þimdilerde bunu da aþmýþ vaziyetteyiz, hayvanlar
çevreye ve bize alýþtýlar. Ýçlerinden dördünü aþýlattýk,
çoðaltmayý ve besicilik yapmayý düþünüyoruz. Proje
için baþta Devletimize ve Ýlçe Müdürlüðünün bizimle
ilgilenen çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Zira daha
önce eþim çalýþýrken, benim baþvurumla gönderilen
bu destekler sayesinde ben de aileme katký saðlamýþ
oldum. Bu sayede bir kadýn olarak özgüvenim
yükseldi ve ilk kez toplum içinde faydalý bir birey
olduðumu hissettim. Tekrar teþekkür ediyorum.

ÜLKÜ HANDAN ÖZTÜRK: 26 yaþýndayým.
Samsun Ýli Tekkeköy Ýlçesi Köprübaþý Mevkiinde
ikamet ediyorum. Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý
Yüksekokulunu bitirdikten sonra bir süre iþ aradým,

maalesef bulamadým. Tam umutsuzluða kapýlýp ne
yapsam diye düþünürken, babam sayesinde bu
projeden haberdar oldum. Baþvurumuzu yaptýk, çok
þükür ki kabul edildi ve tarafýmýza otuz bin TL
karþýlýksýz hibe desteði teslim edildi. Kullanmadýðýmýz
bir binamýz vardý, bu destekle tüm iç tesis- materyal
masraflarýný karþýlayarak mantarhanemizi kurduk ve
beyaz þapkalý mantar üretimine baþladýk. Çok þükür
üretim fena deðil. Pazar olarak da yakýn halk ve semt
pazarlarýna ürünümüzü götürüyoruz, alýcýsý da þükür
fena deðil. Diyebilirim ki üniversite bitirmiþ iþsiz bir
genç olarak bu proje ile önüm açýldý, bir nevi kendi
iþimin patronu oldum. Nasip olursa ileride iþimi daha
da büyütmeyi düþünüyorum. Son olarak bize bu
imkâný saðlayan Devletimize ve bizimle sürekli
ilgilenen Ýlçe Müdürlüðü ekibine teþekkür ediyorum,
her þey sayelerinde oldu.
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Tarýmda sürdürülebilirliðin saðlanmasý, genç
çiftçilerin giriþimciliðinin desteklenmesi, gelir
düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý ve kýrsalda genç nüfusun istihdamýna
katký saðlayacak kýrsal alandaki tarýmsal üretime
yönelik projelerin desteklenmesi amacýyla
uygulamaya koyulan genç çiftçi projeleri Ýlimizde
hayata geçirilmeye baþlandý.

Samsun'da projenin ilk uygulama yýlýnda 8675
baþvuru olmuþ, Ýlimize tahsis edilen ödenek
çerçevesinde 239 adet proje sahibi genç çiftçimiz
hibe almaya hak kazanmýþ ve uygulamalar
tamamlanmýþtýr. Bu projelerden 183 adet projenin
sahibi, kadýn çiftçidir. Proje kapsamýnda 134 adet
büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, 49 adet küçükbaþ
hayvan yetiþtiriciliði, 2 adet kanatlý yetiþtiriciliði, 20
adet örtü altý yetiþtiriciliði, 8 adet mantar yetiþtiriciliði,
7 adet arýcýlýk, 6 adet baðcýlýk ve üzümsü bitkiler
yetiþtiriciliði, 5 adet kapama meyve bahçesi tesisi, 4
adet týbbi ve aromatik bitki yetiþtiriciliði ve 4 adet
fide, fidan, süs bitkisi yetiþtiriciliði olmak üzere 239
proje desteklendi.  Toplamda Ýlimizdeki genç
çiftçilerimize 7.170.000,00 TL. hibe ödemesi yapýldý.
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GENÇ ÇÝFTÇÝ PROJELERÝNDE BÜYÜK PAY KADINLARIMIZIN

Giriþimcilik ruhuna sahip genç kadýn
çiftçilerimizin "Tarýmda Kadýn Giriþimciliðinin
Güçlendirilmesi Programý"  kapsamýnda,  Ýl
Müdürlüðümüzce verilen eðitim sonunda Dünya
Kadýnlar Günü münasebetiyle Ankara'da düzenlenen
programa katýlýmlarý saðlandý. Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzca 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü dolayýsýyla ATO Congresium'da, düzenlenen
"Bu Topraðýn Kadýnlarý Milli Tarým Ruhu ile Buluþuyor"
etkinliðine merkez ve ilçelerimizden 40 kadýn
çiftçimiz katýldý. 

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip ERDOÐAN'ýn eþi
Emine ERDOÐAN'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen
etkinlikte; konuþmasýna geleceðin teminatý olan Milli
Tarým Projesi dolayýsýyla Bakanlýðý tebrik ederek
baþlayan Emine ERDOÐAN, "milli tarým" ruhunun
böylesine anlamlý bir günde kadýnlarla
buluþturulmasýný çok deðerli bulduðunu ifade etti.
Tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü

kutlayan ERDOÐAN, böyle günlerin, karþý karþýya
kalýnan sorunlarýn konuþulmasýna, yeni hedeflerle
yol haritalarýnýn çizilmesine vesile olduðunu dile
getirdi. Milli Tarým Projesi, ülkemiz açýsýndan
geleceðin projesidir. Tabiat bize bir þifa kaynaðý
sunarken ona ilgisiz kalmak büyük ihanettir. Milli
tarým politikasýnýn bu konuda yeni bir sayfa
açacaðýna inanýyorum." dedi.

Milli tarým politikasýnýn amacýna ulaþmasýný
dileyen Erdoðan, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Faruk Çelik baþta olmak üzere bu vizyona emek
veren herkesi tebrik etti. Emine ERDOÐAN, çiftçi
kadýnlarýn bu topraklara, bu vatana göstereceði
vefaya kalpten inandýðýný belirterek baþarý dileðinde
bulundu. 

Yatýrýmcý çiftçi kadýnlara plaket veren Emine
ERDOÐAN'a, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Faruk ÇELIK de 7 bölgeden toprak ve tohum
çeþitlerinin ve Türk bayraðýnýn bulunduðu sandýk
takdim etti.

samtim nisan 2017 19

KADIN ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ
MÝLLÝ TARIM RUHUYLA KUTLADI

haber haber

* GÝRÝÞÝMCÝ

* GÜVENÝLÝR

* GÜÇLÜ

* GÖNÜLLÜ

* GENÇ



Tarýmda sürdürülebilirliðin saðlanmasý, genç
çiftçilerin giriþimciliðinin desteklenmesi, gelir
düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý ve kýrsalda genç nüfusun istihdamýna
katký saðlayacak kýrsal alandaki tarýmsal üretime
yönelik projelerin desteklenmesi amacýyla
uygulamaya koyulan genç çiftçi projeleri Ýlimizde
hayata geçirilmeye baþlandý.

Samsun'da projenin ilk uygulama yýlýnda 8675
baþvuru olmuþ, Ýlimize tahsis edilen ödenek
çerçevesinde 239 adet proje sahibi genç çiftçimiz
hibe almaya hak kazanmýþ ve uygulamalar
tamamlanmýþtýr. Bu projelerden 183 adet projenin
sahibi, kadýn çiftçidir. Proje kapsamýnda 134 adet
büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, 49 adet küçükbaþ
hayvan yetiþtiriciliði, 2 adet kanatlý yetiþtiriciliði, 20
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Bakanlýðýmýz Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi
Baþkanlýðý, Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu ve Türkiye
Ziraat Odalarý Birliði  arasýnda imzalanan "Aktif
Ýþgücü Piyasasý Programlarý Ýþbirliði Protokolü"
çerçevesinde uygulamaya konulan "Tarýmda Kadýn
Giriþimciliðinin Güçlendirilmesi Programý"
kapsamýnda, programýn ve 2017 yýlý faaliyet
planlamalarýnýn  Tanýtým ve Bilgilendirme Toplantýsý
yapýldý. Proje kapsamýnda 14 Ýlçemizde 226 kadýn
çiftçimize 9 kurs düzenlenerek giriþimcilik eðitimi
verildi.

Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdür
Vekilimiz Nail KIRMACI; "Bakanlýðýmýz üretici ruha
sahip giriþimci kadýnlarýmýzýn bilgilendirilmelerini
saðlamak, etkinliklerini artýrmak ve kadýn
giriþimciliðinin üst seviyelere çýkarmak üzere bu
çalýþmalarý gerçekleþtirmektedir. Elbette bir iþ fikri
olan bütün kadýn giriþimcilerimizin üretime
kazandýrýlmasý, iþ sahibi olmalarý, kendilerini
ekonomik anlamda da ifade edebilmelerine imkan
tanýnmasý hedefimiz bulunmaktadýr. Bu þekilde,
tarýmda emeðin gerçek kahramanlarý olan
kadýnlarýmýzýn bir nebze olsun ön plana çýkmalarý
saðlanmýþ olacaktýr" dedi. 

Akabinde söz alan Valimiz Sayýn Ýbrahim
ÞAHÝN, "Ben köyde doðmuþ 10-11 yaþýna kadar
köyde yaþamýþ birisiyim. Aslýnda köy iþlerinin
aðýrlýðýnýn bayanlarýn sýrtýnda olduðunu ve tarýmý da
kadýnlarýn göðüslediðini söylersek herhalde
abartmamýþ oluruz. Kadýnlar daha çok yoruluyor ve
daha çok yýpranýyor. Kadýnlar parmaklarýyla adeta
topraðý kazarak çalýþýrken bile yinede tebessüm
yüzlerinden eksik olmuyor. O elleri öpülesi analar,
hanýmlar, bayanlarýn gerçekten tarýmda katkýlarý çok

fazla. Eðer, biz tarýmla ülkemize bir katký
saðlayacaksak ve tarýmla birlikte ülkenin kalkýnmasý
söz konusu olacaksa, nitelikli bir tarýmla ancak bunu
saðlayabiliriz. Nitelikli bir tarým için de teknolojiyi,
tarýmsal mekanizasyonu olabildiðince hayatýn içine
sokmak durumundayýz. Bu program kapsamýnda
kadýnlarýn doðru bir hedef kitle olarak seçildiðini
düþünüyorum" dedi.

Protokol konuþmalarýnýn sonrasýnda, kendi
iþlerini kurarak baþarýlý olmuþ örnek kadýn
çiftçilerimizden kesme çiçek üreticiliði yapan Nazike
TAÞPINAR ve Hanife AYDIN ile sera iþletmecisi
Cemile KESKÝN baþarý hikâyelerini barkovizyon
eþliðinde katýlýmcýlarla paylaþtý. Daha sonra örnek
kadýn çiftçilerimize Sayýn Valimiz Ýbrahim ÞAHÝN,
ÝÞKUR Ýl Müdürü Haþim MEYDAN ve Ýl Müdürümüz

Nail KIRMACI tarafýndan plaketleri verildi. 
8 Mart Dünya Kadýnlar günü münasebetiyle

Ýlimizde yapýlan kutlamalar ve program çerçevesinde
Samsun Valiliði tarafýndan düzenlenen toplantýya
katýlan kadýn kursiyerlerimize katýlým belgeleri verildi. 
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk
ÇELIK, tarým arazilerinin korunmasý amacýyla
yürütülen çalýþmalar kapsamýnda 49 ildeki 141
ovanýn, koruma alaný ilan edildiðini belirterek
"Bakanlar Kurulu kararýyla belirlenen bu ovalarýmýz
artýk 'tarýmsal sit' gibi korunacak. Böylelikle tarýmsal
nitelik taþýyan ovalarýmýzýn amaç dýþý ve yanlýþ
kullanýmlar sonucu yok olmasýný büyük ölçüde
önlemiþ olacaðýz" dedi.

Tarým arazilerinin korunmasý amacýyla
yürüttükleri çalýþmalar kapsamýnda 49 ildeki 141
ovanýn koruma alaný ilan edildiðini söyleyen ÇELIK, "
Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren
Bakanlar Kurulu kararýyla tarýmsal üretim potansiyeli
yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dýþý veya yanlýþ
kullanýmlar gibi çeþitli nedenlerle toprak kaybý ve
arazi bozulmalarýnýn hýzlý geliþtiði bu illerdeki ovalar
artýk koruma alaný olarak belirlendi. Ovalarýn
sýnýrlarý içerisinde yer alan onaylý planlý alanlar ile
kararýn yayýmý tarihi itibarýyla ilgili mevzuatý uyarýnca
tarým dýþý kullanma izni verilmiþ olan alanlar için
alýnmýþ kararlar geçerliliði koruyacak" diye konuþtu.

Karara göre, büyük ova koruma alaný olarak

belirlenen 141 ovanýn bulunduðu iller þöyle: Adana,
Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Ankara, Ardahan,
Balýkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çanakkale,
Çankýrý, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð,
Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hakkari,
Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýzmir, Kars, Karaman,
Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Manisa,
Kahramanmaraþ, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ,
Nevþehir, Niðde, Sakarya, Samsun, Sivas, Þýrnak,
Tokat, Uþak, Van ve Yozgat.

