
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak 
2016 yılını çok verimli geçirdik;

Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
tarafından başlatılan Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle

Buluşuyor Projesi; İlimizde, Müdürlüğümüz ve GAPUTEM işbirliği
protokolü çerçevesinde 2016 yılının ilk aylarında başlayarak, yılın

son aylarında tamamlandı. 
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi ile kırsal
alanda yaşayan kadın çiftçilerimize daha verimli bir hayvancılık

için konusunda uzman personellerimizce birçok eğitim verdik.
Çünkü kadın eğitiminin her alanda olduğu gibi tarım alanına da

büyük katkı sağlayacağını biliyoruz.
Çünkü kadınlarımızın eğitimi ile geleceğimizi güvence altına

alacağımızı biliyoruz.
Projenin bölgemize can suyu vermeye başladığını görmek bizleri

daha da güçlendiriyor. Bütün kadın çiftçilerimizin göstermiş
olduğu ilgi ve alakadan dolayı 

her birine teşekkürü bir borç bilirim.
Yine 2016 yılında Bakanlığımızca başlatılan Genç Çiftçiler Projesi,

ilimizde büyük bir titizlikle yürütülüyor. Tarım ve hayvancılığın
şehri olan Diyarbakır’ımızda Genç Çiftçi Desteklemeleri

kapsamında 245 proje belirlenerek, bakanlığımız tarafından 
7 milyon 350 bin TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklemelerle biliyoruz ki; tarımın
kalbi kadim şehrimiz; tarım, hayvancılık ve bitkisel alanda daha da
bereketlenecek, ve nihayetinde; bereket gençlerimize umut verecek, 

gençlerimiz umutlandıkça, geleceğimiz gençlerimizle 
parlak bir noktaya doğru şekillenecektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak Genç Çiftçiler
Projesi kapsamında, ilimizde projeye başvuran genç çiftçilerimiz
için bütün olanaklarımızı seferber ettik, bütün şartları sağladık. 

Bu vesileyle;
Genç çiftçilerimiz doğduğu yerde üretirken kazanacak, kazandıkça

ilimiz kalkınacak, ilimiz kalkındıkça tarım alanında Avrupa’da 1.
Dünyada ise 7. sırada olan ülkemiz; tarım, hayvancılık ve bitkisel

üretim anlamında her daim 
en üst sıralarda yerini alacaktır.

Genç çiftçilerimizin projeye karşı göstermiş oldukları ilgi, heyecan
ve sergiledikleri çabaları gördükçe, projenin ilimizde başarılı
olacağı yönündeki sinyalleri şimdiden almaya başladık bile…
Bakanlığımızın isabetli projeleriyle, ülkemizi hep daha ileriye

taşımak vazifesi içerisinde bulunmak 
bizleri oldukça onurlandırıyor.

İlimiz yaklaşık 7 milyon dekarlık tarım alanı varlığı ile ülkemizin
en önemli illeri arasındadır.

Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında ve GAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından son yıllarda tarımsal

alanda sağlanan hibe destekleriyle şu ana kadar Diyarbakır’da
yaklaşık 8 bin dekar alanda badem bahçeleri kuruldu.

2016 Kırsal Kalkınma Destekleri Programı 12. Etap Kapsamında
ilimizde 38 adet Bireysel Sulama Sistemleri Projelerine 1.021.311

TL hibe desteği yapılarak, 3865 dekar alanın modern sulama
sistemleri ile sulanması sağlanmıştır.

Yıl boyunca çalışkan ve üretken çiftçilerimizi yerinde
ziyaretlerimizle; bin bir emekle yapılan çalışmalarına şahit olmak,

çiftçilerimize yapılan desteklemelerin amacına ulaştığını görmek
bizleri inanılmaz mutlu kılıyor.

Tarımda Milli Proje Dönemi ile;
2017 yılında uygulamasına geçileceği ‘Türkiye Milli Tarım

Destekleme Modeli’ kapsamındaki havza/ilçe bazında
desteklenecek ürünlerin dağılımı Bakanlığımızca belirlendi.

Havza bazlı destekleme modeline geçilirken 2017 üretim sezonunda 941
havza/ilçe bazında desteklenecek ürünlerin dağılımında, bir tahıl ambarı
olan ilimizin ürün dağılımı için şimdiden çiftçilerimize, ilimize ve bir
tarım alanı olan ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Yine geride bıraktığımız yıl içerisinde gıda denetimleri aralıksız
sürerken, öte yandan ilimiz için büyük sorun oluşturan anız yangınlarını
önlemek için bütün personelimizce büyük bir hassasiyet ve özenle Anız
Yangınlarına Dur dedik. 
Anız yakılmamalıydı çünkü anız yakanın geleceğini hatta geleceğimizi
karartacağını, aldığımız önlem ve yaptığımız çalışmalarla her seferinde
dile getirdik. Çiftçilere yönelik yaptığımız eğitim çalışmaları sonucunda;
anız yakılmadan da tarlanın sürülebilirliğini gösteren çiftçilerimiz
bölgedeki diğer çiftçilerimize de örnek oldular.
İlimizde Arazi Toplulaştırma çalışmaları sayesinde, miras ve devir
yoluyla parçalanmış araziler birleşti, bütün parseller yola ve sulama
hatlarına kavuştu. Proje kapsamında 405 köy ve mezrada yaşayan 165
bin nüfusa 9322 km tarla içi ve köy içi yol yaptık. 1400 km atık su
şebekesi ve 470 adet fosseptik inşa ettik.
Arazi Toplulaştırmada gelinen nokta çiftçimizin yüzüne yansırken,
Diyarbakır’ımız ile özdeşleşmiş ürünleri, ülkemiz ve dünyadaki diğer
insanlara göstermeyi amaç edindik,
değerlerimizi tanıtmayı görev bildik.

2016 yılı boyunca Yapmış olduğumuz çalışmalarımızın bir kısmını ve
Diyarbakır’ımızın birçok yönünü Diyarbakır’da Tarım Dergisinde
sizlerle buluşturmak, sizlerin yansımalarıyla yapacağımız daha birçok
çalışmaya ışık tutacağına inanıyorum.
2017 yılının Vatanımıza, Milletimize ve de devletimize hayırlı olmasını
temenni ediyor,
çiftçilerimiz ve üreticilerimizle bereketli geçireceğimiz bir yıl olmasını
diliyorum…

Mustafa Ertan ATALAR
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
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editörden

Bir çırpıda söylendiği gibi
Tam da ifade ediyor kendini 

“Gelirim ve geldiğim gibi de giderim” diyor adeta
Evet,  gelirsin ve geldiğin gibi de gidersin 

ama 
Ne olur zaman

Huzurla gel, bereketle gel, dostlukla gel, sevgiyle gel 
Ve giderken de  

alıp götürme benden mutluluğumu, hayallerimi,
özlemlerimi ve sevdicelerimi...

bırak benimle kalsın,  onunla kalsın, ötekisiyle…  
nolur zaman

hayırla gel ve hayırla geldiğin gibi hayırlara 
vesileyle de usulca git…

Bir yıl…
gerçekten de uzunca bir zaman dilimi 

gibi geliyor kulaklara…

Aslında düşününce çok da uzun olmadığı, bilakis bir
yılın, kısacık bir zaman dilimi olduğunu fark
etmemek çok da zor olmasa gerek….

Zamanın çok çabuk akıp gittiğinin farkındalığı;
yaptığımız ya da yapacağımız çalışmaların kalitesini

etkilerken, öte yandan her yönlü ilişkilerimizin
boyutunu da en verimli şekilde 
belirleyeceğini düşünüyorum.
Zamanı en etkin bir şekilde kullanalım diyoruz ve
sizleri Diyarbakır’da Tarım dergisinin ilk
sayfalarında yer alan  Hani, Dicle’nin donduğu sene
varya  ya da o sene kuşlar havada donmuştu
dedirten 1800’lü yıllardan örneklerle, 1953 yılından
günümüze eski Diyarbakır’daki 
zorlu kışlara götürüyoruz.



Kıymetli yazarımız Mehmet Mercan’ın güçlü
kaleminden, dökülen her bir cümleyi okurken, o anı

yaşayacak,  dünü ve bugünü kıyaslarken, aslında
dün ve bugün arasında çok da uzunca bir zaman

dilimi olmadığını farkedecek ve bir an belki de
görünürde uzak, fakat bir o kadar yakın

diyebileceğimiz o zaman dilimine büyük bir özlem
duyacaksınız. 

O özlemleri yakalayacağınız fırsatlar dileğiyle
Diyarbakır’ın Güzellikleri bölümünde sizleri değerli

yazarımızla baş başa bırakıyoruz. 
Yine zamanı en etkin bir şekilde değerlendiren 

Hem çiftçi
Hem manda yetiştiriciliği alanında birçok birliğin

kurucusu hem de kurduğu birliklerden ikisinin
başkanlığını yapan Hüseyin YILMAZ ile

tanıştıracağız sizleri. Baba mesleği olan çiftçiliği
layıkıyla en verimli şekilde değerlendiren 

Hüseyin YILMAZ 
Manda Yetiştiriciliği alanında birçok başarıya imza

atmakla birlikte, aynı zamanda Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliğinin de başkanlığını yapıyor.
YILMAZ “hayvancılık hayatımızın her alanına

yayılmış durumda “diyerek, Diyarbakır’da Tarım
Dergisine, Bölgemiz ve ülkemiz için mandacılığın

öneminden bahsetti.
İlçe Müdürlüklerimizden Yansıyanlar bölümünde bu

sayımızda Dicle Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü’nün faaliyetlerini konu alırken,

Dergimizi renklendiren Köylerimiz bölümündeyse,
Bakanlığımızın vermiş olduğu hibe ve destekler

sonucunda birçok ürünün elde edildiği bir köy haline
gelen Dicle İlçemizin 

Bademli köyüne götüreceğiz sizleri.
Sağlıklı beslenmek için sebze ve meyvenin her

türlüsünü mevsiminde tüketmek gerekir diyoruz 
ve bundan dolayı Diyetisyen Özge UYGUN

BEYAZDAŞ’ın kış sebze ve meyveleri ile ilgili
bilgilendirici yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Dışındaki kabuğunun yerküreyi ve toprağı, beyazının
suları, sarısının ateşi, ucundaki boşluğun havayı
temsil ettiği düşünülen yumurtayı, konusunda
uzman, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa TAYAR sizler için kaleme aldı.
Başarıya dair her şey sayfamızda tarihe tanıklık
etmiş, Diyarbakır’ın yaşayan canlı tarihi de
diyebileceğimiz değerli araştırmacı gazeteci ve yazar
Mehmet Mercan’ı konu aldık.
Başarılı araştırmacı gazeteci ve yazar Mehmet
Mercan’ın güçlü kaleminden dökülen satırları
okurken bir taraftan 1940’lı yıllara gidecek, 2.
Dünya Savaşı ile başlayan zorlu bir süreci yaşayacak
öbür yandan 1950 ve 1960’lı yılların Diyarbakır’ına
tanık olacaksınız. Ama en önemlisi  
Şartlar ne olursa olsun, çalışma ve azmin sonucunda
kazanılan ve kazandırılanlar… 
Güçlü anlatımıyla okumaktan keyif alacağınız bir
başarı öyküsüdür Mehmet MERCAN diyor ve siz
değerli okuyucularımızı Diyarbakır’ımızın yaşayan
tarihi ile baş başa bırakacağız.
Zengin konu çeşitliliği ile geniş bir içeriğe sahip olan
Diyarbakır’da Tarım dergisi siz değerli
okuyucularımızın görüş ve önerilerine de büyük
önem veriyor. Diyarbakır’ımızı her anlamda işlemeyi
hedef alan Diyarbakır’da Tarım dergisi sizlerden
gelen her türlü istek ve öneriyi en ince noktasına
kadar değerlendirerek, yine siz kıymetli çiftçilerimiz,
üreticilerimiz ve de değerli okuyucularımız ile birçok
konuyu buluşturmaya devam ediyor…
Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde Diyarbakır’da
Tarım dergisi olarak;
Sağlıklı, huzurlu, bereketli ve de kaliteli bir zaman
geçirebileceğimiz bir yıl dileyerek, 2017 yılının
devletimize, milletimize dolayısıyla da eşsiz ülkemize
hayırlar getirmesini temenni ediyoruz…



Eskiden, Diyarbakır’da, bölge-
mizde insanlara “AMAN” dedirten,
dillere destan kışlarımız olurdu. 

Yoğun kar yağışının ardından
gelen sert, dondurucu soğuklar kent-
te yaşamı felç ederdi adeta... 

Üzerine şiirler yazılan, öyküler
anlatılan kışlar vardı.  

Hatta, zorlu kışlar eskiden
TARİH bile olurdu.

Geçmişte yaşanmış bir olayı
anlatırken yaşlılarımız “Hani,
Dicle’nin donduğu sene var ya” -  Ya
da “O sene kuşlar havada donmuştu”
derlerdi… 

Evet. Eskiden öyle bu günkü
gibi kaloriferli evler yoktu. 

Tüm evlerde odun sobaları
kurulurdu. Sonra sobalardan
CARUT adını verdiğimiz küreklerle
alınan kor ateş mangallara dolduru-
lurdu. Ateşin uzun süre dayanması
için de EGİŞ dediğimiz el biçimin-
deki yassı küçük küreklerle etrafını
mangalın içindeki külle çevirirdik.
Ev halkı mangalın etrafında toplana-
rak ısınmaya çalışırdı. Mangalın bir
kenarına da demlik ya da cezve sürü-
lür, çay kahve pişirilirdi. Ayrıca
mangaldaki ateşe ayva veya patates
gömülür. Sobanın üstünde ise kesta-
ne pişirilirdi.

Bazı evlerde  “Tandır” kurulur-
du.

Tandır, büyük oturma odasının
ortasına konulan mangalın üzerine
özel olarak dikilmiş büyük bir yor-
gan örtülerek kurulurdu. 

Kor ateşin üstü ince külle kapa-
tılarak yorganın yanması önlenirdi. 

Sonra ev halkı mangalın etrafı-
na dizilir, ayaklarını yorganın altına
sokarak ısınırlardı… 

Bu arada çerezler yenir, çaylar
içilir, sohbet edilirdi… 

………
1953 yılı kışında Dicle’nin bir

bölümü, üzerinden insanların karşı
yakaya geçebilecekleri kalınlıkta
donmuştu. Hatta bazı kimseler
donan nehrin üzerine ateş yakmış,
böylece hatıra fotoğrafı çektirmişler-
di.

Kışın uzun sürmesi yüzünden o
yıl kentte yakacak sıkıntısı çekilmiş,
evlerden odun hırsızlıkları çoğalmış-
tı. Hatta bazı camilerden yakılmak
üzere tahta tabutlar bile çalınmıştı…

Aradan yıllar geçti. Sonra 1985
yılının ünlü kışı geldi. 

Tüm Türkiye’yi donduran,
Sibirya’yı bile geride bırakan bir
kıştı.

O yılın 20 şubatında ısı Sivas’ta
–55 dereceye kadar düşmüştü. İki
gün sonra yurdun çeşitli yerlerinde
sadece bir günde 11 kişinin donarak
öldüğünü yazdı gazeteler.

O yıl Diyarbakır’da da kış çok
şiddetli geçti…

Diyarbakır’ın gerçekten zorlu
kışları vardı. 

Günlerce aralıksız kar yağardı. 
Toprak damlı evlerin üzerinde

biriken karlar özel tahta küreklerle
temizlenirdi. 

Bu arada avluda biriken karlar
da atılınca sokaklar dolardı.  

Öyle ki, dar sokaklardaki kar
yığınları kimi yerde damların boyu-
na erişirdi. 

Çocukluğumuzda, bazı damlar-
dan sokaktaki karların üzerine atla-
ma yarışı yapardık.  

Sokaklarda donan kar kolay
kolay erimezdi ve bazen nisan ayına
kadar kalırdı… 

Eskiden, çok eskiden de dondu-
rucu kışlar olurmuş kentte.

1800’lü yıllarda yaşamış
Diyarbakır’ın ünlü halk ozanların-
dan Ali Pınarlı Kahveci Hacı
CİVAN, 1857 yılının çok sert geçen
kışı için destan bile yazmış.

O yılın kışını “Savuk DESTA-
NI”nda uzun uzun şöyle anlatır.

Dağlar kadar memlekete yağdı kar
Buz kesildi her mahalle, her pazar,
Dünyayı ağlattı savuk, zar-ü zar,
Oldu, Besim Paşa dahi dilfikâr(*)...

Yollarda iz kalmadı, dere tepe doldu kar
Kurtların günü doğdu, yemeğe 
adam arar,
Oldu telef bu yüzden, insan gibi 
çok davar,
Kaldı işinden aciz, gençler ile ihtiyar...
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Mehmet Mercan - Gazeteci-yazar
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Bir
başka Soğuk
Destanı da 1840’lı yıllarda
yaşamış Diyarbakırlı Fatma
Hanım’ın.

O da 1886 yılının, herkese
“AMAN” dedirten kışını anlatıyor
destanında.

Şöyle diyor Fatma Hanım;

Bin üç yüz ikide yaman bir savuk
Kuruttu meyveyi kaldı hep kabuk,
Öldü pinde(**) nice horozla
Çizmeler yerine alındı çaruk
Aman Ya Rab bu savuğun elinden...

Eskiden Diyarbakır’da kışın
zorlu geçeceği hesaplanır ona göre
yiyecek, yakacak temin edilirdi.

Kentte özellikle sur içindeki ev
ve işyerlerinin damları topraktı ve
yağmurda akmasın diye özel bakım
isterdi.

Toprak
damlar kış

boyunca loğlanırdı. 
Özel olarak kara taştan

yontulmuş ağır ve büyük taş
silindirlere LOĞ denirdi. 

Kış boyunca bu görevi yapan
loğcular ve kar temizleyicileri
vardı. Bunlar belli bir ücret karşılı-
ğında yağmurlu havalarda gelir
damları loğlar, karlı havalarda da
damlarda biriken karları sokağa
atarlardı. 

Loğcuların işi Kasım ayı başın-
da başlar, Mart ortalarında biterdi. 

Buna “Leylek geldi, loğ bitti”
denirdi.

ZEMHERİR GÜNLERİ
Kış mevsiminin eski takvimle-

re girmiş sayılı günleri vardır.
Kışın en zorlu günleri ZEM-

HERİR GÜNLERİ’dir. 

1953 yılı kışında
Dicle’nin bir

bölümü, üzerinden
insanların karşı

yakaya geçebilecekleri
kalınlıkta

donmuştu. Hatta bazı
kimseler

donan nehrin üzerine
ateş yakmış,

böylece hatıra fotoğrafı
çektirmişlerdi.

‘



22
Aralık’ta başlar,
12 Ocak’ta sona erer. 

Sayılı günlerdir. Zemherir  gün-
lerinin ardından başka sayılı günle-
rin soğukları başlardı…

Eskiden geçerli olan Rumi tak-
vimlerde yıl iki mevsime ayrılırdı;
RUZ-İ KASIM ve RUZ-İ HIZIR.
Yani Kasım günleri ve Hızır günleri.

Ruz-i Kasım 180 gündür ve
Miladi Takvim’e göre Kasım ayının
8’nci günü başlar. 

Bir başka deyişle KIŞ mevsimi-
ne girilir. 

Bu tarihten 46 gün sonra KIŞ’ın
en şiddetli günleri olan 40 günlük
ERBAİN gelir. Bu günler
Diyarbakır’da “ÇILLE” diye anılır. 

Ardından
50 günlük HAMSİN

soğukları başlar.
İşte, bu toplam 90 gün kış

mevsiminin en şiddetli günleridir.
Karakış dedikleri budur...

………….
Derken Ruz-i Kasım’ın

100’ncü gününe gelinir. Ki bu da
genellikle Şubat’ın ortalarına rastlar.
Bu güne gelindiğinde halk arasında
“Geldik yüze, çıktık düze...” deyimi
ile karşılanır.

Bunun ardından İlk CEMRE
20 Şubat günü havaya düşer. Sonra
birer hafta ara ile suya ve toprağa.

Cemrelerin düşüşüyle havalar
ılımaya başlar…

Sonra Nevruz günlerinin güzel-
liği başlar…

Ancak kış mevsimi henüz bit-
memiştir. 180 gün-

lük Ruz-i Kasım
5- 6 mayıs günlerin-

de sona erer. 

Böylece, Ruz-i Hızır’a, yani
Hızır Günleri’ne girilir. 

Ruz-i Hızır’ın başlangıcı
HIDRELLEZ’dir.

Artık kış bitmiş, bahara  giril-
miştir.

Diyarbakır’da bu günler CİGA-
RET günleridir. 

Ve bu günlerde Diyarbakırlılar
CİĞER ve ET yemek için kırlara
çıkarlar. 

Piknik alanları dolar, taşar…
………
Dedik ya,  eskiden, çok eskiden

böylesi uzun kış geceleri
Diyarbakır’da çok zorlu geçerdi.

Ama yine de bir başka tadı
vardı…

O yıllarda kent henüz dışarılara
taşmamıştı. Sur içine sıkışmış evler-
de, kışın dondurucu soğuklarla,
yazın bunaltıcı sıcaklarla adeta
boğuşarak yaşardık.  
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Henüz elektrik yaygınlaşma-
mıştı.  Çok az sayıda ev ve işyerinde
elektrik vardı.

Akşama yakın saatlerde beledi-
yenin görevli kandilcileri sokak
sokak dolaşır köşe başlarında kan-
calara asılı duran camlı gaz fenerle-
rini yakarlardı. Sokakların aydınla-
tılması böyle sağlanırdı. 

Bu fenerlerin ışığı yeterli olma-
dığı, bazen de şiddetli rüzgarda sön-
düğü için geceleri misafirliğe gitti-
ğimizde yanımıza gemici fenerleri
alır öyle çıkardık sokağa.  

Yine o yıllarda elektrik yaygın
olmadığı için az sayıda evde radyo
vardı. Gramofon ise lüks bir eğlence
aracıydı. İşte, bu yıllarda insanlar
uzun kış gecelerini geçirmek üzere
mecburen sık sık bir araya gelir,
gecenin geç saatlerine kadar oturur
öyle vakit geçirirlerdi… 

Diyarbakır’daki VELİME
gecelerinin kaynağı işte bu toplantı-
lardır.VELİME Diyarbakır’ın sıra
geceleriydi.

Bu gecelerde genellikle birbi-
riyle dost aileler, akrabalar hoşça
vakit geçirmek, eğlenmek üzere bir
araya gelirdi. Her seferinde bir
başka evde toplanılırdı. 

Çeşitli yiyecekler, çerezler,
meyveler içkiler alınır, gece geç
saatlere kadar oturulurdu.  

O gece toplanılacak evde özel
yemekler, mezeler hazırlanırdı. 

VELİME’ye  katılanlar arasın-
da evinde özel yemek yapıp getiren-
ler de olurdu. Gecede elbette baş
menü çiğ köfteydi. Çiğ Köfte, gece-
nin ilerlemiş bir saatinde şarkılar,
türküler eşliğinde yoğrulurdu. 

Bazı evlerde içkisiz de toplanı-
lırdı. Buralarda da yine ve mutlaka
çiğ köfte yapılırdı.

Biz çocuklar odanın bir kena-
rında saygılı bir biçimde oturur,
büyükleri dinler, zaman zaman
onlara hizmet ederdik. Tabii, bu
arada bol çerez ve meyve yerdik. 

Konuklara üzüm pekmezinden
yapılma kesme, bastık, cevizli-
bademli sucuk ile mevsimlik mey-
veler, çeşitli çerezler ve evlerde
yapılmış özel tatlılar, gül ve menek-
şe şerbetleri ikram edilirdi.

VELİME gecelerinde, başlan-
gıçta çeşitli konularda sohbetler
yapılırdı. Bu arada sohbetin konu-
suna uygun öyküler, masallar, fıkra-
lar anlatılır, şiirler, kasideler oku-
nurdu.

İçkisiz toplantılarda genellikle
edebi sohbetler yapılırdı. Bu konu-
da bilgili insanlar konuşur diğerleri
dinlerdi.

Gecenin sonlarına doğru,
bazen konuklara paça ikram edilir-
di…

…………
VELİME gecelerinde kadınlar

ayrı bir bölümde oturur, kendi arala-
rında eğlenirlerdi. 

Denilebilir ki VELİME gecele-
ri Diyarbakır folklorunun kaynağıy-
dı. Böylesi gecelerde bir araya gelen
genç kızlar manili atışmalar yapar

yarışırlardı. Yarışmalarda kadınlar
kızlar, mahalledeki, sevdalılar üze-
rine, kentte meydana gelmiş önemli
olaylar üzerine maniler yakar, şarkı-
lar, türküler söylerlerdi.

Kadınların sohbetinde; her
türlü haberler, dedikodular vardı. 

Gelin-kaynana kavgasından,
karı-koca ilişkilerine, eltilerin,
kumaların kıskançlıklarına, gençle-
rin kaçamaklarına kadar her şey. 

Kim karısına ne almış, hangi
kadın, nerede ne giymiş, hangi takı-
yı takmış, kim kime sevdalı, hangi
kadın pasaklı, kim daha nekes,
(cimri) kim daha cömert, bu sohbet-
lerde ortaya serilirdi.

Diyarbakır’ın uzun kış gecele-
rinde VELİME toplantılarının ken-
dine özgü bir kültürü vardı,  gerçek-
ten güzel ve şenlikli geçerdi.

Sonra, önce radyolar girdi
yaşamımıza. Radyolardaki skeçler,
“Arkası Yarın” programları tüm
günlerimizi, gecelerimizi doldurma-
ya başladı.  Özellikle de transistörlü
radyolar.

Dağda bayırda bile artık herkes
radyo dinleyebiliyordu.

Derken, televizyonla tanıştı
toplumumuz

Ve televizyon bir bakıma
Diyarbakır’ın da gece yaşamını
değiştirdi. 

Giderek de başta VELİME
GECELERİ olmak üzere pek çok
güzelliği aldı götürdü televizyon-
lar…

Şimdilerde TV’lerle akıllı CEP
telefonların savaşı kıskacındayız.

Bakalım daha neler görece-
ğiz… 

9
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pekmezinden

yapılma kesme, bastık,
cevizlibademli

sucuk ile mevsimlik
meyveler,

çeşitli çerezler ve 
evlerde yapılmış özel

tatlılar, gül ve 
menekşe şerbetleri

ikram edilirdi.



"Bir ufak esintiyle dalgalanır 
adeta üstündeki şalı 

Bir farklılık oluşturur, görünen
İpek şallar alımlı kılar, giyeni

Puşusundan vazgeçmez Karacadağlı
İpek, servetine eş değer kıymettedir

Toplasa ipekli olan ne varsa
Çıkarsa parmağındaki yüzüğü

Bir araya getirir eminim 
Evin duvarında her şey sanki tül 

Karacadağ hayalimdeki mekân bir gül"

-İpeğe Sesleniş'ten- 



Sentetik dokumaların yaygın-
laştığı 2. Dünya Savaşı sonrası, ipek
yerini alan sentetik dokumalar,
ipekçiliğin zaman içinde gerileme-
sine sebep olmuştur. Oldukça ucuz
olan sentetik dokumalar sebebiyle
ipek tezgâhları kapanmış, üretim
azalmış, ipekçilik sınırlı sayıda üre-
ticiyle bilinir olmuştur. İpeğin paha-
lı oluşu, her kesimden talebin olma-
yışı, üretilen ipekli kumaşların alıcı-
sı olarak sadece varlıklı olanların
bulunması sentetik üretimle yaygın-
laşan sunî ipeğin çevrelerce benim-
senmesine neden olmuştur. 

Daha önce Diyarbekir
Musıkîsınde geçen “Gömleği ipek
oğlan” ifadesi, sonradan “Gömleği
keten oğlan”a dönüşmüştür. Bunu
1.ve 2. Dünya Savaşı’nın ülkeler
üzerinde ekonomik yıkımlarının
yansıması olarak kabul etmek
lazımdır. 

Savaşlardan yorgun çıkan mil-
letlerin her aileden bir veya birkaç
erkeğin ölümünden doğan iş-güç
kaybı, hayatta kalanların açlıkla
imtihanı, kıtlıklarla gelen hastalık-
lar ve toplu ölümler göz önünde
bulundurulduğunda altın, gümüş,
ipek gibi varlıklı olmanın işareti
nesneler ulaşılmaz olmuştur.
Savaşlarda yoklukla karşı karşıya
bulunan aileler, kimi zaman elinde-
ki değerli eşyaları, ipekli kumaşları-
elbiseleri değerinin çok çok altında
satmıştır.   

Şair duyarlılığıyla İpeğe
Sesleniş Şiiri'nde İpeğin hikâyesini
anlatmaya çalışmıştım, çok önce.
Bir Edebiyatçı olarak, Diyarbakır
ile ilgili araştırmalara başladığım
zaman, ele aldığım ilk konulardan
biriydi, Hevirmeş (İpekböcekçiliği)
konusu.

Gelinlerin çeyizinde olmazsa
olmaz bilinen ipek, herkesin alaca-
ğı, giyeceği bir libas değildir. Ancak
varlıklı âilelerin kızları, kadınları
ipekle tanışır, ipekli elbise giyebilir.
Halkın alabileceği sadece dest-mal
(İpek Mendil) ile sınırlıdır. Çünkü

ipek, hem zahmetli bir uğraşın
sonucu üretilir hem de dokuması
oldukça emek ister.  

Bana oldukça naif gelen,
dokunan metrelerce perdenin bir
yüzüğün içinden geçirilişine hay-
ran kaldım birer birer işlerini
bırakmış olmalarına da anlam vere-
mezdim. Bu işin kârlı olduğunu
sanıyordum.

Bir ipek işliğin (gömleğin)
fiyatının o zaman beş yüz milyona
(Beş yüz liraya) kadar çıktığı söyle-
nen ortamda, ipeğe olmayan rağbeti
manalandırmaya yetmiyordu.
Dutlukların olmadığını bilmiyor-
dum, tezgâhlarda dökülen alın terin-
den haberim yoktu. Böceğin ne infi-
carını bilirdim ne de dut yaprağına
oburluğunu. 

Bugün tezgâhlarda dokunan
ipeği görünce, harcanan emeğin
karşılığının alındığına şahid olan
gözlerim, bir dönem ipeğin merkezi
olan Diyarbakır'ın gelecek zamanda
nostaljik de olsa eski ihtişamı yaşa-
yacağından eminim. Hediyelik de
olsa kimi puşînin, destmalin, işliğin
zaman içinde bir değer kazanacağı-
nı biliyoruz.

İpekçiliğin Ana Vatanı Çin ve
İpekle Kurulan Yıkılan Devletler

İpeğin insanı ürperten dokunu-
şu ve insan ruhunda uyandırdığı
incelik. Tarih boyunca ipek, sır dolu
bir geçmişe sahiptir. Bu zenginliğin
alameti olan ipek, saraylarda kalmış
bir gizemlilik taşırdı. Çin’den dün-
yaya yayıldığı bilinen ipekböcekçili-
ği, Çin dışında bilinmezdi. Sonradan
kaçırılan ipek böceği tohumları ya
da böceklerle Çin’in bu alandaki
esrarı ortadan kalkmıştır. 

İpeğin saraylardan dış ülkelere
gidişi ile Çin’in ipek saltanatı orta-
dan kalkmamakla birlikte, ipekçilik,
dünyaya yayılmış, diğer ülkelerce
ipek üretimine başlanmıştır.

Anadolu’da ticarî iki yol var-
dır, tarihte. İkisi de Uzak Doğu’ya
açılmaktadır: İpek Yolu ve Baharat
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İM. Ali ABAKAY- Araştırmacı-Yazar

Daha önce Diyarbekir
Musıkîsınde geçen

“Gömleği ipek
oğlan” ifadesi, 

sonradan 
“Gömleği keten

oğlan”a 
dönüşmüştür.

‘



Yolu. Dünyanın en önemli bu iki
ticaret yolu, bazen yollara sahip olan
devletleri, imparatorluk seviyesine
çıkarmış, bazen de bu devletlerin
savaşlarla yıkımını hızlandırmıştır.
Osmanlı Devleti’nin ticarî alanda
kayıpları ve gittikçe zayıflaması,
yollar üzerindeki etkisini kaybetme-
sine bağlıdır, bir yönüyle. Ümit
Burnu’ndan Uzak Doğu’ya gidişin
gerçekleşmesi, aynı zamanda
Avrupalıların Uzak Doğu’yu yüzyıl-
lar süren esaretlerine alışlarının da
miladı olmuştur.

Elbette konu, kitaplaşacak
boyutta oldukça hacimlidir ve biz,

ipeğin önemini kısa şekilde özetle-
meye çalıştık. Hatıralarda kaldığı
üzere Çinlilerle daima savaş içinde
olan Türklerin tarihten günümüze
gelen bir kuralı vardır. Bilge
Kağan’ın Çinlilerin ipekli giysi
hediye etmenin altında yatan gizli
emeli açıklaması, sadece Çinlilerin
üretimine vâkıf olduğu ipeğin ne
kadar değerli olduğunu göstermesi
açısından önemlidir: “   Bu yerde
oturup Çin Milleti ile ilişkileri
düzelttim. Şimdi onlar bize altını,
gümüşü, ipeği, ipekli kumaşı bolca
veriyorlar. Çin Milleti’nin sözü tatlı,
ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı
sözle, yumuşak ipek kumaşla alda-

tıp, uzak milleti öylece kendilerine
yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduk-
tan sonra kötü şeyleri o zaman düşü-
nürmüş. İyi ve bilgili kişileri, iyi ve
cesur kişileri ilerletmezmiş.”

Tarihte devletlerin yıkılışına
sebep olan ipeğin önemini bundan
daha güzel örnekle açıklamak müm-
kün değildir. Günümüzde halen
Diyarbakır’dan yakın geçen tarihî
İpek Yolu, geçmişten gelen itibarını,
önemini korumaktadır. 

Günümüzde ipeğe dair çalışma-
lar yapılmaktadır, düne ait bilgiler
inanılmayacak derecede kaynaklar-
da araştırmacıları beklemektedir.
Anadolu’da ipekçiliğin tarihçesinde
oldukça önemli yeri olan Diyarbakır,
maalesef kimi eserlerde yok bilin-
miştir. Bursa kaynaklarında ipekçili-
ğin bir merkezi olarak Diyarbakır
yer almamaktadır. Kimi araştırmala-
rımızda biz Bursa’ya değinirken,
Bursa kaynaklarında şehrimize dair
bilgilere rastlanmamaktayız.  

İpekböcekçiliği Hakkında Ön
Bilgi:

İ p e k b ö c e k ç i l i ğ i n i n
Anadolu'daki gelişimi öncelikle
Irak'tan getirilen Bağdadî böceklerle
olmuştur. Tarihî İpek Yolu'nun isim
olarak kullanımında Diyarbakır'ın
payı nedir bilinmez ama Uzakdoğu
ülkelerinden getirilen ipeğin güzer-
gâhında olan şehir, bu alanda başlı
başına bir merkezdir.

Evliya Çelebî'nin
Seyahatmanesi'nde Anadolu'daki
İpekçiliğin revaçta olduğu iki belde
ön plandadır: Bursa ve Diyarbekir.

Dönemin zenginlik emaresi
olan ipek ve ipekten mamul giyim
kuşam malzemeleri, şehirleşenler
beraberinde varlıklı ailelerin vazge-
çemediği bir meta, vazgeçmediği bir
süs, bir sanat dalıdır, adeta.

Çinliler ile Türklerin Orta
Asya'daki tarihî mücadelesinde abi-
delere yansıyan İpek, Anadolu
Coğrafyası'nda daima bir servet kay-
nağı olarak görülür.
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İran Azerbaycan'ından
Anadolu'ya gelen Selçukî gelene-
ğinde taşınan Acem Sanatı, yerli
halkın ipekçilik sanatıyla bütünleş-
tiği Diyarbakır'da İpekçilik takriben
11. Yüzyılda başlı başına ekonomi-
nin bel kemiği haline gelen sektör
olmuştur.                                                              

İnsan gücüne dayalı ipekçilik
20. Yüzyılda altın dönemini yaşa-
ması gerekirken, teknolojik alanda-
ki yeniliklerle başlayan pamuklu
dokumaların yaygınlaşması, sente-
tik-sunî dokumacılık sebebiyle tutu-
namamış, diğer dokumalara karşı
pahalı hale gelen ipekçilik, zaman
içinde gerilemiştir.

İpek Böceği ve Koza
“İpek Böceği”, tırtıl halinde

kendisine verilen dut yapraklarını
yiyerek büyür. Olgunlaşan tırtıl,
beyaz ağımsı salgıyla, kendisini
koza içine hapseder. Bu salgı zaman
içinde havayla temas gerçekleşince
sertleşir. Kendisini koza içine alan
tırtıl, farklılaşma evresine geçer.

Yetiştirici, kozasını ören böce-
ğin kelebek haline gelip kozasını
delmeden önce, kozaları kaynar
suda haşlamak zorundadır. Kaynar
suda haşlanan kozalar, yumuşar ve
tırtılın ölmesini sağlar, dolayısıyla
ipeğin zarar görmesini engeller.

Üretici, tırtılın evre değiştirme-
sini bilmeli ve zamanında buna
müdahale etmelidir. Zamanında
haşlanmayan koza, kelebek olarak
uçan böceğin kozayı kullanamaz
hale getirmesine sebep olur.

Diyarbakır'da İpekböcekçiliği
daha çok Ali Paşa Mahallesi'nde ve
günümüzde Şehitlik olarak andığı-
mız semtte yapılırdı. Şeyh
Muhammed Düzlüğü ve Esfel
Bahçeleri, böcekler için dut yaprak-
larının toplandığı dutluk alanlardı. 

Elazığ'da bulunan İpek
Böcekçiliği Mektebi, İstasyonu,
Diyarbakır'a aktarılmış, 1930'lu yıl-
larda pratik eğitimin uygulamalı
olarak anlatıldığı okul, verim alına-
madığı için kapatılmıştır.
İpekböcekçiliğinin zahmetli bir
uğraş olduğu muhakkaktır. 

Mevsimlik sayılabilen, aileye
ek gelir sağlayan bu iş,
Diyarbakır'da dutlukların kesilmesi,
ustaların İstanbul ve diğer illere
göçü, Birinci Dünya Savaşı'nın
insan sayısını azaltma faktörü, aile-
lerin çalışanlarının önemli bir kıs-
mını yitirmesi, İkinci Dünya
Savaşı'nda savunma amaçlı da olsa
zorunlu askerliğin başlatılması, tek-
nolojik alanda alternatiflerin artma-
sı, bu sektörün Diyarbakır'da körel-
mesine zemin hazırlamıştır..

