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Milli ekonominin temeli ziraattÜr. Bunun içindir ki tarÜmda
kalkÜnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar
yayÜlacak programlÜ ve pratik çalÜímalar bu amaca ulaímayÜ
kolaylaítÜracaktÜr.

ön söz
Aylardan Nisan ve Samtim Dergimizin yeni bir sayÜsÜ ile daha
birlikteyiz. Uzunca kÜí mevsimini bir çeíit uykuda geçiren tabiat
uyandÜ, aðaçlarsa pembe beyaz çiçekli entarilerini giyindi bile…
Medyada yer aldÜðÜ ve hepimizin de yakinen takip ettiði üzere
mevsim normallerinin altÜnda yaðÜí alan bir kÜí mevsimini geride
bÜraktÜk. Her ne kadar Mart ayÜyla birlikte yaðÜílarda belirgin bir
artÜí gözlendiyse de, anlaíÜlan o ki kuraklÜk önümüzdeki üretim
sezonu için halen bir tehdit niteliðinde karíÜmÜza çÜkmakta.
Bugün tüm dünyada açÜk bir tehdit niteliðinde olan ve Afrika
ülkeleri gibi açlÜkla savaían ülkelerdeki baí sorun olan kuraklÜk
için dünya genelinde bazÜ önlemler alÜnmaktadÜr. Deniz suyundan sulama suyu üretimi gibi bilindik çabalar dÜíÜnda, bitki genetiði uzmanlarÜnÜn kuraklÜða dayanÜklÜ çeíitler geliítirme çalÜímalarÜ da hÜzla sürmektedir.
AraítÜrmacÜlarÜn bu çabalarÜ sürerken, pratikte ise bizler çiftçilerimize önerilerimizi sürdürmekteyiz.
Örneðin etkin ve doðru sulamanÜn önemini sÜkça vurgularken, bu baðlamda son yÜllarda tercih edilen
sulama sistemlerini ve özellikle de damlama sulama sistemini ilimiz genelindeki bitkisel üretim alanlarÜnda daha fazla kullanmak yoluyla sulama suyunun doðru ve etkin kullanÜmÜnÜ saðlamayÜ hedefliyoruz.
Yine üretim deseninin isabetli biçimde belirlenmesine yönelik bitkisel üretim planlamasÜ, sulamada
rotasyon sistemi oturtulmasÜ, sulama teíkilat ve ekipmanlarÜnÜn ihtiyaç halinde yenilenmesi ve diðer
bilinçli tarÜm seçeneklerinin üzerinde durulmasÜnÜn da bu konuda katkÜ sunabileceðini düíünüyoruz.
Bu nedenledir ki son yÜllarda planlama ve ekim aíamasÜndan hasada kadar geçen sürede çiftçi- ziraatçÜ iíbirliðine her zamankinden daha hevesli ve tarafÜz. AyrÜca çiftçi yayÜm ve eðitim çalÜímalarÜmÜz
dâhilindeki bilinçlendirme çalÜímalarÜmÜz da bu minvalde sayÜlabilir.
Zira az önce de söylediðimiz gibi dünyada giderek artan kuraklÜk tehlikesi, ciddi kaygÜ nedeni olmaya devam ediyor. Örneðin Brezilya’da suyun karneye baðlandÜðÜ, California’da tarÜmÜn ciddi bir íekilde
tehlikede olduðu, Fransa’da bal üretiminin rekor düíük seviyeyi gördüðü medyaya yansÜyan bilgiler
arasÜnda. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin aralÜk ayÜnda yayÜnladÜðÜ bir rapor, bazÜ bölgelerde
kuraklÜðÜn artarak, küresel tarÜmÜn mevcut durumunun alarm verdiðini vurguladÜ. Ve tabi ki yetkililer
çaresiz...
Rapora göre bu yüzyÜlÜn sonuna kadar dünyada; mÜsÜr, buðday, soya fasulyesi ve pirinç üretiminde
önemli oranda düíüíler yaíanabilir. Jeomühendislik projeleriyle yaðmur seviyesinin arttÜrÜlmasÜ tropik
bölgelerde kuraklÜða neden olacaðÜ için, alÜnacak önlemler de küresel etkisi göz önüne alÜnarak tartÜíÜlÜyor. TarÜm ürünlerinin üretiminin düímesinde kuraklÜðÜn yanÜ sÜra, kullanÜlan tarÜm ilaçlarÜnÜn yol açtÜðÜ
yÜkÜmÜn da önemli rol oynadÜðÜ söyleniyor.
Bu baðlamda hepimizin, gerek bitkisel üretim faaliyetlerinde ve gerekse de gündelik yaíantÜmÜzda
suyun önemini ve yokluðu durumundaki çaresizliðimizi akÜldan çÜkarmayan bir bilinçle hareket etmemiz
gerektiðini düíünüyorum.
Her ne kadar Mart ayÜ yaðÜílarÜyla endiíelerimiz biraz olsun giderildiyse ve BakanlÜðÜmÜzdan kuraklÜk
tehdidinin geçtiðine dair açÜklama gelmií olsa da mesele hala umursanmayÜ hak eder nitelikte…
Sözlerimi burada bitirirken bir sonraki sayÜda sizlere çok daha iyi haberler vermeyi ümit ediyor ve
ürününüz bol, hasadÜnÜz bereketli olsun diyorum..

Kadir GÜVEN
Samsun GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürü
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KÜymetli Samtim OkurlarÜ,
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TARIMSAL KURAKLIKTA
SUYUN VE SULAMANIN ÖNEMñ
Havva AnÜl/ Ziraat Mühendisi
Koordinasyon ve TarÜmsal Veriler ìube Müdürlüðü

Sulamadan beklenen baíarÜ, koíullara en
uygun sulama yönteminin seçilmesi, bu yöntemin gerektirdiði sulama sisteminin planlanmasÜ, projelenmesi, projede öngörüldüðü biçimde kurulmasÜ ve iíletilmesine baðlÜdÜr.
Türkiye, son yÜllarÜn en kurak kÜíÜnÜ yaíÜyor. 2014 Su
YÜlÜ’nÜn en verimli ilk beí ayÜ yaðÜísÜz geçti, ocak ve íubat
aylarÜnda ise beklenen yaðmur ve kar yaðÜílarÜ gerçekleímedi. 2014 Su YÜlÜ’nÜn en verimli ilk 5 ayÜ yaðÜísÜz
geçiyor. Su yönetimi kaynaklarÜ ve uzmanlar, son 50
yÜlÜn en kurak mevsiminin yaíandÜðÜna dikkat çekiyor.
AynÜ kaynaklara göre, yÜl içerisinde en bol yaðmur- kar
yaðÜílarÜ ocak- íubat aylarÜnda saðlanÜr, fakat íubat ayÜ
sonuna kadar beklenen kar yaðÜílarÜ da gerçekleímedi.
DolayÜsÜyla suya dayalÜ iíletmelerde acil programlama
yapÜlmalÜ, vatandaílar meselenin ciddiyeti konusunda
bilgilendirilmeli.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü (MGM) ve Devlet Su
ñíleri (DSñ) kaynaklarÜndan alÜnan bilgiye göre, su gelirleri her yÜl Su Takvimi’ne göre hesaplanÜyor. Bu dönem için
Su YÜlÜ, 1 Ekim 2013’te baílamÜí olup, 30 Eylül 2014’te
sona erecek. Su gelirleri için her takvim yÜlÜnda en bereketli dönemi, ilk 5. ve 6. aylar oluíturuyor. Türkiye bu
yÜlki Su YÜlÜ’na kurak bir íekilde girdiðini belirten uzmanlar, 2013 yÜlÜnda Türkiye’nin aldÜðÜ yaðÜí miktarÜnÜn uzun
yÜllÜk ortalamalarÜn yaklaíÜk % 13 altÜnda gerçekleítiðini
ve 2014 yÜlÜnda beklenen yaðÜí miktarÜnÜn uzun yÜllÜk ortalamalardan yüzde 25-30 daha düíük olmasÜ beklendiðini belirtmektedirler.
KuraklÜðÜn kronik sorun haline gelmemesi için su
kaynaklarÜnÜn hem yaðÜílÜ hem de kurak dönemlerde iyi
yönetilmesi gerekir. Su, herkesin meselesi olduðu için
yönetimi oldukça karmaíÜktÜr. Suyun ikame edilemeyen
kÜsÜtlÜ sosyal ve ekonomik kaynak olduðu anlayÜíÜ tüm
kesimlerce benimsenmelidir. Su kaynaklarÜnÜn nehir havzasÜ ölçeðinde yönetilmesi, aslÜnda suyun kaynaðÜ olan
nehir ekosistemlerinin bütüncül yapÜsÜnÜn korunmasÜ için
ilk adÜmdÜr. Türkiye’de Avrupa Birliði süreci ile baílayan
entegre havza yönetimi yaklaíÜmÜ hÜzlandÜrÜlmalÜ ve nehir
havzasÜ ölçeðinde sektörel su kullanÜmÜnÜn akÜlcÜ hale ge-

tirilmesi ve verimliliðin artÜrÜlmasÜ, sulak alanlarÜn korunmasÜ, yeraltÜ suyu kullanÜmÜnÜn kontrol altÜna alÜnmasÜ, su
kalitesinin iyileítirilmesi, etkin ve düzenli denetleme mekanizmalarÜ kurulmasÜ gerekmektedir. Öncelikle tarÜmda
suyun etkin kullanÜmÜ, ürün deseninde su kaynaklarÜna
uygun ürün seçimi ve planlamalara suyun bir deðiíken
olarak dahil edilmesi oldukça önemli. Diðer yandan, sanayi kuruluílarÜnÜn su kaynaklarÜ üzerinde miktar ve kalite anlamÜndaki etkileri de en aza indirmelidir.
Diðer taraftan doðal su kaynaklarÜnÜ tehdit eden
çeíitli unsurlar vardÜr. Bunlar tarÜmsal ilaçlar, tarÜmsal
gübreler, endüstriyel atÜklar, kentsel atÜklar ve hepsinin
üzerine bir de iklim deðiíikliði faktörünü koyarsanÜz yerüstü ve yer altÜ su kaynaklarÜ büyük bir tehdit altÜnda
bulunmaktadÜr. Su kaynaklarÜnÜn yok olmasÜndan ziyade, kalitesinin bozulmasÜ da en büyük tehditlerden biri
olarak karíÜmÜza çÜkmaktadÜr. Su kaynaklarÜnÜn yüzde
70’inin tarÜmda kullanÜlÜyor olmasÜ, hedef sulamada geliímií teknoloji kullanarak bu oranÜ düíürmenin gerekliliðini ortaya koymaktadÜr. Bu kaynaklarÜn etkin kullanÜmÜ,
dünyada olduðu gibi Türkiye’de de önem kazanmaktadÜr. Bu nedenle bitki yetiítiriciliðinde kullanÜlacak sulama suyunun, imkanlar ölçüsünde en az kayÜpla sulama
alanlarÜna iletilmesi, alan içerisine daðÜtÜlmasÜ ve bitkinin
su ihtiyacÜnÜ istenen düzeyde karíÜlayacak biçimde bitki
kök bölgesine verilmesi zorunlu hâle gelmiítir.
Sulamadan beklenen baíarÜ, koíullara en uygun
sulama yönteminin seçilmesi, bu yöntemin gerektirdiði
sulama sisteminin planlanmasÜ, projelenmesi, projede
öngörüldüðü biçimde kurulmasÜ ve iíletilmesine baðlÜdÜr.
TarÜmsal sulamada, kÜsÜtlÜ olan tatlÜ su kaynaklarÜnÜ
doðru yöntemlerle ve tekniklerle daha az su, enerji ve
iígücü kullanÜmÜ saðlayan teknolojilerin uygulamaya konulmasÜ ülkemiz bitkisel üretimimizin daha istikrarlÜ ve
sürdürülebilir olmasÜ için büyük önem taíÜmaktadÜr. Ül-
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kemizde yapÜlan sulu tarÜmda damlama sulama yöntemi
son yÜllarda yoðun bir íekilde kullanÜlmaya baílamÜítÜr.
Damlama sulama yönteminin hÜzla yaygÜnlaímasÜnda en
önemli etken, damla sulama yöntemiyle sulama yapÜlan
tarÜm alanlarÜndan alÜnan ürünlerde verim artÜílarÜnÜn
yüksek olmasÜ yanÜnda, kalite artÜílarÜna baðlÜ alÜnan
prim ödemeleri, gübre kullanÜmdaki azalÜí, hastalÜklarda azalmalara baðlÜ olarak az ilaç tüketiminin üreticiye
kar olarak kalmasÜ ve en önemlisi kÜsÜtlÜ olan sulama su
kaynaklarÜnÜn diðer yöntemlere göre çok daha az kullanÜlmasÜdÜr.
Sulama genel bir tanÜmla, bitkilerin geliímesi için gerekli olan, ancak doðal yollarla karíÜlanamayan suyun
zamanÜnda ve randÜmanlÜ bir biçimde bitki kök bölgesindeki topraða verilmesidir. Sulama, bitkiye topraktan
mineral besin maddeleri ile birlikte suyu kolaylÜkla alabileceði uygulamalarÜ kapsar.
RandÜmanlÜ Sulama; tüm kaynaklardan en yüksek düzeyde yararlanÜlan uygulamadÜr. Bunun baíarÜlmasÜ için,
uygulanacak suyun miktar, zaman ve yerini bilip, bunu
olasÜ kÜlacak araçlarla teknolojiyi belirlemek gerekir.
Sulama Bilimi; randÜmanlÜ sulamaya yönelik gerekli
bilgileri saðlar. Sulama Mühendisliði (Teknolojisi); Suyun, yukarÜda belirtilen gereksinmelere göre, en yüksek
sulama randÜmanÜna eriímek için; gerekli araç, gereç ve
kÜlavuzlarla iíletimi ve bakÜmÜna iliíkin yollar saðlar.
Sulama suyu bir sistemle saðlanÜr. Sistem, su kaynaðÜnÜn sulamada kullanÜlÜr duruma getirilmesini saðlar.
Su, koíullara göre bir yöntemle topraða verilir. Yöntem, suyun bitki kök bölgesindeki topraða verilií biçimini
belirler. TarÜm, sulamanÜn ön koíuludur.

ñyi drenaj koíullarÜnda toprak nemi daha fazla artsa
bile verim sabit kalmakta ancak kötü drenaj koíullarÜ söz
konusu olduðunda verimde tekrar bir azalma meydana
gelmektedir.
Bugün, Türkiye’de 28,1 milyon hektar tarÜm alanÜ
mevcuttur. Bu alanÜn % 6’ ya kadar eðime sahip kÜsmÜ
içerisinde 13,5 milyon hektarÜ sulanabilir özelliktedir. Diðer yandan ülkemizdeki su kaynaklarÜ potansiyeli yÜlda
95 milyar metreküp, yer üstü ve 12 milyar metreküp yer
altÜ olmak üzere toplam 107 milyar metreküptür.
Toprak Neminin Ölçülmesi
Toprak- su iliíkilerine baðlÜ olarak yapÜlan çalÜímalarda toprakta bulunan su miktarÜnÜn bilinmesi gerekmektedir. Sulu tarÜm alanlarÜnda sulama ile topraða verilecek
su miktarÜnÜn ve sulama aralÜðÜnÜn saptanmasÜnda, topraktaki nem miktarÜ ölçülmelidir. Toprak neminin ölçülmesinde arazide ve laboratuvarda olmak üzere deðiíik
yöntemler uygulanmaktadÜr.

SulamanÜn yararlarÜ;
• Bitki su ihtiyacÜ tam karíÜlanÜr.
• Diðer tarÜmsal girdilerin etkinliði artar.
• Topraktaki fazla tuzun yÜkanmasÜ saðlanÜr.
• Toprakta mevcut taban taíÜ yumuíatÜlÜr.
• Gübre ve tarÜm ilaçlarÜ su ile birlikte verilebilir.
• BazÜ bitkiler dondan korunabilir.
Bitki Geliíimi AçÜsÜndan Önemi
Toprakta bitki kök bölgesi derinliðinde, yeterli düzeyde nemin varlÜðÜ oldukça önemlidir. Bitkiye geliíme
mevsimi boyunca, istenen oranda toprak nemi saðlanÜrsa diðer tarÜmsal girdilerin de (toprak iíleme, ikileme,
tohum ve gübre) optimum düzeyde olmasÜ durumunda,
genellikle yüksek verim elde edilmektedir. Uygun íartlar
saðlanmazsa verimde bir azalma söz konusu olmaktadÜr
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Elle muayene yoluyla tahmin
Arazide toprak neminin ölçümü, kullanÜlan en eski ve
en yaygÜn yöntemlerden birisidir. Kök bölgesinin deðiíik
derinliklerinden alÜnan toprak örneklerinin elle kontrol

makale
edilerek önce bünyesi saptanmaya çalÜíÜlÜr. Toprak burgusu ile nem ölçümü yapÜlacak derinlikten alÜnan toprak
örnekleri avuç içinde sÜkÜlarak avuçta bÜraktÜðÜ ÜslaklÜk,
topak oluíturma durumu, parmaklar arasÜnda yuvarlatÜldÜðÜnda íerit olma durumu ve rengine bakÜlarak tahmin
yapÜlÜr.

Eðer sulama zamanÜ gelmiíse hafif bünyeli topraklar,
yani kumlu topraklar avuç içinde sÜkÜlÜnca ya topak olmaz veya topaklansa bile kolayca daðÜlÜr. Orta bünyeli
topraklar ise topak olur, parmaklar arasÜnda lastik hissi
verir. AðÜr bünyeli yani killi topraklar ise kolayca topaklaíÜr ve parmaklar arasÜnda kolayca íerit durumuna gelir.
Ancak bu yöntem tecrübe gerektirdiði için eksik veya fazla su uygulamasÜna neden olabilir.
Bitkilerin görünüíüne bakarak tahmin
Bitkilerin yapraklarÜna bakarak sulama zamanÜnÜ
kabaca belirlemek mümkündür. Yapraklar, sabah saat
10.00 veya öðleden sonra 16.00 civarÜnda kontrol edilerek bir bitkinin su isteyip istemediði anlaíÜlabilir. Yonca, patates, fasulye gibi bazÜ bitkilerde susuzluk önce
yapraklarda renk koyulaímasÜna, daha sonra da pörsüme ve kÜvrÜlmalara neden olur. Buradan da sulama zamanÜnÜn gelip gelmediði belirlenir. Ancak sulama zamanÜnÜn bu yöntemle belirlenmesi yanÜltÜcÜ olur. Çünkü renk
deðiíimi safhasÜna gelen bitkilerde verim hÜzla azalmaya
baílar. Onun için de bitkileri bu aíamaya kadar susuz
bÜrakmamak daha uygundur.
Bitkilerin suya hassas dönemlerine bakarak tahmin
Örneðin, yonca her biçimden sonra, mÜsÜr tepe püskülü döneminde, buðday sapa kalkma döneminde, meyve
aðaçlarÜ ise meyvelerin hÜzlÜ geliíme dönemlerinde suya
karíÜ çok istekli olur. Ürün kayÜplarÜna neden olmamak
için bu dönemlerde sulama mutlaka yapÜlmalÜdÜr. Daha
sonra yapÜlacak sulamalarla bu dönemdeki ürün kayÜplarÜnÜ telafi etmek mümkün olmamaktadÜr.
Toprak neminin ölçülmesi
Tansiyometreler, toprak nemi tansiyonunun tarla koíullarÜnda ölçülmesinde kullanÜlan araçlardÜr. Bir vakum
göstergesi ya da cÜvalÜ manometreye baðlanmÜí, içi su
dolu gözenekli seramik kaptan oluímaktadÜr.