ÝLÝMÝZ OVALARI DA KORUMA ALTINDA
Büyük Ovalarýn belirlenmesi kapsamýnda Ýl

Müdürlüðümüzce gerekli alt yapý çalýþmalarý
tamamlanarak Bakanlýðýn uygun görüþü ve Bakanlar
Kurulu Kararý ile Ýlimiz Bafra, Çarþamba ve
Vezirköprü Ovalarý büyük ova koruma alaný olarak
ilan edilmiþtir. Bafra Ovasý 38.388,2423 ha. Alanda
Alaçam ve Bafra Ýlçelerinde toplam 52 köyü,
Çarþamba Ovasý 87.981,4844 ha. Alanda Tekkeköy,
Çarþamba ve Terme Ýlçelerinde toplam 161 köyü ve
Vezirköprü Ovasý 12.710,0396 ha. Alanda
Vezirköprü ilçesinin 29 köyünü kapsamaktadýr. Büyük
Ovalarda bulunan tarým arazileri hiçbir suretle amacý

dýþýnda kullanýlamaz. Ancak alternatif alan
bulunmamasý ve kurul ve kurullarca uygun
görülmesi þartýyla; tarýmsal amaçlý yapýlar
ile Bakanlýk ve talebin ilgili olduðu
Bakanlýkça ortaklaþa kamu yararý kararý
alýnmýþ faaliyetler için tarým dýþý
kullanýmlara Bakanlýkça izin verilebilir.

Bakanlýðýmýzca yapýlan bu çalýþmalar
ile tarýmsal nitelik taþýyan büyük
ovalarýmýzýn amaç dýþý ve yanlýþ kullanýmlar
sonucu yok olmasýnýn önüne geçilmiþ
olacaktýr.  
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Ýlimiz 3.781.165 da'lýk bitkisel üretim alaný
içerisinde 825 da alanda üzüm yetiþtiriciliði
yapýlmaktadýr.770 ton üzüm üretiminin yapýldýðý
Ýlimizde Vezirköprü ilçesi en fazla bað alanýna
sahiptir. Üreticiler Bað alanlarýnda "Mercan" olarak
bilinen çeþitle, geleneksel baðcýlýk yapmakla birlikte
Önceki yýllarda Ýl Müdürlüðümüz ve Samsun Ýl Özel
idaresi katkýsý ile Yalavo incisi, Ata Sarýsý, Alphonse
lavelle gibi farklý çeþitlerde Bað fidaný ile bað alaný
tesis edilmiþtir. 

Bu baðlamda Ýlimiz Vezirköprü Ýlçesinde 50 da
lýk alanda "Bað Entegre Mücadele" çalýþmalarýna
dahil olan üreticilerimize "Baðlarda Çeþit Seviyesinde
Kýþ Budamasý" eðitimi düzenlenmiþtir. 19 Mayýs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Bülent KÖSE tarafýndan
uygulamalý olarak verilen eðitim çalýþmasýna,  Bað
Entegre Mücadele Projesine dahil olan üreticiler ile,
ilgili üreticiler ve il/Ýlçe Müdürlüðü konu sorumlularý
katýlým saðlamýþtýr. Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr.
Bülent KÖSE baðlarda budamada; zamanýn doðru
belirlenmemesi durumunda baðlarýn

zararlanabileceðini, geç budamada akýntý, erken
budamada ise don zararý olabileceðini belirtti.
Üreticilerin tesis ettiði bað alanlarýndaki çeþidi
mutlaka bilmeleri gerektiðini söyleyerek Bað
budamalarýnda býrakýlacak göz sayýsýnýn çeþide
baðlý olduðunu bazý çeþitlerin uç gözlerden
bazýlarýnýn ise 2-3 göz üzerinden verime yattýðýný; uç
gözlerden verime yatan çeþitlerde uc alýnmasý
durumunda verimin düþeceðini; bitki beslemede
mutlaka "Toprak Tahlili Yapýlarak" buna göre
gübreleme yapýlmasý gerektiðini belirtmiþlerdir.

Konu ile ilgili olarak Ýl Müdür Vekili Nail
KIRMACI;  kurumsal olarak Üreticilerimize alternatif
gelir kaynaklarý yaratmak, bölgemizde daha
önceden yetiþtiriciliði yapýlan ancak ekonomik verimi
ve çeþitliliði azalmýþ ürünlerde yeni ve yüksek verimli
çeþitlerle üreticilerimizi buluþturmak yönünde
çalýþmalarýmýz devam edecektir. Bölgemizdeki
ekolojik koþullarýn farklýlýðý hastalýk ve zararlýlar ile
mücadelede ve Pestisit kullanýmýnda, Entegre
Mücadele prensiplerinin yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýldýðýný belirtmiþlerdir. 

Üreticilerimizin Pestisit /Zirai Mücadele Ýlacý
kullanmadan önce mutlaka en yakýn Ýl/Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ya da Reçete Yazma
Yetkisi olan kiþilere reçete yazdýrmalarý kendi
yararlarýna olacaktýr.

Bað Entegre Mücadele Kýþ Budamasý Eðitimi Tamamlandý

Bitki Koruma Makinelerinin Ýþletilmesi ve Pestisit
Kullanýmýnýn Entegre Yönetimi "Integrated
Management of PesticidesandLiable Exposurewith
Machinery Executing Needed Treatments"  kýsa adýyla
IMPLEMENT projesi, Erasmus + Mesleki Eðitim Ana
Eylem 2, Yenilik Geliþtirmeye Yönelik Stratejik
Ortaklýk Projeleri kapsamýnda Avrupa Birliði
tarafýndan desteklenen proje açýlýþ toplantýsý 19
Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi toplantý salonunda
yapýldý.

Açýlýþ toplantýsýna Rektör Yardýmcýmýz Prof. Dr.
Vedat CEYHAN, Ziraat Fakültesi Dekan vekilimiz Prof.
Dr. Yusuf DEMÝR,  Saðlýk Bilimleri Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Nermin KILIÇ ile kamu kurum ve
kuruluþ temsilcileri, Özel sektör temsilcileri,
akademisyenler ve öðrenciler katýlmýþlardýr. Ondokuz
Mayýs Üniversitesi koordinatörlüðünde Doç. Dr.
Yeþim Benal ÖZTEKÝN, Doç. Dr. Þ. Funda
ARSLANOÐLU, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURAN ve Yrd.
Doç. Dr. Alper TANER, Agricoltura e Vita -

Associazione Ýtalya'dan Dr. Agr. Matteo
Ansanelli, Massimo Canalicchio,
Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr.
Kubilay K. Vursavuþ, Prof. Dr. Ali Bayat,
Doç. Dr. Ahmet Ýnce, Ankara
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kamil
Saçýlýk, Prof. Dr. Ergin Dursun, Doç. Dr.
Ufuk Türker, Yrd. Doç. Dr. Caner Koç,
Ente Nazionaleper la Meccanizzazione
Agricola - Ýtalya'dan Dr. Roberto
Limongellive ASAJA-GRANADA
Ýspanya'dan Javier Morales
Luqueolmak üzere üç faklý ülke
konsorsiyumu ile toplam altý kurum ve
kuruluþ ortaklýðýyla yürütülecektir.
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Ýl Müdürlüðü olarak temel hedefimiz "Tarladan
Sofraya Güvenilir Gýda " sloganý ile üretici, tüketici ve
konuyla ilgili sektör paydaþlarýný bilgilendirmektir. Bu
kapsamda Ýlimizde 12 Ýlçede 311 üretici; Bafra ve
Vezirköprü ilçelerinde Bayi, Üretici Birlikleri ve Sektör
paydaþlarýnýn katýlým saðladýðý toplantýlar
gerçekleþtirildi. 

Geçtiðimiz yýllar dikkate alýndýðýnda; Ýlimizde
Bafra ve Çarþamba ovalarýnýn varlýðý ve taze sebze,
meyve üretimi potansiyeli dikkate  alýndýðýnda pestisit
kullanýmý önem arz etmektedir. Taze sebze ve meyve
üretimi öncelikli olmak üzere bitkisel üretim de
kullanýlan pestisitlerin; kayýtlý, kontrollü ve ruhsatlý
olup beþ doðruyu bir arada bulundurmasý önemlidir.
Toplantýlarda; kullanýlan pestisitlerin  faydalý
organizmalarý da ortadan kaldýrdýðýný unutmadan
"doðru ZAMAN - doðru DOZ - doðru BÝÇÝM - doðru
ORGANÝZMA kullanýlacak ürün için doðru ÝLAÇ"
kullanýmýnýn önemine deðinildi. Üreticilerin
kullandýðý pestisitlerde  izlenebilirliði saðlamak için
projeli üretim modelleri (ÝYÝTARIM-ORGANÝK TARIM-
ENTEGRE ve KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETÝMÝ vs)
dýþýnda Bakanlýk talimatý ile hasat öncesi pestisit
kalýntý takibi  projesi devam ettirilmektedir.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Yeþim Benal
ÖZTEKÝN açýlýþ konuþmasýnda proje hakkýnda
aþaðýdaki bilgileri vermiþtir.

IMPLEMENT projesiyle, baþta çiftçilerimiz
olmak üzere tüm kullanýcýlar ve imalatçýlar ile ziraat

mühendisleri, tarým danýþmanlarý vb eðitimcilere
yönelik, güvenli makine kullanýmý, doðru uygulama,
kalibrasyon, ayar-bakým ve iþ güvenliði konularýný
içeren bir interaktif eðitim platformu geliþtirilmesi
amaçlanmaktadýr. Proje kapsamýnda, üretilen
materyallerle pilot eðitimler düzenlenerek bitki
koruma makineleri kullanýmýnda iþ saðlýðý ve
güvenliði gönüllüleri oluþturulmaya çalýþýlacaktýr.   

Bu projeyle, tarým sektöründe bitki koruma
makineleri ve ürünlerinin doðru kullanýlmamasý ile
ortaya çýkan ve etkileri ölümcül olabilen saðlýk ve

güvenlik sorunlarý hakkýnda toplumsal farkýndalýk
yaratýlmasý da beklenmektedir.

Proje açýlýþ konuþmasýnda konuþan Ziraat
Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Yusuf DEMÝR
Üniversitemizde yakýn zamanda kabul edilen ikinci
Avrupa Birliði proje olmasý ve sunulan 287 adet
projeden kabul edilen 25 proje içinde yer almasý
nedeniyle proje ekibini tebrik ettiðini belirtmiþtir.
Ayrýca bu tür projelere her zaman destek olacaklarýný
ifade etmiþtir.

Proje açýlýþ toplantýsýndaki konuþmasýnda
Rektör Yardýmcýmýz Prof. Dr. Vedat CEYHAN,
üniversitemizde bu tür projelerin önemine dikkat
çekerken yapýlacak çalýþma sonucunda ortaya
çýkacak sonuçlarýn Türk tarýmýna katký
saðlayacaðýndan emin olduðunu ifade etmiþtir. Proje
ekibini kutlayan Sayýn Ceyhan proje ekibini
kutladýðýný belirtmiþtir.

BÝTKÝ SAÐLIÐI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI DEVAM EDÝYOR
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Ýlimiz tarýmýnda önemli yer tutan ve
üreticilerimize büyük bir gelir kaynaðý saðlayan
fýndýðýn bakýmý, hastalýk ve zararlýlarla mücadelesi
yapýlmadýðý takdirde verim düþüklüðüne sebep
olabilmektedir. Konunun önemine binaen Ýl
Müdürlüðümüzde "Fýndýkta Külleme Hastalýðý
Mücadelesinde Yeni Teknikler " konulu panel
gerçekleþtirildi. 

Panelist olarak Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü Müdürlüðünde görevli Ziraat Yüksek
Mühendisi Ümit ESER, Ondokuz Mayýs Üniversitesi
Ziraat fakültesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Ümit
SERDAR ve Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü'nden Ziraat Mühendisi Hidayet
CANDEMÝR'in görev aldýðý program etkinliðine  Ýlçe
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerimizden çok
sayýda teknik personel, Samsun Ziraat Mühendisleri
Odasý Þube Baþkaný, Ziraat Odasý baþkanlarý, Üretici
Birlikleri Yöneticileri ve görevli Teknik Danýþmanlar,

Serbest Ziraat Mühendisi Danýþmanlarý, sektör
paydaþý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ve çok
sayýda fýndýk üreticisi  katýlým saðladý. 

Çok sayýda fýndýk üreticisinin katýldýðý  panelde,
"Fýndýkta Külleme Hastalýðý Ýle Mücadele" konusunda
Uzman Ümit Eser , "Fýndýk Dip Sürgünü Temizliðinde
Azotlu Çözelti Uygulamasý" konusunda Prof. Dr. Ümit
SERDAR, "Samsunda Fýndýk Üretim Potansiyeli ve Bitki
Saðlýðý Çalýþmalarý" konusunda Ziraat Mühendisi
Hidayet CANDEMÝR tarafýndan  katýlýmcýlara sunum
yapýlarak sorularý cevaplandýrýldý. Panel programý
kapsamýnda, ekonomik kayýplara sebep olabilen
Fýndýkta külleme hastalýðý ile mücadele tekniklerinin
yaný sýra fýndýk üretiminde dip sürgün temizliðinin
kültürel mücadele açýsýndan çok önemli ve maliyetli
olmasý dolayýsýyla, yeni teknik olan  azotlu çözelti
uygulamalarý maliyetleri azaltmasý yönüyle  dikkati
çekti. 

Tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek amacýyla
ilçelerde kýrsal kalkýnmaya yönelik çalýþmalarýný
sürdüren Samsun Büyükþehir Belediyesi, çiftçi
desteklerine devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi
Kýrsal Kalkýnma Daire Baþkanlýðý, yetiþtirilen
ürünlerin tüketiciye direk ulaþmasý ve daha kolay
satýþýna imkan sunan doðal köy ürünleri pazarlarýný
hayata geçirdi.

Bu pazarlardan birisi de Ondokuzmayýs ilçesi
Karþýyaka Mahallesinde kurulan Büyükþehir
Belediyesi Doðal Köy Ürünleri Pazarý. Pazar þimdiden
hem bölge çiftçisinin hem de vatandaþlarýn göz
bebeði oldu. Pazarda satýþ stantlarýnýn yaný sýra
doðal köy ürünleri evi ile salep evi de yer alýyor.

Ahþap malzeme kullanýlarak inþa edilen otantik
doðal köy ürünleri evi, eski köy evlerini andýrýyor.
Antika eþyalarýn da bulunduðu evde yöresel el
sanatlarý ve el emeði göz nuru ürünler de
sergileniyor. Ayrýca ilçe çiftçilerinin yumurtadan
kabaða, elmadan tereyaðýna kadar yetiþtirdiði tüm
meyve ve sebzeler ile hayvansal gýdalar, burada da
satýþa sunuluyor.

Çiftçilerin daha fazla kazanabilmelerine destek
olmak niyetiyle açýlan Büyükþehir Belediyesi Doðal
Köy Ürünleri Pazarý, hem çiftçileri hem de el emeði
ürünler üreten ev hanýmlarýný mutlu etti.
Vatandaþlara pazar günleri hizmet veren pazara
alýþveriþe gelen vatandaþlar, soðuk havalarda içlerini
Salep Evi'nde ýsýtýyor.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
YILMAZ, kýrsal kalkýnma yatýrýmlarý kapsamýnda
çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini
kaydederek, "Büyükþehir Belediyesi olarak
mahallelerimizdeki kýrsal geliþime katký vermek
benim de üzerinde hassasiyetle durduðum bir
önceliðimiz. Kýrsal ekonominin güçlenmesi ve

buralarda yaþayan vatandaþlarýmýzýn geçimlerini
yaþadýklarý yerlerde saðlayabilmesi, hatta ekonomik
gerekçelerle buralarý terk etmek zorunda kalan
gençlerimizin geri dönerek, yeniden kendi
topraklarýnda tarým olsun, hayvancýlýk olsun,
meyvecilik olsun buradaki imkânlarý kullanarak
geçimlerini saðlayabilmelerine olanak saðlamak
bizim için bir hedef. Bunun için projeler üretiyoruz ve
güzel sonuçlar alýyoruz" ifadelerini kullandý.

FINDIKTA KÜLLEME KONULU PANEL DÜZENLENDÝDOÐAL KÖY ÜRÜNLERÝ PAZARI BÜYÜK ÝLGÝ GÖRÜYOR
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Ýlçelerimizde tarým ve hayvancýlýða büyük önem
veren Samsun Büyükþehir Belediyesi, sahip
olduðumuz doðal zenginliðin korunmasý,
geliþtirilmesi ve ülke kalkýnmasýndaki öneminin
arttýrýlmasý için çiftçileri desteklemeye devam ediyor.
Bölgemizde ana gelir kaynaðý olan ürünlerin yaný
sýra çiftçileri yeni ürünlere yöneltmek iklim þartlarýna
uygun yeni çeþitleri tanýtmak ve ayný zamanda aile
ekonomisine katkýda bulunmak amacýyla Büyükþehir
Belediyesi ve Alaçam Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe

Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan kuþburnu
projesi hayata geçirildi. 

Bu kapsamda Alaçam Ýlçemiz Uzunkýraç
Mahallesinde ve çevresinde bölge insanýnýn doðadan
toplayýp ilçe merkezinde meyve ya da marmelatýný
yapýp satarak para kazandýðý kuþburnu için, sürekli
bir gelir kapýsý haline dönüþtürülmesi amacýyla 40
çiftçimize 14.000 adet kuþburnu fidanýnýn kapama
bahçe tesis edilmesi amacýyla daðýtýmý
gerçekleþtirildi.

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla
yetiþtiriciliði yapýlan kenevir bitkisinin üretimi Ýlimizde
uzun yýllardýr Bakanlýðýmýzýn çýkarmýþ olduðu
yönetmelik kapsamýnda yapýlmaktadýr.

Farklý organlarýndan münhasýran esrar elde
edilebilen kenevir bitkisinin amacý dýþýnda
yetiþtiriciliðinin önüne geçilmesi, kontrollü üretiminin
yapýlmasý ve denetimi ile ilgili 17 Ýlçe Müdürümüz ve
teknik personelinin katýlýmýyla Ýl Müdürlüðümüzde

toplantý düzenlendi. 29 Eylül 2016 tarih ve 29842
sayýlý Kenevir Yetiþtiriciliði ve Kontrolü Hakkýnda
Yönetmelik hakkýnda bilgi verildikten sonra Kenevir
morfolojisi  ve biyolojisi ile ilgili OMÜ Ziraat Fakültesi
Öðretim Üyesi  Doçent  Doktor Selim AYTAÇ,
Uyuþturucu  ile Mücadele konusu ile ilgili Uyuþturucu
ile  Mücadele Þube Müdürü Tolga BOSTANCI  eðitim
verdi.

KENEVÝR YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ VE KONTROLÜ EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ ÇÝFTÇÝLERE YENÝ BÝR GELÝR KAPISI "KUÞBURNU"
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2016 Yýlýnýn, "Birleþmiþ Milletler Uluslar arasý
Bakliyat Yýlý" ilan edilmesi dolayýsýyla, Ülkemiz
genelinde düzenlenen etkinliklerden birisi de Lider
Çocuk Kampý Projesi kapsamýnda, kampa alýnan
ilköðretim 4.sýnýf öðrencileri arasýnda düzenlenen
bakliyat konulu kompozisyon yarýþmasý oldu. 81 il de
kampa alýnan çocuklar arasýnda her ilde düzenlenen
kompozisyon yarýþmasýnda ilk üç dereceye giren
kompozisyon metinleri, Türkiye finali için
Bakanlýðýmýza sunuldu. Türkiye finalinde yapýlan
deðerlendirmeler neticesinde, Samsun Ýli Alparslan
Ýlköðretim Okulu 4.Sýnýf öðrencisi Karahan AYDUR'
un "Bakliyatlarýn Büyük Devrimi" isimli yazýsý Türkiye
Birinciliðini kazandý. Türkiye birincisi olan Karahan
AYDUR; annesi, öðretmeni, okul idarecileri, kamu
yöneticileri, çok sayýda sivil toplum örgütü ve basýn
mensuplarýnýn katýldýðý ödül töreninde, kendisini
birinci yapan kompozisyon metnini bizzat okuyarak,
katýlýmcýlardan büyük alkýþ aldý. 

Türkiye birincisi için Bakanlýðýmýzca takdir
edilen 1 Adet Fotoðraf Makinesinin yaný sýra, Ýl
Müdürlüðümüzce tanzim edilen Teþekkür Belgesi ve
yine Ýl Müdürlüðümüzce satýn alýnan kitap seti,  Sayýn
Valimiz  Ýbrahim ÞAHÝN' inde katýldýðý ödül töreninde,

birinci olan öðrenciye  verildi. Valimiz Sayýn Ýbrahim
ÞAHÝN, ödül takdiminde yapmýþ olduðu konuþmada,
öðrenciye þiir yazmasý tavsiyesinde bulunarak tebrik
ve takdirlerini bildirdi. 

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk ÇELIK,
doðal risklerin tamamýnýn teminat altýna alýndýðý
2017 yýlýný tarým sigortacýlýðý açýsýndan seferberlik yýlý
ilan ettiklerini belirterek "TARSÝM tek merkez olarak
çiftçinin doðal afetler karþýsýnda güvencesi
konumundadýr. Çiftçilerimizin baþka bir birimden bu
afetler karþýsýnda herhangi bir talepte bulunma
durumlarý artýk yok. Ürünlerine sigorta yapmalarý
kaydýyla TARSÝM zararlarý giderme noktasýnda tek
çýkýþ noktasýdýr. Artýk baþka bir yerin hasar tespiti
veya bu kayýplarýn giderilmesiyle ilgili çalýþmasýna
gerek kalmadý." dedi. Bu alanda yapýlmasý gereken
çalýþmalarý hayata geçirdiklerini ifade eden ÇELIK,
þöyle devam etti:

"2017 yýlýnda uygulamaya koyduðumuz ilklerle
birlikte doðal afetlerden kaynaklý tüm tarýmsal riskleri
sigorta kapsamýna almýþ bulunuyoruz. Tüm
Türkiye'de buðday kuraklýk karþýsýnda güvence altýna
alýnýyor. Çiftçilerimizin karþýlaþabileceði bütün doðal
riskler TARSÝM teminatý altýndadýr. Buðday için 2017
itibarýyla baþlayan kuraklýk teminatý 2018 yýlýnda tüm
tahýl ürünleri için geçerli olacak þekilde
yaygýnlaþtýrýlacak. 2018'e geldiðimizde artýk TARSÝM
kapsamýna alýnmayan ürünün kalmayacaðýný
görmüþ olacaðýz. Nihayi hedefimiz ise gelir
sigortasýný hayata geçirerek çiftçimizin iþletme
gelirlerini güvence altýna almak. Ýnþallah
önümüzdeki dönemde de artýk gelir sigortasýnýn
hayata geçirilmesi sürecine girmiþ olacaðýz."

ÝLÝMÝZDE DE BÝLGÝLENDÝRME
TOPLANTISI YAPILDI

Bakanlýðýmýz tarafýndan 2017 yýlýnýn tarým
sigortacýlýðý açýsýndan seferberlik yýlý ilan edilmesinin
ardýndan Ýl Müdürlüðümüzde de tarým sigortalarý
bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Konu hakkýnda bilgi
veren Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Nail
KIRMACI; 2005 yýlýnda çýkartýlan Tarým sigortalarý
kanununda her geçen yýl çiftçilerimizin lehine yeni
düzenlemeler yapýldýðýný, bu yýlda önceki yýl
uygulamalarýna ilave olarak; buðday ürününde ilçe
bazlý kuraklýk verim sigortasý, kiraz ürününde yaðmur
riski, meyve aðaçlarý ile asmalarýn kendileri ve asma

Alaçam Ýlçemizde teknik elemanlarýmýza yönelik
"Yapraðýný Döken Meyve Aðaçlarýnda Budama ve Aþýlama"
konulu eðitim düzenlendi.

Ýlimizde üreticilerimizin kabuklu meyvelerden
fýndýktan sonra ilgiyle yöneldiði ceviz ve hali hazýrda
mevcut taze tüketilen meyve alanlarýndaki yeni tesis ile
verim çaðýndaki bahçelerde Meyvecilikte Budama ve
Terbiye Sistemleri' nin  önemi daha da artmaktadýr. Bafra
ve Alaçam Ýlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personel
ile serbest çalýþan Ziraat Mühendisleri ve Tekniker,
Teknisyenlerin katýldýðý uygulamalý eðitim programýnda,
bölgemizde tesis edilecek veya mevcutta var olan
yapraðýný döken meyve aðaçlarýnýn (Sert Çekirdekliler
Yumuþak çekirdekliler ve Üzümsü Meyvelerde) genel
budama ve terbiye sistemleri konularý ile, Göz aþýsý ve
Kalem Aþýsý konularýnda uygulamalý bilgi paylaþýmý yapýldý.

Konu ile ilgili olarak Ýl Müdür Vekilimiz Nail
KIRMACI; tesis edilen bahçelerde meyve aðaçlarýnýn
budama ve terbiyesin  ilk yýllarda yapýlarak verim çaðýna
gelen aðaçlarda yeniden þekil vermek ve ekonomik verim
kaybýný önlemenin mümkün olmayacaðýný belirterek;
üreticilerimizin bahçe tesisinde budama ve terbiye
sistemleri konusunda Mutlaka il /Ýlçe Müdürlüklerimizden
teknik destek almalarý gerektiðini söyledi. Sertifikalý
fidanlarla tesis ettikleri bahçeler ve yaptýrdýklarý toprak
analizleri için  Bakanlýðýmýz desteklemelerinden
faydalanmalarýnýn kendi yararýna olacaðýna belirtti.

BAKLÝYAT KONULU KOMPOZÝSYON YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ SAMSUN'DAN

PERSONELÝMÝZE BUDAMA VE AÞILAMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ TARIM KAPSAMINA ALINMAYAN ÜRÜN KALMAYACAK
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ÝLÝMÝZDE DE BÝLGÝLENDÝRME
TOPLANTISI YAPILDI

Bakanlýðýmýz tarafýndan 2017 yýlýnýn tarým
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PERSONELÝMÝZE BUDAMA VE AÞILAMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ TARIM KAPSAMINA ALINMAYAN ÜRÜN KALMAYACAK
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Bakanlar Kurulu Kararý gereði
2016-2018 yýllarýný kapsayacak
þekilde genç çiftçi projelerine 30 bin
TL hibe verilmesini öngören Genç
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
Programýna 2017 yýlýnda da devam
edilecek.