Daha önce yayınladığımız bir
çalışmamızda İpek Böcekçiliği ve
Diyarbakır başlığı altında Vilayet
Salnameleri'nde yer alan üretime
dair istatistiklere yer vermiştik. Bu
bildirimizde bu sayılarla üretime
özetle yer vermek istiyoruz:

Vilayet Salnamelerinde
İpekçilik ve Puşi Üretimi

Vilayet salnamelerinin ilk dör-
dünde ipekböcekçiliği hakkında bilgi
yer almamaktadır. Beşinci salname-
de Harir(İpek) kozasının 40.000
kıyye üretildiği, aynı zamanda
40.000 adet puşiden 10.000 adedinin
harici (dışa dönük) satıldığı, 30.000
adedinin iç tüketime yönelik olduğu
yer almaktadır.

Bir sonraki salnamede koza üre-
timinin 50.000 kıyye'ye çıktığı, kıy-
yesinin 50 kuruş değerinde olduğu
görülür. Puşinin adedinin de şehir
merkezinde 3 kuruş, haricinde 4
kuruş değerindedir.

Bu salnameyi takip eden 7. ve 8.
salnamede oranlar değişmemektedir. 

10. Salnamede dokuz olan ipek-
çilik üretim alanının yediye düştüğü-
nü görüyoruz. Bu sebeple üretim ala-
nının düşüklüğü de üretimin az
olmasına sebebiyet vermiş olabilir.

Harir'den Varidat
Muvazenesi'nde elde edilen tahsil
geliri aslı 51.100 kuruştur. 40.000
kuruşun tahsil edildiği, 11.100 kuru-
şun bakiye olduğu yer alan salname-
de, o dönemde 40.000 kuruşun günü-
müzde alım gücünün çok değerli
olduğunu belirtmekte fayda vardır.

11. Salnamede Harir Kozası
Key Aşari yekun-ı mahsul
35.000'dir. Harir Puşi ise dahilde
aded olarak 15.000 haricide 25.000
adedtir.

12. ve 13. Salnamede oranlarda
bir değişiklik göze çarpmamaktadır.

14. Salnamede Memalik-i
Ecnebiyye'ye ihraç edilen ipek koza-
sı ve kamçı başı 850 Osmanlı Lirası
tutarındadır. Ayrıca Akmişe-i
Haririye ve Kutniye, Vilayat-ı
Saireye 2210 Osmanlı Lirası değe-
rinde satılmıştır. 

15. Salnamede yabancı ülkelere
satılan ipek kozası ve kamçı başı
satışlarında artış görülür: 1500
Osmanlı lirası 

16. ve 17. Salnamede kozanın
satışından 100 Osmanlı Lirası artış
vardır.

18. salnamede ayrıntılar yer
alır.

19. Salnamede ve 20.
Salnamede oranlar aynı olmakla
beraber, 20. Salnemde "İpek Aba"
ibaresi dikkat çekicidir.

Osmanlı Dönemi Vilayet
Salnameleri'nden çıkan sonuç, ipek-
böcekçiliğinin gittikçe bir sektör
haline geldiğini göstermektedir.
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Cumhuriyet Dönemi
Kaynaklarındaki Yıllıklarda
İpekçilik

Bedri GÜNKUT, Diyarbekir
Tarihi'nde İpekçilik hakkında
"Diyarbekir'de dut ağacının çokluğu
ve ipekböcekçiliği için çok elverişli
bulunuşu, ipekçilik sanatının daha
fazla inkişafına sebep olmaktadır.
Bu memlekette yetiştirilen ipek
böcekleri tohumları ülke dışarısında-
ki yerlere gitmektedir. Diyarbekir
ipekli kumaşlarının Suriye ve Irak'ta,
Anadolu'nun her tarafında hatta
Acem memleketlerinde bile oldukça
büyük bir şöhreti vardır. " açıklaması
beraberinde "Büyük Harp dolayısıy-
la gerileyen bu sanatlar, Cumhuriyet
devresi içinde tekrar inkişaf etmeye
başladı. Beş sene evvel açılan
İpekçilik Mektebi, bu inkişafı daha
sağlam bir şekilde temin etmekte-
dir." İzahında bulunur.

GÜNKUT'un verdiği diğer bil-
giler:

"Diyarbekir'de müftü ve
Direkçioğulları'ndan Bay Hüseyin
ve Tahir'e ait olmak üzere ipekli
kumaşlar tezgâhı vardır.
Diyarbekir'de ipekli kumaşlara
'Mantin' dendiği için bu tezgâhlara
da 'Mantin Tezgâhları derler. Bu tez-
gâhların çıkardıkları mantinler azı-
cık kalın ve 'sert olmasına rağmen,
her tarafta rağbet görmektedir.
Mantin tezgâhların tekâmülü için
sahipleri tarafından bazı şeyler düşü-

nüldüğü gibi hükümet tarafından da
teşvik olunmaktadırlar."

Basri KONYAR, Diyarbekir
Yıllığı'nda "Koza ve İpekçilik" baş-
lığı altında şu açıklamayı yapmakta-
dır:

" Diyarbekir'de kozacılık ve
ipekçilik, çok eski bir hayata malik-
tir. Büyük harpten evvel yüzden
fazla koza müstahsili vardı. Küçük
müstahsillerin yekunü ise birkaç
yüzü buluyordu. Fakat savaş çıkın-
ca, memlekete büyük bir gelir bıra-
kan, bu istihsalatı birden kuruttu,
koza evleri dağıldı ve yüzlerce
sanatkârından ancak birkaçı tutuna-
bildi. Hatta bu yüzden dutluklara
bakılmaz oldu.(…)"

"İpekli Mensucat Tezgâhları"
üst başlığını taşıyan kısa bilgiler,
Bedri GÜNKUT'un açıklamalarını
da içermektedir:

" (…) Diyarbekir'de çıkan koza
ve ipeklerden yapılmakta olan man-
tinler, biraz sert olmakla beraber,
desen ve sağlamlıkları itibariyle
revaçtadır. Bunların sırmalı kısmın-
dan gelinlik kumaş yapılmakta, yor-
gan ve yastık yüzü gibi hususatta
dahi kullanılmaktadır. 1929 İzmir
Sergisi'nde mantinlerimiz altun
madalya ile takdir olunmuştur."
1938'de yayınlanan "Diyarbakır
İzmir'de" kitabında “Diyarbakır'ın
Kozacılığı ve İpekçiliği” bölümünde
yer alan bilgiler: "Diyarbakır'ın en
mühim ipekböcekçiliği bölgesini teş-

kil eden merkez, Kulp, Silvan ve Lice
kazalarında yetiştirilen ipek böcekleri
dut yaprakları ile beslenen Bağdat
cinsidir. Bunların kozaları beyaz ve
iridir. Kozalarından çekilen ipek tel-
lerinin mukavemet ve elastikiyeti faz-
ladır." 

Bu açıklamalardan sonra ipeğin
askerî savunma alanındaki önemine
değinilmektedir:" Harp sanayinin
ilerlediği şu sırada Türkiye'nin diğer
ipekçilik bölgelerinde olduğu gibi
Diyarbakır kazalarından alınan ipeğin
top hartuçlarında ve paraşüt imalinde
çok yüksek değeri vardır." 

Aynı eserde İpekçilik
İstasyonu'nun 1930'dan beri Ziraat
Bakanlığınca Vilayet Merkezi'nde
açılığı, bu istasyonda her yıl
Diyarbakır'ın koza ve tohumculuk
sanatlarının 1933-1938 Yılları arasın-
da ipek böcekçiliği hakkında önemli
istatistik bilgiler verilmektedir.

1967 Diyarbakır İl Yıllığı'nda
İpekböcekçiliği hakkında yer alan
bilgiler:

" Halen Diyarbakır'ın merkez
Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde halkın
bir kısmı bununla uğraşmaktadır.
Yetiştirilen ipekböcekleri, dut yaprak-
lariyle beslenen Bağdat cinsidir. "

1973 İl Yıllığı'nda ipekçilik
hakkında çok kısa bilgi yer almak-
tadır:

"İlimiz Merkez, Silvan, Kulp ve
Lice ilçelerinde aile işletmesi şeklinde
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Mahsulat-ı Hamme Miktar-ı Sarfiyat Sarfiyat-ı Dahili Sarfiyat-ı Harici

İpek Kozası-Kıyye 42.000 42.000 -----

İpekli Mendil-Aded 2.000 400 16.000

İpek Puşi-Aded 45.000 17.000 28.000



İpek böcekçiliği yapılmakta olup,
tohumluk Bursa, Kars Tohum Satış
Kooperatifleri Birliği'nden temin edil-
mektedir. İlimizde tohum ve dut yetiş-
tiriciliğini geliştirmek suretiyle ipek
böcekçiliğinin ihyası mümkündür." 

2000'e Beş Kala Diyarbakır
/1995 İl Yıllığı'nda kayda değer bir
bilgi yer almamaktadır.

Birçok kaynaktan ipekçilikle
ilgili bilgi aktarmamız mümkün
olmasına rağmen, bu bilgilerde
geçen en önemli ortak husus,
Diyarbekir'in İpeğinin oldukça
dayanıklı, ince, elastiki özelliğe
sahip oluşu ve iyi bir ustalıkla tez-
gâhlarda şekil bulduğudur. 

Evliya Çelebî'den birçok sey-
yaha varan çizgide her şehre gelenin
anlatmadan geçmediği ipeğin hikâ-
yesi, İpek Yolu üzerinde bulunan
Diyarbekir'de uzun bir anlatım
gerektirir.

Günümüzde İpek Böcekçiliği İle
İlgili Öneriler Değerlendirmeler (*)

Üreticilerin, uzun vadeli kredi-
lerle desteklenerek, kozacılığın can-
landırılmasıyla puşiciliğin hak ettiği
konuma getirilmesi başlıca amacı-
mızdır.

Bu tarz girişimler, işsizliğin
yoğun olduğu şehrimizde, tezgâhla-
rın oluşmasına, dolayısıyla yeni
istihdam alanlarının açılmasına

zemin hazırlayacaktır. Yıllar önce-
sinden dile getirdiğimiz bu temennile-
rin önemli kısmı gerçekleşti. Şimdi az
da olsa tezgâhlar işlemektedir, üretici
kozasını değerlendirmektedir. Gönül
isterdi ki İpekçilik daha bir gelişsin ve
verdiğimiz kaynaklardaki sayısal
rakamlara ulaşsın. Belki önümüzdeki
on yıl içinde, dünyaya Diyarbekir
İpeği kendisine özgü ismiyle, puşisiy-
le yeniden açılır.(*)

Sonuç: Bundan on seneyi aşkın
bir zamanda yazdığımız makale-
mizde belirttiklerimizle bildirimizi
noktalamak istiyorum. Umarız ki bu
tebliğimizle "İpekböcekçiliği ve
Diyarbakır" hakkında kimi bilinme-
yen hususlarda bir kapı aralamışız,
bilgilendirme babından. 

İstiyoruz ki bu şehir, hak ettiği
konuma gelsin ve bilinmeyen, unu-
tulmuş, hatıralarda, kitaplarda kal-
mış birçok önemli vasfa tekrar sahip
olsun.

Diyarbakır Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünün ipek-
böcekçiliği ile ilgili yapmış olduğu
projeler ve çalışmalar sonucunda
günümüzde Diyarbakır, ipekçilik
alanında eskiden sahip olduğu
yeterliliğe ulaşmış ve ülkede ipek
üretiminde ilk sıralarında yer alma-
ya başlamıştır. Üretilen koza ile en
çok üretimin olduğu il olmuştur.

Biz, ipekçilik konusunda yaptığımız
çalışmalarla Diyarbakır Ticaret
Odası’nın o dönemde ipekçiliğe el
atmasına, konuyla ilgilenmesine,
yazdığımız makalelerle katkıda
bulunmuştuk. Kurulan tezgâhları
gördük, konu hakkında yapılan top-
lantılardan haberdardık. Araştırmacı
olarak 1990’larda körelen ipekçili-
ğin tekrar canlandırılması için ipek-
çiliğin şehrimizle ilgili belgesel bir
kitabını hazırlamak istedik. Bugün
ipekçilikle ilgili etkinlikler yapıl-
makta, yarışmalar düzenlenmekte-
dir. Diyarbakır’da ipek artık üretili-
yor, dış pazarlarda alıcı buluyor. 
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(*) Bu değerlendirmemizin yer aldığı kaynak: Diyarbakır Kültür Müdürlüğü Diyarbakır Kültür Sanat Bülteni Yıl 2 Sayı: 19-20-21 Sayfa 3-4

1967 İl Yıllığı’nda Üretim İstastiği
İpekböcekçiliği Yıllar 1963 1964 1965
İpkeböcekçiliği Yapan Aile Sayısı 12.000 1.033 360   
İpekböcekçiliği Yapan Köy Sayısı 64 48 52
Açılan Tohum Kutusu 1.945 1.700 1.425
İstihsal Edilen Koza-(Kilogram) 106.300 83.000 54.475



Baba mesleği olan çiftçiliği layıkıyla 
en verimli şekilde değerlendiren 
Hüseyin YILMAZ 
Hem çiftçi
Hem manda yetiştiriciliği alanında 
birçok birliğin kurucusu
hem de kurduğu birliklerden ikisinin 

başkanlığını yapıyor. 
Manda Yetiştiriciliği alanında birçok 
başarıya imza atan Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Hüseyin YILMAZ 
“hayvancılık hayatımızın her alanına 
yayılmış durumda “diyerek, Diyarbakır’da
Tarım Dergisine Bölgemiz ve ülkemiz için 
mandacılığın öneminden bahsetti.

İşte arkadaşlarımızın
Damızlık Manda

Yetiştiricileri Birliği
Başkanı 

Hüseyin YILMAZ 
ile, bilgilendirici bir

o kadar da keyifli
geçen sohbetleri…



Başkanım bizlere kendinizi
tanıtır mısınız…

Ben Hüseyin Yılmaz. Lice
doğumluyum. Babadan gelme hay-
vancılıkla uğraşıyorum. 2007 yılın-
da Lice Oyuklu Köyü Kırsal
Kalkınma Kooperatifini kurduk.
200 baş süt sığırını 100 aileye temin
ettik. Yine 2007 yılında Diyarbakır
ili Süt Üreticileri Birliğini kurduk.
2009 yılında Diyarbakır ilçelerinde
kurulan Kırmızı Et Üreticileri
Birliğinin kurucusuyum ve oradaki
çalışmalarımız da devam ediyor. 

2010 yılında kuruculuğunu
yaptığım Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliğinde bugün de
başkanlık yapıyorum. Bir yandan da
besicilik yapıyorum ve çiftliğim
var. Haliyle hayvancılık hayatımı-

zın her alanına yayılmış
durumda. 

Mandacılığın tarihçesi hak-
kında sizden biraz bilgi alalım…

Türkiye’de 1970-2008 yılları
arasındaki süreçte manda sayısında
ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 1 mil-
yon baş manda varlığı olan bir ülke
konumundan dünyada en hızlı
manda varlığı azalışına sahne olan
ülke konumuna düşmüştür. Bu
süreç 2010’da itibaren değişmeye
başlamıştır. Gerek bakanlığımızın
uyguladığı isabetli projelerle gerek-
se 2010 yılında Diyarbakır’da kur-
duğumuz Damızlık Manda
Yetiştiricileri Birliği’nin çalışmala-
rıyla yine Türkiye Manda
Yetiştiricileri Birliğini de 2012’de
kurarak manda yetiştiriciliği konu-
sunda Diyarbakır özelinde ve
Türkiye genelinde geleceğe güvenle
bakmaya başladık. 

Birliğinizin hedef ve amaçları
nelerdir…

Amacımız, yıllara göre ilerle-
me gösteren birliğimiz vasıtasıyla
iyi bir ıslah çalışması yaparak man-
dacılığı geliştirmek ve manda yetiş-
tiriciliğinin sürekliliğini sağlaya-
rak dünya üzerindeki sıralamada
üst sıralara yerleşmek.

Hedefimiz manda eti,
sütü, yoğurdu, kayma-

ğı ve birçok ürünüy-
le tüketiciyle

buluşmas ın ı
sağlamak. 

Birliğimizde proje kapsamında
3, proje dışında 1 personelimizle bu
amaç ve hedefler doğrultusunda
çalışmalarımıza var gücümüzle
devam ediyoruz.

Manda; süt, et ve çeki hayvanı
olarak dünyada ekonomik açıdan
önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde
hayvancılıkta önemli bir yere sahip
olan mandacılığa gereken önemin
verilmemesi nedeniyle bitme nokta-
sına gelmiştir. Bakanlığımızın 2010
yılı itibariyle başlattığı projeler ve
verdiği desteklemelerle mandacılık
canlanmaya başladı. 2011 yılında
“Halk Eliyle Anadolu Mandasının
Islahı Projesi” başladı. 454 üyemiz
bu projeden faydalanıyor. 2628
manda üzerinde ıslah çalışması yürü-
tülüyor. Mandanın et ve süt verimini
artırmak amacıyla bu çalışmayı yapı-
yoruz. 2011’de bu projeye başladığı-
mızda Diyarbakır genelinde 10000
başa yakın mandamız vardı. 2016’ya
geldiğimizde 15000 başa yakın man-
damız bulunuyor. 8000 anaç manda-
mız desteklemelerden faydalanıyor.
6000 mandamız da diğer destekleme-
lerden faydalanıyor.(malak desteği)
tüm bu çalışmalar sayesinde manda
sayısının arttığını görüyoruz. Daha
çok çiftçimiz manda yetiştirmeye
yöneldi. 5 yıl içinde 6000 manda artı-
şı oldu. Projemizde beşinci yılımız
bitti, bir beş yıllık bir sürecimiz daha
bulunuyor. Proje kapsamında manda
başına 850 TL destek veriliyor.
Projenin dışında 2015’de anaç man-
daya 450 TL destek veriliyordu. Yine
Anadolu Mandasının Islahı projesi
kapsamında Boğa İstasyonu uygula-
masını başlattık. Farklı illerden gelen
boğalar aşılama yöntemiyle damızlık
olarak kullanılacak. Böylece yeni
manda nesillerinin güçlenmesi ve
veriminin artması sağlanacak. 

Et, süt ve yük hayvanı olan
manda 1980’lerde Türkiye’de 1 mil-
yon baş iken 2010’lara kadar gelen
süreçte 80 bin başa düştü. Bu düşüşte
manda ürünlerine rağbetin olmaması
ve mandaların yaşam alanları olan
bataklık ve dere sayısının azalması
etkilidir.
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2010 yılından itibaren
Bakanlığımızın verdiği destekleme-
ler ve Birliğimizin çalışmaları saye-
sinde manda varlığımızda ciddi bir
artış olmuştur. Mandacılığı geliştir-
mek için manda ürünlerinin tanıtımı
da büyük önem arz etmektedir. Bu
nedenle mandanın etini, sütünü,
yoğurdunu ve kaymağını
Diyarbakır’da tanıtmayı amaçlıyo-
ruz. Fuarlarda yoğurt ve kaymağımı-
zı tanıtmak için çalışmalar yaptık.
Manda ürünlerini tanıtan broşürler
hazırladık. 

Afyon kaymağı aslında manda
kaymağıdır.

Afyon kaymağı aslında manda
kaymağıdır.  Bu bilinmiyor. Manda
kaymağı olarak bilinmesi tanıtım açı-
sından faydalı olurdu. Manda sütü ve
işlenişiyle ilgili çalışmalarımız var ve
bu kapsamda süt işleme istasyonu
kurmayı planlıyoruz. Süt işleme
istasyonu kurulunca burada üretilen
ürünler şarküterilerde satılacak.

Manda ürünlerinin faydaları
ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

Manda sütü diğer sütlerle kıyas-
landığında %58 daha fazla kalsiyum
içerir.  Ayrıca %40 daha fazla protein
içerirken, çok daha az kolesterol içe-
riyor. Manda sütünde doğal antioksi-
dan kaynağı olan E vitamini öncü
maddesi olan alfa tokoferol miktarı
ve peroksidaz diğer sütlere göre 2-3
kat daha fazla bulunur. Bu nedenle
bu sütten yapılan yoğurt, kaymak ve
peynir gibi ürünlerin kalp sağlığı
koruma ve kanser hastalığından
korunma açısından faydalıdır. Bunu
öğrenen onkoloji hastaları da bizden
manda yoğurdunu istemektedirler.
Mandalarda krotein maddesi A vita-
minine dönüşümü diğer hayvanlara
oranla daha yüksektir. Bu da manda
sütünün daha beyaz olmasına ve
kahve üreticileriyle krema üreticileri-
nin bu sütü tercih etmesine neden
olmaktadır. Mineral madde içeriği de
oldukça yüksek olan manda sütü
diğer sütlerden daha fazla demir, fos-
for, kalsiyum içerir. Çeşitli biyo
koruyucu maddeler içeren manda
sütü sağlıklı besin hazırlamada ve

özel diyetlerde de kullanılmaktadır.
Yüksek besleyici değeri ve anti oksi-
dan özelliği kırmızı et yemeyen veje-
taryanlar için alternatif bir besin
olma özelliği taşımaktadır. 

Manda ürünlerine nasıl ulaşa-
biliriz…

Ne yazık ki henüz bir işletme
tesisimiz yok. Şu anda manda ürün-
lerini direk üreticilerden temin edi-
yoruz ve bazı semtlerde bakkallarda
satılıyor. Süt işleme tesisi kurma pro-
jemizi hayata geçirdiğimizde bu
sorun da ortadan kalkacak. 

Manda ürünlerine talep var mı…
Özellikle sahil yörelerinden çok

talep alıyoruz ama mesafe uzak oldu-
ğu için bu talepleri karşılamıyoruz. 

Diyarbakır’da manda ürünleri-
ne talep ne durumda…

Diyarbakır’da manda ürünlerine
talep var ve gün geçtikçe artıyor.
Kahvaltı veren mekanlar, şarküteri-
lerle görüştük. Onlar da manda ürün-
lerini müşterilerine ikram etmekten
mutluluk duyacaklarını belirttiler.

Manda ürünlerinin tanıtımı
arttıkça talep de artıyor.

Manda ürünlerinin tanıtımı art-
tıkça talep de artmaktadır.
Diyarbakır’da manda eti satılmıyor.
Oysa manda eti oldukça lezzetli ve
diğer etlere oranla daha besleyicidir.
Manda etinden sucuk, salam, sosis
gibi ürünler elde ediliyor.
Türkiye’deki manda kesimi Kayseri
ve Afyonda yapılıyor. Diyarbakır’da
halkımızın damak tadı bu lezzetlere
yabancı. Halkımızı bu muhteşem tat-
larla buluşturmak için tanıtım çalış-
malarına hız vermek istiyoruz.
Mandanın dış görünüşü insanlarda
bir önyargı oluşturuyor. 

Manda görüntü olarak çirkin
gelse de insanlara eti ve sütü olduk-
ça faydalı ve lezzetlidir. 

Manda görüntü olarak çirkin
gelse de,  eti ve sütü insanlar için

oldukça faydalı ve lezzetlidir. Şu
anda manda yoğurdunu fuarlarda
tanıtıyoruz. İleriki dönemlerde
sucuk, salam, sosis gibi ürünleri de
tanıtacağız. Manda sütünden yaptığı-
mız dondurmayı insanlara tattırdığı-
mızda yedikleri dondurmanın manda
sütü olduğunu öğrendiklerinde çok
şaşırıyorlar. Bu tarz çalışmalar saye-
sinde manda ürünlerine duyulan ön
yargıyı yıkmaya çalışıyoruz. 

Manda yetiştiriciliği, sığır yetiş-
tiriciliği ile kıyaslandığında pek çok
açıdan daha avantajlı. Bir sığır gün-
lük 25 lt süt verir ve sütün litresi 1
liradır. Manda ise 6 lt süt verir ve
sütün litresi 5 liradır. Manda sütü
daha çok gelir getirir. 

Beslenme açısından manda kaba
yem yiyebilen yem seçimi yapmayan
bir hayvan. Sığır gibi beslediğiniz-
deyse verimi artar. Bakımı sığıra
göre daha kolaydır. Sabah meraya
bırakıp akşam alınıyor.

Manda hırçın bir hayvan olarak
bilinse de sürekli bakıcısıyla arasında
güçlü bir bağ oluşur ve yük hayvanı
olarak kullanılabilir, mandanın üzeri-
ne binilebilir. Kendisine kötü davra-
nıldığında ya da yavrularına zarar
verildiğinde hırçınlaşır. 

Son olarak başkanımıza
Diyarbakır’da mandacılığın duru-
munu soruyoruz…

Diyarbakır’da mandacılık daha
çok küçük işletmelerde ve daha çok
aile işletmeleri şeklinde bulunuyor.
Her ailenin de 2 ya da 3 mandası
bulunuyor. Biz Birliğimizi kurduğu-
muzda 10000 manda vardı. Hem
manda sayısında hem de manda yetiş-
tiricisi sayısında artış olmuştur. Halk
Eliyle Anadolu Mandasının Islahı
Projesi kapsamında 454 üyemiz,
proje dışında 1500 üyemiz var. Bu
üyelerimizin 8000 anaç mandası ve
7000 civarı da erkek ve 1 yaş altı
mandası var. Bunun dışında bize
kayıt yaptırmayan çiftçilerimizde
bulunuyor. Manda çiftlikleri ve koo-
peratifler kuruluyor. 

Mandacılıkta Türkiye birincisi
İstanbul, ikinci Samsun ve üçüncüsü
Diyarbakır’ken şu anda Diyarbakır
ikinci sıraya yükselmiştir.
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Bölgemizdeki işletmeler yerle-
şim yerlerine yakın, genellikle ika-
met edilen konutlara bitişik veya
konutların altında kapalı bir şekilde
inşa edilmektedir. Hem halk sağlığı
hem hayvan sağlığı açısından bir-
çok zararı olan bu durumun gideril-
mesi gerekmektedir. 

Üreticiler geleneksel yöntem-
lerle yapılan ve çoğunlukla kapalı
sistem ahır tiplerini devam ettir-
mekte ısrar etmektedirler. Genelde
hayvanların üşüyüp hastalanacakla-
rını düşünerek ahırların tüm hava-
landırmalarını kapatarak, içerde
hayvanlar için çok zararlı olan
amonyak gazı ve nemin birikmesine
sebep olmaktadır. 

Bilindiği gibi gerek Süt
Sığırcılığı gerekse Besi Sığırcılığında
verimi etkileyen en önemli sorunlar-
dan biri solunum yolu hastalıklarıdır.
Akciğerleri rahatsızlanan hayvanlar-
da kan dolaşımı sağlıklı yapılamaya-
cağı için hem süt hem de et verimi
ciddi anlamda azalmaktadır. Ayrıca
ahırların evlerin altında veya yakının-
da konumlanması sosyal yaşam açı-
sından da ciddi derecede olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Hayvanların
pisliğinin birikmesi; kötü koku,
sinek, zararlı mikroorganizmalar ve
insanlara da bulaşabilen birçok hasta-
lığa neden olabilmektedir. 

Ülke genelinde, hayvancılık
altyapısını geliştirmek ve yukarıda
belirtilen olumsuzlukları gidermek
amacıyla DAP-GAP-KOP-DOKAP
Projesi ile Bakanlığımızca bölge-

mizde mevcut büyükbaş-küçükbaş
hayvancılık işletmelerinin moderni-
zasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya
yeni inşaat ile hem bölge hayvancı-
lığını geliştirmek hem de ülke eko-
nomisine katkı sağlamak amaçlan-
mıştır. Ayrıca hayvancılık işletmele-
rinin sürdürülebilirliği ve et üreti-
minde verimlilik ile kalitenin artırıl-
ması için nitelikli damızlık erkek
materyal temini hedeflenmektedir. 

Doğu Anadolu Projesi (DAP),
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP),
Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu
Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsa-
mındaki illerde 2014-2018 yılları ara-
sında yürütülecek olan bu projede
uygulanacak yatırım konuları inşaat
için (yeni inşaat veya tadilat) hibe
oranı % 50 olup, hayvan alımı için
(damızlık boğa, koç ve teke alımı)
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Projesi
DAP-GAP-KOP-DOKAP 

Metin ÖZGÜN- Veteriner Hekim. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
Murat KAYA- Ziraat Mühendisi(zooteknist) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Gerek Süt Sığırcılığı
gerekse Besi
Sığırcılığında

verimi etkileyen en
önemli sorunlardan
biri solunum yolu

hastalıklarıdır.

‘(Doğu Anadolu Projesi-Güneydoğu Anadolu Projesi-
Konya Ovası Projesi-Doğu Karadeniz Projesi)



hibe oranı % 80’dir. Proje toplam 35
ilimizi kapsamaktadır. Projeye müra-
caatlar her yılın Ocak-Şubat-Mart
aylarında yapılır. Yatırım konularını
gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel
kişiler başvuruda bulunabilir.
Başvuru tarihinden en az bir yıl önce
Bakanlık Türkvet veri tabanına veya
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı
olan ve başvuru tarihinde ise en az
10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en
az 100 en fazla 200 baş koyun-keçi
kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek
ve tüzel kişiler destekleme konuları-
na başvurabilirler. 

Yeni inşaat ve tadilat inşaatın
yapılacağı alan yatırımcıya ait olma-
lıdır. Olmadığı durumlarda  yatırım
yerinin eş, birinci derecede akrabala-
ra ve kardeşlere müstakil tapu ile ait
olması durumunda, alınacak muva-
fakat  ve muhtar onayı ile
inşaat/tadilat yapılabilecektir. Kamu
arazisi kiralayarak (en az on yıllık
kira sözleşmesi istenir.) yatırım
yapan yatırımcılar için bu şart aran-
maz. Üzerine yeni inşaat ve tadilatı
yaptıracak işletmelerde arsanın bir-
den fazla kişiye ait olması (hisseli
olması) durumunda, her bir hisseda-
rın yatırımcıya yetki verdiğini göste-
rir noter tasdikli belge ile sahibi
oldukları arsa üzerinde inşaat yapıl-
masına rızaları olduğunu gösterir
noter tasdikli belge istenir. İlimiz bu
projeden etkin bir şekilde faydalan-
maktadır.    Müracaatların 2014
yılında alınmaya başlanması ile bir-
likte yatırımcılarımız yoğun bir ilgi
göstermişlerdir. 2014 ve 2015 yılları
arasında müracaat ederek, yatırıma
alınan yetiştiricilerimizden 16 kişiye
16 baş Simmental ırkı boğa, 64
yetiştiricimize de 366 baş Zom koçu
%80 hibe kapsamında verilmiştir.
Bu proje kapsamında Simmental ırkı
boğa dağıtımında 128.000 TL’lik
toplam yatırım tutarına karşılık
102.400 TL’lik hibe ödemesi yapıl-
mıştır.

% 80 hibeli destek kapsamında
verilen Simmental ırkı boğalarımız.

İlimizde % 80 hibe kapsamında
64 üreticimize toplam 366 adet zom
koçu dağıtılmıştır. Bu proje kapsa-
mında yapılan 547.354 TL’lik top-

lam yatırım tutarına karşılık 437.887
TL’lik hibe ödemesi yapılmıştır.

Ayrıca % 50 hibe kapsamında
19 adet yeni ahır yapımı, yatırım
planına alınmış olup şu ana kadar
biten 8 (Sekiz) ahır için
2.347.769,84 TL’lik toplam yatırım
tutarına karşılık 1.144.853,18 TL
hibe ödemesi yapılmıştır.12 (on iki)
adet ahır inşaatının yapımı devam
etmektedir.

Dağıtılan boğalar sayesinde
kızgınlık gösteren hayvanların
zamanında aşılanabilmekte ve
zaman kaybının söz konusu olma-
maktadır.

Suni tohumlamada en büyük
sorunlardan biri, tohumlamanın
zamanında yapılamaması gibi bir
sorun ortadan kaldırılmıştır.
Damızlık değeri yüksek hayvanlar-
dan elde edilecek kaliteli yavrular
üreticinin daha nitelikli hayvanlara
sahip olması anlamına gelirken,
bizim için de kaliteli et üretiminin
artması anlamına geliyor.  

Yapılacak ahır/ağıllar;
Bölgemizde serbest duraklı veya
bağlı, açık veya yarı açık sistem ola-
caktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimin-
de İl Müdürlüğümüz yetkilidir.
Ahırlara ait kriterler ise genel hatları
ile aşağıdaki teknik özellikleri kap-
sayacak şekilde olacaktır:

*Hayvan başı 10-15 metre kare-
lik alan (gezinme, yemleme ve durak
alanı) olmalıdır.

*Durak genişliği 110-120 cm ve
durak boyu 175-210 cm arasında
olmalıdır.

*Durak başlarında boyun mesa-
fesi için 40-50 cm. alan olmalıdır.
Duraklar gübre yoluna doğru hafifi
meyilli ve gübre yolundan en az 10
cm. yüksek olmalıdır.

* Gübre yolu, yemlik ile yatak-
lıklar arasında 200-300 cm. genişli-
ğinde ve gübre sıyırma sistemine
uygun olmalıdır.

*Yan duvar yüksekliği en az
280 cm. (150 cm. tuğla-taş vb. üzeri-
ne 100 cm. olacak şekilde pencere
ve 30 cm. kiriş)

*Tabandan mahyaya kadar olan
yükseklik em az 500 cm. olmalıdır.

*Işıklandırma taban alanının en
az % 15’i kadar olmalı, pencerelerin
yarısı açılır kapanır (vasistaslı) yarı-
sı da sabit olmalıdır.

Yukardaki maddelerden de
anlaşılacağı gibi yapılan bu kriterle-
re göre yapılan ahırlar modern çağın
tüm koşullarına uygun olduğu için
burada yetişen hayvanlardan alına-
cak et ve süt kalitesi ciddi oranlarda
artacaktır. Et ve süt veriminin artma-
sı üreticilerimizin gelir düzeyinin
artması anlamına gelmektedir.
Ahırların evlerin altından çıkıp
modern barınakların inşa edilmesi
köylerimizdeki sosyal ve ekonomik
gelişime de ciddi anlamda katkı
sunacaktır. Projenin başladığı tarih-
ten bu güne kadar ilimizde 8 (Sekiz)
adet ahır yapımı tamamlanmış olup
2.347.769,84 TL’lik toplam yatırım
tutarına karşılık 1.144.853.18 TL
hibe ödemesi yapılmıştır. Yapımı
devam eden 11 (On bir) adet ahır
projemizle ilgili gerekli işlemler ve
kontroller yapıldıktan sonra bu yatı-
rımlar içinde hak ediş düzenlenerek
hibe ödemeleri gerçekleşecektir. Bu
projeden faydalanmak isteyen tüm
üreticilerimiz her yılın Ocak-Şubat-
Mart aylarında gerekli şartları taşı-
mak kaydı ile İl Müdürlüğümüze
başvurabilirler.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım
Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçe-
vesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin
korunmasını dikkate alarak, kırsal
alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sana-
yi entegrasyonunun sağlanması için
küçük ve orta ölçekli işletmelerin des-
teklenmesi, tarımsal pazarlama altya-
pısının geliştirilmesi, gıda güvenliği-
nin güçlendirilmesi, kırsal alanda
alternatif gelir kaynaklarının oluştu-
rulması,  yürütülmekte olan kırsal kal-
kınma çalışmalarının etkinliklerinin
artırılması ve kırsal toplumda belirli
bir kapasitenin oluşturulması amacıyla
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı uygulamaya
konulmuştur. Bakanlığımızca, 2006-
2015 yıllarında Kırsal Kalkınma

Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı kapsamında, tabandan yuka-
rıya doğru yaklaşımla katılımcılığı
sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlen-
meyi geliştiren, istihdam yaratma
potansiyeli olan, üretici gelirlerini artı-
ran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı
küçük ve orta ölçekli sanayinin geliş-
mesini ve yaygınlaştırılmasını esas
alan projelerin yanı sıra kırsal altyapı-
nın rehabilitasyonuna yönelik projeler
ile üretime yönelik makine-ekipman
alımı projeleri de desteklenmiştir.
Programın 2016-2020 yıllarında
devam etmesine yönelik olarak, Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesine ilişkin 2016/8541
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
27/02/2016 tarih ve 29637 Sayılı
Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
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Sad›k ÖNAL- Ziraat Mühendisi
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Ekonomik Yatırımlar Birimi

Programın 2016-2020
yıllarında devam 
etmesine yönelik 

olarak, Kırsal
Kalkınma Destekleri
Kapsamında Tarıma
Dayalı Yatırımların

Desteklenmesine ilişkin
2016/8541 Sayılı
Bakanlar Kurulu

Kararı 27/02/2016 tarih
ve 29637 Sayılı Resmi

Gazete ‘de 
yayımlanmıştır.

‘



2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı kapsamında 81 ilde ekonomik
yatırımlar ile bireysel sulama sistem-
lerine yönelik proje konularının des-
teklenmesi öngörülmüştür.

Bakanlık düzeyinde değerlendi-
rilmeleri sonucunda uygun bulunanlar
programa alınacak ve hibeye esas
proje tutarlarının % 50’si hibe desteği
olarak program bütçesinden karşıla-
nacaktır.

EKONOMİK YATIRIM
A. Amaç
Bu Tebliğin amacı; doğal kay-

naklar ve çevrenin korunmasını dik-
kate alarak, kırsal alanda gelir düzeyi-
nin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve
tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun
sağlanması için küçük ve orta ölçekli
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal
pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
kırsal alanda alternatif gelir kaynakla-
rının oluşturulması, kırsal ekonomik
altyapının güçlendirilmesi, tarımsal
faaliyetler için geliştirilen yeni tekno-
lojilerin üreticiler tarafından kullanı-
mının yaygınlaştırılması, yürütülmek-
te olan kırsal kalkınma çalışmalarının
etkinliklerinin artırılması, kırsal top-
lumda yerel kalkınma kapasitesinin
oluşturulmasına katkı sağlamak için
yeni teknoloji içeren yatırımların des-
teklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir. 

B. Kapsam
Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020

tarihleri arasında, kırsal alanda ekono-
mik ve sosyal gelişmeyi sağlamak,

tarım ve tarım dışı istihdamı geliştir-
mek, gelirleri artırmak ve farklılaştır-
mak için, kadın ve genç girişimciler
öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel
kişilerin ekonomik faaliyetlere yöne-
lik yatırımlar için yapılacak hibe öde-
melerine ilişkin hususları kapsar.