Bitki kök bölgesinde, toprak neminin ölçüleceði derinliðe kadar bir çukur açÜlÜr. Tansiyometre gövdesi bu
çukura yerleítirilir ve tansiyometre içerisi saf su ile doldurulduktan sonra aðzÜ hava almayacak íekilde kapatÜlÜr.
Toprakta su miktarÜ azaldÜkça tansiyometreden topraða doðru, su miktarÜ arttÜkça topraktan tansiyometreye
doðru bir su hareketi oluíur. Bu iki yönlü nem hareketi
sÜrasÜnda tansiyometre içinde oluían negatif basÜnç deðiímeleri manometreden okunur. Okunan deðer, daha
önce laboratuvar çalÜímalarÜ ile hazÜrlanmÜí grafikte deðerlendirilerek topraktaki nem miktarÜ kuru aðÜrlÜk yüzdesi cinsinden tespit edilir.
Bitkilerin SulanmasÜnda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Sulamada kullanÜlacak suyun kalitesi, miktarÜ ve
mevsimlere göre durumunun bilinmesi gerekir.
• Toprak karakteri ve arazinin topoðrafyasÜna uygun
sulama metodunun seçilmesi sulama sistemi planlamasÜ
için gereklidir. ñnfiltrasyon, toprak bünyesi vb. gibi faktörler, sulu tarÜmÜ sÜnÜrlayan temel unsurlardÜr ve íartlara
ve sulama modeline göre uygun akÜí uzunluklarÜnÜn bulunmasÜ gerekmektedir.
• Sulu tarÜmda yetiítirilecek bitki çeíidini, vejetasyon
sürelerini, su ihtiyaçlarÜnÜ, sulama aralÜklarÜnÜ ve o bitkiler
için sulama periyodunu bilmek gereklidir.
• Su daðÜtÜm kanallarÜ, tarla baíÜ ve tahliye kanallarÜnÜn yerleítirilmesi saðlanmalÜdÜr.
• Verilecek net ve brüt suyun hesaplanmasÜ seçilecek
sulama metoduna göre yapÜlmalÜdÜr.
• Tarla parsellerinde su iíleme derinliðinin kontrolü
teknik olarak elle veya tansiyometre ile yapÜlmalÜdÜr.
Sulama ZamanÜ ve MiktarÜ
Sulama zamanÜnÜn planlanmasÜnda amaç, sulamaya
baílanacak zamanÜn ve uygulanacak sulama suyu miktarÜnÜn belirlenmesidir. Sulama zamanÜnÜn planlanmasÜnda temel ilke, toprak nemini sulamaya baílanacak nem
düzeyine düítüðünde tarla kapasitesine çÜkaracak kadar
sulama suyu uygulamaktÜr.
Sulama zamanÜ çeíitli yöntemlere göre planlanabilmektedir. Bunlardan en çok kullanÜlanlarÜ;
• Bitkilerin yapraklarÜnÜn rengine, canlÜlÜðÜna ve duruí
açÜsÜna bakÜlarak,
• Toprak neminin elle kontrolüyle,
• Toprak neminin ölçülmesi ile,
• Bitki su tüketiminden yararlanarak sulama zamanÜnÜn planlanmasÜdÜr.
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TARIMSAL SULAMA SñSTEMLERñ
Hasan Akman/ Ziraat Mühendisi
TarÜmsal Veriler ve Koordinasyon ìube Müdürlüðü

TarÜmsal sulamada, kÜsÜtlÜ olan tatlÜ su kaynaklarÜnÜ doðru yöntemlerle ve tekniklerle daha
az su, enerji ve iígücü kullanÜmÜ saðlayan teknolojilerin uygulamaya konulmasÜ ülkemiz bitkisel üretimimizin daha istikrarlÜ ve sürdürülebilir olmasÜ için büyük önem taíÜmaktadÜr.
Salma Sulama Sistemi
Salma sulama sisteminde su, toprak yüzeyini devamlÜ
bir tabaka íeklinde kaplayacak biçimde tarla üzerinde
geliíigüzel yayÜlmaya bÜrakÜlÜr.
Salma Sulama Sisteminin Özellikleri
* Salma sulama yönteminin baíarÜlÜ olmasÜ için arazi
yüzeyinin çok düzgün ve sulama doðrultusuna dik yönde
eðimsiz olmasÜ gerekir. Bu nedenle bazen hafif tesviye
yapÜlabilir. Teorik olarak suyun toprak yüzeyini bir tabaka biçiminde kaplayÜp akmasÜ istenir. Ancak uygulamada bu koíul genellikle gerçekleímez. Su, kendisine
yol açarak ilerler ve genelde eí olmayan bir su daðÜlÜmÜ
meydana gelir.
* Salma sulama yönteminin belli baílÜ tek avantajÜ, ilk
yatÜrÜm masraflarÜnÜn çok düíük olmasÜdÜr.
* Genel olarak arazi tesviyesini gerektirir.
* Eðer arazi, tepe eteðinde ve su alma hÜzÜ yüksek deðilse nispeten yüksek sulama randÜmanÜ elde edilebilir.
* Uygun biçimde yapÜlan tarla baíÜ kanalÜ, bir üstteki
kanala ait yüzey sularÜnÜ tutar ve bu su yeniden sulamada
kullanÜlÜr.
* Salma sulama yöntemi genellikle sÜk ekilen bitkilerin
sulanmasÜnda kullanÜlÜr.
* Sistem deneyimlerden elde edilen bilgilere göre
projelenir.
Salma SulamanÜn Avantaj ve DezavantajlarÜ
* Salma sulama yönteminin önemli üstünlüðü, yatÜrÜm
giderlerinin çok düíük olmasÜdÜr.
* Tarla parseli arazi tesviyesini gerektirmeyecek kadar
düz olmalÜdÜr.
* Suyun bol, iíçilik giderlerinin az ve sulama bilgisinin
yetersiz olduðu yerlerde genií oranda uygulanÜr.
* Salma sulama yöntemi, sÜk ekilen ya da dikilen bitkilerin sulanmasÜnda kullanÜlabilir.
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* Salma sulama yönteminde su uygulama randÜmanÜ
çok düíüktür. Genellikle aíÜrÜ su kullanÜmÜ söz konusudur. Derine sÜzan su miktarÜ fazla olur. DolayÜsÜyla taban
suyunun yükselmesi, drenaj probleminin ortaya çÜkmasÜ
ve arazinin tuzlulaímasÜ gibi sorunlarla çok sÜk karíÜlaíÜlÜr.
SÜzdÜrma (KarÜk) Sulama Sistemi
KarÜk sulamasÜ, sÜraya ekilebilen ve boðaz doldurmasÜ makinelerle yapÜlmasÜ sonucu oluían karÜklarÜn sulanmasÜnda kullanÜlan sulama yöntemidir. Bitkiler karÜklarÜn
yüksek olan ve tümsek (sedde) denilen kÜsÜmlarÜnda yetiítirilir. Seddelerin yüksekliði 10- 45 cm arasÜnda deðiíir.
Sulama suyu bu seddeler arasÜndaki karÜklara akÜtÜlÜr. Su,
karÜktan düíey ve yanal akÜílarla topraða sÜzar. ñstenen
miktarda su kök bölgesine sÜzÜnca sulama iílemi durdurulup karÜktan çÜkan fazla su bir drenaj kanalÜna verilir.
Sulama suyu tarla baíÜ kanalÜndan karÜklara sifon, tüpler, borular veya kapaklÜ borularla verilir.

Bu yöntem, arazinin eðimli olduðu yerlerde veya salma sulamalarda kabuk baðlayan ve çatlayan topraklara
uygun bir sulama yöntemidir. KarÜklar eðim doðrultusunda açÜlÜr. Eðimin fazla olduðu arazilerde erozyonu önlemek için karÜklar tesviye eðrilerine paralel olarak da
açÜlÜr. KarÜklar arasÜndaki uzaklÜk, bitki yetiíme aralÜðÜ-

makale
na, toprak yapÜsÜna ve Üslanma alanÜna baðlÜdÜr. Kumlu
topraklarda karÜk aralÜðÜ küçük, killi topraklarda büyük
olmalÜdÜr.
KarÜk sulama sisteminin avantajlarÜ íöylece sÜralanabilir:
* ñlk tesis masraflarÜ düíüktür.
* Sistem tasarÜmÜ, düzeni ve sulama uygulamalarÜ
deðiítirilmeksizin farklÜ özellikteki birçok bitkinin tarÜmÜ
yapÜlabilir.
* ñyi bir arazi tesviyesi ve sulama iíçiliði ile yüksek su
uygulama randÜmanÜ elde edilebilir.
* Her karÜk seti, ayrÜ tesviye edilerek birim alan kazÜ
miktarÜ azaltÜlabilir. Böylece tesviye maliyeti düíer.
* Bitki kök boðazÜ su ile temasta olmadÜðÜndan kök
boðazÜnÜn ÜslanmasÜndan kaynaklanan hastalÜklara duyarlÜ bitkilerin emniyetle tarÜmÜ yapÜlÜr.
* Kaymak tabakasÜ baðlayan ve çatlaklar oluíturan
aðÜr bünyeli topraklarda emniyetle uygulanabilir.
KarÜk sulama sisteminin dezavantajlarÜ íöylece sÜralanabilir:
* AçÜk karÜklarda, karÜktan çÜkan suyu (yüzey akÜíÜ)
uzaklaítÜrmak için yüzey drenaj kanallarÜnÜn tesisi gerekir.
* Kabul edilebilir düzeyde eíit su daðÜlÜmÜ elde etmek
için arazi tesviyesi gereklidir.
* Her karÜða eíit miktarda su vermek için tarla bazÜ
kanallarÜ ya da lateral boru hatlarÜna ek olarak her karÜk
setinin baíÜna daðÜtÜm kanallarÜ yapÜlmalÜdÜr.
* KarÜk sÜrtlarÜnda biriken tuz, toprak tuzluluðuna duyarlÜ bitkiler için sorun olabilir.
* Düíen yaðÜíÜn yüzey akÜíÜ oluíturduðu koíullarda,
yüzey akÜíÜ karÜklarda yoðunlaíÜr ve erozyon sorununu
arttÜrabilir.
Damla Sulama Sistemi

Damla sulama yöntemi, bitkide nem eksikliðinden
kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasÜnda az
miktarda sulama suyunu sÜk aralÜklarla yalnÜzca bitki
köklerinin geliítiði ortama vermektir.
Damla sulama yönteminde arÜndÜrÜlmÜí su, basÜnçlÜ
bir boru aðÜyla bitki yakÜnÜna yerleítirilen damlatÜcÜlara
kadar iletilir. DamlatÜcÜlardan düíük basÜnç altÜnda toprak yüzeyine verilir. Suyun toprak yüzeyine damlatÜldÜðÜ
araca damlatÜcÜ denir. DamlatÜcÜlar borudaki basÜncÜ
kÜrarak suyun serbest damlalar hâlinde düíük debi ile
akmasÜnÜ saðlar.

Damla sulama sisteminin avantajlarÜnÜ íu íekilde sÜralayabiliriz.
* Bitkilerin toprak üstü organlarÜ ÜslatÜlmadÜðÜndan bitki hastalÜk ve zararlÜlarÜnÜn geliímesi önlenir.
* Arazinin yalnÜzca belirli bir bölümü ÜslatÜldÜðÜndan az
su ile genií alan sulanabilir.
* Sulama esnasÜnda bazÜ tarÜmsal iílemler kolaylÜkla
yapÜlabilir.
* TopraðÜn ÜslatÜlan yüzeyi genellikle bitkilerin taç
örtüsü ile gölgelendiðinden buharlaíma kayÜplarÜ minimum olur. Bu nedenle bitki su tüketimi, dolayÜsÜyla sulama suyu ihtiyacÜ azalÜr.
* Bitki kök bölgesinde sürekli bir nem ortamÜ saðlandÜðÜndan bitki suyu fazla enerji harcamaksÜzÜn alÜr. Böylece ürün artÜíÜ saðlanÜr.
* Bitki besin maddeleri sulama suyu ile birlikte verilir.
DolayÜsÜyla gübreden en üst düzeyde yararlanÜlÜr.
* Toprakta bulunan tuzlar Üslak íeridin çeperlerine
doðru itilir. Bu nedenle tuzlu topraklarda ya da tuz oranÜ
yüksek sulama suyuyla emniyetli bir sulama yapÜlabilir.
* Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi denetimle
uygulanabilir.
* Sulama iíçiliði minimum düzeydedir.
* Su uygulama randÜmanÜ diðer sulama yöntemlerine
oranla yüksektir.
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* Eðimli arazilerde tesviyeyi gerektirmeksizin sulama
yapÜlabilir.
Damla sulama sisteminin dezavantajlarÜ ve çözüm
yollarÜ íunlardÜr:
* En önemli sorun damlatÜcÜlarÜ tÜkanmasÜdÜr. TÜkanmanÜn önüne çok iyi bir süzme ile geçilebilir. Kontrol
birimindeki gübre tankÜndan yararlanarak, sisteme kireç
çözücü seyreltik hidro-klorik ya da fosforik asit vermek
gerekir. Seyreltik asit uygulamasÜndan sonra, lateral
boru hatlarÜ sonundaki kör tapalar çÜkarÜlarak su bir süre
dÜíarÜ akÜtÜlÜr ve sistem yÜkanÜr.
* Sulamada kullanÜlan bütün sular bir miktar tuz içerir. Damla sulamada bu tuz, Üslak íeridin çeperine doðru
itilerek burada birikir. Bu tuzlarÜn alt katlara yÜkanmasÜnÜn saðlanmasÜ için destekleyici yaðmurlama ya da yüzey
sulama uygulamalarÜna gerek duyulabilir.
* Damla sulamasÜnda ilk yatÜrÜm masraflarÜ oldukça
yüksektir. Bu nedenle tekniðine uygun olmasÜ koíuluyla
damla sulama sistemlerinin olanaklar ölçüsünde düíük
maliyeti gerektirecek biçimde planlanmasÜ ve iíletilmesi
gerekir.
Yaðmurlama Sulama Sistemi
Yaðmurlama sulama yönteminde su, arazi yüzeyine
belirli aralÜklarla yerleítirilen yaðmurlama baílÜklarÜndan, basÜnç altÜnda püskürtülerek havaya, buradan da
topraða verilir. Su, doðal yaðÜía benzer biçimde toprak
yüzeyine serpilerek uygulanÜr. Sulama iílemi, istenen
miktarda su bitki kök bölgesinde depolanÜncaya kadar
sürdürülür. Gerekli olan basÜnç pompalarla saðlanÜr.
Bunun yanÜnda, su kaynaðÜnÜn sulanan alandan yeteri
derecede yüksek olmasÜ durumunda yer çekimi ile de
basÜnç saðlanabilir.

Yaðmurlama sulama yönteminin avantajlarÜ íöyle sÜralanabilir:
* Düzgün olmayan tarÜm alanlarÜnÜn tesviyesine gerek
duyulmadan baíarÜ ile uygulanabilir.
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* Su alma hÜzÜ yüksek hafif bünyeli topraklarda sudan
en yüksek oranda yararlanÜlÜr.
* Geçirimsiz tabakanÜn ya da taban suyunun yüksek
olduðu yüzlek topraklarda taban suyunu yükseltmeden
kontrollü sulama yapÜlabilir.
* Sistem uygun bir íekilde planlanarak yüzey akÜílarÜ
ile oluían toprak erozyonu ortadan kalkar.
* Sulama hendeði ve arklara gerek kalmadÜðÜndan
yararlanÜlan ekim alanÜ artar ve tarÜmsal iílemler daha
kolay yürütülür.
* Suyun iletimi sÜrasÜnda su kaybÜ olmaz.
* Tohum yataklarÜnÜn hazÜrlanmasÜ ve fidelerin íaíÜrtÜlmasÜ gibi iílemlerde gerekli nem baíarÜ ile saðlanabilir.
* Bitki besin maddeleri ve tarÜm ilaçlarÜ sulama suyu
ile birlikte verilebilir.
* Sulama kolaylÜkla yapÜlÜr ve iíçilik masraflarÜ azalÜr.
* Ekonomik deðeri yüksek bazÜ sebzeler ve meyve
aðaçlarÜ dondan korunabilir.
Yaðmurlama sulama yönteminin dezavantajlarÜ;
* ñlk tesis masraflarÜ yüksektir.
* ÇalÜítÜrÜlmasÜ için enerji ihtiyacÜ fazladÜr.
* Yüksek rüzgâr hÜzÜ ve esme süresinin fazla olmasÜ
suyun daðÜlÜmÜnÜ olumsuz yönde etkiler.
* Bitkilerin tozlanma döneminde yapÜlan sulama meyve baðlama oranÜnÜ azaltÜr ve verim düíer.
* Sulamada bitki yapraklarÜ ÜslatÜldÜðÜndan, bazÜ bitki
hastalÜklarÜ yayÜlma eðilimi gösterebilir.
* Yüksek sÜcaklÜða sahip yörelerde buharlaíma kayÜplarÜ artar.
GPS Kontrollü Center Pivot-Linear ve Corner System
GPS kontrollü sistemler, iletiíimde RF, GSM, GPRS,
Internet Kontrollü olarak çalÜímaktadÜr. Bu sistemler hazÜrlanmÜí olan sulama sistemi yazÜlÜmlarÜyla sistemleri
yönetmektedir. Sistemler, Pompa, Gübre Ve ñlaçlama
Üniteleri ve bir çok sistemi kontrol edebilir yapÜda üretilmiítir.