2017 yýlý programýna iliþkin
Teblið Resmi Gazete'de yayýmlandý

2017 yýlý için ise programýn
bütçesi 483 milyon TL olarak
belirlenmiþ olup, 16.100 genç
çiftçimize hibe desteði verilecek. Bu
bütçenin 330 milyon TL'lik kýsmýnýn
en az 11 bin genç çiftçiye
büyükbaþ/küçükbaþ projeleri
kapsamýnda verilmesi planlanýyor.
Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaþ
ve 100 bin küçükbaþ hayvan daðýtýlacak. Bu
kapsamdaki hayvanlar geçen yýl olduðu gibi yine
TÝGEM tarafýndan temin edilecek. 

Proje Konularý
Hayvansal üretime yönelik hazýrlanacak

projeler þu konularý kapsamaktadýr:
1) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, tesis yapýmý

ve hayvan alýmý,
2) Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, tesis yapýmý

ve hayvan alýmý,
3) Arý ve arý ürünleri yetiþtiriciliði,
4) Kanatlý yetiþtiriciliði ve tesis yapýmý,
5) Ýpekböceði yetiþtiriciliði ve tesis yapýmý,
Bitkisel üretime dair konular ise;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dýþ mekân süs bitkisi

yetiþtiriciliði,
3) Kontrollü örtü altý yetiþtiriciliði,
4) Kültür mantarý üretimi,
Yöresel ürünler ile týbbi ve aromatik bitki

üretimi, iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine
yönelik destekleme projeleri kapsamýnda;

1) Çok yýllýk týbbi ve aromatik bitki üretimi,
iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesi,

2) Coðrafi iþaretli, organik veya iyi tarým
uygulamalý bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coðrafi iþareti olan gýdalarýn üretimi,
konularýný  kapsar.
Bu yýl, diðer yýldan farklý olarak tesis yapýmý

konusu da projeler içerisinde yer alacak ve genç
çiftçilerin finans ihtiyacýný gidermek amacý ile Tarým

Kredi Kooperatifleri tarafýndan daha etkin kredi
kullanýmý ve anahtar teslim proje gerçekleþtirmeleri
saðlanacak.

Son Baþvuru Tarihini Kaçýrmayýn!
Projelerle ilgili baþvurular 7 Nisan Cuma günü

baþlayýp, 5 Mayýs Cuma günü sona erecek.
Baþvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar
geçen yýl ile ayný olacak. Ön baþvurular, çiftçilerimiz
tarafýndan hiçbir harcama yapýlmaksýzýn, web
tabanlý https://gencciftci.tarim.gov.tr   uzantýlý yazýlým
üzerinden, kesin baþvurular ise yerleþim biriminin
baðlý olduðu il/ilçe müdürlüklerine þahsen yapýlacak.
Baþvurular, illerde vali veya vali yardýmcýsýnýn
baþkanlýðýnda kurulacak komisyonlar vasýtasýyla
deðerlendirilecek.

Deðerlendirme sonunda belirlenen genç
çiftçilerle hibe sözleþmeleri, GTHB il ve ilçe
müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin
uygulanmasýna baþlanýlacak.

Genç Çiftçilerde Aranacak Þartlar
Hibe desteðinden faydalanacak çiftçilerde,

Tebliðin yayýmlandýðý tarih itibarýyla 18 yaþýný
doldurmuþ ve 41 yaþýndan gün almamýþ, ücretli
çalýþan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha
önceden Bakanlýðýn diðer hibe programýndan
faydalanmýþ olmamak þartý aranacak. Baþvuru tarihi
itibarýyla örgün eðitime devam ediyor olmamak,
Hayvansal üretime yönelik, büyükbaþ ve küçükbaþ
hayvan yetiþtiriciliði, tesisi yapýmý ve hayvan alýmý
konulu proje baþvurularý için bu Tebliðin yayýmlandýðý
tarih itibarýyla 15 adet büyükbaþ veya 50 adet
küçükbaþtan fazla hayvan sahibi olmamak, Arý ve arý
ürünleri yetiþtiriciliði konulu proje baþvurularý için bu
Tebliðin yayýmlandýðý tarih itibarýyla 50 adetten fazla
arýlý kovan sahibi olmamak, aranacak diðer þartlar
arasýndadýr.

GENÇ ÇÝFTÇÝLERE HÝBE DESTEÐÝ 2017 YILINDA DA DEVAM EDECEK

yapraðý, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlar için isteðe
baðlý hýrsýzlýk riski, açýk ve yarý açýk sistemde
yetiþtirilen kümes hayvanlarý için ölüm riski,
denizlerde ve iç sularda yetiþtirilen su ürünlerinin
kafes ve aðlarý için sel ve su baskýný riskleri teminat
kapsamýna alýndýðýný açýkladý. Devlet prim desteði
oraný; tüm risklerde % 50 oranýnda uygulanacak,
ancak açýk alanda yetiþtirilen meyvelerde çiçeklenme
dönemi dolayýsý ile sigorta paketindeki diðer riskler
hariç sadece don riskinde 1/3 oranýnda ek prim
desteði olacaktýr. 

Ýlimizin Havza ilçesi, Türkiye de 2017 yýlýnda
buðday ürününde ilçe bazlý kuraklýk verim sigortasý
uygulanacak pilot ilçeler arasýna dâhil edildi. Buðday
ürününde sigorta prim tutarýnýn % 60'ý devlet
tarafýndan ödenecektir. Samsun'da Tarým Sigortasý
poliçe sayýsý her geçen yýl artarak 2016 yýlýnda
26.072 sayýsýna ulaþmýþtýr. 2016 yýlý toplam prim
tutarý 15.661.406 TL. olup, bunun 8.929.368 TL'si
devlet prim desteðidir. Ayrýca ilimiz genelinde zarar

gören çiftçilerimize de 3.772.117 TL. tazminat
ödenmiþtir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzluk
durumunda maðdur olmamalarý için Tarým
Sigortasýný mutlaka yaptýrmalarý gerekmektedir.
Tarým Sigortasý yaptýrmayan üreticilerimiz, 2090
sayýlý Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere
Yapýlacak Devlet yardýmlarýndan istifade
edemeyeceklerdir.

TARSÝM Bölge Müdürü Bülent YAÞAROÐLU
tarafýndan yapýlan sunum ve anlatýmda ise; Bitkisel
Ürün Sigortasý, Sera Sigortasý, Büyükbaþ ve Küçükbaþ
Hayvan Hayat Sigortasý, Kümes Hayvanlarý Hayat
Sigortasý, Su Ürünleri Hayat Sigortasý ve Arýcýlýk (Arýlý
Kovan) Sigortasý uygulamalarý detaylandýrýlmýþ, 2017
yýlýnda üreticilerce yoðun bir þekilde dile getirilen
ihtiyaçlar ve beklentiler doðrultusunda  sisteme dahil
edilen yeni uygulamalar konusunda bilgilendirme
yapýldý.  ‘

Tarsim Sigortasý
Maðdur Çiftçinin Ýmdadýna Yetiþiyor

TARIM SÝGORTALARI HAVUZU



samtim nisan 2017 32 samtim nisan 2017 33

haber haber

Bakanlar Kurulu Kararý gereði
2016-2018 yýllarýný kapsayacak
þekilde genç çiftçi projelerine 30 bin
TL hibe verilmesini öngören Genç
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
Programýna 2017 yýlýnda da devam
edilecek.

2017 yýlý programýna iliþkin
Teblið Resmi Gazete'de yayýmlandý

2017 yýlý için ise programýn
bütçesi 483 milyon TL olarak
belirlenmiþ olup, 16.100 genç
çiftçimize hibe desteði verilecek. Bu
bütçenin 330 milyon TL'lik kýsmýnýn
en az 11 bin genç çiftçiye
büyükbaþ/küçükbaþ projeleri
kapsamýnda verilmesi planlanýyor.
Bu kapsamda genç çiftçilere en az 51 bin büyükbaþ
ve 100 bin küçükbaþ hayvan daðýtýlacak. Bu
kapsamdaki hayvanlar geçen yýl olduðu gibi yine
TÝGEM tarafýndan temin edilecek. 

Proje Konularý
Hayvansal üretime yönelik hazýrlanacak

projeler þu konularý kapsamaktadýr:
1) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, tesis yapýmý

ve hayvan alýmý,
2) Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, tesis yapýmý

ve hayvan alýmý,
3) Arý ve arý ürünleri yetiþtiriciliði,
4) Kanatlý yetiþtiriciliði ve tesis yapýmý,
5) Ýpekböceði yetiþtiriciliði ve tesis yapýmý,
Bitkisel üretime dair konular ise;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dýþ mekân süs bitkisi

yetiþtiriciliði,
3) Kontrollü örtü altý yetiþtiriciliði,
4) Kültür mantarý üretimi,
Yöresel ürünler ile týbbi ve aromatik bitki

üretimi, iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesine
yönelik destekleme projeleri kapsamýnda;

1) Çok yýllýk týbbi ve aromatik bitki üretimi,
iþlenmesi, depolanmasý ve paketlenmesi,

2) Coðrafi iþaretli, organik veya iyi tarým
uygulamalý bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coðrafi iþareti olan gýdalarýn üretimi,
konularýný  kapsar.
Bu yýl, diðer yýldan farklý olarak tesis yapýmý

konusu da projeler içerisinde yer alacak ve genç
çiftçilerin finans ihtiyacýný gidermek amacý ile Tarým

Kredi Kooperatifleri tarafýndan daha etkin kredi
kullanýmý ve anahtar teslim proje gerçekleþtirmeleri
saðlanacak.

Son Baþvuru Tarihini Kaçýrmayýn!
Projelerle ilgili baþvurular 7 Nisan Cuma günü

baþlayýp, 5 Mayýs Cuma günü sona erecek.
Baþvurularda izlenmesi gereken yol ve uygulamalar
geçen yýl ile ayný olacak. Ön baþvurular, çiftçilerimiz
tarafýndan hiçbir harcama yapýlmaksýzýn, web
tabanlý https://gencciftci.tarim.gov.tr   uzantýlý yazýlým
üzerinden, kesin baþvurular ise yerleþim biriminin
baðlý olduðu il/ilçe müdürlüklerine þahsen yapýlacak.
Baþvurular, illerde vali veya vali yardýmcýsýnýn
baþkanlýðýnda kurulacak komisyonlar vasýtasýyla
deðerlendirilecek.

Deðerlendirme sonunda belirlenen genç
çiftçilerle hibe sözleþmeleri, GTHB il ve ilçe
müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin
uygulanmasýna baþlanýlacak.

Genç Çiftçilerde Aranacak Þartlar
Hibe desteðinden faydalanacak çiftçilerde,

Tebliðin yayýmlandýðý tarih itibarýyla 18 yaþýný
doldurmuþ ve 41 yaþýndan gün almamýþ, ücretli
çalýþan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha
önceden Bakanlýðýn diðer hibe programýndan
faydalanmýþ olmamak þartý aranacak. Baþvuru tarihi
itibarýyla örgün eðitime devam ediyor olmamak,
Hayvansal üretime yönelik, büyükbaþ ve küçükbaþ
hayvan yetiþtiriciliði, tesisi yapýmý ve hayvan alýmý
konulu proje baþvurularý için bu Tebliðin yayýmlandýðý
tarih itibarýyla 15 adet büyükbaþ veya 50 adet
küçükbaþtan fazla hayvan sahibi olmamak, Arý ve arý
ürünleri yetiþtiriciliði konulu proje baþvurularý için bu
Tebliðin yayýmlandýðý tarih itibarýyla 50 adetten fazla
arýlý kovan sahibi olmamak, aranacak diðer þartlar
arasýndadýr.

GENÇ ÇÝFTÇÝLERE HÝBE DESTEÐÝ 2017 YILINDA DA DEVAM EDECEK

yapraðý, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlar için isteðe
baðlý hýrsýzlýk riski, açýk ve yarý açýk sistemde
yetiþtirilen kümes hayvanlarý için ölüm riski,
denizlerde ve iç sularda yetiþtirilen su ürünlerinin
kafes ve aðlarý için sel ve su baskýný riskleri teminat
kapsamýna alýndýðýný açýkladý. Devlet prim desteði
oraný; tüm risklerde % 50 oranýnda uygulanacak,
ancak açýk alanda yetiþtirilen meyvelerde çiçeklenme
dönemi dolayýsý ile sigorta paketindeki diðer riskler
hariç sadece don riskinde 1/3 oranýnda ek prim
desteði olacaktýr. 

Ýlimizin Havza ilçesi, Türkiye de 2017 yýlýnda
buðday ürününde ilçe bazlý kuraklýk verim sigortasý
uygulanacak pilot ilçeler arasýna dâhil edildi. Buðday
ürününde sigorta prim tutarýnýn % 60'ý devlet
tarafýndan ödenecektir. Samsun'da Tarým Sigortasý
poliçe sayýsý her geçen yýl artarak 2016 yýlýnda
26.072 sayýsýna ulaþmýþtýr. 2016 yýlý toplam prim
tutarý 15.661.406 TL. olup, bunun 8.929.368 TL'si
devlet prim desteðidir. Ayrýca ilimiz genelinde zarar

gören çiftçilerimize de 3.772.117 TL. tazminat
ödenmiþtir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzluk
durumunda maðdur olmamalarý için Tarým
Sigortasýný mutlaka yaptýrmalarý gerekmektedir.
Tarým Sigortasý yaptýrmayan üreticilerimiz, 2090
sayýlý Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere
Yapýlacak Devlet yardýmlarýndan istifade
edemeyeceklerdir.