C. Dayanak
18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı

Tarım Kanunu, 22/2/2016 tarihli ve
2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklenmesine İlişkin Karara daya-
nılarak 21/10/2016 tarih ve 2016/37
nolu Tebliğin 52 nci maddesi (progra-
mın genel uygulama usul ve esasları-
na açıklık getirmek, destek sağlamak
amacıyla Genel Müdürlük tarafından
çıkarılan uygulama rehberi, satın alma
kitabı ve genelgeler
“www.tarim.gov.tr” internet adresinde
yayımlanır. Bu yayımlar, bu Tebliğde
belirtilen genel uygulama usul ve
esaslarını belirler. Bu Tebliğde ve bu
yayımlarda yer almayan hususlarda
ulusal mevzuat hükümleri ile Genel
Müdürlüğün görüş ve talimatları
geçerlidir.) hükmüne dayandırılmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı
Kapsamında Diyarbakır İlimizde %
50 Hibe destekeli Ekonomik yatırım
tesisi kurulumuna ait başvuru yapı-
labilecek konular; 

a) *Yaş meyve sebze tasnif,
paketleme ve depolama yatırımları
hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi,
paketlenmesi ve depolanması (BÜİ), 
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b) Hayvansal ürünlerin işlenme-
si, paketlenmesi ve depolanması
konusunda sadece ham derinin işlen-
mesi (HÜİ), 

c) Soğuk hava deposu (SHD), 
ç) Çelik silo (ÇES), 
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli

gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması (HOG), 

e) Yenilenebilir enerji kullanan
yeni sera (SER), 

f) Kırsal ekonomik alt yapı yatı-
rım konularından; çiftlik faaliyetleri-
nin geliştirilmesine yönelik altyapı
sistemleri, bilişim sistemleri ve eğiti-
mi yatırımları,  

*Yaş meyve sebze tasnif, paket-
leme ve depolama yatırımları: Yaş
meyve sebzenin tasnifi (boy, renk
vb.) paketlenmesi (yıkanmış, yıkan-
mamış, dondurulmuş, dondurulma-
mış) ve soğuk hava deposunda depo-
lanması proseslerinin tamamını sağ-
layan yatırımı ifade eder.

Olup Tüzel ve Gerçek kişiler bu
programdan yararlanabilmektedirler. 

İlimizde 2006 -2016 yılları arasında İl ve İlçe bazında yapılmış olan 143 adet tesise ödenen hibe
miktarlarını belirtir tablo sunulmuştur. 

2016 yılı IX VE X ETAPTA  Bitkisel Ürün İşleme ve Paketleme Tesislerine 14.396.105 TL   Hibe ödemesi
yapılacaktır.

ETAP PROJE TUTARI ÖDENEN HİBE DESTEĞİ ( TL )

II.ETAP(2007) 2.384.733 1.040.189

III.ETAP(2007-2008) 5.120.956 2.418.468

IV. ETAP(2008-2009) 6.840.180 3.420.724

V. ETAP(2009-2010) 19.904.234 9.952.186

VI. ETAP(2011-2012) 17.667.693 8.836.681

VII. ETAP(2012-2013) 3.935.748 1.434.045

VIII. ETAP(2013-2014) 7.801.553 3.294.292

IX. ETAP(2015-2016) 8.940.000 2.351.192,79

X. ETAP(2015-2016 19.840.211 6.113.466,16

TOPLAM 92.435.308 38.861.243,95



1-2013 Yılı Diyarbakır-
Batman-Siirt Kalkınma Projeleri

7 çiftçiye 49 dekar badem bah-
çesi  tesis edilmiştir. Proje maliyeti
150.000 TL dir.

4 çiftçiye 46 dekar ceviz bahçe-
si  tesis edilmiştir. Proje maliyeti
118.000 TL dir.

4 çiftçiye 32 dekar elma bahçesi
tesis edilmiştir. Proje maliyeti
105.000 TL dir.

2 çiftçiye 50 dekar nar bahçesi
tesis edilmiştir. Proje maliyeti
115.000 TL dir.

6 çiftçiye 40 dekar telli terbiye
sistemli bağ tesis edilmiştir. Proje
maliyeti 255.000 TL dir. 

Çilek Bahçesi Demonstrasyonu
kapsamında 10 dekar kapama çilek
bahçesi kurulmuştur.

Menengiç Aşılama Projesi:
2013 yılında 53 çiftçiye ait 2175
menengiç ağacına 29.100 göz fıstık
aşısı yapılmıştır. Proje maliyeti
31.000 TL dir.

2-2014 Yılı Diyarbakır-
Batman-Siirt Kalkınma Projeleri

118 adet %70 hibeli kapama
meyve bahçesi projelerinden 80
tanesi ilk üç aşamayı geçmiştir. (49
Tane Bağ 508 da-20 Badem 246 da -
4 Tane Elma 32 da -4 Tane Ceviz 45
da-2 Tane Nar 50 da)

3-2015 Yılı Diyarbakır-
Batman-Siirt Kalkınma Projeleri
(2 Tane Bağ-1 Ceviz)

Sunulan 88 adet projemiz
olmuştur. 3 proje daha geçmiş %70
hibe desteğinden faydalanmışlardır.2
tanesi kadın çiftçimizdir. 

2 çiftçiye 13 dekar telli terbiye
sistemli bağ tesis edilmiştir. Proje
maliyeti 85.000 TL dir. 

1 çiftçiye 5 dekar ceviz bahçesi
tesis edilmiştir. Proje maliyeti
16.000 TL dir. 

4-Toprağıma Hayat Ver
Projeleri Gap Kalkınma
Başkanlığına

a-  Dicle Arıcılığı Geliştirme ve
Yaygınlaştırma Projesi sunuldu.(50
aileye 20 kovan proje maliyeti
432.000 TL)

b- Dicle Badem Üretimini
Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi sunuldu. (12 üreticinin 180
dekarlık proje maliyeti 192.000 TL)
projemiz geçmiştir. Katkı paylarının
yatırılması tamamlanmıştır.

c- Dicle Ceviz Üretimini
Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi sunuldu. (20 üreticinin 280
dekarlık proje maliyeti 285.750)
projemiz geçmiştir. Katkı paylarının
yatırılması tamamlanmıştır.

d-Dicle Bağ Üretimini
Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi sunuldu (54 üreticinin 574
dekarlık proje maliyeti
2,414.290,88 TL)Beklemededir.

e-Dicle Çilek Üretimini
Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi (10 üreticinin 20 dekarlık
proje maliyeti 300.000 TL)

f-  Antep Fıstığı Fidanı ve
Badem Fidanı  projesi.870.000 TL

g- Çavlı T.K.K Süt İşleme
Tesisi Kapasite Artırımı.424.000 TL

h- Üzüm, Badem Ve Fıstık
İşleme İşleme Tesisi.828.000 TL
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Murat ÖDO⁄LU
Dicle Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü



ı- Alo Veterinerim
Projesi.106.000 TL

5-ERASMUS AB YETİŞKİN
EĞİTİMİ PROJESİ.

ERASMUS AB YETİŞKİN
EĞİTİMİ PROJESİ kapsamında
ülkemizden 6 proje kabul edildi. Bu
projelerden biri de  Dicle Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğünün proje-
sidir. (15 Mühendisimiz Nisan Ayında
İtalya’da Bağcılık eğitimi aldı,15
Veteriner Hekim Hollanda’da hayvan
hastalıkları ile ilgili eğitim aldı.)

6- ERASMUS AB PROJESİ 
(Et Ve Süt Verimi Açısından

Büyükbaş Hayvan İşletmelerinin
İncelenmesi ) Almanyaya 15
Veteriner Hekim Eğitimi başvuru-
muz vardır. (Kabul edilmedi)                                                                                                                                                                

7- KARACADAĞ KALKIN-
MA AJANSI 

(Organik Bağcılığı Geliştirme
Projesi.100 çiftçimize eğitim verile-
rek sertifika verildi.)

8- KAYMAKAMLIK ARA-
CILIĞIYLA DİYARBAKIR
VALİLİĞİNE SUNDUĞUMUZ 

a- Dicle İlçesi Badem
Yetiştiriciliği Projesi: Bölgede
meyve yetiştiriciliğinin geliştirilme-
si yoluyla bölge kalkınmasına katkı
sağlanması ve köylere geri dönüşle-
rin teşvik edilmesidir.

Hedef 6 köyde 20 aileye 100 da
badem bahçesi tesis edilmesi.

Proje Toplamı: 266.600,00 TL
b- Dicle İlçesi Kilis Keçisi

Yetiştirme Ve Geliştirme Projesi:
Bölgede Keçi yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi yoluyla bölge kalkın-
masına katkı sağlanması ve köylere
geri dönüşlerin teşvik edilmesidir.
Proje süresi 15 aydır.

Hedef 6 köyde 20 aileye 350 da
adet. Proje Toplamı: 253.000,00 TL

Bu Projeler Diyarbakır Dicle
ilçesi Kelekçi, Boğaz, Değirmenli,
Kurşunlu, Taşağıl ve Kırkpınar köy-
lerinde uygulanacaktır. Proje süresi
15 aydır.

9-ORGANİK MEYVE ÜRE-
TİCİLERİ BİRLİĞİ ÜZERİN-
DEN KARACADAĞ AJAN-
SI’NA SUNULAN PROJELER

a- Organik Üzüm
Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması
(Dicle Ünv.) 270.000 TL

b-Organik Nohut Buğday
Üzümden Elde Edilen Taze Doku
Suyunun Paketlenmesi Organik
Mamül Haline
Dönüştürülmesi(Dicle Ünv.-
Yeditepe Ünv.  230.000 TL

10-ORGANİK BAĞCILI-
ĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI
VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğümüz tarafından hazırla-
nıp GAP Bölge Kalkınma İdaresine
sunulan Organik Bağcılığın
Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi
Projesi 2013 Haziran ayında onay-
landı. Proje kapsamında 29 köyde 4
mahallemizde 455 çiftçimizin yak-
laşık 8500 dekar tarım arazisinde
elde edecekleri ürünlerde sertifika-
landırma işlemleri başlamıştır.

11-TKDK PROJELERİ
İlçemizde 2015 yılında 3 adet

TKDK projesi yapılmıştır.
500 Başlık Halep Keçisi

Projesi.1 Milyon Avro
360 Başlık Halep Keçisi

Projesi.800 Bin Avro.
30.000 Brodler Tavuk

Yetiştiriciliği.270 Bin Avro
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12-İŞKUR PROJESİ
TYÇP kapsamında İŞKUR pro-

jesi sunulmuştur. İlçemizde yapıla-
cak ağaçlandırma faliyetleri yabani
fıstık aşılamaları ve yapılacak çilek
bahçelerinin tesisi çalışmalarında
vasıflı ama işsiz 45 kişi çalıştırılması
amaçlanmaktadır. 506,792,70 TL.

13-ÇEVRE AMAÇLI
TARIMSAL ARAZİLERİN
KORUNMASI (ÇATAK)

2013 yılında İlimizde çiftçileri-
miz tarlalarındaki taşları toplayıp
hayvan gübresi ile gübredikleri taktir-
de , 1.055,485 da. alanda, 63.329,00
TL destek almaya hak kazanmıştır.

2014 yılında toplam 156 çiftçi-
miz 2028 da alanda 121.736,00 TL
destek almaya hak kazanmıştır. 

2015 yılında toplam 239 çiftçi-
miz 2.705 da alanda 365.206,24  TL
destek almaya hak kazanmıştır. 

2014 yılında 13 köyümüzde
3000 da alanda Çatak 3. Katagoriden
Organik Tarım Desteği verilmiştir.
da başına 135 tl olup 2015 yılında
verildi ve 2016 yılındada bu ödeme-
lere devam edilecektir. 240
Çiftçimizin 3 yılda alacağı para mik-
tarı 1.215.000,00 TL dir. 

14-ORGANİK TARIM DES-
TEKLEMELERİ

İl müdürlüğümüzün 2012 yılın-
da başlatmış olduğu 45 çiftçimiz
organik tarım 3. Kategoriden sertifi-
ka almayı haketmiş olup 602 da
alanda 42.157,00 TL destek almış-
lardır 

Organik Tarım
Desteklemeleri:  45 çiftçimiz 2015
yılında desteğe başvuru hakkı elde
etmişlerdir.(3567 da lık meyva bah-
çesinden(elma,nar.badem.incir,ceviz
) destek alacaklardır bahçelerinde da
başına 70 TL dir.)

Dicle Organik Meyve
Üreticileri Birliğimizi kurduk. 500
çiftçimiz birliğe kayıtlıdır.

2017 yılında 500 çiftçimizde
organik tarım desteğini alacaklardır.

- Organik meyve üreticileri bir-
liği üzerinden İl  Gıda Tarım Ve
Hayvancılık Müdürlüğümüze proje
sunulmuştur. (proje maliyeti 15 000
TL ) Proje kabul edilerek Dicle deki
çiftçilerimizin organik tarım sertifi-
kalarını (KSK giderlerini) İl
Müdürlüğü karşılamıştır.(toplam
KSK gideri Dicle ve Eğil 56.000 TL
dir.800 çiftçi için.

15-DAMIZLIK BOĞA BAŞ-
VURULARI

68 çiftçiye ilçe müdürlüğümüz
bünyesinde proje hazırlanmış ve İl

Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.11
çiftçimize Ceylanpınar tarım işlet-
melerinden damızlık boğa getiril-
miştir. 49 çiftçimiz daha hak elde
etmiştir. 

16-KEŞİF ÇALIŞMALARI
Dicle İlçe Müdürlüğü olarak

tapusu olmayan 7 köyde keşif çalış-
mamızı bitirmiş bulunmaktayız.
Yaklaşık 15.000 da alanda tespit
çalışması yapılmıştır.

17- MAKİNE VE EKİPMAN
ALIMI

2014 yılında 42 çiftçimiz maki-
ne-ekipman başvurusu yapılmış olup
17 başvuru sahibine %50 makine ve
ekipman hibe desteği sağlanmıştır.
Program kapsamında alınacak maki-
ne ve ekipmanların parasal tutarı
144.848,00 TL olup, bu tutarın
72.423,00 TL’si üreticilerimize hibe
olarak verilmiştir.ilk olarak 2 çiftçi-
mize traktör desteği verilmiştir.

MACAR FİĞ DESTEĞİ:
6800 kğ Macar Fiğ İl
Müdürlüğümüzün desteğiyle 1 TL
den dağıtımı yapılmıştır. 

SUNÎ TOHUMLAMA: Suni
tohumlama hattımızı kurduk.   

Tlf: 0 531 282 61 80 
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2015 yılında toplam 150 adet
Suni Tohumlama yapılmıştır.

Bitki Hastalıklarla Mücadele:
2015 yılında 32 çiftçi toplantısı
düzenlenmiş, 605 çiftçi katılmış,
toplantılarda farklı konularda eğitim
dokümanı katılımcılara dağıtılmıştır. 

Gıda Üretim Yerlerinin
Denetimi: 2014 yılında İlçemizde
bulunan 130 adet gıda üretim, satış
ve toplu tüketim işyerlerinde toplam
165 adet denetim yapılmıştır.
İşletme kayıt belgesi bulunan işyeri
sayısı ise 117 adettir. 

Yem Bayileri Kontrol ve
Denetim İşlemler: Dicle ilçesi mer-
kez ve köylerinde toplam 5 adet
yem bayi bulunmaktadır. Söz konu-
su bayiler 2014 yılında rutin 18 defa
denetlenmiştir. 

2015 Yem bitkileri destekleme-
leri için İlçe Müdürlüğümüze 172
üretici başvuru olmuştur. Bu başvu-
rulardan 153 işletme desteğe uygun
bulunmuş, gerekli işlemleri bittik-
ten sonra 91,960.61 TL ödeme
yapılması

Su Ürünleri Denetim
Çalışmaları: İlçemiz sınırları içeri-
sinde bulunan akarsu ve göletlerde
2014 yılı içinde toplam 55 adet Su
Ürünleri avcılık kontrolü yapılmıştır.

20 adet Asgari Boy Limiti
yapılmıştır.

64 adet uzatma ağa el konul-
muştur.

40 adet paraşüt oltaya el konul-
muştur.

Gübre Bayileri Denetimleri:
İlçemizde 3 Adet Kimyevi Bayisi
mevcuttur. 19 defa denetlenmiştir.
Tapdk Denetimleri Tütün alkol satı-
şı yapan 18 işyerinin belgelerine ait

süre uzatma işlemi ve yeni belge
verme işlemi yapıldı.1 adet alkol
satış belgesi red edildi.

Kırmızı Et Desteklemeleri:
Karkas ağırlığı 200 kg. ve üzeri olan
erkek besi hayvanlarına 300 TL/baş
destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu
kapsamda 2015 yılında 41 adet
büyükbaş besi danasına 8.758 TL
ödeme yapılmıştır.

Brucella S.19 aşı desteği olarak
da 935 TL ödenmiştir 

GEÇİCİ 3. MADDE
2006-2011 Yılları arasında

haksız ödeme alan 40 birimde 1975
üretici kanun kapsamından yarar-
landırılmıştır.2011 yılında Fark
Ödemesi Desteği başvurularında
müstahsil makbuzu kestikleri firma-
lara konulan bloke nedeniyle destek
alamayan 26 birimde 115 işletmeye
101.958,39 TL ödeme yapılmış-
tır.2012 Yılında yine aynı nedenler-
den dolayı destek alamayan 3 birim-
de 4 işletmeye 43.94,60 TL geri
ödeme yapılmıştır.

FARK ÖDEMESİ
2014 Fark Ödemesi (hububat,

baklagil) Desteği kapsamında ilçe
müdürlüğümüze şuana kadar 369
başvuru yapılmıştır. Bu başvurular-
dan 431 işletmeye ait sistem girişle-
ri yapılmış olup ödeme için komis-
yon kararı alınmıştır. Bu kasmamda
toplamda 290.034,60 TL destek
ödemesi yapılmıştır.

Su Ürünleri Desteklemeleri
Alabalık için 0,65 TL/kg destek-

lemesi verilmektedir. Bakanlığımızca
2013 yılı için belirlenen birim fiyatlar
üzerinden, İlimizdeki 2 işletmeye
432.129,90 TL su ürünleri destekle-
mesi verilmiştir.
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R TARIM ARAZİSİNİN CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (Da) PAYI (%)
Tarla Ziraatı Arazisi 123,381 87.69
Bağ - Bahçe Ziraatı Arazisi 15,273 10.86
Sebze Ziraatı Arazisi 1,372 0,98
Örtü Altı Alan 0 0
Nadas Arazisi 669 0,48
T O P L A M 140.695 100,00

Sıra No Destek Miktarı (TL)

Mazot Desteği 571,720.68

Gübre Desteği 733,799.70

Toprak Analizi Desteği 21,089.41

TOPLAM 1.326.609,79

Destekleme Adı Çiftçi Sayısı(Adet) Destekleme Alanı(Da) Ödeme Miktarı(TL)
Sertifikalı Tohum
Desteklemesi 54 3.912 29.286,00

Sertifikalı fidan
Desteklemesi 1 18 1.840,00

TOPLAM 55 3.930 31.126,00

Aşılama Adı Programlı Hastalık Çıkş Özel Talep Toplam 
Şap (büyükbaş) 8296 8296
Kuduz 120 120
Sığır Brucellosisi 613 613
Koyun 5423 5423
PPR(K.keçi) 6208 6280
Çiçek (büyükbaş) 620 620
TOPLAM 9252

Dicle İlçesi Desteklemeden Yararlanan
İşletme Sayısı

Desteklenen Kovan
Sayısı 

Toplam Destek Tutarı
(Tl)

Aktif Koloni Desteği 9 1451 14.510

Dicle İlçesi Desteklemeden Yararlanan
İşletme Sayısı

Desteklenen Buzağı Sayısı
(Baş) Toplam Destek Tutarı 

Buzağı Destekleme Ödemeleri 26 129 9.225
Anaç Koyun-Keçi Destekleme
Ödemeleri 72 11.465 229.300

Anaç Sığır Destekleme
Ödemeleri 294 2.394 484.110

TOPLAM 439.035
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Dicle Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Sayısı

Unvanlar
Bitkisel
Üretim ve
Bitki Sağlığı

Hayvan
Sağlığı Su ürünleri Gıda

Kontrol Destekleme Proje ve
İstatistik

İdari ve
Mali İşler

Genel
Toplam

İlçe Müdürü 1
Veteriner 3 3
Mühendis 5 1 1 3 1 11
Tekniker 1 1
Bilgisayar İşl. 1 1
Şoför 1 1
Daimi İşçi 4 4
Hizmetli Memur 1 1
TOPLAM 5 3 1 1 3 1 8 22

HAYVANCILIK
KOOPERİTİFLERİMİZ

Bademli 
Köyü 
Koop.

Meydan-
Sergenli

Köyleri Koop.

Çavlı Köyü
Koop.

Kocaalan 
Köyü Koop. TOPLAM

Kuruluş Yılı 2012 2007 2007 2008
Kuruluştaki Kişi
Başı Hayvan Sayısı

2 Adet
(Holstain)

2 Adet
(Holstain)

6 Adet
(Holstain)

2 Adet
(Holstain)

Kuruluştaki Üye 
Sayısı 50 70 50 78 248

Şimdiki Hayvan 
Sayısı 225 53 682 114 1074

Şimdiki Üye Sayısı 50 70 35 78 233
Kuruluştaki 
Hayvan Sayısı 300 140 300 156 896

Eksik Hayvan Sayısı 75 87 0 42 311



Dünya’da kendini besleyebilen
ülkelerden biri olmamıza karşın,
yeterli ve dengeli beslendiğimiz söy-
lenemez. Dengeli bir beslenme için
hayvansal proteinler büyük bir
öneme sahip olup, sağlıklı bir yaşam
için alınan proteinlerin % 40’ının
hayvansal, % 60’ının bitkisel gıda-
lardan karşılanması gerekmektedir.

Dünyada kişi başına 70.9 gr
günlük protein tüketilmekte olup,
bunun 46.1 gr’ı bitkisel, 24.8 gr’ı
hayvansal gıdalardan temin edilmek-

tedir. Ülkemizde ise günlük protein
tüketimi 85.0 gr olup, bunun 
68.0 gr’ı bitkisel ve 17.0 gr’ı hay-
vansal gıdalardan oluşmaktadır.

Ülke insanlarına olması gereken
miktarlarda hayvansal proteinleri
tüketmelerine olanak sağlamak için,
bu ürünlerin bol miktarlarda ve tüm
vatandaşların bütçelerine uygun
maliyette üretiminin sağlanması
gerekir. Üreticiler tarafından piyasa-
ya daha ucuz hayvansal ürünün arz
edilmesi için, üretim esnasında girdi-

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih SAYAR-
Dicle Üniversitesi Bismil Melek Yüksekokulu 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bismil, Diyarbakır
msalihsayar@hotmail.com



lerin daha ucuza mal edilmesi
zorunludur. Hayvansal üretimde gir-
dilerin önemli kısmını (%70) hay-
van beslenmesinde yemlere yapılan
harcamalar oluşturmaktadır.
Yemleri daha ucuza mal etmeden,
piyasaya daha ucuz hayvansal ürün
sunmak pek olanaklı değildir.

Hem ülkemizde hemde bölge-
mizde büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanlarının ihtiyaç duyduğu kaba
yemler üç kaynaktan sağlanmakta-
dır. Bu kaynaklar; doğal çayır-mera-
lar, tarla tarımı içerisinde yetiştiri-
len yem bitkileri ve bitkisel üretim
artıklarıdır. Ancak, kaba yem üretim
dengesine baktığımızda, hayvancılı-
ğımızın halen önemli ölçüde mera-
ya bağımlı olduğunu ve büyük mik-
tarlarda bitkisel üretim artıkları
(tahıl saman ve anızı) ile besleme
maliyetini artıran kesif yemlerden
karşılandığını görmekteyiz. Hayvan
beslenmesinde sıklıkla kullandığı-
mız bitkisel üretim artıkları ve
samanın yem değeri açısından bir
önemi bulunmamaktadır.
Hayvanların bu tür yemleri sindir-
mede harcadıkları enerji, bu yemler-
den aldıkları enerjiyi karşılayama-
makta ve bunun sonucunda hayvan-
lardan arzulanan et ve süt verimleri
alınamamaktadır.  

Çiftlik hayvanlarının yaşaya-
bilmeleri ve kendilerinden beklenen
ürünleri verebilmeleri için vücutla-
rına almak zorunda oldukları besin
maddelerini içeren ve belirli sınırlar
içinde hayvanlara yedirildiğinde
hayvan sağlığını ve hayvansal ürün-
leri olumsuz yönde etkilemeyen,
gerek kültürü yapılan ve gerekse
doğada kendiliğinden yetişen bitki-
leri ifade eden yem bitkileri; çiftlik

hayvanlarından arzulanan verim ve
kalitede ürün almamızı sağlayacak
yegane ucuz ve kaliteli kaba yem
kaynaklarıdır. Bazı Dünya ülkele-
rindeki yem bitkilerinin durumuna
baktığımızda, özellikle tarımda
gelişmiş olan ülkelerde yem bitkile-
ri kültürü oluşmuş ve tarla tarımı
içerisinde yem bitkilerine geniş
alanlar ayrılmış durumdadır.
Örneğin toplam tarla arazilerindeki
yem bitkileri ekim oranları;
Avustralya’da %49.8, Almanya’da
%36.5, Hollanda’da %31.4;
Fransa’da %25.8, İngiltere’de
%25.4 ve ABD’de %23.0, iken, nis-
beten daha az gelişmiş ülkelerden;
Romanya’da %17.0, Yunanistan’da
%11.7, Bulgaristan’da %6.3’dür.
Bu nedenle bir ülkenin tarımda
gelişmişlik düzeyi ile yem bitkileri
tarımına verdiği önem arasında
önemli düzeyde bir doğrusal ilişki
olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK, 2016) verilerine göre 2000
yılında 361.400 ha olan, Türkiye
yem bitkileri ekim alanı, bu yıldaki
toplam tarla tarımı alanın yaklaşık
%2’sine tekabül etmektedir. Ancak
ülkenin yem bitkisi ekiliş alanı 2015
yılında, 1.862.757 hektara çıkarak,
bu yıldaki yem bitkileri ekim alanı,
toplam tarla tarımı yapılan alanın
yaklaşık %12’sine denk gelmekte-
dir. Ülkemizde bu 15 yıllık süreçte
yem bitkileri ekiliş alanlarında
yaşanan en az 5 katlık artışın nedeni
olarak; yem bitkileri tarımının öne-
minin anlaşılmaya başlanması,
entansif hayvancılık işletmelerinin
yaygınlaşması ve yem bitkileri tarı-
mının Devlet tarafından desteklen-
mesi gösterilebilir. Her türlü yem
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bitkisi ekilişi için uygun bir ekoloji-
ye sahip olan Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yem bitkisi ekiliş alanı,
bölgenin toplam tarla tarımı yapılan
arazisinin sadece %1.70’ine tekabül
etmektedir.

Çizelge 1’de ülkemizde ve böl-
gemizde 2015 yılında ekimi yapılan
yem bitkisi türlerinin ekim alanı
oranlarına baktığımızda; ülkemizde
en yüksek ekim alanına sahip yem
bitkisi türü yoncadır (%35.54).
Yüksek ot verimi ve ot kalitesinden
dolayı “Yem Bitkilerinin Kraliçesi”
olarak bilinen yonca, çok yıllık bir
baklagil yem bitkisidir. Bölgemizde

genellikle sulu koşullarda yetiştiri-
len yonca, bölgede tarımı en çok
yapılan ikinci yem bitkisi türüdür
(%25.94).  Bölgenin sulu koşulların-
da uygun çeşitlerle tarımı yapıldı-
ğında, yonca bitkisi yılda 6-7 defa
biçilebilmektedir. Bu biçimler topla-
mında ortalama dekara 12 ton yeşil
ot yada 3 ton kuru ot verim veren
yonca bitkisi sulu koşulların vazge-
çilmez bitkisidir. Hayvanlara yaş
olarak yedirildiğinde şişmeye neden
olan yonca otu, kurutulduğunda her-
hangi bir problemle karşılaşılma-
maktadır. Hem Türkiye (%10.28)
hem de Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde (%4.13) en çok ekim

alanına sahip dördüncü bitki olan
korunga, yonca gibi çok yıllık bir
baklagil bitkisidir. Soğuk ve kurak
koşullara çok dayanıklı olan korun-
ga bitkisi, diğer bitkilerin yetişmedi-
ği kıraç, kireçli topraklarda iyi geli-
şir ve sulanmayan topraklarda yon-
cadan daha verimli olur. Korunga
otu hayvanlara yaş olarak yedirildi-
ğinde yonca gibi şişme yapmamak-
tadır. Ayrıca çok çiçek açması,
çiçeklenme süresinin nispeten uzun
sürmesi ve çiçeklerinin kaliteli ve
bol miktarda balözü içermesi nede-
niyle korunga bitkisi arıcılık açısın-
dan da çok önemli bir bitkidir.
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Yem Bitkisi Türü Türkiye Ekim
Alanı (Ha)

Türkiyede Yüzde
(%) Oranı

Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
Ekim Alanı (Ha)

Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
Yüzde (%) Oranı

Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'nin Türkiyedeki

% Oranı
Yonca 662.046 35.54 10.241 25.94 1.55
Silajlık Mısır 410.541 22.04 18.605 47.12 4.53
Adi Fiğ 277.762 14.91 6.023 15.25 2.17
Korunga 191.404 10.28 1.630 4.13 0.85
Diğer Fiğ Türleri 86.849 4.66 250 0.63 0.29
Yulaf (Ot Amaçlı) 82.589 4.43 0 0 0
Macar Fiğ 71.907 3.86 381 0.96 0.53
Mürdümük 19.573 1.05 933 2.36 4.77
Buğday (Ot Amaçlı) 14.618 0.78 0 0 0
Hasıl Mısır 12.582 0.68 60 0.15 0.48
Tritikale 7.658 0.41 100 0.25 1.31
Yem Şalgamı 6.800 0.37 0 0 0
Yem Bezelyesi 4.328 0.23 0 0 0
Burçak 3.925 0.21 1.235 3.13 31.45
Arpa (Ot Amaçlı) 3.378 0.18 0 0 0
Hayvan Pancarı 2.429 0.13 0 0 0
Sorgum 1.680 0.09 25 0.06 1.49
İtalyan çimi 1.520 0.08 0 0 0
Çavdar (Ot Amaçlı) 765 0.04 0 0 0
Üçgül 405 0.02 0 0 0
Toplam 1.862.758 100 39.480 100



Güneydoğu Anadolu Bölgesi
yem bitkisi ekim alanlarında en
fazla ekimi yapılan bitki türü silajlık
mısırdır (%47.12). “Hayvan turşu-
su” olarak da bilinen “silaj” uygun
şekilde depolandığında hiçbir taze
otun bulunmadığı kış aylarında hay-
vanlar için önemli bir kaliteli kaba
yem kaynağıdır. Silajlık mısır bitki-
si bölgenin sulu tarım arazilerinde
genellikle ikinci ürün olarak tarımı
yapılmaktadır. Türkiye’de ise silaj-
lık mısır, kaba yem üretim amaçlı
ekimi yapılan en fazla ekim alanına
sahip (%22.04)  ikinci yem bitkisi
türüdür. Silajlık mısırın ülkede ve
özellikle bölgemizde ön plana çık-
masının nedeni olarak; silajlık mısı-
rın kısa vejetasyon süresiyle ikinci
ürün olarak yetiştirilmeye uygun
olması, bu kısa süren gelişme döne-
minde 5-7 ton gibi yüksek hasıl
verimine sahip olması, uygun
dönemde biçilmiş olan mısır hasılı-
nın kaliteli bir silaj için çok uygun
olmasının yanında, ülkemiz gene-
linde üreticiler arasında silaj kültü-
rünün yaygınlaşmaya başlaması ve
silaj yapım tekniklerinin gelişmesi
gösterilebilir.

Fiğ türleri genelde ince saplı,
bol yapraklı ve hayvanların severek
yedikleri besin maddelerince zengin
ot veren tek yıllık baklagil yem bit-
kileridir. Dünya üzerinde yaklaşık
160 türü bulunan fiğin, ülkemiz
doğal florasında 59 türü mev-
cut olup, 14 fiğ türünün
ülkemizde tarımı yapıl-
maktadır. Ülkemizde
mevcut durumda en
fazla tarımı yapı-
lan fiğ türleri ise adi fiğ (%14.91) ve
Macar fiğdir (%3.86). Bir fiğ türü
olan burçak bitkisi eskiden beri böl-
gemizde tarımı yapılan bir yem bit-
kisidir. Mevcut durumda ülkemiz-
deki burçak tarımının %31.45’i
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yapılmaktadır. Tek yıllık baklagil
yem bitkisi türlerinden mürdümük
ve yem bezelyesi, soğuk ve kurağa
dayanıklı kaliteli ve yüksek ot
verim potansiyeline sahip iki önem-
li yem bitkisi türleridir. Diyarbakır
GAP Uluslararası Tarımsal

Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğünde yürütülen ıslah
çalışmaları sonucunda, erkenci,
yüksek ot ve tohum verimine sahip
GAP Mavisi mürdümük çeşidi 2014
yılında, GAP Pembesi yem bezelye-
si çeşidi ise 2015 yılında tescil edil-
miş ve bölge çiftçilerimizin hizme-
tine sunulmuştur.

Ülkemizde hayvanların kaliteli
kaba yem ihtiyacını temin etmek
için ot amaçlı yetiştirilen tek yıllık
buğdaygil yem bitkilerinden en
fazla ekimi yapılan tür yulaftır
(%4.43). Yulafı sırayla buğday
(%0.78), tritikale (buğday×çavdar
melezi) (%0.41) ve arpa
(%0.18)  izlemektedir. Bu tek
yıllık buğdaygil türlerinin ot
kalitesini yükseltmek için
genellikle tek yıllık bak-
lagil yem bitkisi türle-
riyle karışık olarak
ekilmeleri tercih
edi lmektedir.
Karışık ekim-
lerde kulla-
n ı l a n
t o h u m
m i k -
tarı

belirlenirken, genelde 1/3 oranında
buğdaygil türü, 2/3 oranında bakla-
gil türü olması tavsiye edilmektedir.
Bölgemizde pek olmasa da, ülke-
mizde yem şalgamı (%0.37) ve hay-
van pancarı(%0.13), buğdaygil ve
baklagil familyaları dışındaki famil-
yalardan olan ve hayvanlara kaba
yem temin etmek için yetiştirilen
yüksek verime sahip türlerdir.

Yem bitkilerinin önemi sadece
hayvan beslenmesi yönüyle sınırlı
değildir. Bu bitki grubu bir çok açı-

dan önem arz etmektedir. Bunları
maddeler halinde sıralayacak olur-
sak;

1-) Ekim nöbeti sistemi içeri-
sinde yer alan baklagil yem bitkile-
ri, köklerinde “nodül” adı verilen
yumrucukların içinde yeralan,
Rhizobium bakterileriyle ortak
yaşam sürdürerek havanın serbest
azotunu toprağa kazandırırlar, böy-
lece kendinden sonraki ürün için
uygun bir ortam bırakırlar. 

2-) Toprağın fiziksel, kimyasal
ve biyolojik yapısı üzerinde önemli

derecede olumlu etkiye sahip olan
“toprak organik maddesi” yönünden
ülke ve özellikle bölge toprakları-
mız, olması gereken miktarın (%5)
çok gerisindedir (%1-2). Toprak
organik maddesini artırmanın en
önemli yöntemlerinden biri “yeşil
gübrelemedir”. Bu amaçla genellik-
le tek yıllık baklagil yem bitkileri
çiçeklenme döneminde pulluk gibi
işleme aletleri ile toprağa karıştırıl-
dıktan sonra, bitki aksamlarının
mineralize olmasıyla beraber, top-
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raktaki organik madde miktarının
artması sağlanmaktadır. Ayrıca nor-
mal ot ve tohum için yetiştirilen yem
bitkileri toprakta fazlaca kök ve bitki
artıkları bırakarak toprağın organik
madde düzeyini yükseltirler.

3-) Başta yonca ve korunga gibi
çok yıllık baklagil yem bitkileri
olmak üzere, bu bitki grubu arazide
uzun süre kaldıklarından, toprağın
bitki örtüsü ile kaplı kalmasını sağ-
layarak erozyonla kaybolmasının
önüne geçerler ve böylece toprağın
yerinde kalması sağlanmış olur.

4-) Tuzlulaşma ve çoraklaşma-
ya maruz kalmış olan toprakların
ıslahında kullanılan bitkiler çoğun-
lukla gazal boynuzu, yüksek otlak
ayrığı, arpa gibi bitkilerdir. Böyle
yem bitkileriyle ıslah edilen toprak-
lar, diğer kültür bitkilerinin yetiştiril-
mesine imkan verir.

5-) Artan kentleşme oranları ile
beraber insanların yeşil alanlara olan
ihtiyaçları artmıştır. Yeşil alan oluş-
turmada en çok kullanılan İngiliz

çimi, kırmızı yumak, çayır salkım
otu, tavus otları, köpek dişi ayrığı
gibi çok yıllık buğdaygil yem bitkisi
türleridir.

6-) Yem bitkileri çayır meralar
üzerindeki baskıyı azaltarak, bu
doğal ot üretim alanlarımızın sürdü-
rülebilir kullanımlarına yardımcı
olurlar. 

Sonuç olarak; ülkemizde son
yıllarda ciddi oranlarda artış göste-
ren yem bitkileri tarımı, Güneydoğu
Anadolu Bölgemizde daha fazla iler-
leme göstermelidir. Hayvanlardan
arzulanan miktarda hayvansal ürün
elde etmek ve hayvansal üretimin
maliyetini düşürmek için tarla tarımı
için yem bitkisi tarımına daha fazla
yer ve önem vermemiz gerekmekte-
dir. Yem bitkilerinin ekim nöbeti sis-
teminde gerek saf ve gerekse karışık
şekilde yetiştirilmesi, hayvanlarımı-
zın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba
yemi sağlayacağı gibi topraklarımı-
zın organik madde ve azot içeriğinin
zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.
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25 yıl bu güzel köye emek ver-
mişsiniz. 25 yıl öncesinden bugüne
uzanan bir süreci bizlere anlatabilir
misiniz ?

On sene öncesine baktığımızda
sadece arpa buğday yetiştirirken
şimdi bağ bahçe ve hayvancılık çok
gelişti. Buğday ve arpadan az gelir
elde ediyorduk. Şimdi bağ ve bahçe-
lerimiz sayesinde gelirimiz %50 civa-
rında arttı. Köyümüzün kooperatifi
var. Kooperatifimiz 2012’de kuruldu.
Kooperatifimizin 70 üyesi ve her üye-
mizin iki büyükbaş hayvanı olmak

üzere toplam 140 büyükbaş hayvanı
bulunmaktadır. Tavuk çiftliğimiz var.
Bu çiftliği TKDK’nın (Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu) verdiği %65 destekle kur-
muştur. Bu köy hibe ve desteklemeler
sayesinde her şeyin yapıldığı bir köy
oldu. Biz çalıştık devletimiz de yar-
dım etti. Artık yemyeşil bir köyümüz
var. Gelirimiz de arttı. 

Köyümüz bağ, bahçecilik, orga-
nik tarımın ve hayvancılığın yoğun
olarak yapıldığı bir ova köyüdür.
Köyümüz de üç tane bakkal var.