makale
SAMSUN’DA
SÜT SIïIRCILIïININ BUGÜNÜ
Dr. Habip MURUZ
ñl Müdür YardÜmcÜsÜ

2012 yÜlÜ TÜñK rakamlarÜna göre Samsun ilinde 360
bin büyükbaí hayvan bulunmaktadÜr. ñldeki hayvan varlÜðÜnÜn % 25’i süt verimi yüksek kültür ÜrkÜ sÜðÜrlardan
oluímaktadÜr. Hayvan baíÜna bir laktasyon döneminde
ortalama süt verimi 2.570 litre düzeyindedir.
Süt hayvancÜlÜðÜnda beklenen verimin, yeterli büyüklükteki iíletmelerdeki saðlÜklÜ ve nitelikli hayvanlardan
hijyen koíullarÜnda modern saðÜm sistemi ile saðÜlmÜí
ve iílenene kadar soðutulup muhafaza edilen kaliteli
sütlerle ölçüldüðü kabul gören bir yaklaíÜmdÜr. Bu doðrultuda, Samsun’da süt hayvancÜlÜðÜnÜn alt yapÜ ve süt
kalite- hijyen sorunlarÜnÜn ele alÜnarak birincil üretimden
baílayarak süt ürünleri üretim sanayine kadar olan ana
arterlerin mevcut durumunun bir fotoðrafÜ çekilerek, elde
edilen sonuçlarÜn makro düzeyde planlamalara ve sektör
paydaílarÜnÜn dikkatine sunulmasÜ amaçlanmÜítÜr.
Hayvan VarlÜðÜ ve Nitelikli DamÜzlÜk Hayvan:
2012 yÜlÜ TÜñK rakamlarÜna göre Samsun ilinde 360
bin büyükbaí hayvan bulunmaktadÜr. ñldeki hayvan
varlÜðÜnÜn %25’i süt verimi yüksek kültür ÜrkÜ sÜðÜrlardan
oluímaktadÜr. Geri kalan varlÜðÜn %50’si melez, %25’i
ise yerli ÜrktÜr. ñl genelinde 99 özel izinli veteriner hekim
ve 15 e veteriner saðlÜk teknisyeni tarafÜndan yürütülen
suni tohumlama çalÜímalarÜnda 129 bin olan boða altÜ
hayvan varlÜðÜnÜn %46’sÜnÜ oluíturan 60 bin hayvana
suni tohumlama uygulanmakta olup bu rakamÜn daha
yukarlara yükseltilmesi gerektiði açÜktÜr. Hayvan baíÜna
bir laktasyon döneminde ortalama süt verimi 2.570 litre
düzeyindedir. Samsun’da nitelikli damÜzlÜk hayvan açÜðÜnÜn ve hayvan baíÜna düíük süt veriminin olduðu gerçeðinden hareketle, özellikle sÜfÜr faizli kredinin ilk olarak verilmeye baíladÜðÜ Aðustos 2010 yÜlÜndan beri çok
sayÜda yatÜrÜmcÜnÜn nitelikli damÜzlÜk temini ile iíletmeler
kurduðu görülmektedir.
Süt Üreten ñíletmelerinin YapÜsÜ:
Burada bir yandan önemli sayÜda özel iíletme, diðer
yandan da genellikle geçimlik düzeyde üretim yapan çok
sayÜda iíletme vardÜr. Bu durum üretilen sütün pazarlanmasÜnÜ deðersiz kÜldÜðÜ gibi güçlü bir üretici örgütü modelini sÜnÜrlandÜran bir durumdur. ñlde 20 baí ve üzeri

hayvana sahip iíletme sayÜsÜ 1.083 olup bu iíletmelerde
34 bin BB hayvan bulunur. Bu iíletmelerin içinde 50 baí
ve üzeri hayvan varlÜðÜna sahip iíletme sayÜsÜ ise 66’dÜr.
ñlde modern iíletme sayÜsÜnÜn azlÜðÜ ve küçük iíletme sayÜsÜnÜn fazlalÜðÜ sektörün geliímesini ve büyüme hÜzÜnÜ düíürdüðü görülmektedir.
Örgütsel YapÜ ve Uygulanan HayvancÜlÜk Projeleri:
Samsun’da 1 adet DamÜzlÜk SÜðÜr Yetiítiricileri Birliði
ve 11 adet Süt Üreticileri Birliði bulunmaktadÜr. Samsun
ilinde BakanlÜðÜmÜz Genel Bütçe ve KÜrsal Alanda Sosyal
Destek Projesi kapsamÜnda bugüne kadar 38 adet TarÜmsal KalkÜnma Kooperatifine süt sÜðÜrcÜlÜðÜ projesi uygulanmÜí ve 2.095 iíletmeye toplam 6.532 baí damÜzlÜk
gebe düve daðÜtÜmÜ gerçekleímiítir. ñl Müdürlüðümüz ve
Samsun DamÜzlÜk SÜðÜr Yetiítiricileri Birlikleri tarafÜndan
soy kütüðü ve ön soy kütüðü projesi ortaklaía yürütülmektedir. Bu projeye ñl Müdürlüðümüzden 50, Samsun
ñli DamÜzlÜk SÜðÜr Yetiítiricileri Birliði ise 15 personeli ile
projelere katkÜda bulunmaktadÜr. E-Islah sistemine yönelik kayÜtlarda bugüne kadar 1.550 iíletmedeki 42.674
baí hayvan soy kütüðüne, 37.098 iíletmedeki 150.434
baí hayvan ise Önsoy kütüðüne kayÜt edilerek takipleri
yapÜlmaktadÜr.
Hayvan SaðlÜðÜ:
Gerek süt ve süt ürünleri üretiminde verimliliði olumsuz yönde etkileyerek maliyetleri yükseltmesi, nedeniyle
süt sektörünün en önemli sorunlarÜndan biri durumunda olan sÜðÜr tüberkülosizi ve brusellozisine karíÜ yoðun
mücadele yürütülmektedir. ìap ve diðer ihbari mecburi
salgÜn ve bulaíÜcÜ hastalÜklar lokal seyretmektedir. ñlde
bir tane hastalÜktan ari iíletme mevcuttur. Hayvanlarda
bireysel ortaya çÜkan ve iíletme hastalÜðÜ denilen hastalÜklara karíÜ 100 civarÜnda serbest veteriner hekim tarafÜndan tedavi edici saðlÜk hizmeti sunulmaktadÜr.
Çið Süt Üretimi ve Süt ñílenme ìekli: Samsun’da

samtim nisan 2014

9

makale

336 bin ton civarÜnda çið süt üretiliyor. Bunun yaklaíÜk %.12,6’sÜna karíÜlÜk gelen 42 bin 500 tonu sanayide
ileniyor. Baíka bir deyiíle ayran, kaíar peyniri, beyaz
peynir, tereyaðÜ, lor, krema ve tulum peyniri olarak özellikle il içi piyasaya sürüyor. Sanayide iílenen bu çið süt
karíÜlÜðÜnda üreticiye 2013 yÜlÜnda 2 milyon 558 bin lira
süt desteði ödendi. ñlde 27 adet süt iíleme tesisi mevcut olup, bu iíletmelerin yÜllÜk çið süt iíleme kapasiteleri
toplamÜ yaklaíÜk 30 bin ton/yÜldÜr. Bu tesislerden çÜkan
peynir altÜ suyu deðerlendirilememekte olup bu durum
iíletmeler için problem oluíturmaktadÜr. Özellikle sanayiciler ilkbahar ve yaz aylarÜnda süt üretiminin fazla
olduðunu, diðer zamanlarda süt tedarikinde güçlük çektiklerini belirtmektedirler. Geri kalan kÜsmÜ ise üretildiði
yerde tüketilen, sokak sütü ve iptidai koíullarda üretim
yapan aile iíletmelerinde deðerlendirilmektedir. Köylerde üreticiler ürettikleri sütten peynir, yoðurt, tereyaðÜ ve
lor yapmakta ve öz tüketim fazlasÜnÜ kÜsmen pazarlarda
satarak deðerlendirmektedirler.
SaðÜm Sistemi (Sabit ve Makineli SaðÜm)
ñldeki süt iíletmelerinde 1.173 adet seyyar süt saðÜm
makinesi ve 66 adet sabit saðÜm ünitesi vardÜr. Bu ekipman genellikle 20 baí ve üzeri iíletmelerde mevcut olup
küçük iíletmelerde elle saðÜm yaygÜn olarak yapÜlmaktadÜr. ñíletmelerin küçük ve daðÜnÜk yapÜsÜna ek olarak
elle saðÜm ve çið süt toplamada yetersizlik ile birleíince
süt sanayinin kaliteli çið süt teminindeki endiíelerini artÜrmakta ve sahaya girmesini engellemektedir. Bu durum
da küçük ve daðÜnÜk iíletmelerdeki sütün ulusal süt konseyinin belirlemií olduðu referans fiyatÜn altÜnda sütün piyasaya arzÜna yol açmakta ya da sokak sütü olarak veya
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hayvancÜlÜk iíletmelerinde süt ürünlerine dönüítürülerek
açÜk pazarlarda piyasaya sunumu yapÜlmaktadÜr. Modern saðÜm sistemlerine geçiíte üreticilerin en azÜndan
seyyar saðÜm ekipmanÜ teminine yönelmelerinin kabul
edilebilir düzeyde deðildir.
Çið Süt Toplama Merkezi ve Çið Süt Soðutma TankÜna Sahip ñíletmeler
Çið sütteki bakteri yükünü ve somatik hücre sayÜsÜna
baðlÜ olarak, sütün toplanmasÜ ve taíÜnmasÜ aíamasÜnda
önemli kayÜplar yaíandÜðÜ bir gerçektir. ñlde süt toplama
aðÜ ve soðuk zincir altyapÜsÜna bakÜldÜðÜnda 19’u TarÜmsal KalkÜnma Kooperatifi, 6’sÜ Süt Üretici Birliklerine ait
olan 69,5 ton kapasiteli 25 adet süt toplama merkezi
bulunmaktadÜr. Bugüne kadar bu merkezlerin 12’si onay
numarasÜ almÜítÜr. HayvancÜlÜk iíletmelerinde ise 81
adet 247,5 ton çið süt depolama kapasitesine sahip süt
soðutma tankÜ mevcuttur.
Kooperatif, Süt Üreticileri Birliði ve hayvancÜlÜk iíletmelerinde bulunan toplam 106 tankÜn kurulu kapasitesi
317 ton/gündür. Buna göre mevcut tanklar tam kapasite ile çalÜísa dahi yÜlda toplam üretilen sütün %28’ine
karíÜlÜk gelen 95.100 ton süt soðutulmuí olabilecektir.
Bu nedenle çið süt soðuk zincirinde bir yatÜrÜm açÜðÜ aíikardÜr.
Modern ve büyük çiftlikler, süt iíleme tesisleri ile baðlantÜlÜdÜr. Çünkü ürünlerin toplanmasÜ maliyet açÜsÜndan
düíüktür. Böylece iíleme sektöründe toplama giderleri
azalmakta ve tüketici açÜsÜndan makul fiyatlardan hijyenik sütlerin piyasaya sunulmasÜ saðlanmaktadÜr.
Küçük çiftliklerin durumu çið sütün optimal düzeyde
toplanmasÜna imkan vermemektedir. Küçük iíletmelerin

makale
büyük bir kÜsmÜnÜn daðÜnÜk olmasÜ nedeniyle
Samsun’da süt toplama iíi külfetli, verimsiz ve çok pahalÜdÜr. DolayÜsÜ ile toplama masraflarÜ fazladÜr ve ek olarak sistem çið sütün kalite kontrolüne elveriíli deðildir ve
ciddi miktarda süt kayÜt dÜíÜ sektöre kaçmaktadÜr. Sütün
kalitesizliði üretim birimlerinin daðÜnÜklÜðÜ ile birleítiðinde
kayÜt dÜíÜ sektörü, özellikle sokak sütü ayakta tutmaktadÜr. Bu durum tüketicilere, kaliteli süt arzÜ üzerinde olumsuz etki yaratmaktadÜr. Süt tedarikinde soðuk zincirdeki
yetersizlikler göze çarpmaktadÜr.
Çið Sütün Kalitesi:
Samsun’da üretilen sütlerin saðÜm ve toplama merkezlerinde total bakteri yükü ve somatik hücre sayÜsÜ ile
ilgili saðlÜklÜ veri yoktur. Mevzuat gereði çið sütte kabul
edilebilir bakteri sayÜsÜ 100.000ad/ml; somatik hücre
sayÜsÜ 500.000 ad/ml’dir. Seyyar veya sabit saðÜm üniteleri ve süt soðutma veya toplama merkezlerinin kurulmasÜ ile total bakteri sayÜsÜnÜ düíürüleceði açÜktÜr. Ancak
süt sanayi sektörünün arzu ettiði kalitede süt tedarikinin
çözüme kavuímasÜnda gelinen seviyenin yeterli olmadÜðÜ
söylenebilir.
Sonuç olarak, belirtilen verilere göre Samsun’un sahip olduðu hayvancÜlÜk potansiyeline raðmen özellikle
süt sÜðÜrcÜlÜðÜ ve süt üretim sektöründe yapÜsal problemlerinin devam ettiði görülmektedir. Sorunun giderilmesinde, mevcut duruma bakÜlarak gelecekte yatÜrÜmlarÜn
planlanmasÜnda önerileri kÜsaca íu íekilde sunulabilir.
Hayvan varlÜðÜ içinde kültür ÜrkÜna geçií hÜzÜnÜn artÜrÜlmasÜ ve mevcut hayvan barÜnaklarÜnda modernizasyona
gidilmesi kaçÜnÜlmazdÜr. Bu amaçla, baíta Üslah birliði

ve diðer özel müteíebbislerin bu alana yatÜrÜmlarÜ beklenmektedir. ñlde iíletmelerin az 10 baí saðmal inek,
seyyar/sabit saðÜm makinesi ve 300 litrelik süt soðutma
tankÜna sahip olacak íekilde iíletmelerde bir dönüíüm
saðlanmalÜdÜr. Aile tipi iíletmelerin makineli saðÜm ekipmanÜ güçlendirilmeli ve süt toplama merkezlerinin sayÜsÜ
artÜrÜlmalÜdÜr. Burada özellikle yeri gelmiíken BakanlÜðÜmÜzÜn TarÜmsal kalkÜnma Kooperatifleri için uygulanan
süt sÜðÜrcÜlÜðÜ projeleri, KÜrsal KalkÜnma yatÜrÜmlarÜnÜn
Desteklenmesi ve IPARD kaynaklÜ teívik ve desteklerin
süt sÜðÜrcÜlÜðÜ ve süt üretim sektöründe yaíanan yapÜsal
problemlerin çözüme kavuíturulmasÜnda çok umut vericidir. Bunlara ek olarak BakanlÜðÜmÜzÜn saðlamÜí olduðu
hayvan hastalÜklarÜ tazminat destekleri ile de hastalÜktan
ari süt sÜðÜrÜ iíletmelerinin sayÜsÜnÜn yükseltilmesi çalÜímalarÜna aðÜrlÜk verilmelidir. Her iíin baíÜnÜn eðitim olduðu
gerçeði unutulmayarak sektör paydaílarÜna yönelik eðitimlere aðÜrlÜk verilmelidir. Süt üreticilerinin ve çiftlik çalÜíanlarÜnÜn AB’de olduðu gibi mesleki bilgi ve becerilerini
artÜracak sertifikalÜ eðitim programlarÜ düzenlenmeli ve
mesleki yeterlilik belgesi olmayan yetiítiricilerin zorunlu
katÜlÜmÜ saðlanmalÜdÜr.
Özetle verimli topraklarÜ, zengin su kaynaklarÜ hayvancÜlÜk sektörüne yönelik yatÜrÜmlara devletin saðladÜðÜ
destek, teívik ve krediler ile Samsun’da süt sÜðÜrcÜlÜðÜ yatÜrÜmlarÜnÜn cazip olduðunu söylemek gerekir. Söz konusu yatÜrÜmlar ile bir taraftan sanayinin istediði kalite
ve miktarda süt üretici tarafÜndan deðerinden piyasaya
arz edilirken diðer taraftan damÜzlÜk ve besilik materyal
saðlamada merkez konumuna gelinebilecektir.
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röportaj
DEPREMñN UMUTLARI TÜKETTñïñ KARANLIK GÜNLERDEN;

ATA TOPRAïINDA AZMñN
VE GAYRETñN UMUTLARI GÜN
IìIïINA ÇIKARDIïI AñLE...
O ümitsiz ve karanlÜk günlerden sonra iyiki
topraða dönmüíüz. AíÜk Veysel’in dediði gibi
“benim sadÜk yârim kara toprak” bizlere antidepresan oldu, umut oldu, aí oldu, ií oldu.
Sizleri tanÜyabilirmiyiz ?
AdÜm Nazike TAìPINAR, Ben 1964 Terme doðumluyum. Çok küçük yaílarda taíÜ topraðÜ altÜn denen ñstanbul’a
gitmiíiz, orada yetiítik eðitimimizi tamamladÜk. Daha sonra
eíim Sefa TAìPINAR’Ü tanÜyÜp onunla evlendik, 2 çocuðumuz oldu ve hayat mücadelesine baíladÜk ve devam ediyorduk ki 17 aðustos 1999 hayallerimizin evlerimizin dünyamÜzÜn yÜkÜldÜðÜ gün oldu.. .
SonrasÜnda memleketimiz Terme’ye geri dönmeye karar
verdik. SakarlÜ Beldesi Hürriyet mahallesindeki baba topraðÜmÜza döndük. Önce barÜnacak kafamÜzÜ sokacak kadar
tek katlÜ bir ev yaptÜk, ondan sonra az bir alanda ne yapabiliriz diye düíünürken sera yapmaya karar verdik. Etraftaki
aðaçlardan faydalanarak ilk seramÜzÜ yaptÜk. Ancak ben bu
ana kadar çiftçilikle ilgili hiç tecrübem yoktu mesela komíular çapa yaparken niye kazdÜklarÜ yerin üzerine basÜyorlar
diye merak ediyordum.
Hiç alÜíÜk olmadÜðÜnÜz ve tecrübeniz olmadÜðÜnÜz alanda üretime karar vermede çevrenin veya kurumlarÜn katkÜsÜ
oldu mu ?
YaptÜðÜmÜz bu serada neyi en iyi íekilde nasÜl yetiítirebiliriz diye düíünürken ñlçe tarÜm müdürlüðüne danÜímaya
gittik oradaki arkadaílar bizimle gerçekten çok iyi ilgilendiler. Bu kapsamda Bafra’da yapÜlan üretim çalÜímasÜnÜ
yerinde görmek için oraya götürdüler. Bu baílangÜç bize
güven verdi. ArtÜk büymek istiyorduk ancak imkanlarÜmÜz
çok sÜnÜrlÜ olduðunu gören ñlçe ve ñl tarÜm müdürlüðü personelleri bize projeli uzun vadeli 2 sera tahsis ettiler. Bu
seralarda karanfile ilave olarak gül yetiítirebileceðimiz tavsiye edildi. Onlara da gül diktik. Karanfil ve gül üretimine
baíladÜk. Tabi ki pazarlama sorunu ortaya çÜkmaya baíladÜ buna çare olarak da Samsun süs bitkileri pazarlama
kooperatifine üye olduk. Bundan sonra ürettiðimiz ürünler
mezatta satmaya baíladÜk.
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Bizde 1999 yÜlÜnda sönen umutlar yeíerdi kendimize
yeniden güven geldi çok yol kat ettiðimizi anladÜk, ancak
yinede yapacak daha çok iílerimiz olduðunu da biliyoruz.
TarÜm teíkilatlarÜyla bu çok iyi diyaloðumuz sayesinde beni
kadÜnlarla ilgili faaliyetlerde her zaman ön plana çÜkardÜlar, örneðin 2 defa kadÜn çiftçiler yarÜíÜyor programÜna
katÜldÜm. Süs bitkileri ile ilgili fuarlara katÜldÜm. Buralarda
gördüklerimiz kendi iílememizde uygulamaya baíladÜk.
Üretimden ambalajlama ve pazara nakillere kadar birçok
kolaylÜðÜ oralarda öðrendik. Bu arada ustalÜk maliyetlerinin yüksek olmasÜ bizi de bu iíi öðrenmeye itti. Daha önce
eíim hiç eline kaynak makinasÜ dahi almamÜíken íu anda
seranÜn tamamÜnÜ kendi yapacak hale geldi.
ìahsÜnÜz veya iíletmeniz adÜna bundan sonra projeleriniz hayalleriniz beklentileriniz nelerdir?
nelerdir
KadÜnlarla ilgili bu tür faaliyetlerde gerçekten bizim Türk
kadÜnÜna veya köylü kadÜnÜna imkan verilse elinden tutulsa
çok íeyleri baíarabileceði görülecektir. Türk kadÜnÜ, köy kadÜnÜ hele de Karadeniz kadÜnÜ çok çalÜíkan. Bizim íu anda
2000 metrekare kapalÜ alan seramÜz var. Bunlarda sadece
gül ve karanfil üretiyoruz. Ancak ürün çeíitliliðini artÜrmak
gerekiyor. KasÜmpatÜ, krizantem, gerbera da üretmek istiyoruz. Kesme çiçekçilikte 12 ay 365 gün piyasaya ürün
arzetmek, bu piyasada devamlÜlÜk için önemli faktördür.
Kesme çiçekçiliði geliítirmek istiyoruz. O ümitsiz ve karanlÜk günlerden sonra iyiki topraða dönmüíüz. AíÜk Veysel’in
dediði gibi “benim sadÜk yârim kara toprak” bizlere antidepresan oldu, umut oldu, aí oldu, ií oldu. Ekmeðimizi kazanÜp geçimizi saðlÜyoruz, çocuklarÜmÜz yetiítirip okutuyoruz. Birisi Isparta’da üniversitede okuyor, diðeri üniversiteye
hazÜrlanÜyor. OnlarÜn kendilerini yetiítirip ayaklarÜ üzerinde
durmalarÜnÜ istiyoruz, ancak tarÜmÜ da bizlerle öðrenmeleri gelecekte bizim gibi topraða dönerlerse onlarÜn bizden
daha kolay baíarabileceklerine inanÜyoruz.
Röportaj: Hasan Akman

araítÜrma

KIRSAL SOSYOLOJñ
A. Ülkü SANCAR/ Sosyolog
Koordinasyon ve TarÜmsal Veriler ìube Müdürlüðü