TARSÝM Bölge Müdürü Bülent YAÞAROÐLU
tarafýndan yapýlan sunum ve anlatýmda ise; Bitkisel
Ürün Sigortasý, Sera Sigortasý, Büyükbaþ ve Küçükbaþ
Hayvan Hayat Sigortasý, Kümes Hayvanlarý Hayat
Sigortasý, Su Ürünleri Hayat Sigortasý ve Arýcýlýk (Arýlý
Kovan) Sigortasý uygulamalarý detaylandýrýlmýþ, 2017
yýlýnda üreticilerce yoðun bir þekilde dile getirilen
ihtiyaçlar ve beklentiler doðrultusunda  sisteme dahil
edilen yeni uygulamalar konusunda bilgilendirme
yapýldý.  ‘

Tarsim Sigortasý
Maðdur Çiftçinin Ýmdadýna Yetiþiyor

TARIM SÝGORTALARI HAVUZU



samtim nisan 2017 34 samtim nisan 2017 35

haber haber

Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP)  Arýcýlýk
altyapýsýnýn desteklenmesi programý kapsamýnda
hibe desteði almaya hak kazanan arý yetiþtiricilerine
polen ve propolis üretimi konusunda gerekli olan
seyyar polen kapaný, polen kurutma makinesi, polen
ayýklama makinesi, polen tuzaklý arý kovaný, propolis
kapaný propolis tuzaðý renkli kavanoz(propolis için),
mini derin dondurucu daðýtýmý törenle
gerçekleþtirildi.  

Samsun Milletvekili Hasan Basri KURT, Samsun
Valisi Ýbrahim Þahin, DOKAP Bölgesi Kalkýnma
Ýdaresi Baþkaný Ekrem YÜCE, ,Ziraat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Yusuf DEMÝR ve Kurum
Müdürlerimizin katýlýmýyla düzenlenen törende
konuyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdür Vekili Nail KIRMACI; "Doðu
Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamýndaki illerde,
arýcýlýk altyapýsýnýn desteklenmesi, mevcut
iþletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin
artýrýlmasý ve bölgesel kalkýnmayý saðlamaya yönelik
etçi ve kombine ýrklardan damýzlýk boða alýmý ve
yeni ahýr ve aðýl inþaat yatýrýmlarýnýn desteklenmesini
saðlamaktýr. 2016 yýlýnda arýcýlýk konusunda
baþvurular kabul edilmiþ ve 257 adet arýcýlýk projesi
gerçekleþtirilmiþtir. Proje kapsamýnda 257 adet
arýcýya 6.773 adet arýcýlýk malzemesinin daðýtýmý
yapýlmýþtýr" dedi. 

Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP)
kapsamýndaki damýzlýk hayvan alýmý projelerinde;
71 adet iþletmeye %80 hibe destekli 71 adet
Simental ýrký damýzlýk boða daðýtýmý yapýlmýþtýr. 73
adet iþletmeye 297 adet damýzlýk koç ve kýl keçisi
daðýtýlmýþ olup  yatýrým tutarý 445.500 ödenen hibe
miktarý 356.400 TL dir. Proje kapsamýnda 2017
yýlýnda 87 üreticimize daha % 80 Hibe Destekli
Damýzlýk Boða alýmý gerçekleþtirilecektir.

45 BAÞLIK SÜT SIÐIRI AHIRI
ÝNÞAATI TAMAMLANDI

Damýzlýk Süt Sýðýrý Hayvancýlýðý Altyapýsýnýn
desteklenmesi programý kapsamýnda projesi ile Ýl
Müdürlüðümüze baþvuran ve Bakanlýðýmýz
tarafýndan yatýrýma alýnan Ýlimiz Merkez Canik
Ýlçesi Düvecik Mahallesinden Kadir ALBAYRAK,
Toplam Proje Tutarý 235.000 TL olan 45 Baþlýk
Damýzlýk Süt Sýðýrý Ahýr Projesindeki inþaatýný
tamamlayarak  hayata geçirdi. Hibe desteði
saðlanmasý törenine Samsun Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Nail KIRMACI, Ýl
Müdür Yardýmcýsý Resul KARAKUÞ, Gýda ve
Yem Þube Müdürü Semra Gülten, Kýrsal
Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Orhan

ÞANLI, Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü Yapým Ýþleri
Þube Müdürü Hülya KÜNKÜL, Kadastro Müdürlüðü
Teknik Elemanlarý ve Kurum Personellerimiz katýldý.

Geçtiðimiz yýl Haziran ayýnda satýþý yasaklanan
nitratlý gübreler ile ilgili Bakanlýðýmýzýn yaptýðý
laboratuar çalýþmalarý sonucu gübre satýþýnda yeni
kurallar belirlendi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Faruk Çelik, "Nitratlý gübrelerde yapýlan patlama
testlerinde potasyum nitrat ve sodyum nitrat
gübrelerinde bir patlama olmadýðý görüldü. Bu iki
gübrenin satýþýný tamamen serbest býrakmýþ
bulunuyoruz ancak yüzde 33'lük amonyum nitrat
gübresinin tarýmsal amaçlý kullanýmýný tamamen
yasakladýk" dedi. Bakan Çelik, "Süreç içerisinde cam,
seramik, makine ve gübre gibi sanayi sektörünün
talebi üzerine söz konusu nitratlý gübrelerin sanayi
amaçlý kullanýmýna temmuz ayý içerisinde izin
vermiþtik. Ayrýca yurt içerisinde üretim yapan
firmalardan gelen talep üzerine Amonyum Nitrat
(%33 AN) , Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN ve
%21CAN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat
gübrelerinde yeniden patlama testi yapýldý. Bu
testlerde potasyum nitrat ve sodyum nitrat
gübrelerinde bir patlama olmadýðý görüldü. Bu iki
gübrenin satýþýný tamamen serbest býrakmýþ
bulunuyoruz" diye konuþtu. 

GÜBRE SATIÞINDA YENÝ DÜZENLEMELER
Tarýmsal amaç dýþý kullaným için satýþ ve

sevkiyatlarda ilgili firmalarýn Bakanlýðýmýzdan izin
almasý gerekecek. Üretici-Ýthalatçý firmalarýn, bayi ve
daðýtýcýlarýn yedi eminlerindeki yüzde 26'lýk ve yüzde
21'lik Kalsiyum Amonyum Nitrat gübrelerinin
çiftçilere satýþýna kontrollü olarak izin verilecek. Tarým
Kredi Kooperatifi ve Pankobirlik, söz konusu

gübrelerin tarlaya uygulamasý
aþamasýnda Bakanlýðýmýz personeli
ile iþbirliði içerisinde hareket edecek.

ÇÝFTÇÝLERE E-REÇETE

DÜZENLENECEK 
Üretici ve ithalatçý firmalar,

sevkiyat iþlemlerini Gübre Kayýt ve
Takip Sistemi üzerinden yapacak.
Söz konusu sisteme kayýtlý
olmayanlar kesinlikle sevkiyat
yapamayacak.

Bu firmalar yüzde 26 ve yüzde
21'lik kalsiyum amonyum nitrat
gübrelerinin satýþ ve sevkiyat
bilgilerini sisteme kaydederek
Sevkiyat Belgesi çýktýsýný taþýma

aracýna verecek. Eðer, sevkiyat sanayi, ihracat amaçlý
yapýlacaksa Bakanlýktan ayrýca izin alýnacak. Gübre
alacak çiftçilere Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) veya
Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemine (TUKAS) kayýtlý olmak
zorunluluðu getirildi. Ýl veya ilçe Müdürlüðü, gübre
satýn almak isteyen çiftçilerin sistemdeki arazi ve ürün
durumunu göz önünde bulundurarak 4 nüsha e-
reçete düzenleyecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte
gübreyi satýn alacaðý bayi veya daðýtýcýya
baþvuracak. Bayi veya daðýtýcý, e-reçeteye göre
çiftçiye söz konusu gübrelerin satýþýný yapacak.
Daðýtýcý veya bayi tarafýndan "Çiftçi Yol Kontrol
Belgesi" düzenlenerek nakil yapýlacak, söz konusu
daðýtýcýlar çiftçiye sattýðý kalsiyum amonyum nitrat
gübrelerini gösteren e-reçetenin bir kopyasýný baðlý
olduðu Ýl/Ýlçe Müdürlüðüne haftalýk olarak bildirecek.

Çiftçi, aldýðý bu gübreyi tarlaya
uygulayabilmesi için e-reçete ile arazinin bulunduðu
il veya ilçe müdürlüðüne baþvuru yapacak.
Müdürlük, bu baþvurularý deðerlendirecek ve
uygulama takvimi hazýrlayarak, çiftçilere uygulama
öncesinden bildirecek. Tarlaya uygulama esnasýnda
çiftçi ve müdürlük personeli hazýr bulunacak. Tarlaya
uygulama yapýldýktan sonra çiftçi ve yetkili personel
e-reçetenin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini
ve tarihi yazarak imzalayacak.

Çiftçinin, Tarým Kredi Kooperatifleri veya
Pankobirlik birimlerinden gübre satýn almasý için de
e-reçete gerekecek ve bu kurumlarýn personelinin
nezaretinde tarlasýna gübre uygulamasý
gerçekleþtirebilecek.

GÜBRELER REÇETE ÝLE SATILACAKDOKAP KAPSAMINDA ARICILIÐA VE HAYVANCILIÐA BÜYÜK DESTEK
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Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP)  Arýcýlýk
altyapýsýnýn desteklenmesi programý kapsamýnda
hibe desteði almaya hak kazanan arý yetiþtiricilerine
polen ve propolis üretimi konusunda gerekli olan
seyyar polen kapaný, polen kurutma makinesi, polen
ayýklama makinesi, polen tuzaklý arý kovaný, propolis
kapaný propolis tuzaðý renkli kavanoz(propolis için),
mini derin dondurucu daðýtýmý törenle
gerçekleþtirildi.  

Samsun Milletvekili Hasan Basri KURT, Samsun
Valisi Ýbrahim Þahin, DOKAP Bölgesi Kalkýnma
Ýdaresi Baþkaný Ekrem YÜCE, ,Ziraat Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Yusuf DEMÝR ve Kurum
Müdürlerimizin katýlýmýyla düzenlenen törende
konuyla ilgili bir açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdür Vekili Nail KIRMACI; "Doðu
Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamýndaki illerde,
arýcýlýk altyapýsýnýn desteklenmesi, mevcut
iþletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin
artýrýlmasý ve bölgesel kalkýnmayý saðlamaya yönelik
etçi ve kombine ýrklardan damýzlýk boða alýmý ve
yeni ahýr ve aðýl inþaat yatýrýmlarýnýn desteklenmesini
saðlamaktýr. 2016 yýlýnda arýcýlýk konusunda
baþvurular kabul edilmiþ ve 257 adet arýcýlýk projesi
gerçekleþtirilmiþtir. Proje kapsamýnda 257 adet
arýcýya 6.773 adet arýcýlýk malzemesinin daðýtýmý
yapýlmýþtýr" dedi. 

Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP)
kapsamýndaki damýzlýk hayvan alýmý projelerinde;
71 adet iþletmeye %80 hibe destekli 71 adet
Simental ýrký damýzlýk boða daðýtýmý yapýlmýþtýr. 73
adet iþletmeye 297 adet damýzlýk koç ve kýl keçisi
daðýtýlmýþ olup  yatýrým tutarý 445.500 ödenen hibe
miktarý 356.400 TL dir. Proje kapsamýnda 2017
yýlýnda 87 üreticimize daha % 80 Hibe Destekli
Damýzlýk Boða alýmý gerçekleþtirilecektir.

45 BAÞLIK SÜT SIÐIRI AHIRI
ÝNÞAATI TAMAMLANDI

Damýzlýk Süt Sýðýrý Hayvancýlýðý Altyapýsýnýn
desteklenmesi programý kapsamýnda projesi ile Ýl
Müdürlüðümüze baþvuran ve Bakanlýðýmýz
tarafýndan yatýrýma alýnan Ýlimiz Merkez Canik
Ýlçesi Düvecik Mahallesinden Kadir ALBAYRAK,
Toplam Proje Tutarý 235.000 TL olan 45 Baþlýk
Damýzlýk Süt Sýðýrý Ahýr Projesindeki inþaatýný
tamamlayarak  hayata geçirdi. Hibe desteði
saðlanmasý törenine Samsun Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Nail KIRMACI, Ýl
Müdür Yardýmcýsý Resul KARAKUÞ, Gýda ve
Yem Þube Müdürü Semra Gülten, Kýrsal
Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Orhan

ÞANLI, Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü Yapým Ýþleri
Þube Müdürü Hülya KÜNKÜL, Kadastro Müdürlüðü
Teknik Elemanlarý ve Kurum Personellerimiz katýldý.

