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MISIR HASADI

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE 
DANIŞMANLIK’ TA İTALYA İZLENİMLERİ

ZEYTİN

MARDİN

GAP TEYAP BAŞARI HİKAYESİ

GAP LİDER ÇİFTÇİ KAMPI

ÇİFTÇİNİN GÜNLÜĞÜ

LOKAL ÇERÇEVEDE KATILIMCI ENTEGRE 
SULAMA YÖNETİMİ VE TARIMSAL DEĞİŞİM

BULMACA

Değerli okuyucularımız

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”,
“Bilgi paylaştıkça çoğalır.”, 
“İlim Çin’ de de olsa onu alın.”

Ne güzel söylenmiş özlü sözlerdir. Hepsinde de bilginin, 
ilmin ne kadar önemli olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. 
Peki bize lazım olan bu bilgilere nasıl ulaşacağız?

Okuyarak mı? Gezerek mi? Görerek mi? Deneyerek mi? 
Elbette ki hepsi! Peki bu mümkün mü? Belki bazen! Ama 
her zaman değil…

Bu bazen sosyal durumumuza bazen maddi imkanla-
rımıza, bezen de teknik alt yapı hatta sahip olduğumuz 
teknolojilere bağlıdır. Tüm bu unsurlar dikkate alındığı 
zaman ve GAP bölgesinin sosyo-kültürel yapısı ve alt yapı 
durumu bizlere yayımın bu coğrafyada ne denli önemli bir 
araç olduğunu bir kez daha göstermektedir.

GAP TEYAP ile 2011 yılından bu yana bölgemizde hayata 
geçirilen yatırımların faydaya dönüşmesi amacıyla, siz 
değerli çiftçi ve teknik elemanlara kısacası yayımın içe-
risinde olana herkes için eğitim ve yayım çalışmalarımızı 
yürütmekteyiz.

Gelinen nokta itibari ile proje çalışmalarında katılımcı bir 
yaklaşımla tüm tarafların görev ve sorumlulukları payla-
şarak eğitim yayımın yaygınlaştırılması konusunda so-
rumluluk alması son derece önemlidir. Bu yaklaşım GAP 
TEYAP kapsamında ortaya konan Çiftçi Örgütleri Merkezli 
Çoğulcu Yayım Modeli’ nin uygulanma başarısının yanı sıra 
yayımın etkinliğini de bir kat daha artıracağı inancındayım.

Bu ve bundan sonraki sayılarımızda araştırdığımız, der-
lediğimiz bilgileri ve deneyimlediğimiz etkinlikleri sizler-
le paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Ekip ruhu ile yola 
çıkarak devam ettirilen projenin görünürlük ayağı olan 
dergimizin ikinci sayısının da siz okuyucularımıza faydalı 
olması dileğiyle…

Editörler Kurulu Adına
Celal KAYA
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DÜNYADA, TÜRKİYE’ DE VE GAP’ TA 
TARIMSAL EĞİTİM YAYIM
ÇETİNER: GAP TEYAP İLE BÖLGE HALKI YENİLİKLERE 
UYUM SAĞLAYACAK

Ayla YENİKALE
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İbrahim ÇETİNER'LE SÖYLEŞİ

GAP Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü 
Müdürü İbrahim 
Halil Çetiner ile 

enstitünün tarihinden, tarımsal 
araştırmada dünyadaki yeri-
mize kadar birçok konuyu ko-
nuştuk. GAP TEYAP’ın geldiği 
noktayı büyük bir heyecanla 
anlatan Çetiner, önemli konu-
lara da temas etti.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitü-
sünün kısaca tarihçesinden bahseder 
misiniz?
Malumunuz Şanlıurfa; Har-
ran, Ceylanpınar ve Mardin 
ovalarıyla birlikte ülkemizin en 
geniş tarım arazilerine sahip il-
lerinden biridir. GAP ise büyük 
bir entegre proje ve en önem-
li ayaklarından biri tarımdır. 
Kurumumuz ise bu bölgenin 

tarımsal potansiyeline AR-GE 
faaliyetleri ile katkı sunmayı 
amaç ediniyor. GAP Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü, köklü bir geçmişe sahip 
iki büyük kuruluş olan Şanlı-
urfa Toprak-Su Kaynakları ve 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü ile Akçakale ilçe-
sinde faaliyet gösteren Güney-
doğu Anadolu Projesi Eğitim 
Yayım ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü’nün 2007 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla bir-
leşmesiyle kuruldu. Enstitümü-
zün tarihçesi 1976 yılında fa-
aliyetlerine başlayan Şanlıurfa 
Toprak ve Su Kaynakları Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne 
kadar uzanıyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğının iki önemli taşra teşkilatı 
müdürlüğünden biri olan Şan-

lıurfa Toprak-Su Kaynakları 
ve Tarımsal Araştırma Enstitü-
sü Müdürlüğü, Şanlıurfa Bölge 
Toprak Su Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Köy Hizmetleri 
Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Şanlıurfa Toprak 
ve Su Kaynakları Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, GAP 
Toprak Su Kaynakları ve Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü adları altında tarı-
ma hizmet etti. Birleşmede yer 
alan diğer kuruluşumuz olan 
Güneydoğu Anadolu Projesi 
Eğitim Yayım ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğü 1970’li 
yıllara dayanan geçmişiyle 
bölge tarımına büyük katkılar 
sağladı. Daha önceleri Çayır 
Mera 
Yem Bitkileri Tohum Üretim 
Merkezi Müdürlüğü, Sulama 

Teknikleri Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü, Akçakale 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Harran Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü adları altında faaliyetlerini 
sürdürdü.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitü-
sünün bölge için misyonu nedir?
Misyonumuz, bölgemizden ge-
len talepler doğrultusunda özel 
sektör destekli diğer kamu ku-
ruluşları ve araştırma enstitü-
leri ile işbirliği halinde tarımsal 
araştırma projeleri yürütmek, 
bunların sonuçlarını üretici-
lerimize ulaştırmak, sürdürü-
lebilir, kaliteli, ekonomik, bol 
verimli çeşit ve üretim teknolo-
jileri geliştirmek.
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Enstitünüzün faaliyet konuları ve 
kurumsal kapasitesinden bahseder 
misiniz?
Enstitümüzde çeşitli bitkisel 
ve hayvansal üretim faaliyet-
lerinin yanı sıra, yetiştirme ve 
ıslah konularında araştırmalar 
yapılmaktadır. Yeni çeşitlerin 
tanıtılmasında, tarımsal tek-
noloji ve girdi kullanımı ko-
nularında yöre çiftçisine bilgi 
katabilmek için birçok çalışma 
yapılmaktadır.
Bu amaçla tarımsal enstitüler-
le, üniversitelerle ve ilgili kuru-
luşlarla işbirliği yaparak; ıslah 
ve yetiştirme teknikleri, ta-
rımsal mekanizasyon, tarımda 
suyun etkin kullanımı, toprak 
verimliliği, hayvancılık, iklim 
değişikliği, tarımsal eğitim ve 
sosyo-ekonomik çalışmalar 
yapmaktayız.

Dünyadaki tarımsal araştırma ens-
titüleri ile ülkemizdeki enstitüleri, 
imkânlar, sonuçların değerlendirilip 
yaygınlaştırılması anlamında karşı-
laştırdığınızda siz neredesiniz?
Ülkemizde tarımsal araştırma 
enstitüleri alt yapı ve AR-GE 
faaliyetleri açısından dünyada-
ki emsalleri ile aynı durumda-
dır, hatta daha da ileri olduğu-
nu söyleyebiliriz. Ben Amerika 
ve Hollanda örneklerini ince-
leme şansı buldum. Araştırma 
kapasitesi ve imkânlar açısın-
dan hiçbir eksiklik yok. Ülke-

mizdeki tek sıkıntı uygulamaya 
aktarılması ve yaygınlaştırıl-
ması konusudur. Bu konunun 
toplumsal eğitimimiz ile ilgili 
olduğunu düşünmekteyim. 
Hollanda’da bir çiftçi orta-
lama 7 farklı mesleki dergiye 
aboneyken bizde çiftçiliği mes-
lek olarak bile görmüyoruz.

Bölgemizde araştırma, yayım ve 
koordinasyonla ilgili ne düşünüyor-
sunuz? Bu konuda yaptığınız çalış-
malar nelerdir?
Yayım konusu toplumsal bir 
sorun. Eğitim seviyesi ne ka-
dar yükseltilirse yayım işi de o 
kadar kolay olacaktır. Bölge-
mizde ise GAP TEYAP ile bu 
anlamda çok yol kat edilmiştir. 
Özellikle tarım danışmanla-
rının eğitimi önemli. Sahada 
çalışan ve kendini yetiştirmek 
isteyen bir grup var. Tarım 
danışmanları hem akademik 
olarak bilgiyi alıyorlar hem 
de bu eğitimlere uygulamada 
eksiklikleri olduğu için ilgili-
ler. Enstitü olarak; Tarımsal 
Eğitim Merkezi ile eğiticilerin 
eğitimini önemsiyor, bu amaç-
la eğitimler düzenliyoruz. Bu 
doğrultuda GAP TEYAP ile 
ortak çalışmalar yapıyoruz.

Kuruluşunuzca geliştirilen tarımsal 
teknik ve teknolojiler nelerdir? Bu 
çalışmaların bölge çapında yaygın-
laştırılması için nasıl bir yöntem 
uyguluyorsunuz?
Tarımda teknoloji devamlı ge-
lişiyor. Bunu hem takip etmek 
hem de uygulamaya aktarmak 
gerekiyor. Biz de çeşitli inovas-
yon çalışmalarıyla öncü olmak 
amacındayız. Mesela anıza ekim 
konusunda gerek Şanlıurfa ge-
rek Adıyaman Tarım İl Müdür-
lüğü ile çalışmalarımız var. 

Köy toplantılarının yanı sıra 
demonstrasyonlar kuruyoruz. 
Çiftçimiz gördüğüne daha 
kolay inanıyor. Yeniliklerin 
yaygınlaştırılması kapsamında 
Adıyaman Tarım İl Müdürlü-
ğümüz ile halen projemiz de-
vam ediyor.

Ayrıca enstitümüz görevle-
rinden biri de bilgi alışverişi 
toplantıları düzenlemektir. Bu 
toplantılarda çiftçiden tarım 
teşkilatına yansıtılan sorunlar 
konuşuluyor. 
Bu toplantılarda çiftçiden 
Tarım teşkilatına yansıtılan 
sorunlar konuşuluyor. Araştır-
ma enstitüsünün konuyla ilgili 
çalışmaları yayımcı personele 

aktarılıyor. Bize bağlı olan iller 
ile devamlı irtibatlıyız. Bu iller, 
Kilis, Adıyaman, Gaziantep ve 
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlükleri.

Kurumunuzca yapılan araştırma 
konuları nasıl belirleniyor ve bunla-
rın sonuçlarının çiftçiye ulaştırılma-
sında nasıl bir yol izliyorsunuz?
Müdürlüğümüz, konusunda 
uzman ve deneyimli 76 kişilik 
teknik kadrosuyla bölgemizde 
Adıyaman, Batman, Diyarba-
kır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, 
Malatya, Mardin, Siirt, Şanlı-
urfa, Şırnak illeri başta olmak 
üzere bölgesel, ulusal ve ulus-
lararası birçok çalışmada bu-
lunarak tarım ve hayvancılık 
sektörüne Araştırma Enstitüsü 
olarak hizmet vermektedir.

GAP Bölgesi ve ülkemiz için 
gerekli tarımsal araştırmalar ve 
bilimsel çalışmalar için kullanıl-
mak üzere, geniş arazilere sa-
hip Gündaş, Tatlıca, Talat De-
mirören, Akçakale ve Koruklu 
İstasyonlarımız, deneme alan-
larımız ve donanımlı laboratu-
arımızla hizmet vermekteyiz.
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Enstitümüzün yılda 4 defa 
tüm teknik elemanları ile 
komite toplantıları olur. Aka-
demik bir kurul havasında 
geçen bu toplantılarımızda 
yeni proje teklifleri görüşülür 
ve devam eden projelerin son 
durumları tartışılır. İşte bu 
komite toplantılarına, uygu-

lamaya yönelik olacak proje 
teklifleri getirilir. Malumu-
nuz üniversitelerde AR-GE 
faaliyetleri yürütürler. Fakat 
araştırma enstitüleri uygula-
maya yönelik AR-GE yap-
mak durumundadırlar.

2014 yılında hizmete açılan 

GAP Tarımsal Eğitim Merkezi 
ile bugüne kadar gerçekleştirdiği-
niz faaliyetler nelerdir?
2014 yılında enstitümüz 
bünyesinde hizmete açılan 
GAP Tarımsal Eğitim Mer-
kezi GAP Projesi ile birlikte 
sulamaya açılan ve sulamaya 
açılacak olan bölgelerdeki 

eğiticilerin ve çiftçilerin eği-
tilmesine katkıda bulunarak, 
ulusal ve uluslararası bo-
yutta teorik ve uygulamalı 
tarımsal eğitimler düzenlen-
mektedir. . Faaliyetlerimiz 
arasında eğiticilerin eğitimi, 
çiftçi eğitimi, kongre, panel 
ve sempozyumlar sayılabilir. 
Bununla birlikte GAP TE-
YAP tarafından geliştirilen 
Model’ in tam merkezinde 
yer alan eğitim merkezimiz 
bu proje ile yılda 30 civarın-
da eğitim düzenlemektedir.

Son olarak 2011 yılından bu 
yana GAP Bölge Kalkınma İda-
resi tarafından yürütülmekte olan 
GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım 
Projesi ve Model Uygulaması ile 
ilgili görüşleriniz nelerdir?
Ben 13 yıldır tarımsal eği-
tim üzerine yoğunlaşmış bir 
insanım. GAP TEYAP’ ın 
ilk çalıştayına katıldığımda 
çok heyecanlanmıştım. Ama 
kendi kendime bu uzun sür-
mez ve bir sonuç bildirge-
sinin ötesine geçmez diye 
düşünmüştüm. Ama 4 yılda 
gelinen noktayı görünce çok 
mutlu oluyorum. 

Bu projenin tüm aşamaların-
da bulundum. En son Model 
oluştuktan sonra artık uy-
gulama sizlere kaldı. Mem-
nuniyetle ifade etmeliyim ki 
uygulamada da sizler çok ba-
şarılısınız. Hem demonstra-
tif  çalışmalar hem de eğitim-
ler gerçekten hedef  kitleye 
etkin bir şekilde yürütülü-
yor. Tabi sonuçlarını hemen 
görmeyi beklememek lazım. 
İnsan eğitiyorsunuz. Alışkan-
lıkları değiştiriyorsunuz. Bu 
kolay bir şey değil. Sonucu-
nu belki bir nesil değiştiğin-
de göreceksiniz. Dediğim 
gibi bu iş kolay değil. Sabır 
işi. Sabırlı olmak lazım. Ama 
bölge halkının yeniliklere çok 
çabuk uyum sağlayacağına 
inanıyorum.

Ayla YENİKALE İbrahim ÇETİNER'LE SÖYLEŞİ
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GAP TEYAP Eğitim Uzmanı

Dünyada çok farklı 
yayım modelleri 
uygulanmaktadır. 
Bazı ülkelerde bu 

modellerin birkaçının birlik-
te uygulandığı çoğulcu yayım 
modeli de oldukça yaygındır. 
Modelin uygulama sorumlu-
luğu açısından dünya örnekle-
rini aşağıdaki başlıklar altında 
toplayabiliriz;

• Kamu yayım servisi, 
• Bakanlığa bağlı olmakla bir-
likte özerk yapıya sahip danış-
manlık şirketleri,
• Çiftçi örgütlerince yürütü-
len, kamu tarafından destekle-
nen yayım servisleri,
• Serbest tarımsal danışmanlık 
şirketleri ve serbest tarım da-
nışmanları,
• Sivil toplum kuruluşlarının 
ve gelişmiş ülkelerin destekle-
diği özel yayım servisleri.

Bir Avrupa ülkesi olan ve ya-
yımda özelleştirmeyi gerçek-
leştiren Hollanda örneğini in-
celeyecek olursak;

Kamu Tarafından Finanse Edilen 
Bir Servisten, Özelleştirilmiş Müş-

teri Odaklı Bir Organizasyona

DLV (Ulusal Yayın Servisi), 
birkaç yüzyıl önce kurulmuş 
çiftçilere teknik ve yönetim 
alanında destek sağlamayı 
amaçlayan kamu kuruluşudur. 
Özelleştirme 1993 yılında baş-
latılmış ve 10 yıllık bir geçiş 
planı hazırlanmıştır. 

Özelleştirmeden Önceki Durum
Özelleştirmeden önce DLV, 
bir kamu yayım servisi olarak 
aşağıdaki özelliklere sahipti.

• Çalışmaları, çiftçilere teknik 
ve ekonomik tavsiyeler ulaştı-
rılmaya yönelikti.
• Tarım Bakanlığının içeri-
sinde organize edilmişti ve % 
100’ü hükümet tarafından fi-
nanse ediliyordu.
• Bütün personel ve yayımcı-
lar kamu görevlisiydi.
• Yayım görevlileri bölgesel 
olarak genel kapsamlı, çok 
yönlü timler olarak organize 
edilmişlerdi.
• Yayım sistemi ağırlıklı olarak 
grup ve kitle yayımına yönlen-
dirilmişti.
• Yayım programları çok sıkı 

bir şekilde politik amaçlarla 
bağlantılı idi.
Yayım Hizmetinin Özelleştirme Ne-
denleri; 

Devlet Açısından
• Yayım programlarının yük-
sek maliyeti ve düşük etkili ol-
maları
• Çiftçi sayısında görülen azal-
maya karşın yayım personeli-
nin sayısındaki çok fazla artış.
• Çiftçilerin ilgi alanları ile 
devletin politik amaçları ara-
sındaki uyuşmazlıkların art-
ması. 
• Personele yönelik motivas-
yon noksanlığı.

Çiftçi Açısından
• Servisin gerekli şekilde çalı-
şamaması, tavsiyelerin somut 
problemlerden ziyade genel 
sorunlara yönelik olması.
• Grup ve kitle yayım metot-
larının kullanılması nedeniyle 
yayımcı ve çiftçi arasındaki 
ilişkinin zayıflaması.
• Devletin politik amaçlarının 
çiftçilerin amaçlarına tercih 
edilmesi.

Yayım Personeli Açısından

• Çelişkili roller nedeniyle çift-
çinin güvenini kazanamamak.
• Parasal teşvik/ödüllendirme 
sisteminin olmaması.
• Hizmetin gerektirdiği uz-
manlaşmanın yokluğu ve 
yeni gelişen teknolojilerin çok 
kompleks olması.
• Sonuç olarak iş memnuniye-
tinin olmaması.

Finans Yapısının ve Hizmetlerin 
Özelleştirilmesinden Sonra Yapılan 
Değişiklikler

• Çiftçi organizasyonları % 50 
bütçe azalmasını direkt ödeme-
ler ve kolektif  olarak üstlenilen 
tahsilatla telafi etmektedir.
• DLV’ nin personel sayısı 
1120 ‘den 700’e düşürülmüş-
tür. Söz konusu 700 yayımcı 
bir vakıfta sözleşmeli olarak 
istihdam edildi, geriye kalan 
420 personel ise devlet memu-
ru olarak bakanlıkta çalışmaya 
devam etmiştir. (Bunlardan 
240’ı koordinasyon işinde, 180’ 
i ise bölgesel politika hazırlıkla-
rında görevlendirilmiştir) 
• Yayım çalışmalarında çiftçi 
taleplerine öncelik verilmiştir. 
Tarımsal yayım, bundan son-
ra hükümetlerin politikalarını 
desteklemek yerine çiftçilere 
kendilerini yeni gelişmelere 
uydurmaları konusunda yar-
dımcı olacaktır.
• Tarımsal yayım çalışmala-
rına çiftçi katılımı artırılacak-
tır. Çiftçi organizasyonlarının 
DLV çalışmalarına, sektör 
konseylerinin ve çalışma komi-
telerinin yayım programları-
nın hazırlanmasına katılımları 
sağlanacaktır.
• Bölgesel çok yönlü yayım 
ekipleri belirli tarımsal konu-
larda uzmanlaşmış yayım bi-
rimleri ile yer değiştirecektir.

HOLLANDA’ DA TARIMSAL YAYIM-DANIŞMANLIK
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GAP TEYAP Eğitim Uzmanı

Değişimin Etkileri
• Personelin % 50’si tecrü-
beli, yeni personelle değişti-
rilmiştir.
• Yayımcıların kişisel yöne-
tim maliyetlerinde % 50’lik 
azalma ortaya çıkmıştır.
• Genel yönetim maliyetle-
rinde % 50’lik bir azalma 
görülmüştür.
• Kitle ve grup yayım metot-
ları % 50 azaltılmıştır. Birey 
metotları şu anda toplam fa-
aliyetlerin %80’ ini oluştur-
maktadır.
• Şu anda yayımın her iki 
tarafında da yüksek düzeyde 
uzmanlaşma söz konusudur. 
• Kaliteli personel kaybı 
yıllık % 1 ‘in altına düşürül-
müştür.
• Çiftçiler ve politika arasın-
daki çelişki iyice azaltılmıştır.
• Personelin kalite, verimlilik 
ve etkinlik konularına yöne-
limleri gelişmiştir.
• Gelir, yeni müşteri kaza-
nımı, müşteri kaybı, müşteri 
memnuniyeti, yeni ürünler 
gibi yayımcının bütün başarı 
ve başarısızlıkları izlenmek-
tedir. Maaşlar yükseldi ve ba-
şarı ödülleri devreye sokuldu.
• Devlet ile yeni bir iş bağı 
kurulmuştur. Yeni sistemde 
devlet bir müşteridir ve belir-
li programların uygulanma-
sını talep etmektedir.

Avantajlar
• Yükselen verimlilik
• Yükselen kalite ve müşteri 
memnuniyeti
• Pazarlama ve müşteri 
memnuniyeti, müşteriler için 
daha fazla değere neden ol-
muştur.
• Personel için yükselen iş 
memnuniyeti
• Müşteriler ve yayımcılar 
arasında daha fazla iletişim.
• Daha etkili, tecrübeli ve 
gereksinim duyulan konular-
da yayım.

Alınması Gereken Dersler:
• Yayımda yapılacak başarılı 

bir değişim, açık olarak for-
müle edilmiş bir iş tanımı ve 
strateji gerektirmektedir. 
• Değişim süresi, gerçekle-
re, gerçek pazar koşullarına 
uyum sağlayabilmek için es-
nek olmalıdır.
• Çiftçilerin katılımlarının 
sağlanması için yeterli imkan 
verilmelidir.
• Hükümet ile özelleştirme 
için açık sözleşme koşulları 
uygulanmalı ve hassasiyetler 
ve çiftçi ilgileri dikkate alın-
malıdır.
• Başarının kontrolü kali-
tenin garanti edilmesi için 
önemlidir.
• Yayımcıların eğilimlerini 
dikkate almak, kişisel dav-
ranmalarına olanak sağla-
mak ama aynı zamanda bir 
firma duygusu yaratmak 
önemlidir.

Başarı Koşulları:
• Değişim sürecinin yöneti-
minde koşullara uygun dav-
ranmak (esneklik)
• Yeni bir kültür, yeni bir yö-
netim stili ve çalışma koşulla-
rı yaratmak.
• Çalışmak istemeyen ya da 
koşullara uyum sağlayama-
yan personelin değiştirilmesi
• Pazara yönelimin sağlan-
ması ve personeli izleme ve 
kontrol yoluyla sorumluluk 
verilmesi.
• Müşteriler için hizmetlerin 
iyileştirilmesi.

Hollanda Tecrübesinin Diğer 
Ülkelerde Uygulanabilmesi İçin 
Öneriler:

• Serbest bir tartışma ve ile-
tişim ortamı sağlanmalıdır. 
Personel, hükümet, çiftçiler, 
çiftçi örgütleri, firmalar açık-
lıkla konu üzerinde tartışma-
lıdır.
• Bir strateji belirlenmeli, 
formüle edilmelidir.
• Bütün tarafları kapsayan 
etkili bir karar verme meka-
nizması geliştirilmelidir.

• Personelin ve yönetimin 
eğitimi önemlidir.
• İşletme alt yapısının ta-
mamlanması ve bu araçların 
kullanılması yoluyla eğitim-
lerin verilmesi.
• Organizasyon değişim sü-
recinin devamlılık gösteren 
bir süreç olarak görmesi.
• Değişimin kademeli ola-
rak yapılması. Bütün değişim 
bir gecede başarılamaz ama 
hareketlenme gözle görülür 
olmalıdır.
• Çiftçiler yüksek kaliteli bir 
yayım için ücret ödeyecek 
durumda olmalıdır.
• Yayım doğrudan çiftçi ge-
lirinin yükselmesine katkıda 
bulunmalıdır.
• DLV’ nin özelleştirilmesi, 
ülkenin tümünü kapsayan 
bir çalışmaydı. Hollanda ko-
şullarında büyük olasılıkla 
öncelikle bir pilot projenin 
uygulanması mümkün olma-
yabilirdi.

DLV’ de diğer firmalar gibi 
finansmanını önemli oran-
da hizmetleri karşılığı aldığı 
ücretlerle finanse etmekte-
dir. Ancak yine de gelirleri-
nin yaklaşık % 30’u devlet 
tarafından finanse edilen 
projelerden sağlanmaktadır. 
Bu tip devlet tarafından des-
teklenen projeler genellikle 
içerik olarak genel toplum 
faydasının ön planda oldu-
ğu projelerdir. Örneği doğal 
kaynakların ve çevrenin ko-
runması ya da dezavantajlı 
bölge ve gruplara yönelik 
çalışmalar gibi. Bu konu-
lardaki yayım çalışmaları 
bireysel metotların kullanıl-
dığı durumlarda % 50, grup 
metotlarının kullanıldığı du-
rumlarda ise % 100 oranın-
da devlet tarafından finanse 
edilmektedir. 

Yayımcıların Nitelikleri
Hollanda’da yayımcılar için 
belirlenmiş kriterler yoktur. 

Bunun temel gerekçesi, çift-
çinin serbest rekabet koşulla-
rında kimden hangi süreyle 
hizmet alacağına kendisinin 
karar vermesindendir. 

Ülkenin en büyük yayım hiz-
meti sunucusu olan DLV’ de 
ise kural olarak yayımcıların 
hepsi üniversite veya yükse-
kokul mezunudur. Yayım-
cıların hizmet içi eğitimleri 
ise genellikle çalıştıkları or-
ganizasyon tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Ancak bu 
durum 1-4 yayımcı istihdam 
eden küçük kuruluşlar için 
önemli bir problem oluştur-
maktadır.

Konuyu şu şekilde bağlaya-
biliriz
Son yıllarda tarım sektörü 
çok önemli değişimler yaşa-
maktadır ve gelecek yıllarda 
da bu değişimler hızlanacak-
tır.
İçinde bulunduğumuz koşul-
lar öylesine hızlı değişiyor ki; 
durumumuzu korumak için 
sürekli daha hızlı koşmak zo-
rundayız.