KÜrsal Toplum Bilimi (KÜrsal Sosyoloji), kÜrsal kesimde yaíayan ve ülkemiz nüfusunun yaklaíÜk %
40’ÜnÜ oluíturan kesimin sosyal ve kültürel özelliklerini, yaíam biçimlerini, deðer yargÜlarÜnÜ, tutum ve
davranÜílarÜnÜ inceleyen sosyal bir bilim dalÜdÜr.
KÜrsal Toplum Bilimi (KÜrsal Sosyoloji), kÜrsal kesimde
yaíayan ve ülkemiz nüfusunun yaklaíÜk % 40’ÜnÜ oluíturan kesimin sosyal ve kültürel özelliklerini, yaíam biçimlerini, deðer yargÜlarÜnÜ, tutum ve davranÜílarÜnÜ inceleyen
sosyal bir bilim dalÜdÜr.
ÇaðÜmÜzda hemen bütün uluslarÜn ekonomilerini
geliítirme için kendi koíullarÜ ve olanaklarÜ ölçüsünde,
giderek artan biçimde politikalarÜnÜ yaygÜnlaítÜrdÜðÜ görülmektedir. Geliíme sürecinde olan bütün ülkelerde
de, geliíim düzeyine baðlÜ olarak deðiímekle beraber,
ekonominin önemli bir sektörünü oluíturan tarÜmÜn geliímesi çeíitli yönlerden önem arz etmektedir. Hatta bazÜ
hallerde ekonominin geliímesi ile tarÜm sektörünün geliímesi arasÜnda adeta bir sebep-sonuç iliíkisinden de
söz edilebilmektedir.
TarÜm sektörünün geliíiminin de, bir bakÜma kÜrsal
alanlarÜn ve bu alanda yaíamÜnÜ sürdüren kÜrsal toplumun her yönden geliíimine baðlÜ olduðu kabul edilmektedir. KÜrsal alanlarda teknolojinin kullanÜm ve yaygÜnlaítÜrÜlmasÜnda da, çiftçinin kendisi, anlayÜí ve deðer
ölçüleri kadar içinde bulunduðu toplumun nitelikleri ve
toplumdaki farklÜ kesim ve gruplar arasÜndaki ikili veya
çok yönlü iliíkilerde son derece etkili olmaktadÜr. KÜsacasÜ, bireylerin teker teker veya toplumsal davranÜílarÜ ve
bunlarÜn sebep ve sonuçlarÜ en önemli faktörler olarak
nitelenmektedir.
KÜrsal Toplum Bilimi (KÜrsal Sosyoloji), kÜrsal kesimde
yaíayan ve ülkemiz nüfusunun yaklaíÜk % 40’ÜnÜ oluíturan kesimin sosyal ve kültürel özelliklerini, yaíam biçimlerini, deðer yargÜlarÜnÜ, tutum ve davranÜílarÜnÜ inceleyen
sosyal bir bilim dalÜdÜr. Köye ve köylüye yönelik uygulamalarÜn baíarÜya ulaímasÜ açÜsÜndan kÜrsal kesim insanÜnÜn özelliklerinin bilinmesi son derece büyük önem taíÜr.
KÜrsal Sosyoloji; KÜrsal alanda yaíayan ve çoðunlukla
da tarÜm, hayvancÜlÜk, ormancÜlÜk ve benzeri mesleklerle
uðraían insanlarÜn bir arada yaíamalarÜ sonucu ortaya

çÜkan sosyo- ekonomik, politik ve kültürel iliíkileri inceleyen bir bilim dalÜdÜr. KÜrsal sosyolojinin konusu içerisinde kÜrsal alanda yaíayan nüfusun sosyo- ekonomik ve
kültürel yapÜsÜ, davranÜílarÜ, üretim biçimine yansÜmasÜ,
toplumsal ve mesleki hareketlilik, yerleíim biçimleri ve
bunun toplumun sosyo- ekonomik yaíamÜ üzerine etkisi, kÜr-kent farklÜlÜklarÜ, kÜrsal aile yapÜsÜ ve ií bölüíümü,
demografik nitelikler ve araítÜrma yöntemleri vb. yer almaktadÜr.
Köy denen gerçeðin özellikleri üzerinde biraz düíünüldüðünde, köy toplumbiliminin ne kadar genií bir
iliíkiler aðÜnÜ kendi ilgi alanÜ içerisine almak zorunda olduðu görülür. Özellikle az geliímií ülkelerde, bütün toplumu ilgilendiren çeíitli olaylarÜn, olgularÜn ve sorunlarÜn
temelinde, gizli veya açÜk bir biçimde köy gerçeðinin bulunduðu söylenebilir.
Köy toplumbiliminin bir baíka özelliði de, çeíitli ülkelerin ve bölgelerin köy toplumbilimlerinin kapsam açÜsÜndan birbirlerinden ayrÜlÜklar göstermesidir. Çünkü bu
ülkeler ve bölgeler sosyal, ekonomik, yönetsel vb. gibi
toplumsal öðeler ve toplumsal sorunlar farklÜ olunca
toplumbilimin de farklÜ olmasÜ olaðan sonuç olur. Böylelikle köy toplumbiliminde yöntem farklÜlÜklarÜ, konu önceliði farklÜlÜklarÜ ve çözüm yollarÜ farklÜlÜklar ortaya çÜkar.
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HñJYEN EïñTñMLERñ
Mustafa KOCAMAN/ Ziraat Mühendisi
GÜda ve Yem ìubesi

Hijyen eðitimlerini baíta iíyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diðer benzeri gÜda
hizmetlerinin sunulduðu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gÜda üretimi
yapan iíyerleri ve insan bedenine temasÜn
söz konusu olduðu temizlik hizmetlerinin
verildiði ií yerlerinde çalÜíanlarÜnÜn almalarÜ
gerekmektedir.
Hijyen yönetmeliði, 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698
sayÜlÜ Resmi gazetede yayÜmlanarak yürürlüðe girmií bir
yönetmelik olup; SaðlÜk BakanlÜðÜ, ñçiíleri BakanlÜðÜ ve
GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk BakanlÜðÜnÜn ortaklaía hazÜrladÜðÜ bir çalÜímadÜr.
Bu yönetmeliðin amacÜ; GÜda üretim ve perakende ií
yerlerinde, insani tüketim amaçlÜ sular ile doðal mineralli sularÜ üreten ií yerlerinde ve insan bedenine temasÜn
söz konusu olduðu temizlik hizmetlerinin verildiði ií yerlerinde çalÜíanlara yönelik hijyen eðitimi programlarÜnÜn
planlanmasÜna, eðitimlerin verilmesine, ií yeri sahibinin,
iíletenlerin ve çalÜíanlarÜn bu konudaki sorumluluklarÜna, bu ií yerlerinde çalÜímaya engel bulaíÜcÜ hastalÜklarÜn ve cilt hastalÜklarÜnÜn belirlenmesine ve bu hastalÜklarÜn iyileíme hâlinin tespitine iliíkin usul ve esaslarÜ
belirlemektir.
KapsadÜðÜ ñí kollarÜ ele alÜnacak olursa; GÜda üretim ve perakende ií yerlerini, insani tüketim amaçlÜ sular ile doðal mineralli sularÜn üretimini yapan ií yerleri
ile kaplÜca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve
pirsing yapÜlan yerler, masaj ve güzellik salonlarÜ ve benzeri yerler yanÜ sÜra otel, motel, pansiyon ve misafirhane
gibi yerleri ayrÜca oluíturulan komisyon tarafÜndan hijyen
eðitimi verilmesi uygun görülen diðer ií kollarÜnÜ kapsamaktadÜr.
11/ 6/ 2010 tarihli ve 5996 sayÜlÜ Veteriner Hizmetleri, Bitki SaðlÜðÜ, GÜda ve Yem Kanunu kapsamÜndaki ií
yerlerinde çalÜían kiíiler için mecburi olan gÜda hijyeni
eðitim konularÜnÜ kapsamakla birlikte 24/ 4/ 1930 tarihli ve 1593 sayÜlÜ Umumi HÜfzÜssÜhha Kanununun 127.
maddesine dayanÜlarak hazÜrlanmÜítÜr.
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Hijyen eðitimlerini alan kiíilere Millî Eðitim BakanlÜðÜ
Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðüne baðlÜ taíra
teíkilatlarÜnca hijyen sertifikasÜ eðitim sonrasÜnda düzenlenir.
Bu belgeyi alan kiíilerin çalÜítÜrÜlmasÜ yönetmeliðin 5.
Maddesinde düzenlenmiítir. Bu Yönetmeliðin kapsadÜðÜ
ií yerlerinde, Genel Müdürlük tarafÜndan verilen belgeye sahip olmayan kiíiler çalÜítÜrÜlamaz. ñíyeri sahipleri ve
iíletenleri, çalÜíanlarÜnÜn hijyen eðitimi almasÜndan ve
belgeli olarak çalÜítÜrÜlmasÜndan birinci derecede sorumludur. Bizzat çalÜímalarÜ durumunda ií yeri sahipleri ve
iíletenleri de bu eðitimi almaya mecburdur.
Eðitimlerin verilií íekli yönetmeliðin 6. maddesinde düzenlenmiítir. Eðitimler, Hayat Boyu Eðitim Genel
Müdürlüðe baðlÜ öðretim kurumlarÜ tarafÜndan verilir. ñí
yeri sahipleri ve iíletenleri, komisyonca belirlenen usul
ve esaslar çerçevesinde bu eðitimleri çalÜíanlarÜna kendi
imkânlarÜyla da verebilir. Eðitimler sekiz saatten az olamaz denmiítir. KatÜlÜmcÜlara eðitim sonunda e-yaygÜn
sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kiíi
hizmet verdiði sürece geçerli kabul edilir. Eðitimle ilgili
yapÜlacak masraflarÜ karíÜlamak üzere eðitime katÜlanlardan ücret talep edilebilir. Kurslarda, uygulama yapÜlmasÜ gerekir ise uygulama sÜrasÜnda kullanÜlabilecek íahsi
malzemeler katÜlÜmcÜlar tarafÜndan tedarik edilir.
Hijyen Eðitimi verilebilmesi için komisyon kurulmasÜ,
komisyonun çalÜíma usul ve esaslarÜ ise yönetmeliðin 7.
maddesinde düzenlenmiítir Eðitimlerin planlanmasÜ için
ií kollarÜnÜn gruplandÜrmasÜnÜ yapmak, ií kollarÜnÜn yapÜsÜna uygun olarak eðitimleri planlamak ve ií kollarÜnÜn
durumuna göre eðitim içeriðini belirlemek üzere bir ko-

makale
misyon kurulur.
Bu komisyon, Hayat Boyu Eðitim genel Müdürlüðünce
görevlendirilecek bir üye baíkanlÜðÜnda aíaðÜdaki üyelerden oluíur: SaðlÜk BakanlÜðÜ üyesi (TÜbbi mikrobiyoloji
uzmanÜ, bir enfeksiyon hastalÜklarÜ ve klinik mikrobiyoloji uzmanÜ, bir halk saðlÜðÜ uzmanÜ, bir deri ve zührevi
hastalÜklarÜ uzmanÜ.), GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk BakanlÜðÜnca belirlenecek bir veteriner
hekim ve bir gÜda/
ziraat mühendisi (gÜda veya süt
bölümü mezunu),
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliði ile
Türkiye Esnaf ve
SanatkârlarÜ Konfederasyonundan
birer
temsilci,
Komisyon, ií kollarÜnÜn gruplandÜrmasÜnÜ yaparak
ií koluna göre
eðitim konularÜnÜ
ve sürelerini; eðitimlerin, ií yeri sahiplerince veya iíletenlerince verilmesi
durumunda ise eðitimlere ve belgelendirme iílemlerine
ait usul ve esaslarÜ belirler. Komisyon yÜlda en az bir kez
toplanÜr. Kararlarsa salt çoðunlukla alÜnÜr. Komisyonun
sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
Hijyen eðitim konularÜ 8. Maddede düzenlenmiítir.
Eðitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmamasÜ sebebiyle halk saðlÜðÜ açÜsÜndan risk oluíturduðu bilinen
virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarlarÜn ve diðer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaíma
yollarÜnÜ, hangi ií kolunda nasÜl bulaímalar olabileceðini veya halk saðlÜðÜnÜn nasÜl tehdit göreceðini, hastalÜk belirtilerini ve korunma yollarÜnÜ ihtiva edecek íekilde
komisyonca belirlenir. Eðitimlerin içeriðinde, ií kolunun
özelliðine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca
bilgi verilmesinde fayda görülen baíka etkenler ve konular da yer alÜr.
ÇalÜímaya engel teíkil eden hastalÜklarla ilgili olarak 9. Maddede iyileíme halinde veya bulaítÜrÜcÜlÜðÜn
olmadÜðÜnÜ raporla belgeleyene kadar bu yönetmelik
kapsamÜndaki ií yerlerinde çalÜíamaz ve çalÜítÜrÜlamazlar
denilmektedir. ÇalÜíanlar, hastalÜklarÜ konusunda iíverene bilgi vermekle yükümlüdür ve iyileítiklerini gösteren
tabip/ uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda

çalÜíabilir veya çalÜítÜrÜlabilirler denilmektedir.
Denetim ve müeyyideler ile ilgili olarak 11. Maddede
Her ií kolunun izin, onay, kayÜt, ruhsatlandÜrma ve benzeri hizmetlerini yürüten BakanlÜk veya mahalli idare, bu
yönetmelikte belirtilen ií yerlerinin; 5., 9. ve 10. maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediðini
denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine
getirmeyenler hakkÜnda,
durumu bu maddelere
uygun bulunmayan çalÜíanlarÜn her biri ayrÜ
ayrÜ aykÜrÜlÜklar olarak
deðerlendirilir ve 1593
sayÜlÜ Umumi HÜfzÜssÜhha
Kanununun 282. maddesine göre iílem yapÜlÜr
denilmekte ve 250 TL ile
1000 TL arasÜndaki idari
para cezasÜ ile cezalandÜrÜlmalarÜ öngörülmektedir.
Özet olarak ifade
etmek gerekirse; Hijyen
eðitimlerini baíta iíyeri
yemekhaneleri, restoranlar ve diðer benzeri gÜda hizmetlerinin sunulduðu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gÜda üretimi
yapan iíyerleri ve insan bedenine temasÜn söz konusu
olduðu temizlik hizmetlerinin verildiði ií yerlerinde çalÜíanlarÜnÜn almalarÜ gerekmektedir.
Bu yönetmeliðe göre belirtilen ií kollarÜna dahil iíyerlerinde, Millî Eðitim BakanlÜðÜ Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafÜndan verilen belgeye sahip olmayan
hiç kimse çalÜítÜrÜlamaz ve bu eðitimin bütün çalÜíanlara
verilmesini iíyeri yetkilileri saðlamalÜdÜr.
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EKMEK ñSRAFINI
ÖNLEMEK ñÇñN…
Sevim YILMAZ/ Ziraat Teknikeri
Koordinasyon ve TarÜmsal Veriler ìube Müdürlüðü

Bizim inancÜmÜzda bÜrakÜnÜz çöpe, çöplüðe ekmek atmayÜ... Yerde görülse bile ekmek alÜnÜr, öpülür hatta; baítan
yüksekten bir yere kurda kuía nimet olmasÜ için konulur.
ñnsanlÜk tarihine eíit bir serüveni olan ekmek, insanlÜðÜn en ortak besin maddelerinin baíÜnda yer almaktadÜr.
Ülkemizin bir tahÜl ülkesi olmasÜ, yÜlardÜr süregelen beslenme alÜíkanlÜklarÜ ve sosyo- ekonomik yapÜsÜ nedeniyle
ekmeðin beslenmemizdeki önemi daha da fazladÜr.
Düíük gelir gruplarÜnda ekmek tüketimi fazla olmasÜna karíÜn israf daha az olmakta, gelir düzeyi yükseldikçe
ekmek tüketimi azalmakta ancak israf artmaktadÜr. Bizim
kültürümüzde, bizim medeniyetimizde, bizim aile yaíantÜmÜzda bÜrakÜnÜz çöpe, çöplüðe ekmek atmayÜ yerde görülse bile ekmek alÜnÜr, öpülür hatta; baítan yüksekten
bir yere kurda kuía nimet olmasÜ için konulur.
Ekmek ñsrafÜnÜ Azaltmak ñçin Evlerde Neler YapÜlmalÜdÜr?
• ñhtiyaçtan fazla ekmek alÜnmamalÜ,
• Ekmek poíette saklanmalÜ,
• Uzun süreli saklama amaçlanÜyorsa ekmeðin derin
dondurucuda ve poíet içerisinde saklanmalÜ,
• Ekmek dilimlenerek tüketilmeli,
• Kuruyan ekmekler israf edilmemeli, içinde az miktarda su kaynayan tencerenin üzerine yerleítirilen süzgeç
üstüne konularak tüketilmeli,
• Bayatlayan ekmekler galeta unu veya kurutulmuí
ekmek içi íeklinde çeíitli yemek, pasta ve tatlÜ yapÜmÜnda
kullanÜlmalÜdÜr.
Toplu Tüketim YapÜlan Kuruluílarda AlÜnmasÜ Gereken Tedbirler
• Toplu tüketim yerleri olan; hastane, yatÜlÜ okul, askeri birlik ve öðrenci yemekhanelerinde ‘ekmek israfÜ önleme planlarÜ’ oluíturulmasÜ ve hayata geçirilmesi,
• Üretimin talebe göre planlanmasÜ,
• Raf ömrü uzun kaliteli ekmek üretilmesi,
• Ekmeklerin fÜrÜnda veya satÜí yerinde uygun koíullarda saklanmasÜ,
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• Toplu yemek tüketim yerlerinde ekmeðin dilimlenmií veya küçük yuvarlak ekmek olarak verilmesi,
• Self servis tezgâhlarÜnda ekmeðin baí tarafta deðil,
yemeklerden sonra yer almasÜ,
Toplu yemek tüketim yerlerinde, mönüye göre ekmek
sipariíi verilmesi, artan ekmeklerin daha sonraki günlerde kullanÜlmasÜnÜ saðlayacak mönü düzenlemesi yapÜlmasÜ önerilmektedir.