Birçok ihtiyacımızı buradan karşılı-
yoruz. Köyümüzün küçük ve şirin bir
de okulu var. 4. Yılın sonunda çocuk-
larımız taşımalı eğitimle okullarına
devam ediyorlar. İlköğretimden sonra
çocuklarımızın bir kısmı köyde kalıp
çiftçi oluyor, bir kısmı eğitimlerine
devam ediyor. Ortaokulumuz şuanda
yok, açılması için başvurumuzu yap-
tık, cevap bekliyoruz. Köyümüzde
imam, doktor, öğretmen başta olmak
üzere çeşitli meslek gruplarından
kişiler çıkmıştır. Köyümüz çiftçilik
konusunda örnek bir köydür ayrıca

Sultan TEK‹N-Mensur KAPLAN-Serpil AKDEM‹R- 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Bir avuç toprağın ne kadar cömert olduğunu bilir 
Ve toprağına olabildiğince değer verir.

Toprak da emeğin değerini fazlası ile onlara geri verir...
İşte tam da bu cümlelere örnek verilebilecek bir köydür 

Bademli Köyü.

Değerli okuyucularımız, bu sayımızda
sizlere, çalışkan köy insanının istek ve
azmi sonucu neleri başarabildiklerini
aktaracağız. Bademli Köyünün verimli

topraklarının, çalışkan 
insanlarıyla buluşmasıyla doğan 
güzellikleri, Diyarbakır’da Tarım 

dergisi sizler için görüntüledi. 

Arkadaşlarımız Bademli Köyüne intikal
ettiklerinde, köy muhtarının o gün için

köyde bulunmadığı haberini alırlar.
Diyarbakır’da Tarım Dergisi çalışanla-
rı olarak, köy muhtarı Mehmet PINAR
‘ı vakit kaybetmeden telefonla ararlar.

Muhtar Pınar, arkadaşlarımızı bu güzel
köyde 25 yıl muhtarlık yapan 

Zekeriya Ökmen’e yönlendirir.  

Arkadaşlarımız vakit kaybetmeden
emektar muhtar Ökmen’in 

evine doğru yola koyulurlar.
Diyarbakır’da Tarım dergisi 

çalışanlarını, hoş geldiniz sefalar 
getirdiniz, şeref verdiniz 

diyerek karşılayan eski muhtar
Zekeriya Ökmen ile Bademliyi 

tanıtacağız sizlere.



diğer meslek gruplarından kişiler
yetiştirerek eğitimde de örnek bir
köy olabilmiştir.

Aldığınız destek ve hibeler
hangi projeler kapsamında verildi?

İFAT(Uluslararası Tarımsal
Kalkınma Fonu) ve GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın
KKP(Entegre Kırsal Kalkınma
Projesi) kapsamında %50 ile %70
arası destek aldık. %70 destekle 5
çiftçimiz ceviz ve badem bahçesi, 20
çiftçimiz telli terbiyeli bağ kurmuş-
tur. Yine 15 çiftçimiz ÇATAK(Çevre
Amaçlı Tarım Arazilerinin
Korunması) kapsamında toplamda
8,7500 TL destek almıştır. Şu anda
bu projeler kapsamında kurulan bağ
ve bahçelerimizden verim almakta-
yız. 

Bunun dışında ne gibi çalış-
malarınız var?

Organik Meyve birliği kurduk
ve organik meyveler üreteceğiz. Bu
da oldukça önemli bir projedir. Bu
sayede organik meyve üretimi yapı-
lacak ve bu meyveler pazarlanacak.
Hem tüketici için sevindirici bir
haber hem köyümüz için. Böylece
köyümüzdeki geçim kaynaklarına
bir yenisi eklenecek. 

KKP (Kırsal Kalkınma
Projeleri) ilçe müdürümüzün girişi-
mi ve kendisinin yoğun çabalarıyla
katıldığımız bir projedir. Burada
Diyarbakır’da Tarım dergisi vesile-

si ile Sayın müdürümüz Murat
ÖDOĞLU’na teşekkürü bir borç
bilirim. Sağ olsun, var olsun. 

İlçe Müdürümüz bizim projele-
re katılmamızda önayak oluyor.
Genç Çiftçi projesinden bizim köy-
den 3 kişi faydalanıyor. İki bahçe, iki
arı ve diğerleri de hayvancılık ala-
nındaki projelerle destek aldı köylü-
lerimiz. 

60 dönüme yakın ceviz bahçesi
kuruyorum. Projelerden faydalana-
rak gelirimi arttırıyorum ve bu şekil-
de köylümüz de görüp projelere baş-
vuruyor.

Muhtarımız, bizi can kulağı ile
dinleyen eşi Keziban Hanım’ın da
bu işlerle yakından ilgilendiğini ve
projelerden faydalandığına işaret
edince bizler de böyle verimli bir
köy, çalışkan muhtarlar sayesinde
hak ettiği yeri buluyor diyor ve
röportajımıza Keziban Hanım ile
devam edelim dedik.

Keziban Hanım’a, projelerden
faydalanma serüveniniz nasıl baş-
ladı? diyerek ilk soruyu sorduk
bile…

Eşim sürekli İlçe
Müdürlüğümüzle iletişim halindedir.

Benim de arazim var, uygulanan
projelerden,  kadın çiftçilerimize
sağlanan kolaylıklardan ve bizlere
yönelik yapılan eğitim çalışmala-
rından faydalanıyorum. Projeler
sayesinde bağım ve bahçelerim var
artık.

Biz Keziban Hanım’ın sarfet-
tiği cümlelerinden, gerçekten
başarılı bir köy kadını olduğunu
anlıyor ve bu başarılı köy kadınını
daha yakından tanımak için soh-
bete koyuluyoruz.

Böylelikle güzel ve keyifli bir
sohbetin havasını o esnada hissettik
bile…  

Keziban Hanım biz sizi bu köye
25 yıl hizmet vermiş muhtar
Zekeriya Ökmen’in eşi olarak bili-
yoruz aynı zamanda görüyoruz ki
siz çalışkan bir muhtar eşine yakı-
şır çok güzel projelerden de fayda-
lanmayı bilmişsiniz. Bu durumu
neye bağlıyorsunuz?

Kezban Hanım köy insanının
huyundan mıdır bilinmez ama
yanakları al al olmuş bir şekilde
hoş bir gülümseme ve tatlı bir
üslupla başlar güzel köyünde yap-
tıklarını tek tek anlatmaya…

Projeye başvurmak için muhtar
hanımı olmak diye bir durum söz
konusu değildir. Yeter ki bir kadın
istesin, çünkü kadın isterse başara-
mayacağı hiçbir şey yoktur. Hele
bizim köyümüz çok faaliyetli bir
köydür. Hem kadınlarımız hem de
erkeklerimiz çok çalışkandırlar.
Çoğunun bağ bahçesi var.

Köyüm için çalışmaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. Çünkü
Köyümü çok seviyorum. Çünkü
çalışmakla çocuklarıma iyi şartlar
sağlayacağımı biliyorum.

9 tane çocuğum var.
Çocuklarımın hepsi evlendi. Her
birinden üç dört tane torunum var.
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Anlayacağınız bayağı kalabalık bir
aileyiz. Çocuklarımın hepsi çiftçilik
yapıyor. Bir torunum imam oldu, bir
torunum da öğretmen. Biz dört elti-
yiz. İşlerimizi yardımlaşarak yapı-
yoruz. Tabi elbirliği olunca burada
hayat daha güzel geçiyor. İşlerimiz
çok ve birçoğu ağır işlerden ibaret,
yardımlaşma olmadan altından kal-
kamayız. Neyse ki köyümüz yar-
dımlaşmanın en iyi yapıldığı yerler-
den biri. Tabi sadece iş için bir araya
gelmiyoruz. Birlikte yenilen yemek-
lerimiz çay eşliğindeki sohbetlerimi-
zin de tadı bir başka oluyor.

Söz yemek konusuna gelince
köyümüzün yemekleri nelerdir diye
sormadan edemiyoruz…

Dolma, sarma, içli köfte, pati-
le(gözleme) ki bunu kendimize özgü
hazırlıyoruz, katkat ekmeği gibi
yöresel lezzetlerimizin dışında da
sizin bildiğiniz yemekleri yapıyoruz.

Patilenin köylerine özgü olan
yanını soruyor ve teyzemizden
anlatmasını rica ediyoruz?

Önce hamuru yoğuruyoruz.
Küçük yumaklar alıp incecik açıyo-
ruz arasına çökelek koyup kapatıyo-
ruz ve sacda pişiriyoruz.  Üzerine
kızarmış tereyağı ve pekmez döküyo-
ruz. Pekmezi de ısıtarak döküyoruz.
Bizim patilenin özelliği tereyağı ve
pekmez dökülerek servis edilmesidir.

Bu maharetli eller kim bilir
hangi el işlerini yapıyordur diye
soramadan da edemiyoruz?

Lif ve çorap örüyorum. Malum
kışın yünlü çorabın hali bir başka
oluyor. Gençken ne danteller ne
kanaviçeler yapardık, yerimizi
güzel genç kızlarımıza bıraktık.
Şimdi onlar çok daha güzel el işleri
yapıyorlar. 

Köy röportajlarımızdaki gele-
neğimizi bozmuyoruz ve köyümü-
zün bir büyüğü olan Hanefi İnönü

ile sohbetimize başlıyoruz
ve bu güzelim köyü bir de
köyümüzün çınarından
dinliyoruz…

Köyümüz çok güzel ve
bereketli bir köy. Köyümüz
bağlarıyla bahçeleriyle
yemyeşil bir köy. Aslında
siz burayı bir de baharda
göreceksiniz. Ağaçlar çiçek
açar her yer yemyeşil olur. 

Çınarımıza, bizleri
biraz köylerinin  geçmişine
götürmesini rica ediyoruz.

Eskiden köyümüzde
elektrik, su yoktu.
Köyümüzün bir çeşmesi
vardı ve herkes evine suyu
eşeklere yükleyerek taşıyor-
du. Şimdi çok şükür hem
elektriğimiz var hem de
suyumuz  hatta suyumuz
evimizin içine kadar geli-
yor. Kadınlarımız, kızları-
mız daha az yoruluyor.
Eskiden köyümüzde sadece
arpa ve buğday ekilirdi. Şimdi öyle
değil. Bağlarımız bahçelerimiz var.
Badem, ceviz, üzüm ve meyve
yetiştiriyoruz. Eskisine oranla daha
iyi geçiniyoruz. Bahçeler sayesinde
köyümüz yeşil bir köy oldu.

Çınarımız, köyünü anlatırken
umut dolu bakışlarıyla da, köyleri-
ne geldiğimiz için bizlere duyduğu
memnuniyeti dile getiriyordu ve
sohbet oldukça koyulaşıyordu…

Eşim çok şükür yaşıyor.
Öğrenci olan bir oğlum var. Şimdi
evli olan iki oğlumla beraber yaşı-
yoruz. Onların eşleri ve çocuklarıy-
la kalabalık bir aileyiz. Saygı sevgi
oldu mu çoluk çocuk beraberce
yaşamanın tadı bir başka oluyor.

Gençlerimize neler söylemek
istersiniz.

Gençlerimiz aklı başında genç-
ler, işinde gücünde okulundalar

büyüklerine karşı saygılılar bir
büyükleri olarak böyle devam etme-
lerini istiyorum. Gençlerimizin bu
güzel özelliklerini kendi çocukları-
na da aşılayacaklarına inanıyorum.. 

Bizler Diyarbakır’da Tarım
dergisi çalışanları olarak; bu
kadar güzel ve bir o kadar da

çalışkan olan köyümüz
Bademli’den ayrılma 

vaktimizin geldiğini, havanın
kararmaya başlamasıyla 

anlıyoruz.  

Çalışkan ve güzel bir 
köyümüzü daha geride 

bırakarak, Diyarbakır’ımızın
daha tanıtılacak birçok güzel
köyleri var diyor ve sizlerle bu
güzel köyleri buluşturmak için 

yola koyuluyoruz.
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Halil SÖ⁄ÜT
Su Ürünleri Mühendisi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de son
yıllarda artış gösteren

su ürünleri üretim 
faaliyetleri son 15 yıllık

dönemde büyük bir
ivme kazanarak 2015
yılı itibariyle 240.334

ton’a ulaşmıştır.

‘



Dünya toplam su ürünleri arzının
% 44’ünü karşılayan yetiştiricilik faa-
liyetleri; 2000’li yıllardan günümüze
doğru artış göstererek avcılık faaliyet-
leriyle başa baş bir rekabet seyri izle-
miştir. Son beş yıllık dönemde avcılık
faaliyetlerinde % 4,5 yetiştiricilik faa-
liyetlerinde % 23,7 artış yaşanmıştır.
2014 yılı itibariyle dünyada yetiştirici-
lik yoluyla elde edilen 73.832.107
ton’luk su ürünleri üretim miktarının
26.727.687 ton’u denizlerde kurulmuş
olan üretim tesislerinde, 47.104.420
ton’u ise iç sularda faaliyet gösteren
üretim tesislerinde gerçekleştirilmiştir.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de son yıllarda artış gösteren su
ürünleri üretim faaliyetleri son 15 yıl-
lık dönemde büyük bir ivme kazana-
rak 2015 yılı itibariyle 240.334 ton’a
ulaşmıştır. Ülkemizdeki su ürünleri
üretimi büyük oranda kafes balıkçılı-
ğına dayanmaktadır. 240.334 ton’luk
su ürünleri üretiminin 138.879 ton’u
deniz kıyılarında, 101.455 ton’ulaşmış
olan içsu balık üretiminin %98’i de
baraj gölü ve göletler üzerinde faaliyet
gösteren kafes sistemlerde gerçekleşti-
rilmiştir. % 2’i ise toprak ya da beton
havuz sistemlerinde gerçekleştiril-
mektedir. Üretimde kullanılan Kafes
sistemleri, sağladıkları üç boyutlu
yaşam alanı ile kurulum maliyeti ara-
sındaki ilişki açısından diğer üretim
modellerine göre oldukça ekonomik
oluşları tüm dünyada rağbet görmele-
rini sağlamıştır.

1380 Sayı Su Ürünleri Kanunu
ve ilgili yönetmeliklerle, balık türleri-
ne ait yaşam alanlarının tahrip edil-
memesi amacıyla akarsular üzerinde,
akarsuyun debi, yön ve akış yatağın-
da değişiklik yapabilecek su ürünleri
üretim faaliyetleri sınırlandırılmıştır.
Söz konusu dere ve diğer akarsuların
sularının toprak, beton havuzlara
kanalize edilerek havuz ya da suni
göletlerde gerçekleştirilecek üretim-
lere (deşarj suyu tahliyelerinin tekrar
aynı akarsu yatağına bağlanması
koşuluyla) izin verilmektedir.

Toprak havuzlar, bendik bölge
olarak adlandırılan rezervuar zemini-
ne bağımlı yaşayan ve 20-25 C° ara-
sındaki su sıcaklıklarını seven Sazan

balıkları için ideal üretim alanıyken
daha soğuk suya ihtiyaç duyan ve
yaşamsal bölge açısından Pelajik
(orta su katmanı) bölgede yaşayan
Alabalık türleri kafes sistemlerinde
yetiştirildiklerinde daha iyi gelişim
göstermektedirler.

Ülkemiz iç sularında gerçekleş-
tirilen kapalı sistem balık üretiminin
büyük bir kısmı (%95’i) Gökkuşağı
Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)
yetiştiriciliğine dayalıdır. Sazan
(Cyprinus carpio) balıklarına göre
büyüme randımanının yüksek olması,
yaşam ortamı bakımından berrak,
temiz, serin ve oksijen yönünden zen-
gin suları tercih etmesi ve özellikle
etinin kılçık içermemesi nedeniyle
işlemeye daha uygun olması açısın-
dan Alabalık iç sulardaki kapalı sis-
tem üretimlerde tercih edilen bir tür
olmuştur.

HAVUZ VE SUNİ 
GÖLETLERDE BALIK ÜRETİMİ

Kaynak sularının ya da dere,
ırmak, nehir gibi akarsuların belli bir
kısmının bölgenin topografik elveriş-
liliği de dikkate alınarak belli bir
alana kanalize edilmesi suretiyle
beton ya da toprak havuz ya da suni
göletlerde gerçekleştirilen üretim
biçimidir. Üretim genelde 1-3 m.
derinliğinde 2-5 m. genişliğinde ve su
debisine bağlı olarak 5-20 m. uzun-
lukta inşa edilmiş beton ya da toprak

havuzlarda ya da
1-5 dekar büyük-
lüğe sahip suni
g ö l e t l e r d e
yavru balıkla-
rın besiye alın-
ması şeklinde
gerçekleştirilmektedir.

Suni üretim göletleri; su kay-
nağı mevcut arazilerin üzerinde
kurulmuş, arazinin topografik yapısı-
nın elverişliliği göz önüne alınarak,
su sızıntılarının engellenmesi ve
suyun toplanması amacıyla çeşitli
noktalarda bentler oluşturularak inşa
edilmektedirler. Suni göletler oluştu-
rulurken göleti besleyecek suyun
mevsimsel debi değişikliği, yıllık
yağış, infiltrrasyon ve buharlaşma
miktarlarının göz önüne alınması
gerekmektedir. Bu hususlar dikkate
alınmadan oluşturulmuş bazı göletle-
rin, hava sıcaklıklarının yükseldiği
aylarda tamamen kuruduğu gözlem-
lenmiştir. Göletler ya da toprak
havuzlar inşa edilirken zeminin kil
oranı yüksek toprakla kaplanarak
bastırılması, su kayıplarının en aza
indirilmesi açısından önem arz
etmektedir.  

Göletlerin su yenileme hızı çok
düşüktür. Güneş ışığının da etkisine
maruz kalan gölet sularında çok hızlı
biçimde makro ve mikroskobik algler
oluşmaya başlar. Suyun O2 seviyesi
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YIL YETİŞTİRİCİLİK (TON) TOPLAM
(TON)DENİZ İÇSU TOPLAM

2000 35.646 43.385 79.031 582.376
2001 29.730 37.514 67.244 594.977
2002 26.868 34.297 61.165 627.847
2003 39.726 40.217 79.943 587.415
2004 49.895 44.115 94.010 644.492
2005 69.673 48.604 118.277 544.773
2006 72.249 56.694 128.943 661.991
2007 80.840 59.033 139.873 772.323
2008 85.629 66.557 152.186 646.310
2009 82.481 76.248 158.729 623.191
2010 88.573 78.568 167.141 653.080
2011 88.344 100.446 188.790 703.545
2012 100.853 111.557 212.410 644.852
2013 110.375 123.019 233.394 607.515
2014 126.894 108.239 235.133 537.345
2015 138.879 101.455 240.334 672.241

Türkiye Su Ürünleri Üretimi



hızlı biçimde düşer. Bu rezervuarlarda
Alabalık türlerinin üretilmesi müm-
kün olmadığından suni göletlerde
extansif yada yarı entansif Sazan balı-
ğı üretimi yapılabilmektedir.

Ortalama derinliği 2-5 m. ara-
sında değişen göletler ağlar yardı-
mıyla kısımlara bölünerek yavru
balık, büyütme, anaç balık stoklama
alanları teşekkül edilmektedir.
Gölette oluşmuş ya da oluşturulmuş
besin zincirinden istifade edilerek
sazan yavrularının yemleme yapıl-
madan büyütülmesine Extansif
yetiştiricilik adı verilmektedir. Bu
sistemde her hangi bir yemleme
yapılmadığı için gölet içerisinde
mikro ve makro alglerden, su bitki-
lerinden oluşan kültürlerin geliştiril-
mesi gerekmektedir. Besi ortamının
oluşması amacıyla çoğu zaman gölet
suyu tutulmaya başlanmadan evvel
gölet zemininde gübreleme ve gölet
suyuna su bitkisi ve alg kültürü aşı-
laması yapılmaktadır. Üretimde kul-
lanılacak olan balık yavrularının
göletteki predatörlere yem olmaktan
korunmaları amacıyla gölete bitişik
bir noktada inşa edilmiş ya da gölet
içerisinde ağlarla izole edilmiş başka
bir rezervuarda yemleme yapılarak
ön büyütme sürecinin tamamlanması
gerekmektedir.

Extansif üretim modelinde
büyüme randımanı tamamen gölet
suyunda yaratılan besin zincirine ve
su ısısına bağlı olmakla beraber
sazan balıklarının 1 kg.’lık pazar
boyuna ulaşması 2-3 yıl’ı bulabil-
mektedir. Entansif yada yarı entansif
üretim modelinde ise tamamen yada
tamamlayıcı yemleme yapılarak
balık üretim sürecinin kısalması sağ-
lanabilmektedir. Entansif üretimde
büyüme randımanı kullanılan yem
rasyonlarının besin içerikleriyle
direk ilintili olmakla birlikte pazar
boyuna ulaşma süresi 1 yıla kadar
indirilebilmektedir.

Düşük su debili toprak havuzlar
ve suni göletler Sazan balığı türleri
için ideal üretim alanıyken Alabalık
gibi sazan balıklarına göre daha
düşük su sıcaklık isteklerine, yüksek
debi ve yüksek oksijen isteklerine

sahip balıklar için beton havuzlar
daha uygun üretim alanlarıdırlar.
Üretim miktarı ya da havuz, gölet
alanının hesaplanmasında Sazan
balıklarında stok yoğunluğu 10-12
kg/m2 arasındayken Alabalıklarda
15-25 kg/m3 stok yoğunluğuna göre
üretim miktarı veya rezervuar hacmi
hesaplanır.     

Daha çok kaynak sularından
beslenecek şekilde kurulan havuzlar-
da yapılacak üretimde en
önemli husus havuzları
besleyecek suyun oksijen
seviyesi, debisi, bula-
nıklığı ve ısısıdır.
Örneğin ılık ve
soğuk suları
s e v e n
Alabalıklarda
su ısısının 13-18
dereceler arasında
olması O2 seviyesi-
nin ise 7-8 ppm ‘den
yüksek olması gerekmektedir.
Sazanlarda ise ısı ve O2 toleransı
oldukça yüksektir. Sazanlar 20-25  C°
’ye varan sıcaklıklarda, 2-3 ppm oksi-
jen seviyelerinde bile gelişim göste-
rebilmektedirler. Alabalıklarda su ısı-
sının 20 C° ‘nin üzerine çıkması,
balıklarda besin alımının durmasına,
metabolizmanın yavaşlamasına, has-
talıklara karşı direncin düşmesine ve
orta/yoğun stoklamalarda toplu
ölümlere neden olmaktadır.
Özellikle Alabalık üretimi için kuru-
lacak olan havuzların kaynak suyuna
yakın bir noktada olması, suyun kay-
nak ile tesis arasındaki mesafede her
hangi bir kirleticiye maruz kalmadı-
ğından emin olunması açısından
hayati önem taşımaktadır. Aksi tak-
dirde suya bulaşabilecek her hangi bir
kimyasal atık toplu balık ölümlerine
neden olabilir. Bunun sağlanamadığı
durumlarda suyun kapalı boru siste-
miyle işletmeye taşınması gerekir.

Sazan balıklarında direkt güneş
ışığına maruz kalan havuzlarda
phytoplankton ve alglerin (yosun)
oluşması (besin zincirinin oluşması
açısından) istenen bir durumken O2
toleransı düşük Alabalıklarda bu olu-
şumlar suyun O2 seviyesinin düşme-

sine ve toplu balık ölümlerine neden
olmaktadır. Bu nedenle Alabalık
havuzlarının direkt güneş ışınlarına
maruz kalmayacak şekilde dizayn
edilmeleri, havuzlardaki su kalitesi-
nin muhafazası açısından su debisi-
nin havuz suyunun gün içinde en az 2
defa sirküle olmasına yetecek şekilde
planlaması gereklidir. Aksi takdirde

balıklarda oksi-
jen yetmezliği,
stres, havuz
ç e p e r l e r i n d e

yosunlaşma gibi
istemeyen durum-

larla karşılaşılabil-
mektedir.

Omnivor balık türü
olan, (hem bitkisel hem de

hayvansal besin kaynaklarıyla
beslenebilir) orta su katmanını yaşam
alanı olarak kullanmayan, dibe
bağımlı yaşayan Sazan gibi bentik
ortamda beslenen balık türlerinde 1-2
çift halinde bulunan ve dokunaç gör-
evi gören bıyıklar, balıkların havuz
ya da gölet zeminindeki besin mad-
delerini bulmalarını sağlamaktadır.
Bu nedenle sazan havuzlarında su
bulanıklığı hayati önem taşımazken
Alabalıklar için önemli bir unsurdur.
Alabalıklar Carnivor olarak nitelen-
dirilen balık türleri olup hayvansal
kökenli ve özellikle de hareketli
yemlerle beslenme karakteristiğine
sahiptir. Yukarı bakan Ağız yapısı iti-
bariyle (üst çeneleri alt çenelerine
göre daha uzundur) havuz dibinde
bulunan yemleri alamazlar. Bu
nedenle orta su katmanında gezinme-
yi ve avlanmayı tercih ederler.
Alabalık üretiminde kullanılan yem-
ler de bu karaktere uygun biçimde
yavaşça süzülerek dibe inecek şekil-
de üretilmektedirler. (yoğunlukları
düşüktür) Alabalıklar, bilinenin aksi-
ne çok düşük ısılarda gelişim göster-
mezler. 10-15 gr ağırlığından besiye
alınan Gökkuşağı Alabalığı; kaynak
suyu ile beslenen, berrak, su ısısı
düşük(10-12 C°), O2 seviyesi yüksek
(>7 ppm) havuzlarda 6-8 ay’da 250-
300 gr.’lık pazar büyüklüğüne ulaştı-
rılabilmekteyken aynı ağırlığa sahip
yavru balıklar 12-18 su ısısına sahip
oksijen seviyesi yüksek (>7 ppm)
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kafes sistemlerinde 3-4 ayda 250-
300 gr’a ulaştırılabilmektedir. Bu
nedenle ort. su ısısının 10 C° ‘nin
altına düştüğü üretim sistemleri
Alabalık besiciliğinden ziyada alaba-
lık yavru üretiminde kullanılmalıdır.

KAFES SİSTEMLERİ
Deniz ve Baraj göllerinde

uygulanan bir yetiştiricilik sistemi-
dir. Son yıllarda Ülkemizin enerji
ihtiyacının ya da tarımsal sulama
suyu ihtiyacının giderilmesi ama-
cıyla inşa edilmiş olan baraj ve sula-
ma göllerindeki artış nedeniyle,
kafes balıkçılığı, bu göllerin ekono-
miye kazandırılması noktasında
denize kıyısı olmayan illerimizde de
rağbet görmeye başlamıştır.

Kafes Sistemleri; taşıyıcı ve
yüzdürücü platform’a, yetiştirilecek
balığın büyüklüğüne göre dikey ola-
rak gerdirilerek bağlanmış ağ’dan
oluşan dairesel, ya da çokgen şeklin-
de yapılardır. Ağların dikey gerilimi-
nin korunması amacıyla ağ diplerine
kurşun ağırlıklar bağlanmaktadır. 

Ağların göz açıklığı stoklana-
cak balık büyüklüğü göz önüne alı-
narak belirlenir. Kafeslerde genelde
0,5-2 cm açıklığa sahip ağlar kulla-
nılmaktadır. Kafes sistemleri,  ilk
yatırım maliyetleri açısından beton,
toprak havuzlara göre daha düşük
maliyete sahip olup, sağladıkları 3
boyutlu yaşam alanı açısından
büyük avantaja sahiptirler. Baraj
göllerinin yapısal açıdan kafes sis-
temlerine uygun olması nedeniyle
bu rezervuarlardaki üretimlerde
HDPE ( Hig Density Polyethylene)
, Ahşap, metal ya da kombine sis-
temlerden oluşturulmuş kafeslerde
Alabalık gibi pelajik balık türleri
yetiştirilebilmektedir.

Kafes sistemleri; içerisinde
stoklanacak balık büyüklüğü ya da
türüne bağlı olarak 4x4 m. ya da 5x5
m. ebatlarında kare şeklinde olabile-
cekleri gibi dairesel ya da çokgen
olanların çapı 6-20 m.’ye kadar
çıkabilmektedir. Ağ derinlikleri
kuruldukları göl ya da göletin derin-
liğine bağlı olarak 3-15 m. arasında
olabilmektedir. Kapalı kafes sistem-

lerinde stok yoğunluklarının 10-25
kg./m3 gibi yüksek bir değerde
olması nedeniyle stoklanan popülas-
yonun toplam oksijen ihtiyacının
karşılanması önem arz etmektedir.
Bu nedenle su sirkülasyonunun
devamı için ağ bakımlarının düzenli
yapılması, plankton oluşumu nede-
niyle göz açıklıkları tıkanmış olan
ağların en kısa sürede temiz ağlarla
değiştirilmeleri gerekmektedir.

Kafes ağlarında stoklanacak
balıkların kitlesel hareketlerinin ve
su akıntılarının yaratacağı gerilimin
dengelenmesi amacıyla taşıyıcı
platformlar, yoğunluğu düşük (suya
göre) uygun yüzdürücüler kullanıla-
rak dizayn edilmelidirler. Genelde
yüzdürücü olarak içinde hava bulu-
nan PE borular ya da polistren
(EPS) malzemeler kullanılmaktadır.

Kafeslerde stoklanan Alabalık
yavrularının beslenmesinde nihai
hedef her balığın 250-300 gr. ağırlığa
ulaştırılmasıdır. Suyun oksijen mikta-
rı ve sıcaklık değerleri göz önüne alı-
narak tayin edilecek olan stok yoğun-
luğu ve ulaşılmak istenen üretim kap-
asitesine bağlı olarak işletmenin top-
lam kafes ihtiyacı ve ağ derinliği
hesaplanır. Alabalıklarda  >9 ppm. O2
seviyesi ve optimal su sıcaklık değer-
lerinin sağlandığı koşullarda (13-18
C°) 25 kg/m3’e kadar stok yoğunlu-
ğuna ulaşılabilmektedir. İklim koşul-
larının stabil olmayışı nedeniyle stok
seviyesinin 15-18 kg/m3 seviyesinde
tutulması, ihtiyaç duyulacak kafes
miktarının buna göre hesaplanması
karşılaşılabilecek risklerin en aza
indirilmesi açısından uygun olacaktır.
Kafeslerde stoklanan Alabalıkların
yemlenmesi esnasında tek defada
tüketilebilecek miktarın üzerinde
yemleme yapılmamalıdır. Çünkü
Alabalıklar, kendilerine has yemlen-
me karakteristiği ve çene yapıları
nedeniyle dibe çöken yemlerden isti-
fade edememektedirler. Dibe çökerek
atıl hale gelen yemler üretim maliye-
tini arttırmakta, ayrıca kafes içerisin-
de yoğun organik madde kirliliğine ve
bulanıklığa neden olabilmektedir.
Alabalıkların, sazan türlerinin aksine
görebildikleri ve hareket halindeki

yem’e
eğilim göster-

meleri nedeniyle su
bulanıklığının 30 ppm’e vardığı
durumlarda yem zayiatının önlenmesi
amacıyla yemleme yapılmaması
gerekmektedir.

Optimal üretim koşullarında
kuluçkahanelerden getirilerek besi-
ye alınmış olan 10-15 gr. ağırlığın-
daki alabalık yavruları balık büyük-
lüğüne bağlı olarak 1-5 mm arasın-
da büyüklüğe sahip pelet yemlerle
beslenmektedirler. Alabalıkların
pazar boyuna ulaşma süresinin en
aza indirilmesi açısından kaliteli
Alabalık yemi kullanılması önem
arz etmektedir. Alabalık yemlerinde
özellikle protein oranının % 45-50,
yağ seviyesinin % 7, Karbonhidrat
oranının ise %4-6 seviyelerinde
olmasına ve yeterli mineral ve vita-
min takviyesinin yapılmış olmasına
dikkat edilmelidir. Opt. Üretim
koşullarında kafes sistemlerinde
besiye alınan yavru balıklar, 3-4
aylık süre sonunda 250-300 gr.’lık
pazar boyuna ulaştırılabilmektedir.  



Yumurta; binlerce yıldır bili-
nen, ucuz, dünyanın her yerinde
rahatlıkla üretilebilen, çok çeşitli
şekillerde ve kolayca pişirilip tüketi-
lebilen, lezzetli ve besleyici değeri
çok yüksek bir gıdadır. Medeniyetin
başlangıcından bu yana; yumurta,
yaşam sembolü ve verimlilik olarak
değerlendirilir. Hatta bazı filozoflar,
yumurtayı; dünyanın ve dört ele-
mentin sembolü olarak görür.
Dışındaki kabuğunun yerküreyi ve
toprağı; beyazının suları; sarısının
ateşi; ucundaki boşluğun havayı
temsil ettiğini düşünürler. 

Yumurta, anne sütünün haricin-
de insanın gereksinimi olan tüm
besin öğelerini içeren tek gıdadır.
Yeni bir yaşamın özü olduğu düşü-
nülecek olursa, besleyici değerinin
yüksek olması hiç de şaşırtıcı değil-
dir. Yumurta düşük enerji içeriğine
karşın birçok esansiyel besin öğesini
yüksek oranda bulundurması nede-
niyle "besleyici değeri yüksek" besin
olarak tanımlanmaktadır. 

Yumurta tüm besinler içerisinde
en kaliteli proteine sahiptir.
Sindirilebilirliği yüksektir, tamamı-
na yakını vücut tarafından kullanıl-
makta ve vücut proteinlerine dönü-
şebilmektedir. Hatta bu özelliğinden
dolayı, diğer besinlerin protein kali-
tesinin hesaplanmasında da kullanıl-
maktadır. Günde iki büyük yumurta
tüketen kişi, günlük protein gereksi-
niminin % 20’sini, enerji gereksini-
minin % 8’ini, kalsiyum gereksini-
min % 10’unu, fosfor ve demir
gereksiniminin % 20’sini karşılaya-
bilmektedir. Bu durumda, yumurta

doğal haliyle fonksiyonel bir gıda
olarak kabul edilebilir. Ancak yinede
ülkemizde yumurta tüketimi arzu
edilen düzeye ulaşamamıştır. Bunun
temelinde, kolesterolce zengin gıda-
ların ve özellikle de yumurtanın kan
kolesterol düzeyini yükselterek ate-
roskleroz ve koroner kalp hastalıkla-
rına sebep olduğu korkusu yatmak-
tadır. 

Tartışmasız olarak bir vitamin,
mineral ve protein deposu niteleme-
sine layık olan yumurtanın, bilinme-
yen birçok yönünün de var elbette. 

Gelelim kritik konuya:
Kolesterol... Bir yumurta sarısında
213 mg kolesterol bulunuyor.
Yumurta akında, kolesterol ve yağ
yok. Yumurta yüksek kolesterol
içeriğine sahip besinimiz olması
nedeniyle yıllarca kötü bir ün kazan-
dı. Besinlerdeki yüksek kolestero-
lün, kan kolesterolünde direkt artışa
neden olduğu düşünülüyordu ve bu
nedenle yumurta tüm diyetlerden
uzak tutuldu ve korkarak tüketildi.
Şimdi biliyoruz ki, kandaki koleste-
rolün önemli bir kısmı vücudun
kendi üretimi... Kolesterol; insanlar
ve tüm hayvanlarda vücutta sentez-
lenen yağ benzeri bir maddedir. Sinir
liflerinin yalıtımı, hücre duvarının
bütünlüğünün sağlanması, D vitami-
ni sentezi, çeşitli hormonların ve sin-
dirim salgılarının oluşumu için
gerekli bir madde.

Kan kolesterol seviyesinin
düzenlenmesinde; genetik, yaşam
biçimi ve beslenme şeklinin önemli
kriterler olduğu yapılan bilimsel
çalışma sonuçları ile bulgulandı.

Doymuş yağların, kan kolesterol
düzeyine etkisi yüksek kolesterollü
diyetten daha fazla olduğu kanısı
artık hakim oldu. Beslenmemizde
kolesterolden çok, toplam yağ mik-
tarı ve doymuş yağ asitleri oranına
dikkat etmemiz gerekli. Düşük yağlı
diyet tüketen sağlıklı bireylerde her
gün bir yumurta tüketiminin sakın-
cası olmadığı genellikle hakim olan
bir görüş artık...

Yumurtaların, iyi kaliteli olma
özelliğini kaybetmeden 3-4 hafta
içerisinde tüketilmesi doğru olur.
Yumurta, demir ve çinko gibi sağlı-
ğımız açısından önem taşıyan mine-
ralleri de içerir. Demir, kan yapımı
için gereklidir. Demir yetersiz alın-
dığında anemi (kansızlık) oluşur.
Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve
hastalıklardan korunma rolü vardır.
Yetersizliğinde çocukların öğrenme
yeteneği ve okul başarısı azalır.
Yumurtada C vitamini bulunmaz.
Yumurta C vitamini kaynağı bir
besinle (domates, yeşil sebzeler,
turunçgiller vb.) desteklenerek tüke-
tilirse yapısındaki demirin emilimini
artırmak için önlem almış oluruz.
Yumurta özellikle büyüme-gelişme
ve bağışıklık sisteminde rolü olan
çinko minerali açısından da iyi bir
kaynaktır. 

BESLENMEDE YUMURTANIN
ÖNEMİ

Yumurtanın yumuşak ve lezzetli
olması, bu değerli besine kolay çiğne-
nebilen ve sindirilebilen bir özellik
kazandırmaktadır. Bu nitelikleri ile
yumurta her yaştan insanlar tarafın-
dan tüketilebilir. Tüm yiyecekler için-
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de en kaliteli proteine sahip olan
yumurta, aynı zamanda çok çeşitli
besleyici öğeyi de bünyesinde bulun-
durmaktadır. 

Bir civcivin gelişmesi için
bütün besin öğelerini içeren yumur-
ta, örnek protein kaynağıdır. Bu da
büyümekte olan bir organizma için
önemli bir özelliktir. Yumurta protei-
ni, amino asitlerin hepsini yeterli
oranda içeren ve kolay sindirilen ve
%100 vücut proteinlerine dönüşebi-
len  "üstün kaliteli" proteindir. 

Yumurta sarısındaki A vitamini
gözün iyi görmesi, kemik gelişimi ve
sağlıklı dişler için gereklidir. Vücut
hücrelerinin gelişmesine yardım
eder. Solunum ve sindirim sisteminin
sağlıklı olmasını ve hastalıklara karşı
korunmasını sağlar. 

Yumurta C vitamini kaynağı bir
besinle (dometes, yeşil sebzeler,
turunçgiller vb.) tüketilirse yapısında-
ki demirin emilimini artırmış oluruz.

D vitamini, insan vücudunda
kalsiyumun kullanılmasına yardımcı
olur. Bu vitamin besinlerde sınırlı
miktarda bulunur, deride güneş ışın-
larından sentezlenir. Yumurta sarısı,
D vitamini sağlayan birkaç besinden
biridir. Güneş ışınlarından yeterince
yararlanırsa ve yumurta tüketilirse
özellikle çocuklarda D vitamini
eksikliğine bağlı kemik bozukluğu
oluşmaz.