Kaynak:
GAP-TEYAP Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık Eğitimi Notları, 2011, 2013, 
GAP-TEYAP Tarımsal Yayım Danışman-
lık Yurt dışı Eğitim Raporu, 2012 ve
Muhtelif  internet bilgilerinden derlenmiştir. 
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Tarımsal Danışman-
lık Hizmeti nedir? 
Tarımsal işletmele-
rin tarımsal üretim, 

işleme ve pazarlama sürecinin 
bütün aşamalarında karşılaş-
tığı problemler ve bunların 
birbirleriyle ilişkileri hakkında 
fikir sahibi olmasını, gelişti-
rilen teknolojileri kullanmak 
suretiyle bu problemleri çöze-
bilecek bilgi ve beceriyi kazan-
masını, bunların sonucunda 
yaşam standardının yükseltil-
mesini amaçlayan bir eğitim 
ve bilgilendirme faaliyetini 
ifade eden danışmanlık hizme-
tidir.

İlgili tebliğin ekinde bulunan 
Tarımsal Danışmanlık Hizmet 
Sözleşmesinde tarımsal danış-
manlık hizmeti şu şekilde kate-
gorize edilmektedir.

a) İşletme ekonomisi danış-
manlığı.
1- İşletmeler arası işbirliği 
planlarının hazırlanması.
2- İşletme analizleri, işletme 
planlarının hazırlanması.
3- İşletme organizasyon öneri-
leri, iş organizasyon önerileri.
4- Finansman planlarının ha-
zırlanması ve fizibilite hesap-
ları.
5- Pazarlama ve eko turizm
6- İşletme Ekonomisi ile ilgili 
konulardaki desteklemeler.
 
b) Mekanizasyon ve tarımsal 
inşaat danışmanlığı.
1- Tarımsal inşaat.
2- Mekanizasyon maliyet he-
saplamaları.

3- Tarımsal inşaat ve yatırım 
planları.
4- Makine alım ve satım danış-
manlığı.
5- Çiftlikte ve tarlada makine 
işletmeciliği.
6- Mekanizasyon ve tarımsal 
inşaat ile ilgili konulardaki des-
teklemeler.
 
c) Hayvansal üretim, bitkisel 
üretim, iyi tarım uygulamaları 
ve organik tarım danışmanlığı.
1- Tarım politikası önlemleri 
ve desteklemeler.
2- Toprak, bitki, yem, gübre 
analizlerinin değerlendirilmesi 
ve tavsiye verilmesi.
3- Münavebe, üretim teknikle-

ri, bitki bakımı, hasat, depola-
ma, işleme tekniği ve pazarla-
ma.
4- Bitki koruma.
5- Hayvan sağlığı, hayvan ba-
kımı, besleme, hayvansal ürün-
lerin işleme ve pazarlaması.

d) Kayıtların tutulması ve hu-
kuksal danışmanlık.

Danışman, işvereni hukuksal 
olarak temsil edemez, ancak 
talep edilmesi durumunda ta-
rımsal menkul ve gayrimen-
kullerin alım-satımı, miras, ha-
sat ve envanter tahminleri, kira 
sözleşmelerinin hazırlanması, 
satış ve kredi sözleşmelerinin 

hazırlanması, vergi ve sigorta, 
kira, komşuluk, tarım hukuku 
ile ilgili konularda işverene da-
nışmanlık yapar.
 
Yukarıda belirtilen konular-
da telefon ve diğer iletişim 
araçları, büro ve işletme 
ziyaretleri yoluyla bilgilen-
dirme yapmak, demonstras-
yonlar, tarla günleri, işveren 
toplantıları, çiftçi inceleme 
gezileri düzenlemek, sirküler 
mektuplar hazırlamak, işve-
ren kursları, sergi ve teşvik 
müsabakaları, konferanslar, 
fuarlar, paneller düzenleye-
rek bunlara uzmanlar davet 
etmek.

ÜRETİM VE PAZARLAMADA 
TARIMSAL DANIŞMANLIĞIN ROLÜ
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Türkiye’ de tarımda önemli 
yer tutan Şanlıurfa da üretilen 
ürünlerin işlenmesi ve pazarlan-
ması önemli sorun oluşturmak-
tadır. İlimizde faaliyet gösteren 
280’ e yakın danışman ile elin-
de büyük bir güç bulundur-
maktadır. Tohumdan ürüne 
üretimin her alanında işletme-
lere danışmanlık hizmeti veren 
Tarımsal Danışmanların ürü-
nün toplanması, paketlenmesi, 
işlenmesi ve pazara sunulması 
konularında da hizmet verme-
si gerekmektedir.

Tarım kesiminde faaliyet gös-
teren üreticiler genellikle pa-
zarlama imkanları kısıtlı olan 
küçük işletmelerdir. Pazarlama 
olanaklarının geliştirilmesi ile bu 
kısıtlı imkanlar ortadan kalkabil-
mekte, üreticiler yerel pazarlar 
dışındaki pazarlara da kolaylıkla 
ulaşabilmektedir.

Öte yandan üretimde standar-
dizasyon, ambalajlama, etiket-
leme, kalite yönetim sistemleri 
ve HACCP gibi konularda bilgi 
yetersizliği bulunmaktadır. İli-
mizde planlı ve kaliteli üretim, 
kayıpların azaltılması, depola-
ma ve taşımayı kolaylaştırması 
ile üreticiye; kaliteli ve standart 
üretimin teşvik edilmesi, arz ve 
talebin dengelenmesi, karşılaş-
tırma ve seçim kolaylığı sağlan-
ması, fiyat ve kalite yönünden 
aldatmaların azaltması kaliteli 
ürün ve tüketici açısından zo-
runluluktur.

Gelecekte gerek yurtiçi ve gerek-
se dış pazarlarda rekabette de-
zavantajlı olmamak için danış-
manların pazarlama konusunda 
eğitimi sağlanmalıdır. GAP 
İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürlüğü, Büyükşehir 
Belediyesi, üniversiteler, odalar 
ve birlikler arasında işbirliğinin 
güçlendirilerek Tarımsal Danış-
manların katkılarıyla bu konu-
larda işletmelerde yayım çalış-
malarının ivedilikle artırılması 
ana hedef  olmalıdır.

M. Sait GÜNEŞ Şanlıurfa GTH İl Müdürlüğü/KTV Şube Müdürü



18.04.2006 tarih ve 5488 
sayılı Tarım Kanununun 9 
uncu maddesine dayanıla-
rak, 8 Eylül 2006 tarihinde 

ve 26283 sayılı Resmi Gazetede 
çıkan Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık Hizmetlerin yürütülme-
sine dair yönetmelik yayınlanmış 
olup, böylece ülkemizde ve ili-
mizde tarımsal danışmanlık ya-
pılabilmesi işin mevzuat kısmın-
da temeller atılmıştır. Böylece 
Tarımsal Danışmanlık hizmeti 
verecek kişi ve kuruluşları ilgi-
lendiren tarımsal yayım ve da-
nışmanlık hizmetleri uygulama 
esasları hazırlanmıştır.

Diyarbakır’da Tarımsal Danışmanlığın 

2009 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Hizmetlerine Destekleme 
Ödemesi Yapılmasında dair 
ilk tebliğ 21 Mayıs 2009 tarih 
ve 27234 sayılı Resmi Gazete-
de yayımlanmıştır. Bu tebliğde 
tarımsal danışmanlık hizmeti 
alan işletmelere 225 TL/yıllık 
ödeme yapılıyordu. Çiftçilerle 
sözleşme süresi en az 6 aylık bir 
dönemi kapsıyordu. Destekleme 
ücretinin işletmenin hesabına 
yatmasından dolayı danışmanlık 
hizmeti veren kişi veya kuruluş 
sayısı azınlıkta kalmıştır. İlimiz-
de 2009 yılında 198 işletmeye 
toplamda 44.550,00 TL ödeme 
yapılmıştır. İstihdam edilen da-
nışman sayısı 3 ‘tür. Hizmet su-
nucuları çiftçilerden destekleme 
ödemelerini tahsil etmede zor-
luklar yaşandığını söylemişlerdir.
 
2010 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 

Hizmetlerine Destekleme tebliği 
27 Mayıs 2010 tarih ve 27593 sa-
yılı Resmi Gazete de yayımlan-
mıştır. Danışmanlara ödenmesi 
gereken destekleme ücretleri 
bakanlık tarafından işletme sahi-
binin hesabına yatırılmıştır. Söz-
leşmelerin 1yıllık olması yeterli 
sayılıyordu. Danışmalık hizmeti 
alan işletmelere 500 TL/yıllık 
ödeme yapılmıştır. Diyarbakır 
GTHB İl Müdürlüğünün çaba-
larıyla ilde bulunan Ziraat Oda-
ları, Yetiştirici Birlikleri ve Üretici 
Birliklerinin danışmanlık hizme-
ti vermesi sağlanmıştır. İlimizde 
2490 işletmeye 1.245.000,00 TL 
ödeme yapılmıştır. 2010 yılında 
istihdam edilen danışman sayısı 
50 adet olmuştur. 

2011 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Hizmetlerine Destekleme tebliği 
26 Mart 2011 tarih ve 27886 
sayılı Resmi Gazetede yayınlan-
mıştır. Bu tebliğde diğer yıllara 
göre yapılan değişiklik hizmet 
sözleşmesinin en az 12 ay olma-

sı, işletme bazında kuru tarımda 
alanın 150 dekardan, 100 deka-
ra düşürülmüştür. Danışmalık 
hizmeti alan işletmelere verilen 
destekleme miktarında bir artış 
olmamıştır. İşletme başına ya-
pılan tarımsal danışmanlık öde-
mesi 500 TL/yıl dır. Diyarbakır 
GTHB İl Müdürlüğü’nün çiftçi 
örgütleri ile yapmış olduğu gö-
rüşmeler ve toplantılar sonucu 
tarımsal danışmanlık yapmaya 
başlayan çiftçi örgütleri ile da-
nışmanlık hizmeti alan çiftçile-
rimizin sayısında %50 den fazla 
bir artış olmuştur. İlimizde 3745 
işletmeye 1.872.500 TL ödeme 
yapıldı. İstihdam edilen Tarım 
Danışmanı sayısı 61 adet olmuş-
tur.

2012 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Hizmetlerine Destekleme 
Tebliği 12 Haziran 2012 tarih 
ve 28321 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Bu tebliğde re-
form değişiklilere gidilmiş olup, 
tarımsal danışmanlık hizmeti 

alan işletmelere yapılan ödeme, 
hizmet sunucularının hesabına 
aktarılması, destekleme ödeme-
sinin 600 TL çıkarılması, hizmet 
sunuculardan teminat alınması, 
sözleşme tesliminde hizmet su-
nuculardan vergi ve SGK bor-
cunun olmadığına dair belgeler 
istenmesi gibi olumlu değişiklik-
lere gidilmiştir. Diyarbakır ilinde 
6535 işletmeye 3.921.000,00 TL 
ödeme yapılmıştır. İstihdam edi-
len danışman sayısı 113‘tür. Da-
nışman ve çiftçi sayısının artışın-
dan dolayı tarımsal danışmanlık 
hizmetlerinde olumsuzlukların 
önüne geçebilmek için Diyarba-
kır Danışmanlık İl Teknik Komi-
tesince bazı kararlar alınmıştır. 
Bunlardan bir tanesi çiftçi hiz-
met sözleşmeleri imzalanabilme-
si için, çiftçinin İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüklerine 
götürülmesi veya belirlenen bir 
günde İlçe Tarım  Müdürlükleri 
teknik personelinin gözetiminde 
sözleşmelerin imzalatılması sağ-
lanmıştır. 

Celal KARTALDiyarbakır GTH İl Müdürlüğü KTV Şube/Tarım Yayımcısı

DİYARBAKIR’ DA TARIMSAL YAYIM VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
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Böylece oluşabilecek çiftçi ör-
gütleri ve danışmanlık yapan 
firmaların çiftçilerinin çakış-
masının önüne geçilmiştir. 
Danışman İstihdam edecek 
çiftçi örgütleri ve danışmanlık 
firmalarına danışmanlarla ya-
pacakları sözleşmelere noter 
şartı getirilmiştir.

2013 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Hizmetlerine Destekleme  

tebliği 14 Haziran 2013 tarih 
ve 28677 sayılı resmi gazetede 
yayınlanmıştır. 
Bu tebliğ döneminde yapılan 
değişiklikte il müdürlüğünce 
yapılan bazı denetimler % 40 
çıkarılmıştır. 
Çiftçilerle yapılacak sözleş-
melerde ÇKS (Çiftçi Kayıt 
Sistemi) kayıtlarının sözleş-
menin yapıldığı yıla ait ol-
ması istenmiştir.Yapılacak 
uyarı cezalarına destekleme 

miktarının % 25 oranın-
da kesinti şartı getirilmiştir.                                                                                                                                   
22 Ekim 2013 Tarihinde 
Tarımsal Danışmanlık Uygu-
lama Esaslarında değişikliğe 
gidilmiş olup, çiftçi örgütleri ve 
danışmanlık firmalarında çalı-
şan yöneticilerin en az tarımla 
ilgili lisans mezunu olma şartı 
ve web sayfası zorunluluğu ge-
tirilmiştir.                  İlimizde 
7109 işletmeye 4.265.400,00 
TL ödeme yapılmıştır. İstih-
dam edilen danışman sayısı 
117 olmuştur.

2014 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık Hizmetlerine Destek-
leme tebliği 4 Temmuz 2014 
tarih ve 29050 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanmıştır. Bu 
tebliğ döneminde ilk kez Or-
ganik tarım yapan işlemelere 
tarımsal danışmanlık hizmeti 
getirilmiştir. Tarım danışman-
larının haklarının korunması 
ve ekonomik sıkıntı yaşanma-
ması için danışmanlık hizmet 
ödemelerinin yılda iki kez 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Yapılacak ödemelerin tebliğ 
yayımından itibaren 5. ve 12. 
ayın sonunda verilmesi karar-
laştırılmıştır. Bu ödemeler çift-
çi örgütlerinin ve danışmanlık 
firmalarının işletmelere kesi-
len fatura makbuzları,  danış-
manlara ait aylık bazda SGK 
icmali ve maaşlarının ödendi-
ğine dair banka dekontu şartı 
getirilmiştir. Yine bu tebliğ 
döneminde Şirket veya üretici 
örgütlerinde istihdam edilebi-

lecek danışman sayısı 8’e düşü-
rülmüştür. İl müdürlüklerince 
yapılacak denetimler % 50’ ye 
çıkartılmıştır. Uyarı cezalarına 
destekleme miktarına % 10 
oranında kesinti getirilmiştir. 
Denetimlerin artmasından 
dolayı İl Teknik Komitemizce 
işletme sahiplerinin ilçe mü-
dürlüklerine götürme veya tek-
nik elaman gözetiminde danış-
manlık sözleşmesi imzalama 
şartı kaldırılmıştır. İlimizde 
8986 işletmeye 5.391.600,00 
TL ödeme yapılmıştır. İstih-
dam edilen danışman sayısı 
143 olmuştur.

2015 Yılı
Tarımsal Yayım ve Danışman-
lık Hizmetlerine Destekleme 
tebliği 30 Mayıs 2015 tarih 
29371 Resmi Gazete de ya-
yımlanmıştır. Bu tebligat dö-
neminde Tarımsal Danışman-
lık hizmeti alan işletmelerden 
tarım danışmanlarına 50 TL 
Tarımsal İşletme Katkı payı 
alınması maddesi eklenmiştir. 
İl ve ilçe müdürlüklerince ya-
pılacak denetimlerde işletme 
sahiplerinin % 20’ sine olum-
suz görüş belirtilmesi halinde 
yönetmeliğin 29. Maddesince 
cezai işlem uygulanacağı belir-
tilmiştir. İlimizde 11.494 işlet-
menin danışmanlık hizmeti al-
mak için başvurusu olmuştur. 
Bu dönemde 24 şirket, 2 üreti-
ci örgütü ve 5 serbest tarım da-
nışmanı faaliyet yürütmekte-
dir. İstihdam edilen danışman 
sayısı 184 adet olmuştur.
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Tablodan da görülebileceği gibi 
yıllar itibariye tarımsal danış-
manlık hizmeti vermek isteyen 
danışman sayısında ve hizmet 
almak isteyen tarımsal işletmelerin 
sayısında her yıl artış olmuştur.



Zevaiddin ÖZCANGAP TEYAP/Tarım Ekonomisti

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
TARIMSAL YAYIM İLİŞKİSİ
Son yıllarda ciddi 

ciddi hissetmeye 
başladığımız hava 
sıcaklığının artma-

sı, yağışların düzensizliği 
ve farklı tabiat olaylarının 
artmasını iklimdeki deği-
şiklik olarak tanımlamak-
tayız. Bütün bu olayların 
insanoğlunun bilinçsiz çev-
re tahribatının ve gelişen 
sanayinin vurdumduymaz 
sera gazı salınımlarının so-
nucu olduğunu bilmeliyiz.
İklim değişikliği üzerine 
yapılan çalışmaları incele-
yerek çıkaracağımız dersle-
ri toplumların geleceği için 
kullanmak zorundayız.
Tarımsal eğitim ve yayım 
çalışmalarında ele alacağı-
mız konularda iklim deği-
şikliğinin etkilerini azaltıcı 
olanlara öncelik vermek 
durumundayız. Bu konu-
ların ne olduğunu tespit 
etmek için yapılan çalışma-
ların içerisinden tarım bö-
lümleri incelenmeli ve ilgili 
kısımlar faaliyetlerimizde 
yer almalıdır.
Gelin Türkiye İklim Deği-
şikliği Stratejisi (1) ile Tür-
kiye’nin İklim Değişikliği 
Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planlarını (2) bu gözle ince-
leyelim.
 Kısa vadede neler yapıla-
bilir, Bilinçli olarak;
• Gübreleme ( doğru 
miktar, doğru zaman ve 
doğru yer ),
• Sulama,
• Toprak işleme,

• Tarımsal ilaçlamada mo-
dern teknikler kullanılarak 
emisyonların sınırlandırıl-
ması, 

 Orta vadede yapılacaklar;
• Arazilerin yetenek sınıf-
ları dikkate alınarak kulla-
nılması,
• Toprak koruma ve arazi 
kanununun etkin kullanıl-
ması,
• Toprak analiz sonuçları-
na uygun gübreleme yapıl-
ması,
• Metan emisyonlarını 
azaltmak için uygun hay-
van besleme metotlarının 
seçilmesi,
  
Yukarıda belirlenen stra-
tejilerin tam olarak doğayı 
koruyacak şekilde uygu-
lamalarını sağlamak için 
kendimize söz verebilmeli-
yiz. Her bir konuya prog-
ramlarımızda yer verme-
liyiz, iyi düşünülerek taviz 
vermeden uygulanması 
için çiftçilerimizi eğitmeli-
yiz.

Uyum Stratejisi ve Eylem 
Planında ise ele almamız 
gereken en can alıcı iki 
konu ;
          
I. Su Kaynaklarının Yöne-
timi ve 
II. Tarım Sektörü ve Gıda 
Güvencesidir.
İklim değişikliğinden kay-
naklanan yaz sıcaklarının 

artması, kış yağışlarının 
azalması gibi etkiler SU 
KITLIKLARININ haber-
cisidir. Bu durum gıda üre-
timi ve kırsal alanların ihti-
yacı olan suyun azalacağını 
göstermektedir.

Bu nedenle suyun daha et-
kin kullanılması için yapa-
bileceklerimiz.
• Su tasarrufu sağlayan 
metotlar,
• Su talebinin yönetimi(su-
lama birlikleri) ve sulama-
nın kontrolü,
• Sulama tesislerinin kayıp 
ve kaçakların önlenmesi,
• Sulama birlikleri tarafın-
dan suya bağlı olarak ekim 
planlaması yapılması, çift-
çilerin uygulaması,
 
Bahsedilen konular usulen 
belirlenmiş değildir. Bu 
konuların ciddi olarak ele 
alınmasını ve sorumluluk 
duygusu olan çalışanlar 
olarak tam olarak uygu-
lanmasını sağlamak duru-
mundayız.

Bir diğer önemli konu da 
tarım sektörü ve gıda gü-
vencesidir. Sıcaklığın art-
ması ve yağış rejiminin 
değişmesine bağlı olarak 
tarımsal hastalık ve böcek-
lerin yayılması artacak ve 
hastalık ve böcek türlerinde 
değişim olacaktır. 
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Bu ise doğrudan üretim böl-
gelerini, bitkisel üretim ve 
hayvancılığı etkileyecektir. 
Tarım, ülkemizde en önem-
li sektördür. Gıda güvencesi 
tehdit edilmektedir. İklim de-
ğişikliği ile biyolojik çeşitlilik 
korunamayacak, sürdürüle-
bilir tarımsal üretim deseni 
değişecektir. Çiftçilerin iklim 
değişikliğine uyum konusun-
da şimdiden bilinçlendirilmesi 
için faaliyetlerimiz de bu ko-
nuya önemli bir yer vermeli-
yiz.
İklim değişikliğinin su ve top-
rak kaynaklarının üzerindeki 
şiddetini giderek artıracağı 
beklenmektedir. Bu nedenle 
iklim değişikliğine uyum sağ-
lama yolunda devletçe alınan 
kararlar ilgili kurumlardan 
alınarak çiftçilere ulaştırılmalı 
ve desteklenmelidir.
İklim değişikliğinin tarımsal 
faaliyetler üzerindeki etkile-
rinden korumanın yolu ta-
rımsal konuların bir arada ele 
alınarak uyumlaştırılması yö-

nünde çabalar olacaktır.
Bu çabalar;
• İyi tarım Uygulamaları 
(ITU),
• Organik tarım uygulama-
ları,
• Üretimin izlenmesi ( her 
aşaması)
• Kuraklığa dayanıklı tohum 
seçimi,
• Sulama,
• Toprak işleme,
• Bitki koruma,
• Eğitim-yayım ve
• Tüketicilerin bilinçlendiril-
mesi 
konularında olmalıdır. Tüm 
bu konular dikkate alınarak 
yöreye uygun tarımsal ürün 
planlaması öncelikli amacı-
mız olmalıdır. Bu konuları in-
celediğimizde iklim değişikliği 
etkilerine uyum sağlamak için 
“Tarımsal Kuraklıkla Müca-
dele Stratejisi ve Eylem Planı” 
nı birlikte ele almamız gerek-
mektedir.

İklim değişikliğinin etkilerine 

uyum çalışmaları yapılırken 
Meteoroloji İşleri Genel Mü-
dürlüğünün çalışmalarını dik-
kate almak durumundayız.
Ayrıca Gıda Tarım Hayvan-
cılık Bakanlığı Tarımsal Araş-
tırmalar tarafından bölgelere 
göre kuraklığa dayanıklı bitki 
çeşitleri var ise alınmalı ve de-
monstrasyonlarda kullanılma-
lıdır. Bu araştırmalar arasında 
su ve tuzluluğun, verim, top-
rak üzerindeki etkileri araştı-
rılmış ise başvurabileceğimiz 
ana kaynaklar olmalıdır.
Bazı illerimizde İl Kuraklık 
Eylem Planları hazırlanmış-
tır. Çalıştığımız bölgede böyle 
bir plan var ise temin ederek 
yararlanmalıyız. Hizmet ver-
diğimiz çiftçilerimizden başla-
yarak yöremizde programla-
dığımız eğitimlerde ÜRETİM 
PLANLAMASININ yararla-
rını gündeme getirerek anlat-
malıyız. Planlama ile biyolojik 
çeşitliliği, toprak ve su kay-
naklarının korunmasına sağ-
layabiliriz. Az su tüketen bitki 

çeşitleri seçilerek su tasarrufu-
na yardımcı olabiliriz.

Yukarıda bahsedilen konuları 
çalışmalarımıza yansıtabildi-
ğimiz ölçüde Çiftçi Örgütleri 
Çoğulcu Yayım Modeli uygu-
lamasında başarı sağlayabilir 
ve iklim değişikliğine  uyum 
sağlamış olabiliriz.

Kaynak:
1. Birleşmiş Milletler “İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi” 9 Mayıs 
1992,New York
2.  Birleşmiş Milletler İklim Değişikli-
ği Çerçeve Sözleşmesi “KYOTO PRO-
TOKOLU”1998,Kyoto,Japonya.
3. Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 
2010-2020, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı,2012,Ankara
4. Türkiye İklim Değişikliği Uyum 
Stratejisi ve Eylem Planı, T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı,2012,Ankara
5. Türkiye Tarımsal Kuraklık Mü-
cadele Stratejisi ve Eylem Pla-
nı,(2013-2017), GTHB,2013,An-
kara
6. Türkiye İklim Değişikliği Kongre-
si,2013,İstanbul.
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genellikle çit bitkisi 
ya da sınır ağacı olarak 

dikilmektedir. Kapama bahçe 
şeklinde badem yetiştiriciliği 
oldukça geç başlamış olup ülke 
ihtiyacını karşılayacak seviyeye 
ulaşamamıştır. Kuruyemiş ola-
rak tüketilen badem; çikolata, 
şekerleme, pasta yapımında kul-
lanılmaktadır. Badem yağı ise 
kozmetik ve ilaç endüstrisinde 
kullanılmaktadır. GAP İllerin-
de badem üretimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Adıyaman’ da bu 
anlamda badem üretimi gün 
geçtikçe artmaktadır. Badem 
yetiştiriciliği açısından çok elve-
rişli toprak ve iklim yapısına sa-
hip olan ilde, birkaç yıl öncesine 
kadar sadece yerel çeşitlerin 

üretimi geleneksel tarım usulleri 
ile yapılmaktaydı ve ekonomik 
bir yatırım olarak görülmemek-
teydi. Türkiye badem üretimi 
konusunda kendine yeterli de-
ğildir ve badem açığı ithalatla 
kapatılmaktadır.  Bu durum 
badem üretim alanlarının art-
ması konusunun milli ekonomi 
açısından cari açığı azaltması 
bakımından da önemli oldu-
ğunu göstermektedir. Badem 
sektöründe yaşanan gelişmeler 
ve talebin artmasıyla birlikte 
tüm ülkede olduğu gibi Adı-
yaman’da da modern kapa-
ma bahçe tesisleri kurulmaya 
başlanmıştır. Özellikle Kahta 
ilçesinde ekim/dikim alanında 
çok büyük artışlar görülmekte 
ve gün geçtikçe bu alanlar art-
maya devam etmektedir. Konu 
ile ilgili olarak Kahta Sert Ka-

buklu Meyve Üreticileri Birliği 
Başkanı M. Sena YILDIRIM, 
sektörle ilgili önemli bilgileri bu 
röportajda bizimle paylaşmıştır.

Kâhta Sert Kabuklu Meyve Üre-
ticileri Birliği ne zaman kurul-
muştur. Kâhta’ da sert kabuklu 
meyve üretimi ne kadardır? 
Birlik ne kadar alanda hizmet 
vermektedir?

Birliğimiz 02.04.2014 tari-
hinde 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı onayıyla kurulmuştur.  
Badem, Ceviz ve Antep fıstığı 
olarak ilçemizde yaklaşık 18 bin 
dekar alanda üretim yapılmak-
tadır. 10 bin dekar alanda birli-
ğimiz hizmet vermektedir.
 
Bu birliği kurmaya nasıl karar ver-
diniz? Beklentileriniz neler?

Tütüne uygulanan kotadan 
sonra ilçemizde alternatif  ürün 
arayışı başlamıştır. Nar, zeytin 
ve bağ üzerine yapılan çalışma-
lardan sonra badem üzerine de 
çalışmalar yapılmış ve bademin 
doğru ürün olduğu her yönüyle 
tecrübe edilmiştir. Orta vadede 
iyi bir gelir sağladığı görülünce 
de ciddi bir yönelme ve rağbet 
görmüştür. 