“Yiyiniz içiniz;
fakat israf etmeyiniz!
Çünkü Allâh isrâf
edenleri sevmez.”
(A’râf Suresi 7/31)

güncel

BAYAT EKMEKTEN
NELER YAPILMAZ Kñ…
• Bayat ekmek lokmalar halinde doðranÜr. Tencerede
kÜzartÜlmÜí yað ile kavrulur. Ekmekler kavrulurken, 1 çay
bardaðÜ soðuk su, üzerine serpilir. ñyice karÜítÜrÜldÜktan
sonra tencerenin kapaðÜ kapatÜlÜp 5 dakika piíirilir.
• Bayat ekmekler, çukur bir kaba kuíbaíÜ doðranÜr.
Halka halka doðranmÜí soðan, tereyaðÜ veya zeytinyaðÜnda kavrulur. ArdÜndan tuz ve su eklenip kaynatÜlÜr.
Üzerine tulum peyniri dökülür. Bir süre ÜlÜmaya bÜrakÜldÜktan sonra çukur kaptaki ekmeklerin üzerine dökülür.
• Bayat ekmek dilimlenip bir tepsiye yerleítirilir. Bir
tencerede su kaynatÜlÜp ekmek dilimlerinin üzerinde gezdirilir. ArdÜndan sarÜmsaklÜ yoðurt dökülür. Son olarak
da, bir tavada yað ile kavrulan salça ve kÜrmÜzÜ pul biber
karÜíÜmÜ gezdirilir.

• Bayat ekmek ÜslatÜlÜr; el ile sÜkÜlarak suyu süzüldükten sonra bir kaba alÜnÜr. 100 gr. kÜyma, 1 baí soðan
rendesi, kimyon, köfte baharÜ, tuz ile Yoðrulup köfte
íeklinde parçalara ayrÜlÜr. Köfteler kÜzgÜn yaðda kÜzartÜlÜp
emici bir kâðÜt üzerine çÜkarÜlÜr. Çay yanÜnda yenilebilir.
• 4 yumurta çÜrpÜlÜr; içine 2 su bardaðÜ süt, 1 paket
kabartma tozu, yarÜm çay bardaðÜ sÜvÜ yað katÜlÜr. KarÜíÜm
tekrar çÜrpÜlÜp ekmeklerin üzerine dökülür. Bayat ekmek
pizzasÜ bu durumda buzdolabÜnda bir gün bekletilebileceði gibi hemen de piíirilebilir.FÜrÜna verilmeden önce,
üzerine dilimlenmií sucuk, salam veya sosis yerleítirilir.
Domates, biber dilimleri de yerleítirilebilir. BunlarÜn üzerine de kaíar rendesi serpiítirilir.
• 3 su bardaðÜ toz íeker, aynÜ miktarda su ve yarÜm

limon suyu karÜítÜrÜlÜp kaynatÜlÜr. Elde edilen íurup soðumaya bÜrakÜlÜr. Bayat ekmek küp küp doðranÜr. ZeytinyaðÜ, tavada yakÜlmadan kÜzdÜrÜlÜr. DoðranmÜí ekmekler,
çÜrpÜlmÜí yumurtaya bulanarak, kÜzgÜn yaðda peyderpey
kÜzartÜlÜr. KÜzaran ekmekler íuruba atÜlÜr. Bir yandan kÜzartma iílemi sürdürülürken, öte yandan íurubu çeken
ekmekler servis tabaðÜna çÜkartÜlÜr. KÜzartma iílemi bitince, servis tabaðÜna çÜkarÜlmÜí ekmekler üzerine tarçÜn,
susam, badem, ceviz, fÜndÜk, gül suyu serpilir. Hafifçe
karÜítÜrÜlÜr. ñstenirse kalan íurup da ekmeklerin üzerine
gezdirilir.
• 1.5 bayat ekmeðin içi derin bir kaba ufalanÜr. Üzerine 1.5 su bardaðÜ süt gezdirip karÜítÜrÜlÜr. YarÜm saat
bekletildikten sonra ekmek içleri el ile sÜkÜlÜp süt süzülür.
Buna eritilmií 3 çorba kaíÜðÜ margarin, 3 yumurta ve 1
çorba kaíÜðÜ toz íeker eklenip karÜítÜrÜlÜr.Yüksek kenarlÜ
bir tepsi yaðlanÜr. HazÜrlanan karÜíÜm tepsiye 1.5 cm. kalÜnlÜðÜnda olacak íekilde dökülür. 180 derecede ÜsÜtÜlmÜí
fÜrÜnda 40 dakika piíirilir. ìiíip kabaracak olursa, bÜçak
ile birkaç yerinden delinir. TatlÜ fÜrÜnda piíerken, bir tencerede 1 su bardaðÜ toz íeker, aynÜ miktarda su ve 1
tatlÜ kaíÜðÜ limon suyu kaynatÜlÜr. FÜrÜndan çÜkarÜlan tepsi
üzerine gezdirilerek dökülür. TatlÜ soðuyunca baklava
íeklinde dilimlenir. Hindistancevizi veya iri kÜyÜlmÜí ceviz
ile süslenerek servise çÜkarÜlÜr.
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FINDIKTA GÜBRELEME
FÜndÜk Ülkemiz ve ñlimiz bitkisel üretiminde önemli bir
yere sahiptir. ñlimizde yaklaíÜk 90 bin hektar alanda fÜndÜk yetiítirilmektedir. FÜndÜk bahçelerinde gübrelemenin
tekniðine uygun yapÜlamadÜðÜ durumlarda kalite ve verim düíüklüðü meydana gelmektedir. YapÜlan eksik ve
hatalÜ uygulamalar fÜndÜk verimini olumsuz yönde etkilemektedir.
ñyi bir gübreleme yapabilmek için fÜndÜðÜn kök bölgesini ve kök geliíiminin bilinmesi gerekir. FÜndÜk saçak
köklü bir bitkidir ve kökleri fazla derine gitmez. Genellikle taç iz düíümüne kadar geliíme gösterir. FÜndÜk
kökleri meyilli arazilerde dal diplerinden itibaren yukarÜ
yöne 100-150 cm, yan ve aíaðÜ yöne ise 200-300 cm
gidebilmektedir. Düz arazilerde ise her yöne 200-300
cm gidebilmektedir. Meyilli ya da düz arazilerde dallarÜn her tarafÜnda kökler bulunmaktadÜr. Köklerin % 80
topraðÜn 50-60 cm.lik kÜsmÜnda bulunmaktadÜr. FÜndÜk
yetiítiriciliðinde bitkinin normal geliíimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için bilinçli ve dengeli bir
gübreleme yapÜlmasÜ gerekir. FÜndÜk üreticilerinin doðru
bir íekilde gübreleme programÜ yapmalarÜ için en önemli aíama, toprak ve yaprak örneklerini tekniðine uygun
olarak almalarÜ ve ilgili labaratuara götürerek analizini
yaptÜrmalarÜdÜr. Böylece eksikliði tespit edilen bitki besin
maddeleri, tavsiyesine uygun olarak fÜndÜk bahçelerine
verilebilecektir. Ancak usulüne uygun olarak alÜnamayan
örneklerden analiz sonuçlarÜ hatalÜ çÜkabilecek ve neticede, uygulanacak gübrelerin çeíit ve miktarlarÜnÜn yanlÜí
olmasÜna neden olacaktÜr.
Üreticilerimizin toprak ve yaprak örneði alÜrken bazÜ
hususlara dikkat etmeleri gerekir. Toprak örneði sonbaharda alÜnmalÜdÜr. Yaprak örnekleri ise iklime baðlÜ ola-
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rak belirlenen hasat iíleminden bir ay kadar öncesinde,
temmuz ayÜ içerisinde alÜnmalÜdÜr. Yaprak ve toprak
örnekleri temmuz ayÜnda
birliktede de alÜnabilir. Toprak örneði alÜnmadan önce
bahçenin genel durumuna bakÜlarak eðim, yükseklik,
drenaj, renk, toprak derinliði ve toprak yapÜsÜ yönünden
farlÜ ise her farklÜ yer için ayrÜ örnekler alÜnmalÜdÜr. Bir
farklÜlÜk yok ise en fazla 20 dekar arazi için bir örnek
yeterlidir. AyrÜca yol-çit kenarlarÜ, harman yerleri, su birikintisi, gübre yÜðÜnÜ olan yerlerden ve fazla çamurlu olduðu zamanlarda örnek alÜnmamalÜdÜr. Toprak örneði
köklerin yayÜldÜðÜ bölgeden alÜnmalÜdÜr.
Toprak örnekleri almada bel, toprak burgusu, toprak sondasÜ gibi aletler kullanÜlÜr. Toprak örnekleri bahçenin genel görünüíüne göre, S,U veya Z íeklinde en
az 6-8 yerden, 0- 20cm ve 20- 40 cm olmak üzere iki
ayrÜ derinlikten alÜnmalÜdÜr. Örnek alÜnacak noktalarda
otlar çapa ile temizlenir. V íeklinde 50 cm çukur açÜlÜr.
Çukurun kenarÜndan olmak üzere 0- 20 ve 20- 40 cm
derinlikten 2- 3 parmak kalÜnlÜðÜnda toprak dilimi alÜnÜr.
Bel ya da kürek üzerindeki toprak diliminin sað ve sol tarafÜ ile uç kÜsmÜndan çok az atÜlmak suretiyle dikdörtgen
kutu gibi biçimde bÜrakÜlÜr. Bu íekilde alÜnan örnekler
bir arada toplanÜr. AynÜ biçimde 20- 40 cm derinlikten
alÜnan topraklarda bir araya toplanÜr. Böylece iki farklÜ
derinlikten alÜnan örnekler kendi içlerinde karÜítÜrÜlarak
iki ayrÜ toprak numunesi oluíturulur. Örnek alma iíi bittikten sonra bezin ya da kovanÜn içindeki toprakta taí,
bitki atÜklarÜ varsa temizlenir. Toprak iyice karÜítÜrÜlÜr ve 1
kg kadarÜ naylon ya da bez torbaya konularak iki adet
etiket doldurularak biri torbanÜn içerisine diðeri aðzÜna
baðlanÜr. Bilgi kaðÜdÜ yazÜnÜn bozulmamasÜ için mutlaka
kuríun kalemle yazÜlmalÜdÜr. Etiketlere toprak derinliði,
ad-soyad, mevkii ve örnekleme tarihi yazÜlarak örnek alÜnan bahçeye ait bilgi formu ile birlikte analiz için laboratuara götürülür.
FÜndÜk yetiítiriciliðinde verimi güvence altÜna almanÜn en önemli unsurlarÜndan biri toprakta eksilen besin
maddelerinin yeniden topraða kazandÜrÜlmasÜdÜr. Bu ise
doðru zamanda ve biçimde gübreleme ile mümkün olabilir. Azotlu gübreler; FÜndÜðÜn geliíimi sürecinde azota
en fazla ihtiyaç duyduðu dönemler dikkate alÜnarak yÜlda
iki defa topraða verilmelidir. Toprak analiz sonuçlarÜna göre; tavsiye edilen miktarÜn yarÜsÜ íubat ayÜ sonu ile

tarÜm takvimi
mart ayÜnda sürgün büyümesi baílamadan önce ve tomurcuklar uyanÜrken fÜndÜk dal iz düíümü altÜnda 30-40 cm
geniíliðindeki banda düzgünce serpilip 5-10 santimetrelik toprak derinliðine çapa ile karÜítÜrÜlÜr. Sürgünlerin büyümesi azotlu gübrelemede geç kalÜndÜðÜnÜn göstergesidir ve beklenen fayda saðlanamaz. Tavsiye edilen gübrenin
diðer yarÜsÜ mayÜs ayÜ sonunda aynÜ íekilde verilmelidir.
YanmÜí ya da olgunlaímÜí gübreler; SÜðÜr-koyun gübresi, tavuk gübresi, zuruf kompostu 3- 4 yÜlda bir defa kasÜm
ile mart aylarÜ arasÜndaki dönemde fÜndÜk dal iz düíümü altÜnda 40- 50 cm geniíliðindeki banda düzgünce serpilip
5- 10 santimetrelik toprak derinliðine karÜítÜrÜlÜr. Kireç; 3- 5 yÜlda bir defa olmak üzere kasÜm ve aralÜk aylarÜ arasÜndaki dönemde, fÜndÜk ocaklarÜnÜn dal iz düíümleri altÜnda 40- 50 cm geniíliðindeki banda düzgün bir íekilde
serpilerek 5- 10 cm toprak derinliðine karÜítÜrÜlarak verilir. Analiz sonucuna göre ihtiyaç duyulduðunda toz kükürt;
KasÜm aralÜk aylarÜ arasÜndaki dönemde kireç uygulamasÜnda olduðu gibi topraða verilir.
Mikroelement gübreleri, eksiklikleri belirlendiðinde yapraktan ve topraktan uygulanabilir. Yapraktan mayÜs ve
temmuz aylarÜ arasÜnda 15- 20 gün arayla 2- 3 defada düíük konsantrasyonlardaki çözeltilerin yapraklarda kuru yer
kalmayÜncaya kadar püskürtülmesi yoluyla uygulanÜr. Topraða, fÜndÜk yapraklanmadan önce bir defada dal uçlarÜ
altÜnda 30cm geniíliðindeki banda düzgünce serpilir ve 10 cm derinlikte çapalanarak karÜítÜrÜlÜr.
FÜndÜk yetiítiriciliðinde gübreleme yapÜlmadÜðÜnda toprak verimliliði yÜldan yÜla azalÜí gösterir ve toprak fakirleíir
verim ve kalite düíer. Bu nedenle üreticilerimizce, fÜndÜðÜn yetiítirildiði koíullar dikkate alÜnarak eðimli ya da düz
arazilerde eksikliði görülen gübreler toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmeli ve tekniðine uygun bir íekilde verilmelidir. Ancak doðru bir gübreleme ile fÜndÜk bahçelerinde topraðÜn fiziksel ve kimyasal yapÜsÜ korunarak sürdürülebilir üretim ve verim artÜíÜ saðlanabilir.

ELMA KARALEKESñ
HASTALIïINA

DñKKAT!..

ñlimizde iklim ve mevsim koíullarÜ nedeniyle uyanmaya baílayan Elma- Armut bahçelerinde karaleke hastalÜðÜ riski artmÜítÜr. YaðÜílar, yüksek nem ve
uygun sÜcaklÜklar hastalÜðÜn geliíimini hÜzlandÜran etmenlerdir. ñlimizdeki farklÜ
bölgelerde bulunan Elektronik Tahmin ve Erken UyarÜ cihazlarÜndan alÜnan veriler de hastalÜk riskini göstermektedir. Bu nedenle ilimizdeki elma ve armut üretimi yapan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu hastalÜða karíÜ, Elma ve
Armut bahçelerini ilaçlamalarÜ gerekmektedir.
Üreticilerimizin özellikle aíaðÜda belirtilen dönemlerde, bahçelerini mutlaka ilaçlÜ bulundurmalarÜ gerekmektedir.
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardÜðÜnda (dal sÜracasÜ bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapÜlÜr) (Bu dönemde
GöztaíÜ + kireç karÜíÜmÜ olan, % 1 veya 2 lik Bordo bulamacÜ uygulamasÜ en etkili uygulamadÜr.) ancak sonraki
dönemlerde farklÜ ilaçlarla yapÜlacak olan ilaçlamalar da asla ihmal edilmemelidir.
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuðu döneminde (Çiçekler ayrÜ ayrÜ görüldüðünde)
3. ñlaçlama: Çiçek taç yapraklan %70-80 dökülünce,
4. Ve diðer ilaçlamalar: Meteorolojik koíullarÜn (YaðÜí, yaprak ÜslaklÜðÜ, uygun sÜcaklÜk ve nem gibi) hastalÜðÜn
ilerlemesi için uygun olduðu durumlarda; kullanÜlan ilaçlarÜn etki süreleri dikkate alÜnarak 7- 15 gün ara ile uygulanmalÜdÜr.
Her uygulamada farklÜ etkili maddeye sahip ilaçlarÜn kullanÜlmasÜ hastalÜkla mücadelede baíarÜ oranÜnÜ artÜrmakta olup ilaçlamanÜn etkili olabilmesi için yaðÜíÜn olmadÜðÜ günler tercih edilmelidir.
ñlaçlÜ mücadelede kullanÜlacak Zirai Mücadele ñlaçlarÜnÜ reçete ettirmek için, üreticilerin en yakÜn GÜda TarÜm ve
HayvancÜlÜk ñl ve ñlçe Müdürlüklerine veya yetkilendirilmií ziraat mühendislerine baívurarak gerekli bilgileri almalarÜ
kendileri ve ülke ekonomisinin yararÜna olacaktÜr.
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2013 YILI DEïERLENDñRME
TOPLANTISI YAPILDI
2013 yÜlÜ çalÜímalarÜnÜn ele alÜndÜðÜ deðerlendirme toplantÜsÜ 21 Ocak 2014 tarihinde ñl Müdürlüðümüz toplantÜ salonunda gerçekleítirildi.
ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN, ìube Müdürleri,
ñlçe Müdürleri, ñl Müdürlüðümüz ve ñlçe Müdürlüklerinden teknik ve saðlÜk personelinin katÜldÜðÜ
toplantÜ iki aíamada yapÜldÜ. ToplantÜnÜn açÜlÜí konuímasÜ ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN tarafÜndan
yapÜlarak 2013 yÜlÜnÜn genel deðerlendirmesi sonrasÜnda, tarÜmda uygulamaya konulan yeni bilgi
sistemleri ifade edildi. AyrÜca, ìubat 2014 tarihinde Ankara’da yapÜlacak olan ñl Müdürleri Koordinasyon ToplantÜsÜna esas beklentiler dile getirildi. Akabinde ìube Müdürleri tarafÜndan 2013 yÜlÜ faaliyetlerine iliíkin sunumlar yapÜldÜ.

KURUMLAR ARASI KOORDñNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ñl Müdürlüðümüz toplantÜ salonunda 03.02.2014 Pazartesi günü, ñlimizde BakanlÜðÜmÜza baðlÜ bulunan kurumlarÜn idarecilerinin katÜldÜðÜ Koordinasyon ToplantÜsÜ gerçekleítirildi.
ToplantÜya; GÜda, TarÜm HayvancÜlÜk ñl Müdürü Kadir GÜVEN, Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitü Müdürü Dr.
Kibar AK, GÜda Kontrol Laboratuar Müdürü Osman AYDIN, Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü ñsmail AYDIN,
TarÜm ve KÜrsal KalkÜnmayÜ Destekleme Kurumu ñl Koordinatörü Bülent TURAN, Zirai Karantina Müdürü Mehmet
Fatih ÖZDEMñR, Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun ìube Müdürü Fahri KESEPARA, Karaköy TarÜm ñíletmesi Müdürü
Oktay ASLAN, TarÜm Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdür YardÜmcÜsÜ Mehmet TÜRKMEN, Ziraat BankasÜ Merkez ìube Müdürü ìükrü SEÇKñN, Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüðünden Azmi TURAN, GÜda, TarÜm HayvancÜlÜk
ñl Müdür YardÜmcÜlarÜ ñsmail DEMñR, Dr. Habib MURUZ ve ìube Müdürleri katÜldÜ.
Samsun GÜda, TarÜm HayvancÜlÜk ñl Müdürü Kadir GÜVEN baíkanlÜðÜnda gerçekleíen toplantÜda; kurumlar kendi çalÜímalarÜ hakkÜnda bilgi verirken, kurumlar arasÜnda ortaklaía yürütülen çalÜímalarda karíÜlaíÜlan sorunlar ile
bunlara yönelik çözünler görüíüldü.
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ñL MÜDÜRÜMÜZ

ATAKUM’U ZñYARET ETTñ
ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN Atakum ilçesinde bir dizi
ziyarette bulundu. Atakum Çatmaoluk Köyünde 2009
ve 2010 yÜllarÜnda SYDV kaynaklÜ oluíturulan ceviz bahçelerini ziyaret eden ñl Müdürümüz çiftçilerle bir süre
sohbet etti. ñlçe Müdürü Mustafa BAì ñlçenin kuruluí
tarihi olan 2008 yÜlÜndan bu yana gerek SYDV gerekse
sertifikalÜ fidan desteði ile kurulan kapama ceviz bahçe
alanÜnÜn 1000 dekara yaklaítÜðÜnÜ bildirdi. Daha sonra
SarÜtaí Köyünde, ñlçe Müdürlüðü tarafÜndan, SYDV kaynaklÜ daðÜtÜmÜ yapÜlan koyun ve kuzular görüldü, ziyaret
edilen üreticilerden bilgi aldÜ.