Yumurta, E vitamini yönünden
de zengindir. E vitamini antioksidant
(oksidasyonu önleyici) etkisinden
dolayı, vücudumuzu zararlı madde-
lere karşı korur.

B grubu vitaminler bazı besin
ögelerinin vücutta enerjiye çevril-
mesi için gereklidir. Yumurta özel-
likle riboflavin (B2 vitamini) açısın-
dan zengindir. Bu vitamin deri ve
göz sağlığı için de gereklidir.

Yumurta bulunan kolin, beyin
fonksiyonlarının yerine getirilme-
sinde önemli rol oynamaktadır.

Yumurta, demir ve çinko gibi
sağlığımız açısından önem taşıyan
mineralleri de içermektedir. Demir,

kan yapımı için gereklidir. Demir
yetersiz alındığında anemi (kan-
sızlık) oluşur. Ayrıca demirin
büyüme, gelişme ve hastalıklar-
dan korunma rolü vardır.
Yetersizliğinde çocukların öğren-
me yeteneği ve okul başarısı aza-
lır. 

Yumurta özellikle büyüme-
gelişme ve bağışıklık sisteminde
rolü olan çinko minerali açısından
da iyi bir kaynaktır.

Her ebeveyn çocuğunun sağ-
lıklı olmasını ister. Çocukluk çağın-
daki beslenmenin yaşamın iler ki
dönemlerinde evlatlarınızın sağlık
durumu üzerine etkili olabileceğini
unutmayın. 

Yeterli ve dengeli beslenmede,
özellikle zihinsel ve fiziki yönden
hızlı bir büyüme ve gelişme döne-
minde olan çocukların, protein
tüketimlerinin en az yarısının hay-
vansal kaynaklı olması gerekmekte-
dir. Bu nedenle çocuk beslenmesin-
de örnek protein kaynağı olan
yumurtaya ihmal etmemeniz gerek-
mektedir.

YUMURTA HAKKINDA
SIKÇA SORULAN   SORULAR

Yumurta Kolesterolü Artırır mı?
Sağlıklı bir insanın günde 300

miligram kolesterol alması gerekir.
Bir yumurta sarısında yaklaşık 200
miligram kolesterol bulunuyor, beya-
zında ise kolesterol ve yağ bulunmu-
yor. Kan kolesterolünün büyük bir
kısmı vücut tarafından yapılıyor. Kan
kolesterol seviyesinin düzenlenme-
sinde, genetik, yaşam biçimi ve bes-
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Yumurta, 
anne sütünün 

haricinde insanın
gereksinimi olan tüm
besin öğelerini içeren

tek gıdadır.

‘



lenme şeklinin önemli kriterler oldu-
ğu bilimsel çalışmalarla ortaya konul-
du. Doymuş yağlar, kan kolesterol
düzeyine yüksek kolesterollü diyetten
daha fazla etkide bulunuyor. Bu
nedenle beslenmede, kolesterolden
çok, toplam yağ miktarı ve doymuş
yağ asitleri oranına dikkat edilmesi
gerekiyor. 

Kirli ve kırık çıkan yumurta-
lar tüketilebilir mi?

Kirli ve kırık çıkan yumurtaların
viollere girmesi istenmez. İşletmeler
için bir kalite kusurudur. Gıda güven-
liği açısından şüpheli bir durum oldu-
ğundan tüketilmemesi gerekir.

Yumurta üzerindeki harfler ve
sayılar neyi ifade etmektedir?

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından verilen işletme
numarası damgalanırken, il trafik
kodu ve işletmeye özgü kod arasında
bulunan ve bilgisayar destekli veri
tabanında işletme numarasını 14
haneye tamamlamak için kullanılan
sıfırlar damgalanmayabilir.
(TR16000000123456 gibi)

Yumurta üzerindeki yazı
mürekkebi sağlığa zararlımıdır?

Yumurta üzerinde kullanılan
mürekkebin sağlığa uygunluk sertifi-
kası bulunmaldır. Aksi takdirde insan
sağlığı için risk teşkil eder.
Tesislerimizde kullanılan mürekkep-
lerin gıdaya uygunluk sertifikası
bulunmaktadır.

Yumurtalar marketlerde açık-
ta satılıyorsa bile alınabilir mi?

Gıda güvenliği açısından bu tazr
satış noktalarından alınmamaları
ancak soğuk depo şartlarında satılan
yumurtaların alınması gerekmektedir.
Yasal olarak 5-12°C’ler arasında satıl-
maları gerektiğini unutmamalıyız.

Yumurta sarısındaki renk
farklılığının sebebi nedir?

Yumurta sarısının koyuluğu
tavuğun yemine göre değişebilir ve
yumurtanın besleyiciliği veya kalitesi
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Tavuk yeminde önerilen miktarından

daha fazla buğday
bulunursa yumurta
sarısı açık, mısır
bulunursa koyu ola-
bilmektedir.  

Yumurta beyazın-
daki renk farklılığının sebebi
nedir?

Bazen yumurta beyazı hafif yeşi-
limsi bir renkte olabilir. 

Bunu  sebebi yumurtadaki ribof-
lavin (vitamin B12)'dir. Taze yumur-
tadaki karbondioksit ise yumurta
beyazının bulanıklaşmasına sebep
olabilir. Her iki durumda da yumurta
kalitesi ve besleyiciliğinde herhangi
bir değişme olmaz. 

Kahverengi ve beyaz yumurta
arasında fark nedir?

Besin değerleri açısından kahve-
rengi ve beyaz yumurta arasında her-
hangi bir fark bulunmamaktadır. Fark
kabuk rengi kaynaklıdır.

Satın alınan yumurtalar evde
nasıl saklanmalıdır?

Yumurta orijinal kutusu içerisin-
de, yıkanmadan ve buzdolabı sıcaklı-
ğında saklanmalıdır. Buzdolabında
da, peynir, soğan, balık gibi güçlü
kokusu olan besinlerin yakınında sak-
lanmamalıdır. Çünkü yumurtanın
kabuğu gözeneklidir ve yumurta
güçlü kokuları emebilmektedir.

Yumurtanın son kullanma
tarihi geçtiğinde tüketebilir miyim?

Kanunen yumurtanın raf ömrü
28 gündür. Bu tarihten sonrasının
tüketimi için kullanabilirsiniz demek
kesinlikle uygun değildir.

Doğal ambalajı ile bayatlaması
dışında hiçbir şekilde hile yapılama-
yan tek gıda yumurtadır.

TAZE BAYAT YUMURTA
AYIRIMI 

Taze yumurta kırıldığında sarısı
ve akı dağılmaz, sarısı bombelidir,
beyazı ise koyu kıvamlıdır ve yayvan
değildir. Bayat yumurtanın sarısı düz-
dür ve yumurta akı akıcı hal almıştır,
çok bayat yumurta ise  kırıldığı zaman
sarısı hemen dağılır ve akıyla karışır. 

Yumurta ışığa tutulduğu zaman
taze yumurtanın sarısı ortadadır;
yumurta bayatladıkça sarısında kabu-
ğa doğru bir kayma görülür. 

Bayat yumurtada hava boşluğu
daha fazladır. 

Çok taze yumurta haşlandığı
zaman zor soyulur. 

YUMURTANIN SATIN
ALINMASI VE SAKLANMASI

➢ Yumurtalar satış yerlerinde
serin şartlarda satışa sunulmalıdır. 

➢ Oda sıcaklığında satılan
yumurtalar ile kabuğu çatlak, kırık ve
dışı kirli yumurtalar satın alınmamalı-
dır.

➢ Yumurtanın kabuğu temiz,
düzgün görünüşlü, yeterli kalınlıkta
ve az pürüzlü olmalıdır. Çatlak ve
kırık yumurtalar satın alınmamalıdır.
Bu yumurtalar tazeliğini daha çabuk
kaybedip, bozulur.
Mikroorganizmaların üremesi için
uygun bir ortam oluşturulurlar.

➢ Yumurta sarısının yüzeyinde
görülen kırmızı kan odakları yumurta-
nın bozuk olduğunu göstermez. Böyle
yumurtalar rahatlıkla tüketilebilir.

➢Yumurta kabuğunun rengi tavu-
ğun ırk özelliğidir.  Besleyici değerini
etkilemez. Yumurtaların, iyi kaliteli
olma özelliğini kaybetmeden 4-5 hafta
içerisinde tüketilmesi gerekir.

➢ Ev şartlarında yumurta buzdo-
labında (+4 °C’de), çabuk bozulması-
nı önlemek için alınan orijinal amba-
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lajında, yıkanmadan saklanmalıdır.
Yıkandığı takdirde doğal koruyucu
tabakasını kaybeder. Bu nedenle
yumurta kullanılacağı zaman yıkan-
malıdır.

➢ Yumurta;  soğan, balık gibi
güçlü kokusu olan gıdaların yakının-
da saklanmamalıdır. Yumurtanın
kabuğu gözeneklidir ve yumurta
güçlü kokuları emebilmektedir.

➢ Buzdolabında 1 hafta muhafa-
za edilen yumurta ile oda sıcaklığın-
da 1 gün tutulan yumurtanın bayatlık
derecesi aynıdır.

➢ Yumurta buzdolabı dışında 2
saatten fazla bırakılmamalıdır.

➢ Çiğ yumurtalar temiz kaplara
kırılmalıdır.

➢ Yumurtalı yemekler hazırlan-
madan önce ve sonra ellerin, kullanı-
lacak kapların araçların yıkanması
gereklidir.

➢ Kullanılacak miktar kadar
yumurta buzdolabından dışarıya
çıkartılmalıdır.

➢ Yumurta içeren ve yumurta-
dan zengin yiyecekler hazırlanması
sürelerinin haricinde iki saatten fazla
buzdolabının dışında tutulmamalıdır.

Yumurtalar iç sıcaklıkları 68°C
olacak şekilde en az 15 saniye pişiril-
melidir.

Yumurta içeren bütün tarifelere
pişirilme işlemi uygulanmalıdır. Çiğ
yumurtanın hem sindirimi güçtür
hem de mikroorganizmaların bulaş-
ma riski vardır. 

➢ Çiğ yumurtanın beyazındaki
avidin, sarısında bulunan B grubu
vitaminlerden biyotini bağlayarak
kullanılmasını engeller. Pişirme ile
bu olumsuz etki önlenir.
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Mehmet Fatih OCAKHAN- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Hz. İsa’nın konuştuğu dil olan Aramiceyle ibadet
edilen tek kilisenin Diyarbakır’da olduğunu biliyor
musunuz?
Süryani Ortadoks diye bilinen ‘Yakubi’ mezhebine ait
olan ve duvarlarında da Aramice kitabeler bulunan
'Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’ Türkiye'de Hz.
İsa'nın dili olan Aramice ile ibadet edilen tek kilise
Diyarbakır'dadır.

Bu
nla

r› 

Biliy
or 

mus
unu

z?
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Celal Güzelses’e ‘Şark Bülbülü’ ünvanını Mustafa Kemal Atatürk’ün
verdiğini biliyor musunuz?
Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal Güzelses Derviş Hasan ile Latife
Hanım'ın oğludur. CeIaI GüzeIses BayandırIık bakanı Feyzi PirinççioğIu’nun
vesilesiyle 1917’de bir tesadüf sonucu tanıştığı Mustafa KemaI Paşadan
"Şark BüIbüIü" ünvanını aIır. 1934 yıIında soyadı kanunun kabuIu iIe sesinin
güzel oluşundan dolayı  soyadını Güzelses olarak  alır. Güzelses, eğitimi sıra-
sında ve yaşamının son yıllarında Diyarbakır Ulu Camiinde müezzinlik de
yaptı. Celal Güzelses,1 Şubat 1959 tarihinde vefat etmiştir.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde otuz binden fazla tarihi eser bulunduğunu biliyor musunuz?
Diyarbakır’da ilk müze 1934 yılında Ulu Cami yakınındaki Zinciriye (Senceriye) Medresesi’nde
açılmıştır. 1985 yılında ise Elazığ Caddesindeki bugünkü binasına taşınmış ve 1993 yılında halkın
hizmetine sunulmuştur. Prehistorik Çağdan itibaren Eski Tunç, Urartu, Asur, Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı devirlerine ait eserler ile Amida baskılı Artuklu dönemi
sikkeleri ve etnografik eserlerden oluşan zengin bir koleksiyona sahip olan müze koleksiyonunda
toplam: 29270 adet envanterlik eser kayıtlıdır.
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Diyarbakır Ulu Camii’nin
eskiden kilise olduğunu
biliyor musunuz?
Anadolu’nun en eski camisi
olan Diyarbakır Ulu Camii,
639 yılında İslam Orduları
tarafından fethedilmiştir.
Fethedilmesi ile birlikte
Diyarbakır İslam dünyasının
eline geçmiştir. Bunun sonu-
cunda şehrin en büyük kilise-
si olan Mar Toma Kilisesi
(Katedral) Ulu Camiye dön-
üştürülmüştür.

Mesudiye Medresesi’nin Anadolu’nun en eski medreselerinden
biri olduğunu biliyor musunuz?
Diyarbakır’ın önemli tarihi değerlerinden biri olan Mesudiye
Medresesi, Diyarbakır Ulu Camiinin bitiş kısmında bulunmaktadır.
Medrese 1198-1223 yılları arasında yapılmıştır. Melik Mesud zama-
nında tamamlandığından ismi Mesudiye olarak anılmıştır. Bu tarihi
medresenin önemli bir özelliği vardır ki o da,  Anadolu’nun en eski
medreselerinden biri olmasıdır. Medresede tıp, astronomi, fizik,
biyoloji, ilahiyat, edebiyet ve felsefe eğitimi verilmiştir. Ulu cami ile
bağlantılı olan bu görkemli eser kesme taştan yapılmıştır. 

Türkiye’nin En Büyük Diş Heykelinin
Diyarbakır’da olduğunu Biliyor musunuz?
Aslen Erzincanlı olup 1961 yılında
Kırıkkale’de doğan Dicle Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nden 1986 yılında
mezun olan Prof.Dr. Ali İhsan ZENGİN-
GÜL Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği
önüne en büyük diş heykelini dikerek,
Diyarbakır’daki bu eseri  ile  en büyük  diş
heykelini ülkemize kazandırmıştır.
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ndeki heykel üç aylık bir çalışma
sonucu Yontma Taş İşçiliği ile Prof.Dr. Ali
İhsan ZENGİNGÜL tarafından yapılmıştır.
Diş Heykeli Urfa Kireç ( Alçı ) taşından
şekillendirilmiştir. Heykelin kaidesi
Diyarbakır Bazalt Taşından yapılmıştır.
İnsan ağızında 2cm lik boyutu ile daimi
birinci büyük azı dişi olarak bilinen diş,
normal boyutunun 100 katı büyütülerek
oluşturulmuştur. Heykelin diş boyu 210cm,
bazalt taş kaidesi 90cm, toplamda yaklaşık
3 metrenin üzerindeki boyutuyla Yontma
Taş işçiliği yapımı ile Ülkemizin en büyük
Diş Heykeli olmuştur.  Büyük diş heykeli
ile Fakülteye ve Diyarbakır’a simgesel bir
özellik kazandırmayı amaçlayan ZENGİN-
GÜL 22 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Diş
Hekimleri Günü’nde heykelin açılışını
yaparak günün önemini daha iyi belirtmek
amacı ile 3 metrelik boyuta sahip diş hey-
kelini kamuoyuyla buluşturmuştur.



Nüfustaki kayıtlara göre;
Diyarbakır’ın Alipaşa mahallesinde
1937 yılında doğmuşum.

Renkli, canlı, geleneklerine,
göreneklerine bağlı bir mahalleydi
Alipaşa…

Aslında nüfus cüzdanım 3 yıl
gecikmeli olarak çıkarılmış.

Çünkü, Fatma Ninem “Kemal
Paşa Diyarbekir’e geldiğinde sen 3
yaşındaydın” derdi.

Bilinen o ki, “Kemal Paşa”
dediği Atatürk Diyarbakır’a ölme-
den bir yıl önce, 1937’de gelmişti. 

Öyle ise, gerçekte doğum tari-
him 1934 oluyor…

………..
Çocukluğum, renkli, canlı,

geleneklerine, göreneklerine bağlı
Alipaşa mahallesinde geçti.

1939 yılında Ali Paşadan kentin
iyi semtlerinden Fatihpaşa’ya taşın-
dık.

Ayni yıl İkinci Dünya Savaşı
başladı.

Küçük bir bakırcı esnafı olan
babam bu mahallede, hazineye geç-
miş olan küçük bir Ermeni evini
Özel İdareden 380 liraya taksitle
satın almıştı… 

Müslümanların, Yahudilerin,
Hıristiyanlığın tüm mezheplerine
mensup insanların iç içe yaşadığı,
Fatihpaşa Mahallesi, Alipaşa’ya
göre daha bakımlı, daha temiz, daha
sakindi. Alipaşadaki gibi sokaklarda
çocuk kavgaları, çeşme başlarında
kadınlar, kızlar arasında sıra tartış-
maları yoktu…

Yeni evimiz bize saray gibi gel-
mişti. 

Alipaşadakı tek odalı evden;
müstakil, avlulu, iki odalı, kilerli
mutfaklı, üstelik tulumbalı bir eve
taşınmış olmamıza çok sevinmiştik
ailece. Mutluyduk...

Fatihpaşa’da tanınmış saygın
aileler vardı. Ermeni komşularımız
daha bir sevecendi.

Yeni evimize taşınırken de ilk
yardımı onlardan gördük. 
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MEHMET MERCAN

Tarihe tanıklık etmiş,
Meslek kıdemi itibariyle

hayatta olan en eski gazeteciler-
den biridir Mehmet MERCAN…

Diyarbakır’ın yaşayan canlı
tarihi desek, ancak bu şekilde
yerinde bir cümle ile hakkını ver-
miş oluruz

Değerli araştırmacı yazar ve
gazeteci Mehmet Mercan’a… 

1988 yılından bu yana
Başbakanlık Basın Yayın ve
Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nce verilen sürekli
basın kartı sahibi olan MERCAN,
Merkezi İstanbul’da bulunan
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce,
meslekte 50 yılı bitirmiş cemiyet
üyesi gazetecilere verilmekte olan
2009 yılı “Burhan Felek Basın
Meslek Ödülü”  de layık görüldü. 

Ayrıca, Basın yayın Genel
Müdürlüğü, Güneydoğu
Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova
Gazeteciler Cemiyeti, Mersin
Gazeteciler Cemiyeti, Gaziantep
Gazeteciler Cemiyeti ile çeşitli
kurum ve kuruluşlar tarafından
verilmiş çok sayıda plaket, şilt ve
belge yanında Diyarbakır’daki
Dicle Rotary Kulübünce seçilmiş
kişilere verilmekte olan 2003 yılı
geleneksel Meslek Hizmet Ödülü
de Mercan’ın aldığı ödüller ara-
sında…  

Başarılı araştırmacı gazeteci
yazar Mehmet Mercan’ın güçlü
kaleminden dökülen satırları
okurken bir taraftan 1940’lı yılla-
ra gidecek, 2. Dünya Savaşı ile
başlayan zorlu bir süreci yaşaya-
cak öbür yandan 1950 ve 1960’lı
yılların Diyarbakır’ına tanık ola-
caksınız.

Ama en önemlisi  
Şartlar ne olursa olsun,

çalışma ve azmin sonucunda
kazanılan ve kazandırılanlar… 

Güçlü anlatımıyla okumak-
tan keyif alacağınız bir başarı
öyküsüdür Mehmet MERCAN
diyor ve sizleri Diyarbakır’ımızın
yaşayan tarihi ile baş başa bırakı-
yoruz…

BAfiARIYA

DA‹R 

HERfiEY

Mehmet
Mercan

Gazeteci-Yazar



İlk gecemizde yemek getirmiş-
lerdi.

Yeni mahallemizi çok sevmiş-
tik...

KITLIK GÜNLERİ
1940’lı yıllara gelindiğinde

büyük bir ekonomik kriz başladı
kentte. 

İkinci Dünya savaşının getirdi-
ği sıkıntılar herkes gibi bizi de etki-
liyordu.

Aileler tutumlu davranmak
zorundaydı. Elbiseler, ayakkabılar
yamanarak, büyüklerin elbiseleri
kısaltılarak küçüklere uyduruluyor
öyle giyiliyordu.

Diyarbakır’da zorlu yıllar baş-
lamıştı. 

O yıllarda KITLIK vardı.
Ekmek, gaz, bez, çay, şeker gibi bir-
çok temel madde karneye bağlan-
mıştı. 

Ellerimizde karneler ekmek
alabilmek için sabah ezanı ile evden
çıkıyor, mahalle fırınının önünde
saatlerce kuyruklarda bekliyorduk. 

Şeker bulunmadığı günlerde
çayı kuru üzümle içerdik... 

Başta Sümerbank ürünleri
olmak üzere bazı maddeleri alırken
nüfus cüzdanlarına damgalar basılı-
yordu.

Adımıza karne alınabilsin diye
benim ve kardeşlerimin nüfus cüz-
danımız bu sırada, her şeyin karne-
ye bağlandığı 1941 yılında çıkarıldı. 

KITLIK olmasaydı, daha geci-
kecekti belki de?..

Nüfustaki doğum tarihi yüzün-
den doğal olarak okula geç başladım.

1940'lı yıllarda Ortalık karışık
göründüğü için, evin erkek çocukla-

rının, askere biraz daha geç gitsin-
ler, ayrıca da babalarına bir süre
daha yardımcı olsunlar diye küçük
yazdırılıyor, kız çocukları da erken
evlenebilsinler diye nüfusa büyük
yazdırılıyordu. 

Hoş, bu anlayış günümüzde de
sürüyor ya…

Bir yanda, Askere gitmeyen
ADAM sayılmaz anlayışının hakim
olduğu bir toplumda, diğer yanda
çocuğun askere geç gitmesini sağla-
manın çırpınışı. 

Ne yaman çelişki?..
Evet. İkinci Dünya Savaşı’nın

başladığı yıllardı ve kimse savaşın
ne kadar süreceğini kestiremiyordu.

Savaşın uzayacağı korkusu
vardı. 

Bu yüzden de erkek çocuklar
askere geç gitsinler isteniyordu…

O yıllarda çocuklarının nüfus
cüzdanını geç çıkaran veliler ceza-
landırılıyordu. 

Nüfus memuru, küçük bir
bakırcı esnafı olan babama acımış,
ceza gelmesin diye doğum tarihimi
1934 yerine 1937 diye yazmış... 

Babam cezadan kurtulmuş. 
Ne var ki bu gecikme okula geç

başlamama da neden olmuş.
İşte; böylesi zorlu yıllarda baş-

ladım ilkokula…
GECE OKULUNDA
Nüfus cüzdanıma göre 7 yaşın-

da, ama gerçekte 9, hatta 10 yaşında
okula kaydım yapıldığında okumayı
yazmayı biliyordum. Okumayı yaz-
mayı, babamdan, en çok da büyük-
lerle birlikte gittiğim Gece
Okulunda öğrenmiştim. O yıllarda
her mahallede yetişkinler için

zorunlu gece okulları vardı. Gece
okuluna giden babam ve esnaftan
arkadaşları arada beni de sınıfa
sokuyorlardı. Yaşlı-başlı öğretmen-
ler ders veriyordu gelenlere. 

Büyüklerin arasında ders dinle-
mek hoşuma gidiyordu. 

Büyümüş hissediyordum ken-
dimi. 

Gece okulu sayesinde, büyük-
lerin öğrendikleri her şeyi ben de
öğreniyordum. 

Birkaç ay içinde okumayı iyice
sökmüştüm artık.

Çarşıya her gittiğimde, dükkan
komşularımız beni yanlarına otur-
tur, gazete okuturlardı. 

Başıma üşüşen komşular,
çoğunlukla o günlerin büyük olayı,
İkinci Dünya Savaşı ile ilgili haber-
leri dinler, sonra da oturur yorumu-
nu yaparlardı…

………….
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Aileler tutumlu 
davranmak 

zorundaydı. Elbiseler,
ayakkabılar 
yamanarak, 

büyüklerin elbiseleri
kısaltılarak küçüklere

uyduruluyor 
öyle giyiliyordu.

‘



Kaydımın yapıldığı Süleyman
Nazif İlkokulu evimize yakın,
Kurşunlu Cami bitişiğindeki çıkmaz
sokağın içindeydi. 

O yıllarda, yani 1940’lı yıllarda
sur içi kent merkezinde sadece 7 ilk-
okul vardı. 

Her semtte bir ilkokul…
İlkokula kayıtlar yaptırılırken

çocuklar göz muayenesinden geçiri-
liyor, trahomlu olanlar Lalabey
Mahallesi’nde Cemil Paşa Konağı
adı ile anılan İsmetpaşa Trahom
Mektebi’ne gönderiliyordu. Burada
trahomlu çocuklar sürekli kontrol
altında tutuluyor, tedavi edilenler
sonradan evlerine yakın okullara
dağıtılıyordu. 

Bu uygulama çocukları olum-
suz etkiliyor diye 1950 yılı ortaların-
da kaldırıldı.

Zaten o yıllarda trahom hastalı-
ğı da neredeyse yok olmuştu…

Kentte sadece bir lise vardı ve
Sur dışında Yeni Şehir’deydi.
Ortaokul lisenin içindeydi.

(Günümüzde Ziyagökalp Lisesi)
Erkek Sanat Okulu Fiskayası

üzerinde, 
Kız Sanat Okulu da

Melikahmet Camisinin bitişiğindey-
di…

İlkokulu bitiren çocuklar evleri
hangi semtte olursa olsun buralara
gelmek zorundaydılar

İLK HAYAL KIRIKLIĞI
Hayattaki ilk hayal kırıklığımı

okula kaydımın yapıldığı yıl yaşa-
dım; 

Mahalledeki bazı tanınmış, zen-
gin ailelerin çocukları “okumayı
yazmayı biliyor” diye, birinci sınıf
okutulmadan doğrudan ikinci sınıfa
alınmışlardı. 

Mahallemizin büyüklerinden.
Ailece tanıştığımız memur emeklisi
Abdülkadir İpekoğlu amca, benim
de bu haktan yararlanabileceğimi
söylüyordu. Bir de güzel dilekçe
yazmıştı. Dilekçeyi alıp babamın
yanında çalışan kalfamızla
İçkale’deki Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne götürdüm. Dilekçeyi
uzattığım Milli Eğitim
Müdürlüğü’ndeki yetkili, kılık kıya-
fetime baktıktan, babamın ne iş yap-
tığını sorduktan sonra ikinci sınıfa
geçemeyeceğimi, birinci sınıfa kay-
dımın yapılması gerektiğini söyledi.
Bu cevaba hayli üzüldüğümü, baba-
mın zengin olmadığına hayıflandığı-
mı hatırlıyorum.

Böylece, birinci sınıftan başla-
mış oldum...

İlkokul yıllarım çok güzel ve
başarılı geçti Sık sık Dağkapı’daki
Halk Evi kütüphanesine gidiyor,

burada çok çeşitli eserler alıp oku-
yordum, La Fonten’den Masallar,
Esop’tan Hikayeler, Gulliver’in
Maceraları, Molier, Şekspir,
Alexander Duma, Viktor Hugo gibi
ünlü yazarları daha o yıllarda tanı-
mıştım. 

İlkokulda olmamıza rağmen
kültürel aktivitelerimiz fazlaydı.
Öğretmenlerimiz bu konuda bizleri
hayli teşvik ediyorlardı.

O yıllarda okulları birincilikle
bitirenlere kent yöneticileri tarafın-
dan törenle ödüller veriliyordu.

İlkokulu birincilikle bitirdim. 
Bu nedenle de hayatımın ilk

ödülünü aldım. Vali Kemal Hadımlı
ile 7. Kolordu Komutanı Korgeneral
Yümnü Üresin bana uzun yıllar kul-
landığım bir deri çanta ile dolma
kalem armağan ettiler...

Orta öğrenimimi o yıllarda ken-
tin tek orta okulu ile lisesinin bir
arada bulunduğu Yenişehir semtin-
deki sonraki yıllarda Ziya Gökalp
Lisesi adını alan Diyarbakır
Lisesi’nde yaptım.

Ne yazık ki, erken evlendirildi-
ğim için lise öğrenimimi tamamla-
yamadım. 

GAZETECİLİĞE İLK ADIM
Denilebilir ki  gazetecilikle de

ilkokul sıralarında tanıştım..
Okulun çalışkan öğrencilerin-

den olduğum için, 5. sınıfta, öğret-
menimiz Fahriye KÖSESOY’un
öncülüğünde çıkarılan sınıf DUVAR
GAZETESİ’nin hazırlanması görevi
benim başında bulunduğum bir
ekibe verildi.
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Bu deneyimim sayesinde,
Diyarbakır Lisesi Edebiyat
Kolu’nun hazırladığı LİSE DUVAR
GAZETESİ’nde de önemli görevler
üstlendim.

1950’li yıllarda Diyarbakır
Lisesi’nde Cavit Orhan Tütengil,
Turan Erol, Ahmet Kabaklı,  Hayri
Çakaloz, Fahrettin Kırzıoğlu,
Mümin Başoğlu, Nusret Karcı gibi
tanınmış, sonradan bazıları profesör
olan değerli öğretmenlerimiz vardı.

Bu öğretmenlerin katkılarıyla o
yıllarda Diyarbakır Lisesinde gerçek-
ten çok başarılı eğitim veriliyordu.  

Bu yıllarda kentteki yerel gaze-
telere de öyküler, şiirler yazıyor-
dum.

DİYARBAKIR’DA BASIN
1950’li yıllar Diyarbakır’da

yerel gazeteciliğin canlandığı
dönemdir.

İlk, 1951 yılı yaz tatilinde, aile
dostumuz Sabri ŞENCİ’nin yöneti-
cisi olduğu yerel YENİ ŞARK
Gazetesi’ne öyküler, şiirler yazma-
ya başladım.

Büyük bir heyecanla yazdığım
yazılar gazeteciliğe karşı olan heves
ve heyecanımı körüklüyordu. 

Bu hevesle profesyonel gazete-
ciliğe 1953 yılında başladım. 

Bu yılın bahar aylarında,
Ankara’da yayımlanan ZAFER
Gazetesi için bölgede kaçakçılıkla
ilgili röportaj yapmak üzere
Diyarbakır’a gelmiş olan Metin
TOKER’in önerisi ve biraz da ısrarı
ile ZAFER gazetesinin Diyarbakır
muhabirliğini üstlendim. 

Ayni yıllarda Ankara’dan Türk
Basın Ajansı, İstanbul’dan da
Milliyet ve Akşam gazetelerinde
çalışmaya başladım. 1959 yılında
da Cumhuriyet Gazetesi’nin muha-
biri oldum. Bu arada yerel gazetele-
re de yazılar yazmayı sürdürüyor-
dum..

SANAT VE KÜLTÜRE
ÖZLEM

Diyarbakır’ın sanat ve kültür
yaşamında önemli bir yeri olan
Halkevinin kapatılması ile yayın
organı KARACADAĞ Dergisi’nin
de 1950 yılı Haziran ayında kapan-
dığı için kentte bu alanda bir boşluk
oluşmuştu. 

İşte bu yıllarda, bir sanat ve
edebiyat dergisi özlemi sarmıştı tüm
gençleri.

Bu sıralarda satın aldığımız
küçük bir matbaada, arkadaşlarımın
ve dostların desteğiyle YUDUM
isimli bir “Sanat ve Edebiyat
Dergisi” çıkardım. 1 Mayıs 1957
tarihinde yayın hayatına başlayan
YUDUM’a o tarihlerde kentte gide-
rek sayıları artan lise ve üniversite
mezunu, sanat ve edebiyata meraklı
gençler yazılar, şiirler ve öyküler
yazıyordu. 

Hukuk Dr. Av. Canip
Yıldırım’ın Yazı İşleri
Müdürlüğünü üstlendiği, yine
Hukuk Dr. Avukat (sonradan Sağlık
Bakanı) Selahattin Cizrelioğlu, şair
İhsan F. Biçici, şair Necip Başak,
şair Sezai Yılmaz, Ressam Lise
Resim Öğretmeni  Turan Erol, son-
radan Sanat Tarihi Profesörü Kaya
Özsezgin,  şair Tahsin Hevedanlı,
Atilla Sarp, Alaattin Bilgi, ressam
Naci Sağal YUDUM’a devamlı şiir
ve öykü gönderenlerdi.

Ne yazık ki YUDUM da fazla
ömürlü olamadı. Teknik arıza ve
maddi sıkıntılar yüzünden ancak 4
sayı çıkarabildik. Sonra o da kapandı.

Bu arada bazı yerel ve İstanbul
Gazetelerine haber ve röportajlar
göndermeyi sürdürüyordum.

MESLEK SEÇİMİ
Gazeteciliği meslek olarak seç-

mem Basın Yayın Genel Müdürlüğü
kayıtlarına da geçmiş olan 1 Kasım
1953 gününe rastlar. 1950’li ve 60’lı
yıllarda bölgede önemli olaylar baş-

lamıştı. Kaçakçılık, soygunlar, dağ-
lardaki çetelerin köylere baskınları,
sınırlarımızın ötesinde özellikle Irak
ve Suriye’de iç savaşlar, darbeler
yerli ve yabancı ajans ve gazetelerin
dikkatlerinin bu bölgeye
“Haberlerin kaynağı” konumundaki
Diyarbakır’a çevrilmesine neden
oldu.

1958’in 14 Temmuz’unda
Irak’ta krallık rejimi devrilmiş, Kral
Faysal ve yandaşları öldürülmüş,
General Abdülkerim Kasım liderli-
ğinde Cumhuriyet ilan edilmişti. 

Ancak olaylar durmuyordu.  
Irakta Kürt ayaklanması da bu

yıllarda başladı. Kuzey Irak’ta sınır-
larımız yakınlarında hükümet güç-
leri ile Molla Mustafa Barzani’ye
bağlı peşmergeler arasında kanlı
çarpışmalar oluyor, bunun sonucu
olarak sınırlarımıza çok yakın böl-
geler de etkileniyordu. Sık sık sınır-
larımızdan binleri bulan ilticalar
oluyor, bu da dünya basınının ilgisi-
ni çekiyordu.

Suriye’de neredeyse her ay bir
askeri darbe gerçekleşmekteydi.

KOÇEROLU YILLAR
Sınırlarımız ötesinde bu geliş-

meler yaşanıyorken, özellikle böl-
gemizde eşkıyalık olayları tırmanı-
yordu.

Doğu ve Güneydoğu illerimiz-
de kan davalarının neden olduğu
cinayetler yanında, bu yıllarda türe-
yen Koçero, Hamido, Ömer Bezek,
Tilki Selim, Hekimo ve Kulp
Canavarı adıyla ünlenen Reco çete-
lerinin neden olduğu eşkıyalık olay-
ları tüm hızı ile sürüyordu. 

Her gün bir başka yörede, bir
başka yolda onlarca araç durdurulup
soyuluyor, köyler basılıyor, insanlar
fidye için dağlara kaçırılıyordu.

Bu nedenle İstanbul ve Ankara
gazeteleri yanında yabancı gazete
ve ajanslar da bölgeye önem veri-
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yor, özel ekipleriyle bölgedeki olay-
ları izlemeye koşuyorlardı.

Kısaca bu yıllarda, özellikle
1956-1960 yılları arasında bölgede
çok hareketli bir gazetecilik dönemi
başlamıştı.

Bir gün Kulp dağlarında
Reco’nun köy baskınlarını izlerken,
bir başka gün Irak sınırında Kürt
Peşmergelerle Irak Hükümet güçleri
arasındaki çarpışmaları takip ediyor,
bir diğer gün Nusaybin dolayların-
daki mayınlı arazilerde kaçakçıların
izini sürüyorduk…

Ayın en az 20 gününü Irak ya da
Suriye sınırında geçiriyorduk.

Tüm gazeteciler, özellikle Irak
sınırında Habur Çayı kıyısında mev-
zileniyor, çayın karşı yakasında ve
Hayırsız Dağlar’ın eteklerindeki

savaşı, tankların hareketini çıplak
gözle bile izleyebiliyorduk. O yıllar-
da Habur Köprüsü henüz yapılma-
mış, Habur Sınır Kapısı henüz açıl-
mamıştı… 

Bu hareketli yıllarda önemli
olayları takip amacıyla Diyarbakır’a
ve bölgeye her gün grup grup gaze-
teci geliyordu. 

Milliyet’ten Ümit Deniz,
Bedirhan Çınar, Turhan Aytul, Foto
İlhan Demirel, Necmi Onur, Yılmaz
Çetiner, 

Hürriyet’ten Kemal Özbayraç,
Cahit Dingil,  

Birçok yabancı dergi ve ajansın
Türkiye temsilcisi Ara Güler,  

Assosied Press Türkiye
Temsilcisi Firuz Makulu, 

Cumhuriyet’ten Ömer Sami
Coşar, Yaşar Kemal, Fikret Otyam,
Orhan Erinç

Yeni İstanbul’dan Ali Karakurt
Vatan Gazetesi’nden Kemal

Aydar, 
Yeni Sabah Gazetesi’den Şemsi

Kuseyri, Hulusi Turgut.
Akis Dergisi’nden Atilla

Bartınlıoğlu, 
Tercüman Gazetesi’den

Muammer Yaşar Bostancı, 
TRT’den Basri Balcı, 
Ankara Zafer Gazetesi’nden

Foto Mehmet Sürenkök bölgeye en
çok gelenlerdi. 

Bunlar Diyarbakır’ı mesken
tutardı. Olaylara birlikte gider, bir-
likte çalışırdık...

Bu yıllarda, yani 1950’li,
1960’lı yıllar Diyarbakır yerli ve
yabancı basın için önemli bir merkez
olmuştu. Bunun sonucu olarak
İstanbul gazeteleri peş peşe
Diyarbakır’da bürolar açmaya başla-
dılar. 

Sırasıyla Cumhuriyet, Hürriyet,
Yeni Sabah, Tercüman, Milliyet,
Anadolu Ajansı, Akşam, Türk
Haberler Ajansı gazete ve ajansları-
nın büroları açıldı…

ULAŞIM ZORLUĞU
Eskiden olayları takip bakımın-

dan ulaşım ve iletişimde büyük
sıkıntılar çekiyorduk. 

O yıllarda yollar da uygun ve
yeterli değildi. 

Örneğin Hakkari’de isek,  o yıl-
larda bu İle bağlı olan Uludere ya da
Beytüşebap’a gidebilmek için,
Hakkari’den Van’a, Van’dan
Bitlis’e, Bitlis’ten Diyarbakır’a,
Diyarbakır’dan Mardin’e geçiyor,
Mardin üzerinden bu kez Siirt ili
sınırları içinde bulunan Şırnak yolu
ile dağları aşarak bu ilçelere, yani
Uludere ya da Beytüşebap’a gidebi-
liyorduk. 