Bizi birlik kurmaya iten sebep-
lerden en önemlisi nar üreticile-
rinin ürünlerini olması gereken 
şekilde değerlendirememeleri, 

ülkedeki Fiskobirlik, Çukobirlik, 
Trakya Birlik gibi birliklerin ba-
şarıları bizi önemli ölçüde moti-
ve etmiştir. Hali hazırda kurulu 
bahçelerimizden elde edilecek 
ürünleri yeterince değerlendi-
rememe endişesi bizi birlik ol-
maya yönlendirmiştir. Bunların 
hepsini bir araya getirdiğimizde 
birlikten kuvvet doğacağı felse-
fesi, kaliteli ürün elde etme ve 
ürün pazarlama  gibi konularda 
birlikte hareket etme düşüncesi 
kuvvetlenmiştir. GAP TEYAP’ 
ın bu konuda desteği ve teşviği 
ile birlik kurma düşüncesi dü-
şünce olmaktan çıkarak faali-
yete dönüşmüştür.  Yine birlikte 
yaptığımız çiftçi örgütlenmesi 
konusundaki eğitim ve bilgi-
lendirme çalışmalarıyla üretici-
lerimiz bilgilendirilerek üretici 
örgütü kurulmuştur.

Son yıllarda artan badem üre-
tim alanları, istikrarlı badem 
fiyatları ile birlikte daha da 
artmıştır. Bunun yanında birlik 
olarak yine GAP TEYAP ile 
birlikte organizeli yaptığımız 
bilgilendirme çalışmalarıyla 
hem örgütlenme adına hem de 
badem üreticiliği adına kaliteli 
ve yüksek verimli üretim ko-
nusunda üreticiler bilgili hale 
getirilmiştir. Bilgilendirme ça-
lışmalarına halen devam edil-
mektedir. 

Bünyamin ASLAN
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HEDEF KÂHTA'YI BADEMLE ANILAN MERKEZ HALİNE GETİRMEK
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İlçemizde hali hazırda kurulu 
15 bin dekar alanın önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde 60 bin dekar 
alana yükselmesi beklenmekte-
dir. Bu da dekara ortalama ve-
rim 200 kg olarak hesaplanırsa 
sadece Kahta’ dan yılda yaklaşık 
olarak 12 bin ton badem üretil-
mesi demektedir. Bu rakam ilçe-
miz için son derece önemli olup, 
ilçe ekonomisine önemli bir kat-
kı sağlayacaktır.

Böylesine önemli bir oranda sağ-
lanacak üretim tabiki ham mad-
de olarak kalmamalıdır. Badem 
işleme ve paketleme tesisi ile 
birlikte ürünlerimiz ham madde 
olmaktan çıkarak mamül olarak 
pazarlanabilmeli böylelikle çok 
önemli bir oranda katma değer 
sağlanmalıdır. Bu da üreticile-
rimizin daha fazla para kazan-
masını, ilçe ekonomisinin geliş-
mesini, sosyal olarak da refah 
seviyesinin artırılmasından dışa 
göçün engellemesine kadar bir 
çok konuda olumlu yönde katkı 
sağlayacaktır.

Birliğe üye üreticilerin üretim desenini 
oranlarsak badem üreticisi ne kadardır? 
Birliğe üye olan üreticilerin bunun dı-
şında gelir kaynakları var mı?

Birlik üyelerimizin ürün deseni-
ni %90’dan fazla badem teşkil 
etmektedir. Üyelerimizin badem 
dışından herhangi bir gelir kay-
nağı bulunmamaktadır.

Birliğin üye sayısını artırmaya yönelik 

çalışmalarınız var mı? Varsa bunlar 
nelerdir?

İlçemizde badem üreticisi sa-
yısı 126 kişidir, 2014 yılında 16 
kişiyle kurulan birliğimiz 17 ay 
gibi kısa bir zamanda  84 üye 
sayısına ulaşmıştır.  Hedefimiz; 
ilçedeki tüm badem üreticilerini 
birliğimize üye yapmaktır. Bu 
konuda eğitim ve bilgilendirme 
çalışmalarımız devam etmekte-
dir. 

Birliğin alt yapısını güçlendirmeye yö-
nelik girişimleriniz, projeleriniz var mı?

Birliğimizin şuanda 50 metre-
kare alanda kiralık bir bürosu 
bulunmaktadır. Ofis malzemele-
rimiz GAP TEYAP’ ın sağladığı 
destekle temin edilmiştir. Daha 
geniş daha bir ofis ihtiyacımız 
olup bununla ilgili çalışmaları-
mız devam etmektedir. İleriki 
zamanda entegre işletme tesisi 
kurarak, tesis içerisinde yönetim 
binası, toplantı ve çiftçi eğitim 
salonu oluşturmayı hedeflemek-
teyiz.

Birliğimizin yayım ve danışman-
lık faaliyetlerini yürütmesi adına 
tecrübeli bir tarım danışmanına 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının bu konuda vermiş olduğu 
destekle birlikte üyelerimizin 
sağlayacağı katkıyla bir tarım 
danışmanı istihdam etmek is-
tiyoruz.  Bu konuda 2016 yılı 
başında fiili çalışma yapmayı he-

deflemekteyiz.

Birliğin kurulmadan öncesi ve son-
rası olarak düşünürsek nasıl değer-
lendirirsiniz?

Birlik öncesi her üretici bilinçsin 
bir üreticiyken şimdi bilinçli bir 
topluluk olup gerek kurumlar 
nezdinde gerekse de toplum 
nezdinde önemli ölçüde avantaj 
sağlanmıştır.  Üyelerimize üre-
tim maliyetinden pazarlamaya 
kadar önemli bir ölçüde avantaj 
sağlamıştır.

Birlik kurulduktan sonra gerçekleştirdi-
ğiniz faaliyetler nelerdir?

Birlik kurulduktan sonra üreti-
cilere çok yönlü eğitim ve yayım 
faaliyetleri ile hizmetler sunul-
muştur. Bu hizmet ve çalışmalar 
GAP TEYAP ile birlikte yürü-
tülmüştür. GAP Entegre Kırsal 
Kalkınmanın İlçemizde uygula-
mış olduğu arıcılık projesinden 
faydalanarak 135 adet arılı kova-
nı yüzde 30 çiftçi katkısıyla üre-
ticilerimize kazandırmış olduk. 
GTH Bakanlığının kırsal kal-
kınma projeleri kapsamına birlik 
olarak başvuru yapmamızın ver-
diği avantajla 9 adet bahçe tipi 
traktörü yüzde 50 çiftçi katkısıyla 
üreticilerimize kazandırmış bu-
lunmaktayız. GAP TEYAP pro-
jesi kapsamında 4 adet 10’ar de-
karlık badem bahçesinde ilaç ve 
gübreleme içerikli yüzde 30 çiftçi 
katkılı demonstrasyon gerçekleş-
tirilmiştir. Çiftçi örgütlenmesi, iyi 

tarım uygulamaları ve bitkisel 
üretim konularında üyelerimize 
eğitimler verilmiştir. Yaptığımız 
bu eğitim ve bilgilendirmeler so-
nunda iyi tarım uygulamalarına 
üyelerimizin geçişi sağlanarak ve 
sertifikasyon işlemleri yürütül-
mektedir. Böylece 6 bin dekar-
lık alandan 50 çiftçi ile iyi tarım 
uygulamalarıyla üretilmiş ürün 
elde edilecektir. Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanlığının kırsal 
kalkınma projeleri kapsamında 
damla sulama projeleri hazırla-
narak, %50 çiftçi katkılı 15 proje 
hazırlanmış bakanlığa sunularak 
onay alınmıştır. Bu projelerin 
7’sini Kahta Ziraat Odası Ta-
rım Danışmanı GAP TEYAP 
uzmanlarının teknik desteğiyle 
hazırlanmıştır.

Verdiğiniz samimi cevaplara teşekkür 
ederiz. Son olarak Kâhta Sert Kabuklu 
Meyve Üreticileri Birliği olarak hangi 
konuları dile getirmek istersiniz?

İlçemizi ülke genelinde hatta 
yurt dışında bademle anılır 
bir merkez yapmak istiyoruz. 
Ürünlerimizi işleyip piyasaya 
sunmak, böylelikle ürünleri-
mizden katma değer sağlaya-
rak üreticilerimiz daha fazla 
gelir sağlamanı istiyoruz. Ka-
liteli bir üretim yaparak hem 
pazarda avantaj sağlamak hem 
de hijyenik sağlıklı bademleri 
tüketiciye sunmak istiyoruz. 
Bu konuda uzman kişilerin 
teknik desteklerini almak isti-
yoruz. Bunlara yönelik yapa-
cağımız projelerin andığımız 
kurumlar tarafından destek-
lenmesinin devam etmesini is-
tiyoruz. Öncelikle bize inanıp 
desteklerini esirgemeyen  başta 
GAP, GAP TEYAP olmak üze-
re Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl ve İlçe Müdürlüğü, Orman 
İl ve İlçe İşletme Müdürlüğü 
ve İlçemiz Kaymakamlığına 
teşekkür ederiz.  



Zevaiddin ÖZCAN

EKİM 2015 www.gapteyap.org 19

GAP TEYAP/Tarım Ekonomisti

TARIMDA ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ
Tarımdan geçimini 

sağlayanların ya-
şam düzeyinin yük-
seltilmesi, tarımsal 

üretimin artırılması, kaliteli 
ürün elde etme gibi sorunların 
üstesinden gelmek için üreti-
cilerin örgütlenmesinde önem 
taşımaktadır. Örgütlenme 
mali, teknik ve insan kaynak-
larını bir araya getirme ve bir-
likte hareket etmek için önemli 
bir yapılaşmadır.

Ülkemizdeki tarım işletme-
lerinin büyük çoğunluğu kü-
çüktür. Yeni yürürlüğe giren 
6537 sayılı yasada yeter gelirli 
işletme büyüklüğü bölgelere 
göre ortalama sulu arazilerde 
50-90, kuru arazilerde 120-150 
dekar olarak belirlenmiştir. An-
cak ülkemizde tarımsal işletme 
büyüklüğü ortalama 60 dekar 
civarındadır. Bu işletmeler ge-
leneksel üretim yapısına sahip-
tirler. Bu özelliklerinden dolayı 
gerek girdi temininde gerekse 
pazarlamada büyük sıkıntılar 
yaşamaktadırlar. Karşılaştıkları 
sorunlar üreticilerin ekonomik 
ve sosyal yaşantılarını olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Dünyadaki mevcut gelişmeler 
ve uygulamalar dikkate alındı-
ğında üreticilerin refah düzey-
lerinin yükselmesi pazardan 

daha yüksek pay almaları ile 
mümkündür. Bununda başlıca 
yolu üreticilerin örgütlenmesi-
dir.

BİRLEŞECEĞİZ, ÇALIŞA-
CAĞIZ, ÜRETECEĞİZ, 
KAZANACAĞIZ

Gelişmiş ülkelerde üreticiler 
örgütlenme olarak etkin ve 
güçlü bir yapıya sahiptirler. 
Bu örgütler başta tarımsal 
yayım olmak üzere, tarımsal 
pazarlamada etkin faaliyetler 
yürütmektedirler. Son yıllar-
da yaşanan küresel krizin en 
büyük zararı tarım kesimine 
olmuştur. Bunu görebilmenin 
en kısa yolu üreticilerle yapı-
lan görüşmelerdir. Ülke nüfu-
sunun yaklaşık % 30’ u kırsal 
alanda yaşamaktadır. 

Kırsal kesimde yaşayanların 
başlıca gelir kaynaklarını ta-
rımsal üretim içinde yer alan 
bitkisel, hayvansal faaliyetle-
rinden elde edilen gelirler oluş-
turmaktadır. Ne yazık ki kırsal 
kesimin nüfus büyüklüğüne 
rağmen GAP Bölgesinde nüfu-
sun ancak % 3’ ü örgütlüdür. 
Günümüzün gelişmiş ülkeleri-
nin temelinde tarımsal üretim 
gücünün iyi kullanılması ve 
tarım sanayi bütünleşmesinin 
çok iyi kurulması gelmektedir. 

Sonuçta kırsal kesimde yaşa-
yanların üretimden aldığı pay 
düşük kalmaktadır.
     
Ülke kalkınmasının temelini 
oluşturan kırsal kalkınmadır. 
Kırsal kalkınmanın da loko-
motifi, üretici örgütlenmesi-
dir. Örgütlenme konusu tüm 
kalkınma planlarında yer al-
maktadır. Kırsal kesimde ya-
şayanlar ekonomik ve sosyal 
sorunlarını, örgütlenerek çö-
zebilirler. Gerek üretimden ge-
rekse pazarlamadan daha faz-
la pay almanın yolu örgütsel 
gücün harekete geçirilmesidir. 
Bu ise örgütle(n)menin yaygın-
laşması ile mümkün olacaktır.

İşte bu noktada büyük çoğun-
luğu küçük işletmelerden olu-
şan üreticiler için örgütlenme-
nin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bakın örgütlü toplum neler 
yapabilir;

BİRLEŞECEĞİZ

• Üreticiler örgütlenerek so-
runlarının çözümünde ortak 
hareket edebilirler, 
• Toplu olarak üretim politika-
larına karar verebilirler, 

ÜRETECEĞİZ

• Toplu olarak girdi temini, 
• Toplu olarak ürünlerini daha 
iyi fiyattan pazarlama, 
• Ürünlerinin katma değerini 
artırabilmek için paketleme, 
depolama ve işleme tesisleri 
kurabilme, 
• Tarımsal danışmanlık hiz-
metinden daha kolay fayda-
lanma, 
• Tekniğine uygun girdi kul-
lanma, 
• Kredi ve finansman kaynak-
larına ulaşma,
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KAZANACAĞIZ
• Pazarın isteklerine uygun 
üretim için  araştırma yaptır-
ma, 
• Ürünlerini kayıtlandırarak, 
tüketicilerin isteklerini yerine 
getirme.
• Ortaklar arasında bilgi pay-
laşımı kolaylaştırma, 
• Demokratik yaşamı öğren-
me,  

Hepimizin bilmesi gereken 
gerçek, gelişmiş ülkeler bugün-
kü gelişmişlik düzeyine büyük 
ölçüde örgütlenmenin yarar-
larını kullanarak ulaşmıştır. 
Bugün Avrupa Birliği’nin (AB) 
tarımda gelişmiş ülkelerinde 
üretimden hasada, paketleme-
den ürün işlemeye, pazarla-
madan finansmana kadar tüm 
aşamalarda üretici örgütleri 
yer almakta, pazarın tek taraflı 
oluşmasının da önüne geçerek 
gerek üreticinin gerekse tüketi-
cinin hak ve menfaatlerini ko-
rumaktadırlar. Ülkemizde de 
üretici örgütleri yasal ve mali 
imkânları çerçevesinde bu hiz-
metleri ortak ve üyelerine sağ-
lamaktadır.

Eğer örgütlerden daha etkin 
bir hizmet isteniyorsa yapılma-
sı gereken ortak ve üye olarak 
yönetimde ve denetimde etkin 
olmamızdır. Devletin desteği 
bir yere kadardır. Örgütümüze 
kendimiz destek olmalıyız ve 
yönlendirebiliriz. 

GELİN BİRLİK OLALIM

Asıl destek ortağın ve üyenin 
desteğidir. İşsizliğe ve yoksul-
lukla ilgili yöremizdeki sorunla-
rı tespit edip çareyi yöremizde 
kendimiz bulmak zorundayız.

GÜÇLÜ ÖRGÜT

Tarımsal üretici örgütlerini ya-
şatacak ve geleceğe götürecek 
asıl güç ortakları ve üyeleridir. 
Güçlü çiftçi örgütleri kurulma-
dıkça üreticiler mağdur olmaya 
devam edecektir. Yılda bir kere 
kazanıp o para ile tüm hane 
halkını tüm yıl geçindirmek 
çok zordur.

GÜÇLÜ TARIM 

Bunları gerçekleştirdiğimizde 
güçlü tarıma ve haklarımıza 
daha kolay ulaşırız.      Üre-
timde dekar başı verimliliğinin 
arttırılması, ürün toplama yani 

hasat ve hasat sonrası 
kayıpların ön-

l e n -

mesi için çiftçilerin bilinçlendi-
rilmesi ve örgütlenmesi gerekir. 
Tarımı geliştirici, çeşitlendirici 
faaliyetlerde bulunalım, ko-
operatifler, üretici birlikleri 
kuralım” diyecek gerek kamu 
gerekse Sivil Toplum Örgütle-
rinden gelecek yönlendirici (ör-
gütleyici) lerin yetiştirilmesi ve 
bunların çiftçileri örgütlemesi 
gerekmektedir.

Batı bölgelerimizde gelişmiş 
‘’Başarılı Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’’ yöneticilerini 
kutlamak gerekir. Bu gibi çiftçi 
örgütlerinin başarılarından ör-
nek alınabilir. Serbest Toplum 
Kuruluşlarının, Ziraat Odaları, 
Üretici Birlikleri gibi kuruluşla-
rın işbirliği yapması gerekir. İn-
sanların tek başlarına haklarını 
savunmaları zordur. İnsanların 
sermaye birikimi olmadan, ye-
terli teknik bilgileri olmadan 
yatırım yapmaları mümkün 
olmamaktadır. Kooperatif  ve 
üretici birlikleri sermayelerin 
üreticilerden  toplanmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca uluslara-
rası kuruluşların, T.C. devleti-
nin, yerel yönetimlerin, özel ve 

tüzel kurumların 
ve kuru-
luşların ko-
operatif  ve 

ü r e t i c i 
birlikleri-
ne bağış, 
hibe ve 
teknoloji 
ya rd ı m ı 
sağlama-
ları ne-

deniyle üreticilerin birleşerek 
hareket etmeleri gerekmekte-
dir.
Bu nedenle başta Kalkınma 
Planlarında (Beş Yıllık Kalkın-
ma Kırsal Kalkınma Planları) 
öngörülen vizyon ve hedef-
lerin gereği yapılmalıdır. Bu 
planlarda stratejik amaç olarak 
“Ekonominin Geliştirilmesi ve 
İş İmkanlarının Artırılması” 
öngörülmüş, tedbir olarak da;

Üreticilerin Örgütlenme ve 
Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi  
birinci öncelik olarak verilmiş-
tir. Uygulanması içinde başta 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB) olmak üze-
re, STB, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi, Kalkınma Ajansları ve 
sivil toplum örgütlerine görev-
ler verilmiştir. AB fonlarından 
çiftçi örgütlenmesi ve eğitimi 
konusunda (IPARD II’ de) ya-
rarlanılacağı belirtilmektedir.   
Bu görevler arasında eğitim, alt 
yapı geliştirme ve finans kayna-
ğı sağlamak önde gelmektedir. 
‘’BİRLİKTEN KUVVET 
DOĞAR’’ atasözünü aklımı-
zın bir köşesine iyice işleyelim.

Kaynak:
10.Beş Yıllık Kalkınma Planı
Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji 
Çerçevesi,
Kırsal Kalkınma Planı
Türkiye’de Tarımsal Kalkınma ve 
Kooperatifleşme Konferansı, Diyar-
bakır,23-24 Şubat, 2015
Tarımsal Örgütlenme Eylem Pla-
nı,2014,GAP TEYAP bilgi notla-
rı(Basılmamış) Şanlıurfa

GAP TEYAP/Tarım Ekonomisti
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Cittaslow (Sakin 
Şehir), belediyele-
rin üye olabildiği, 
merkezi İtalya'da 

bulunan uluslararası bir 
birlik olup; ismini İtalyan-
ca Citta (Şehir) ve İngilizce 
Slow (Yavaş) kelimelerinden 
almıştır.  1999 yılından beri 
faaliyetlerini sürdürmekte 
olan Birliğin merkezi İtal-
ya'nın Orvieto kentinde bu-
lunmaktadır. Cittaslow Ağı, 
küreselleşmenin şehirlerin 
dokusunu, sakinlerini ve ya-
şam tarzını standartlaştırma-
sını ve yerel özelliklerini orta-
dan kaldırmasını engellemek 
için Slow Food hareketinden 
ortaya çıkmış bir kentler bir-
liğidir. 

Küreselleşmenin yarattığı 
homojen mekânlardan biri 
olmak istemeyen, yerel kimli-
ğini ve özelliklerini koruyarak 
dünya sahnesinde yer almak 
isteyen kasabaların ve kentle-
rin katıldığı bir birliktir.

Nüfusu 50.000′nin altındaki 
kentlerin üye olabildiği Cit-
taslow Ağı kentlerin kendi ge-
lenek, göreneklerini, yemek-
lerini, tarihsel kimliklerini 
korumalarını öngörmektedir. 
Ayrıca kentlerin hangi alan-
larda güçlü ve zayıf  oldukla-
rını analiz etmelerini ve sahip 
oldukları şartlar çerçevesinde 
bir strateji geliştirmelerini 
teşvik etmektedir. Günümüz-
de 27 ülkede 176 şehire Cit-
taslow hareketi yayılmıştır.

GAP VE TARIMSAL YENİLİKLER
GÜNEYDOĞU’ NUN SAKİN ŞEHRİ & 
FIRAT’IN KALBİ HALFETİ

GAP İDARESİ /Ziraat Mühendisi       
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Cittaslow birliğine üye olan 
kentlerin ve üye adaylarının 
Yavaş Felsefesine bağlı kalma-
ları ve bu çerçevede hareket 
etmeleri için 59 adet üyelik 
kriteri belirlenmiştir. Bu kri-
terler çevre, altyapı, teknoloji, 
misafirperverlik, farkındalık 
ve Slow Food projelerine des-
tek alt başlıklarında toplan-
maktadır. Cittaslow olmak 
isteyen kentlerin ve Cittaslow 
olan kentlerin bu statüleri de-
vam ettirmek için 59 kriter 
çerçevesinde projeler geliş-
tirmesi ve uygulaması gerek-
mektedir. 

Cittaslow kriterleri birlikte de-
ğerlendirildiğinde, Yavaş Şe-
hirlerin çok önemli ekoturizm 
koşullarını özünde barındırdı-
ğı ortaya çıkmaktadır. Küçük 
kentlerin geleneksel yapılarını 
korumaları, arabaların şehir 
merkezlerinden çıkarılması, 
yerel ürünler tüketilmesini 
sağlamak, teşvik etmek ve bu-
nunla birlikte sürdürülebilir 

enerji kullanımını destekle-
mek gibi kavramlar alternatif  
turizm türlerine daha fazla 
yönelmeyi ve yeni trendlerin 
oluşmasını sağlamıştır.

Türkiye’de 10 şehrimiz Cit-
taslow Birliğine üye olmuş du-
rumdadır. Bu şehirler; 
Bir tarafı masmavi deniz bir 
tarafı yemyeşil dağlarla sarılı 
Ordu’nun Perşembe İlçesi, 
Camiler, hanlar, eski konak-
ları ile mimarisini oldukça 
muhafaza etmiş Sakarya’nın 
Taraklı İlçesi, 
Ege Denizi’nin kıyısında ba-
lık, üzüm ve zeytinin bol oldu-
ğu ilk sakin şehrimiz İzmir’in 
Seferihisar İlçesi, Denizi ve 
bağlarıyla meşhur Türki-
ye’nin en batı noktası Gökçe-
ada, 
Şelale, gölleri ve sahiliyle in-
sanları dinlendiren ıhlamu-
ruyla meşhur Kırklareli’nin 
ilçesi Vize, 
Mutfağı ve farklı farklı otlarıy-
la dikkatleri çeken küçük bir balıkçı köyü Muğla’nın Ula 

İlçesi’ndeki Akyaka beldesi, 
Isparta’nın Sultan Dağlarının 
eteklerindeki Yalvaç İlçesi, 
Aydın’ın pideleriyle meşhur 
küçük şehri Yenipazar İlçesi, 
Cittaslow Birliği tarafından 
bu yıl dünyanın en iyi Sakin-
şehir ödülünü alan Artvin’in 
Şavşat İlçesi ve 
Bölgemizde yer alan şahane 
bir manzaraya ve sanki bir 
terk edilmişlik duygusuna sa-
hip olan Fırat Nehri'nin kı-
yısındaki, Şanlıurfa’ya bağlı 
saklı cennet Halfeti İlçesidir.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
tarafından uygulanmakta olan 
“GAP Entegre Kırsal Kalkın-
ma Projesi” kapsamında Hal-
feti’de turizmi çeşitlendirerek 
turizm odaklı ekonomik kal-
kınmaya ve Halfeti’nin turizm 
çekim merkezi olmasına katkı 
sağlamak için turizm alt yapı-
sının geliştirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla; 
• Halfeti’de Yavaş Turizmin 

Geliştirilmesi (CİTTASLOW) 
• Turizm Altyapısının Gelişti-
rilmesi, İskele ve Deniz Feneri 
Yapımı
• Halfeti Gerdanı GAP Asma 
Köprüsü ve Çevre Düzenle-
mesi Projeleri hayata geçiril-
miştir.

Halfeti’ye gelen turistlerin 
olmazsa olmazı, Halfeti ile 
özdeşleşmiş olan tekne tu-
rizminin geliştirilebilmesi 
kapsamında, daha güvenilir 
koşullarda teknelerin kıyıya 
yanaşabilmesi ve turistlerin 
rahatlıkla teknelere indir-
me ve binmelerini sağlamak 
amacıyla 55 tekne kapasiteli, 
güvenli, modern ve turizm 
altyapısını güçlendiren “Ma-
rina” (yüzer iskele) yapılmıştır. 
Ayrıca gece tekne turlarının 
yapılabilmesi ve olası kazala-
rın önlenmesi için ilçenin kar-
şı kıyısındaki adacığa deniz 
feneri yapılmıştır.

Nil CEVHERİ & Mustafa KOŞAR GAP İDARESİ /Ziraat Mühendisi       
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Halfeti’de kültürel mirasın 
korunması, yerel ürünlerin 
tanıtımının ve pazarlamasının 
yapılabilmesi ve ilçeye gelen 
yerli ve yabancı turistlerin 
daha uzun süreli konaklama-
larını sağlayabilmek için daha 

önce Karacadağ Kalkınma 
Ajansı tarafından yapılan 
“Konuk Evi” projesinin çev-
re düzenlenmesi, alt yapısı ve 
diğer eksikleri GAP Entegre 
Kırsal Kalkınma Projesi kap-
samında tamamlanarak hiz-
mete sunulmuştur. 

Turistlerin baraj gölü üzerin-
den bir yakadan diğer yakaya 
geçişini sağlayan geçiş esna-
sında ise Halfeti manzarası-
nın doyasıya seyredilebileceği 
Halfeti dokusuna uygun “Hal-
feti Gerdanı GAP Asma Köp-
rüsü ve Çevre Düzenlemesi” 
yapılarak hizmete başlamıştır.
 