Geçtiðimiz yýl Haziran ayýnda satýþý yasaklanan
nitratlý gübreler ile ilgili Bakanlýðýmýzýn yaptýðý
laboratuar çalýþmalarý sonucu gübre satýþýnda yeni
kurallar belirlendi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Faruk Çelik, "Nitratlý gübrelerde yapýlan patlama
testlerinde potasyum nitrat ve sodyum nitrat
gübrelerinde bir patlama olmadýðý görüldü. Bu iki
gübrenin satýþýný tamamen serbest býrakmýþ
bulunuyoruz ancak yüzde 33'lük amonyum nitrat
gübresinin tarýmsal amaçlý kullanýmýný tamamen
yasakladýk" dedi. Bakan Çelik, "Süreç içerisinde cam,
seramik, makine ve gübre gibi sanayi sektörünün
talebi üzerine söz konusu nitratlý gübrelerin sanayi
amaçlý kullanýmýna temmuz ayý içerisinde izin
vermiþtik. Ayrýca yurt içerisinde üretim yapan
firmalardan gelen talep üzerine Amonyum Nitrat
(%33 AN) , Kalsiyum Amonyum Nitrat (%26 CAN ve
%21CAN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat
gübrelerinde yeniden patlama testi yapýldý. Bu
testlerde potasyum nitrat ve sodyum nitrat
gübrelerinde bir patlama olmadýðý görüldü. Bu iki
gübrenin satýþýný tamamen serbest býrakmýþ
bulunuyoruz" diye konuþtu. 

GÜBRE SATIÞINDA YENÝ DÜZENLEMELER
Tarýmsal amaç dýþý kullaným için satýþ ve

sevkiyatlarda ilgili firmalarýn Bakanlýðýmýzdan izin
almasý gerekecek. Üretici-Ýthalatçý firmalarýn, bayi ve
daðýtýcýlarýn yedi eminlerindeki yüzde 26'lýk ve yüzde
21'lik Kalsiyum Amonyum Nitrat gübrelerinin
çiftçilere satýþýna kontrollü olarak izin verilecek. Tarým
Kredi Kooperatifi ve Pankobirlik, söz konusu

gübrelerin tarlaya uygulamasý
aþamasýnda Bakanlýðýmýz personeli
ile iþbirliði içerisinde hareket edecek.

ÇÝFTÇÝLERE E-REÇETE

DÜZENLENECEK 
Üretici ve ithalatçý firmalar,

sevkiyat iþlemlerini Gübre Kayýt ve
Takip Sistemi üzerinden yapacak.
Söz konusu sisteme kayýtlý
olmayanlar kesinlikle sevkiyat
yapamayacak.

Bu firmalar yüzde 26 ve yüzde
21'lik kalsiyum amonyum nitrat
gübrelerinin satýþ ve sevkiyat
bilgilerini sisteme kaydederek
Sevkiyat Belgesi çýktýsýný taþýma

aracýna verecek. Eðer, sevkiyat sanayi, ihracat amaçlý
yapýlacaksa Bakanlýktan ayrýca izin alýnacak. Gübre
alacak çiftçilere Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) veya
Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemine (TUKAS) kayýtlý olmak
zorunluluðu getirildi. Ýl veya ilçe Müdürlüðü, gübre
satýn almak isteyen çiftçilerin sistemdeki arazi ve ürün
durumunu göz önünde bulundurarak 4 nüsha e-
reçete düzenleyecek. Çiftçi, e-reçete ile birlikte
gübreyi satýn alacaðý bayi veya daðýtýcýya
baþvuracak. Bayi veya daðýtýcý, e-reçeteye göre
çiftçiye söz konusu gübrelerin satýþýný yapacak.
Daðýtýcý veya bayi tarafýndan "Çiftçi Yol Kontrol
Belgesi" düzenlenerek nakil yapýlacak, söz konusu
daðýtýcýlar çiftçiye sattýðý kalsiyum amonyum nitrat
gübrelerini gösteren e-reçetenin bir kopyasýný baðlý
olduðu Ýl/Ýlçe Müdürlüðüne haftalýk olarak bildirecek.

Çiftçi, aldýðý bu gübreyi tarlaya
uygulayabilmesi için e-reçete ile arazinin bulunduðu
il veya ilçe müdürlüðüne baþvuru yapacak.
Müdürlük, bu baþvurularý deðerlendirecek ve
uygulama takvimi hazýrlayarak, çiftçilere uygulama
öncesinden bildirecek. Tarlaya uygulama esnasýnda
çiftçi ve müdürlük personeli hazýr bulunacak. Tarlaya
uygulama yapýldýktan sonra çiftçi ve yetkili personel
e-reçetenin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini
ve tarihi yazarak imzalayacak.

Çiftçinin, Tarým Kredi Kooperatifleri veya
Pankobirlik birimlerinden gübre satýn almasý için de
e-reçete gerekecek ve bu kurumlarýn personelinin
nezaretinde tarlasýna gübre uygulamasý
gerçekleþtirebilecek.

GÜBRELER REÇETE ÝLE SATILACAKDOKAP KAPSAMINDA ARICILIÐA VE HAYVANCILIÐA BÜYÜK DESTEK



Tarýmsal kaynaklý nitrat kirliliðine karþý artýk
sularýmýz korunacak. Sularda tarýmsal faaliyetlerden
kaynaklanan nitrat kirliliðini önlemek veya azaltmak
amacý ile çiftçiler tarafýndan uyulmasý gereken usul
ve esaslarý düzenleyen Sularda Tarýmsal
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliðinin
Önlenmesine Yönelik Ýyi Tarým Uygulamalarý Kodu
Tebliði  Resmi Gazetede yayýmlandý.

50 mg/l'den fazla nitrat içeren
ve önlem alýnmadýðý takdirde,
belirlenen sýnýr deðerde nitrat
içerebilecek tüm yer üstü ve yer altý
sularý ile tarýmsal kaynaklý kirlilikten
dolayý ötrofik olduðu belirlenen ve
gerekli tedbirler alýnmazsa ötrofik
hale gelebilecek tabii tatlý su göllerini,
diðer tatlý su kaynaklarýný, haliçleri ve
kýyý sularýný etkileyen bölgeler, Nitrata
Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenir.
yi tarým uygulamalarý kodunun
uygulanmasý nitrata hassas
bölgelerde zorunludur.

Nitrata hassas bölgelerde, yýlda
1600 kg ve üzeri azot üreten

hayvancýlýk iþletmeleri ile yeter gelirli
tarýmsal arazi büyüklüðüne sahip
iþletmeler, yürüttükleri tarýmsal
faaliyetlere göre hayvansal gübre
deposu ve/veya gübreleme planý
yapmakla yükümlüdür. Nitrata
hassas bölgelerde yýlda 1600 kg ve
üzeri azot, nitrata hassas olmayan
bölgelerde ise yýlda 3500 kg ve
üzeri azot üreten hayvancýlýk
iþletmeleri ile yeter gelirli tarýmsal
arazi büyüklükleri dikkate alýnarak
belirlenmiþ olan tarýmsal arazi
büyüklüðüne sahip yeni kurulacak
tarýmsal iþletmeler, iyi tarým
uygulamalarý koduna uygun olarak
planlanmalýdýr. Mevcut iþletmelerin

ise 4 yýl içinde iyi tarým uygulamalarý koduna uyum
saðlamasý gerekmektedir. Ýyi tarým uygulamalarý
kodunu uygulamakla yükümlü olan veya gönüllü
olarak kodu uygulamak isteyen tarýmsal iþletmelerin
denetimi yýlda en az bir defa olmak üzere Ýl/Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri tarafýndan
yapýlacaktýr.
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NÝTRAT KÝRLÝLÝÐÝNE SON
Ýl Müdürlüðümüzce 24 saat esasýna göre gece

ve gündüz su ürünleri avcýlýðý denetimlerine baþladý.
Yapýlan bu denetimlerle deniz ve iç su
kaynaklarýndaki su ürünleri potansiyelinin verimli
þekilde kullanýlmasý, su ürünleri avcýlýðýnda
sürdürülebilirliðin saðlanmasý bir plan dahilinde yasa
dýþý, kayýt dýþý ve düzensiz avcýlýðýn önlenmesine
yönelik tedbirlerin alýnarak uygulanmasý
hedeflenmiþtir. Ýstihsal yerleri, karaya çýkýþ noktalarý,
barýnaklar, perakende satýþ yerleri, balýk unu ve yaðý
fabrikalarý, yol güzergahýndaki kontrol ve denetimler
konusunda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþ birliðinin
yapýlarak denetimler arttýrýldý.

Müdürlüðümüze ve Bakanlýðýmýza intikal etmiþ
olan ihbar ve þikayetler üzerine Ýl Ýlçe Müdürlüðümüz
Kontrolörlerince ortaklaþa denetim birimleri
oluþturulmuþ ve çapraz denetimler icra edildi. 2017
yýlý Ocak Ayýnýn ilk yarasýnda denetim ekiplerince
toplam 26 denetim yapýldý. Denetimler sonucu 1380
sayýlý Su Ürünleri Kanunu ve 4/1 Nolu Ticari Amaçlý
Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen Tebliðin ilgili
maddelerinde aykýrý yasadýþý avlanýldýðý anlaþýlan ve
boy yasaðýna uymayan toplan 148.500 Kg ürüne
(HAMSÝ) el konularak, ilgililere gerekli idari para
cezasý uygulandý.
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YASADIÞI AVCILIÐA SIKI DENETÝM
haber haber

Ýç Sularda Sazan, Kadife, Siraz, Yayýn,  Tatlý Su
Kefali ve diðer balýk türlerinin avlanma yasaðý 1
Nisan 2017'te baþlýyor. Av yasaðýnýn baþlamasý ile
balýkçýlarýmýzýn kayýklarýný karaya çekmeleri
zorunludur. Av yasaðýnýn sona ereceði 1 Temmuz
2017 tarihine kadar balýkçý teknelerinin iç sulara
açýlmasý, gerek teknelerde gerekse kýyýda av araç
gereçlerinin bulundurmasý da yasak kapsamýnda
olduðu unutulmamalýdýr.

Yasaklarýn baþlangýç ve bitiþ tarihi olan 1
Nisan-1 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Samsun ili
sýnýrlarý içerisinde bulunan Bafra Balýk Gölleri Lagün
Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi
doðal göllerimizin yaný sýra Derbent, Susuz, Altýnkaya
I ve II, Hasan Uðurlu ve Suat Uðurlu Baraj Göllerinde
Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince
denetimler yapýlacak olup yasak ve sýnýrlandýrmalara
uymayanlar hakkýnda 1380 sayýlý su ürünleri kanunu
gereði idari para cezasý uygulanacaktýr.

Baþta balýkçýlarýmýzýn ve tüm halkýmýzýn
yasaklara uymalarý konusunda gerekli hassasiyeti
göstermelerini, av yasaklarýna uymaksýzýn yasak
dönemde avcýlýk yapanlarý en yakýn Ýl/Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerimize, Jandarma,
Emniyet ve Belediye Zabýta Teþkilatýna haber
vermeleri ve balýklara yaþamlarý boyunca en az bir
kere üreme imkâný verilmesi gerektiði
unutulmamalýdýr.

DÝKKAT! ÝÇ SULARDA AV YASAÐI BAÞLIYOR



Tarýmsal kaynaklý nitrat kirliliðine karþý artýk
sularýmýz korunacak. Sularda tarýmsal faaliyetlerden
kaynaklanan nitrat kirliliðini önlemek veya azaltmak
amacý ile çiftçiler tarafýndan uyulmasý gereken usul
ve esaslarý düzenleyen Sularda Tarýmsal
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliðinin
Önlenmesine Yönelik Ýyi Tarým Uygulamalarý Kodu
Tebliði  Resmi Gazetede yayýmlandý.

50 mg/l'den fazla nitrat içeren
ve önlem alýnmadýðý takdirde,
belirlenen sýnýr deðerde nitrat
içerebilecek tüm yer üstü ve yer altý
sularý ile tarýmsal kaynaklý kirlilikten
dolayý ötrofik olduðu belirlenen ve
gerekli tedbirler alýnmazsa ötrofik
hale gelebilecek tabii tatlý su göllerini,
diðer tatlý su kaynaklarýný, haliçleri ve
kýyý sularýný etkileyen bölgeler, Nitrata
Hassas Bölge (NHB) olarak belirlenir.
yi tarým uygulamalarý kodunun
uygulanmasý nitrata hassas
bölgelerde zorunludur.