TARGEL PERSONELñ ñNTñBAK EïñTñMñ
TarÜmsal YayÜmÜ Geliítirme Projesi (Tar-Gel) kapsamÜnda ilimizde halen görevine devam eden, ancak çeíitli sebeplerle daha önce intibak eðitimine alÜnmamÜí 4/A statüsündeki Tar-Gel personeli ile 2013/4 ÖSYM yerleítirme
sonucuna göre atamasÜ yapÜlan 4/B statüsündeki sözleímeli personelin “ÇalÜíma Bölgeleri” içerisindeki etkinliklerinin arttÜrÜlmasÜ, tam donanÜmlÜ birer yayÜmcÜ olabilmeleri amacÜyla ñl Müdürlüðünüz bünyesinde 03 ìubat 2014
tarihinden itibaren 15 ií günü olacak íekilde eðitim düzenlenmiítir.
GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürü Kadir GÜVEN, TarÜmsal YayÜmÜ Geliítirme Projesi kapsamÜnda ñlimizde intibak eðitimi almamÜí ve ilçelerimizde görev yapan yaklaíÜk 75 personele ñl Müdürlüðümüzdeki Uzmanlarca Devlet
MemurlarÜ ve Sözleímeli Personel Hükümleri hakkÜnda, BakanlÜðÜmÜz Kuruluí ñlkeleri, Prensipleri ve Teíkilat YapÜsÜ
hakkÜnda, BakanlÜðÜmÜz Merkez ve Taíra Birimleri hakkÜnda genel bilgilendirme, yazÜíma kurallarÜ, BakanlÜðÜmÜzca
uygulanan projeler ve desteklemeler ile mesleki anlamda hedef kitle olan çiftçilerle iletiíim kurma teknikleri konusunda ñl Müdürlüðümüz toplantÜ salonunda 15 ií günü içerisinde eðitim verilecektir dedi.
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2013 YILI YEM BñTKñLERñ
DESTEKLEME ÖDEMELERñ BAìLADI
2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri Desteði Ödemesi ilgili
Ziraat BankasÜ ìubelerince ödenmeye baíladÜ.
ñlimize baðlÜ 17 ñlçede 12.622 üreticimize, aðÜrlÜklÜ olarak yetiítiriciliði yapÜlan fið, silajlÜk mÜsÜr, yonca, korunga gibi
yem bitkilerinin üretimini yaptÜklarÜ 366.224,488 da. alan
için toplam olarak 15.841.379,24 TL ödeme yapÜlacaktÜr.

2013 SEZONU ORGANñK TARIM DESTEïñ MÜRACAATLARI BAìLADI
10 Eylül 2013 tarihli ve 28761 sayÜlÜ Resmî Gazete’de
yayÜmlanarak yürürlüðe giren Organik TarÜm Destekleme
Ödemesi YapÜlmasÜna Dair Teblið’ ine (Teblið No: 2013/23)
göre Organik TarÜm Yönetmeliðine göre organik tarÜm yapan,
ÇKS’ de 2013 üretim sezonu ile OTBñS icmali-1’ de ve OTBñS
icmali-2’de de kayÜtlÜ olan;
OTBñS ñcmali-1’de kayÜtlÜ olup, mücbir sebeplerle organik
tarÜm faaliyeti sona eren çiftçinin faaliyetini devam ettiren OTBñS ñcmali-2’de kayÜtlÜ birinci derece yakÜnÜ çiftçiye/tüzel kiíi
ortaklarÜna veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortaðÜ olduðu tüzel kiíiye de, il/ilçe tahkim komisyonlarÜnca uygun bulunmak
íartÜyla ve ÇKS’ de 2014 üretim sezonunda kayÜtlÜ olmak íartÜ
ile 2013/23 sayÜlÜ Tebliðe göre OTD uygulamalarÜ ile ilgili
belirtilen usul ve esaslara göre baívuru yapan çiftçilere;
Meyve sebze üretim alanlarÜ için Geçií süreci-2, Geçií süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar baíÜna 70
TL’
Tarla bitkileri üretim alanlarÜ için Geçií süreci-2, Geçií süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar baíÜna 10
TL destekleme ödemesi yapÜlacaktÜr.
Söz konusu teblið ile; Organik TarÜm Yönetmeliðine göre faaliyette bulunan kiíilerin OTBñS icmallerinde
(17.05.2013 tarihli OTBñS icmali-1 ve 16.05.2014 tarihli OTBñS icmali-2’ de elektronik ortamda tutulan) kayÜtlÜlarÜ
ve yetkilendirilmií kuruluíça kontrolü yapÜlmÜí ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuí Geçií süreci-2, Geçií süreci-3 ve organik statüde yer alan tarÜm arazilerinden desteklemeye uygun bulunan ve 2014 ÇKS’de arazileri
kayÜtlÜ olan üreticiler faydalanabilecektir.
OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 28 Mart 2014 günü mesai
saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OTD baívuru dilekçesi ve Ek-2’ de kayÜtlÜ Uygunluk Belgesi ile ÇKS’ de kayÜtlÜ
olduklarÜ il / ilçe müdürlüklerine baívurmalarÜ gerekmektedir.
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ZñRAAT MÜHENDñSLERñ ODASI
ñL MÜDÜRLÜïÜMÜZÜ
ZñYARET ETTñ
Ziraat Mühendisleri OdasÜ Samsun ìubesi yeni yönetim kurulu ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN’i makamÜnda ziyaret ettiler.
Z.M.O BaíkanÜ Hayati TOSUN ve yönetim kurulundan Murat BENGñ, Mustafa ALTINDEïER, Tuba
CñNGÖZ ve TarÜk ÖNCÜ ñl Müdürlüðü ve Ziraat
Mühendisleri OdasÜnÜn ortak çalÜíma alanlarÜ ile ilgili konularda görüí alÜí veriíinde bulundular.

ÇñFTLñK MUHASEBE VERñ AïI 2014 KATILIM ANLAìMALARI
BakanlÜðÜmÜzca AB müktesebatÜna uyum çalÜímalarÜ kapsamÜnda kurulan “Çiftlik Muhasebe Veri
AðÜ (ÇMVA) sistemi Kuruluí ve ÇalÜíma, Usul ve
EsaslarÜ HakkÜnda Yönetmelik” 22.01.2009 tarihli
ve 27118 sayÜlÜ Resmi Gazete’de yayÜmlanarak yürürlüðe girmií olup proje devam etmektedir.
Proje gereði ñlimizden 119 tarÜmsal iíletmeden
veri toplanacak olup, 2014 yÜlÜ Çiftçi KatÜlÜm AnlaímasÜ imzalanmÜí ve ayrÜca çiftçiler için geliítirilen
çiftçi kayÜt defterleri teslim edilerek bilgilerin doðru
ve eksiksiz biçimde beyanÜnÜ saðlamak amacÜyla iíletmelere daðÜtÜlarak kullanÜmÜna yönelik eðitim verilmiítir.
Samsun GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN konu ile ilgili olarak; Çiftçilerimizin gelir ve giderlerini kayÜt altÜna almak suretiyle kayÜt tutma özelliði kazanacaklarÜnÜ, BakanlÜðÜmÜzÜn göndermií olduðu iíletmelerin
ekonomik durumuyla ilgili geri bildirim raporlarÜnÜ görerek diðer iíletmelerle kendi iíletmesini kÜyaslama imkanÜ bulduklarÜnÜ, daha gerçek üretim planlamasÜ yaptÜklarÜnÜ, ÇMVA sistemine katÜlarak yükümlülüklerini yerine getiren tarÜmsal
iíletmelere 2014 yÜlÜ için uygulanan iíletme baíÜna 375 TL. katÜlÜm desteði ödemesi yapÜlacaðÜnÜ ifade etmiítir.
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ATAKUM ÇñFTÇñSñNE CEVñZ
FñDANI DAïITILDI
Atakum ilçesi YukarÜaksu, Aksu, ÇamlÜyazÜ, Çatmaoluk,
Erikli, Güney, Kesilli, Kabadüz, MeyvalÜ, AyvalÜ, Saray, SarÜtaí, Köseli ve Akalan köylerinde yaíayan çiftçilere Sosyal
YardÜmlaíma ve DayanÜíma VakfÜ desteði ile ceviz fidanÜ
daðÜtÜmÜ yapÜlmÜítÜr.
YapÜlan çalÜíma sonucunda tespit edilen 38 çiftçi eliyle
3391 ceviz fidanÜ toprakla buluímuítur. ÇalÜímanÜn toplam
bedeli 42.375 TL’dir. Bunun sonucunda Atakum ceviz alanÜ
170 da daha artmÜítÜr.

ALAÇAM’DA ÇñFTÇñLERñMñZE CEVñZ FñDANLARI DAïITILDI
Alaçam GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk
ñlçe Müdürlüðü tarafÜndan hazÜrlanan
ve Alaçam KaymakamlÜðÜ Sosyal YardÜmlaíma ve DayanÜíma VakfÜ (SYDV)
tarafÜndan finanse edilen, Alaçam ñlçesi
Gökçeboðaz – Killik - YukarÜelma – KalÜkdemirci – AíaðÜakgüney – HarmancÜk – Yoðunpelit – Köseköy köyleri ve
merkez mahallelerinde, “Ceviz Üretimini Geliítirme Projesi” kapsamÜnda,
toplam 1.200 adet Amerikan Chandler
ve dölleyicisi olan Franquette çeíidi ceviz fidanlarÜ ñlçe Müdürlüðü bahçesinde
çiftçilerimize daðÜtÜlmÜítÜr.
Fidan daðÜtÜmÜnda ñlçe Müdürlüðü
teknik personelleri ile Bafra GÜda TarÜm
ve HayvancÜlÜk ñlçe Müdürlüðü Meyvecilik biriminde görevli Ziraat Mühendisi Muharrem NAS, ceviz yetiítiriciliði ile
ilgili çiftçilerimize eðitim vermiítir. Eðitimde fidan dikimi, budama, gübreleme, hastalÜk ve zararlÜlar ile çiftçilerimiz
tarafÜndan doðru bilinip de yanlÜí olan uygulamalarÜn neler olabileceði anlatÜlmÜítÜr. Teorik bilgi sonunda çiftçilerimize ñlçe Müdürlüðü bahçesinde ceviz fidan dikimini uygulamalÜ olarak gösterilmiítir.
Proje öncesinde ceviz fidan fiyatÜnÜn yüksek olmasÜndan dolayÜ da çiftçilerimiz ekonomik olarak zorlanmakta,
ceviz yetiítirmek isteyen çiftçilerimiz güvenilir, aíÜlÜ fidan temin etmekte güçlüklerle karíÜlaímaktaydÜlar. Bu proje ile
yöremizin iklim ve toprak yapÜsÜna uygun ceviz fidanlarÜ ile verimi yüksek kapama ceviz bahçeleri kurulacaktÜr. Çiftçilerimize GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk ñlçe Müdürlüðü olarak her türlü teknik destek verilecek olup, daha fazla finans
kaynaklarÜnÜn bulunmasÜyla yeni projeler yapÜlacaktÜr.
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BñÇERDÖVER OPERATÖRÜ
YETñìTñRME KURSU
Samsun ili Havza ñlçesinde 10.02.201426.02.2014 tarihleri arasÜnda açÜlan “Biçerdöver Operatörü Yetiítirme Kursu” sona ermiítir.
27.02.2014 tarihinde kursa katÜlan kursiyerlere yapÜlan yazÜlÜ ve uygulama sÜnavÜ sonucunda 17 kursiyerden bir kursiyer devamsÜzlÜktan, bir kursiyerde sÜnava katÜlmadÜðÜ için
kalmÜí, 15 kursiyer de kursu baíarÜyla bitirerek
belge almaya hak kazanmÜítÜr.

ñL VE ñLÇELERñMñZDE SU ÜRÜNLERñ DENETñMLERñ YAPILDI
ñl Müdürlüðümüz, Hayvan SaðlÜðÜ, Yetiítiriciliði ve Su Ürünleri ìube Müdürlüðünde görevli su ürünleri denetim
ekipleri tarafÜndan Samsun ve ilçelerinde faaliyet gösteren perakende su ürünleri satÜí yerlerinde, balÜklarda boy ve
tür yasaklarÜ yönünden denetimler yapÜlmÜítÜr.
Bu kapsamda; ñlimiz genelinde, Müdürlüðümüz, Hayvan SaðlÜðÜ Yetiítiriciliði ve Su Ürünleri ìube Müdürlüðü Su
Ürünleri Kontrolörleri tarafÜndan; 18 - 20 ìubat 2014 tarihlerinde, 42 adet su ürünleri perakende satÜí yeri denetlendi. YapÜlan bu denetimlerde asgari avlanma boyunun altÜnda olduðu tespit edilen 115 kg mezgit, 35 kg barbun, 20 kg lüfer, 10 kg Turna ve 9 Adet Kalkan balÜðÜna el konulmuítur. Denetimler sonucu 9 iíyeri/kiíiye toplam
8.631,00 TL idari para cezasÜ kesilmiítir.
Su ürünleri kaynaklarÜmÜzdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatÜnÜ artÜrmak için,
deniz ve iç sularÜmÜzdaki su ürünlerinin kalite, stoklarÜnÜn korunmasÜ Sürdürülebilir su ürünleri avcÜlÜðÜnÜn saðlanabilmesi için özellikle küçük boyda su ürünlerinin avlanÜlmasÜ ve satÜíÜnÜn yapÜlmamasÜnÜ tüm balÜkçÜlarÜmÜzdan talep
etmekteyiz.
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FINDIK ÜRETñCñSñNE GELñR DESTEïñ ÖDEMESñ
BakanlÜðÜmÜz tarafÜndan; 14 ilde 373 bin 500 fÜndÜk üreticisine, 788 milyon liralÜk alan bazlÜ gelir desteði ödemesi yapÜlmÜítÜr.
Samsun GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürü Kadir GÜVEN;
ñlimizde 13 ilçede toplam 25.144 çiftçiye 59.100.778 TL Alan
BazlÜ FÜndÜk Desteði ödemesi yapÜldÜðÜnÜ, bödemelerin T.C. kimlik numarasÜ veya vergi kimlik numarasÜnÜn son hanesine göre
Ziraat BankasÜ ìubelerince gerçekleítirildiðini belirtmiítir.

MAZOT, GÜBRE VE
TOPRAK ANALñZñ DESTEïñ
ÖDEMELERñ
Mazot, gübre ve toprak analizi desteði ödemeleri 14/02/2014 tarihinden itibaren yapÜlmÜítÜr.Banka
íubelerinde olasÜ yÜðÜlmalara sebebiyet verilmemesi
bakÜmÜndan ödemeler çiftçilerin T.C Kimlik veya Vergi
NumaralarÜnÜn son hanesine göre farklÜ günlerde gerçekleítirilmiítir.

TARIMSAL YAYIM VE DANIìMANLIK
DESTEKLEME ÖDEMELERñNñN ñLK
TAKSñDñ ÖDENDñ
TarÜmsal YayÜm ve DanÜímanlÜk Hizmetlerine Destekleme Ödemesi YapÜlmasÜ HakkÜndaki Teblið gereði
danÜímanlÜk hizmeti veren kiíi ve kurumlara TarÜmsal
YayÜm ve DanÜímanlÜk Destekleme TutarÜnÜn ilk taksiti
ödendi.
ñl Müdürü Kadir GÜVEN yaptÜðÜ açÜklamada; ”ñlimizde 6 Serbest TarÜm DanÜímanÜ, 5 Ziraat OdasÜ ve 13 Birlik
ve Kooperatif olmak üzere toplamda 24 kiíi ve kuruluí; 4.195 iíletmeye TarÜmsal YayÜm ve DanÜímanlÜk Hizmeti
vermektedir. Bu hizmet karíÜlÜðÜnda BakanlÜðÜmÜzca 2.517.000 Tl. destekleme ödemesi yapÜlacak olup, bunun ilk
taksiti olan 1.678.000 Tl. söz konusu kiíi ve kuruluí hesaplarÜna 30 AralÜk 2013 tarihi itibarÜyla yatÜrÜlmÜítÜr. Geriye
kalan 839.000 liralÜk dilim ise Haziran 2014 tarihinde ödemesi yapÜlacaktÜr.
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3. DÖNEM
Çñï SÜT DESTEKLEME
PRñMLERñ DAïITILDI
BakanlÜðÜmÜzca belirlenen dönemler ve miktarlar
üzerinden yapÜlan çið süt desteklemesinin 3. dönem
ödemeleri üreticilerimizin hesabÜna yatmÜítÜr.
2505 adet üreticimize Temmuz, Aðustos, Eylül
aylarÜnÜ kapsayan 3 aylÜk dönemde 10.294.971 litre süt için toplam 604.010 TL ödeme yapÜlmÜítÜr.
Son ödemeyle birlikte bugün Samsun’da süt üreticilerine ödenen destekleme prim tutarÜ 2.013.487
TL’ye ulaímÜítÜr.

Çñï SÜT DESTEKLEME VE BESñLñK ERKEK SIïIR DESTEKLEME PRñMLERñ
BakanlÜðÜmÜzca belirli dönemler ve miktarlar üzerinden yapÜlan Çið Süt Desteklemesinin 2013 yÜlÜna ait son dönem ödemeleri üreticilerimizin hesabÜna yatÜrÜlmÜítÜr.
6.630 adet üreticimize 2013 yÜlÜnda 42.531.072 lt. süt için 2.558.618 TL. ödeme yapÜlmÜítÜr. BakanlÜðÜmÜzca
Besilik erkek sÜðÜr yetiítiricilerine ise hayvan baíÜna 300 TL. destekleme primi ödemesi yapÜlmÜítÜr. 2013 yÜlÜnda
mezbahalarda kesilen 15.270 adet erkek sÜðÜr için toplam 4.577.600 TL. yetiítiricilerimizin hesabÜna yatÜrÜlmÜítÜr.