Cittaslow Ağına katılmış olan 
şehirleri yerinde incelemek 
amacıyla yurt içi ve yurt dışı 
teknik gezileri düzenlenmiştir. 
Önce ülkemizin sakin şehirle-
ri mercek altına alınmış ve bu 
kapsamda Seferihisar, Gök-
çeada ve Akyaka ziyaret edil-
miştir. Belediye Başkanlarıyla 
görüşmeler yapılmış ve Cittas-
low kapsamında yapılmış olan 
faaliyetler yerinde incelendik-
ten sonra yurt dışı örneklerini 
yerinde görebilmek için önce 
Güney Kore daha sonra İtal-
ya’ya teknik gezi düzenlenmiş-

tir. Güney Kore’de Seoul, jeo-
nju-Hanok, Damyang ve joan 
şehirleri; İtalya’da ise Amelia, 
San Gemini, Todi, Monte 
Castello, Acquapendente ve 
Orvieto şehirleri ziyaret edil-
miş, Cittaslow yetkilileri ve 
Citta Slow’un başkenti olan 
Orvieto’da Citta Slow genel 
sekreteri Pier Giorgio Olive-
ti ile görüşmeler yapılmıştır. 
Teknik geziler kapsamında 
Citta Slow’un ortaya çıkış fel-
sefesi, uluslararası platformda 
gerçekleştirilen çalışmalar ve 
şehirlerde yapılan çalışmalar 
karşılıklı olarak görüşülmüş ve 
doğal güzelliğiyle, Citta Slow 
felsefesi kapsamında hayata 
geçirilmiş projeleriyle öne çı-
kan şehirler ziyaret edilmiştir. 
Bahse konu teknik geziler so-
nucunda gerek yurt içi gerek-
se yurt dışı örneklerden fikir 
alışverişinde bulunma ortamı 
sağlanmış ve Halfeti İlçemiz 
için neler yapabileceğimiz 
konusunda yeni fikirler orta-
ya çıkmış olup; önümüzdeki 

dönemlerde Citta Slow felse-
fesini yaşatacak, Halfeti’nin 
dokusuyla uyumlu Halfeti’nin 
güzelliğine güzellik ve sakin-
liğine sakinlik katacak yeni 
projelerle karşılaşacağımız 
aşikârdır.
GAP EKK Programı Kapsa-
mında Yürüttüğümüz Projele-
rimiz sonucunda
• Halfeti’de turizm altyapısı 
geliştirilmesine katkı sağlan-
mıştır
• Halfeti’nin ulusal ve ulusla-
rarası alanda tanıtımı yapıl-
mıştır.
• Halfeti’ye gelen yerli ve ya-
bancı turist sayısında büyük 
oranda artış sağlanmıştır.
• Halfeti’de 3 ay olan turizm 
sezon süresi 9 aya yükselmiştir.
Halfeti yerli ve yabancı birçok 
gazete dergi, TV programla-
rında yer almıştır.
• Halfeti İlçesi birçok TV di-
zisi ve sinema filmlerine ev sa-
hipliği yapmıştır.

Nil CEVHERİ & Mustafa KOŞARGAP İDARESİ /Ziraat Mühendisi       
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GAP VE SULAMA
SULAMADA TEMEL KAVRAMLAR
Toprağın yapısına ve 

verimliliğine zarar 
vermeden en az mas-
rafla, toprak ve su 

kaynaklarından en verimli bir şe-
kilde yararlanarak bitkilerin kök 
bölgesindeki elverişli nem eksiği-
nin yapay yollarla giderilmesine 
sulama denir. 

Sulamadan beklenen başarı, ko-
nunun iyi bilinmesine ve doğru 
uygulanmasına bağlıdır. Ancak 
sulama; uygun yöntemin seçil-
mesi, sistemin planlanması ve 
projelendirilmesi, kurulması ve 
işletilmesi gibi geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Diğer taraftan 
günümüzde stratejik bir önem 
kazanan suyun, etkin ve yüksek 
bir uygulama randımanıyla kul-
lanılması zorunludur.

Tarımsal üretimde su kullanım 
etkinliğinin artırılabilmesi uygun 
sulama sistemlerinin kullanılma-
sıyla mümkündür. Günümüzde 
damla sulama ve yağmurlama 
sulama sistemleri en yüksek su 
uygulama randımanına sahip 
olan sistemlerdir. Yağmurlama 
ve damla sulama; arındırılmış 
suyun ve gübrenin damlatıcı-
lar-yağmurlama başlıkları ara-
cılığı ile çok küçük fakat sürekli 
bir akış veya damlalar halinde 
toprak yüzeyine ya da içerisine 
verildiği yöntemdir. Bu sulama 
yöntemlerinde amaç; bitki ve 
toprak yüzeyinden olan evapot-
ranspirasyon (ET) ile kaybolan 
nemin, sürekli ve kullanılabilir 
nem düzeyinde kalmasını sağ-
lamaktır. Bu nedenle, basınçlı 
sulama yöntemlerinden damla 
sulama yöntemi; bitkinin yal-
nızca kök bölgesine, yağmurla-
ma sulama yöntemi ise arazinin 

tamamının ancak yeteri kadar 
sulanmasını amaçladığından, 
toprakta istenen düzeyde nemin 
tutulması temel prensiptir.

GAP Bölgesinde, 1995 yılından 
bu güne kadar sulamaya açılmış 
ve açılacak tarım alanlarındaki 
çiftçiler de “sulama ve sulu ta-
rım”  mantığı “çok su- çok verim 
” olarak algılanmıştır. Gelinen 
noktada, bilinçsizce yapılan 
aşırı sulama taban suyu yüksel-
mesine neden olmuş ve bunun 
sonucunda da önemli miktarda 
tarım arazisi vasfını yitirmiş, “su 
çok-verim yok” olmuştur. Sosyal 
ve kültürel açıdan modern su-
lama metotlarının uygulanması 
ve çiftçinin verim kaybı yaşama 
korkusu nedeniyle, yaptığı ge-
leneksel sulamadan vazgeçmesi 
zor olacaktır. 

Su-Verim İlişkisi: Sulama suyu 
kullanımında yapılan hatalarla  
%70`lere yakın kayıplar hesap-
lanmıştır. Bitkilerin farklı gelişme 
dönemlerinde ihtiyacı olan su ve 
elde edilecek verim ilişkisi farklı-
lık gösterir. Yüksek ve nitelikli ve-
rim için hangi dönemde ne ka-
dar suyun kullanılması gerekliliği 
doğru bir biçimde anlaşılmalıdır. 
Sorunun çözümü için belli bir 
sulama programı gereklidir. Su-
lama programı oluşturulmasın-
da kullanılacak suyun ve tarım-
sal alanın durumu göz önüne 
alınmalıdır. Kurak ve yarı kurak 
bölgelerde bitkinin gelişebilmesi 
için bitki kök bölgesinde devamlı 
uygun miktarda su bulunmalıdır. 
Bitkilerin gelişme dönemleri çok 
önemli olmakla birlikte bitki kök 
bölgesinde uygun nem yoksa 
verimde azalmalar beklenebilir. 
Bunun için, mevsim içerisinde 

farklı sulama zamanlarının tespit 
edilmesi gerekir. Bitki büyüme 
esnasındaki su eksikliği ile verim-
deki düşmeler arasında sıkı bir 
ilişki kurulmalıdır.

Bitki Yetişme Dönemi: Tek yıllık 
bitkilerde (pamuk, mısır, buğ-
day vb.) tohum ekiminden ha-
sata kadar, çok yıllık bitkilerde 
(yonca, bağ, meyve ağaçları) ilk 
don tarihinden son don tarihine 
kadar olan süre veya periyottur. 

Buna «bitkinin vejetasyon süresi 
»denir.

Bitki su tüketimi: Bir bitkinin bütün 
yetişme dönemi içinde yağışla 
toprağa geçen ve sulama ile ve-
rilen suyun bitki tarafından terle-
me ve topraktan olan buharlaş-
ma yoluyla atmosfere geçen su 
miktarıdır.  Buna aynı zamanda 
evapotranspirasyon denir.

Bitki su tüketimi:  terleme + bu-
harlaşma + bitkinin bünyesinde 
kullandığı sudur. Günlük, aylık 
ve mevsimlik olarak verilir ve 
milimetre (mm) olarak gösterilir. 
Hassas çalışmalarda günlük ve 
saatlik değerler de kullanılır.

BİTKİ SU TÜKETİMİNDE 
(ET) DEĞİŞİM

Güneş ışınları şiddeti arttıkça 
ET artar
Sıcaklık (hava sıcaklığı) arttıkça 
ET artar
Nispi nem arttıkça ET azalır
Rüzgar hızı arttıkça ET artar
Güneş ışınları şiddeti arttıkça 
ET artar
Bitki cinsine göre ET değişir

Aynı bitkide ekim-hasat tarihine 
göre ET değişir
Zamana (aylara) göre ET değişir.
Parsel yerine-topoğrafyaya (yük-
sekliğe-bakıya vb.) göre ET de-
ğişir

Bitkilerin suya en hassas dönemleri: 
Bitkilerin belirtilen dönemlerde 
sulanmadığı zaman en yüksek 
verim kaybının olduğu dönem 
ya da dönemlerdir. Hücrelerde 
geceleri TURGOR durumu 
meydana gelir. Hücre bölünmesi 
bu nedenle geceleri daha hızlı ve 
fazla olur. Su yetersizliği enzim 
aktivasyonunda azalmaya neden 
olur.
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ANTEPFISTIĞINDA 
UYGULANABİLECEK 
SULAMA TEKNİKLERİ
Yaşamın olduğu her 

yerde suyun ve su 
kaynaklarının tartı-
şılmaz derecede bir 

önemi bulunmaktadır. Dünya-
nın yeraltından en çok çıkar-
dığı ham madde, muhtemelen 
yeraltı suyudur. Tarım sektö-
ründeki sulama faaliyetleri de, 
bu kaynakların azalmasında 
önemli bir rol oynamaktadır 
(Jaghdani ve Brummer 2011). 
Güney Doğu Anadolu Bölge-
si genel olarak su kaynakları 
açısından zengin bir bölge 
değildir. Kalkınma Bakanlığı 
verilerine göre GAP ile birlikte 
7 Kıbrıs adası büyüklüğünde 
(1,8 milyon hektar) bir alan 
sulanabilecektir. Fakat önemli 
sayılabilecek bu sulama alanı 
büyüklüğü bile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin su kay-
nakları kullanımının, kontrollü 
bir şekilde yapılması gerçe-
ğinin önüne geçemez. Ticari 
getirisi yüksek olan bahçe bit-
kilerinde ve tarla bitkilerinde, 
sulamanın miktar ve zamanını 
daha doğru kontrol edip, uy-
gun zaman ve miktarda güb-
releme yapılarak maksimum 
ürün elde edebilmemiz için, 
yöreye ve bitkiye göre en uy-
gun sulama yöntemini seçme-
miz gerekmektedir.

GAP Bölgesinin sulamaya 
açılması ile ekonomik değeri 
yüksek olan antepfıstığı, bah-
çe bitkileri arasında ilk sırayı 

almıştır. Fakat gen merkezle-
rinden biri olmamıza rağmen 
dünya antepfıstığı üretiminin 
% 90’nı ABD ve İran üretirken 
ülkemiz sadece %10’ nu üret-
mektedir. Dünya antepfıstığı 
pazarı 2012 verilerine göre 2,5 
milyar dolar’dır. Ülkemiz bu 
pazardan sadece %1’lik pay 
almaktadır. Bu durum üzücü 
fakat önemle üzerinde du-
rulması gereken bir konudur. 
Bölgemizde antepfıstığı yetişti-
ricilerinin budamayı, gübrele-
meyi ve ilaçlamayı önemsediği 
görülmektedir. Antepfıstığının 
üretimini ve kalitesini artırmak 
için bunlara ilaveten sulamada 
oldukça önemlidir. 

Son yıllarda yapılan araştır-
malar antepfıstığı'nın sulan-
masını önermektedir. Her 
çiftçi yaptığı tarımdan en iyi 
sonucu alabilmesi için tüm 
girdileri göz önünde bulun-
durması gerekmektedir. Kısıtlı 
olan su kaynakları gibi  enerji 
giderleri de önemli bir kriter-
dir. Günümüzde son teknolo-
jiler kullanılarak bu sorunun 
önüne geçilmeye çalışılmakta-
dır. GAP Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünde yürütülen bir ça-
lışma da güneş pilleri kullanı-
larak sulamada enerji maliyet-
leri düşürülmeye çalışılmıştır. 
Hali hazırda prototipi bulunan 
bu sulama teknolojisi önümüz-
deki dönemlerde çiftçinin de 
kullanımına sunulacaktır.

Serkan KÖSETÜRKMEN MAKALE/Ziraat Mühendisi
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SULAMA NEDEN GEREK-
LİDİR VE NELERE DİKKAT 
EDİLMELİDİR
Sulama, bitkinin gelişimini sür-
dürebilmesi için gerekli olan 
ancak doğal yollarla karşıla-
namayan suyun, çevre sorunu 
yaratmadan, çeşitli biçimlerde 
toprağa verilmesi olarak tanım-
lanır.

Ülkemizde antepfıstığı üretim 
alanlarında genellikle sulama 
yapılmamaktadır. Dünyada 
önemli antepfıstığı üreticisi olan 
İran ve ABD antepfıstığı üreti-
mini tamamen sulu koşullarda 
yapmaktadır. Ülkemizde GAP 
bölgesinde uzun yıllardır kuru 
koşullarda antepfıstığı yetiştiri-
ciliği yapılmakla beraber; son 
yıllarda da sulu koşullarda an-
tepfıstığı yetiştiriciliği başlamış-
tır. Gaziantep’in Nizip ve Şan-
lıurfa’ nın Birecik ilçelerindeki 
bazı üreticiler bahçelerinde su-
lama yaparak olumlu sonuçlar 
almaya başlamışlardır. Fakat 
çiftçilerin büyük bir çoğunluğu 
antepfıstığının sulanması halin-
de kuruyabileceği gibi kaygıları 
bulunmaktadır. 

Antepfıstığı neden sulanmalıdır? 
Antepfıstığının kök yapısı ol-
dukça kuvvetlidir. Diğer birçok 
meyve ağacının yetişmediği 
verimsiz topraklarda da an-
tepfıstığı yetiştirilebilir. Fakat 
antepfıstığı toprak isteği olarak 
derin, süzek, tınlı ve nispeten 
kireçli toprakları sevmektedir. 
Toprağa dikilen fidanın ça-
buk gelişmesi, erken meyveye 
yatması, bol ve düzenli ürün 
verebilmesi için uygun toprak 
şartlarının yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Buna ilaveten 
bakım işlerinin iyi bir şekilde 
yapılmasının yanı sıra sulama 
da oldukça önemli bir yer teş-
kil etmektedir. Kurak ve yarı 
kurak bölgelerde, diğer gelişim 
etmenlerinin elverişli düzeyde 
olması durumunda, sulamay-
la birlikte üretim artışı kuruya 

göre 2-4 kat artabilir. Yapılan 
araştırmalara göre Siirt çeşidi-
nin kuru koşullarda 103 kg/da 
iken sulu koşullarda 262 kg /da 
verim artışı sağlandığı gözlem-
lenmiştir ( Arpacı,. 1995).

Sulamanın önemli faydaları 
arasında periyodisiteye olan 
olumlu etkisi de bulunmaktadır. 
Periyodisite, antepfıstığı ağaçla-
rının bir yıl ürün vererek ertesi 
yıl ürün vermemesi veya önceki 
ürün miktarından daha az ürün 
vermesi olarak tarif  edilebilir. 
Periyodisiyenin genetik olarak 
kontrol edildiği düşünülmekte-
dir. Sulama ve gübreleme gibi 
modern üretim ve işletim tek-
nikleri kullanılarak periyodisite-
nin verim üzerindeki etkisi, en 
aza indirilebilmekte, meyve iri-
liği ve çıtlama artmaktadır. Öte 
yandan, sulamayla, boş meyve 
oranı azalmakta, yaprak büyük-
lüğü, sürgün sayısı ve uzunluğu 
da artmakta ve böylece periyo-
disite şiddetini kaybetmektedir 
(Kanber ve ark ., 1990).

Antepfıstığında Önerilen Sulama 
Yöntemleri
Sulama yöntemleri yüzey (ba-
sınçsız) ve basınçlı sulama yön-
temi olmak üzere ikiye ayrılır. 
Yüzey sulama yöntemi karık, 
salma ve tava sulama; basınçlı 
sulama yöntemleri ise yağmur-
lama (sprink) ve damla sula-
madır. Damla sulama sistemi 
yüzey damlatıcıları, Toprakaltı 
damlatıcıları ve mikro yağmur-
layıcılar olmak üzere kendi ara-
larında üçe ayrılmışlardır.

Antepfıstığında genellikle yüzey 
sulama yöntemlerinden karık 
sulama, basınçlı sistemlerden 
de damla sulama yöntemleri 
uygulanmaktadır. Karık sula-
ma; ilk tesis masrafları düşük-
tür, açılan karıklara su dağılımı 
sağlar, bahçeyi uzun karıklara 
ayırmak gerekir. Her bir ağaç 
sırası için iki adet karık açılır. 
Sistemi iyi planlayarak uygu-

lanacak sulama suyunun karık 
sonuna daha kısa sürede ulaş-
ması sağlanmalıdır. 

Damla sulama; düzensiz engebeli 
araziler kolaylıkla sulanır, Diğer 
sulama sistemlerine göre daha 
yüksek bir uygulama ünifor-
mitesi sağlar. İşçilikten tasarruf  
sağlar. Bahçe toprağının sadece 
bir kısmı sulandığından yaban-
cı ot gelişimi en az düzeydedir. 
Sulamanın miktar ve zamanı 
daha doğru kontrol edilir. An-
tepfıstığı araştırma istasyonun-
da tüm parsellerde toprak altı 
damla sulama sistemleri tesis 
edilmiştir.

Damla sulama sistemi toprak 
altına gömüldüğü zaman bu-
harlaşma kayıpları ortadan kal-
kar, ağaçkakan gibi kuş zararı 
sıfıra düşer, laterallerin serilme-
si ve toplanması gibi, işçilik gi-
deri ortadan kalkar, yabancı ot 
çıkışı en düşük seviyede olur ve 
su tasarrufu oldukça yüksektir. 
Bunlara ilaveten dış etmenle-
rin etkisi ile sulama borularının 
yıpranması söz konusu değildir.

Araştırma sonuçlarına göre 
antepfıstığında yıllık su tüketi-
mi; Yüzey Sulama ile yağış ile 
birlikte, 754-803 mm (Kan-
ber,1982), Damla Sulama ile, 
415 mm (Aydın, 2004), Yüzey 
Sulama ile, 560 mm (Bilgel, 
2001). 

Enstitü deneme alanlarında 25 
yıldan bu yana antepfıstığı bah-
çelerinde sulama yapılmasına 
karşın, sulama kaynaklı her-
hangi bir zararlanma veya ağaç 
kurumalarına rastlanılmamıştır. 
Su kaynaklarının kısıtlı olduğu 
bölgemizde, üretimden ve dün-
ya fıstık pazarından aldığımız 
payın düşük olması gübreleme-
nin, ilaçlamanın ve budamanın 
yanı sıra sulamanın da antepfıs-
tığı yetiştiriciliğine bir an önce 
dahil edilmesini kaçınılmaz kıl-
maktadır.
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LOKAL ÇERÇEVEDE KATILIMCI ENTEGRE 
SULAMA YÖNETİMİ VE TARIMSAL DEĞİŞİM
(1-Harran Üniversitesi Ziraat Fak., Toprak 
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa, 
2-Adıyama Üniversitesi Teknik Bilimler 
MYO, Adıyaman, 3- Kobe Üniversitesi, 
Graduate School of  Agricultural Science, Ja-
onya; 4-Graduate School of  Fisheries Science 
and Environmental Studies, Japonya)

Son yıllarda artan nü-
fus, aşırı tüketim ve 
ekonomik girdi için 
tarımsal üretim mikta-

rında önemli artışlar meydana 
gelmiştir. Bitkisel üretimdeki 
artışlar yanında, sanayi ve ev-
sel tüketimdeki su ihtiyacı da 
büyüme göstermiştir. Su hij-
yenindeki bozulma,  yeryüzü 
ve yer altı hidrolojik denge-
deki değişim gelecekte insan 
yaşamının su kullanımı ile 
ilgili olarak sıkıntıya gireceği-
ni göstermektedir. Başta gıda 
üretimi olmak üzere suyun 
gelecekte farklı sektörlerde 
katılımcı ve entegre kullanımı 
dünyada konuşulan konular 
arasında yer almaktadır.

Yaşamın vazgeçilmez unsuru 
olan su, tarımın da temel gir-
dilerinden biridir. Sulama bir 
taraftan tarımsal üretimi artı-
rırken, diğer taraftan gerekli 
önlemler alınmazsa çevreye 
zarar vermekte ve doğal den-
genin bozulmasına yol açmak-
tadır. Dünyanın birçok bölge-
sinde ve Türkiye'de en fazla su 
kullanıcı sektör olan tarım sek-
törü, artan nüfusa bağlı olarak 
artan gıda ihtiyacı ve iklim 
değişikliği nedeniyle azalması 
beklenen su potansiyeli olmak 
üzere iki büyük sorunla karşı 
karşıyadır. Giderek kısıtlı hale 
gelen su kaynaklarına talep 

hızla arttıkça, tarımda kullanı-
lan su miktarı kısıtlanmakta ve 
dünya gıda güvenliği tehlikeye 
girmektedir (Çakmak ve Gö-
kalp, 2011).

Su sadece tarımda değil evde, 
sanayide, günlük yaşamımızın 
her aşamasında vazgeçilmez 
bir kaynaktır. Eksikliğinde gıda 
üretimi azalmakta, hijyen kay-
bolmakta, hastalıklar artmakta, 
ekonomi bozulmakta ve insan 
psikolojisi bile değişmektedir. 
Son yıllarda artan nüfusa bağlı 
olarak doğanın tahrip edilmesi 
ve sanayideki artış, küresel ısın-
mayı beraberinde getirmiş ve 
iklim dengelerinde kaymalar 
meydana gelmeye başlamıştır. 
İklimsel değişimler ve dönem-
sel kuraklıkların meydana gel-
diği yıllarda, tarımsal üretim et-
kilenmekte, ekonomi ve sosyal 
denge bozulmaktadır. Yapılan 
çalışmalar insanlığın yakın bir 
gelecekte su azalması nedeniyle 
birçok sorunla karşılaşacağını 
göstermektedir. Bu nedenle 
günümüzde suyun etkin kulla-
nımı, yönetimi konusunda ya-
pılacak farkındalık çalışmaları 
ve yönetmenlikler önem arz 
etmektedir.

Sadece ülkemizdeki tarımsal 
üretim ve su kaynaklarındaki 
değişim değil, dünyanın her-
hangi bir bölgesindeki problem 
diğer ülkelerin tarımsal denge-
sini bozmaktadır. Hızla artan 
Dünya nüfusunu azaltmak, 
küresel ısınmayı ve dönemsel 
kuraklıkları durdurmak müm-
kün olmadığına göre mevcut su 
kaynaklarının akılcı ve entegre 

yönetilmesi yapılması 
gereken en doğru iş 
olarak görülmekte-
dir. Dünya nüfusu-
nu beslemek için 
önemli olan gıda 
üretimi için en 
çok tatlı su kaynak-
larının kullanıldığı 
tarımsal alandaki su 
kullanımı ve yönetiminin 
köklü olarak gözden geçiril-
mesinde yarar bulunmaktadır. 
Özellikle ülkemiz gibi yarı ku-
rak iklimlerin etkisinde olan 
alanlarda yağışın yetersiz olma-
sı nedeniyle su kaynaklarının 
çok daha önemi büyüktür. Bu 
alanlarda yerüstü ve yer altı su 
kaynaklarının mevcut durumu 
ortaya konulmalı ve tüm sek-
törlerdeki kullanımı entegre bir 
şekilde planlanmalıdır.

Dünyanın birçok bölge-
sinde tarım ve sulama 
yapılmaktadır. Bu ne-
denle bu ülkelerdeki 
deneyimler de dikkate alı-
narak toprak yasası gibi 
bir su yasası ile sürdürü-
lebilir bir şekilde yöne-
tilmelidir.

Bu doğrultuda Harran, 
Adıyaman ve Çukurova 
Üniversitelerindeki araştırıcı-
ların da içerisinde bulunduğu 
ve dünyanın 4 ülkesinin dene-
yimlerinin elde edileceği Lokal 
Çerçevede Entegre Su Yöne-
timinin Planlanması projesi 
çerçevesinde diğer ülkelerin 
deneyimleri ülkemize aktarıl-
maktadır.
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Japonya İnsanlık 
ve Doğa İçin Araştırma Enstitüsü 
(RIHN) tarafından desteklenen bu 
projede suyun entegre, katılımcı, ve 
sürdürülebilir mantığı çerçevesi üze-
rinde ağırlıklı olarak durulmaktadır.

Gıda ve İnsan Sağlığı İçin 
Doğru Su Yönetimi 
Tatlı su kaynaklarının çoğun-
luğu tarımsal üretimde kulla-
nılmaktaysa da, özellikle evsel 

tüketim ve endüstri sektöründe 
de akıllıca kullanılması insan 
sağlığı için önemlidir. Diğer 
önemli bir konu ise evsel tüke-

tim ve endüstrideki su kul-
lanımında, suyun temiz ve 
güvenli bir şekilde koruyarak 
kullanmaktır. Bu doğrultuda 

suyun aşırı kullanımı 
sonucu meydana gelen 
su kayıpları, erozyon 

ve tuzlulaşma dışında, gıda 
üretimi için su kaynaklarının 
entegre ve sürdürülebilir bir 
şekilde yönetilmesi gerekmek-
tedir.

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 
hektar alan sulanmakta; su 
kaynaklarının % 50’ye ya-
kın bölümü, tarımsal sulama 
(%74), kentsel tüketim (%15) 

ve endüstri (%11) kullanıl-
maktadır. Sulamaya açılan 
alanların yaklaşık %92’si 
yüzey sulama yöntemleriy-
le (karık, sınır vb) sulama 
yapılmaktadır. Geri kala-
nın %7’si yağmurlama ve 
%2’si de damla yöntemiyle 
sulanmaktadır (Çakmak 
ve Gökalp, 2011). Her 

geçen gün artan su-
lama alanları da 
dikkate alındığın-
da yakın bir gele-

cekte suyun yaşa-
mımızdaki yerinin 
ne kadar değerli 
olacağı şimdiden 
görülmektedir. 

Daha önceki araş-
tırma ve söylemlerde 

tarımsal alanda istihdamı 
fazla olan ülkeler az gelişmiş 
ülke olarak tanımlanmaktaydı. 
Dünyadaki değişim ve gıdaya 
olan ihtiyaç bu durumu tersi-
ne çevirmektedir. Tarım ve gı-
daya olan ilgi ve yatırımlarda 
artış bulunmaktadır. Özellikle 
güvenli gıda üretimi en önem-
li alan olarak görülmektedir. 
Artan sağlık problemlerinin 
önemli bir kısmının da gıda ve 

hijyen eksikliğinden kaynak-
landığı düşünüldüğünde, bu 
kaynakların insanlık için öne-
mini göstermektedir.

1950 yıllarından bu yana bir-
çok ülke sulama kaynaklarını 
ekonomik büyüme, gıda gü-
venliği ve fakirliği azaltmak 
için incelemektedir (Molden, 
2007). Sulamalardaki gelişim-
den sonra, ekonomik ve sos-
yal alanda birçok başarı elde 
edilmesi ile birlikte negatif  etki 
olan su ve toprak kaynakların-
da kirlenme ve bozulmalara 
neden olmuştur ((van Schilfga-
arde, 1994; Pimentel ve ark., 
2004; Falkenmark ve Galaz; 
2007; Molden, 2007). Suyun 
insan yaşamı üzerindeki nega-
tif  etkisini azaltmak için sula-
manın entegre bir yaklaşımla 
yapılması gerekmekte ve ya-
pılan bu işlemler ekonomik ve 
sosyal entegrasyon mantığı ile 
olmalıdır (Üzerol, 2013).