Nitrata hassas bölgelerde, yýlda
1600 kg ve üzeri azot üreten

hayvancýlýk iþletmeleri ile yeter gelirli
tarýmsal arazi büyüklüðüne sahip
iþletmeler, yürüttükleri tarýmsal
faaliyetlere göre hayvansal gübre
deposu ve/veya gübreleme planý
yapmakla yükümlüdür. Nitrata
hassas bölgelerde yýlda 1600 kg ve
üzeri azot, nitrata hassas olmayan
bölgelerde ise yýlda 3500 kg ve
üzeri azot üreten hayvancýlýk
iþletmeleri ile yeter gelirli tarýmsal
arazi büyüklükleri dikkate alýnarak
belirlenmiþ olan tarýmsal arazi
büyüklüðüne sahip yeni kurulacak
tarýmsal iþletmeler, iyi tarým
uygulamalarý koduna uygun olarak
planlanmalýdýr. Mevcut iþletmelerin

ise 4 yýl içinde iyi tarým uygulamalarý koduna uyum
saðlamasý gerekmektedir. Ýyi tarým uygulamalarý
kodunu uygulamakla yükümlü olan veya gönüllü
olarak kodu uygulamak isteyen tarýmsal iþletmelerin
denetimi yýlda en az bir defa olmak üzere Ýl/Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri tarafýndan
yapýlacaktýr.
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NÝTRAT KÝRLÝLÝÐÝNE SON
Ýl Müdürlüðümüzce 24 saat esasýna göre gece

ve gündüz su ürünleri avcýlýðý denetimlerine baþladý.
Yapýlan bu denetimlerle deniz ve iç su
kaynaklarýndaki su ürünleri potansiyelinin verimli
þekilde kullanýlmasý, su ürünleri avcýlýðýnda
sürdürülebilirliðin saðlanmasý bir plan dahilinde yasa
dýþý, kayýt dýþý ve düzensiz avcýlýðýn önlenmesine
yönelik tedbirlerin alýnarak uygulanmasý
hedeflenmiþtir. Ýstihsal yerleri, karaya çýkýþ noktalarý,
barýnaklar, perakende satýþ yerleri, balýk unu ve yaðý
fabrikalarý, yol güzergahýndaki kontrol ve denetimler
konusunda ilgili kurum ve kuruluþlarla iþ birliðinin
yapýlarak denetimler arttýrýldý.

Müdürlüðümüze ve Bakanlýðýmýza intikal etmiþ
olan ihbar ve þikayetler üzerine Ýl Ýlçe Müdürlüðümüz
Kontrolörlerince ortaklaþa denetim birimleri
oluþturulmuþ ve çapraz denetimler icra edildi. 2017
yýlý Ocak Ayýnýn ilk yarasýnda denetim ekiplerince
toplam 26 denetim yapýldý. Denetimler sonucu 1380
sayýlý Su Ürünleri Kanunu ve 4/1 Nolu Ticari Amaçlý
Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen Tebliðin ilgili
maddelerinde aykýrý yasadýþý avlanýldýðý anlaþýlan ve
boy yasaðýna uymayan toplan 148.500 Kg ürüne
(HAMSÝ) el konularak, ilgililere gerekli idari para
cezasý uygulandý.
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YASADIÞI AVCILIÐA SIKI DENETÝM
haber haber

Ýç Sularda Sazan, Kadife, Siraz, Yayýn,  Tatlý Su
Kefali ve diðer balýk türlerinin avlanma yasaðý 1
Nisan 2017'te baþlýyor. Av yasaðýnýn baþlamasý ile
balýkçýlarýmýzýn kayýklarýný karaya çekmeleri
zorunludur. Av yasaðýnýn sona ereceði 1 Temmuz
2017 tarihine kadar balýkçý teknelerinin iç sulara
açýlmasý, gerek teknelerde gerekse kýyýda av araç
gereçlerinin bulundurmasý da yasak kapsamýnda
olduðu unutulmamalýdýr.

Yasaklarýn baþlangýç ve bitiþ tarihi olan 1
Nisan-1 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Samsun ili
sýnýrlarý içerisinde bulunan Bafra Balýk Gölleri Lagün
Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi
doðal göllerimizin yaný sýra Derbent, Susuz, Altýnkaya
I ve II, Hasan Uðurlu ve Suat Uðurlu Baraj Göllerinde
Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince
denetimler yapýlacak olup yasak ve sýnýrlandýrmalara
uymayanlar hakkýnda 1380 sayýlý su ürünleri kanunu
gereði idari para cezasý uygulanacaktýr.

Baþta balýkçýlarýmýzýn ve tüm halkýmýzýn
yasaklara uymalarý konusunda gerekli hassasiyeti
göstermelerini, av yasaklarýna uymaksýzýn yasak
dönemde avcýlýk yapanlarý en yakýn Ýl/Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerimize, Jandarma,
Emniyet ve Belediye Zabýta Teþkilatýna haber
vermeleri ve balýklara yaþamlarý boyunca en az bir
kere üreme imkâný verilmesi gerektiði
unutulmamalýdýr.

DÝKKAT! ÝÇ SULARDA AV YASAÐI BAÞLIYOR



Tüketicilerin temel bilgi kaynaðý gýda etiketleri
ile ilgili düzenleme olan Etiketleme Yönetmeliði,
"Gýda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliði" ve "Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý
Yönetmeliði" adý altýnda ikiye ayrýlarak yeniden
düzenlendi. 

Gýda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliði tüketicinin gýda hakkýnda
bilgilendirilmesi ile ilgili yeni uygulamalarýn yaný sýra
toplu tüketim yerlerine getirilen yeni zorunluluklarý da
kapsýyor.

Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý Yönetmeliði ise
tüketicilerin satýn almýþ olduklarý gýdalarýn
etiketlerinde yer alabilecek beslenme ve saðlýk
beyanlarýný ele alýyor.

Gýda etiketlerindeki bilgilendirmenin doðru,
açýk ve tüketici için kolay anlaþýlýr olmasý saðlanacak.
Bilgilendirmelerde gýdanýn hastalýklarý önleme,
tedavi etme veya iyileþtirme özelliðine sahip
olduðuna dair ifadeler bulunmayacak. Tüketicilerin
gýda hakkýnda en doðru ve açýklayýcý þekilde
bilgilendirilerek daha bilinçli seçimler yapmasý
saðlanacak. Gýda Etiketleme ve Tüketicileri
Bilgilendirme Yönetmeliði ile gýda zinciri içinde yer
alan bütün gýda iþletmecilerinin sorumluluklarý
belirlendi. Gýda zincirinin tüm aþamalarýnda yer alan
gýda iþletmecileri (üretici, ambalajlayýcý, perakendeci,
toplu tüketim yeri, ithalatçý vb.) kontrolleri altýnda
yürüttükleri faaliyetlerin gerektirdiði ölçüde tüketiciyi
bilgilendirmeden sorumlu olacak. Gýdalarýn
etiketinde enerji ve besin öðelerinin miktarý yer
alacak. Hazýr ambalajlý gýdalarýn etiketlerinde
gýdanýn 100 g veya 100 ml'sinde enerji deðeri ile
birlikte besin öðelerinin (yað, doymuþ yað, trans yað,
karbonhidrat, þeker, protein ve tuz) miktarýnýn yer
almasý zorunlu olacak.

Toplu Tüketim Yerlerinde 
Yeni Uygulamalar Getiriliyor

Lokanta, restoran ve kafe gibi gýda toplu

tüketim yerlerinde tüketicilere
arz edilen gýdanýn adý ve
alerjen bileþenlerin belirtilmesi
zorunlu hale getiriliyor. Ayrýca
gýdanýn bileþiminde etil alkol
ve/veya domuzdan elde edilen
madde bulunmasý durumunda
da ayný þekilde tüketiciler
bilgilendirilecek. Bu bilgiler
tüketicilerin kolayca
görebileceði þekilde menüler,
yazý tahtalarý, broþür benzeri
araçlar vasýtasýyla son
tüketiciye sunulacak. Uzaktan
iletiþim yoluyla (internet, tv,

radyo vb.) satýlan gýdalarla ilgili olarak son tüketim
tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi hariç tüm
zorunlu bilgiler ve gýdanýn bileþiminde etil alkol
ve/veya domuzdan elde edilen madde bulunmasý
durumunda buna iliþkin bilgilendirmenin satýn alma
iþlemi sonuçlanmadan önce tüketiciye sunulmasý
saðlanacak. Teslimat sýrasýnda ise tüm zorunlu etiket
bilgileri  (gýdanýn adý, bileþen listesi, alerjen
maddeler, gýda iþletmecisi, iþletme kayýt no, menþe
ülke, beslenme bildirimi vb.) tüketiciye sunulacak.

Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý 
Yönetmeliðinin Getirdikleri

Beslenme ve saðlýk beyanlarýnýn kapsamý
geniþleyecek. Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý
Yönetmeliði ile gýdalarda 12 beslenme beyaný ve
203 saðlýk beyaný kullanýlabilecek. Beslenme Beyaný
"Bir gýdanýn içerdiði enerji, besin öðeleri veya diðer
öðeleri nedeniyle beslenme yönünden yararlý
özelliklere sahip olduðunu belirten, ileri süren veya
ima eden herhangi bir mesaj" olarak tanýmlanýyor.
Saðlýk beyaný ise "Herhangi bir gýda grubunun,
gýdanýn veya gýdanýn bileþiminde bulunan öðelerin
saðlýkla iliþkisini belirten, ileri süren veya ima eden
beyan" olarak tanýmlanýyor. Gýdanýn veya
bileþiminde bulunan öðelerin saðlýkla iliþkisini
belirten saðlýk beyanlarý, tedavi amaçlý olmayýp
vücudun normal fonksiyonlarýný devam ettirmesi
yönünde olacak.

Herhangi bir gýdada saðlýk beyaný
yapýlabilmesi için, gýdada beyan yapýlan bileþen
miktarý Yönetmelikte belirlenen þartlara uygun ve
günlük normal olarak tüketilmesi beklenen
miktarlarda olmalýdýr. Örneðin ceviz için saðlýk
beyaný yapýlabilmesi için gýdanýn, günlük tüketim
miktarýnýn 30 g ceviz içermesi gerekir. Tüketiciye,
faydalý etkinin günde 30 g ceviz alýndýðýnda
saðlanacaðý bilgisi verilir.
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Saðlýk Beyaný Örnekleri
*Kalsiyum için ; "Kalsiyum

normal kemiklerin korunmasý
için gereklidir"  veya "Kalsiyum
normal diþlerin korunmasý için
gereklidir" vb. beyaný
yapýlabilecek.

*D vitamini için;            "D
vitamini baðýþýklýk sisteminin
normal fonksiyonuna katkýda
bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Et veya balýk için;  "Et veya
balýk, demir içeren diðer gýdalarla birlikte
tüketildiðinde demir emiliminin iyileþmesine katkýda
bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Ceviz için;     "Ceviz damarlarýn esnekliðinin
artmasýna katkýda bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Arpa beta-glukanlarý için; "Arpa beta-
glukanlarý kan kolesterolünü azaltýr/düþürür. Yüksek
kolesterol koroner kalp rahatsýzlýklarýnýn geliþiminde
bir risk faktörüdür"  þeklinde hastalýk riskinin
azaltýlmasýna iliþkin beyan yapýlabilecek.

*Fosfor için; "Fosfor çocuklarda normal
büyüme ve kemik geliþimi için gereklidir" þeklinde
çocuklarýn geliþimi ve saðlýðýna iliþkin beyan
yapýlabilecek.

Gýdanýn etiketi, tanýtýmý veya reklâmýnda saðlýk
beyaný yapýlabilmesi için gýdanýn besin öðesi profili
aþaðýdaki þartlarýn en az ikisine bir arada sahip
olacak. Hacmen %1,2'den fazla alkol içeren
içeceklerde hiçbir þekilde saðlýk beyaný
yapýlamayacak.

*Gýdanýn bileþiminde en fazla 100 mg/100
kcal sodyum bulunacak.

*Gýdanýn içerdiði enerjinin en fazla %10'u
doymuþ yað asitlerinden gelecek.

*Gýdanýn içerdiði enerjinin en fazla %10'u ilave
þekerden gelecek.

*Gýdanýn bileþiminde doðal olarak en az 55
mg/100 kcal kalsiyum bulunacak.

Gýdanýn tüketilmemesi durumunda saðlýðýn

olumsuz etkilenebileceðini ileri süren beyanlar,
Kilo/aðýrlýk kaybýnýn miktarýna veya oranýna atýfta
bulunan beyanlar, Bireysel olarak doktorlarýn veya
saðlýk profesyonellerinin tavsiyelerine atýfta bulunan
beyanlar kullanýlamayacak.

Glutene Vurgu Yapýlacak
Gýda, gluten içeriðine yönelik iþlemden

geçirilmiþ ise atýf yapýlan bilgilere ilave olarak,
"gluten intoleransý olan bireyler için özel olarak
formüle edilmiþtir" veya "çölyak hastalarý için özel
olarak formüle edilmiþtir" ifadeleri kullanýlabilecek.

Gýda hakkýnda bilgilendirmeden, gýdayý kendi
adý veya ticari unvaný altýnda piyasaya arz eden gýda
iþletmecisi sorumlu olacak. Ýthal edilen gýda
hakkýnda bilgilendirmeden ise ithalatçý sorumlu
olacak. Halen faaliyet gösteren gýda iþletmelerine
Yönetmeliklere uyum saðlayabilmeleri için 3 yýl süre
verilecek. Bu süre içerisinde Bakanlýðýmýzca sektör ve
tüketicilere yönelik geniþ kapsamlý eðitim ve
bilgilendirme toplantýlarý yapýlacak.

Bakanlýkça onay þartý getirilen gýdalarýn
etiketinde gýda onay numarasýnýn yazýlmasý zorunlu
olacak.

Gýda hakkýnda zorunlu bilgilendirmenin, tüm
gýdalar için hazýr bulunmasý ve kolayca eriþilebilir
olmasý saðlanacak. Bilgilendirme, hazýr ambalajlý
gýdalarda doðrudan ambalajýn üzerinde,
yapýþtýrýlmýþ veya iliþtirilmiþ bir etiket üzerinde
bulunacak.