BESñLñK SIïIR DESTEKLEME PRñMñ
BakanlÜðÜmÜzca besilik erkek sÜðÜr yetiítiricilerine hayvan baíÜna 300 TL. destekleme primi ödenmektedir.2013 yÜlÜ
Temmuz-KasÜm aylarÜ arasÜnda kesilen 7341 baí erkek sÜðÜr için 2.201.900 Lira yetiítiricilerin hesabÜna yatÜrÜlmÜítÜr.
Son ödemeyle birlikte bu yÜl Samsun’da yetiítiricilere destekleme prim miktarÜ 14.207 baí erkek sÜðÜr için 4.258.700
Liraya ulaímÜítÜr.
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TARIMSAL YAYIM VE DANIìMANLIK EïñTñMLERñ
ñlimiz Çaríamba ilçesinde faaliyet gösteren Çaríamba Organik FÜndÜk Üreticileri Birliðinde görev yapan tarÜm
danÜímanlarÜna ve örnek çiftçilere, Giresun FÜndÜk AraítÜrma Enstitü Müdürlüðünden gelen uzmanlarca bir gün süreli
eðitim verildi.
Çaríamba Organik FÜndÜk Üreticileri Birliðinde deðiíik bölümlerden 15 tarÜm danÜímanÜ ve 1 de yönetici olmak
üzere toplam 16 kiíi çalÜímakta ve ñlimizin içme suyunu karíÜlayan Aðcagüney beldesi sÜnÜrlarÜ içerisindeki baraj
havzasÜnda tarÜm yapan toplam 750 tarÜm iíletmesine danÜímanlÜk hizmeti vermektedirler.
Beldemizin geçim kaynaðÜ tamamen fÜndÜk tarÜmÜna dayalÜ olduðundan birlikte çalÜían danÜímanlarÜn giriíimi ile
Giresun FÜndÜk AraítÜrma Enstitü Müdürlüðünden ilimize gelen Ziraat Mühendisleri, tarÜm danÜímanlarÜmÜza ve örnek
çiftçilere yönelik öðlene kadar teorik, öðleden sonra ise bir fÜndÜk bahçesinde tatbiki olarak eðitim verdiler.

TARIMSAL EïñTñMñN 168. YILI KUTLANDI
TarÜmsal Eðitimin 167. YÜlÜ münasebetiyle bir açÜklama yapan
GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk Samsun ñl Müdürü Kadir GÜVEN, hÜzla
büyüyen Türkiye Ekonomisi için tarÜmÜn ve tarÜmsal kalkÜnmanÜn önemine vurgu yaparak, tarÜmsal kalkÜnmanÜn ise ancak ve ancak daha
iyi eðitilmií bir tarÜm camiasÜ ile mümkün olabileceðini belirtmiítir.
Kadir GÜVEN yaptÜðÜ açÜklamada; özellikle son dönemlerde atÜlan
adÜmlarla, oldukça hÜzlÜ bir büyüme sürecinde olan ülkemizin tarÜm
sektöründeki geliímelerin azÜmsanmayacak seviyede olduðunu belirterek, özellikle, dÜí ticaret verilerine bakÜldÜðÜnda, gerek toplamda ve
gerekse tarÜmsal alandaki ihracat rakamlarÜmÜzÜn önemli oranda ve
miktarlarda artmÜí olduðunu ifade etmiítir.
ñl Müdürü Kadir GÜVEN, tarÜm sektöründeki bütün bu geliíme
ve ilerlemelere karíÜn, halen yapÜlacak çok íeyin olduðunu ve doðal
olarak ta bir çok eksikliðin bulunduðu belirten GÜVEN, bunlarÜn da
en kÜsa zamanda giderilmesi yolunda düíünce ve temennileri ile birlikte, TarÜmsal Eðitimin 168. YÜlÜnÜn tüm tarÜm
sektörü için hayÜrlara vesile olmasÜ dileklerini ifade etmiítir.
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TARIMSAL YAYIM VE DANIìMANLIK SINAVI 1 HAZñRAN’DA...
“TarÜmsal YayÜm ve DanÜímanlÜk Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” ve 18.10.2010 tarih ve
7289 sayÜlÜ BakanlÜk MakamÜnÜn OlurlarÜ ile yürürlüðe
konulan TarÜmsal YayÜm ve DanÜímanlÜk SÜnavÜ Uygulama EsaslarÜ kapsamÜnda: 2014 yÜlÜ TarÜmsal YayÜm ve
DanÜímanlÜk SÜnavÜ 01 HAZñRAN 2014 tarihinde Ankara ñlinde saat 10:00’da GAZñSEM tarafÜndan belirlenen
yerlerde düzenlenecektir.
SÜnav 120 dakika sürecek, ekte yer alan konularÜ
içeren 100 sorudan oluían çoktan seçmeli test usulüne
göre yapÜlacaktÜr. Söz konusu sÜnav 100 puan üzerinden
deðerlendirilecek olup, geçme notu 70’dir. SÜnav katÜlÜm
ücreti 50 TL. Halk BankasÜ Kurumsal Tahsilât HesabÜna
“GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk BakanlÜðÜ TarÜmsal YayÜm
ve DanÜímanlÜk SÜnavÜ” adÜ ile herhangi bir havale ücreti
ödemeksizin yatÜracaklardÜr. Adaylar sÜnav ücretini Halk
BankasÜ íubelerinden birine elden yatÜracaklardÜr. ìube
dÜíÜnda, ATM veya internet yoluyla, posta ve benzeri diðer yollarla yatÜrÜlan sÜnav ücretleri dikkate alÜnmayacaktÜr.
SÜnav Ücreti 31 Mart-16 Nisan 2014 tarihleri arasÜnda yatÜrÜlacaktÜr.
SÜnava katÜlmak isteyen kiíilerden istenecek belgeler;
a) SÜnava müracaat için BaíkanlÜðÜmÜzca hazÜrlanan
matbu kiíi bilgi formu.
b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Öðrenim durumunu gösteren belge. TarÜmla ilgili
Lisans mezunlarÜ için lisans diplomasÜ esas alÜnacaktÜr.
Öðrenin durumunu gösterir belgede sadece program
ismi yazÜyorsa bu kiíilerden ayrÜca transkript istenecektir.
ç) Dört adet vesikalÜk fotoðraf,
d) Uzman tarÜm yayÜmcÜsÜ ve uzman tarÜm danÜímanÜ
sertifikasÜ almak için baívuranlarÜn en az üç yÜl süreyle
kamuda, sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarÜmsal yayÜm veya danÜímanlÜk hizmetlerinde çalÜítÜklarÜnÜ
gösterir belge,
e) Baívuru evraklarÜnÜn asÜllarÜ görülmek sureti ile BakanlÜk merkez ve taíra birimleri tarafÜndan onaylanabilir.
SÜnava girecek adaylar yukarÜda belirtilen belgeler
ile birlikte 31 MART-16 Nisan 2014 tarihleri arasÜnda
TarÜmsal YayÜm ve DanÜímanlÜk SÜnavÜ Uygulama EsaslarÜnÜn 7 nci maddesi hükümleri doðrultusunda ñl Müdürlüklerine, Kamu Merkez Birimlerinde görevli kiíiler birimleri aracÜlÜðÜyla UTEM’ e baívurmalarÜ gerekmektedir.
SÜnava girecek kiíiler sÜnav girií belgelerini 15 MayÜs-01
Haziran 2014 tarihleri arasÜnda Gazisem web sitesinden
alabilirler.
Bu konuda detaylÜ bilgiye BakanlÜk ñl/ñlçe Müdürlüklerinden ulaíÜlabilecektir.
31 Mart 2014-16 Nisan 2014
*AdayÜn, T.C. Halk BankasÜ Gazi Üniversitesi hesa-

bÜna sÜnav katÜlÜm ücreti
50 TL yatÜrmasÜ ve TYDS
Uygulama EsaslarÜ kapsamÜnda ki baívuru evraklarÜ
ile ñl GTH Müdürlüðüne
baívurusu,
*ñl GTH Müdürlüðü tarafÜndan baívuru evraklarÜnÜn kontrolü ve kabulü,
*Adaylara ait veri giriílerinin ñl GTH Müdürlüðü tarafÜndan http://gazisem.gazi.edu.tr adresine yapÜlmasÜ,
*BakanlÜk Merkez TeíkilatÜ çalÜíanlarÜnÜn baívurularÜnÜ UTEM’e íahsen yapmalarÜ,
15 MayÜs 2014-01 Haziran 2014
AdaylarÜn SÜnava Girií Belgelerini, http://gazisem.
gazi.edu.tr adresinden T.C.Kimlik NumaralarÜ ile almalarÜ.
01 Haziran 2014
SINAV
02 Haziran 2014
SÜnav sorularÜnÜn ve cevap anahtarÜnÜn http://gazisem.gazi.edu.tr, www.utem.gov.tr ve http://www.tarim.
gov.tr internet adreslerinden yayÜmlanmasÜ.
02-06 Haziran 2014
SÜnav sorularÜna yapÜlan itirazlarÜn EYYDB tarafÜndan
kabul edilmesi (SÜnava Giren adaylar, belirlenen tarihler
arasÜnda sÜnav sorularÜna itirazÜ).
10 Haziran 2014
SÜnav sonuçlarÜnÜn deðerlendirilmesi.
12 Haziran 2014
SÜnav sonuçlarÜnÜn http://www.tarim.gov.tr, http://
gazisem.gazi.edu.tr ve www.utem.gov.tr adreslerinde
yayÜmlanmasÜ
13-20 Haziran2014
SÜnavÜ kazanan adaylara iliíkin isim listelerinin baívuruyu alan ñl GTH Müdürlükleri’ne gönderilmesi ve
sadece kazanan adaylarÜn dosyalarÜnÜn UTEM’ e gönderilmesi.
12-27 Haziran 2014
SÜnav sonucuna itiraz eden aday cevap kaðÜdÜnÜ yeniden deðerlendirilmesi için T.C. Halk BankasÜ Kurumsal Tahsilât HesabÜna (ìube dÜíÜnda, ATM veya internet
yoluyla, posta ve benzeri diðer yollarla yatÜrÜlan ücretler
dikkate alÜnmayacaktÜr.) 25 TL yatÜrÜlmasÜ.
Aday tarafÜndan sÜnav sonuçlarÜna iliíkin itirazlarÜn
EYYDB tarafÜndan alÜnmasÜ ve GAZñSEM’e gönderilmesi.
11 Temmuz 2014
Adaylara itiraz sonuçlarÜnÜn gönderilmesi.
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BAFRA’DA ìAP AìI UYGULAMASI
ÖZELLEìTñRñLDñ
2014 yÜlÜ ilkbahar dönemi íap aíÜlama uygulamasÜ
GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürlüðü ile Samsun-Sinop Veteriner Hekimler OdasÜ arasÜnda imzalanan protokolle Bafra ilçesinde faaliyet gösteren serbest veteriner
hekimlere devredildi.
ñmzalanan protokole göre Bafra ilçesinin tüm köylerinde 3 Mart-29 Nisan tarihleri arasÜnda 2 aylÜktan büyük
yaklaíÜk 50.000 adet büyükbaí hayvan ilçede faaliyet
gösteren 12 adet Veteriner Hekim ve 4 adet Veteriner
SaðlÜk Teknisyeni tarafÜndan íap aíÜsÜ ile aíÜlanacaktÜr.

CANLI HAYVAN SATICILARI VE NAKLñYECñLERñNE EïñTñM VERñLDñ
18/01/2012 tarihli ve 28177 sayÜlÜ Resmi Gazetede yayÜmlanarak yürürlüðe giren ‘’CanlÜ Hayvan Ticareti Yapan
SatÜcÜlarÜn ÇalÜíma ve Denetlenmesi HakkÜnda Yönetmelik’’ ve aynÜ kanunun 28152 sayÜlÜ Resmi Gazetede yayÜnlanan
‘’HayvanlarÜn Nakilleri SÜrasÜnda RefahÜ ve Yönetmeliði ‘’ kapsamÜnda ñlimizde faaliyet göstermekte olan hayvan nakliyecileri, sürücü ve bakÜcÜlar için ñl Müdürlüðümüz toplantÜ salonunda hayvanlarÜn nakilleri sÜrasÜnda korunmasÜna iliíkin
teknik ve idari hususlarÜ içeren, hayvan refahÜ ve bakÜmÜ, hayvan saðlÜðÜ, yurtiçi hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri
ve sevklerde saðlanmasÜ gereken saðlÜk koíullarÜ ile hayvanlarÜn tanÜmlanmasÜ konularÜ ile ilgili eðitim verildi.
Söz konusu toplantÜda ilimizde faaliyet gösteren canlÜ hayvan satÜcÜlarÜ, nakliyecileri, sürücü ve bakÜcÜlarÜnÜn eðitim
çalÜímalarÜ tamamlanmÜí olup, ilimiz genelinde iíletme uygunluk raporu düzenlenen 196 canlÜ hayvan satÜcÜsÜna çalÜíma izin belgesi verilmiítir.
ñl ve ilçe Müdürlüðü persolenimizden çok sayÜda katÜlÜmÜn gözlendiði toplantÜda ayrÜca Nakliyeci Yetki belgesi ve
Sürücü BakÜcÜ Yeterlilik Belgesi için baívuruda bulunan 152 yetiítiricimize de hayvan refahÜ, hayvan hareketleri ve
hayvanlarÜn tanÜmlanmasÜ konularÜ ile ilgili eðitim verilmií olup, eðitim sonrasÜ yapÜlan sÜnavda baíarÜlÜ olan yetiítiricilerimize Sürücü BakÜcÜ Yeterlilik Belgesi ve Nakliyeci Yeterlilik belgesi düzenlenecektir.
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HAVZA ñLÇEMñZDE ÇñFTÇñYE HAYVAN DAïITIMI YAPILDI
BakanlÜðÜmÜz ile Sosyal YardÜmlaíma ve DayanÜíma VakfÜnÜn baðlÜ olduðu Devlet BakanlÜðÜ arasÜnda imzalanan
protokol gereði KÜrsal Alanda Sosyal Destek Projeleri kapsamÜnda BakanlÜðÜmÜzca 2011 yÜlÜ yatÜrÜm programÜna
alÜnan ñlimiz Havza ilçesine baðlÜ ÇamyataðÜ köyünde yaíayan TarÜmsal KalkÜnma Kooperatifi üyesi 47 çiftçiye, 188
baí Simmental ÜrkÜ damÜzlÜk düve daðÜtÜmÜ yapÜldÜ.
GÜda, TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürü Kadir GÜVEN, yaptÜðÜ yazÜlÜ açÜklamada; 2009 yÜlÜnda kuruluíu tamamlanan kooperatifin “Ortaklar Mülkiyetinde 188 BaílÜk Süt SÜðÜrcÜlÜðÜ” projesinin, 2011 yÜlÜnda yatÜrÜm programÜna alÜndÜðÜnÜ, proje gereði önce Kooperatif ortaklarÜnÜn ahÜr iníaatlarÜ ile iíletme binasÜ iníaatÜ ve makine donatÜm alÜmÜnÜn
tamamlandÜðÜnÜ íimdi ise gebe düvelerinin daðÜtÜldÜðÜnÜ ifade etmiítir.

ANAÇ SIïIR BUZAïI DESTEKLEME ÖDEME TUTARLARI BELñRLENDñ
Samsun’da anaç sÜðÜr ve buzaðÜ desteklemesinden faydalanacak çiftçiler ve ödenecek tutarlar tespit edilerek hak
ediíleri yapÜlmÜítÜr. HayvancÜlÜk desteklemesinde anaç sÜðÜr
için 225 TL, soy kütüðüne kayÜtlÜ ise ilave 60 TL, suni tohumlamadan doðan buzaðÜlar için 75 TL olmak üzere hayvan baíÜna 360 TL destek verilecektir
ñlimizde anaç sÜðÜr desteklemesinden 6.600 çiftçi yararlanmÜí olup, destekleme miktarÜ 6 Milyon 940 Bin TL’dir.
BuzaðÜ desteklemesi için 5.177 adet çiftçiye 1 Milyon 053
Bin TL destekleme ödemesi yapÜlacak olup ilimizde 2013
yÜlÜna ait anaç sÜðÜr ve buzaðÜ desteklemesi için toplam 7
Milyon 993 Bin TL ödeme yapÜlacaktÜr.
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KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALIïININ ARTTIRILMASI PROJESñ
Samsun GÜda TarÜm Ve HayvancÜlÜk ñl Müdürlüðünce yürütülen “KÜrsal Alanda KadÜn FarkÜndalÜðÜnÜn ArttÜrÜlmasÜ
Projesi”, Birleímií Milletler KadÜn Dostu Kentler-2 “Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eíitliði’nin Güçlendirilmesi”
ortak programÜ çerçevesinde Samsun Valiliðince desteklenmektedir. Proje ortaklarÜmÜz Aile ve Sosyal Politikalar ñl
Müdürlüðü ìiddeti Önleme ve ñzleme Merkezi, , Samsun ñl Halk SaðlÜðÜ, iítirakçimiz olarak Samsun Barosu yer almaktadÜr. AyrÜca OMÜ ñktisadi ve ñdari Bilimler Fakültesi ñíletme Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOïAN ve
OMÜ Ziraat Fakültesi TarÜm Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. ñsmet BOZ ve Doç. Dr. Küríat DEMñYÜREK gönüllü
olarak projedeki eðitimlerde yer almÜílardÜr.

Projemiz GÜda tarÜm ve hayvancÜlÜk ilçe müdürlüklerimizden kadÜna yönelik saha çalÜímalarÜnÜn nispeten daha
yoðun yapÜldÜðÜ ilçeler olan Bafra, Canik, Çaríamba, Kavak, OndokuzmayÜs, Terme, Yakakent olmak üzere 7 ñlçe
Müdürlüðümüzde yürütülecektir. Bu ilçelerde kÜrsalda kadÜn çalÜímalarÜnda aktif olan ziraat mühendisi, veteriner
hekim ve ziraat teknikerlerinden oluían toplam 28 teknik personel projede 8 günlük bir eðitim alacaklardÜr. Eðitimler
Toplumsal Cinsiyet Eíitliði ve KadÜna Yönelik ìiddetle Mücadele, ìiddetle Mücadelede Yasal Haklar Ve Mevzuat,
KadÜn SaðlÜðÜ, KadÜn giriíimciliði ve Liderlik, ñletiíim Teknikleri ve TarÜmsal YayÜm Faaliyetleri konularÜnÜ içermektedir.
Eðitimleri kurumlardaki uzman kiíiler tarafÜndan verilecektir.
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KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALIïININ ARTTIRILMASI PROJESñ BELGE TÖRENñ
6 Ocak- 17 Ocak 2014 tarihleri arasÜnda 8 gün olarak devam eden ve projedeki eðiticilerin eðitimi amaçlÜ
çalÜíma, 17 Ocak 2014 tarihinde sona erdi. Eðitimin son gününde belge töreni ñl Müdürü Kadir GÜVEN, ñl Müdür
YardÜmcÜsÜ Nail KIRMACI ve ìube Müdürlerinin katÜlÜmÜyla gerçekleímiítir. Projede eðitimci olarak yer alan konu uzmanlarÜna teíekkür plaketleri sunuldu. Merkez, Bafra, Canik, Çaríamba, Kavak, OndokuzmayÜs, Terme, Yakakent
olmak üzere 7 ñlçe Müdürlüðümüzde görevli personelimizden oluían katÜlÜmcÜlara katÜlÜm belgeleri verildi.