Küresel ısınma, yağış reji-
mindeki değişim ve dönemsel 
kuraklık da düşünüldüğünde 
su yönetiminin daha ciddi bir 
şekilde yapılması gereğini or-
taya koymaktadır. Ülkede dö-
nemsel olarak görülen tarımsal 
ve meteorolojik kuraklıklardan 
dolayı önemli verim kayıpları 
dışında bazı sosyal sorunlar da 
meydana gelmektedir.

İklim değişikliği, Birleşmiş 
Milletler Binyıl Zirvesi’nde 
191 ülkenin imzaladığı Binyıl 
Bildirgesi’nde, başta yoksulluk 
ve açlığın ortadan kaldırılması 
ve çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması olmak üzere Binyıl 
Kalkınma Hedefleri’ne ulaş-
mada ciddi bir tehdit olarak 
gösterilmiştir. Örneğin iklim 
değişikliği, değişken yağış dü-
zeni ve azalan bitkisel üretim 
vasıtasıyla gıda güvenliği için 
bir risk oluşturabilir ve açlı-
ğın artmasına neden olabilir. 
Geniş perspektifte incelenirse, 

iklim değişikliği doğal kaynak-
lara, altyapıya ve verimliliğe 
olumsuz etki ederek ekonomik 
büyümenin yavaşlamasına ve 
dolayısıyla yoksulluğun artma-
sına yol açabilir (http://www.
iklim.mdgf-tr.org, erişim tari-
hi:15.07.2010).

Ülkelerin gelir gruplarına 
göre su kullanımı değerlendi-
rildiğinde, sanayi sektöründe 
kullanılan su, %10’dan %59’a 
kadar çıkmaktadır. Sulama 
randımanı yaklaşık olarak yü-
zey sulamada %40, yağmurla-
mada %70 ve damla sulamada 
%90’dır. Sulama randımanını 
arttıran ve sulama suyu ihtiya-
cını azaltan sulama teknikleri 
ile sulu tarımda kullanılan su-
yun yarısı tasarruf  edilebilir.

Suyun etkin kullanımı, sulama 
uygulamalarında kaynaktan 
bitkiye ulaşıncaya kadar kayıp-
ların azaltılarak su tasarrufu-
nun sağlanması ile gerçekleşe-
bilir. Tarımda su kaynaklarının 
etkin kullanımı için öncelikle 
su tasarrufu sağlayan önlemler 
alınmalıdır. Basınçlı sulama 
yöntemlerinin, özellikle damla 
sulama yönteminin kullanıl-
ması, kısıntılı sulama yapılma-
sı, kullanılan su miktarına göre 
sulama suyu ücretinin belirlen-
mesi ve sulama şebekelerinde 
açık kanal-kanalet sistemleri 
yerine borulu sistemlerin ya-
pılması gibi önlemlerle su ta-
sarrufu sağlanabilir (Çakmak 
ve Gökalp, 2011).

Kısıntılı sulama, su kaynağının 
yetersiz olduğu koşullarda tüm 
alanı sulayabilmek için tercih 
edilen bir tekniktir. Kısıntılı 
sulamada, gereken zamandan 
daha geç veya gereken miktar-
dan daha az su verilerek veya 
her ikisi birlikte yapılarak bit-
kinin strese girmesi ve daha az 
su kullanması sağlanmaktadır.
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Kısıntılı sulamada maksimum 
verim alınması yerine, su-ve-
rim ilişkileri göz önüne alına-
rak uygulanacak sulama suyu 
miktarında kısıntı yapılarak bir 
miktar verim azalmasına izin 
verilmektedir. Böylece suyun 
hangi dönem veya dönemler-
de kısılacağına karar verilerek 
birim suyla daha fazla verim, 
daha fazla gelir elde edilmesi 
ve tasarruf  edilen suyla daha 
fazla alanın sulanması müm-
kün olmaktadır. Tekniğine uy-
gun olarak hazırlanan kısıntılı 
sulama programları ile su mik-
tarından tasarruf  sağlanabil-
mektedir (Kodal, 2007).

Türkiye’de sulama suyu fiyat-
larının düşük olması tarımda 
aşırı su kullanımına neden 
olan faktörlerin başında yer 
almaktadır. Su fiyatının gerçek 
değerinden düşük olması, aşırı 
su kullanımına ve çevresel so-
runlara neden olmaktadır. Ül-
kemizde suyun fiyatı genellikle 
sulanan alan ve bitki çeşidine 
göre belirlenmektedir. Ancak 
toplanan miktar tahakkuk etti-
rilenden daha düşük olmakta-
dır. Mevcut su ücretleri işletme 
ve bakım masraflarını karşıla-
maya yeterli değildir. Ülkemiz-
de sulama suyu fiyatlandırma 
esasları günün koşullarına göre 
yüzey ve yeraltı suları için ye-
niden belirlenmeli ve bununla 
ilgili yasal düzenlemeler yapıl-
malıdır (Aküzüm ve Çakmak, 
2008).

Sulama suyunun kısıtlı olduğu 
yerlerde, sulama için gerekli 
niteliklere sahip atık suların 
tekrar kullanımı önerilmekte-
dir. Ancak, dünya çapında atık 
suların düşük düzeyde arıtıl-
dığı ve su kaynaklarının hızla 
kirlendiği dikkate alınırsa, bu 
konuda çok hızlı hareket edil-
mesi gerektiği açıktır. Atıksu 
sorunu çok karmaşıktır ve her 
ülke, her il ya da her belediye 
için özel olarak ele alınması 
gerekecek ölçüde önemlidir 

(Kanber ve ark, 2008).

Entegre ve Katılımcı Su Yönetimi
Su sadece tarımsal sulamada 
kullanılmayıp insan yaşamının 
her aşamasında bulunmakta-
dır. Bu nedenle su yönetiminin 
tüm paydaşlar tarafından katı-
lımcı, entegre ve sürdürülebilir 
bir anlayışla yönetilmelidir.

Harran, Adıyaman ve Çu-
kurova Üniversitelerindeki 
araştırıcılarla diğer 3 ülke bi-
lim insanlarıyla ortak yaptık-
ları çalışmada ve Japonya İn-
sanlık ve Doğa İçin Araştırma 
Enstitüsü (RIHN) tarafından 
desteklen projede dünyada son 
yıllarda ön plana çıkan katı-
lımcı, entegre ve sürdürülebilir 
su yönetimi konularında çalış-
malar yapılmaktadır. Bu çalış-
manın temel felsefesi aşağıda 
yer almaktadır.

Dünyada uzun yıllardan bu 
yana baskı unsuru olan su yö-
netimi, insan ve doğa entegras-
yonunun bir bileşeni olmalıdır. 
Tarımdaki su kullanımındaki 
artışın dünyadaki gıda üretimi 
ve kaynak yönetiminde önemli 
yeri bulunmaktadır.  Ulusla-
rarası bağlamda çok önemli 
olan su dengesi, su kalitesi, 
tarım toprağı ve su dinami-
ği, ekosistemin korunması ve 
gelecek için su kaynaklarının 
geliştirilmesi lokal alanlarda 
yönetiminde dahi sürdürüle-
bilirliğe katkıda bulunmalıdır. 
Bu sonuçlara ulaşmak için de 
farklı bilim dallarındaki araş-
tırıcılar konuyu doğru sentez 
ederek entegre katılımcı su yö-
netimine çözüm aramaktadır. 
Bu amaçla;
a) Gelecekteki entegre su yöne-
timine doğru yön çizmek için 
Dünyadaki lokal su yönetimi-
nin geçmişi ve çevresel etkileri 
incelenmektedir
b) Hiyerarşik yapısı ve fonk-
siyonlarını da içeren lokal su 
yönetim sistemini temel çerçe-
vede düzenlemek için su oto-

riteleri ve yerel su kullanıcıları 
ile katılımcı su yönetimi üze-
rinde çalışılmaktadır.
Bu konulardaki bilgi ve başarı, 
etkin kaynak koruyucu gıda 
üretimi ve gelecekte yukarı-
daki global çevresel sorunlara 
çözüm getirecek öngörülere 
mümkün ölçekte çözüm ve 
katkı sağlayacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Gıda ve sanayide gelişme ve 
sulama alanlarındaki artış ge-
lecekte su ile ilgili sıkıntıların 
olabileceğini göstermektedir. 
Ülkemiz iklimini de düşün-
düğümüzde ağırlıklı bölümü 
yarı kurak iklim etkisinde bu-
lunması nedeniyle bitki yetiş-
tiriciliğinde suyun önemi çok 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. 
Gelecek Türkiye'sinde sulama-
ya uygun tüm alanlar dışın-
da sulamaya uygun olmayan 
alanlarda sulanmaya zorlana-
caktır. Bu nedenle mevcut su 
kaynakları yeterli gelmeyecek 
ve yeraltı su kaynaklarına yö-
nelme olacaktır. Günümüzde 
yer altı su kaynaklarının kont-
rolsüz kullanılması bazı geniş 
ovalardaki su rezervinin daha 
derinlere indirdiği bilinmekte-
dir. Bu nedenle yeraltı su kay-
naklarının sağlıklı bir şekilde 
belirlenmesi ve bu su kaynak-
larının haritasının yapılması, 
mevcut duruma göre yağışlı 
mevsimlerde bu rezervlerin 
zenginleştirilmesi ana hedefler 
olmalıdır.

Önemi artacak tarım ve ta-
rıma dayalı sektörlerin eko-
nomik getirisinin artacak ol-
ması, gelecekte suyun insan 
yaşamındaki önemini daha da 
artıracak ve su ile ilgili birçok 
sosyal olaylar yaşanacak ve da-
valar olacaktır.

Küresel iklim değişimlerinin 
de esas sebebi olan insanların 
doğayı tahrip etmesi ve dö-
nemsel kuraklıklar da suyun 
günlük yaşamdaki etkisini ar-

tıracaktır.

Bu açıdan, suyun etkin kul-
lanımı, yeni su kaynaklarının 
bulunması sorunun çözümü 
için büyük önem taşımaktadır. 
Suyun etkin kullanılması, sula-
ma ile ilgili alışkanlıkların de-
ğiştirilmesine, yeni sulama yö-
netim anlayışının uygulanması 
bağlıdır. Su kaynakları dışında, 
gıda üretim ortamı olan toprak 
kaynakları da hızla bozulmak-
ta, alansal olarak daralmakta 
ve artan gıda üretimi için aşırı 
ilaç kullanımı ve GDO' ya yö-
nelmede artış görülmektedir. 
Bu nedenle güvenli gıda ve in-
san sağlığı için toprak kaynak-
ları ile birlikte su kaynaklarının 
entegre, katılımcı ve sürdürü-
lebilir yönetimi güvenli gelecek 
için gerekmektedir.
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GAP LİDER ÇİFTÇİ KAMPI
Ülkemizde yaşayan 

nüfusun yaklaşık 
%30’u kırsal ke-
simde yaşamakta-

dır. Bugüne kadar bu kesimin 
gelişmesi ve kalkınması için 
değişik yatırımlar yapılmış ve 
projeler uygulanmıştır. Ancak 
tüm çabalara rağmen hedef-
lenen sonuçlara ulaşılamamış 
ve kırsal kesimde yaşayanların 
değişimi tamamen sağlanama-
mıştır. Kırsal kesimin kalkın-
ması için hep tarımsal faali-
yetlere odaklanılmakta, neyin 
nasıl yapılacağı anlatılmakta ve 
sonuca ulaşmak için teşvikler 
ve destekler de verilmektedir. 
Ancak uygulamaları yapacak 
çiftçi üzerinde yeterince du-
rulmamaktadır.  Yeni teknik 
ve teknolojilerin kullanımı, 
doğal kaynakların sürdürü-
lebilir yönetimi, paylaşım ve 
birlikte iş yapma (örgütlenme) 
kültürü konularında yeterince 
program uygulanmamaktadır. 
Sonuç olarak, kırsal alanda 
toplumsal değişim çok yavaş 
gerçekleşmektedir.  Bunun so-
nucu olarak araştırma sonuçla-
rı raflarda beklemekte, bilinçsiz 
tarımsal uygulamalar devam 
etmekte, su israf  edilmekte, 

yapılan tarla içi geliştirme ya-
tırımları kısa zamanda devre 
dışı kalmakta, topraklar ço-
raklaşmakta,  doğal kaynaklar 
gelecek nesiller düşünülmeden 
hovardaca harcanmaktadır. 

Çiftçilik çok bileşenli ve üretim 
temelli olması nedeniyle dün-
yanın en zor mesleklerinden 
biridir. Bir çiftçinin her şeyi 
bilmesi beklenemez. Ancak 
her konuda nihai karar veren 
de odur. Bu kararlar kısa dö-
nem (üretime yönelik faaliyet 
planlamaları) ve uzun dönem 
kararlar (ürün seçimi, makine 
parkı oluşturma) olabilir ve isa-
betli olabilmesi için bilgi düze-
yin ile karar alma kapasitesinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca karar alacak kişinin bu 
süreçte sıkı sıkı bir iletişim ve 
istişare halinde olması gerekir.  

O halde çiftçileri önce bilgiyi 
almaya ve teknolojiyi kullan-
maya açık, çevresindeki deği-
şimin bir parçası olmaya hazır, 
düşünce ve davranış değişimi-
nin içine sokmamız gerekir. 
Bunu başardığımızda gelişen 
yönetimsel kapasiteleri sonucu 
geleceğe yönelik karar almaları 

daha kolay olacaktır. Avrupa 
Birliği’ne girme sürecinde bu 
daha da önem kazanmaktadır. 
Çiftçilerimiz ulusal ve ulusla-
rarası pazarda istenen stan-
dart ve kalitede rakiplerinden 
daha düşük maliyetle üretimde 
bulunmaz ve devamlı olarak 
kendilerini geliştirmezlerse ta-
rımsal üretimi bırakmak veya 
düşük geliri kabullenmek zo-
runda kalırlar. Bu nedenle kır-
sal kesimdeki beklentilerimize 
ulaşmamız çiftçilerin yönetim-
sel kapasitelerinin sürekli ola-
rak geliştirilmesini gerekmekte-

dir. Bu hedefe ancak ve ancak 
çiftçilerin düşünce tarzlarının 
değiştirilmesi ile ulaşılabilir. 
Bunun sonucunda bekleyen 
değil; isteyen, soran, araştıran, 
karar veren ve uygulayan bir 
çiftçi profili ortaya çıkacaktır. 

GAP Tarım Kampı Lider Çift-
çi Projesi bu anlayışla hazırlan-
mış insan odaklı bir projedir. 
Doğrudan tarımı hedefleyen 
bir proje değildir. Projeye ka-
tılanların gelecekte mutlaka 
çiftçi olması da beklenmemek-
tedir. Ancak projeye katılanla-
rın kırsal kesimin değişimine 
katkıda bulunulacağından ve 
öncülük edeceğinden şüphe 
yoktur. Sonuç olarak bu proje 
bir kapasite geliştirme projesi 
olup insan davranışlarının de-
ğişimini hedeflemektedir.
 
Projenin amacı, çağımızın ko-
şulları doğrultusunda kırsal 
kesimde, her alanda değişimin 
rehberliğini yapacak öncüler 
yetiştirmektir

"Eğlenirken öğrenmek, öğrenirken eğlenmek"
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Proje İle Hedeflenen Sonuçlar
Yeniliklere açık tarım liderle-
rini yetiştirmek suretiyle su ve 
toprak kaynaklarının sürdürü-
lebilir kullanımını sağlamak; 
katılımcı bir anlayışla doğru ve 
hızlı karar alabilme; Kendine 
özgüveni olan ve anlaşılır şe-
kilde konuşabilme becerisi ile 
anlama ve anlatma yeteneğini 
geliştirme; Gittikçe küçülen 
dünyada doğru ve hızlı iletişimi 
öğretmek ve bilgisayar-interne-
ti amaçlarımız doğrultusunda 
kullanma; Sporun hem sağlık, 
hem de sosyal yaşamın bir ge-
reği olarak bilinçli yapılması, 
bu sayede ekip ruhunun gelişti-
rilmesi ve sosyal kaynaşmanın 
sağlanması; Yeteneklerin orta-
ya çıkarılması ve geliştirilmesi; 
Sulu tarım koşullarında yetiş-
tirme tekniklerinin öğretilme-
si; Karar alma ve yönetimsel 
kapasitenin geliştirilmesi; Çev-
re bilincinin aşılanması; Dü-
şünce ve deneyimlerin payla-
şımı; Destek alabileceği kurum 
ve kuruluşların tanıtılması; 
Görev ve sorumluluk alma bi-
lincinin yerleştirilmesi; Çevresi 
ile barışık, değişime ve geliş-
meye hazır katılımcı anlayışın 
geliştirilmesi; Bilgi kaynakları 
ve çiftçiler arasında çift yönlü 
bir iletişim kurulabilmesi için 
alt yapının oluşturulması; İz-
leme ve değerlendirme sonucu 
kampçıların yaşamlarındaki 
gelişmelerin izlenmesi ve yeni 
programların düzenlenmesi 
hedeflenmektedir.

Proje kapsamında GAP Tarım 
Kampı Lider Çiftçi Projesi be-
lirtilen amaç ve hedefler doğ-
rultusunda; 11-13 yaşlarındaki 
çiftçi çocuklarını proje formatı-
na göre 12 günlük devreler ha-
linde eğitime alınmaktadır. Bir 
kamp dönemine kız-erkek 40 
kişi alınmaktadır. Kampçılar 
8 kişilik takımlara ayrılmakta 
ve her takımın başında onlara 
model olabilecek bir ekip lideri 
görevlendirilmektedir. Kamp-
ta görevli lider ve destek ekibi, 

kampçılar gibi yirmi dört saat 
kamp yerleşkesinde kalmak-
tadır. Kampta eğitim teorik, 
uygulamalı ve eğitsel çalışma-
lar şeklinde yürütülmektedir. 
Günlük eğitim, sabah spor ile 
başlar ve kamp televizyon yayı-
nı ile sona ermektedir. 

Her gün konuk saatinde GAP 
idaresi, DSİ, Tarım İl Mü-
dürlüğü, GAP TAEM, Ziraat 
Fakültesi ve Ziraat odası gibi 
tarımla ilgili kurum ve kuruluş-
ların üst düzey yetkilisi tarafın-
dan kurumun yetki ve sorumlu-
lukları konusunda kampçılara 
bilgilendirme yapılarak çiftçi 
ile olan ilişkileri anlatılmakta-
dır. Çiftçiye ne şekilde, hangi 
konularda yardımcı olabile-
cekleri ve nasıl iletişim kura-
bilecekleri anlatılarak soruları 
cevaplandırılmaktadır. 

Tarım saatinden sonra konu 
uzmanları tarafından su, top-
rak, bitkisel üretim, hayvancı-
lık, örgütlenme, güvenli gıda, 
tarım sigortası ve tarımsal 
desteklemeler gibi konularda 
interaktif  bilgilendirmeler ya-
pılmaktadır.

Eğitim bilgisayar kullanımı 
ve tarımsal konularda inter-
netten yararlanma, ingilizce, 
tarım ve eğitsel çalışma istas-
yonlarında devam etmektedir. 
Öğle yemeğinden sonra saha 
gezileri, spor, müzik, folklor 
çalışmalarına yer verilmekte-
dir. Uygulama saati olan saha 
gezilerinde, o gün konuk saa-
tine gelen kurumun uygulama 
sahaları ziyaret edilerek sula-
ma, tarımsal mekanizasyon ve 
yetiştirme teknikleri konuların-
da öğrenilen bilgiler pekiştiril-
mektedir. Bu saatte DSİ tara-
fından iletmeye açılan sulama 
projeleri, Araştırma Enstitüsü 
araştırma istasyonu, Ziraat fa-
kültesi deneme sahaları, Tarım 
İl Müdürlüğü ve sulama birliği 
sahaları gibi kurumlar ziyaret 
edilerek bilgi alınmaktadır. Uy-

gulama gezilerinden sonra spor 
saatinde yüzme, masa tenisi, 
futbol, voleybol ve basketbol 
faaliyetlerine yer verilir. Tur-
nuvalar düzenlenir. Spor saa-
tinden sonra kişisel temizlikten 
yapılır ve akşam yemeğine ge-
çilir. Akşam yemeğinden sonra 
o gün öğrenilenlerin pekiştiril-
diği kamp televizyonu yayınına 
hazırlıklar yapılır. Her takım 
liderleri rehberliğinde kamp te-
levizyonu saatinde sunacakları 
bir etkinlik hazırlanmaktadır. 
Kamp TV saatinde başta bilgi 
yarışmaları olmak üzere, ya-
rışmalar, dramalar, folklor ve 
müzik etkinliklerine yer verilir. 
Kişisel yeteneklere bu saatte or-
taya çıkarılmaktadır. Kamçılar 
yaşamlarının birçok ilkini bu 

kampta yaşamaktadır. Muhte-
melen on iki gün boyunca hiç 
televizyon izlememek de bun-
lardan biri olmalıdır. Kamp 
televizyonu yayını ‘bugün neler 
öğrendik sunumu ile sona erer. 
Sütünü içen kampçılar uykuya 
çekilirler. 

Ayrıca her kamp döneminde 
Şanlıurfa’da müze, balıklı göl, 
Atatürk Barajı, Gaziantep’te 
ise Zeugma Müzesi ve hay-
vanat bahçesi gezilmektedir. 
Kamp süresince faaliyetle-
rinin bir özeti olan veda ge-
cesi etkinlikleri, kampçıların 
büyüklerine, ailelerine ve mi-
safirlere sundukları bir gurur 
gecesi olmaktadır. 

İbrahim ŞAHİN GAP TEYAP/İBY Uzmanı
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Projenin geldiği noktada, 
GAP Tarım Kampı Lider 
Çiftçi Yetiştirme Projesi GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı koordinasyonunda, 
2002 yılından beri yürütül-
mektedir. Bu süreçte edinilen 
deneyimlerle proje devamlı 
olarak değerlendirilmekte ve 
gerekli değişiklikler, ilaveler 
yapılmaktadır. Proje kap-
samında 11-13 yaşlarında-
ki çiftçi çocukları, yukarıda 
özetlenen proje formatına 
göre 12 günlük devreler ha-
linde eğitilmektedir.
     
2015 yılı 2. kamp dönemi da-
hil toplam 39 kamp dönemi 
yapılmıştır. GAP Bölgesinde 
özellikle sulamaya açılmış 
ve açılacak alanlar ağırlık-
lı olmak üzere, kırsal alanda 
yaşayan 11-13 yaşlarındaki 
çiftçi çocukları düzenlenen 
kampa katılım sağlamışlar-
dır. Bugüne kadar yapılan 39 
kamp dönemine toplam 1519 
(kız-erkek) çocuk katılmıştır.

Proje “önce insan” anlayışı, 

“Yaparak, yaşayarak öğren-
me” tekniği ve  “Öğrenirken 
eğlenmek, eğlenirken öğren-
mek” felsefesi ile yürütülmek-
tedir.

Değerlendirme
Projenin yazarlarından biri ve 
uygulamaya konduğu günden 
bugüne danışmanlığını yapan 
ve uygulamada yer alan biri 
olarak, 12 günlük bir zaman 
diliminin kampçıların yaşa-
mını bu kadar olumlu etkile-
yeceğini hiç düşünmemiştim. 

Kampa ilk gelişlerinde çekin-
gen, telefonları ve paraları 
teslim alındığında ürken ve 
nihayet tanımadığı bir kam-
pçı ile kulübede kalacağını 
öğrenince endişelenen genç-
lerin ruh halini tarif  etmek 
çok güç. Ancak bir iki gün 
içinde aynı duyguların yerini 
özgüven, huzur ve mutluluk 
aldığını görmek bu işin en 
keyif  veren mutluluklarından 
olmaktadır. Ayrılık günü hü-
zün ve gözyaşları benim ifade 
etmekte zorlandığım duygu-
ları en güzel şekilde anlatıyor.

Bu öngörülerle projeyi ha-
zırlamakla birlikte, bu sihirli 
dokunuşun sırrını açıklaya-
madığımı itiraf  ediyorum. 
Sihirli dokunuşu 2015 2. 
Dönem kampına Kızıltepe/
Mardin’den katılan Nahide 
Baran’ın kamp hakkındaki 
düşüncelerinden fark etmek 
çok zor olmasa gerek…

Sevgili Arkadaşlar,
Öncelikle bu projenin uygulanma-
sında görev alan başta GAP İdare-
si Başkanlığı olmak üzere kampın 
kurulmasında emeği geçen, katkısı 
olan herkese sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
Burada hayatımın en güzel gün-
lerini yaşadığımı hatta yaşamakta 
olduğumu belirtmek istiyorum.
Çoğumuz yaşadığımız şehirlerden 
ne başka yerleri görmeye gittik, 
nede başka hayatlara penceremizi 

açtık. Hayatın sadece bizden ibaret 
olduğunu dünyanın sadece bizim 
etrafımızda döndüğünü düşünüyor-
duk. Yani sizin anlayacağınız gö-
zümüzde at gözlükleri taşıyorduk. 
Bizde onlar gibi etrafımızı değil de 
sadece önümüzü görüyorduk. Yeni 
dostlar, yeni arkadaşlıklar edinmek 
bize biraz garip geliyordu. Aslında 
“Ben onlarla nasıl anlaşırım? Ya 
bana karşı çirkin davranırlarsa o 
zaman ne yaparım” gibi düşünce-
lerle önyargılı bir şekilde davranı-
yorduk. Ama kamp hayatı bunlara 
bir son vererek bizlere bir fırsat 
sundu. Yani GAP Tarım Kampına 
gelince hayatın sadece bizden ibaret 
olmadığını yeni dostluklar,  arka-
daşlıklar kurarak sevginin arttığı-
nı anladım. Ve bu durumdan çok 
mutluyum.
Evet, belki ailelerimizden uzak 
kalmış olabiliriz, belki bazıları-
mızın özlem duygusu kabarmış 
olabilir. Ama bu gibi sorunlarımı-
zı aramızda kurduğumuz dostluk 

ve sevgiyle paylaşarak giderdik. 
Kocaman bir GAP Tarım Kampı 
ailesi oluşturduk.
Hepimiz başka İllerden, başka 
köylerden geldik hepimizin damak 
tadı farklıydı, hepimizin uyku sa-
atleri farklıydı buraya gelince aynı 
hayatı birlikte yaşamaya başladık. 
Bu hayattan çok mutlu olduğumu 
bir kez daha belirtmek istiyorum.
Bazılarımız İngilizce, bilgisayar 
dersini bilmediği halde geldi. Bu-
rada aldığımız eğitimler sonucunda 
öğrendik, bilgilerimizi geliştirdik.
Bizlere emek veren bütün liderle-
rimize, bu güzellikleri yaşatan, 
katkısı olan herkese bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bizlerden sevgilerini esirgemeyen 
herkesi seviyoruz.
Bambaşka hayatların buluştuğu bu 
kampa sevgi ile geldik, sevgimizi 
büyüterek gidiyoruz.