Bu, herkes için geçerliydi.
Hakkari Valisi de kendi ilçelerine
gidebilmek için aynı yolu izlemek
zorundaydı.

Siirt Valisi de kendi ilçesi
Şırnak’a gidebilmek için Diyarbakır
ve Mardin İl sınırlarını aşmak zorun-
da kalırdı. Kış mevsiminde bu böl-
geleri gezmek kesinlikle mümkün
değildi. Yollar en az 8 ay kapalı kalı-
yor, bu süre zarfında bölgenin ülke
ile ilişkisi kesiliyordu.

Neyse ki Şırnak il oldu da bu
dert ortadan kalktı.

ADANA YILLARI
1974 yılına kadar

Diyarbakır’da Cumhuriyet
Gazetesinin Doğu İlleri Temsilcisi
olarak çalıştım. Sonrasında aynı
gazetenin Güney İlleri Temsilcisi
olarak Adana’ya geçtim.

Cumhuriyet Gazetesi’nde 4 yıl
muhabir, 28 yıl da Diyarbakır ve
Adana’da temsilci olarak çalışmanın
ardından 1987 yılı sonunda emekli
oldum.

İki yıllık dinlenmenin ardından
bu kez,10 yıl kadar Hürriyet
Gazetesi’nin GAP ve Çukurova
eklerinde haber sorumlusu olarak
çalıştım, ayrıca da bölgesel konular-
da köşe yazıları yazdım…

Adana’daki gazeteci arkadaşla-
rın hemen tümü ile önceden tanışı-
yorduk. Doğu’da, Güneydoğu’da,
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sınırlarda meydana gelen önemli
olaylara Adana’dan da gelirlerdi ve
olayları birlikte izlerdik.

Adana’da özveri içinde, sıkın-
tılara ve zorluklara göğüs gererek
çalışan iyi gazeteciler vardı.

Cumhuriyet’ten Çoban Yurtçu,
Tercüman’dan Erol Erk,
Günaydın’dan Kurtar Çakın, Türk
Haberler Ajansı’ndan, Tamer Aral,
Son Havadis’ten Hilmi Kürklü,
Anadolu Ajansı’ndan Fuat Yazgan,
TRT’den Aydın Remzi Yüregir,
Gürses Vargül, Erdoğan Varol,
Mehmet Ulakçı, Yüksel Hançerli.

Hürriyet Gazetesi’nden,
İskender Ayvalık, Hamit Deste,
Aytaç Pekkoçak, Kenan Gedikoğlu.
Sonraki yıllarda Sinan Tanyıldız,
Cayhun Özgönül, Oğuz Topaçoğlu,
Adnan Poyraz. 

Milliyet’ten Alaattin Kutlu,
Muzaffer Bal, Nihat Geven, daha
sonra Orhan Apaydın. 

Akşam Gazetesi’nden Kaler
Güven, Mazlum Enç. 

Gameda Müdürü Durukan
Güngör. 

Basın İlan Kurumu Müdürü
Mehmet Dalmaz...

Çok iyi dostluklarımız vardı.
Bu arkadaşlarla göreve başladıktan
kısa bir süre sonra kendimi
Gazeteciler Cemiyeti’nin yeniden
yapılanması çalışmalarının içinde
buldum. 

Mevcut Gazeteciler Cemiyeti
işlevini büyük ölçüde yitirmişti.
Böylece içinde bulunduğum bir
grup arkadaşın girişimi sonunda
bugünkü Çukurova Gazeteciler
Cemiyeti’nin kuruluşu gerçekleşti. 

KİTAP ÇALIŞMALARI
1995 yılından bu yana mesleki

birikimlerimi kitaplaştırmaya çalışı-
yorum. 

İlk kitabım, ”Anadolu’da
Gazetecilik ve Diyarbakır Basını”,
merkezi Diyarbakır’da bulunan
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti
adına 1998 yılında yayımlandı. 

Diyarbakır’ın geleneklerini,
göreneklerini, efsanelerini, belirli
tarihi mekanlarını tanıtıcı
“Diyarbakır Türküsü” adlı ikinci
kitabım da 2002 yılında yine
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti
tarafından yayımlandı.

Ayni kitabımın ikinci basımı
ise yeni eklemelerle 2011 yılında
Diyarbakır Tanıtma Kültür ve
Yardımlaşma Vakfı –DİTAV- tara-
fından bu vakfın Adana Şubesi
yararına yapıldı.

Ayrıca “Bir zamanlar
Diyarbakır - Işık Tanrısı AMİDA’ya
adanmış kent; DİYARBAKIR –
Diyarbakır Basın Tarihi (2. basım) -
Diyarbakır Ünlüleri - Olaylar ve
Anılar - Adana Ünlüleri - Çukurova
Basın Tarihi ve Adana’da
Gazetecilik”  isimleriyle basıma
hazır 7 kitabım bulunuyor.

Bir süre öncesine kadar, hafta-
da bir perşembe günleri Diyarbakır
GAP Radyosu’na, TRT Radyo 4
bağlantılı olarak, “Gündönümü”
kuşağı içinde “Geçmiş Zaman Olur
ki” adı ile canlı telefon bağlantılı bir
program hazırladım. Bu programla-
rın yayını 5 yıldan fazla sürdü. 

Bu arada çeşitli gazete ve der-
gilerde, ayrıca da bilgisayar orta-
mında bazı WEB sitelerine yazılar
yazıyorum.

Diyarbakır’ın geçmiş yıllarda-
ki sosyal, sanatsal ve kültürel yaşa-
mına, ayrıca da basın tarihi ile ilgili
bilgi ve birikimlerimi zaman zaman
Dicle Üniversitesi başta olmak
üzere başkaca üniversitelerden tez
hazırlamak amacıyla isteyenlerle de
seve seve paylaşıyorum… Bunların
dışında, geçmiş yıllarda gazete ve

dergilerde yayımlanmış ilginç olay-
lara ilişkin haber, köşe yazısı, araş-
tırma ve röportajlarım ile radyo
programlarım arasında kitap olabi-
lecekleri ayıklamaya çalışıyorum...

Zengin denilebilecek bir kitap-
lığım, gazete koleksiyonum ve yüz-
lerce önemli ve ilginç konuya iliş-
kin dosyalanmış arşivim var.

Hobi olarak; 30 yılı aşkın süre-
den beri yetişebildiğimce,
Türkiye’de yayımlanan gazete ve
dergilerin BİRİNCİ sayılarını ve
kapanmışsa SON sayılarını biriktiri-
yorum. Kitaplığımda bu şekilde
biriktirilmiş 300’ün üzerinde gazete
ve derginin ilk ve son sayıları bulu-
nuyor.

Arşivimin Diyarbakır Basını
ile ilgili önemli bir bölümünü bir
süre önce Diyarbakır’da Tarihi
Cemil Paşa Konağı onarılarak oluş-
turulan Kent Kültür Müzesi’ne
bağışladım.
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Çok iyi dostluklarımız
vardı. Bu arkadaşlarla

göreve başladıktan
kısa bir süre sonra
kendimi Gazeteciler

Cemiyeti’nin yeniden
yapılanması 

çalışmalarının içinde
buldum.

‘



Doç.Dr.Hüseyin KARATAfi-Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Bahçe Bitkileri Bölümü



Üzüm, Dünya genelinde önemli
bir bahçe bitkileri ürünü olmasının
yanı sıra aynı zamanda insanlık kül-
türünün gelişimi sürecinde önemli
tarihsel ilişkisi bulunmaktadır.
Günümüzdeki asma populasyonun-
daki çeşitlilik insanlık tarihi ile birlik-
te oluşmuştur. Ülkemiz oldukça zen-
gin asma gen potansiyeline sahip ve
yaklaşık olarak 1200 çeşidi koruma
altına alınmıştır. 

Ülkemiz, asmanın anavatanı
olması ve bağcılık tarımının oldukça
eskiye dayanmasının yanında, gerek
üretim miktarı ve gerekse çeşit zen-
ginliği bakımından dünyanın sayılı
ülkeleri arasında yer almaktadır
(Batu, 1992; Batu ve Yurdagül,
1993). Ülkemizde 2013 yılı verileri-
ne göre 468.792 hektar bağ alanı
bulunmakta olup aynı yıl itibariyle
4.011.409 ton üzüm üretilmiştir
(Anonymous 2013).  Ülkemizde üre-
tilen üzümlerin yaklaşık %30’u sof-
ralık, %37’si kurutmalık, %30’u pek-
mez, pestil, sucuk, şıra ve %3’de
şaraplık olarak değerlendirilmektedir
(Karataş ve Karataş 2009).

Ülkemizde en fazla tüketilen
meyvelerden olan üzüm,  taze ya da
kurutulup, kış aylarında çerez olarak
tüketiliyor, suyu sıkılıp içilebiliyor ya
da hoşaf yaparak değerlendirilebili-
yor. Meyvesinden şarap, sirke ve
pekmez yapılabiliyor. Üzümden
yöresel olarak değişik özelliklerde

pestil ve ceviz sucuğu
hazırlanabiliyor. 

Üzüm ve
üzüm ürünleri,

insan sağlığı
açısından son
derece yararlı
gıda madde-
leridir. Bu
ürünlerin

insan sağlığı üzerine olan olumlu
etkileri konusunda ülkemizde ve
dünyada çok sayıda araştırma yapıl-
maktadır (Maskan, 2001, Kaya ve
Maskan 2004,  Karaman ve ark.
2004, Parlak ve Bilşli 2004, Toker ve
Hayoğlu 2004, Karataş ve Karataş
2009). Üzüm yapısında bulunan gli-
koz ve früktoz ile insana enerji verir.
Ayrıca içerdiği vitaminler, mineraller,
aminoasitler, antioksidanlar ve feno-
lojik bileşikler ile sağlık açısından
son derece yararlı bir meyvedir.
Üzüm, yüksek kalori içeriğine rağ-
men, çok düşük miktarlarda yağ ve
protein içerdiği için ideal bir diyet
besinidir (Karataş, 2015).

Üzüm, insan bağışıklık sistemini
güçlü olmasına, böbrek ve karaciğer
fonksiyonlarının düzenlenmesine
yardımcı olur. Üzüm ve ürünleri,
kansızlığı giderir ve kanın temizlen-
mesine katkı sağlar. Yapılan araştır-
malarda, üzümün sindirimi düzenlen-
mesine yardımcı olduğu ve özellikle
üzümde bulunan resveratrolün kanse-
re karşı vücudu koruduğu, ayrı-
ca üzümde bulunan fenol
bileşiklerin kalp hastalıkla-
rını da koruduğunu belirtil-
mektedir. Üzüm, çevre faktör-
leri (güneş ışınları, stres, siga-
ra vb.) nedeniyle bozulan cil-
din yapısının güçlenmesini de
katkı sağlamaktadır. En önemli yarar-
larının başında ise, vücuda en fazla
zarar veren serbest radikallerle müca-
dele eden antioksidan özelliğe sahip-
tir (Karataş, 2015).

Üzüm içerdiği, beslenmeye
yarayışlı gıda maddeleri nedeniyle
hemen her yerde beğenilerek yenen
bir meyve olduğu gibi gıda sanayi
sektörüne hammadde sağlaması,
istihdam olanağı yaratması ve yüksek
ihracat potansiyeline sahip olması
gibi nedenlerden dolayı ülke ekono-
misinde ve sosyal hayatında önemli

bir yere sahiptir (Gülcü ve ark. 2008).
Üzüm, yüksek şeker içeriğinden
dolayı, kalori değeri yüksek bir besin
maddesidir. Ayrıca, mineral madde-
lerden kalsiyum, potasyum, sodyum
ve demir yönünden zengin olduğu
gibi, bazı vitaminler (A, B1, B2,
Niasin ve C vitaminleri) yönünden de
önemli bir kaynak olarak kabul edil-
mektedir (Çelik ve ark., 1998).  

Üzümde bulunan şekerler glikoz
ve fruktoz olup, difüzyon yolu ile
doğrudan kana geçme özelliğinden
dolayı özellikle bebek ve çocukların
beslenmesinde önemlidir. İçerdiği
doğal fruktoz sayesinde vücudun har-
cadığı enerjinin kısa sürede depolan-
masını sağlar.  Üzüm suyu özellikle
anne sütü yetmediği zamanlarda tav-
siye edilen çok değerli bir gıda mad-
desidir (Gülcü ve ark., 2008). 

Çekirdekli kuru üzüm kabuğun-
da bulunan ve fitoaleksin grubu bile-
şiklerden olan resveratrol vücutta
kanser oluşumunu engellediği son
yıllarda yapılan çalışmalarda da des-
teklenmektedir.  Resveratrol, bazı
karaciğer rahatsızlıkları ve kan-
sızlık tedavisinde de etkilidir.
Üzümde bulunan amino
asitler, B vitaminleri
(B1, B2), mine-
raller, potas-
y u m ,

m a g -
nezyum ve demir
içerdiğinden bağışıklık
sistemini kuvvetlendirir. Özellikle
siyah üzümün kabukları ve çekirdek-
leri ile yenildiğinde hücre yenileyici
bir etki gösterdiği de tespit edilmiştir.
Ayrıca alerji ve kireçlenmelerde ilti-
habı engellediği, içerdiği ellajik asit
sayesinde menopozun neden olduğu
kemik erimesine karşı koruduğu
bilinmektedir (Aras, 2006). Birçok
araştırmacıya göre, meyvelerin anti-
oksidan etkileri başlıca fenolik bile-
şiklerden özellikle flavonoidlerden
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kaynaklanmaktadır. Üzüm, polifenol
içeriği nedeniyle sağlığa olumlu
etkileri olan önemli bir meyvedir ve
bu nedenle ilgi görmektedir.
Antosiyaninler kırmızı üzümlerde en
çok bulunan fenolik bileşiklerdir
(Karataş, 2015).

Üzüm çekirdeği ekstraktı vücudu
Alzheimer ve kanser gibi hastalıklara
karşı koruyan güçlü bir antioksidan
olarak bilinmektedir. Yapılan çalışma-
lar üzüm çekirdeklerinin içerdiği pro-
antosiyanidinlerin, E vitamininden 20
kat, C vitamininden ise 50 kat daha
güçlü bir antioksidan olduğunu gös-
termektedir ((Ho L. et all. 2009).

Üzümden yapılan pekmez, kuru
üzüm gibi yüksek şeker içeriği nede-
niyle iyi bir karbonhidrat ve enerji
kaynağıdır. Ayrıca, mineralleri yoğun
olarak içermektedir. Pekmez özellik-
le günlük kalsiyum, demir, potasyum
ve magnezyum gereksiniminin
büyük bir kısmını karşılamaktadır.
Mineral miktarının fazla ve emilim
oranlarının yüksek olması nedeniyle
hamile ve emziklilerin, tüberkülozlu
hastaların, iyileşme dönemindeki
kişilerin diyetinde yer alması öneril-
mektedir. Pekmezin çok iyi kaynak
olduğu besin öğelerinden biri de
kromdur. Dokuların krom içeriği
hamilelikte ve yaşla büyük ölçüde
azalmaktadır. Krom, glikoz toleran-
sa faktörünün yapısında bulunur.
Üzüm pekmezi bol miktarda A ve C
vitamini, folik asit, çeşitli mineral-
ler(Fosfor, Bakır, Çinko, Sodyum,
Magnezyum, Kalsiyum) ve demir ile
potasyum içermektedir. Ayrıca poli-
fenoller bakımından da zengindir.
Antioksidan özellikli olduğu için cil-
din yaşlanmasını geciktiriyor. Kan
yapıcı özelliğinin yanı sıra romatiz-
ma ağrılarına iyi gelip kalp sistemini

düzenler, bedensel ve zihinsel
yorgunlukları giderir. 

Pekmezdeki
demir, insan bün-
yesinin çok rahat bir
şekilde kullanabildiği (+2)
değerli demirdir (Karataş ve
Karataş 2009).

Üzümden yapılan Pestil, ülke-
mizin çeşitli yörelerinde üretilen ve
tüketilen önemli geleneksel gıdaları-
mızdan birisidir. Pekmez pestil üreti-
minde hammadde olarak kullanıl-
maktadır. Pestil mükemmel bir ener-
ji kaynağı olup, içerdiği vitaminler
ve mineral maddeler bakımından
önem kazanmaktadır. Mineral mad-
delerden demir, kalsiyum, fosfor,
potasyum vitaminlerden de A, B1,
B2, B6, C ve E vitaminleri bulun-
maktadır (Karataş 2015). Ülkemizde
binlerce yıldan beri tüketilen üzüm
ve üzüm ürünleri gıda tüketiminde
gerçek değerini alamamıştır. İnsan
sağlığı üzerine çok faydaları olan
üzüm ve ürünlerinin günlük gıda
gereksinimi içindeki miktarının art-
tırılması gerekmektedir. 
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Üzüm Tanesinin Kimyasal
Bileşimi
Su (%70-80)
Karbonhidratlar-Şekerler
Organik Asitler
Fenolik Bileşikler
Azotlu Bileşikler
Mineral Maddeler
Aroma Maddeleri
Vitaminler
Pektik Maddeler 
Enzimler

100 gr. üzümde (taze)
Mineral ve Vitamin İçeriği

Kalori 73 kcal.
Protein 0,7 gr.
Yağ 0,3 gr.
Karbonhidrat 16,9 gr.
Su 81,3 gr.
Potasyum 183 mgr.
Kalsiyum 15 mgr.
Fosfor 20 mgr.
A vitamini 5 mgr.
B vitamini 0,08 mgr.
C vitamini 4 mgr.

100 gr. kuru üzümde
Mineral ve Vitamin İçeriği

Kalori 269 kcal.
Protein 2,3 gr.
Yağ 0,5 gr.
Karbonhidrat 64 gr.
Su 24,2 gr.
Sodyum 144 mgr.
Potasyum 630 mgr.
Kalsiyum 31 mgr.
Fosfor 100 mgr.
Magnezyum 65 mgr.
Demir 2,7 mgr.
A vitamini 15 microgram.
B vitamini 0,2 mgr.
C vitamini 1 mgr.



Ü z ü m ü n
Kimyasal bileşimi ve
besin içeriğine (taze ve
kuru üzüm)  ilişkin bilgi-
ler yan tarafta verilmiştir.

Sonuç
Üzüm ve üzümden

yapılan yöresel ürünlerin
tüketilmesi dengeli beslenme
ve insan sağılığı açısından son
derece önemlidir. Bu ürünlerin
enerji değerinin yüksek olması
nedeniyle özellikle çocuklara,
sporculara, ağır işte çalışanların
diyetlerine, günümüzde modern-
leşen yaşam tarzıyla birlikte tüke-
tim miktarları giderek artan cipsler,
şekerlemeler ve çikolata gibi yemeğe
hazır atıştırmalık gıdaların yerine
önerilebilir.

Üzüm ve üzümden üretilen
ürünlerinin geleneksek değerlendir-
me şekilleri tarihten günümüze gelen
kültürümüzün bir parçası olup, bun-
ları korumak ve yaşatmak uluslarara-
sı düzeyde tanıtımlarını sağlayarak
yeni nesillere aktarımını sağlamak
oldukça önemlidir.

Üzüm ve üzümden elde edilen
ürünlerin yüksek enerji ile birlikte
protein, yağ, vitamin ve mineraller
içerdiği ayrıca yağ asitlerinden dola-
yı günümüzde sağlıklı gıda grubunda
kabul edilerek üretim ve tüketiminin
artırılmasına yönelik tanıtım (reklam
vb) için çalışmalar yapılmalıdır.
Ayrıca yaş üzümün yanında besleyici
değeri yüksek olan ve halk tarafın-
dan sevilerek tüketilebilecek olan
cevizli sucuk, muska, köfter vb gibi
geleneksel ürünlerimize gereken
önemin verilmesi ve kaliteli ürün
üretilmesine yönelik teknolojinin
geliştirilmesi, bu ürünleri tüketme
alışkanlığı kazandırılması sağlıklı
beslenme açısından yararlı olacaktır.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun…
1890-94 yılları arasında Diyarbekir’de valilik yapan
Giritli Sırrı Paşa şöyle der;
Diyarbekirlilerden müctemi bir cemaatte gözlerimi
bağlayıp otursam ve elimi
atsam, tuttuğum ya şair, ya münşidir.
Evet gerçekten de Giritli Sırrı Paşa’nın dediği gibi
Diyarbekir; içerisinde çok duygulu insanlar barındıran
nadide bir şehirdir.
Diyarbekir insanları ise, yaşadıkları nadide yerden olsa
gerek, İçlerindeki duyguyu dışa yansıtmayı çok iyi
becerebilmişlerdir. Bunu şiir yazarak ve düz yazı
anlatımlarıyla da gözler önüne sermişlerdir.
Diyarbakır’ın birçok ünlü yazar ve şairlerini ülkemizin
dört bir yanında tanımayan yoktur. Bu Diyarbakır’ın
görünen yüzüdür. Bir de görünmeyen yüzü vardır ki o
da gerçekten eline kalemi alan her bir Diyarbakırlının
nadide anlatımlarını dinleyerek, bu anlatımların ne
kadar içtenlikle yazıldığına şahit olmaktan geçer…
Hele bu yazı bir kadının elinden dökülüyorsa değmeyin
o yazının duygusal boyutuna…

Şairin dediği gibi “elimi nereye atsam bir şair bir
münşi bulurum karşımda” cümlelerine örnek
olabilecek duygu yüklü bir hanımefendi.
Yaşama dair her şeyi kaleme almaktan keyif alan,
yaşanılan birçok konuya duyarsız kalmamayı görev
bilen,
ekonomik özgürlüğünü eline alan, duyarlı
Diyarbakırlı kadınlarımızdandır.
“Dünyaya gelmiş olmamızın sadece kendimiz için
yaşamak olmadığına inandığım için; çevreye,
insanlara, doğaya çok daha duyarlı olup; sorunlara,
yanlışlara, yaşama dair her şeyi önemseyerek, daha
kaliteli yaşanılabilir” diyerek, hayatın asıl amacını
böyle tanımlar KARAKOÇ…
Şükran KARAKOÇ BUDAK, hayatın içinden, yani
hayatın ta kendisini, kaleme aldığı birkaç yazıyı
düşündürücü ve irdeleyici anlatımı ile Diyarbakır’da
Tarım dergisi için bizlerle paylaşırken aynı zamanda,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de yine
düşündürücü ve irdeleyici bir dille yazdığı yazıyı
okuyucuları ile paylaşmaktan keyif alacağını
belirtiyor…

Diyarbakırlı 
Şükran KARAKOÇ BUDAK

8 Mart 
Dünya Kadınlar Günümüz
Kutlu Olsun…



YALNIZLIK
Çağın hastalığı yalnızlık. Öyle bir
hastalık ki tedavisi tek bir doktorla
olmuyor. Birkaç tablet ilaç da kar
etmiyor. Diyet ağırlaştırıyor! Öyle
bir salgın ki toplumun hiçbir kesimi
kurtulamıyor bu hastalıktan…
İlk belirtileri korkunç bir
iletişimsizlik, yanlış anlaşılma,
sevgisizlik dolayısı ile mutsuzluk…
Geçmişe uzanıyorum… Hayatımızda
ne vardı da kendimizi daha iyi
hissediyorduk?
Günümüze bakıyorum, televizyon-
internet-telefon devasa AVM’ler…
Bütün bunlar kendimizi daha iyi
hissetme adına hayatımıza bu kadar
girmişken, neden bu yalnızlık
duygusu?
Geçmişte bu kadar tüketim de yoktu.
Para yoktu, marka bilmezdik,
sinemaya ayda yılda bir giderdik,
giyim kuşam çok sınırlıydı; en büyük
eğlencemiz bir yakınımızın düğünü
ya da yılda iki defa yaşadığımız
bayramlardı. 
Hayatımızda diziler yoktu ama
komşularımız vardı, acı tatlı onlarla
bir dizi oluşturacak kadar anılarımız
vardı. Sevdiğimizden aldığımız
pembe kağıda yazılı bir mektup
hayatımızın en önemli sırrıydı. 
Roman okumak zamanımızın en
güzel dilimiydi
Şiir okurduk ne çok duygulanarak…
severdik, sevilirdik karşılık
beklemeden bazen küserdik
barışacağımızı bile bile…
Velhasıl iletişim içindeydik,
bilgisayar cep telefonu olmadan daha
insani, daha sıcak yaşardık.
İşte bunları kaybedince müzmin bir
yalnızlık hastalığı yapıştı yakamıza,
hem de bulaşıcı, 
ne ben seni gördüm, ne de sen
beni… 
Haydi herkes televizyon bilgisayar
başına…
Yakında konuşmayı unutursak hiç
şaşma…
Duygularını kaleme döken Şükran
Hanım, davam eden hayata seyirci
kalmayan duyarlı bir insan olmakla
birlikte, yaşadıklarını ve o andaki
duygularını kaleme dökmeden de
edemiyor…
Yine bir gün iş çıkışı yüzlerce
çocuktan biri olan ve sonradan
ismini öğrendiği Elif ile yaşadığı
diyaloğu kaleme alarak düşündürücü
ve irdeleyici bir üslup ile anlatmasını
bilmiştir.

KÜÇÜK ELİF’İN ÖYKÜSÜ
Bir kız çocuğu, sekiz yaşında, ilk
dikkatimi çeken simsiyah gözlerini,
çevreleyen uzun kıvrık kirpikleri,
zayıf soluk, sağlıksız küçücük bir kız
çocuğu!
Mendil alır mısın diye elini uzattı… 
Öfkeyle hayır dedim. “Kendimce
onu sokaktan kurtarmaya
çalışıyorum”
Ayıp değil mi, kız çocuğu
sokaklarda dolaşır mı, kim senin
ailen? Baban yok mu?
Var abla dedi. Peki çalışmıyor mu?
Hayır babam hasta dedi.
Hep aynı yalan!    Neyi varmış?
Ameliyat oldu yine de çalışmak
istiyor, kimse ona iş vermiyor.
Ya annen dedim?
Benden küçük üç kardeşim var.

Annem onlara bakıyor. 
Peki nasıl geçiniyorsunuz, kim
bakıyor size?
Ben ve ağabeyim işe çıkıyoruz. Ben
mendil satıyorum, ağabeyim
boyacılık yapıyor. Biz eve para
götürüyoruz. Annem de bize yiyecek
alıyor dedi.
Kafamda bir dolu soru işaretiyle

yürüdüm gittim. 
Ertesi gün yine karşımda.  Günaydın,
mendil alır mısın? Diye sordu.
Medeni cesareti beni şaşırttı. 
Adın ne senin dedim? 
Kısık bir sesle Elif dedi.
Okula gidiyor musun?
Evet üçüncü sınıftayım.
İş yaptın mı diye sordum.
Evet üç TL çıkarttım.
Bu küçük kız fena halde kafama
takıldı. Sonraki günler bir sokak
kedisi gibi yanıma sokuldu. Gittikçe
aramızda bir çekim gelişiyordu. Her
defasında iş yaptın mı diye sorar
oldum. 
O da 
Evet üç- beş- altı TL gibi rakamlarla
bana kazandıklarını söylüyordu. 
Birkaç gün ortalıklarda gözükmedi.
Sonra gördüğümde Elif neredeydin?
diye sordum.
Hastaydım annem okuldan izin aldı
üç gün evde yattım dedi.
İyileştin mi  Şimdi?

Yok boğazım ağrıyor annem bugün
kasaptan kemik alacak, bize çorba
yapacak. Akşam eve gidip
yatacağım.
Şimdi git bak hastayım diyorsun, git
yat dedim.
Gidemem mendilleri satmam gerek
daha bir TL çıkardım dedi.
Özür diliyorum Elif, senin altı kişilik
bir aileyi geçindirdiğini unuttum.
Senin baba olduğunu unuttum. 
Özür diliyorum Elif özür
diliyorum…
Dünya kadınlar gününde
hemcinslerimi sevgiyle
kucaklıyorum, dünyanın farklı
yerlerinde yaşayan kadınları bilmem
ama bizim bölgemizde kadına dair
yaşamı irdeleyen bir yazıyla sizlere
seslenmek istiyorum.
Çocuktum… Sen sus kızsın dediler
Büyüdüm… Okumak senin neyine,
annene yardım et dediler.
Birkaç yaş alınca… Hadi evlen
kocanı bil dediler
Evlendim… Hani beben dediler.
Doğurdum… Hani kardeş dediler
Üçüncüde… Hani erkek dediler
Dördüncüde… İki kız iki erkek eşit

oldu dediler.
Erkek çok olursa ailen büyür
dediler…
Dört erkek, iki kız olunca artık yeter
dediler
Altı çocukla kendine bak kocan gider
dediler.
Daha sonra, çocuklarını evlendir
kaynana ol dediler.
Kaynana oldum, sen konuşma lafın
batar dediler
Derken babaanne-anneanne oldum
İşin bitti dediler

Ben çocukken, kadın oldum- anne
oldun-masal oldun dediler
Güneydoğuda kadın olmanın
dayanılmaz cazibesiyle gününüz
kutlu olsun…
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Bazalt, aşınma ve iklim
şartlarından en az etkilenmesi
nedeniyle tercih edilme sırasın-
da, önde gelen doğal taştır.
Doğada volkanik kayaç guru-
bunu teşkil eden, çok geniş lav
akıntıları yayılımı olan ülke-
mizde özellikle Diyarbakır
yöresindeki 80 m. kalınlığında
10000 km2’lik bir alana yayıl-
mış bulunan Bazalt taşı göze-
nekli ve gözeneksiz olarak iki
gruba ayrılmaktadır. 

Ülkemizin Güneydoğu
Anadolu Bölgesi geniş bazalt
lavları ile örtülüdür. Diyarbakır
Karacadağ bazaltı ise yaklaşık
olarak 80 metre kalınlığındaki
10000 km2’lik bir alanda kuzey
güney yönlü bir elips şeklinde
yayılma gösterir. Diyarbakır
şehri de bu bazaltlar üzerinde
bulunmaktadır. 

Bazalt, akıcı ve bazik lav-
ların soğuma yüzeyine dik ola-
rak beş ve altı kenarlı sütunlar
şeklinde katılaşması ile oluş-
muştur. Koyu gri-siyah arasın-
da değişen renklere sahiptir.
Bazalt su emme, paslanma,
dona, darbelere ve sürtünmele-
re karşı çok dayanıklıdır. Renk
değiştirmez ve aşırı derecede
camsı niteliği yoktur. Bu
nedenle de uzun süre yapıda
leke ve kılcal çatlaklar oluş-
maz. Asitlere karşı dayanıklıdır.
Bu özelliklerinden dolayı yapı-
larda bolca kullanılmıştır.

Diyarbakır’a hangi yönden
bakılırsa bakılsın bazalt taşının

hâkim olduğu bir yapıya sahip
olduğu gözlenir. Yöresel bir
malzeme olması ve bölgede bol
miktarda bulunması nedeniyle
binlerce yıldır yapı malzemesi
olarak kullanılmıştır. Yaklaşık
9000 yıllık geçmişi ile 5,5 km
uzunluğa sahip surlar, camiler,
hanlar, hamamlar, medreseler,
evler ve yollarda ana malzeme
olarak bazalt taşı kullanılmıştır.

Yapımında Bazalt
Taşının Kullanıldığı Tarihi
Yapıların İncelenmesi

19.y.y. endüstri devrimine
kadar tüm uygarlıklar, yapı
dalında genelde yığma adı veri-
len yöntemi kullandılar. Bu
basit bir tabirle taşı taşın üstüne
koymak, arada bağlayıcı (harç,
, çamur vb.) kullanmak demek-
tir. İncelenen tarihi yapıların
tamamının temelleri de yığma
yöntemi ile yapılmış, malzeme
olarak taş, bağlayıcı olarak da
kireç harcı kullanılmıştır.
Pencere, kapı gibi düşey açık-
lıklar (düşey elemanlardaki
açıklıklar) lento ve kemerlerle,
yatay açıklıklar ise (yatay geli-
şen örtüler) tonoz, kubbe ve
düz örtülerle kapatılmıştır.
Taşın olmadığı yerlerde bu
açıklıklar sağlam kavak ağaçla-
rı kullanılmıştır.  

Bu uygulama bazalt ocak-
larının oldukça fazla olduğu
Diyarbakır’da da yapılmıştır.
Bunun sebebi ise bu yöntemin
daha ekonomik olmasıdır.
Diyarbakır da bulunan nitelikli

tarihi yapıların büyük çoğunlu-
ğunda kapı, pencere açıklıkları
(uzunlukları ne olursa olsun )
iki ucu mesnetlere oturan bazalt
lentolar la geçilmiştir. Yine
açıklığı fazla olmayan ekono-
minin düşünüldüğü yapılar üstü
bazalt ve tuğla ile yapılmış
kubbe, tonoz ve kemerlerle
örtülmüştür.

Diyarbakır Camii, Kilise
ve Hanlarda Düşey Elemanlar
Tarihi yapıların tamamının
temeli moloz bazalt taşlarla
yapılmıştır. Bunlar iç ve dışta
sıralı (çırpısında ve yükseklikte
) dizilir, arası kırpıntı taşlarla ve
bol harçla doldurulmuştur.
Toprak hizasına gelmeden son
bir ince terazi sağlanmış bun-
dan yukarısı ise ince yonu örgü
ile devam etmiştir. İçi sıvanmış
yapılarda sıvalı moloz taşı,
sıvalı olmayan yapılarda ise
ince yonu taş duvarlar örülmüş-
tür. Bu, dama kadar bingi ve
bunları örten saçak dâhil (sal
taşları) hep bu şekildedir.
Diyarbakır dahi her türlü yapı-
da vazgeçilmez bir yapı tekniği
olarak kullanılmıştır.

Diyarbakır Camii, Kilise
ve Hanlarda Yatay Elemanlar

Bunlar iki türlüdür.
Çoğunluğu ahşap kirişlemeli ve
toprak damlıdır. Camilerin
büyük kısmında ise üst kısımda
kâgir kubbeler vardır.
Diyarbakır da ki kiliselerin
ufak olanlarında kubbe dene-
miş, büyük olanlarında ise
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uygulanmamıştır. Büyük olan kili-
selerin, kemer dizili, bol nefli ve
yatay örtülü olmaları yolu tercih
edilmiştir. Ahşap kavak kirişlerin
boyuna bağlı olarak, kenar dizileri
aralarına ölçü verilmiş, ancak dizi-
deki sütun sayısını azaltmak için,
kendi iç açıklık arttırılmış, buna
bağlı olarak da kenarlar yükseltil-
miştir. Diyarbakır’daki mescit ve
kiliselerin büyük çoğunluğu bu yön-
temle örtülüdür.

Diyarbakır Camii, Kilise ve
Hanlarda Taş ve İşçiliği 

Bazalt mermer den sonra en
sert taştır. Lavların yüzeyde veya
derinde oluşuna bağlı olarak çabuk
veya geç soğumaları sonucu göze-
neksiz veya gözenekli olurlar.
Gözeneksizleri daha sert olup işle-
mesi zorlaşır. Ocaklardan uzun ola-
rak çıkarılmış olan gözeneksiz taş-
lar söve, lento, sütun, başlık, eşik
taşı, havuz, pencere ve kapılarda
kullanılmıştır. Gözeneksiz olanların
bu tür taşıyıcılarda kullanılmasının
sebebi daha yoğun ve sağlam yapı-
ya sahip olmalarıdır.
İşlenebilirliğin tüm zorluğuna kar-
şın gözeneksiz taşlar, yazıt ve
kemerlerde sütun alt ve üst başlıkla-
rında özellikle tercih edilmiştir.
Gözenekli taşlar, suyu daha fazla
tutabilmelerinden dolayı döşemeler-
de (akça geçmez) iki yönde de bir-
birine iyice yanaştırılarak örülmüş-
tür. Diyarbakır’ın günümüze ulaşan
en eski yapısı Viran Tepe’yi çeviren
sur ve burçlardır. Bunu Saint
George Kilisesi izler. Bu yapılar
incelendiğinde uygulanan taş işçili-
ğinin o dönemlerde çok gelişmiş
olduğunu göstermektedir. Bazalt taş
yüz ve yanları gönyelerinde yonul-
muş, aralarında harç görünmeyecek
kadar yanaştırılarak (akça geçmez
veya ince yonu) örülmüştür. Taslak
taşlar biraz daha prizmatikleştirile-
rek, yüz açılmasıyla (ön yüzünü
düzelterek) yan yana harçla tutturan

sıralı moloz taş örgü ikinci planda
uygulanmıştır. Daha özensiz, arada
kalan (iki yüzü de sıvanan iç duvar)
veya ince yonulu dış duvarın iç
yüzünde uygulanmıştır. O dönem-
lerde ocaktan hep ince yonu taş
çıkartma çok maliyetli olduğundan
bu örgü de bölgedeki tüm yapıların
temellerinde kullanılmıştır. Daha
küçük (kırma taş) olanlar ise harçlı
dolgularda ve blokajda kullanılmış-
tır. Böylelikle ince yonu taş üreti-
minden artan parçalar da değerlen-
dirilmiştir. 

Dünyadaki teknolojik ve bilim-
sel gelişmeler insanlarda çevre
bilinciyle birlikte, daha sakin ve
doğal ortamlarda yaşama arzusunu
ve özlemini doğurmaktadır. Son yıl-
larda ülkemizde de özellikle büyük

şehirlerde ve
turistik yöre-

lerde, hem
yapılarda hem
topluma açık ve
kapalı alanlarda
doğal taşlar kulla-
nılmaya başlan-
mıştır.  

Aşınma ve iklim
şartlarından en az etki-
lenmesi nedeniyle
bazalt tercih edilme
sırasında, önde gelen
doğal taştır. Yakın gele-
cekte vazgeçilmez olaca-
ğı kesin gözle bakılan baz-
altın kullanım alanı her
geçen gün genişlemektedir. 

Diyarbakır Sur içi yapıla-
rında ana gereç gözenekli (dişi
taş) püskürük bazalt taşı kullanıl-
mıştır. Magmanın soğuma hızına
göre gözenekler azalınca daha rijit-
leri (erkek taş) oluşur. Bunlar az
bulunduğu, görsel olarak güzel ve
sağlam oldukları için kolon, söve,
eşik gibi yerlerde kullanıldığı tespit
edilmiştir.

Bazalt mermer den
sonra en sert taştır.
Lavların yüzeyde

veya derinde 
oluşuna bağlı 

olarak çabuk veya
geç soğumaları

sonucu gözeneksiz
veya gözenekli 

olurlar.

‘



Kışın vücudun direnci düştüğü
için vitaminlere olan ihtiyaç artar.
Kış sebzelerinin ise vitamin içerikle-
ri daha fazladır. Bu sebzeler  C vita-
mini, A vitamini, E vitamini başta
olmak üzere bir çok vitaminden,
selenyum, demir gibi minerallerden,
oligosakkaritlerden , fenol, diyet
posası gibi birçok vücuda yararlı
antioksidan yani kansere karşı koru-
yucu besin ögelerinden zengindir.