TERME’DE KIRSAL ALANDA KADIN FARKINDALIïI SERTñFñKA TÖRENñ
GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl Müdürlüðü ve Birleímií Milletler KadÜn Dostu Kentler, yerel düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eíitliðinin Güçlendirilmesi Ortak ProgramÜ çerçevesinde Samsun Valiliðince desteklenen KÜrsal Alanda KadÜn
FarkÜndalÜðÜnÜn ArttÜrÜlmasÜ Projesi Eðitim ProgramÜ hayata geçirilmiítir.
ñl genelinde devam eden bu çalÜímanÜn ilk ayaðÜ Terme’de Söðütlü Beldesinde tamamlandÜ. Bu program doðrultusunda Terme Halk Eðitim Merkezi ve Terme Müftülüðüne ait kurslarda hazÜr bulunan kadÜn kursiyerlere ‘Toplumsal Cinsiyet Eíitliði Ve KadÜna Yönelik ìiddetle Mücadele, Ailenin KorunmasÜ, KadÜn HaklarÜ Ve Çocuk HaklarÜ,
KÜrsal Alanda KadÜn Giriíimciliði Ve Liderlik, KadÜn SaðlÜðÜ Ve Kanserle Mücadele, Kiíisel Geliíim Ve Etkili ñletiíim
konularÜnda eðitim çalÜímalarÜ yapÜldÜ. Terme de beí belde de yapÜlan 4 hafta süren eðitim çalÜímalarÜnda toplamda
75 kiíi eðitime katÜldÜ. Eðitime katÜlan kadÜnlara katÜlÜm belgeleri verildi.
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KAVAK’TA KADIN FARKINDALIïININ ARTTIRILMASI PROJESñ BELGE TÖRENñ
Kavak GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ilçe Müdürlüðünce KÜrsal Alanda KadÜn FarkÜndalÜðÜnÜn ArttÜrÜlmasÜ Proje’sine
ait eðitimler tamamlanarak, belge törenleri gerçekleítirilmiítir.
Sertifika törenine ile KaymakamÜ, ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN, GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñlçe Müdürü ve diðer
kurum amirleri katÜlmÜílardÜr. ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN’in KÜrsaldaki kadÜn eðitimlerinin önemi üzerinde durduðu
konuímalarÜyla, YaklaíÜk 100 kadÜn çiftçimiz katÜlÜm belgelerini almÜílardÜr.

ALAÇAM ñLÇESñNDE KADIN ÇñFTÇñLER YARIìTI
Samsun GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk ñl
Müdürlüðünce yürütülen “KÜrsal Alanda
KadÜn FarkÜndalÜðÜnÜn ArtÜrÜlmasÜ Projesi” kapsamÜnda verilen eðitim sonunda
düzenlenen “KadÜn Çiftçiler Bilgi YarÜímasÜ” Alaçam ñlçe Müdürlüðü tarafÜndan düzenlendi.
12.02.2014 Çaríamba Günü Alaçam ñlçe Müdürlüðü toplantÜ salonunda
düzenlenen yarÜímaya Karahüseyinli,
Taíkelik, Yenice, Habilli, Gökçeboðaz
ve Etyemez Köylerinden 11 kadÜn çiftçi
katÜldÜ. TarÜm, hayvancÜlÜk ve gÜda konulu sorulara cevap veren yarÜímacÜlar
büyük heyecan yaíadÜðÜ yarÜímada 15
sorudan 14’üne doðru cevap veren Yenice Köyünden Gamze POLAT birinci, ñkinci Gökçeboðaz Köyünden Hatice UYANIK oldu. Üçüncülerde eíitlik olduðu için üçüncü yarÜímacÜyÜ belirlemek amacÜyla 5 adet yedek soru soruldu. Daha sonra eíitlik devam ettiði için
altÜn sorulara geçildi ve altÜn sorular sonunda üçüncü Etyemez Köyünden Zehra ANARAT, dördüncü ise Gökçeboðaz
Köyünden Gülten UYANIK oldu. YarÜíma sonunda 1. olan yarÜímacÜmÜza çeyrek altÜn ve muhtelif hediyeler; 2. ve 3.
olan yarÜímacÜlarÜmÜza gram altÜn ve muhtelif hediyeler; diðer yarÜímacÜlara da çeíitli hediyeler verilmiítir.
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TARIMSAL YENñLñK PROJELERñ TANITILDI
BakanlÜðÜmÜzca uygulamaya konulan, araítÜrma-yayÜm-çiftçi baðÜnÜn güçlendirilmesi amacÜna yönelik Buðday,
Nohut, Çeltik ve S.MÜsÜr konulu 4 adet tarÜmsal yenilik projesinin tanÜtÜm ve bilgilendirme toplantÜsÜ ñl Müdürlüðümüz
toplantÜ salonunda yapÜldÜ.
ñl Müdürümüz SayÜn Kadir GÜVEN baíta olmak üzere Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar
AK, ñl Müdür YardÜmcÜmÜz Nail KIRMACI, Enstitü Tarla Bitkileri Bölüm BaíkanÜ Dr. Hüseyin ÖZÇELñK, proje yürütücüleri, Bafra, Çaríamba, Terme, Vezirköprü, Havza, Alaçam, Tekkeköy, 19 MayÜs, Kavak, Ladik ve AsarcÜk ñlçe
Müdürleri ile ñlgili teknik personelin katÜlÜmÜyla gerçekleíen toplantÜnÜn açÜlÜí konuímasÜ ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN
tarafÜndan yapÜldÜ.
YapÜlan konuímalarÜn sonrasÜnda, program akÜíÜna uygun olarak KTV ìube Müdürü Erol BAì tarafÜndan “TarÜmsal Yeniliklerin YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ konulu”, Ziraat Mühendisi ve proje yürütücüsü M.Rasi UYSAL tarafÜndan “TarÜmÜn Stratejik Önemi Dünya’da Türkiye’de ve Samsun ñlinde Tarla Bitkileri TarÜmÜ” konulu birer sunu yapÜlmÜítÜr.
Akabinde, Enstitü personelinden olup proje yönetiminde yer alan Ziraat Yüksek Mühendisleri Dr. Erkan ÖZATA,
Arslan UZUN, Serkan YILMAZ ve Hasan Orhan BAYRAMOïLU tarafÜndan tarÜmsal yenilik projelerinin tanÜtÜmÜ ve
bilgilendirme sunularÜ yapÜldÜ.

HñZMET ñÇñ EïñTñM TOPLANTISI
TarÜmsal Yeniliklerin YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ Projesi kapsamÜnda,
BakanlÜðÜmÜzca onaylanan 4 adet yeni teklif proje (MÜsÜr, Çeltik,
Nohut, Buðday) kapsamÜnda çiftçilik faaliyetlerinin incelenmesi, çiftçilik modellerinin belirlenmesi amacÜyla yapÜlacak teíhis
sürveylerine esas, ilçeler proje ekibinde yer alan teknik elemanlara yönelik 1 günlük hizmet içi eðitim toplantÜsÜ yapÜldÜ.
Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitüsü’nden ilgili mühendislerle, bazÜ ñlçe TarÜm Müdür ve personelinin katÜldÜðÜ toplantÜda; KTV ìube Müdürlüðü personelinden M.Rasi UYSAL ve
Enstitü personelinden Dr. Hüseyin ÖZÇELñK tarafÜndan; Çiftlik
Sistemi, Çiftçilik Modelleri, Çiftlik Faaliyetlerinin ñncelenmesi,
Soru Klavuzu Örneði ve Teíhis Sürveyi UygulamalarÜ konusunda sunu ve anlatÜm yapÜldÜ.
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ÇARìAMBA ñLÇESñ’NDE TARLA GÜNÜ YAPILDI
BakanlÜðÜmÜzca uygulamaya konulan ve tarÜmsal yeniliklerin yaygÜnlaítÜrÜlmasÜ amacÜna yönelik projelerden FÜndÜk
Zurufu Kompostunun BazÜ Meyve (FÜndÜk- Kivi- Elma) Türlerinde Besin Maddesi ve Toprak Düzenleyici Olarak KullanÜmÜnÜn YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ Projesi kapsamÜnda Çaríamba
ñlçesi ìeyhgüven Köyü’nde Tarla Günü yapÜldÜ.
ñl Müdürümüz SayÜn Kadir GÜVEN baíta olmak üzere, ñl
Müdür YardÜmcÜmÜz Nail KIRMACI, KTV ìube Müdürü Erol
BAì, Çaríamba ñlçe Müdürü Osman AKMAN, Çaríamba
Ziraat OdasÜ BaíkanÜ ñsmail GÜNGÖR, Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitüsü proje ekibi, ñl Müdürlüðümüz proje
ekibi, Aðcagüney Organik FÜndÜk Üreticileri Birliði BaíkanÜ
Dursun GÜNEY, Birlik üyesi üreticiler, ñl Müdürlüðümüz ve
ñlçe Müdürlüklerinden teknik personeller, tarÜm danÜímanlarÜ, ìeyhgüven Köyü ve çevre köylerin çiftçileri ile basÜn
mensuplarÜnÜn katÜldÜðÜ tarla günü etkinliðinde açÜlÜí konuímasÜ Çaríamba ñlçe Müdürü Osman AKMAN tarafÜndan
yapÜldÜ. Akabinde, Çaríamba Ziraat OdasÜ BaíkanÜ ñsmail GÜNGÖR ve ñl Müdürümüz tarafÜndan birer konuíma
yapÜldÜ. Proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI tarafÜndan proje
hakkÜnda teknik bilgi verildi.
YapÜlan konuímalarda; artan Dünya nüfusunun beslenme ve gÜda ihtiyacÜnÜn karíÜlanmasÜ için tarÜmsal üretimin ve
üretimin sürdürülebilirliðinin önemi vurgulanarak, tarÜmsal
üretimde temel kaynak olan topraklarÜmÜzÜn fiziksel ve kimyasal niteliklerinin korunmasÜ için organik madde yönünden
iyileítirilmesi gerektiði belirtilerek, en önemli organik madde kaynaðÜ olarak tarÜmsal atÜklarÜn kompostlanarak besin
maddesi ve toprak düzenleyicisi olarak kullanÜlmasÜnÜn bu
manada büyük önem arz ettiði ifade edilmiítir.
Çaríamba ñlçe Müdürü Osman AKMAN, bu proje kapsamÜnda önemli çalÜímalarÜn yürütüldüðünü, 2013 yÜlÜ
uygulamalarÜndan elde edilen sonuçlarÜn sevindirici oldu-

36

samtim nisan 2014

ðunu, projeye ilçe Müdürlüðü olarak her türlü desteði verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, Çaríamba ñlçe
Ziraat OdasÜ BaíkanÜ ñsmail GÜNGÖR ise; bir hasat atÜðÜ
olan FÜndÜk zurufunun bölgede çoðunlukla yakÜlarak imha
edildiðini, bu proje kapsamÜnda yapÜlan çalÜímalarla, bundan böyle FÜndÜk zurufunun ve diðer tarÜmsal atÜklarÜn kompostlanarak organik madde olarak deðerlendirileceðini,
böylece topraklarÜn iyileítirilmesi yanÜnda, verim ve kalitenin
artÜrÜlacaðÜnÜ, girdi maliyetlerinin azaltÜlarak çiftçilerin daha
karlÜ bir üretim yapacaklarÜnÜ belirtmiítir.
ñl Müdürümüz Kadir GÜVEN, Türkiye genelinde olduðu
gibi Samsun ñli topraklarÜnÜn da organik madde yönünden
fakir olduðunu, en önemli organik madde kaynaðÜ olan
tarÜmsal atÜklarÜn bugüne kadar deðerlendirilmediðini, bu
proje kapsamÜndaki uygulamalarla, tarÜmsal atÜklarÜn kompostlanarak hem besin kaynaðÜ hem de toprak düzenleyicisi olarak tarÜm alanlarÜnda kullanÜldÜðÜnÜ, alÜnan sonuçlarÜn
sevindirici olduðunu, bölgede FÜndÜk tarÜmÜnÜn yaygÜn olmasÜ nedeniyle FÜndÜk zurufundan kompost üretme çalÜímalarÜnÜn diðer tarÜmsal atÜklarda da yapÜlacaðÜnÜ, organik tarÜm
alanlarÜ baíta olmak üzere, Samsun ili genelinde bu çalÜímalarÜn yaygÜnlaítÜrÜlacaðÜnÜ belirterek, projeye destek veren baíta BakanlÜðÜmÜz olmak üzere, ñlçe KaymakamlÜklarÜna, sivil toplum kuruluílarÜna, Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma
Enstitüsüne, proje ekibine, ñlçe Müdürlükleri personeline ve
emeði geçen herkese teíekkürlerini bildirmiítir.
Proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI tarafÜndan proje hakkÜnda teknik bilgi verilmesi akabinde, demonstrasyon çiftçileri Çetin KAPLAN’a ait Kivi bahçesi ve Musa KAPLAN’a ait
FÜndÜk bahçesinde katÜlÜmcÜlare huzurunda kompost uygulamasÜ yapÜlarak program sonlandÜrÜlmÜítÜr.
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TEKKEKÖY’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ
FÜndÜk Zurufu Kompostunun BazÜ Meyve Türlerinde (FÜndÜk-Kivi-Elma) Besin Maddesi ve Toprak
Düzenleyici Olarak KullanÜmÜnÜn YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ
Projesi kapsamÜnda, 2012 yÜlÜ sonbahar döneminde baílatÜlan çalÜímalar çerçevesinde, 7 ilçe ve 12
köyde çalÜíma yürütülmektedir.
Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitüsü ve Müdürlüðümüz iíbirliði ile yürütülen çalÜímalarÜn organik tarÜm yapan üreticiler baíta olmak üzere çiftçilere, üretici birliklerine ve kamuoyuna tanÜtÜlmasÜ
maksadÜyla, 11 Mart 2014 tarihinde, Tekkeköy
ñlçesi BalcalÜ Köyü’nde demonstrasyon çiftçisi Huríit
SANCAR’a ait organik elma ve organik fÜndÜk bahçesinde tarla günü yapÜldÜ.
ñl ve ñlçe Müdürlüklerimizden bir kÜsÜm personel ile çok sayÜda üreticinin katÜldÜðÜ tarla günü programÜnda; Proje
Lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI, proje yürütücüsü Mühendis M. Rasi UYSAL, demonstrasyon çiftçisi Huríit SANCAR ve
Tekkeköy ñlçe Müdürü Bekir ÖZTÜRK tarafÜndan birer konuíma yapÜldÜ.

TERME’DE FINDIK ZURUFU KOMPOSTU TARLA GÜNÜ YAPILDI
FÜndÜk Zurufu Kompostunun BazÜ Meyve Türlerinde
(FÜndÜk-Elma-Kivi) Besin Maddesi ve Toprak Düzenleyici Olarak KullanÜmÜnÜn YaygÜnlaítÜrÜlmasÜ Projesi
kapsamÜnda, Terme ñlçesi ÇamlÜca Köyü’nde tarla
günü gerçekleítirildi.
ñl Müdürlüðümüzden KTV ìube Müdürü Erol BAì,
Tekkeköy ñlçe Müdürü Bekir ÖZTÜRK, Terme Ziraat
OdasÜ Yönetimi, Karadeniz TarÜmsal AraítÜrma Enstitüsü proje ekibi, Terme, Canik ve Çaríamba ñlçe
Müdürlüðü personeli, Rapunzel FirmasÜ temsilcileri, ñl
Müdürlüðümüz proje ekibi ve personeli, tarÜm danÜímanlarÜ ve Terme Organik FÜndÜk Üreticileri Birliði’ne
üye çok sayÜda üreticinin katÜldÜðÜ tarla günü etkinliðinde, proje lideri Dr. Gülen ÖZYAZICI, proje yürütücüsü ziraat
mühendisi M.Rasi UYSAL, Birlik BaíkanÜ ve demonstrasyon çiftçisi Mithat TÜRKYILMAZ, Terme ñlçe Müdürü Tuncay
DEMñR ve Terme Ziraat OdasÜ BaíkanÜ M. Yetkin KARAMOLLAOïLU tarafÜndan birer konuíma yapÜldÜ.
KonuímalarÜn akabinde, üretici Mithat TÜRKYILMAZ’Ün FÜndÜk bahçesinde temsili olarak kompost uygulamasÜ
yapÜlarak, çiftçiler tarafÜndan yöneltilen sorular cevaplandÜrÜldÜ. Program yapÜlan ikramlarÜn sonrasÜnda sona erdi.
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T.C. ZñRAAT BANKASI A.ì. VE TARIM VE KREDñ KOOPERATñFLERñNCE TARIMSAL ÜRETñME
DAñR DÜìÜK FAñZLñ YATIRIM VE ñìLETME KREDñSñ KULLANDIRILMASINA ñLñìKñN KARAR
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DEVLET DESTEKLñ TARIM SñGORTLARI BñLGñLENDñRME TOPLANTILARI
TarÜm SigortalarÜ 2014 yÜlÜ uygulamalarÜnÜn yer aldÜðÜ ‘’TarÜm SigortalarÜ Havuzu TarafÜndan Kapsama alÜnacak Riskler, Ürünler,
Bölgeler ve Prim Desteði OranlarÜ”na ñliíkin
2013/5270 SayÜlÜ Bakanlar Kurulu KararÜ, 31
AralÜk 2013 tarih ve 28868 SayÜlÜ Resmi Gazetede yayÜmlanarak yürürlüðe girmiítir.’’
Bu kapsamda 10- 14 ìubat Tarihleri arasÜnda Samsun Merkez, Vezirköprü, Bafra,
Çaríamba ve Terme ilçelerinde ñl ve ñlçe GÜda
TarÜm HayvancÜlÜk Müdürlüðü Teknik elemanlarÜ, Ziraat odalarÜ, Üretici Birlikleri, TarÜmsal
Kooperatif yöneticileri, Muhtarlar ve Çiftçilerin katÜmlÜyla bilgilendirme toplantÜsÜ gerçekleítirilmiítir. ToplantÜlarda TarÜm SigortalarÜ
Bölge Müdürü Bülent YAìAROïLU ve Bölge
Müdürü YardÜmcÜsÜ Mehmet Halis YAMAK
Devlet Destekli TarÜm SigortalarÜ Sisteminin
ñíleyiíi; Sigorta KapsamÜ ve Sigortalanan Tehlikeler, Primlerin Ödenmesi, Hasar ñhbarlarÜ,
ñíleyií ve Hasar Organizasyonu, Poliçeleíme
AíamasÜ ñí AkÜíÜ, Hasar ñhbar / Ekspertiz /
Ödeme ñí AkÜíÜ hakkÜnda bilgiler vermiílerdir.

SEBZE VE MEYVE TñCARETñ TOPTANCI HALLERñ YÖNETMELñïñ
07/07/2012 tarih ve 28346 sayÜlÜ Resmi Gazetede yayÜnlanarak yürürlüðe giren “Sebze ve Meyve Ticareti ve
ToptancÜ Halleri Yönetmeliðinin 41.maddesinin 11.FÜkrasÜnda “Üreticiler, Organik ve ñYñ TarÜm uygulamalarÜ kapsamÜnda üretilenler dahil sebze ve meyvelerin üretimine iliíkin GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk BakanlÜðÜnca tutulan ilgili
kayÜt sistemlerine kaydolmak zorundadÜr. Söz konusu sistemlere kayÜtlÜ olmayan üreticiler tarafÜndan üretilen mallara
iliíkin bildirimde bulunulamaz “ denilmektedir.
Yine aynÜ yönetmeliðin geçií hükümleri GECñÇñ
MADDE’nin 22.fÜkrasÜnda bildirimde bulunabilmek
koíulu için “Üreticilerin GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk
BakanlÜðÜnca tutulan ilgili sistemlere kayÜtlÜ olma
zorunluluðu 01/01/2014 tarihine kadar aranmaz
“denilmektedir.
Söz konusu yönetmelikten anlaíÜlacaðÜ üzere
GÜda TarÜm ve HayvancÜlÜk BakanlÜðÜnca tutulan
kayÜt sistemlerine kayÜt zorunluluðu 01/01/2014
tarihi itibari ile uygulanacaktÜr. Bu konuda üreticilerin maðdur olmamalarÜ için üretim tür ve íekillerine göre müracaatlarÜ durumunda, BakanlÜðÜmÜzÜn
ilgili kayÜt sistemlerine (ÇKS, TÜKAS, TÜRKVET vs )
mutlaka kayÜtlarÜnÜn yapÜlmasÜ gerekmektedir.
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