İbrahim ŞAHİNGAP TEYAP/İBY Uzmanı
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ÇİFTÇİNİN GÜNLÜĞÜ
MISIR

Mısır dünyada 
tahıllar içinde 
üretim açısından 
buğdaydan son-

ra ikinci sırada yer alır.. Mısır, 
hayvan yemi ve insan yiyeceği 
olarak çok değişik alanlarda kul-
lanılan ve ülkemizde buğday ve 
arpadan sonra en fazla üretilen 
bir hububat bitkisidir. Ülkemi-
zin hemen her yerinde yetiştiri-
len mısır, yakın zamana kadar 
yaygın bir şekilde sadece Kara-
deniz Bölgesinde yetiştirilmekte 
iken 1980 li yıllardan itibaren 
özellikle de 2000 yıllarından 
sonra artan bir ivme ile Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde mısır 
ekiliş alanları artmıştır.  Bugün 
dekara verimin arttığı, verimin 
2000 kg/da ulaştığı bu dönem-
lerde bitki besleme ve sulamanın 
yanında hastalık ve zararlılar ile 
mücadele daha da önem kazan-
maktadır.

HASTALIKLAR:
Mısırda Rastık Hastalığı (Ustilago 
maydis):  Hastalık ertesi yıla bu-
laşık toprak ve hastalıklı bitki 
artıkları ile geçer. Sporlar kış 
şartlarına çok dayanıklıdır. Has-
talığın bilhassa kumsal geçirgen 

ve sıcak topraklarda 8 yıl can-
lı olarak kaldığı saptanmıştır. 
Hastalıklı bitki artıklarını yiyen 
hayvanların sindirim organla-
rından da sporlar canlılıklarını 
yitirmeden geçerler. Gübre ile 
tekrar tarlaya taşınıp enfeksiyon 
kaynağı olabilirler. Yağış has-
talığın gelişmesinde önemli bir 
etkendir.. Yağışların yaz başına 
kaydığı yıllarda hastalık daha 
çok görülür. Kurak bölgeler-
deki sulamada hastalığı teşvik 
eder. Bitkinin tüm toprak üstü 
aksamında; Yaprak, sap, koçan, 
püskül ve erkek çiçeklerinde gö-
rülür.
Zararın önlenmesi veya en az 
düzeye indirilmesi için alınacak 
başlıca önlemler: 
a -Mısır rastığının çok fazla za-
rarlı olduğu yerlerde en az 3-4 
yıllık bir münavebe uygulanma-
lıdır.
b - Çok erken ve çok geç ekim-
lerden kaçınılmalıdır. 
c - Rastık keseleri olgunlaşma-
dan kesilip yok edilmelidir. 
d - Hastalıklı bitki artıkları ve 
galler ya çok derine gömülmeli 
veya yakılmalıdır. Hayvanlara 
yedirilmemelidir. 
e - Bitkileri yaralamaktan ve faz-

la azotlu gübre vermekten kaçı-
nılmalıdır. 
f  - Böceklerle mücadele ederek 
bitki yaralamaları önlenmelidir. 
g - Dayanıklı çeşit tavsiye edil-
melidir.

Kimyasal Mücadele: Hastalığın en-
feksiyon kaynağı etmenle bula-
şık toprak olmakla birlikte temiz 
toprakların bu etmenle bulaştı-
rılmaması için, tohumların yo-
ğun bir şekilde oluşan sporlarla 
bulaşık olabileceği düşünülerek 
Captan veya Thiram bileşimli 
ilaçlarla tohum ilaçlaması öne-
rilir.

Mısırda Pythium Spp. Ve Fusarium 
Spp.
Erken dönemde ortaya çıkan 
hastalıklar drenajı zayıf  ve 
oksijenin yetersiz olduğu ağır 
topraklarda görülür. Geç dö-
nem kök çürüklükleri, özellikle 
Fusarium türleri ile birlikte ol-
gunluk süresini, kök dokularının 
yaşlanmasını ve tarla streslerini 
arttırırlar. Burada belirtilen geç 
dönem çürüklükleri genelde 
gövde çürüklüğü hastalığına ge-
çisin başlangıcıdır.  Hastalığın 
Belirtileri, Ekonomik Önemi 
ve Yayılışı: Bulaşık tohum ekil-
diğinde veya sağlam tohumu 
toprakta enfekte ederek çürüte-
bildikleri gibi, çimlenmekte olan 

ve çimlenmiş fidelerin toprak 
altı ve toprak üstü kısımların-
dan enfekte ederek çimlenmeyi 
önler veya çimlenmiş fidelerde 
fide yanıklığı olarak adlandırılan 
“çökerten” zararına neden olur-
lar. Başlangıçta tarlada yer yer 
sıra üzerinde düzensiz çıkışlar 
ve solgun fideler görülür. Mısı-
rın hızlı gelişme dönemlerinde 
Fusarium ve Pythium türlerinin 
yaptığı zararlar kök boğazı ve 
sap çürüklüğü şeklinde ortaya 
çıkar. Kök boğazı çürüklüğü 
bitkilerin toprak seviyesinde olu-
şur. Önceleri bitkilerin çok kısa 
sürede su istemesi seklinde orta-
ya çıkar. Pythium kök boğazı ve 
sap çürüklüğünde tipik olarak 
bitkilerde gövde ekseni etrafında 
dönme ve bükülmeler meydana 
gelir. Bitki devrilir, toprağa değ-
diği boğumlarda destek kökle-
rin oluştuğu görülür. Pythium 
kök boğazı ve sap çürüklüğüne 
yakalanmış mısır bitkilerinde 
toprak yüzeyine yakın olan ilk 
boğumda kahverengimsi, sulu, 
yumuşak ve hızlı gelişen bir 
çökme meydana gelir. Sap çü-
rüklüğü ise mısırlar tepe püskü-
lü çıkarmadan önce veya sonra 
gelişmenin hızlı olduğu taze bo-
ğum aralarında görülür Fusari-
um sap çürüklüğünde bitkilerin 
boğum, koçan koltuğu ve koçan 
saplarında çürümeler görülür. 
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Mısır kök,  kök boğazı ve sap 
çürüklüklerine neden olan ve 
genelde toprak fungusu olan 
bu patojenlerin neden olduğu 
kayıplar çevre faktörlerinden 
etkilenmektedir. Artan azot 
dozlarının, dekara 12 kg. saf  
Azottan sonra hastalığı art-
tırdığı, 9.000 bitki /dekar sık-
lığında gövde çürüklüğünün 
yüksek olduğu ve verimin azal-
dığı belirlenmiştir. Fusarium 
'un neden olduğu kök ve gövde 
çürüklüğü üzerine anız yak-
manın bir etkisi olmadığı da 
belirlenmiştir.

ZARARLILAR:
TEL KURDU: Erginler bitki 
yapraklarında beslenirlerse 
de önemli zararları görülmez. 
Larvalar bitkilerin toprak altı 
organlarına saldırır. İnce olan 

mısır köklerini koparırlar, kalın 
köklerde ve toprağa yakın ana 
gövde içinde galeriler açarak 
beslenirler. Bu şekilde zarar 
gören bitkiler kolayca kurur. 
Yoğun bulundukları yerlerde 
zararları çok fazla olup, bazı 
mısır tarlalarında bu zarar 
% 80'e kadar yükselir. Olgun 
larvalar daha ağır zarara yol 
açarlar.

Kültürel Önlemler 
Larvaların dayanıklı bir görü-
nüşü olmasına rağmen, çevre 
koşullarına karşı: çok duyar-

lıdırlar. Tel kurdunun yüzeye 
yakın olduğu, yaz sonları veya 
sonbaharda yapılacak bir top-
rak işlemesi geniş ölçüde ölü-
me neden olur. Genç larvaları 
kuraklığa karşı: en iyi biçimde 
koruyan tarla içindeki veya 
çevresindeki devamlı veya 
geçici çayırlar sürümü yazın 
yapılmalıdır. Uygun olduğu 
takdirde yazın veya kışın ya-
pılacak toprak işlemesi zarar-
lının azalmasında etkili olur. 
Hasat sonu sapların yakılması 
da populasyonu etkiler. Ayrıca 
toprağı tam doyuran sulama 
tel kurtlarını öldürme bakı-
mından çok etkilidir. Soğuk 
ve kurak havalarda zararlının 
azalmasına neden olur.   

Kimyasal Mücadele: Mısır için 
m2'de 10 veya daha fazla larva 
saptanmışsa tohum veya top-
rak ilaçlamasına geçilir. İlaçla-
ma ekim veya dikimden önce 
uygulanmalıdır. Ayrıca eylül 
veya ekim ayında toprak tavın-
da iken de yapılabilir.

BOZKURT:  Bozkurt erginleri 
nisan ayı başlarında görülme-
ye başlar. Kelebekler geceleri 
faaliyet gösterip çıkışlarından 
2-3 gün sonra yumurtalarını 
tek tek ve ya küçük gruplar ha-
linde bitkilerin gövdeleri üzeri-
ne, yaprakların alt yüzeylerine 

ve ya torak yüzeyine bırakırlar. 
Larvalarda genellikle gece fa-
aliyet gösterirler. Gündüzleri 
kestikleri bitkinin yanında top-
rak içinde gizlenirler.

Bozkurt Ergini

Zarar Şekli: Bozkurtlar, toprak 
altı zararlısı olup özellikle bi-
rinci ürün mısırda zarar ya-

parlar. Larvalar genellikle genç 
mısır bitkilerinin kök boğazını 
toprak yüzeyine yakın yerden 
keserek bitkinin büyüme böl-
gesi sararıp kuruması ve ölme-
sine neden olur.

Mısırda Bozkurt Zararı
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Yöntemler: Toprak iş-
lemenin iyi yapılması gerek-
mektedir. Bu tip uygulamalar 
zararlı sayısını azaltmaktadır.

Kimyasal Mücadele:
Tohum İlaçlaması: En etkili 
yöntem tohum ilaçlamasıdır; 
Bunun için ilaçlama bidonları 
kullanılır. İlaçlama bidonları 
yok ise beton üzerine ve düz 
bir yere serilmiş naylon örtü 
üzerine tohum dökülür.100 
kg tohuma 1 litre su ve 100 
ml yayıcı yapıştırıcı ve ya 750 
g şeker ilave edilerek tohum 
karıştırılır.Daha sonra öneri-
len dozdaki ilaç tohum üzeri-
ne serpilir  ve iyice karıştırılır. 
İlaçlanmış tohum fazla bekle-
tilmeden ekilir.

Kepekli Yem Yöntemi: Önce ke-
pek ve ile birbiri ile karıştırı-
lır. Daha sonra karışıma 10 
kg kepeğe 500 gr şeker ve ya 
pekmez ilave edilerek, hamur 
halini almayacak şekilde su ile 
nemlendirilir. Zehirli yem uy-
gulamasında en önemli etken-
lerden biri toprağın tavında 
olmasıdır. Çünkü larvalar ge-
nellikle kuru toprak üzerinde 
gezinmezler. Bu tip durumlar-

da mücadeleden iyi sonuç ala-
bilmek için hazırlanan zehirli 
yem olanaklar ölçüsünde yağ-
mur veya sulamadan sonra, 
akşam üzeri tarlaya serpilmesi 
uygun olacaktır. Ayrıca zehirli 
yemin bitki dibine yakın yerler 
konulması sağlanmalıdır.
 
Yeşil Aksam İlaçlaması: Yüzey 
ilaçlaması günün sakin saatle-
rinde yapılır. Bitkilerin ve kök 
boğazına yakın toprak yüzeyi 
ilaçlanır.

MISIR KOÇANKURDU: Kele-
bekler ilkbaharda, mart sonun-
dan itibaren görülmeye başlar-
lar. Bir dişi 250-300 yumurta 
bırakır. Yumurtadan çıkan lar-
valar bir iki gün toplu halde 

oldukları yerde beslendikten 
sonra oradan gövde veya ko-
çan içine açtıkları deliklerden 
geçerler ve beslenirler.

Zarar Şekli: Larvalar mısır bit-
kisinin fide döneminden baş-
layarak gövde, koçan ve tepe 
püsküllerinde beslenerek za-
rar yaparlar. Mısır bitkisinin 
helezon döneminde bulaşma 
olursa, gövde içinde beslenen 
larvalar ileride gelişme böl-
gesinden çıkacak yaprakları 
zarara uğratırlar. Mısır bitki-
sinde yeni çıkan yapraklarda 
birbirine simetrik yenik delik-
ler görülür.

Yaprak kınında gövde içine gi-
ren larvalar buralarda galeriler 
açmak suretiyle zarar yaparlar. 
Çıkarmış oldukları dışkı mad-
deleri (hızar talaşı gibi) de giriş 
deliklerinden dışarı atarlar.
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Koçanları saran yaprakların 
kınlarının iç yüzüne konan 
yumurtalardan çıkan larvalar 
ve diğer organlardaki larvalar 
beslenmelerini tamamlayarak 
koçan içine girerler. Burada 
süt oluşumundaki taneleri yi-
yerek beslenirler. Bu beslenme-
leri esnasında aynen gövdede 
olduğu gibi galeriler açarlar. 
Çıkardıkları dışkı maddeleri 
ile de bakteri faaliyetlerini ar-
tırarak tanelerin tümü ile zarar 
görmesine sebep olurlar.

Mısır Koçankurdu Zararı
MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Mücadele: Hasattan son-
ra arta kalan mısır sapları ve 
kökleri parçalanıp imha edil-
meli. Tarla derin sürülerek bit-
ki artıklarındaki kışlayan larva-
lar derine gömülmek suretiyle 
ergin çıkışları önlenmeli. İkinci 
ürün mısırın mümkün oldu-
ğunca erken ekilmesi gerekir.

Kimyasal Mücadele: Birinci ürün 
mısırda zararlı yoğunluğu dü-
şük olduğundan ilaçlamaya 
gerek duyulmayabilir. Ancak 
bulaşık bitki sayısı % 5 ve üze-
ri olması durumunda bu tip 
alanlarda kimyasal ilaçlama 
yapılması gerekir.
Mısır ekilen sahalarda özellikle 
ikinci ürün olan yerlerde bitki 
boyu 40-50 cm ulaştığında ya-
pılan kontrollerde ilk yumurta 
tespit edilir ise hemen ilaçlama 
yapılmalıdır. İlaçların etki sü-
resi dikkate alınarak 10 veya 
15 gün ara ile 2 yada 3 ilaçla-
ma yapılmalıdır.
 MISIR KURDU: Larvaları, 
örümceklerde olduğu gibi, sal-
gıladıkları ip gibi bir salgı yar-

dımıyla kendini aşağı doğru 
sarkıtırlar. Genellikle nisan ba-
şında çıkan kelebekler yumur-
talarını çoğunlıkla yaptakların 
alt yüzeyine paketler biçimin-
de koymaktadır.

Zarar Şekli: Larvalar Kök bö-
lümü dışındaki tüm organlara 
zarar verirler. Mısırlarda ilk 
zarar, ilk dönem larvaların bir-
biri üzerine sarmal yaprakları 
(helezon yaprak) delip içeri 
girmesiyle başlar. Sonra göv-
de, koçan ve erkek organda 
delik ve galeriler açarlar. Mısır 
kurdunun gövdeye girişi genel-

de koçanın üstündeki boğum-
lardan olur. (Mısır koçan kur-
dunda ise bu koçanın altındaki 
boğumlardan gerçekleşmekte-
dir).  Açılan galeriler ve bes-
lenme nedeniyle bitkinin za-
yıflamasına, gövde ve koçanın 
kırılmasına ve bunun sonucu 
olarak da ürün azalmasına ne-
den olurlar. Ayrıca koçandaki 
deliklerden koçan içine giren 

mantari hastalıklar, ürettikleri 
mikotoksinler nedeniyle insan 
ve hayvan sağlığı için tehlike 
oluşturmaktadırlar. 

Mücadelesi:
Kültürel Önlemler 
Kelebek çıkışı başlamadan 
Nisan  ayından önce tarlada 

kalan sapları ve kökleri parça-
lanıp imha edilmeli veya tarla 
derin sürülerek bitki artıkla-
rındaki kışlayan larvalar deri-
ne gömülmek suretiyle ergin 
çıkışları önlenmelidir. İkinci 
ürün mısır mümkün olduğun-
ca erken ekilmelidir. 

Kimyasal mücadele:
Kullanılacak ilaçlar ve dozları 
tarım danışmanlarınıza sora-
rak kullanın.

MISIR YAPRAKKURDU:  Bu 
zararlılar, yumurtalarını taze 
yaprakların uç kısmına küme-

ler halinde bırakırlar. 

Zarar Şekli:
Esas zararı yapan larvalar, 
genellikle mısırın tepe püskü-
lünden önceki dönemlerde, 
merkezi ve taze yapraklarla 
beslenirler. Bitkinin tepe ve 
koçan püskülü ile süt olum dö-
nemlerinde de zarar yaparlar.  
Zarar şekli yaprakların kenar-
larından içe doğru yenmesi ile 
karakteristiktir. Yoğun bulaş-
malarda larvalar, yaprak aya-
sını tamamen yiyerek  sadece 
ana damarın kalmasına neden 
olur.

MISIR MAYMUNCUĞU: Er-
ginler, mart başlarından iti-

baren görülürler. Yumurta 
bırakma nisan başından tem-
muz başına kadar sürmektedir. 
Yumurta bırakmanın en yoğun 
olduğu zaman mayısın ikinci 
yarısı ile haziranın ilk yarısı 
arasındadır. Bir dişi ortalama 
60 adet yumurta bırakmakta-
dır. Yumurtalar sıcaklığa bağlı 
olarak 10–24 günde açılır. Çı-
kan larvalar köklerde beslenir-
ler.

Zarar Şekli: Erginler toprak 
yüzüne yeni çıkan mısır bit-
kilerinin yapraklarını yarım 
ay şeklinde yemek ve büyüme 

konilerini kesmek suretiyle 
önemli zararlara neden olur-
lar.Mısırın 2-3 yapraklı döne-
mine kadar bu zarar önemli 
ölçüde sürmektedir.Mısır fi-
delerinin gelişmesi ilerledikçe 
zarar azalmakta ve önemini 
yitirmektedir.Zararlının yo-
ğun olduğu tarlalarda, gerekli 
önlemler zamanında alınmaz-
sa, tarlanın yeniden ekilmesi 
veya boş kalması söz konusu 
olabilir. Larvalar, bitki kökle-
riyle beslenirlerse de zararları 
önemli değildir.
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Kimyasal Mücadele
Zararlıya karşı yüzey ve tohum 
ilaçlaması yolu ile mücadele ya-
pılır.
Yüzey ilaçlaması: Mısır toprak 
yüzüne çıkıp zarar görmeye 
başladığında, m2’de ortalama 4 
böcek olduğunda yapılmalıdır.
Tohum ilaçlaması: Zararlının 
her yıl yoğun olduğu alanlarda 
uygulanmalıdır.
 

ÇİZGİLİ YAPRAKKURDU:
Larva renkleri genellikle yeşilim-
si ve kahverengimsi bir görünüş-
tedir. Yanlarında vücut boyunca 
uzanan bantlar bulunur. Kışı ge-
nellikle hareketsiz formda geçi-
rirler. Kışlayan dölün kelebekleri 
nisan sonlarına doğru görülme-
ye başlarlar. Yumurtalarını ge-
nellikle yaprakların alt yüzüne, 
bazen de üst yüzüne kümeler 
halinde koyarlar. Larvalar ge-
lişmelerini 10–35 gün arasında 
tamamlarlar. Olgunlaşan larva-
lar toprak içinde veya yüzeyinde 
hareketsiz döneme geçerler. Böl-
gelere göre değişmekle birlikte 
farklı konukçularda yılda 3–5 
döl verebilir.

Zarar Şekli: Gruplar halinde ya-
şayan ilk dönem larvalar, bulun-
dukları yaprakların yiyerek yap-

rağı zar halinde bırakırlar. Daha 
ileriki dönemlerde ise yaprağın 
tamamını yiyip bitirirler. Zarar 
derecesi bitkinin gelişme yo-
ğunluğuna bağlı olarak %100 
yakın olabilmektedir. Bu zararlı 
ülkemizde hemen her yerde gö-
rülmektedir.

Mücadele Yöntemleri 
Biyolojik Mücadele
Doğal düşmanların korunması 
ve etkinliğinin artırılması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
Mısır tarlalarında zararlılarla 
mücadele için gereksiz yapılan 
ilaçlamalar, doğal düşmanları 
olumsuz yönde etkilemekte ve 
doğal dengenin bozulmasına yol 
açmaktadır. Bu da zararlıların 
zarar oranını artırmaktadır. Bu 
nedenle kimyasal mücadeleye 
karar verirken dikkatli olunmalı, 
ilaç seçimine önem verilmelidir.
 
Kimyasal Mücadele
Çizgili yaprakkurdu için, 2-4 ve 
4-6 yapraklı bitki gelişme dö-
nemlerinde tarlayı temsil edecek 
şekilde 5 noktada sıra üzerindeki 
yan yana 5’er bitki olmak üzere 
toplam 25 bitki kontrol edilerek 
larvalar sayılır. İlaçlama, orta-
lama 2 larva/bitki olduğunda 
yapılır. İlaç, günün serin saatle-
rinde yeşil aksam ilaçlaması şek-
linde uygulanmalıdır

DANABURNU: Oldukça iri ve 
uzun olan Danaburnu erginleri-
nin boyu 4–5 cm kadar olup ge-
nel görünüşleri esmer veya koyu 
kahverengidir.

Zarar Şekli: Ergin ve yavrular 
toprak içerisinde galeri açarken 
rastladıkları her türlü bitkinin 
toprak altı bölümlerini tahrip et-
mekte, özellikle fidelik ve bahçe-
lerin başlıca sorunu olmakta ve 
sulanan topraklarda bazen çok 

önemli zararlar yapmaktadırlar.
Tohum yataklarını bozdukları 
gibi çimlenmekte veya büyü-
mekte olan genç mısır fideleri-
nin köklerini tahrip etmektedir. 
Zarar şekli Bozkurt zararı ile 
karıştırılır. Bozkurt zararından 
farkı, bitkinin köklerinde kesilen 
yerin saçaklanmasıdır, ayrıca 
toprak yüzeyine yakın açtıkları 
galerilerden de kolayca tanı-
nırlar. Yoğun oldukları yerlerde 
mısır tarlalarının yer yer boş kal-
masına neden olmaktadırlar. 

DANABURNU ZARARI
Mücadele Yöntemleri 
Kültürel Önlemler
Zararlı ile bulaşık tarlaların be-
lirli yerlerinde küçük gübre yı-
ğınlarının yapılması ve soğuk kış 
günlerinde açılması ile buradaki 
ergin ve nimflerin soğuktan öl-
mesi, danaburnu yoğunluğunu 
azaltır. 

Kimyasal Mücadele
Kimyasal mücadelede mısırın 
erken helezon döneminin sonu-
na kadar, zararlının görüldüğü 
tarlalarda, sıraya ekimde ise 3 
m’lik sıra üzerinde 3–4 adet ke-
sik bitki olduğunda, küçük alan-
larda zehirli kepekli yem uygula-
ması yapılır. Zehirli kepekli yem 
hazırlamak için, kepek ve ilaçlar 
birbiriyle iyice karıştırılır. Ka-
rışıma, 10 kg kepeğe, 500 g toz 
şeker veya pekmez ilave edilir ve 
hamur halini almayacak oranda 
su ile nemlendirilir. Toprağın 
tavında olduğu bir zamanda, 
zehirli kepekli yem uygulanması 
iyi sonuç verdiği için, yağmur-
dan veya sulamadan sonra, ha-
zırlanan kepekli yem 5–6 kg/da 

gelecek şekilde akşamüzeri bitki 
diplerine bırakılır.

KIRMIZI ÖRÜMCEK: Yaprağın 
alt yüzünde ördükleri ipek ağlar 
arasında ergin, larva, nimf  ve 
yumurtaları bir arada görülür 
.Kışı ılık geçen bölgelerde yaz 
aylarında olduğu gibi yaşayıp 
üremelerine devam ederler.
Tarla kenarı ve içindeki yaban-
cıotlardan ve bulaşık fidelerden 
sebzelere geçerler.Yılda 10-12 
döl verirler.
Zarar Şekli: Kırmızı örümcek-
ler bitkilerin özsuyunu emerek 
beslenirler.Bitki özsuyu emilen 
yaprak sararır.Yapraklar kıvrılır, 

dökülür.Verim %40-60 oranın-
da düşer ve ürün kalitesiz olur.
Çeşitli virüs hastalıklarının yayıl-
masına neden olurlar.

Mücadele Yöntemleri 
Kültürel önlemler: Hasattan sonra 
bitki artıkları tarla ve seradan 
uzaklaştırılmalı, Ot çapasına 
önem verilmeli, Gereğinden 
fazla azotlu gübreler kullanıl-
mamalı, Toprak işlemesi yapı-
larak kırmızıörümceklerin kış-
ladıkları bitki artıkları toprağa 
gömülmelidir. Sulamaya özen 
gösterilmelidir. Hasattan sonra 
tarla sürülerek, tarla içinde kışı 
geçirdiği yabancı ot ve bitki ar-
tıkları toprağa karıştırılır. Mısır 
ekimi yapılacak tarlanın yaban-
cı ot bakımından temiz olması-
na özen gösterilmelidir. Kırmızı 
örümcekler tarla kenarındaki 
yabancı otlarda kışı geçirmesine 
rağmen, bu yabancı otların do-
ğal düşmanlara barınak olması 
nedeniyle, korunması yararlı gö-
rülmektedir.
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Biyolojik Mücadele:  Mısır tar-
lalarındaki kırmızı örümcek 
popülâsyonları, tarladaki mev-
cut predatör akar ve predatör 
böcekler tarafından kontrol 
altına alınabilmektedir. Bu ne-
denle tarlada var olan doğal 
düşman faunasının korunması 
ve desteklenmesi yapılacak en 
iyi mücadele şeklidir. 

Kimyasal Mücadele: kırmızı 
örümceklere karşı kullanılan 
ilaçları iki şekilde kullanmak 
lazım. Yukarıda da belirtildi-
ği gibi yılda 10-12 döl verme 
ve çok hızlı üreme yeteneğine 
sahip bu zararlıya karşı kul-
lanılan ilaçlar sadece ergini 
veya yumurtasına karşı değil; 
Her ikisine karşı aynı anda 
kullanılması gerekir. Bu şekil-
de piyasada satılan ilaçlar ile 
kırmızıörümceğe karşı hem 
yumurtasına hem de erginine 
karşı mücadele yapılmalıdır.

PAMUK YAPRAKKURDU: Er-
ginlerin ön kanatları, gri-kah-
verengi zemin üzerinde karışık 
şekilde açık sarı çizgilerle süslü 
ve arka kanatları beyaz renkli-
dir. Yumurtalarını yaprağın alt 
ve üst yüzünde kümeler halin-
de bırakır ve üzerini devetüyü 
renginde tüylerle örter.
Zarar Şekli: Larvalar, mısır bit-
kisinde koçan püskülünü kes-
mek ve süt olum dönemindeki 
koçan içerisine girerek koçan 
danelerini yemek suretiyle 
zarar verirler. Döllenmeden 
önce koçan püsküllerinde bes-
lenmesi sonucu, koçanların 
seyrek daneli olmasına ve do-
layısıyla ürün kaybına neden 
olurlar. Ayrıca koçanda açtık-
ları deliklerden bazı mantari 
hastalık etmenlerinin girmesi-
ne olanak sağlarlar.