Hazýr ambalajlý hale getirilmeksizin
satýlan veya satýþ yapýlan iþletmede tüketicinin
talebi doðrultusunda paketlenerek satýlanlarla
doðrudan satýþ için hazýr ambalajlý hale
getirilmiþ gýdalarda, talep edilmesi halinde,
alýcýlar zorunlu bilgilerin tümü hakkýnda
bilgilendirilecek.

Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye
sunulan hazýr ambalajlý olmayan gýdalarda
gerekli bilgiler kolayca görülebilecek, açýkça
okunabilecek þekilde menüler, yazý tahtalarý,
broþür benzeri araçlarla tüketiciye sunulacak.
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GIDA ETÝKETLERÝNDE YENÝ DÖNEM
haber haber



Tüketicilerin temel bilgi kaynaðý gýda etiketleri
ile ilgili düzenleme olan Etiketleme Yönetmeliði,
"Gýda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliði" ve "Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý
Yönetmeliði" adý altýnda ikiye ayrýlarak yeniden
düzenlendi. 

Gýda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliði tüketicinin gýda hakkýnda
bilgilendirilmesi ile ilgili yeni uygulamalarýn yaný sýra
toplu tüketim yerlerine getirilen yeni zorunluluklarý da
kapsýyor.

Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý Yönetmeliði ise
tüketicilerin satýn almýþ olduklarý gýdalarýn
etiketlerinde yer alabilecek beslenme ve saðlýk
beyanlarýný ele alýyor.

Gýda etiketlerindeki bilgilendirmenin doðru,
açýk ve tüketici için kolay anlaþýlýr olmasý saðlanacak.
Bilgilendirmelerde gýdanýn hastalýklarý önleme,
tedavi etme veya iyileþtirme özelliðine sahip
olduðuna dair ifadeler bulunmayacak. Tüketicilerin
gýda hakkýnda en doðru ve açýklayýcý þekilde
bilgilendirilerek daha bilinçli seçimler yapmasý
saðlanacak. Gýda Etiketleme ve Tüketicileri
Bilgilendirme Yönetmeliði ile gýda zinciri içinde yer
alan bütün gýda iþletmecilerinin sorumluluklarý
belirlendi. Gýda zincirinin tüm aþamalarýnda yer alan
gýda iþletmecileri (üretici, ambalajlayýcý, perakendeci,
toplu tüketim yeri, ithalatçý vb.) kontrolleri altýnda
yürüttükleri faaliyetlerin gerektirdiði ölçüde tüketiciyi
bilgilendirmeden sorumlu olacak. Gýdalarýn
etiketinde enerji ve besin öðelerinin miktarý yer
alacak. Hazýr ambalajlý gýdalarýn etiketlerinde
gýdanýn 100 g veya 100 ml'sinde enerji deðeri ile
birlikte besin öðelerinin (yað, doymuþ yað, trans yað,
karbonhidrat, þeker, protein ve tuz) miktarýnýn yer
almasý zorunlu olacak.

Toplu Tüketim Yerlerinde 
Yeni Uygulamalar Getiriliyor

Lokanta, restoran ve kafe gibi gýda toplu

tüketim yerlerinde tüketicilere
arz edilen gýdanýn adý ve
alerjen bileþenlerin belirtilmesi
zorunlu hale getiriliyor. Ayrýca
gýdanýn bileþiminde etil alkol
ve/veya domuzdan elde edilen
madde bulunmasý durumunda
da ayný þekilde tüketiciler
bilgilendirilecek. Bu bilgiler
tüketicilerin kolayca
görebileceði þekilde menüler,
yazý tahtalarý, broþür benzeri
araçlar vasýtasýyla son
tüketiciye sunulacak. Uzaktan
iletiþim yoluyla (internet, tv,

radyo vb.) satýlan gýdalarla ilgili olarak son tüketim
tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi hariç tüm
zorunlu bilgiler ve gýdanýn bileþiminde etil alkol
ve/veya domuzdan elde edilen madde bulunmasý
durumunda buna iliþkin bilgilendirmenin satýn alma
iþlemi sonuçlanmadan önce tüketiciye sunulmasý
saðlanacak. Teslimat sýrasýnda ise tüm zorunlu etiket
bilgileri  (gýdanýn adý, bileþen listesi, alerjen
maddeler, gýda iþletmecisi, iþletme kayýt no, menþe
ülke, beslenme bildirimi vb.) tüketiciye sunulacak.

Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý 
Yönetmeliðinin Getirdikleri

Beslenme ve saðlýk beyanlarýnýn kapsamý
geniþleyecek. Beslenme ve Saðlýk Beyanlarý
Yönetmeliði ile gýdalarda 12 beslenme beyaný ve
203 saðlýk beyaný kullanýlabilecek. Beslenme Beyaný
"Bir gýdanýn içerdiði enerji, besin öðeleri veya diðer
öðeleri nedeniyle beslenme yönünden yararlý
özelliklere sahip olduðunu belirten, ileri süren veya
ima eden herhangi bir mesaj" olarak tanýmlanýyor.
Saðlýk beyaný ise "Herhangi bir gýda grubunun,
gýdanýn veya gýdanýn bileþiminde bulunan öðelerin
saðlýkla iliþkisini belirten, ileri süren veya ima eden
beyan" olarak tanýmlanýyor. Gýdanýn veya
bileþiminde bulunan öðelerin saðlýkla iliþkisini
belirten saðlýk beyanlarý, tedavi amaçlý olmayýp
vücudun normal fonksiyonlarýný devam ettirmesi
yönünde olacak.

Herhangi bir gýdada saðlýk beyaný
yapýlabilmesi için, gýdada beyan yapýlan bileþen
miktarý Yönetmelikte belirlenen þartlara uygun ve
günlük normal olarak tüketilmesi beklenen
miktarlarda olmalýdýr. Örneðin ceviz için saðlýk
beyaný yapýlabilmesi için gýdanýn, günlük tüketim
miktarýnýn 30 g ceviz içermesi gerekir. Tüketiciye,
faydalý etkinin günde 30 g ceviz alýndýðýnda
saðlanacaðý bilgisi verilir.
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Saðlýk Beyaný Örnekleri
*Kalsiyum için ; "Kalsiyum

normal kemiklerin korunmasý
için gereklidir"  veya "Kalsiyum
normal diþlerin korunmasý için
gereklidir" vb. beyaný
yapýlabilecek.

*D vitamini için;            "D
vitamini baðýþýklýk sisteminin
normal fonksiyonuna katkýda
bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Et veya balýk için;  "Et veya
balýk, demir içeren diðer gýdalarla birlikte
tüketildiðinde demir emiliminin iyileþmesine katkýda
bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Ceviz için;     "Ceviz damarlarýn esnekliðinin
artmasýna katkýda bulunur" beyaný yapýlabilecek.

*Arpa beta-glukanlarý için; "Arpa beta-
glukanlarý kan kolesterolünü azaltýr/düþürür. Yüksek
kolesterol koroner kalp rahatsýzlýklarýnýn geliþiminde
bir risk faktörüdür"  þeklinde hastalýk riskinin
azaltýlmasýna iliþkin beyan yapýlabilecek.

*Fosfor için; "Fosfor çocuklarda normal
büyüme ve kemik geliþimi için gereklidir" þeklinde
çocuklarýn geliþimi ve saðlýðýna iliþkin beyan
yapýlabilecek.

Gýdanýn etiketi, tanýtýmý veya reklâmýnda saðlýk
beyaný yapýlabilmesi için gýdanýn besin öðesi profili
aþaðýdaki þartlarýn en az ikisine bir arada sahip
olacak. Hacmen %1,2'den fazla alkol içeren
içeceklerde hiçbir þekilde saðlýk beyaný
yapýlamayacak.

*Gýdanýn bileþiminde en fazla 100 mg/100
kcal sodyum bulunacak.

*Gýdanýn içerdiði enerjinin en fazla %10'u
doymuþ yað asitlerinden gelecek.

*Gýdanýn içerdiði enerjinin en fazla %10'u ilave
þekerden gelecek.

*Gýdanýn bileþiminde doðal olarak en az 55
mg/100 kcal kalsiyum bulunacak.

Gýdanýn tüketilmemesi durumunda saðlýðýn

olumsuz etkilenebileceðini ileri süren beyanlar,
Kilo/aðýrlýk kaybýnýn miktarýna veya oranýna atýfta
bulunan beyanlar, Bireysel olarak doktorlarýn veya
saðlýk profesyonellerinin tavsiyelerine atýfta bulunan
beyanlar kullanýlamayacak.

Glutene Vurgu Yapýlacak
Gýda, gluten içeriðine yönelik iþlemden

geçirilmiþ ise atýf yapýlan bilgilere ilave olarak,
"gluten intoleransý olan bireyler için özel olarak
formüle edilmiþtir" veya "çölyak hastalarý için özel
olarak formüle edilmiþtir" ifadeleri kullanýlabilecek.

Gýda hakkýnda bilgilendirmeden, gýdayý kendi
adý veya ticari unvaný altýnda piyasaya arz eden gýda
iþletmecisi sorumlu olacak. Ýthal edilen gýda
hakkýnda bilgilendirmeden ise ithalatçý sorumlu
olacak. Halen faaliyet gösteren gýda iþletmelerine
Yönetmeliklere uyum saðlayabilmeleri için 3 yýl süre
verilecek. Bu süre içerisinde Bakanlýðýmýzca sektör ve
tüketicilere yönelik geniþ kapsamlý eðitim ve
bilgilendirme toplantýlarý yapýlacak.

Bakanlýkça onay þartý getirilen gýdalarýn
etiketinde gýda onay numarasýnýn yazýlmasý zorunlu
olacak.

Gýda hakkýnda zorunlu bilgilendirmenin, tüm
gýdalar için hazýr bulunmasý ve kolayca eriþilebilir
olmasý saðlanacak. Bilgilendirme, hazýr ambalajlý
gýdalarda doðrudan ambalajýn üzerinde,
yapýþtýrýlmýþ veya iliþtirilmiþ bir etiket üzerinde
bulunacak.

Hazýr ambalajlý hale getirilmeksizin
satýlan veya satýþ yapýlan iþletmede tüketicinin
talebi doðrultusunda paketlenerek satýlanlarla
doðrudan satýþ için hazýr ambalajlý hale
getirilmiþ gýdalarda, talep edilmesi halinde,
alýcýlar zorunlu bilgilerin tümü hakkýnda
bilgilendirilecek.

Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye
sunulan hazýr ambalajlý olmayan gýdalarda
gerekli bilgiler kolayca görülebilecek, açýkça
okunabilecek þekilde menüler, yazý tahtalarý,
broþür benzeri araçlarla tüketiciye sunulacak.
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Ýlimizce yürütülmekte olan "Mandalar Mutlu,
Çiftçiler Umutlu" Projesi kapsamýnda düzenlenen
panele Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI, Vali
Yardýmcýsý Hacý Ýbrahim TÜRKOÐLU, Kaymakam Ali
Fuat TÜRKEL, Belediye Baþkaný Zihni ÞAHÝN, Samsun
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Mehmet KURAN, Büyük Þehir Belediyesi Genel
Sekreter Yrd. Sefer ARLI, TKDK Koordinatörü Bülent
TURAN, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili
Nail KIRMACI, Samsun Manda Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Ýsmail METÝN, Birlik ve Oda Baþkanlarý ile
manda yetiþtiricileri katýldý.

Panelde konuþma yapan Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü V. Nail KIRMACI, "Ýlimizde
manda yetiþtiriciliðinin geliþtirilmesi, manda süt
üretiminin kalite ve kantite olarak arttýrýlmasý, manda
ürünlerinin ekonomik katma deðerlerinin
yükseltilmesi ve bu ürünlerin bir marka haline
getirilerek ülke ekonomisi açýsýndan
sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla Ýlimizce
yürütülen Mandalar Mutlu Çiftçiler Umutlu Projesini
çok önemsemekteyim "dedi.

AKILCI ÝLAÇ KULLANALIM SAÐLIÐIMIZI KORUYALIM
Dünya Saðlýk Örgütü'nün önerileri

doðrultusunda gereksiz ve uygun olmayan ilaç
kullanýmý sorununun önüne geçilmesi, halkýmýzda ve
saðlýk çalýþanlarýnda akýlcý ilaç kullanýmý ile ilgili
farkýndalýk, bilgi ve bilinç düzeyini arttýrarak bu
yönde davranýþ deðiþikliðinin oluþmasýnýn
saðlanmasý amacýyla Ýlimizde Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Ýlaç ve Týbbi cihaz Kurumu tarafýndan "Akýlcý
Ýlaç Kullanýmý Programý" yürütülmektedir. Bu
kapsamda Samsun 2017 Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Eylem
Planý içinde ilaçlarýn dolaylý yollarla insan saðlýðýný
etkilemesini önlemeye yönelik akýlcý antibiyotik
kullanýmý eðitimi Ýl Müdürlüðümüz personelinin
katýlýmý ve  Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýsý Hatice ÖZ' ün
sunumuyla gerçekleþtirildi. 

Antibiyotiðin yanlýþ kullanýmýnýn yaný sýra
gýdalar yoluyla da insanlara aktarýldýðýný ve bu
sebeple yeni nesillerin antibiyotiðe direnç kazandýðýný
anlatan Öz, bu noktada camiamýzýn da bilinçli
olmasýnýn önemini vurgulamýþtýr. 

MANDA YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ PANELÝ DÜZENLENDÝ
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