Mücadelesi 
Kültürel Önlemler: Toprakta kış-
layan pupaların imhası ama-
cıyla hasattan sonra tarlalar 
derin sürülmelidir. Zararlı 
nemli ve loş ortamları sevdiği 

için sık ekimden kaçınılma-
lıdır. Aşırı su ve azotlu gübre 
kullanılmamalıdır. 

Biyolojik Mücadele: Pamuk yap-

rakkurdunun çok sayıda ve 
etkili doğal düşmanı bulun-
maktadır. Doğal düşmanların 
korunması durumunda, zarar-
lı baskı altında tutulabilmek-
tedir. 

Kimyasal Mücadele: Bu zararlıya 
karşı kullanılacak ilaç ve doz 

tavsiyelerini tarım danışman-
larınızdan alınız.

YEŞİLKURT: Kelebekleri 
gündüz kuytu yerlerde sak-
lanır, genellikle akşam üzeri 
uçuşurlar. Larvaları bitkilerin 
yaprak, meyve ve taze sürgün-
lerinde görülür. Olgun larva-
nın vücudunun sırt kısmında 
yeşil kahverengi ve sarı renkte 
bantlar, yanlarda da sarı renkli 
birer bant bulunur.

Zarar Şekli:  Tepe ve koçan püs-
küllerini keserek döllenmeye 
engel olan larvalar, koçanların 
seyrek daneli olmasına sebep 
olurlar. Larvalar süt olum dö-
neminde, koçanın ucuna doğ-
ru bir delik açarak koçan içe-
risine girer. Koçanda süt olum 
dönemindeki taneleri yiyerek 
3–5 cm uzunluğundaki alanı 
tahrip eder Koçanda açtıkları 
deliklerden bazı fungal hasta-
lık etmenlerinin bulaşmasına 

neden olurlar. Yeşilkurt zara-
rından dolayı üründe verim ve 
kalite düşer. Ülkemizin bütün 
bölgelerinde yaygındır.

Mücadelesi 
Kültürel Önlemler: Yeşilkurtla 
mücadelede hasattan sonra 
tarlalar sürülmelidir. 
Biyolojik Mücadele: Yeşilkur-
dun çok sayıda ve etkili doğal 
düşmanı bulunmaktadır. Do-
ğal düşmanların korunması 
durumunda, zararlı baskı al-
tında tutulabilmektedir. 

Kimyasal Mücadele:  Doğal düş-
manların bu zararlıyı baskı 
altında tutması nedeni ile ül-
kemizde kimyasal mücade-
leye gerek görülmemektedir. 
Ancak, doğal düşmanların 
yetersiz olduğu tarlalarda 
kimyasal mücadele yapılabilir 
İlaç uygulamasında larvaların 
1.-3. dönemleri geçmemeleri-
ne dikkat edilmelidir. Ayrıca 
ilaçlama döneminde mısır-
da bulunan doğal düşmanlar 
mutlaka göz önünde bulundu-
rulmalıdır.
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M ısır hasadı, ol-
gunlaşmasını 
t a m a m l a m ı ş 
k o ç a n d a k i 

nem oranı belirli bir sevi-
yeye gelince yapılmalıdır. 
Bu amaçla olgunlaşmasını 
tamamlamış mısır tarlasın-
dan bir miktar koçan har-
manlanarak tanelerdeki nem 
oranı tayin edilmelidir. En 
güvenli yöntem budur. Bu 
işlemin yapılamadığı du-
rumlarda ise, tane uçlarında 
oluşan siyah noktaların var-
lığı araştırılmalıdır. Mısırın 
olgunlaşmasını tamamlayıp 
tamamlamadığı, tanenin ko-
çana bağlandığı uç kısmında 
oluşan “siyah nokta” nın var-
lığı ile anlaşılır. Koçanın orta 
kısımlarından rastgele alınan 
her 4 tanenin 3 tanesinde si-
yah nokta oluşmuş ise, mısır 
olgunlaşmasını tamamlamış 

demektir. Bu dönemde, nem 
oranı % 30-35 civarında 
olup, elle hasat için uygun-
dur. 

Mısır hasadı hububat (Buğ-
day-arpa) biçer-döveri ile ra-
hatlıkla hasat edilebilir. Bu-
nun için, hasat işlemi önce 
biçer-döverin kesici tablası-
nın uç kısmına, mısır sapları-
nın iyice kavranması için bir 
takım düzenekler takılmalı-
dır. Makineli hasada uygun 
mısırdaki nem oranı % 20-25 
arasında olmalıdır. Çok fazla 
kurumuş koçanlarda hasat sı-
rasında tanelerde kırılmalar 
meydana gelebilir. Yüksek 
nem oranlarında yapılan ha-
sat işleminde bir miktar ka-
yıp olabileceği gibi, elde edi-
len ürünün depolama öncesi 
belirli bir nem oranına kadar 
kurutulması da ek bir mali-

yet getirecektir. Bu nedenle, 
hasat zamanı geciktirilerek 
(eğer yağışlar izin veriyorsa), 
hasat öncesinde koçanların 
tarlada kuruması da sağlana-
bilir. Eğer hasat sonrası elde 
edilen ürün nemli ise, depo-
lamadan önce kurutmak ge-
rekir. Bugün, kurutma işlemi 
yapan makineleri her yerde 
bulmak mümkündür. 

Hasat sonrası ürünün depo-
lanması 6 aydan az bir za-
man dilimi için yapılacaksa, 
% 15 nem oranına kadar 
kurutulmalıdır. Daha uzun 
süreli depolamalarda ise, 
nem oranının % 13-14’ e in-
dirilmesi gerekir. Tohumluk 
amaçlı kurutma işlemi sıra-
sında, tanedeki embriyonun 
zarar görmemesi için belir-
li bir sıcaklıkta kurutmaya 
özen gösterilmelidir. Bu sı-

caklık, 36 oC’ yi geçmeme-
lidir. Yemlik veya tohumluk 
dışı amaçlarla kullanılacak-
sa, daha yüksek sıcaklıklar-
da kurutma yapılabilir. Eğer 
hasat işlemi silajlık olarak 
yapılacak ise, bu durumda 
koçanlar süt olum dönemi ile 
hamur olum dönemi arasın-
daki bir dönemde iken, silaj 
makinesi ile kıyılarak hasat 
yapılmalıdır.

MISIR HASADI
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GAP TEYAP Diyarbakır Saha Uzmanı/DERLEME

"Saf  ve yumuşak uzun bir yolculuktan süzülerek günümüze kadar gelen İPEK
Gördüğümüzde gözümüzü, giydiğimizde tenimizi okşayan İPEK"

Bu kadar hassas olan 
ipeğin bilinen tarihçe-
si de oldukça eskidir. 
İpek böceğinden ipi, 

ilk defa Çinliler elde etmiştir. 
M.Ö. 2600 yıllarında beslemeye 
başlayıp; ipekli kumaş elde edip 
bu çok değerli kumaşı dünyaya 
satmaya başlamışlardır. Anadolu 
da ise ipek üretimi 1.500 yıl önce 
başlamıştır. Önce Marmara böl-
gesinde başlayıp sonra diğer böl-
gelere yayılmıştır. Günümüzde 
önemli bir sanayi dalı olan ipek 
böcekçiliği Osmanlılar döne-
minde sanat haline gelmiştir. 

Milli gelirin çok düşük olduğu 
kırsal alandaki küçük üreticile-
rimizin vazgeçemediği üretim 

şekillerinden biri olmuştur ipek 
böcekçiliği… Kırsal alanda ipek 
böceği yetiştiriciliğinde ailenin 
tüm fertleri görev almaktadır. Bu 
sebeple yaş koza üretimi, gizli 
işsizliğin önlenmesi ve kısa za-
manda yüksek gelir sağlanması 
ile tarımsal gelirin dengeli dağıl-
masında etkin rol oynamaktadır.

İpek böceği 35-40 gün gibi kısa 
bir sürede sonuç vermesi diğer 
tarımsal faaliyetlerin işgücü ih-
tiyaçlarının az olduğu bir za-
manda yapılması ve üreticinin 
ürününü nakit olarak değerlen-
dirmesi avantajlarındandır.

Küçücük bir ipekböceğinin bize 
bıraktığı kozadan 1.000-1.500 

metre uzunluğunda ipek teli elde 
edilmektedir. Kozasını sabırla ve 
özveriyle ören ipekböceği, za-
manı gelince o güzelim ipeğini 
bize sunarak yüzyıllar boyunca 
süregelen serüvenini günümüze 
kadar devam ettirir.

2000’li yıllarla birlikte Diyarba-
kır’ da ipekböcekçiliği ve ipekli 
dokumaları tekrar canlanmaya 
başlamıştır. Bu dönemde uygu-
lamaya konulan projelerle üre-
ticilerin özellikle Kulp İlçesi ve 
köylerinde üretime geri dönmesi 
sağlanmış ayrıca kurulan atölye-
lerde el dokuması puşi üretimi 
tekrar başlatılarak kadınların 
üretime katkısı sağlanmıştır. 
Nitekim birkaç yıl gibi kısa bir 

sürede Diyarbakır yöresi Tür-
kiye yaş koza üretiminin yüzde 
40’nı sağlar hale gelmiştir. Bu 
sayede bölgede, yaş koza üretim 
dönemlerinde kentten köye ters 
göç sağlanmış, özellikle kadınla-
rın üretime katılmasıyla alterna-
tif  gelir imkanları yaratılmıştır. 
Koza üretildikten sonra ipek 
halı, şal, kravat ve mamul elde 
edilene kadar yaklaşık 14 misli 
değer artışı sağlamaktadır.

"Binlerce kilometrelik ker-
van yolu oluşturulan İPEK
Adını bu yollara İPEK 
YOLU olarak veren İPEK"

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ
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Tarımsal Eğitim Ya-
yım ve Koordinas-
yon Birimi (TEY-
KOB) tarafından 

Eğitim yayım hizmetleri konu-
sunda çalışan teknik elemanlar 
için mevcut durum analiz ra-
porunda belirlenen sorunlara 
ve 2014 yılında yapılan eğitim 
sonu anketlerine göre 2015 yılı 
eğitim programı planlanmış-
tır.  2015 yılı için planlanan 21 
konuda 25 eğitim 420 teknik 
eleman eğitimine karşılık bu 
dönem içerisinde 9 konuda 282 
teknik eleman eğitimi gerçekleş-
tirilmiştir. Eğitimler başta model 
kapsamındaki çiftçi örgütlerinin 
talepleri, daha sonra diğer pay-
daşların görüşleri ve GAP Böl-
gesinin genel durumu dikkate 
alınarak planlanmıştır. Eğitim-
lerde öncelik Model kapsamın-
da çalışacak çiftçi örgütlerindeki 
tarım danışmanları olmakla bir-
likte, GTHB yayım personeli, 
diğer çiftçi örgütlerinde ve ser-
best çalışan tarım danışmanla-
rının da eğitim faaliyetlerinden 
faydalanması planlanmış ve uy-
gulanmaktadır. 

Sulama Projelendirme ve SZP Eğiti-
mi (19-23 Ocak 2015 /  Şanlıurfa):  
Verilen bu eğitim ile; Model uy-
gulama alanlarında faaliyet gös-
teren yayım elemanlarının “tar-
la içi basınçlı sulama yöntemleri 
projelerinin hazırlanmasındaki 
etüt, planlama, projelendirme, 
sulama zamanı programlama 
ve fizibilite” konusunda çiftçi-
lere hizmet verme kapasitelerin 
arttırılması amaçlanmıştır.

Bağcılık Eğitimi (09-13 Şubat 
2015/Manisa): Verilen bu eğitim 
ile; Güneydoğu Anadolu Bölge-
sinde bağcılık yapılan alanlarda 

çiftçilere danışmanlık hizmeti 
veren model kapsamındaki çiftçi 
örgütlerinde çalışan yayım ele-
manlarının; bağda yetiştiricilik, 
hastalık-zararlılar, ürün işleme, 
pazarlama vb. gibi konuların-
da bilgi ve tecrübe eksikliğinin 
olduğu tespit edilmiştir. Bu ne-
denden dolayı yayım elemanla-
rının bağ yetiştiriciliğin ve ürün 
işleme, pazarlama konularının 
iyi yapıldığı Manisa bölgesi-
ne ve burada yıllardır faaliyet 
gösteren ülkenin bu konudaki 
yegâne kuruluşu olan GTHB 
Manisa Bağcılık Araştırma İs-
tasyonunda eğitime tabi tutula-
rak, belirtilen konularda bilgi ve 
tecrübelerinin artırılması hedef-
lenmiştir.  GAP TEYAP Model 
kapsamında çiftçi örgütlerinde 
çalışan yayım elemanlarının 
kapasitelerinin artırılması için 
GTHB Manisa Bağcılık Araştır-
ma İstasyonunda teorik ve pra-
tik eğitim ile pekiştirilerek bağcı-
lıkta modern tarım tekniklerinin 
uygulanmasını göstermektir.

Sebzecilik Eğitimi (16-20 Mart 
2015/Şanlıurfa): Verilen bu eği-
tim ile; genel sebze yetiştiriciliği 
eğitiminden bir ileri aşamaya 
geçilerek sebzecilikte hastalık ve 
zararlılar ile gübreleme ve sula-
ma konularının daha kapsamlı 
olarak verilmesi ve bu yılki prog-
ramda patlıcan konu olmuştur.

Su Dağıtımı ve İşletme Bakım Yö-
netim (İBY) Eğitimi (13-17 Mart 
2015/Adana-Mersin): Su dağıtım 
görevlileri için gerçekleştirilen 
bu eğitimin İBY eğitimin ama-
cı, halkayı olabildiğince güç-
lendirmektir. Bu eğitimin özel 
hedefleri arasında su dağıtım 
görevlilerinin; kapasitelerini 
geliştirmek suretiyle su yöneti-

minde etkinliklerini arttırmak, 
başka yerlerdeki uygulamalar 
hakkında yerinde bilgi edin-
melerini sağlayarak özgüven 
kazanmalarını sağlamak, müm-
kün olabildiğince çalışmaları es-
nasında bilmeleri gereken temel 

sulama kavramlarını vermek, 
öğrendiklerini çalışmaları esna-
sında çiftçilerle paylaşarak çift-
çileri bilgilendirmek, yaptıkları 
çalışmaların İBY hizmetlerinin 
temelini teşkil ettiğini hissettir-
mektir.

ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ MERKEZLİ ÇOĞULCU YAYIM MODELİ 2014 EĞİTİM FAALİYETLERİ
GAP TEYAP FAALİYETLERİ
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Pamuk Yetiştiriciliği Eğitimi (14-
17 Mart 2015/Şanlıurfa): Bu 
eğitim ile, Model kapsamında 
çalışılan çiftçi örgütlerinde ta-
rımsal yayım hizmetlerinin et-

kinliği arttırmak amacıyla ya-
pılması planlanan “Pamuk ve 
Mısır konusundaki demo ve 
çiftçi eğitimlerinin” bu eğitim 
kapsamında ilgili tarım danış-

manı tarafından projelerinin 
hazırlanması, sunulması, uy-
gulaması ve izlenmesi konu-
sunda farkındalık sağlanması 
amaçlanmıştır.

Hububat Yetiştiriciliği Eğitimi 
(07-09 Mart 2015/Şanlıurfa): 
Bu eğitim ile Model kapsa-
mında çalışılan çiftçi örgüt-
lerinde tarımsal yayım hiz-
metlerinin etkinliği arttırarak 
Hububat ve baklagil konusun-
daki demonstrasyon ve çiftçi 
eğitimlerinin bu kapsamda 
ilgili tarım danışmanı tarafın-
dan projelerinin hazırlanma-
sı, sunulması, uygulaması ve 
izlenmesi konusunda farkın-
dalık sağlamak amacıyla ger-
çekleştirilmiştir.

Sulama ve İşletme Bakım Yöne-
tim (İBY) Eğitimi (10-15 Mayıs 
2015/İzmir): Gediz havzasın-
da, nitelik ve nicelik yönün-
den yaşanan ‘su’ sorunlarını 
ve bu sorunları çözmek için 
uygulanan Gediz Havzası Ey-
lem Planı kapsamında yapılan 
çalışmaları yerinde değerlen-
dirmek, örnek uygulamaları 
incelemek ve edinilen kaza-
nımları bölgemize taşımak su-
retiyle su yönetimine katkıda 

bulunmak amacıyla gerçek-
leştirilmiştir.
Proje Döngüsü (PCM) Eğitimi 
(22-26 Haziran 2015/Şanlı-
urfa): Düzenlenen bu eğitim 
programı ile GAP Bölgesin-
deki tüzel ve özel kişilerin 
fonlara daha iyi projeler ha-
zırlamaları ve bölgeye gelen 
kaynakları daha verimli kul-
lanmalarını sağlamak amaç-
lanmıştır. Eğitim uygulama-
lı olarak verilmiş ve GAP 
TEYAP Model kapsamında 
planlanan 5 yatırım projesi-
nin hazırlığı da eğitim esna-
sında tamamlanmıştır. Ayrıca 
bu eğitim, Model kapsamında 
çalışılan çiftçi örgütlerinde 
tarımsal yayım hizmetlerinin 
mali sürdürülebilirliğini sağ-
lamak için planlanan “Gelir 
Getirici Faaliyetlerin” proje-
lendirilip, ilgili finansörlere 
sunulması konusunda farkın-
dalık sağlamıştır.

Pamukta Entegre Mücadele Eğiti-
mi (04 – 06 Ağustos 2015/Şan-
lıurfa): GAP TEYAP Model 
kapsamında yapılan eğitim 
ihtiyaç analizi çalışmasında 
pamukta entegre mücadele 
konusu en çok talep edilen 
eğitim konularından birisi 
olmuştur. Bu eğitim; tarım 
danışmanlarının bu talepleri-
ni karşılamak ve tarım danış-
manlarının bu konudaki bilgi 
ve tecrübe eksikliğini gider-
mek amacı ile planlanarak 
gerçekleştirilmiştir.
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GAP Bölgesinde 
2011-2013 yıl-
larında GAP 
tarafından uy-

gulanmış olan GAP İdaresi 
Tarımsal Eğitim ve Yayım 
Projesinin (GAP TEYAP) bir 
çıktısı olan ve bölgede tarım-
sal kalkınmayı hızlandırmayı 
hedefleyen GAP-Yayım Mo-
delinin amacı başta sulama-
ya açılmış ve açılacak alanlar 
olmak üzere çiftçilerin ihtiyaç 
duydukları eğitim yayım hiz-
metlerinin verilmesi konusun-
da çiftçi örgütlerini harekete 
geçirmek ve çiftçi örgütlerini 
idari ve teknik açıdan gelişti-
rilip güçlendirilerek, sürdü-
rülebilir ve etkin bir yayım 
- danışmalık hizmeti verme 
işlevini üstlenmelerini sağla-
maktır.

GAP Bölgesinde yer alan 
Adıyaman, Batman, Diyar-
bakır, Gaziantep, Kilis, Mar-
din, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak 
illerinde öncelikle sulanan ve 
sulamaya açılacak alanlar-
da 5 yıl süreyle uygulanacak 
olan GAP Yayım Modelinin 
5 yıllık uygulama planı kapsa-
mında; bölgede mevcut olan 
615 çiftçi örgütünün en az 

40’ ında 240 teknik elemanın 
yayım elemanı olarak çalışa-
cağı düşünülmektedir. 2014 
ve 2015 yıllarında sisteme gi-
recek olan 40 çiftçi örgütü ve 
buralarda çalışacak 240 ya-
yım elemanı modelin birincil 
hedef  grubunu oluşturmakta-

dır. Ayrıca, Model kapsamın-
da, GTHB yayım personeli 
ve birincil grubun dışında yer 
alan çiftçi örgütleri ile özel 
sektörde yayım konusunda 
çalışan yaklaşık 1.000 teknik 
eleman da projenin ikincil he-
def  grubunu oluşturmaktadır. 
Modelin tam olarak uygulan-
ması sonucunda doğrudan 
etkin yayım hizmeti alacak 
olan yaklaşık 15.000 çiftçi 
ve sulamaya açılacak alanlar 
dahil doğrudan ve dolaylı ola-
rak ulaşılacak 40.000 çiftçi ise 
projenin yararlanıcı kitlesini 
oluşturacaktır. 

Model, GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığında (BKİB) 
oluşturulan GAP Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Koordinas-
yon Birimi (GAP-TEYKOB) 
tarafından GTHB’ nin yerel 
teşkilatları olan İl Müdürlük-

leri, Araştırma Kurumları, 
Bölge Üniversiteleri, diğer 
ilgili kurum ve kuruluşlar ve 
çiftçi örgütleri ile işbirliği ha-
linde yürütülmektedir. Mo-
delin yönetimi için Merkez 
Danışma Kurulu (MEDAK), 
Bölge Danışma Kurulu (BÖ-
DAK), Tarımsal Eğitim ve 
Yayım Koordinasyon Birimi 
(TEYKOB) ve İl Koordi-
nasyon Birimlerinin (İKOB) 
oluşturulmuştur.

Modelin Uygulama Planın-
da öngörülen faaliyetlerin 
katılımcı bir süreç dâhilinde 
hayata geçirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla, 1 Ocak 
2014 tarihi itibarıyla GAP-
BKİB içerisinde Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Koordinas-
yon Birimi (TEYKOB) ve 6 
GAP ilinde İl Koordinatör-
lükleri oluşturulmuştur.

TARIMSAL ÖRGÜTLENME VE DANIŞMANLIK’ TA İTALYA İZLENİMLERİ
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Model ile ilgili faaliyetler, 
söz konusu Uygulama Planı, 
oluşturulan yönetim yapısı ve 
tanımlanmış çalışma ilkeleri 
doğrultusunda sürdürülmek-
tedir.

Model Uygulama Planında 
yer alan ana faaliyetlerden biri 
de “2.2. Tarımsal Yayım Ele-
manlarına Yönelik Faaliyetler” 
başlığı altında verilecek eğitim 
çalışmaları olup, bu kapsam-
daki çalışmalar Tarımsal Ya-
yım ve İletişim, Sulama ve İş-
letme Bakım ve Yönetim(İBY), 
Ürünlerde Entegre Mücade-
le, PCM-Proje Hazırlama, 
Ekonomik Değerlendirme ile 
muhtelif  tarımsal konular-
daki yerel temel eğitimler ile, 
İşletme Bakım Yönetimi, Or-
ganik-İyi Tarım ve Tarımsal 
Danışmanlık Örgütlenme ko-
nuları altında yurt dışı eğitim-
lerini içermektedir.  

GAP Yayım Modeli kapsamın-
da çiftçi örgütlerinin eğitim ve 
yayım hizmetlerinin etkinliğini 
arttırmak amacını taşıyan İtal-
ya teknik gezisinde; GAP-TE-
YAP-Model kapsamında görev 
alan çiftçi örgütleri temsilcile-
rine İtalya’ da en önemli örgüt 
modeli olan kooperatifler ko-
nusunda incelemelerde bulun-
ma imkânı tanınmıştır.  Teknik 
gezi esnasında tarımsal koope-
ratiflerin yapıları, tarımsal da-
nışmanlık, tarımsal eğitim ve 
yayım faaliyetleri, gelir getirici 

faaliyetleri, lobicilik, ürün işle-
me, ürün pazarlama, tarımsal 
araştırma vb. gibi konulardaki 
uygulamalar yerinde görülmüş 
ve işleyiş modelleri incelenmiş-
tir.   

Teknik gezi esnasında; her çift-
çinin muhakkak bir çifti örgü-
tü/kooperatife üye olması ve 
artık kooperatiflerin de kendi 
aralarında birleşme eğilimleri 
ve zorunluluğu muhakkaktır. 
Çiftçi-örgütleri ve koopera-
tiflerin ana faaliyet alanları, 
tarımsal danışmanlık ile ürün-
lerin işlenip pazarlanmasıdır. 
Hedef  Pazar belirlenirken iş 
ve çevre güvenliği ile sürdü-
rülebilirliğin ülkemizi için de 
önemsenmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla İtalya teknik gezisi 
ile edinilen gözlemlerin bölge-

mize olumlu yansımaları bek-
lenmektedir. 
Teknik Gezi 27 – 31 Temmuz 
2015 tarihleri arasında İtalya’ 
nın Toskana ve Veneto bölge-
lerinde toplam 25 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiş ve teknik gezi 
sırasında çiftçi örgütleri, çift-

likler,  ürün işleme-pazarlama 
ve kırsal turizm tesisleri ince-
lenmiştir. 

Kaynak:
GAP TEYAP Tarımsal Örgütlenme 
ve Danışmanlık Teknik Gezi Rapo-
ru, 2015
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Zeytingiller famil-
yasından, Akdeniz 
iklimine özgü her 
mevsim yeşil kalan 

bir ağaç türüdür. 10 metre 
uzunluğa kadar erişebilen Zey-
tin ağacı 2000 yıl kadar yaşa-
yabilmektedir. Marmara, Ege 
ve Akdeniz Bölgelerinde ve-
rimli olarak yetiştirilmektedir. 
Zeytin Ağacının hem yaprak-
larından hem de meyvesi olan 
zeytinden faydalanılmaktadır. 
Zeytin ağacı iyi bakıldığında 5 
ila 6 yıl içerisinde meyvelerini 
vermektedir. Ancak bir zeytin 
ağacının en verimli dönemi 
35 ile 150 yaşlarının arasıdır. 
Zeytin ağacı bir yıl çok diğer 
yıl da kendisini dinlendirerek 
daha az zeytin verir. Meyveleri 
olan zeytinden zeytinyağı elde 
edilir.

Önceleri yeşil daha da olgun-
laştığında da siyah renkte olan 
Zeytinde A,C,E vitaminleri, 
protein, kalsiyum, klor, kükürt 
ile değerli mineraller bulun-
maktadır. Zeytinyağı da olein, 
palmitrik, steraik ve linolik 
asitlerin gliseritleri, hidrokar-
bonlar ve E vitamini ihtiva et-
mektedir.

Zeytinin Faydaları

• Zeytin ağacının yaprağı sıt-
manın tedavi edilmesinde et-
kin rol üstlenmektedir. 
• Zeytin yaprağı çay olarak, 
yüksek tansiyonun düşürülme-
sine yardımcı olmaktadır. 
• Antioksidan özelliği sayesin-
de de zeytin yaprağı yaşlan-
manın etkilerini geciktirir ve 
vücutta bulunan zararlı mad-
delerin atılmasını sağlayarak 

vücuda kuvvet verir. 
• Kalpteki ritim bozuklukları-
nı gidererek, kalbe giden da-
marlardaki tıkanıklıkları açar, 
kan dolaşımını arttırır. 
• Sindirim sistemini düzenler 
ve ishalleri keser. 
• Zeytin ve zeytinyağı da kalp 
sağlığını koruyan tekli doyma-
mış yağ içermek- t e -
dir. Zararlı 
kolesterolü 
düşürerek, 
kontrol al-
tında tu-
tu lmasını 
sağlar. 
• Kanseri 
önleyici özelli-
ği vardır. Ayrıca 
kansere yakalanan 
hastalarda da kan-
serli hücrelerin ya-
yılmasını engellemek-
tedir. 
• Zeytinyağı, özellik-
le bağırsak kanserinin 
ve göğüs kanserinin önlen-
mesinde etkilidir. 
• Zeytin ve zeytinyağının içe-
riğinde bulunan vitaminler 
çocukların kemik gelişimini 
desteklemektedir.
• Zeytinyağı, safrayı artırır. 
Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer 
ağrılarını keser. Sarılıkta fay-
dalıdır.
• Eczacılıkta, bazı ilaçları ha-
zırlamakta kullanılır. Yaprak-
ları ve kabukları, yüksek tan-
siyonu düşürür. Kandaki şeker 
miktarını düşürür.
• Bağırsak solucanlarının dü-
şürülmesine yardımcı olur. Ta-
neleri de besleyicidir.

ZEYTİN
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• Zeytinde bulunan farklı doy-
mamış yağlar kilo vermeye 
de yardımcı olur. Zeytinyağı 
tüketimi ayrıca yağ hücreleri 
için etkili bir uyarıcıdır. Karın 
yağlarının erimesine yardımcı 
olabilir.
• Zeytin hidrat içerir ve yağ 
asitleri yanında antioksidanlar 
açısından zengindir. Bunun 
dışında zengin bir E vitamini 
deposudur. Bu özelliğinden 
dolayı bizi cilt kanserinden 
korur, yumuşak ve sağlıklı 
ciltlerin oluşmasını sağlar, ult-
raviyole ışınlarına karşı cildi 
koruma özelliği vardır. Bunun 
için 15 dakika boyunca cilde 
hakiki zeytinyağı uygulamak 
yeterlidir.
• Yapılan araştırmalar zey-
tinin alerjilere karşı da etkili 
olduğunu ortaya konmuştur. 
Bunun dışında genel alerjik 
tedavilerinde de kullanılabil-

mektedir.
• Özellikle siyah zeytin demir 
açısından çok zengindir. Kan-
da oksijen taşıyan kırmızı hüc-
relerin sağlığını korur Demir 
genel anlamda vücut sağlığı 
için çok önemlidir. Saç sağlı-
ğınından ayak tırnağına kadar 
demir bütün organların en çok 
gereksinim duyduğu madde-
lerdendir. Bu da siyah zeytinde 
bolca bulunur.
• Zeytin özellikle gözlerde reti-
na sağlığına önemli katkılarda 
bulunur. A vitamini içerdiği 
için yaşlandıkça ortaya çıkan 
katarakt hastalığına iyi gelir.  
Yaşlılığa bağlı göz hastalıkla-
rına yakalanma riskini azaltır.
• Zeytinyağı beyin sağlığı için 
de önemli bir besin kaynağıdır, 
yaşlılıktan kaynaklanan zihin-
sel hastalıklara yakalanma ris-
kini azaltır.
• Fareler üzerinde yapılan 

bir deneyde beyin hücrelerine 
zeytinyağının önemli katkısı-
nın olduğu belirlenmiştir.
Hakiki zeytinyağı pankreas 
hastalıklarına neden olan un-
surları ortadan kaldırabilir.
• Zeytinyağının antioksidan 
özelliğinden dolayı, kanı te-
mizleyici ve genel anlamda 
vücutta temizlik yapabildiği 
düşünülmektedir.
• Zeytin yaprağının Anti bak-
teriyel özelliğinden dolayı yay-
gın olarak enfeksiyon tedavile-
rinde kullanılmaktadır.
• Zeytin yaprağının Özellikle 
yaraların daha erken iyileşmesi 
için kullanılır

Zeytinin Zararları
Zeytin, sağlık açısından her 
hangi bir risk teşkil etmeyen 
ve her yaştan insanın güvene-
rek tüketebileceği çok faydalı 
besin türüdür. Çok fazla tüke-

tilmesi durumunda şu sorunlar 
oluşabilir.
Mide de ekşime hissi
Aşırı tüketmeye bağlı olarak 
ishale neden olabilir.

Kaynak:
1. 10 Reasons You Should Be Ea-
ting Olives Daily
2. Olives
3. 20 health benefits of  olives
4. Olives nutrition facts
5. Mediterranean Superfood: Olives
6. Olives are rich and aphrodisiac
7. Health Benefits of  Olives
8. What are the health benefits of  
olive oil?
http://www.faydalarizararlari.
com/zeytinin-faydalari/
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MARDİN
M ardin, 8.891 

km2 lik yüzöl-
çümüyle; do-
ğuda Şırnak 

ve Siirt, batıda Şanlıurfa, ku-
zeyde Diyarbakır ve Batman 
illeri, güneyde Suriye top-
raklarıyla çevrilidir. Dicle ve 
Fırat Havzalarına yayılmış 
olan Mardin, kuzeyinde uza-
nan Güneydoğu Toroslar ile 
güneyindeki Arabistan Plat-
formu’nun kesiştiği bölgede 
bulunmaktadır.

Mardin, Ön Asya coğraf-
yası ve tarihi içinde önemli 
bir yerleşim olarak Mezo-
potamya kültürünün tüm 
özelliklerini yansıtır. Hristi-
yanlık açısından çok önemli 
bir merkez olan Mardin’ de, 
çeşitli dönemlerin eserleri, 

benzer yapı geleneği ve belir-
li bir mimari bütünlük içinde 
günümüze kadar ulaşmıştır.

BİR BAKIŞTA 
MARDİN
Mardin gerçek anlamda bir 
müze kenttir. Süryani ve 
Ermeni mimarisinin tipik 
örnekleri olan bu yapılar ve 
İslam mimarisinin oluştur-
duğu cami ve medreselerle, 
Mardin’ in bir açık hava mü-
zesi görünümü kazanmasını 
sağlamıştır. Bir tepenin üze-
rine oturtulmuş olan Mar-
din, dinlerin ve mezheplerin 
harman olduğu bir kenttir.

Yukarı Mezopotamya’nın 
eski kentlerinden biri olan 
Mardin, M.Ö. 4500’den 

bu yana yerleşim 

görmüştür. Subari, Sümer, 
Akad, Babil, Mitaniler, Asur, 
Pers, Bizans, Arap, Selçuklu, 
Artuklu, Osmanlı gibi farklı 
dönemlere ve farklı dinlere 
ilişkin birçok ögeyi kültürün-
de barındıran Mardin, tarihi 
İpek yolu üzerindedir.

MARDİN ADININ 
KAYNAĞI
Mardin adının kökeni ile il-
gili çok sayıda görüş bulun-
maktadır. Bunların pek çoğu 
bilimsel dayanakları olmasa 
da halk arasındaki söylen-
celerde ve birçok tarihsel 
metinde yer alır. Bunlar ara-
sında en çok kabul göreni, 
Süryanice’ de “kale” anlamı-
na gelen “Marid” sözcüğü-
nün çoğulu yani “Maridin” 
sözcüğünden türediği görü-
şüdür. Süryanice’ ye Arami-

ce’ den geçtiği sanılan bu 
sözcük, Arapça’ da da 
kullanılmaktadır.

ÇAĞLAR BOYUN-
CA MARDİN
Mardin ve çevresinde ya-
pılan araştırmalarda, Me-
zopotamya kültürlerinden 
Halaf  ve Ubeid Dönemleri-
ne(M.Ö. 5500-3500) ait pek 
çok arkeolojik yerleşmeye 
rastlanmıştır. Daha sonra-
ki kent devletlerinin kurul-
duğu; yazının, takvimin ve 
çömlekçi çarkının ortaya 
çıktığı dönem olan Uruk 
Dönemi (İ.Ö. 3500-3000), 
Mardin’ de yapılan Girnavaz 
ve Girharrin kazılarında ve 
Mardin çevresinde yapılan 
yüzey araştırmaları sırasında 
ortaya çıkarılmıştır. Mardin 
ile Dargeçit ilçesinde yapılan 
yüzey araştırması sırasın-
da bulunan Boncuklu tarla, 
kentin tarihini daha da es-
kiye götürülen önemli bir 
Neolitik Dönem yerleşmesi 
olarak bilinmektedir.
Bölgede ilk siyasi hâkimiyeti 
kuranlar ise Subariler olmuş-
tur. M.Ö. 3000 yıllarında 
bölge Hurriler’in eline ve 
daha sonraki dönemde uzun 
süren Akad-Sümer kenti ola-
rak varlığını sürdürmüştür.
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M.Ö. 2230 yılında Elam Dev-
leti’nin kontrolündeki Mardin, 
izleyen tarihsel dönem sırasıy-
la; Babil, Hitit, Asur, Urartu, 
Med, Pers, Selevkos, Roma, 
Emevi, Abbasi, Hamdani ve 
Mervani hakmiyetini tanımış-
tır.

Büyük İskender’ in doğu sefer-
leri ile M.Ö.3. yüzyılın ikinci 
yarısında başlayan dönem, 
yaklaşık M.Ö. 1. Yüzyıl ortala-
rına kadar devam etmiştir.

Romalılar bölgeye M.Ö. 133 
yılından itibaren hükmetmeye 
başlamışlar, bu dönemde Fırat 
Nehri Roma’nın doğu sınırı 
olmuştur. Mardin ve çevresi 
özellikle 5. Ve 6. Yüzyıllarda 
Roma-Sasani mücadelesi sıra-
sında önemini artırmıştır. Ru-
habdium-Hafemtay ve Savur 
Kaleleri, bu dönemde baskın-
lara karşı kenti savunma ama-
cıyla inşa edilmiştir.

Roma imparatorluğunun bö-
lünmesinin ardından impara-
torluğun bölgedeki hâkimiyeti 
bir süre devam etmiştir. Bu dö-
nemde Dermetinan Kalesi ve 
Deyr-ul Umur (Mor Gabriel) 
manastırı yapılmıştır. Mardin 
ile Nusaybin arasındaki Dara 
Kenti yeniden inşa edilmiştir.

Bizansın bölgedeki kontrolü 
ise, Müslümanların hâkimi-
yetine kadar devam etmiştir. 
Daha sonra sırasıyla Emevi-
lerin ve Abbasilerin ele geçir-
diği Mardin, bölgeye kısa bir 
süre hâkim olan Hamadilerin 
ardından Mervanilerin kont-
rolünde, İpekyolu üzerindeki 
önemli ticaret merkezlerinden 
biri halini almıştır.

Malazgirt Savaşı’nın ardın-
dan Selçuklular’ın kontrolüne 
giren Mardin, izleyen tarihte 
görkemli Artuklu Dönemi’ni 
yaşamıştır. İlgaziler olarak da 
bilinen Mardin Artukoğulları, 
Haçlılara karşı başarıyla di-

renmiştir. Artukoğullarının en 
uzun beyliği olan Mardin Ar-
tukoğulları sırasıyla Eyyübiler’ 
in, Anadolu Selçukluları’ nın 
ve İlhanlılar’ ın hâkimiyetine 
girmiş ve 1408’ de Karakoyun-
lular’ ın Mardin’ i almasıyla da 
tarih sahnesinden silinmiştir. 
Başkentleri olan Mardin ve 
çevresinde, Artukoğulları dö-
nemine ait çok sayıda yapı bu-
günde ayakta durmaktadır. Bu 
yapıların ortak yanı, geleneksel 
Türk mimarisinin teknik ve es-
tetik özelliklerinin Anadolu’ ya 
aktarılması ve bölgenin iklim 
şartlarına uygun yeni üsluplar 
geliştirilmesi olarak kendini 
göstermektedir. Mardin Mü-
zesi’nde bu dönemlere ait pek 
çok eseri de görmek mümkün-
dür.

16. yüzyılda, Yavuz Sultan Se-
lim’ in Doğu Seferi sırasında 
Osmanlı hâkimiyetine giren 
Mardin, bu dönemde ticari 
önemini yeniden artırmıştır. 
Yine Mardin Müzesi’nde Os-
manlı Dönemi’ ne ait yay ve 
oklar, tüfek ve tabancalar, kılıç 
ve yatağanlar, çiniler, Kütah-
ya porselenleri ve Türk yazı 
sanatının önemli örneklerini 
oluşturan yazıtlar görülebilir.  
Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hâ-
kimiyetinde yaşadıktan sonra 
1918-1919 döneminde Fran-
sızlarca işgal edilen Mardin, 
1922’ de geri alınmış ve 1923 
yılında Cumhuriyet’ in ilanı ile 
birlikte, il statüsüne kavuşmuş-
tur.
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TARİHİN İZLERİ
• Girnavaz Höyüğü
• Dara Ören Yeri
• Midyat
• Telbisim Harabeleri 
   (Tepebağ Kalesi)
• Fitvar (Fittin) Harabeleri
• Mardin Kalesi
• Rabat Kalesi
• Mardin-Merdis Kalesi
• Aznavur Kalesi
• Rahabdium 
   (Hafemtay) Kalesi
• Dermetinan Kalesi
• Eskikale ( Kal’ıt-Mara)
• Abur Ve Erdemeşt Arur 
   Kaleleri

MARDİN’İN 
ÇEŞMELERİ
Genellikle külliyelerin veya med-
reselerin eyvanları içinde bu-
lunan Mardin’deki çeşmelerin 
hemen tümü, Artuklular Döne-
minde yani 12. ve 13. yüzyılda 
yaptırılmıştır. Eminüddin Külli-
yesi içinde bulunan çeşme Ana-
dolu’nun en eski çeşmelerinden 
biridir. Bunun dışında, Kasımi-
ye, Firdevs, Fahriye, Ayn Kapak, 
Cevheriye, Ayn Saraç ve Savur 
Kapı çeşmeleri sıralanabilir.

MARDİN 
MÜZELERİ
• T.C. Kültür Bakanlığı Mardin 
Müzesi
• Etnografya Ve Gramofon Mü-
zesi
• Sabancı Mardin Kent Müzesi 
Ve Sanat Galerisi

DOĞAL 
GÜZELLİKLERİ
• Gızzelin Mağarası-İplik Ma-
ğarası

MESİRE 
ALANLARI
• Zinnar Bağları 
• Beyazsu Mesire Alanı 
• Sultanköy Mesire Alanı 

• Çağ Çağ Deresi 
• Germ-İ Ab Kaplıcası

İNANÇ TURU
• Ulu Cami ( Cami-i Kebir)
• Zeynel Abidin Türbeleri Ve 
Cami
• Bab’es- Sur ( Melik Mahmut) 
Cami
• Savur Eski Cami
• Kızıltepe Ulu  ( Dunyasır) 
Cami
• Şeyh Çabuk Camii
• Pamuk Camii
• Reyhaniye Camii
• Abdüllatif  ( Latifiye) Camii

MEDRESE VE 
KÜLLİYELER
• Harzem Taceddin Mesud 
Medresesi
• Şehidiye Camisi Ve Medresesi
• Kasımıye ( Sultan Kasın) 
Medresesi
• Sıttı Radviye (Hatuniye) Med-
resesi
• Şah Sultan Hatun Medresesi
• Eminüddin Külliyesi
• Zinciriye Medresesi
• Melik Mansur Medresesi

TÜRBELER VE 
ZAVİYELER
Cihangir Bey Türbesi ve Zaviye-
si, Sultan Hamza Türbesi, Şeyh 
Kasım Halveti Türbesi, Sultan 
Musa Türbesi ve Şeyh Hamid 
Türbesi’dir.

KİLİSELER
• Deyr-Ul Zafaran Manastırı
• Deyr-Ul Umur Manastırı 
(Mor Gabriel)
• Surp Kevork Kilisesi 
(Kırmızı Kilise)
• Meryemana Kilisesi Ve Patrik-
hanesi
• Mor Behnam (Kırklar) Kilisesi
• Mor Hırmıs Kilisesi
• Mor Evgin Manastırı
• Mor Yuhanon Dilimoyo Sür-
yani Ortodoks Kilisesi

• Mor Şemune Kilisesi
• Mor Mihayel Kilisesi 
(Burç Manastırı)
• Mor Petrus Ve Pavlus Kilisesi
• Mor Yusuf  Kilisesi 
(Surp Hovsep)
• Mor Stefanos Kilisesi
• Mor Yakub Manastırı
• Midyat Meryem Ana Manas-
tırı
• Mor Yakup Kilisesi  (Manas-
tırı)
• Mor Evgin Manastırı 
• (Deyr Maruk)

MARDİN’DE 
ÇARŞI VE 
HANLAR
• Kayseriye (Bezestan)
• Revaklı Çarşı (Tellallar Çarşısı 
– Si pahiler Çarşısı)
• Kervansaray Sürür Hanı
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MARDİN

MARDİN MUTFAĞI
Mardin Mutfağı; et ile bul-
gurun, çeşitli sebzelerin nefis 
bir uyumla bir araya geldiği 
zengin bir mutfaktır. Yörede 
yetişen baharatların çeşitliliği 
kadar sabır ve emek de gerek-
tiren yöresel yemekler; tarçın, 
kişniş, mahlep, zencefil, ye-

nibahar, sumak, pul biber ve 
badem gibi katkılarla zengin-
leşmektedir. Mardin mutfağı-
nın bölgede yaşamış hemen 
hemen tüm uygarlıkların izle-
rini taşıdığını söylemek yanlış 
olmaz.

Bölgeye özgü baharatlar kul-

lanılarak hazırlanan yemekler 
arasında içli köfte, sembusek, 
ırok, kibe, kite, kuzu çevirme, 
kaburga ve zerde bulunur.

Farklı çeşitlerde yapılan köfte-
ler ( Mardin çiğ köftesi, mer-
cimek köftesi, cevizli içli köfte, 
güneş köftesi), kebaplar (soğan 
ve patates kebabı), dolmalar ( 
rami dolması, patlıcan dolma-
sı, işkembe dolması, kaburga 
dolması, ebegümeci sarması, 
dut ve lahana sarması) yöre 
mutfağının en bilinen örnek-
leridir. Peynir helvası, tarçınlı 
tatlı, ceviz tatlısı, cevizli helva 
ve mahlep kurabiyesi de yö-
renin gözde tatlıları arasında 
sıralanabilir.

Mardin’de leblebinin de ayrı 
bir önemi vardır. Şekerli ya da 
şekersiz farklı baharatlarla tat-
landırılıp birkaç kez kavrulan 

nohutlarla yine yöreye özgü 
leblebi çeşitleri hazırlanmak-
tadır. Bunun gibi daha çok 
kış aylarında tüketimi artan 
yöreye özgü helva ve şeker çe-
şitleri de tadılmaya değer lez-
zetlerdir. Bunlar arasında tar-
çınlı, bademli, cevizli, susamlı 
şekerler sıralanabilir. Badem 
şekeri ve anasonlu şeker de 
Mardin’in vazgeçilmez tatları 
arasındadır.

EL SANATLARI
• Telkari Ve Kuyumculuk
• Bakırcılık
• Çömlekçilik
• Taş İşlemeciliği
• Oyacılık – Basmacılık
• Ağaç Oymacılığı

Kaynak:
GAP Bölge Kalkınma İdaresi GAP 
Gezi Rehberi-2
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GÜNCEL

Su ve toprak kaynakla-
rımızı korumak, sür-
dürülebilir tarım için 
çok önemlidir. GAP' 

ta sulamaya açılmış 300.000 
hektar ve sulamaya açılacak 
800.000 hektar tarım alanın-
da beklenen faydanın (5-7 kat) 
gerçekleşmesine katkı sağla-
mak amacı ile GAP TEYAP 
kapsamında sulama demons-
trasyonları yapılmıştır. Bu de-
monstrasyonlar, yapılan ön 
saha çalışmalarında özellikle 
çiftçilerin sulama konusunda 
karşılaştıkları temel sorunları-
nın çözümüne yönelik olarak 
planlanmış, projelendirilmiş 
ve uygulanmıştır. 

GAP bölgesinde çiftçilerin 
sulama konusundaki temel 
sorunların tamamının çift-
çi kaynaklı olmadığı görül-
müştür. Çünkü çiftçiye doğru 
bilgiyi aktarabilecek, sulama 
konusunda kendini yetiştirmiş 
yayım elemanı sayısı çok azdır. 
Bu nedenle ilk olarak bölgede 
çalışan yayım elemanlarının 
bu konudaki kapasitelerini art-
tırmaya yönelik faaliyetler ger-
çekleştirilmiştir.

GAP bölgesinde mevcut sula-
ma uzmanlarının; sulama me-
totları projelendirme,  sulama 
zamanı planlaması, sulama 

malzeme bilgisi ve proje-mon-
taj konularındaki yetersizlik-
leri, sulu tarımda çiftçi uygu-
lamalarını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bölgede mo-
dern sulama tekniklerinin yay-
gınlaşması ve sürdürülebilirliği 
için gerekli sulama yayım tek-
niklerinin geliştirilmesine yö-
nelik faaliyetler GAP TEYAP 
kapsamında uygulanmıştır. 
Ayrıca gerekli donanıma sahip 
teknik elemanların özellikle 
kurumlar arası koordinasyon-
da yaşadıkları problemlerden 
dolayı bilgi paylaşımı veya 
grup çalışmaları yapamama-
ları da bir eksiklik olarak fark 
edilmiştir. Bu eksikliğin gideril-
mesine katkı sağlamak amacıy-
la GAP TEYAP kapsamında 
4.1.3 Sulama Eğitim faaliyet-
leri sulama demonstrasyonla-
rımızla da uygulamalı olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda 2011-2013 yıl-
ları arasında; sulamada en uy-
gun sistemi en verimli şekilde 
kurmak, bu deneyimi teknik 
elemanlarla paylaşmak ve he-
def  kitle olan çiftçi eğitimleri 
kapsamında; 2.700 da alanda 
9 adet tamburlu yağmurla-
ma sulama, 1.700 da alanda 
151 damlama sulama ve 350 
da alanda 14 adet yağmurla-
ma sulama, 450 da alanda 6 

kapaklı karık sulama ve 6 da 
alanda 3 adet mini sulama 
demonstrasyonu kurulmuştur. 
Böylece, proje sonunda 5.206 
da alanda 183 adet sulama 
konulu demonstrasyon ger-
çekleştirilmiştir. Bu demonst-
rasyonlardan biri de Şanlıurfa 
Merkez Şenocak Köyü çiftçi-
lerinden İsmail KAYA’ ya ya-
pılan Tamburlu Yağmurlama 
Sulama Yöntemi ile Yonca 
Yetiştiriciliği demonstrasyonu 
olmuştur. 

Bu demonstrasyonda su iste-
ği fazla olan yem bitkilerinde 
(yonca) hareketli sulama sis-
temlerinin uniform sulamada 
etkinliğini göstermek amaçlan-
mıştır. Çiftçimiz daha öncede 
yonca yetiştiriciliği yapmakta 
ancak  karık sulama yöntemi 
ile sulama yapmaktaydı. Hay-
vancılıkla (At çiftliği) uğraşan 
çiftçimiz için yonca öncelikle 
kendi çiftçiliği için vazgeçil-
mez bir yem bitkisidir. 

Haraketli tamburlu sulama 
makinası ile gerçekleştirilen bu 
demonstrasyonda %30 çiftçi 
nakdi katkısı alınarak demo 
gerçekleştirilmiştir. 5 yıllık ara-
zi ürün planlamasında yonca 
ekilmiştir. 12 L/sn debili 2 hid-

rantdan toplam 24 L/sn debi 
ile sistem ilave hiçbir enerji 
harcanmadan çalıştırılmıştır. 
Sulama işçiliği bir sulamada 
sadece hat boyu duraklarda 
traktör yardımı ile çekilerek 
hatlar yerleştirildiğinden yak-
laşık 1 saat olmuş ve en aza 
indirilmiştir. 

Bu demonstrasyon ile Cullap 
Sulama Birliği sahasında yer 
alan 3 atm. basınca sahip hid-
rantlarda etkin olarak çalıştı-
rılabildiği gösterilmiştir. Aynı 
zamanda geniş katılım ile ya-
pılan tarla gününde çiftçilerin, 
kurum ve kuruluş katılımcıla-
rın büyük ilgisini çekmiş ve bu 
anlamda talep doğurmuştur. 
1. Yıl 38 da alanda yonca ye-
tiştirirken 2. Yıl bu alanı 80 
da olmuştur. Sürdürülebilirlik 
açısından çok başarılıdır. Yon-
ca; 2012 yılında ilk yılı olması 
nedeniyle kuru ot verimi 1.500 
kg/da olmuştur.2013 yılı ise 8 
biçim ile ortalama 2.200 kg/
da verim elde edilmiştir. Çiftçi-
miz verdiğimiz sulama progra-
mımıza aynen uyması başarıya 
önemli bir etken olmuştur.

Kaynak:
GAP BKİ GAP TEYAP Final Ra-
poru, 2013 

GAP TEYAP BAŞARI HİKAYESİ
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BULMACA

Organik Pamuk üretiminin en fazla olduğu ilimiz.
Olgunlaşmamış meyve. 
Tarım işçisi. 
Bitki su tüketimini etkileyen iklim faktörlerinden biridir.
Çok karşıtı.
Güneydoğudan sonra en çok pamuk üretimi yapılan coğrafi 
bölgemiz.
Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi.
Şanlıurfa’ da ve çoğunlukla da Suruç ilçesinde yetiştirilen bir 
binek hayvanı.
Tavlada iki.
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, 
esmer renkli, zararlı bir böcek.
Eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen bir hayvan.
İnfiltrasyon hızı en düşük toprak cinsi.
Meryemana Kilisesi, Mor Gabriel Manastırı, "Mazruna" üzümü 
ve taş işlemesi ile ünlü bir İlçe.
Şaşma bildiren ünlem.
Diyarbakır’ ın İpekböcekçiliğiyle ünlü bir ilçesi.
Işın etkinliği çok yüksek olan bir elementin simgesi. 
Fosfat kaynağı gübreler arasında en yüksek oranda fosfat içe-
ren ve içeriğindeki düşük azot miktarı sayesinde, bitkilere iste-
nen oranda fosfor sağlayabilen bir  gübre türüdür.
Bağ kütüğü.
2 bin yıl öncesine kadar Adıyaman bölgesinde hüküm sürmüş 
olan ve dünyanın 8. Harikası kabul edilen bir uygarlık.
Bitkisel üretimde en iyi şekilde çimlenme (ilk çıkış) sağlayan 
sulama yöntemidir.
Pamuk rengi.
Çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir ele-
ment olan manganezin simgesi.

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta 
kalan kök ve saplarına verilen isimdir. 
Bitki kök zararlısı, kemirgen bir hayvan.
Güneydoğu’ ya özgü bir içecek.
Kırkat mağara ve evleri, yerel çeşitler ile yapılan doğal üzüm 
pekmezi ile ünlü bir ilçemiz.
Bir cetvel türü.
Güneydoğuda üretimi yapılan bir zeytin çeşidi.
Dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı. Hidroe-
lektrik Santralı da, dünyada halen yapımı sürenler arasında 3. 
ve inşa edilmiş olanlar arasında da 5. en büyük santraldır. Aynı 
zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır.
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların uzak-
laştırılması, akaçlama.
Bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gerekli olan bir mikro 
element.
Birlik, beraberlik anlamı yükleyen bir bağlaç.
İntensif sulu tarımda    kullanılmak üzere geliştirilmiş, %100 
üniform sulamaya imkan veren bir sulama yöntemidir. 
Bir tür büyüteç.
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor 
renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin ge-
nel adı (Trifolium).
Kullanılabilir su tutma kapasitesi yüksek, orta ve ağır bünyeli 
topraklarda kullanılan bir sulama yöntemidir.
Buğdaygillerden bir bitki.
Tarımsal üretimde zararı çok yüksek bir yağış türü.
Boru Çapı Ölçü Birimi.
Kuzu sesi.
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