C vitaminleri vücutta depo-
lanmadığı ve bağışıklık sisteminin
güçlenmesine yardımcı olduğu için
her öğün C vitamini içeriği olan
besinlerin tüketilmesi gerekmekte-
dir. Eksikliğinde halsizlik, çabuk
yorulma ve grip gibi hastalıklara
yakalanma riski artar.

Sağlıklı beslenmek için sebze
ve meyvenin her türlüsünü mevsi-
minde ve dengeli tüketmek gerek-
mektedir. Sebze ve meyvenin her
rengini içeren besinlerin tüketilmesi
çok önemlidir. Kış mevsiminde özel-

likle sebze ve meyvelerin bol
miktarda ve taze ola-

rak, çiğ ya da az
pişmiş şekilde

tüketi lmesi
çok sağlık-
lıdır. 

K ı ş
sebzeleri-
ne tek tek
bakacak
olursak;

SOĞAN: Soğan antibiyotik
özelliği bulunan oldukça yararlı bir
sebzedir . Bunun yanı sıra kan şeke-
rini düzenleyici etkisi vardır.
Özellikle şeker hastaları soğanı
güvenle tüketebilirler. Soğanın mide
mukozasındaki bezlerin salgısına
uyarıcı etki yaptığı için iştah açıcı
yönü de vardır. Bronşit, öksürük,
boğaz iltihabı için etkilidir. İlaç
sanayinde de balgam söktürücü ola-
rak soğanın içindeki cystein maddesi
kullanılmaktadır. Soğanın C vitami-
ni için çok iyi bir kaynak olduğu
bilinmekle birlikte araştırmalar taze
soğanın HDL dediğimiz iyi koleste-
rolün seviyesini arttırdığını göster-
miştir. Yüksek kan basıncını önle-
mede etkilidir. Kanserden koruyucu
etkisi vardır. Çok iyi bir antioksidan-
dır. Vücutta tümör ve benzeri zararlı
oluşumların oluşmasını engellemede
yardımcıdır. Zengin içeriğinden
dolayı güç ve sağlık veren bir besin-
dir. Soğanda bol miktarda A, B ve C
vitaminleri, fosfor, iyot, kükürt gibi
vücuda çok faydalı maddeler bulu-
nur. 

Soğan yemenin faydaları sayı-
sızdır. Bu kadar faydası nedeniyle
her gün soğan yemeye özen gösteril-
melidir. Ancak soğanı çiğ olarak
yemek tercih edilirse faydalarından
daha fazla yararlanılır.

SARIMSAK: Bitkisel dünyada
adı ‘Allium Sativum’ olan sarımsak
içinde 33 çeşit kükürtlü bileşik 17

çeşit aminoasit, potasyum, selenyum
ve çinko barındırır. Kokusunu içinde
bulunan kükürtlü bileşiklerden
almakta olan sarımsak içerdiği
selenyum, çinko gibi besin öğeleri
sayesinde vücudumuza sayısız yarar
sağlar. Çiğ iken keskin ve kötü bir
kokuya ve tada sahip sarımsak bu
etkilerini pişirilince kaybeder.
Pişirme sırasında sarımsak içerisin-
de yer alan bazı etkin bileşikler etki-
siz hale geldiği için sağlığa olumlu
olan özellikleri azalmaktadır.

Sarımsak içinde yer alan etkin
maddeler sebebi ile damar tıkanıklı-
ğı ve kalp hastalıkları riskini azalt-
maktadır. Oluşturduğu antibiyotik
etki sayesinde bağışıklık sistemini
güçlendirir ve enfeksiyon hastalıkla-
rına ve soğuk algınlığına yakalanma
riskini azaltır. İçerdiği doğal aktif
bileşikler tansiyonu düşürmede etki-
lidir. Sarımsak sahip olduğu antiok-
sidan etkili aktif bileşenler sayesinde
kanser riskini azaltır ve kanser olu-
şumu üzerinde baskılayıcı etki gös-

Diyetisyen Özge UYGUN BEYAZDAfi-
Diyarbakır Halk Sağlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Bölümü 



terir. Sarımsak kan yağlarını üzerin-
de de olumlu etkilere sahiptir. Kan
yağlarının dengelenmesinde ve kötü
kolesterol olarak adlandırılan LDL
kolesterolün azalmasında etkilidir.

Sarımsağı haftada 2-3 kez 1-2
diş olarak tüketmek gerekir.
Sarımsaktan tam faydayı sağlaya-
bilmek için çiğ tüketmek gerekir.
Tüketim miktarlarına dikkat etmek
önem taşır, çünkü sarımsağın aşırı
tüketimi yoğun gaz hissine, karın
ağrılarına ve bazı bireylerde alerji-
lere neden olabilir.

PATATES: Patatesin kalori
içeriği diğer sebze grubu olan besin-
lere göre daha yüksektir. Ayrıca
tüketilme alışkanlığı olarak genelde
kızartılma tercih edilmesi patatesi
tüketilmemesi gereken bir besin gru-
buna sokmaktadır. Aslında doğru
pişirme yöntemi ve doğru miktarda
tüketilmesi sonucu patatesin  vücut
için birçok olumlu etkisi bulunmak-
tadır. Öncelikle yüksek potasyum
düşük sodyum içeriği nedeni ile kalp
sağlığı açısından önemli bir besin
kaynağıdır. Sindirimi kolaylaştırma-
sı yanı sıra cilt sağlığı içinde vazge-
çilmez bir besindir. Kabızlık proble-
mi sık yaşayan bireylerin patatesi
beslenme programında bulundurma-
sında fayda vardır. Çünkü yüksek lif
içeriği ile bu problemi yaşama riski-
ni azaltır. Şeker hastalarının veya
kilosu yüksek olan bireylerin daha
dikkatli tüketmesi gerekir. Çünkü
patates hızlı kan şekeri seviyesini
arttırması özelliği ile bu bireylerde
daha farklı sağlık problemlerine

neden olabilir. Ayrıca sıcak patates
(püre, yemek) yerine soğuk olarak
tüketilmesi (patates salatası) kan
şekerinin daha yavaş yükselmesini
sağlayacaktır.

HAVUÇ: Havuç tüketmenin
sağlık üzerinde en çok bilinen etkisi
göz sağlığı üzerinedir. Bu konudaki
çalışmalar karotenoidler ve özellik-
le beta-karotenin (vücutta A vitami-
nine dönüşür)  retinayı koruduğunu,
göz kuruluğunu önlemede etkili
olduğunu ve yaşlanmaya bağlı olu-
şan katarakt ve makula dejenerasyo-
nu riskini azalttığını ortaya koy-
maktadır. A vitamini eksikliğini
gece körlüğüne neden olduğu bilin-
mektedir.

Havuç tüketmenin diğer fayda-
ları arasında kanser önleyici etkisi
sayılabilir. İçeriğindeki karotenoid-
ler başta olmak üzere antioksidan-
lar, vücutta serbest radikallerin azal-
tılmasını sağlayarak havucu anti
kanser özellikte bir besin haline
getirir. Farklı araştırmalarda beta-
karotenden zengin besinlerin akci-
ğer, kolorektal, lösemi ve prostat
kanserlerine karşı koruyucu etkisi
olduğu belirlenmiştir.

ENGİNAR: Kan şekerini den-
gelemede ve kandaki üre ve koleste-
rolün düşürülmesinde yardımcıdır.
Karaciğer sağlığının korunmasın-
da yardımcıdır.

ISPANAK: Ispanak K, A
vitaminleri, mangan, folat,
demir, C ve B2 vitaminleri,
kalsiyum, potasyum ve B6

için de iyi kaynaktır. Öte yandan
omega 3, niasin ve selenyumdan da
zengindir. Mükemmel bir magnez-
yum kaynağı olan, ülkemizde bolca
yetişen, osteoporoz, kalp hastalıkları,
kolon kanseri, artrit gibi pek çok kro-
nik hastalıktan da koruyucu olabilir.
Kemiklere yıkılma emri veren hücre-
leri yavaşlatan, kemik inşasını des-
tekleyen K vitamininden zengin ıspa-
nak iskelet sisteminizin daha güçlü
olmasına yardımcıdır. Astım, osteoar-
tirit, osteoporoz ve romatoid artrit
gibi iltihabi hastalıkları düzene soka-
bilen C, K vitaminleri ve beta karo-
tenden zengindir. Yine içeriğindeki
magnezyum ve riboflavin migren
atakları sıklığını düşürebilir.  Yine E
vitamininden zengin olduğundan

hafıza kaybını önle-
meye yarar.
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MARUL: Su içeriği yüzde 95
civarındadır. A vitamini içerir. Marul
satın alırken, yapraklarının koyu ve
taze olmasına dikkat etmek gerekir.
Bu sayede, marulun besleyici değe-
rinden daha fazla yararlanılır.

LAHANA: Lahana kasım ayın-
da pazarlarda tezgahlardaki yerini
almaktadır. Kasım ayında en taze
haliyle tüketilebilir. Beyaz lahana en
iyi toksin atıcıların başında yer
almaktadır. İçerdiği antioksidanlar
sayesinde bağırsak kanserine karşı
koruyucu özelliği vardır. Düşük
kalorili, A,B ve C vitaminlerinden
zengin, bol posa içeren ve tohumları
idrar söktürücü özelliğe sahip bir bit-

kidir.

PIRASA: Soğan familyasından
olan pırasa en düşük kalorili sebze-
lerden birisidir. İçerisindeki kükürtlü
bileşikler nedeni ile çoğu insan tara-
fından çok sevilmese de faydaları ile
birçok sebzeye göre ön plana çık-
maktadır. Kış aylarının vazgeçilmez
sebzesi pırasanın antioksidan içeriği
oldukça yüksektir. Yani kış aylarında
hastalıklara yakalanma riskini azal-
tır. İçerisinde zengin vitamin ve
mineral içeriği olan pırasa günlük lif
ihtiyacının ortalama %6-10’unu kar-
şılarken, günlük K vitamini içeriği-
nin %45’ini, C vitamini içeriğinin
%5’ini karşılamaktadır. Nitrik oksi-
din serbest bırakılmasını sağlayarak
damar sertliğini önler. Bu özelliği ile
koroner kalp hastalığı ve felç riskini
azaltmaktadır. Akciğer ve kolon kan-
seri başta olmak üzere birçok kanser
çeşidine karşı koruyucu etkisi olan
pırasanın içerisindeki özel yağ asit-
leri ile yaşlandırmayı geciktirici
etkisi vardır. Tüm koyu yeşil yaprak-
lı besinlerde olduğu gibi pırasa içeri-
sinde de folik asit yüksek miktarda
bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle
gebelik düşünen kadınlar için ekstra
önemli bir besindir.

KARNABAHAR: Karnabahar
hem enfeksiyonlara karşı etkin, hem
de antibakteriyel özellikte birçok
aktif madde içermektedir. Özellikle
kronikleşmiş idrar yolları enfeksi-
yonlarında bilinen en etkili sebzedir.
İçerdiği bol miktarda fosfor, özellik-
le osteoporozu önleyici ve kemik
oluşumunu destekleyici etkiye sahip
bir sebzedir.

BROKOLİ: Mineral ve
demir eksiliğini gideren bro-

koli vitamin deposudur.
Antikarsinojenik (kansere

karşı koruyucu) etkisi
yüksek, kalsiyumdan
zengin dolayısıyla
kemik erimesine karşı
koruyucu, lif oranı
yüksek bir besindir.
Brokoli uzun süre

pişirilmemelidir. Uzun pişen broko-
li, yumuşar ve dağılır, lezzetsiz olur
ve besin değerini yitirir.

MAYDANOZ: İdrar söktürücü
olan maydanoz C vitamini açısından
çok zengindir. Aynı zamanda A vita-
mini ve potasyum için iyi bir kay-
naktır. Taze tüketilmesi, pişmiş hali-
ne göre daha besleyici olmaktadır.

Kış Meyveleri ise;
PORTAKAL- MANDALİNA:

Bol C vitamini içeren portakal ve
mandalina vücuda çok faydalı iki
meyvedir. Bağışıklık sisteminin güç-
lenmesine yardımcı olarak gribe
karşı koruyucu etki gösterir. Aynı
zamanda posa içerikleri yüksektir. 

GREYFURT: Greyfurt, A vita-
mini açısından oldukça zengin bir
meyvedir. C ve B grubu vitaminleri
ile potasyum, magnezyum, bakır,
sodyum ve fosfor minerallerini de
içerir. İlaç kullanan kişilerin greyfurt
tüketiminde doktora danışmaları
önerilir.

ELMA: A ve C vitaminlerinden
zengindir. Sindirim sisteminin
düzenli çalışmasında etkilidir.

NAR: Bağışıklık sistemini güç-
lendirdiği için sıklıkla tüketilmelidir.
Folik asit, A ve C vitaminleri içerir.
Ayrıca selenyum, magnezyum, fos-
for gibi mineralleri çok fazla içerme-
si nedeniyle, halsizlik durumlarında
da kullanılabilir.

AYVA: A ve B vitaminleri, yük-
sek miktarda potasyum içerir. Aynı
zamanda lif içeriği zengin bir meyve
olduğu için bağırsaklar için faydalı-
dır. İshalin durmasına yardımcı olur.
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Keçiler
kırsal bölgeler ve

o bölgelerde yaşayan
insanların gelişiminde önemli katkı
sağlayan hayvanlardır, insanlar yüz-
yıllardır keçiyi süt, et, lif, deri hatta iş
gücünden yararlanmak amacıyla kul-

lanmışlardır. Keçi yetiştiri-
ciliği gerek kolay bakım ve
beslenmeleri, gerekse sütle-
rinin yüksek besin değerine
sahip olması nedeni ile farklı

toplumlarda giderek artan bir
önem kazanmaktadır.

Keçi
yetiştiriciliğinde

istenen verim düzeylerinin alınma-
sı, gerekli koşulların teminine bağlı-
dır. Ekstansif sistemlerin istenen
verim düzeylerini yakalaması müm-
kün olamayacağından entansif
yetiştiricilik sistemlerinin kurulup
işletilmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Keçilerde süt verimini etkileyen
faktörler yaş, ırk, besleme düzeyi,
laktasyon dönemi, mevsim, refah
koşulları olarak sıralanabilir. Süt
keçiciliği yapılması planladığında,

uygun ırk, barınak, besleme koşul-
larının önemi daha da artmaktadır.
Çiftlik hayvanların doğal ortamla-
rından alınıp entansif yetiştiriciliği-
nin yapılmaya başladığı noktada
problemlerde artış ve farklılıkların-
da çıkması muhtemeldir. Buradaki
kritik nokta hayvan isteklerini göz
önüne alan planlama yapılmasıdır.

Keçilerden elde edilen süt ve
ürünlerini diğer hayvanlardan ele
edilenlere göre daha fazla tüket-
mektedir. Keçi sütü özellikle kırsal
alanda yaşayanların önemli bir
besin kaynağı olmasının yanı sıra
bugün gelişmiş toplularda sağlıklı
beslenme ile anılan keçi sütüne
talep her geçen gün artmaktadır.
Anne sütüne eş değer özelliğe sahip
olan keçi sütü özellikle yaşlılar, has-
talar, bebekler ve mide rahatsızlık-
ları olanlar için büyük önem taşı-
maktadır.

Dünyada keçi ırkları içerisinde
en önemli ve en büyük grubu süt
keçileri oluşturmaktadır. Bu ırklar
çeşitli dış yapı özellikleri bakımın-
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dan benzerlik göstermektedirler. Süt
ırkı keçilerin vücutları ince, zayıf ve
kuru yapılıdır. Bu nedenle vücudun
çeşitli bölümleri köşemsi görünüm-
de olup, dokunulduğunda kemikler
hissedilebilir. Deri genellikle yumu-
şak, ince ve esnektir. Tüm süt keçisi
ırklarında meme iyi gelişmiştir ve
bezel bir yapıya sahiptir. Memeye
kan sağlayan damarlar oldukça iyi
gelişmiş ve dıştan bakıldığında
kolayca fark edilebilecek bir durum-
dadır. Süt keçilerinin belirtilen ortak
anatomik özellikleri yanında fizyo-
lojik özellikleri bakımından da ortak
yönleri vardır. Örneğin süt keçi ırk-
larının süt verimleri yüksek, laktas-
yon süreleri uzundur. Ayrıca bu ırak-
ların hemen tamamında döl verimi
ve gelişme hızı diğer keçi ırklarına
göre yüksektir. Süt keçisi ırklarının
büyük bölümünde ortak olan bu
özelliklerin bazıları veya tümü bakı-
mından ırklar arasında az ya da çok
farklılık olabileceğini de unutma-
mak gerekir.

Türkiye’  de Süt Keçilerinin
Islahında  Hangi Yollar
İzlenmelidir?

1- Türkiye keçi popülasyonu-
nun çoğunluğunu oluşturan Kıl
Keçisi popülasyonunu süt verimi
yönünde ıslah etmek gerekir. Bunun
için ilk olarak Kıl Keçilerini,  süt
verim yönlü keçi ırkları ile melezle-
nerek, melez süt keçilerine dönüştü-
rülmelidir. İkinci olarak ise keçi
yetiştiriciliğinde sürü yetiştiriciliğin-
den vazgeçilerek daha küçük çaplı
entansif süt keçisi yetiştiriciliğine
geçilmesi sağlanmalıdır.

2- İlk aşama olarak süt verimi
yüksek ırkları kültür ırklarını saf
yetiştirilmesi ile çekirdek sürüler
oluşturulmalı ve bu çekirdek sürüler-
den damızlıkçı işletmelere gen akta-
rımı sağlanarak melezleme program-
ları ile yeni melez süt keçi tipleri
geliştirilmelidir. Damızlıkçı
İşletmelerden elde edilen melez
sütçü tipler özellikle bu tiplerin teke-
leri Üretim İşletmelerinde(Hedef
Üreticiler) kullanılarak mevcut sürü-
leri (Kıl Keçi sürüleri) süt verim
yönünde ıslahına gidilmelidir.

3- Melez süt keçiciliğinin yanı
sıra yerli süt keçilerimizin (Kilis ve
Malta Keçisi) gerek saf yetiştirme ve
seleksiyon yolu ile gerekse de yük-
sek süt verimli kültür ırkları ile
melezlemeleri ile ıslahından yararla-
nılabilinir. 

Süt Keçisi Yetiştiriciliğine
Başlarken Hedef Ne Olmalı?

Son yıllarda keçi ürünlerine olan
talep giderek artmaktadır. Buna bağlı
olarak da ülke genelinde süt keçisi
yetiştiriciliğinde giderek artan bir ilgi
söz konusu olmaktadır.  Süt keçisi
yetiştiriciliğinin en uygun şekilde
yapılabilmesi ancak bazı koşulların
yerine getirilmesi ile gerçekleştirile
bilmektedir.

Kurulum aşamasındaki bir süt
keçisi işletmesinde, seçilecek ırklar
veya melez tiplerin belirlenmesinde
bölgenin iklim ve coğrafik koşulları
dikkate alınmalıdır. Keçilerin otlama
alışkanlıkları, yürüme özellikleri,
çevre ısısına hassasiyet, dış parazitlere
dayanıklılık ve meme yapısı gibi özel-
likler öncelikle ele alınması gereklidir.
Ayrıca keçinin mevcut verim kondis-
yonunu devam ettirmesi de büyük
önem taşımaktadır. 

Süt keçisi yetiştiriciliğine başla-
yacak yetiştiricilerin öncelikle konu
ile İlgili detaylı bir  piyasa araştırması
yapmaları ve işletmenin kurulmasında
damızlık temini, yem ihtiyacı, barın-
dırma, ilaç vb. girdileri araştırmak ve
elde edilecek ürünlerin pazar koşulla-
rının değerlendirilmesinin yapılması
öncelikler arasında yer almalıdır. Bu
noktada işletmenin kuruluş aşamasın-
da başlangıç sürü büyüklüğünün sınır-
lı tutulması ilerleyen dönemlerde ve
deneyim kazandıkça sürünün büyü-
tülmesi yolunun izlenmesi doğru ola-
caktır. Süt keçisi yetiştiriciliğinde
hedef daha fazla ve kaliteli süt üret-

mek ise, göz önünde bulundurulması
gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

➢ Süt üretimini arttırmak ancak
iyi planlanmış bir yetiştirme programı
ile olabilir,

➢ Yüksek verim kapasitesine
sahip damızlıkların kullanılması

➢ Dengeli besleme programı ve
optimum mera kullanımı,

➢ Bölge koşullarına uygun barı-
nak seçimi ve planlanması,

➢ Kaliteli süt üretimini sağlaya-
cak koşulların oluşturulması,

➢ Süt verimini ve keçilerin sağlı-
ğını olumsuz etkileyen dış parazit
kontrolü,

➢ Sütün pazarlama kanalların
belirlenmesi yetiştiricilerin bu konuda
örgütlenmelerinin sağlanması,

➢ Yeniliklere açık olmak ve
gelişmeleri yakından takip etmek.

Damızlık Süt Keçisi Seçiminde
Kriterler ne olmalıdır?

Süt keçisi yetiştiriciliğinde başa-
rılı olmak ancak sürüde yüksek
verimli damızlıkların kullanılması ve
gelecekte alınması düşünülen yeni
damızlıklar ile bunun devam ettiril-
mesi gerekmektedir. Süt tipi keçilerde
dış yapı özellikleri İle çeşitli verim
özellikleri arasındaki ilişkiden  yarar-
lanılarak damızlık seçimleri yapılabil-
mektedir. Bu noktada sütçü keçi ve
tekelerde aranan vücut özellikleri
Şekil 1 ve 2'de gösterilmiştir.
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Damızlık seçiminde yalnız
verimler ile İlgili özellikler üzerinde
durulmaz. Buna ek olarak hayvanla-
rın gelişme hızı, çevre koşullarına
dayanma yeteneğine, vücut yapısına
ve özellikle üreme organlarının
kusurlu olmamasına da dikkat
etmek gerekir.

Sütçü keçilerinde genel görü-
nüş özellikleri;

➢ Deri İnce, esnek ve çekilebi-
lir. 

➢ Kıl örtüsü kısa, ince ve par-
lak.

➢ Sırt cidagodan sonra biraz
meyilli ve bele kadar düz.

➢ Canlı, parlak ve pembe
mukozalı gözler.

➢ Güçlü ağız yapısı uzun veya
kısa olmayan çene.

➢ Bel sağrıya doğru çok hafif
meyilde yüksek, düz ve kuvvetli.

➢ Sağrı geniş, uzun ve az
meyilli, oturak yumruları arası açık
belirgin, butlar arası kaslı ve yağsız.

➢ Karın alt çizgisi düz, sarkık

değil, memelere doğru arka kısım
geniş.

➢ Göğüs uzun, dar, kaburgalar
arası kavis az olmasından göğüs
boşluğu büyük.

➢ Ayaklar kuvvetli, tırnaklar
sert ve yeter büyüklükte.

➢ Meme yuvarlak, hacimli
vücuda bağlantısı geniş ve sağlam
ve bacak arasını doldurmakta, lob-
lar dengeli ve simetrik

Sütçü tekelerde genel görünüş
özellikleri;

➢ Erkeğe özgü vücut büyüklü-
ğü, vücut bölümleri arasında uyum.

➢ Bacaklar güçlü, yere sağlam
basan açık ve düzgün yapı.

➢ Testisler eşit büyüklükte ve
her ikisi de çalışır durumda.

➢ Derin göğüs çevresi ve derin-
liği.

➢ Uzun ve düz bir sağrı.
➢ Parlak pembe mukozalı göz-

ler.
➢ Yüksek aşım İsteği.

Sonuç
Keçi yetiştiriciliği ülkemizde

ağırlıklı olarak kıl keçisi yetiştirici-
liği şeklinde olup orman köylerinde
ekstansif olarak yapılmaktadır. Süt
keçilerinde uygulanan entansif
yetiştirme kıl keçileri içinde uygula-
nabilir hale getirilmelidir. Bu amaç-
la sistemli ıslah ve üretim modelleri
oluşturulması destek ve teşvik edil-
melidir. Ayrıca istenen verim düzey-
lerinin alınması, gerekli koşulların
teminine bağlıdır. Ekstansif sistem-
lerin istenen verim düzeylerini
yakalaması mümkün olamayacağın-
dan entansif sistemlerin kurulup
işletilmesi büyük önem arz etmekte-
dir. Keçilerde süt verimini etkileyen
faktörler yaş, ırk, besleme düzeyi,
laktasyon dönemi, mevsim, refah
koşulları olarak sıralanabilir ve
maksimumum verimin sağlanması
ancak saydığımız bu faktörlerin iyi-
leştirilmesi ile olur. Süt keçiciliği
yapılması planladığında, uygun ırk,
barınak, besleme koşullarının
önemi daha da artmaktadır.
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Şekil 1. Süt Keçilerinde İdeal Vücut Yapıları

Şekil 2. Süt Keçilerinde İdeal Olmayan Vücut Yapıları



Faruk Çelik, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda, bakanlığının ve bağlı
kurumların 2017 yılı bütçesine ilişkin
sunum yaptı. 

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde
40'ının istihdam edildiği tarım sektörü-
nün, dünyadaki yoksulların yüzde
75'inin birincil geçim kaynağı olduğu-

nu belirten Çelik, diğer yandan her yıl
1,4 milyar ton gıdanın israf edildiği, 34
ülkenin gıda, 80 ülkenin ise su sıkıntısı
çektiğinin altını çizdi. Çelik, dünyada
en zengin yüzde 20'lik dilimde yer alan
insanların, üretilen toplam gıdanın
yüzde 77'sini tükettiğine dikkati çekti.
Çelik, yapılan araştırmalara göre,

kuraklık nedeniyle 2030'a kadar 700
milyon insanın, yaşadığı yeri terk ede-
ceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün 3 milyon Suriyeli mülteci-
nin dünya üzerinde oluşturduğu çal-
kantıya bakınca, yurdunu terk edecek
700 milyon insanın dünyada nasıl bir
sosyal tsunamiye sebep olabileceğini
tahmin etmek zor değildir. 2050'de 9,5
milyara ulaşacak olan dünya nüfusunu
beslemek için tarımsal üretimin yüzde
60 oranında artırılması gerekmektedir.
Küresel siyasete yön veren akıllar,
nüfus-gıda dengesini, çocukların katle-
dildiği savaşlar yoluyla insan nüfusunu
azaltarak değil; israfı önleyerek, hiç
değilse gıdada adil bir bölüşümü sağla-
yarak ve en önemlisi tarımsal üretimi
artırarak sağlayabilir." 

"Dünyada buğday unu ihraca-
tında birinci, makarna ihracatında
ise ikinciyiz"

Türkiye'de 24 milyon hektar tarım
alanı, 14,6 milyon hektar mera varlığı,
1 milyon hektar su alanı, Çiftçi Kayıt
Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyonun
üzerinde çiftçi ile 115 milyon ton bitki-
sel üretim, 24 milyon ton hayvansal
üretim, 147 milyar lira tarımsal hâsıla,
16,7 milyar dolar tarımsal ihracat ger-
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“Tarım sektörünün büyümesi ve
gelişmesi için daima çiftçimizin
yanındayız”

HABERLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Bakanlığın 2017
bütçesinin yüzde 66,7'si olan 12,8
milyar lirasının tarımsal destekleme
olarak çiftçilere ayrıldığını belirterek
"Hükümetlerimiz, tarım sektörünün
büyümesi ve gelişmesi için daima
çiftçimizin yanında yer almış,
devletin mali imkânlarını bu
doğrultuda seferber etmiştir." dedi.
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çekleştirildiğini belirten Çelik,
Türkiye'nin buğday unu ihracatında
dünya birincisi, makarna ihracatında
da dünya ikincisi olduğunu vurguladı.

Çelik, 2015'te yüzde 7 büyüyen
tarım sektöründe, Rusya ile yaşanan
uçak krizi, terörle mücadele, 15
Temmuz darbe girişimi,
Ortadoğu'daki durum gibi içerde ve
dışarda meydana gelen hadiselere rağ-
men ilk 6 aylık süreçte yüzde 0,3
büyüme sağladığının altını çizerek,
"Hükümetlerimiz, tarım sektörünün
büyümesi ve gelişmesi için daima
çiftçimizin yanında yer almış, devletin
mali imkânlarını bu doğrultuda sefer-
ber etmiştir. 2003-2016 döneminde,
20,7 milyar lirası hayvancılık desteği
olmak üzere, çiftçilerimize, üreticile-
rimize verdiğimiz nakit hibe destek
miktarı 90 milyar liraya ulaştı." dedi. 

"Son 6 yılda üreticilere 9,9 mil-
yar liralık faizsiz kredi kullandır-
dık"

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri tarafından 2016 yılının
ilk 10 ayında toplam 26,1 milyar lira
tarımsal kredi kullandırıldığına dikka-
ti çeken Çelik, hayvancılık sektöründe
sıfır faizli kredi uygulamasının başla-
dığı 2010 Ağustos ayından 2016 Ekim
ayına kadar 408 bin üreticiye toplam
9,9 milyar lira faizsiz kredi kullandı-
rıldığını bildirdi.

"Vatandaşın sağlığını tehdit
eden firmaların cezalarını artıraca-
ğız"

Çelik, gıda güvenliği konusunda
kamu ve özel olmak üzere 136 labora-
tuvarla vatandaşlara hizmet verdikle-
rini dile getirerek, 9 ayda 661 bin
denetim gerçekleştirdiklerini, okul,
kantin, yemekhane gibi ortamlarda
sadece 2015-2016 eğitim öğretim
döneminde 31 bin 765 denetim yapıl-
dığını, 221 işletmeye yaptırım uygu-
landığını belirtti. Çelik, 2012-2016
yılları arasında sağlığa zararlı gıda
üreten, taklit ya da tağşiş yapan 586
firmanın bin 173 farklı parti ürününü
kamuoyuna ifşa ettiklerine dikkati
çekerek, "Hazırladığımız yasa tasarı-
sıyla da vatandaşlarımızın sağlığını
tehdit eden ürünleri üreten firmalara
dönük para cezalarını artıracak, kapat-

ma dahil her türlü yaptırımı hayata
geçireceğiz" ifadesini kullandı. 

"2023 yılına kadar 7 milyon
hektar arazi toplulaştırılacak"

Sınırları belirlenmiş 184 ovayı sit
alanı ilan ettiklerini vurgulayan Çelik,
bu alanların amaç dışı kullanımına
izin vermeyeceklerine işaret etti.

Çelik, 1961'den bu yana yaklaşık
5,3 milyon hektar alanda arazi toplu-
laştırmasının tamamlandığına değine-
rek, 1,6 milyon hektar alanda toplulaş-
tırma çalışmalarının devam ettiğini,
2023 yılına kadar 7 milyon hektar ara-
zinin toplulaştırmasını tamamlayacak-
larını söyledi.

Daha fazla tarım arazisinin suyla
buluşması için yasal ve idari tüm ted-
birleri aldıklarının altını çizen Çelik,
toplulaştırma ve sulamanın tek elden
yürütülmesini sağlayacak idari yapı-
lanmayı gerçekleştireceklerini bildirdi. 

Çelik, mülkiyet sorunu, göç, çift-
çilikten vazgeçme gibi sebeplerle kul-
lanılmayan tarım arazilerinin üretime
kazandırılması için kiraya verilmesi-
nin sağlanacağını belirterek, şu görüş-
lere yer verdi:

"Toprağı adeta kimyasalların
bağımlısı haline getiren uygulamalar,
insanlığın geleceğini tehdit etmekte-
dir. Bu sebeple, toprağımızı ve sağlı-
ğımızı etkileyen gübre ve ilaç gibi
kimyasallarla ilgili gerekli tedbirleri
alarak, bitkinin ihtiyaç duyduğu for-
matta organik, mikrobiyal ve kimya-
sal gübre kullanımına ilişkin çalışma-
larımızda son aşamaya geldik. Ayrıca
organik tarım, iyi tarım ve çevre dostu
doğal üretim tekniklerini destekleme-
ye devam edeceğiz."  

"Tohumculuk alanında dünya-
nın ilk 5 ülkesinden biri olmayı
hedefliyoruz"

Son 13 yılda Ar-Ge faaliyetlerine
toplam 1 milyar 750 milyon lira kay-
nak sağlandığını vurgulayan Çelik,
2016 yılı kasım ayı itibariyle sertifika-
lı tohum kullanımı kapsamında çiftçi-
lere 147 milyon lira, sertifikalı tohum
üretimi yapan üreticilere ise 53 mil-
yon lira destek ödendiğini bildirdi.
Çelik, sertifikalı tohum kullanımının

hububatta yüzde 25, mısırda yüzde
300, ayçiçeğinde yüzde 80 verim artı-
şı sağladığına işaret etti. Çelik, "2018
yılında sertifikalı tohum kullanım
zorunluğu kararı aldık. Özel sektörle
birlikte sertifikalı tohum temini için
2017 yılında çalışmalar yoğunlaştırı-
lacaktır. 2015'te 70 ülkeye yaklaşık 27
bin ton tohum ihracatı gerçekleştirdik.
Önümüzdeki dönemlerde, sertifikalı
tohum kullanımını yaygınlaştırıp,
başta sebze ve yem bitkileri olmak
üzere tohum geliştirme araştırmaları-
na desteğimizi 10 kat artıracağız.
Böylece ülkemizi tohumculuk alanın-
da dünyanın ilk 5 ülkesinden biri hali-
ne getirmeyi hedefliyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin beyaz ette, etçil anaç
tavuk için ana-baba hatlarında dışa
bağımlı durumda olduğuna dikkati
çeken Çelik, "Bu alanda yürüttüğü-
müz çalışmalarda son safhaya geldik,
2017'de ilk yerli anaç tavuğumuzu
piyasaya süreceğiz. Böylece tamamen
yerli ve milli üretime geçmiş olaca-
ğız." diye konuştu. 

"TARSİM'in kapsamını genişle-
teceğiz"

Ürünlerin risklere karşı güvenceye
kavuşturulmasının, çiftçilerin en
önemli teminatı olduğunu belirten
Çelik, bu kapsamda Tarım Sigortaları
Havuzu (TARSİM) ile son 10 yıl için-
de 7,2 milyon poliçe düzenlendiğini,
91 milyar liralık tarımsal varlık sigor-
talandığını, 2,6 milyar lira prim deste-
ği ve 2,9 milyar lira hasar tazminatı
ödendiğini söyledi. Gelecek yıl TAR-
SİM kapsamını genişleteceklerine işa-
ret eden Çelik, 81 ilin 81 ilçesinde
buğdayda kuraklık verim sigortasına
geçileceğini, meyvecilikte ürünün
yanında ağaçların da sigorta kapsamı-
na dahil edileceğini ve hayvan hayat
sigortalarında hırsızlık riskinin temi-
nat altına alınacağını ifade etti.

Çelik, süt üretiminin 18 milyon
600 bin tona, kırmızı et üretiminin 1
milyon 150 bin tona, tavuk eti üreti-
minin 1 milyon 900 bin tona, yumurta
üretiminin 16 milyar 700 milyon
adede, bal üretiminin 107 bin tona ve
su ürünleri yetiştiriciliğinin ise 240
bin tona ulaştığını kaydetti.



"Milli Tarım Projesiyle destekle-
ri sadeleştirip etkinliğini artıraca-
ğız"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden
başlayarak, 7 bölgede ortak akıl top-
lantıları düzenlediklerini hatırlatan
Çelik, Milli Tarım Projesini hazırladık-
larını, projenin, Havza Bazlı Tarımsal
Üretimi Destekleme Modeli ve
Hayvancılıkta Yerli Üretimi
Destekleme Modeli olmak üzere iki
temel ayağı bulunduğunu ifade etti.
Havza Bazlı Tarımsal Üretimi
Destekleme Modeli'nde 941 tarım hav-
zası belirlendiğini aktaran Çelik, stra-
tejik veya arz açığı olan 19 üründen
her havzada en uygun ve en verimli
olanları destekleyeceklerini dile getir-
di. Milli Tarım Projesiyle tarımsal des-
tekleri sadeleştirdiklerini ve etkinliğini
arttırdıklarını vurgulayan Çelik, des-
teklerin sadeleştirilmesine yönelik
çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Yerli Üretimi Destekleme
Modeliyle hayvancılıkta ülkeye
yeter hale geleceğiz"

Çelik, Türkiye'de 1 milyon 150 bin
ton kırmızı et üretildiğini ancak tüketi-
min 1 milyon 300 bin olduğunu bildi-
rerek, "Bu ihtiyacımızı karşılamak için
yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan
ithal ediyoruz. Her yıl 400 bin buzağı-
mız çeşitli nedenlerle ölüyor. Bu çeliş-
kili durumu ortadan kaldırmak için 4
aylık ve aşıları tamamlanmış her buza-
ğı için 750 liraya kadar destek verece-
ğiz." dedi.

Artan kırmızı et talebini yerli üre-
timle karşılamak, hayvancılıkta ülkeye
yeter hale gelmek, süt üretiminde sür-
dürülebilirliği sağlayarak ihracat odak-
lı büyümek için Milli Tarım Projesi'nin
ikinci ayağını oluşturan Hayvancılıkta
Yerli Üretimi Destekleme Modelini
hayata geçireceklerini vurgulayan
Çelik, bu modelle ülkenin mera varlı-
ğının yüzde 56'sını ve büyükbaş hay-
van varlığının yüzde 36'sını barındıran
30 ili Mera Hayvancılığı Yetiştirici
Bölgeleri olarak belirlediklerini kay-
detti. Çelik, 32 ilde en az 500 baş kap-
asiteli damızlık gebe düve üretim mer-
kezleri, 26 ilde en az 500 baş kapasiteli
damızlık koç-teke üretim merkezleri
ve 11 ilde en az 150 baş kapasiteli
damızlık manda üretim merkezleri
kuracaklarını bildirdi.

Çelik, önce Samsun-Adana hattı-
nın batısını, ardından tüm yurt sathını
"Aşılı Ari Bölge" haline getirecekleri-
ne değinerek, meraları, ıslah etmeleri
şartıyla hayvancılık yapmak isteyenle-
re tahsis edeceklerini belirtti. Nadas
alanlarının azaltılması ve üretime
kazandırılması için yem bitkisi ekimi-
nin teşvik edileceğine işaret eden
Çelik, Milli Tarım Projesi tüm bileşen-
leriyle ve tam manasıyla hayata geçti-
ğinde, Türkiye'nin gıda arz sorunu
yaşamayacağına, gelecek kuşaklara
daha üretken ve daha müreffeh bir ülke
bırakılacağına inandığını dile getirdi.

"KKYDP kapsamındaki tarım-
sal yatırımlara yüzde 50 hibe sağlı-
yoruz"

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı kapsamında
tarımsal faaliyetlere ilişkin yatırımlara
yüzde 50 hibe sağlandığını bildirerek,
ulusal bütçeyle 81 ilde yürütülen bu
projeyle 6 bin 863 projeye 1,5 milyar
lira hibe desteği verildiğini kaydetti.
Çelik, 2016 yılı itibarıyla 2020 yılına
kadar sürecek IPARD programının
ikinci döneminde yaklaşık 1 milyar 45
milyon avro hibenin, yatırımcılara
sunulacağını söyledi.

Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü (TİGEM) vasıtasıyla üreti-
cilere 2017'de 215 bin ton hububat, 3
bin ton yem bitkileri tohumu temin
etmeyi hedeflediklerini aktaran Çelik,
"TİGEM vasıtasıyla son 15 yılda, 51
bin baş damızlık sığır üretimi gerçek-
leşti. 2017'de de 3 bin baş damızlık
üretimi hedeflenmektedir." diye
konuştu.

"TMO piyasa regülasyonu gör-
evine odaklandı"

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin
(TMO) klasik depoculuk faaliyetlerin-
den çıkarak, piyasa regülasyonu gör-
evine odaklandığına işaret ederek,
"TMO tarafından 2,6 milyon ton buğ-
day alımı karşılığında üreticilere 2,3
milyar liralık ödeme yapıldı. Kasım
ayı itibariyle 1 milyon 677 bin ton
peşin mısır alımı gerçekleştirildi ve
üreticilere 1,2 milyar lira ödendi. 60
randıman Osmancık çeşidinin Çeltik
alım fiyatı 7 Ekim'de 1,675 lira/ton
olarak açıklandı. Kasım ayı itibariyle
de 74 bin ton çeltiğin peşin alımı ger-
çekleşti, üreticilere 113 milyon lira

ödendi. Ayrıca Bakanlar Kurulu kara-
rıyla Pakistan, Filistin, Somali ve
Suriye için 167 bin ton un Kızılaya tes-
lim edildi." ifadesini kullandı.

"ESK 214 bin ton çiğ süt alımı
gerçekleştirdi"

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK)
2016'nın ilk 9 ayında, 86 bin 932
büyükbaş, 85 bin 469 küçükbaş hay-
van alımı gerçekleştirdiğini, 28 bin
461 ton kırmızı et ürettiğini ve üretici-
lere 554 milyon lira ödeme yaptığını
kaydeden Çelik, ESK'nın yurt dışından
hayvan ithalatı konusunda yetkili
kılındığını dile getirdi.

Çelik, ekim ayında üretici birlikleri
ve kooperatifler aracılığıyla yağsız süt
tozu yaptırılmak üzere 214 bin ton çiğ
süt alındığını belirterek, müdahale
öncesi 0,70 kuruşa kadar düşen süt
fiyatlarının, müdahale sonrası alım
yapılan bölgelerde referans fiyat ola-
rak 1,15 lira seviyelerinde dengelendi-
ğini vurguladı.

Ekim ayı itibariyle 688 bin ton yaş
çay alımı yapıldığını bildiren Çelik,
"Yaş çay alım bedeli olarak üreticilere
bu yılın 10 ayında 1 milyar 255 milyon
lira ödeme yapıldı. ÇAYKUR'un çay
satışlarından bu yılın 10 ayında 1 mil-
yar 490 milyon lira gelir elde edildi."
şeklinde konuştu.

Çelik, Bakanlığın 2017 yılı bütçe-
sinin 19 milyar 537 milyon 920 bin lira
olarak öngörüldüğünü ve bunun 12
milyar 838 milyon lirasının tarımsal
desteklemeler olarak çiftçiye ve üreti-
ciye ayrıldığını ifade etti.

Faruk Çelik, Türkiye'nin ilk
EXPO'su olan "Çiçek ve Çocuk" tema-
lı Uluslararası Bahçecilik Sergisi
EXPO 2016 Antalya'ya, 57 ülkenin
katıldığını ve açık olduğu 6 ay zarfında
4,7 milyon kişinin ziyaret ettiğini hatır-
latarak, 1990'da Japonya'da yapılan
Botanik EXPO'sundan sonra en fazla
katılımın sağlandığını söyledi.

"Gübre, organik maddelerle tak-
viye edilecek"

Çelik, sunumun ardından milletve-
killerinin, Bakanlığının bütçesine iliş-
kin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Bakanlık olarak özellikle toprağa
odaklandıklarının altını çizen Çelik,
toprağın kalitesi, suyla ve gübreyle
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buluşması konusunu değerlendirdikle-
rini, gübrenin durumu ile ilgili yürüt-
tükleri çalışmalarda son aşamaya gel-
diklerini belirtti.

Çelik, bitkinin topraktan temin
etmesi gerekenleri alabilmesi noktasın-
da gübrenin negatif konumunu ortadan
kaldıracak ve organik maddelerle takvi-
ye edilecek bir sürecin başında oldukla-
rını dile getirerek, 941 havzada toprak
analizi gerçekleştirileceğini, 73 havza-
nın toprak analizinin tamamlandığını
kaydetti.

Buralarda hangi oranda gübrenin
kullanılacağının "Gübre kılavuzu" ile
ortaya çıkarılacağını ifade eden Çelik,
nitratlı gübrelerle ilgili şöyle konuştu:

"Nitratlı gübrelerde 33 (yüzde 33
azot içeren gübre) ve 26 (yüzde 26 azot
içeren gübre) kesinlikle kullanılmaya-
cak. Türkiye'nin yaşadığı bir süreç var.
Ama 21 (yüzde 21 azot içeren gübre)
ile ilgili 2 deneme yapıldı. Patlayıcı
özelliği yok. Onun üçüncü denemesi
ilgili güvenlik birimleri tarafından yapı-
lıyor. 21'i devreye koyarak, havza bazlı
uygulanacak diğer organik maddelerle
birlikte gübrede yeni bir süreci yaşaya-
cağız."

"Sertifikasız tohumun kullanıl-
mayacağı bir tarım istiyoruz"

Tohumla ilgili de özellikle sebze ve
meyve tohumlukları açığının giderile-
ceği çalışmayı sürdürdüklerine, 22
Aralık'ta tohum ile ilgili sektör temsilci-

leriyle bir araya geleceklerine dikkati
çeken Çelik, 2018'de sertifikasız tohu-
mun kullanılmayacağı bir Türkiye tarı-
mını istediklerini vurguladı.

Tarım Reformu Genel
Müdürlüğünün çok büyük bir yapı
olduğuna dikkati çeken Çelik, bu genel
müdürlüğü ikiye bölerek, Devlet Su
İşlerinden (DSİ) alacakları sulama işle-
rini ve toplulaştırmayı ayrı bir genel
müdürlükle yürüteceklerini söyledi. 

"Hayvancılıkta büyük ölçekli
işletmelere dönmek durumundayız"

Çelik, kırmızı et açığı bulunduğunu,
bu yıl 400 - 500 bin baş arasında hay-
van ithalatı gerçekleştirdiklerini belirte-
rek, "Et açığı karşısında hayvancılık
projemizde bir değişikliğe gitmemiz
gerekiyordu. Yaygın bir şekilde küçük
işletmelerde üretilen aile işletmeleri
diyebileceğimiz işletmelerden çıkıp
ölçeği büyüttüğümüz işletmelere dön-
mek durumundayız." diye konuştu. 

Mazota yüzde 50 destek verdikleri-
ni dile getiren Çelik, "Gübreye ve serti-
fikalı tohuma da böyle bir destek verdi-
ğimizde acaba tarımsal destekleri daha
derli toplu hale getirebilir miyiz diye
teknik düzeyde çalışmalarımız devam
ediyor." dedi. 

"Yurt dışında arazi kiralama ile
ilgili Ukrayna'da da potansiyel var"

Çelik, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün (TİGEM), Sudan'da
kiraladığı arazi ile ilgili soruyu da

cevaplayarak, gelecekte gıda savaşları-
nın olacağını artık herkesin gördüğünü,
bu sebeple bütün gelişmiş ülkelerin yurt
dışındaki tarım arazilerine göz diktiği-
ni, özellikle Afrika'da tarım alanlarını
değerlendirmek istediklerini bildirdi. 

Sudan'daki araziye özel sektörü
taşımak istediklerini ifade eden Çelik,
bitkisel üretim, özellikle yağlı tohum-
lardaki açığın oradan karşılanması
konusunda düşüncelerinin olduğunu
kaydetti. Çelik, "Yarın bir heyetimiz
Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna'da da bu
şekilde ciddi imkânlar, potansiyel var.
Öncelikle kendi iç potansiyellerimizi
milimetrik olarak değerlendirme, sonra
da dışa dönük imkânları değerlendirme
yaklaşımı içerisindeyiz." 

Çelik, bağlı kurumların personel
ihtiyacı olduğunu ancak personel alımı
ile ilgili şu anda bir söz söylemenin iş
arayan kişilere yanlış yol göstermek
olacağını söyledi.

"Gıdaların etiketlemesiyle ilgili
olarak yeni yönetmelik yayınlana-
cak"

Gıdalardaki etiketlendirmenin öne-
mine işaret eden Çelik, "Bununla ilgili
bir yönetmelik hazırladık, kısa zaman
içinde yayınlanacağını belirtmek istiyo-
rum. Umarım bu yıl içinde yayınlanır.
Gıda Etiketleme ve Tüketicileri
Bilgilendirme Yönetmeliği, birincisi
bu. Beslenme ve Sağlık Beyanları
Yönetmeliği, yeni uygulamayla enerji
ve besin öğelerinin, miktarı ve nitelikle-
ri etikette yer alacak. 204 adet sağlık
beyanı etikette bulunabilecek.
Endikasyon beyanı ise Sağlık Bakanlığı
ile ilgili. 'İlaç algısı olabilir' düşüncesiy-
le, Sağlık Bakanlığı uygun bulmadı."
diye konuştu.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında top-
lamda 48 bin kişiye hibe desteği vere-
ceklerine dikkati çeken Çelik, projeye
kadınlardan yoğun ilgi geldiğini ve
kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını
dile getirdi.

Çelik'in soruları cevaplamasının
ardından, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurumu ile Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun 2017 yılı bütçesi kabul
edildi.
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İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet Karayılan,  baklagil
yetiştiriciliğinde Antep’in ve yetiştiri-
cilik yapılan diğer illerin b üyük payı-
nın olduğunu söyleyerek, Gaziantep'in
Türkiye tarım ürünleri ihracatındaki
yeri ve önemini değindi.

Toplantıda Gaziantep Ticaret
Borsası Başkanı Ahmet TİRYAKİOĞ-
LU ülkemizin transit ticaretin merkezi
durumunda olduğunu, kırmızı merci-
mek ve nohut ticaretinde dünya üzerin-
de söz sahibi olduğumuzu belirtirken, 

FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegül
AKIN ise konuşmasında 2016 yılının
Uluslarası Bakliyat Yılı ilan edildiğini
ve bu şekilde baklagil konusunda bir
farkındalık yaratıldığını, her türlü bak-
liyatın sofraların vazgeçilmezi olduğu-
nu dile getirdi.

Ayrıca,Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler
Genel Müdürü Ali Recep Nazlı da
konuşmasında 2016 yılının
Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edilme-
sinin Türkiye'nin önerisi ile olduğunu
ve yıl boyunca bu konuda uluslararası

birçok çalışma yapıldığınının altını
çizdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü Temsilcisi Süheyla
YILMAZ konuşmasında şu an 13
araştırma enstitüsünde yemeklik tane
baklagiller Ar-Ge çalışmalarının
devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr
Mustafa Çölkesen yemeklik baklagil
yetiştiriciliği ve verimini anlatırken
yetersiz beslenmenin insanlığın en
büyük sorunu olduğunu belirtti.
Gaziantep Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof.  Dr. Mustafa BAYRAM
sunumunda insanlık ve gıda tarihine
değinerek, gelecekte nüfus artışı ile
birlikte beslenme alışkanlıklarının
değişeceğini söyleyerek, bakliyatın
çok kıymetli olduğuna değindi.

Toplantıya çiftçi birlikleri, üretici-
ler ve ihracatçılar büyük ilgi gösterdi-
ler. Bakliyat konulu resim yarışma-
sında dereceye giren öğrencilere
ödülleri verilerek,2016 Uluslararası
Bakliyat Kapanış Toplantısı sona erdi.

2016 Uluslararası 
Bakliyat Kapanış Toplantısı
Gaziantep’te Yapıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve FAO işbirliği kapsamında
yürütülen 2016 Uluslararası Bakliyat Kapanış Toplantısı 25/11/2016
tarihinde saat 14:00'da Gaziantep Dedeman Otel'de düzenlendi. Başta 15
Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim
ve edilen duaların ardından toplantı, Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet Karayılan'ın açılış konuşmaları ile başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından 2014-2018 yılları
arasında uygulanmakta olan Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya
Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri
Kapsamındaki 35 ilde hayvancılık yatı-
rımlarının desteklenmesine ilişkin baş-
latılan  % 50 hibeli yeni ahır/ağıl inşaatı
çerçevesinde; 

Bingöl’de yapımı biten ve inşaatı
devam eden işletmeler Bingöl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce
denetlendi.

Yapılan ahırları yerinde inceleyen
Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mehmet Yıldırım denetim kap-
samında Merkez Çeltiksuyu köyü ve
Genç İlçesi Ardıçdibi köylerinde proje
kapsamında inşa edilen ahırları yerinde
inceleyerek yetiştiricilerle sohbet etti.

Yeni ahırlarına kavuşan yetiştiriciler
Bakanlığımızın verdiği destekten ve
Bingöl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü çalışanlarının yakın ilgisin-
den dolayı duydukları memnuniyeti
ifade ettiler. 

Dap, Gap, Kop
Ve Dokap
Kapsamında
Yapılan
Ahır/Ağılların
Kontrolü Yapıldı
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Özellikle Suruç Ovası Sulaması
Projesinde yaşanan sorunların konu-
şulduğu toplantıya Şanlıurfa Valisi
Güngör Azim Tuna, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve
Sulama Sistemleri Daire Başkanı
Bekir Sıtkı Özbek, Proje ve Kesin
Hesap Daire Başkanı Halil Esin,
İdari İşler ve Koordinasyon Daire
Başkanı Mehmet Erdinç İncediş,
Şanlıurfa  Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Dr. Murat
Çakmaklı, Devlet Su İşleri Bölge
Müdürü, Orman Bölge Müdürü,

Defterdar, GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı, SUBİRDER
Başkanı,  Ziraat Oda Başkanları,
Sulama Birlik Başkanları ve
sorumlu müdürleri, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, il
Müdürlüğümüz İdari Kadrosu,
Şube ve İlçe Müdürleri, konu
sorumlusu teknik elemanlar ve
üreticiler katıldı. Programda bu
şekilde yapılacak toplantıların
belirli peryotlarda yapılması ve
kararların takip edilmesi şeklinde
karar alındı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından genç çiftçilerin
tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi,
ülke ekonomisinde tarım ve hayvancı-
lık sektörünün canlı tutulması ve genç
çiftçilere destek olmak amacıyla ger-
çekleştirilen Genç Çiftçi Projesi kapsa-
mında 30 Bin TL hibe desteğinden
Van’da toplam 216 genç çiftçinin proje
başvurusu Bakanlıkça onaylanarak
desteklenmeye hak kazandı. Bu kap-
samda sunulan toplam 216 projenin;
116 adedini büyükbaş hayvancılık pro-
jeleri oluşturmaktadır. Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında
Genç Çiftçi Projelerinin
Desteklenmesi Hakkında yayımlanan
tebliğ ve uygulama rehberi ile talimat-
lar doğrultusunda Van’ da hibe desteği
almaya hak kazanan 116 genç çiftçimi-
ze TİGEM (Tarımsal İşletmeler Genel
Müdürlüğü) aracılığıyla Urugay ülke-
sinde ithal edilen toplam 696 baş
Angus ve Hereford besi hayvan ırkı
01-02-03 Aralık 2016 tarihlerinde tes-
lim edildi. Van’da merinos ırkı küçük-
baş hayvancılık projeleri kapsamında
desteklenmeye hak kazanan diğer genç
çiftçilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın  belirleyeceği takvime
göre peyderpey hayvan dağıtımı yapı-
lacaktır.

Tarım Reform Genel Müdürlüğü Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri
Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünce Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde 06.12.2016
tarihinde “Tarımsal üretimde Basınçlı Sulama sistemlerinin Önemi ve
Kullanımının Yaygınlaştırılması ile Tasarruflu Sulama” konulu
çalıştay düzenlendi.

Tarımsal Üretimde Basınçlı
Sulama Sistemlerinin Önemi ve
Kullanımının Yaygınlaştırılması
ile Tasarruflu Sulama Konulu
Çalıştay Düzenlendi...

1,5 Ton Et
Veren Sığırlar İlimizde
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Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından tarımda sürdürü-
lebilirliğin sağlanması, genç çiftçile-
rin girişimciliğinin desteklenmesi,
gelir düzeyinin yükseltilmesi, alterna-
tif gelir kaynaklarının oluşturulması
ve kırsalda genç nüfusun istihdamına
katkı sağlanması amacıyla yürütülen
Genç Çiftçi Projesi, ilimizin genç çift-
çileriyle buluşmaya devam ediyor.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında
28/11/2016 tarihinde İlimizin Sur,
Kocaköy, Bismil, Kulp, Hani ve
Çermik İlçelerine, toplamda 8 Genç
çiftçimize 320 adet İvesi ırkı koyun
teslimatı yapıldı.  29/11/2016 tarihi iti-
barıyla 22 genç çiftçimize 132 büyük-
baş, 18 genç çiftçimize de 720 adet
küçükbaş teslim edilerek,
1.200.000,00TL.hibe ödemesi yapıldı. 

Genç Çiftçi Desteklemeleri kap-
samında, İl Müdür Yardımcısı
M.Şefik Türker, Kırsal Kalkınma ve
Örgütlenme Şube Müdürü Bayram
Sevinçer ve Sur İlçe Müdürü Mahmut
Akbaş tarafından Sur İlçemize 120
adet ivesi ırkı koyun, 3 genç çiftçimi-
ze teslim edildi. Genç Çiftçi Projeleri
Desteklemelerine başvurular 2017 ve
2018 yıllarında da devam edecektir.

Genç Çiftçi Proje
Desteklemeleri 
İlimizin Genç
Çiftçileriyle 
Buluşmaya 
Devam Ediyor

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği ve Süt Üreticileri
Birliği Tarafından Mevlit Kandili
dolayısıyla Ulucami'de vatandaşlara
süt ikram edildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği ve Süt Üreticileri
Birliği Tarafından Mevlit Kandili
dolayısıyla Ulucami'de bulunan
vatandaşlara cami avlusuna kurulan
stantta süt dağıtıldı. Süt dağıtım etkin-
liğine İl Müdürü Mustafa Ertan
Atalar, İl Müdür yardımcıları Mustafa
Korkutan, Mehmet Hüseyinoğlu ile
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Hüseyin Yılmaz ve teknik personeller
katıldı.

Süt dağıtımı esnasında bir açık-
lama yapan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan
Atalar "Mevlit kandili dolayısıyla
Peygamber Efendimizin doğduğu bu

kutsal gecede ülkemiz ve milletimiz
için yapılan duaların kabul görmesi
dileklerinde bulunarak, Bu organizas-
yon ülkemizin seksen bir ilinde Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
organize ediliyor. Biz de bu etkinlik
vesilesiyle vatandaşlarımızın mevlidi-
ni kutluyoruz" dedi. Okunan duaların
ve dağıtılan süt ikramının ardından
etkinlik sona erdi.

Diyarbakır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği ve Süt Üreticileri Birliği tarafından Mevlit Kandili
dolayısıyla vatandaşlara süt dağıtıldı.

Mevlit Kandili Dolayısıyla
Ulu Cami de Süt Dağıtıldı



Valiliğimiz himayesinde, İl
Valimiz Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya
Aksoy Hanımefendi
Koordinatörlüğünde, Halk Sağlığı
Müdürlüğü tarafından yürütülen
Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsa-
mında 30 Kasım 2016 tarihinde

Diyarbakır İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü kadın çalı-
şanlarına ve kurum çalışanlarının
eşlerine yönelik bir eğitim programı
düzenledi. 

Programa; Hanımefendi Hülya
Aksoy, Halk Sağlığı Müdür

Yardımcısı Dr. Handan Erdoğan, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme Şube Müdürü Naide
ERDOĞMUŞ ile çok sayıda kadın
katılımcı katıldı. 

Programın açılış konuşmasını
yapan  Hülya Aksoy "Değerli hanım-
lar projemize hoş geldiniz. Biz
Diyarbakır Valiliği olarak Kadın
Sağlığı Projesini başlattık. Onu sizler-
le paylaşmak üzere buradayız. Bizim
buradaki esas amacımız; kadınlarımı-
zı kendi sağlıkları konusunda bilgi-
lendirmek. Eminim ki siz bu konuları
çok iyi biliyorsunuz ama bazı şeyleri
bilmek yetmiyor bildiklerimizi uygu-
lamamız gerekir. Özellikle projenin
ilk konusu olan meme kanseri kendi
kendine elle meme muayenesi rutin
olarak her ay yapıldığı zaman doktor-
larımız diyorlar ki kadın kendindeki
oluşabilecek en ufak değişikliği çok
erken fark edeceği için erken teşhisle
hayat kurtarma şansı var. Meme kan-
serinin yanında rahim ağzı kanseri,
cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
menopoz, obezite, üreme sağlığı,
kadına şiddet gibi konularda da dok-
torumuz sizleri bilgilendirecek.
Benim sizden dileğim, burada dinle-
diklerinizi lütfen kendinizde uygula-
yın. Etrafınızda bilmeyen kadınlar da
varsa onlarla paylaşın.  " dedi.

Açılış konuşmasının ardından,
KETEM Hekimi Dr. Ferda Oruç tara-
fından Kadın Sağlığı Eğitim Projesi
sunumu yapıldı ve Kendi Kendine
Meme Muayenesi konulu video gös-
terimi izlendi. Sunumun ardından
talep eden katılımcılara doktorlar
tarafından klinik meme muayenesi
yapıldı.  Katılımcılardan gelen soru-
ların cevaplandırılması ile program
sona erdi.
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Eğil Organik Tahıl Üreticileri
Birliği Başkanı Ahmet Şimşek,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürümüz Mustafa Ertan Ataları
makamında ziyaret etti.

Eğil Organik Tahıl Üreticileri
Birliği Başkanı Ahmet Şimşek, İl
Müdürümüz Mustafa Ertan Ataları
22 Kasım 2016 tarihinde makamın-
da ziyaret etti.

Birlik Başkanı, İl Müdürümüzü
makamında ziyaret ederek, Eğil'de
ürettikleri organik tarım ürün çeşit-
leri ile ilgili bilgi verdi. Şimşek,
Eğil'in Ilgın Köyü'nde üretimini
yaptıkları, Eğil markalı organik ürün
çeşitleri ile ilgili Atalara bilgi ver-

dikten sonra, yanında getirdiği serti-
fikalı organik ürünlerden, badem,
pekmez, nohut ve mercimeği de
Atalara sundu. İl Müdürümüz Atalar
sertifikalı organik tarım ürünlerini
inceleyerek Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığımızın organik
tarım ürünlerine verdiği destekleme-
ler ile ilgili Başkan Şimşek'i bilgi-
lendirdi. Atalar, Eğil Organik Tahıl
Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet
Şimşek ile görüşmelerin ardından,
üreticilerimizin daha çok çeşit orga-
nik tarım ürünü üreterek, bakanlığı-
mızın desteklemelerinden faydalan-
maları konusunda da önerilerde
bulundu.

Birlik Başkanından 
İl Müdürümüze Ziyaret

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 
Kadın Çalışanlarına Kadın Sağlığı Eğitimi Verildi
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17 İlçe Müdürlüğümüzdeki perso-
nellere tarım arazileri ile ilgili bilgilen-
dirme toplantıları 27.09.2016 -
17.10.2016 tarihleri arasında yapıldı.

Arazi Edindirme Şubesi
Müdürlüğünce, yapılan bilgilendirme
toplantıları; Arazi Edindirme Şube
Müdürü Oral Özgen, Şube
Personellerinden Ziraat Mühendisleri
Ömer Faruk Tanrıkulu ve Murat Acun
tarafından gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda;
Arazi Edindirme Şube Müdürü Oral
Özgen, 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanununun,
15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı
Resmi Gazete 'de yayımlanan 6537
sayılı Kanun ile değişikliğe uğradığını
anlatarak 5403 sayılı Kanunda Asgari
Tarımsal Arazi büyüklüğü, Ekonomik
Bütünlük ve Yeter Gelirli Tarımsal
Arazi Büyüklüğü kavramlarının tanımı
ve nerelerde kullanılacağını personel-
lere aktardı.

Özgen, Tarım Arazilerinde
Mülkiyet Devri ve Miras Yoluyla
Mülkiyet Devri işlemlerinin nasıl yapı-
lacağı hakkında personelleri bilgilen-
dirdi. 

Yine, Ziraat Mühendisleri Ömer
Faruk Tanrıkulu ve Murat Acun da bil-
gilendirme toplantılarında, 17 İlçe
Müdürlüğü Personellerine,  6537
Sayılı Kanun ile Tarım Arazilerinin
Miras ve Satışında Dikkat Edilmesi
gereken konuları detaylı bir şekilde
aktardılar. Tanrıkulu ve Acun 5403
Sayılı Kanun Kapsamında Tarım
Arazilerinde Mülkiyet Devrine
Yönelik Uygulamaları anlatarak;

Arazi Edindirme
Şubesi Eğitim
Toplantılarına
Devam Ediyor

Tarımsal işletme danışmanlığı
bilgilendirme toplantısı İl
Müdürlüğümüz toplantı salonunda
22.11.2016 tarihinde gerçekleştiril-
di. Toplantıya Bakanlık merkez biri-
minden görevlendirilen Ziraat
Mühendisi Dr. Müge Koser Eliçin,
İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şefik
Türker, Şube Müdürleri, İlçe
Müdürleri ve ilçelerde görevli tarım-
sal işletme danışmanları katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda,
Bakanlığımız taşra teşkilatında yer
alan il ve ilçe müdürlüklerinin daha

etkin ve verimli çalışma yürütebil-
mesi konuları görüşüldü. Tarımsal
İşletme Danışmanlığı Bilgilendirme
Toplantısında Bakanlığımızca
"Tarımsal İşletme Danışmanı" ola-
rak ifade edilen "işletme bazlı" yeni
bir çalışma modeline geçilmesine
karar verilmesinden dolayı
Bakanlığımız taşra teşkilatında yer
alan il ve ilçe müdürlüklerinin daha
etkin ve verimli çalışma yürütebil-
mesi amacıyla Tarımsal İşletme
Danışmanlığı ile ilgili bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
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Danışmanlığı Bilgilendirme
Toplantısı Yapıldı
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5403 sayılı kanunda ekono-
mik bütünlük, yeter gelirli tarım-
sal arazi miktarı, çevirme katsayı-
ları ve asgari tarımsal arazi büyük-
lüğü ile devir ve miras yoluyla
intikallerde yeni düzenlemeler ile
ilgili konulara dikkati çektiler.

Arazi Edindirme Şube
Müdürlüğü 17 İlçe
Müdürlüğümüzdeki personellerle
gerçekleştirdiği Eğitim
Toplantılarında, İlçe
Müdürlüklerimizin bu konular
hakkındaki çalışma ve uygulama
noktasında karşılaştıkları prob-
lemlerin giderilmesi hususunda
görüş alışverişinde bulundular.

İl Müdürümüz 
TRT GAP
Radyosunda 
Canlı Yayına Katıldı

İl Müdürümüz Mustafa Ertan
Atalar 07 Kasım 2016 tarihinde
Diyarbakır TRT GAP Radyosunda
telefonla canlı yayın konuğu oldu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürümüz canlı yayında "Kadın
Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle
Buluşuyor" projesi kapsamında katıl-
dığı programda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım
ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca,
kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilere
daha verimli bir hayvancılık için
bilgi, yöntem sağlamak, kaynakları
daha etkin yönetebilmek ve kullana-
bilmek, yeni teknolojileri öğretmek
ve uygulatmak amacıyla "Kadın
Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle
Buluşuyor" projesi uygulanmaktadır.

Hayvan yetiştiriciliğinin yoğun
olduğu 9 İlçemiz ve bağlı köylerinde
büyükbaş, küçükbaş ve kümes hay-
vancılığı yetiştiriciliği, bakımı, bes-
lenmesi, barınak şartları, süt ve süt
ürünlerinin değerlendirilmesi ve
sütün beslenmemizdeki önemine
yönelik tarımsal yeniliklerin kadın
çiftçiler için odak noktası alınarak
bilinçli ve modern hayvancılığın yay-
gınlaştırılması ve farkındalık oluştu-
rulması amaçlanmıştır.

Ayrıca markalaşma, girişimcilik
ve kaynakları kullanabilme becerisi-
nin geliştirilmesi, kırsal alanda yaşa-
yan kadınların yeniliklere adaptasyon
konusunda bilinç seviyesinin artırıl-

ması, sağlık ve mutluluk için hareket-
li ve doğal yaşamanın topluma etkisi-
nin anlatılması, kadın eğitiminin
tarımsal yaşamdaki rolü vb. eğitim
konularıyla kadın çiftçilerin sosyo-
kültürel anlamda gelişmelerine katkı
sağlanacaktır.

Proje İl Müdürlüğümüz ve GAP
Uluslararası Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü (GAPUTEM)
işbirliği protokolü çerçevesinde
yürütülmektedir. Bu proje ile kırsalda
yaşayan kadın çiftçiler ve ailelerine
Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü per-
sonelince eğitim ve yayım faaliyet
çalışmaları, eğitim materyalleri kul-
lanılarak, teknik gezilerle kadın çift-
çilerin girişimcilik ruhu geliştirilerek
çevresine rol model, lider oluşturul-
ması sağlanmış olacaktır.

Proje, ilimizde 2016 yılının ocak
ayında başlamış ve 2016 yılı sonu iti-
barıyla sona erecektir. Toplam 246
kadın çiftçiye eğitim ve yayım faali-
yet çalışmaları yapılmış olup, eğitim
materyalleri kullanılarak, teknik
gezilerle kadın çiftçilerin girişimcilik
ruhu geliştirilerek çevresine rol
model, lider oluşturulması sağlana-
rak, eğitimler, uzun-kısa süreli kurs-
lar, çiftçi toplantıları, demonstras-
yonlar, tarla günleri ve teknik gezile-
rin düzenlenmesi ile Koordinasyon
ve Tarımsal Veriler (KTV) Şube
Müdürlüğü koordinasyonuyla devam
edecektir.

Diyarbakır Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürümüz Mustafa
Ertan Atalar, Dicle Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü ziya-
ret etti. 

10 Ekim 2016 tarihinde Dicle
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürü Murat Ödoğlu'nu makamın-
da ziyaret eden Atalar, ilçede gıda,
tarım ve hayvancılık alanında yapılan
çalışmalar hakkında bilgi aldıktan
sonra, yapılacak çalışmalar ile ilgili
Ödoğlu ile fikir alışverişinde bulun-
dular.

Ziyaret sonrası ilçe personelle-
riyle de bir araya gelen Atalar,
Personellerin çalışmalarının yanı sıra,
personel sorunları ile ilgili de bilgi
aldı.

İl Müdürümüz
Dicle Gıda Tarım
ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü’nde
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30 Ekim 2016 tarihinde Sur
İlçemizde 10 adet Büyükbaş, 5
Küçükbaş ve 4 adet Bitkisel üretim
projesi olmak üzere toplamda 19 adet
projeden 14 adeti tamamlanmış olup
420.000 TL. hibe ödemesi yapılmıştır.
Sur ilçesine 10 genç çiftçiye 60 düve
dağıtıldı. Kırsal Kalkınma ve örgüt-
lenme Şube Müdürü Bayram
Sevinçer, Sur ilçe Müdürü Mahmut
Akbaş ve teknik elemanların katıldığı
düve dağıtımı 10 genç çiftçimize kişi
başı 6 büyükbaş olmak üzere toplam-
da 60 büyükbaş hayvan teslim edildi.

Ergani İlçesi'ndeki 12 genç çift-
çiye hibe destek projesi kapsamında
72 büyükbaş hayvan verildi.

Genç çiftçilere 72 düve dağıtımı
için düzenlenen törene, Diyarbakır
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür
Yardımcısı Mehmet Şefik Türker,
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube
Müdürü Bayram Sevinçer, Ergani İlçe
Müdür ve teknik elemanları ile çiftçi-
ler katıldı.

Proje kapsamında Ergani
İlçemizde 12 adet Büyükbaş, 5 adet
Küçükbaş ve 5 adet Bitkisel üretim
projesi olmak üzere toplamda 22 adet
projeden 17 adeti tamamlanmış olup
510.000 TL. hibe ödemesi yapılmıştır.
31 Ekim 2016 tarihinde Ergani
İlçemizde 12 genç çiftçimize kişi başı
6 büyükbaş olmak üzere toplamda 72

büyükbaş hayvan Ergani
Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafında
düzenlenen törenle teslim edildi. 

Tarım da sürdürülebilirliğin sağ-
lanması, genç çiftçilerin girişimciliği-
nin desteklenmesi, gelir düzeyinin
yükseltilmesi, alternatif gelir kaynak-
larının oluşturulması ve kırsalda genç
nüfusun istihdamına katkı sağlanması
amacıyla

Yapılan törende Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan
Atalar bir konuşma yaptı.

Atalar; Diyarbakır'da bu yıl baş-
latılan Genç Çiftçi kapsamında uygu-
lamaya konulan projelerin birinde
dağıtım törenini icra etmiş bulunuyo-
ruz. İlimiz yaklaşık olarak 245 tane
projeye hibe desteği ödemesi yapıla-
caktır. Bu hibe desteği 245 projenin 22
adedi Ergani ilçesinde uygulanacaktır
ve 22 projenin 17 tanesi hayvansal
üretim, 5 tanesi de bitkisel üretim
olmak üzere toplam 22 projeye 660
bin lira değerinde bir hibe ödemesi
gerçekleştirilmiş olacaktır. Genç
Çiftçi Projesi nedir? Ne amaçla uygu-
lamaya konuldu biraz da bununla ilgili
bilgi vermek isterim. Bakanlığımız
tarafından özellikle 18-41 yaş arası
genç çiftçilerimizin kırsal alanda istih-
damını sağlayarak en verimli çağların-
da kırsal şartlarda, doğduğu yerde üre-
tim yapması ve orda kalmasını sağla-

mak amacıyla proje yürürlüğe kon-
muştur. Gençlerin son zamanlarda
özellikle bu uğraşılarını teşvik etmek
amacıyla kişi başına 30 bin lira olan
bu proje inşallah kırsal alandaki istih-
damı arttıracaktır ve buradaki üretimi
daha da geliştirecektir.   Bu projenin
başarısı sizlerin göstereceği bu çabala-
ra bağlı. Biz bu kapsamda olanakları-
mızı seferber ettik ve bu şartları sağla-
dık. İnşallah önümüzdeki sene ve bir
sonraki sene de bu projenin devamı
yine uygulanacak ve hep beraber
bunun meyvelerini inşallah kısa bir
süre içerisinde göreceğiz. 

Genç Çiftçi projesine ait hayvan-
ların temini Tarım İşletmelerinden
yapılmakta olup diğer hayvanların
nakil ve teslimat işlemleri ileriki gün-
lerde devam edecek. Bu proje ile hay-
van sahibi olan girişimcilerin üretim-
leri her aşaması kontrol altında olacak.

Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da genç çiftçi
projesi desteklemeleri kapsamında 172 hayvancılık projesi, 73 bitkisel üretim ve diğer projeler olmak üzere
toplamda 245 proje belirlenmiştir. Bu doğrultuda bakanlık tarafından 7 milyon 350 bin TL ödenek tahsil
edilmiştir. 

Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Sur ve
Ergani İlçelerinde Büyükbaş Hayvan
Teslimatı Yapıldı



Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle
Buluşuyor Bilgilendirme Toplantıları
İlimizde Bütün Hızıyla Devam Ediyor

Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü, GAP
Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü
işbirliğince Kadın
Çiftçiler Tarımsal
Y e n i l i k l e r l e
Buluşuyor Projesi
dâhilinde; kadın çiftçilerimizin ve
ailelerinin eğitim seviyelerinin yük-
seltilmesi ve modern hayvancılığın
geliştirilmesi amacıyla,  ilimizde
Bağlar ve Çınar'ın köylerinde konu
uzmanlarınca çiftçi kadınlarımıza,
hayvancılık alanında eğitimler veril-
meye devam ediliyor. Kadın çiftçi-
lerimizin ve ailelerinin eğitim sevi-
yelerinin yükseltilmesi ve modern
hayvancılığın geliştirilmesi amacıy-
la Çınar ilçesi Ayveri Köyü'nde
28.09.2016 tarihinde; Bağlar İlçesi
Gömmetaş Köyü'nde ise 12.10.2016
tarihinde, Bağlar Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü Olcay
Cihan'ın ve personellerinin destekle-
riyle kırsalda kadın eğitiminin öne-
mine yönelik bilgilendirme toplantı-
ları bütün hızıyla devam ediyor. 

Kadın çiftçilerimizin geniş katılı-
mı ve yoğun ilgi gösterdiği eğitim
toplantılarında; bilgi, yöntem sağla-
mak, kaynakları daha etkin yönetebil-
mek, kullanabilmek, yeni teknolojile-
ri öğretmek ve uygulatmak ile ilgili
konular ayrıntılı bir şekilde anlatılı-
yor. Ayrıca; Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğümüz

Hayvan Sağlığı Şubesi ve GAP
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Hayvancılık Araştırmaları
Bölümünden Uzman Eğitimci perso-
nelce" Hayvancılıkta Üremenin
Denetlenmesi", küçükbaş ve büyük-
baş hayvanlarda "Bakım,  Beslenme
ve Hayvan Hastalıkları"  konularında
eğitim verilmeye devam ediliyor.

İlimiz için uygulanacak hayvancı-
lık projesiyle, kadın çiftçilerimiz ve
ailelerine verilen eğitimler sonucu,
ilimizin hayvancılık üretim potansi-
yeli artırılacaktır.

Kadın çiftçilerimizin ve aileleri-
nin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi
ve modern hayvancılığın geliştirilme-
siyle birlikte, kadın çiftçilerimizin
ülke ekonomisi ve tarım sektörüne
önemli katkılar sağlayacağı amaçlan-
maktadır. Kadın çiftçilerimize ve aile-
lerine verilen eğitim ve yayım faali-
yetleri programları ilimizde
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
Şube Müdürlüğünce (KTV)  ;uzun-
kısa süreli kurslar, çiftçi toplantıları
ve teknik gezilerin düzenlenmesi şek-
linde devam edecektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından tarımda sürdü-
rülebilirliğin sağlanması, genç çift-
çilerin girişimciliğinin desteklenme-
si, gelir düzeyinin yükseltilmesi,
alternatif gelir kaynaklarının oluştu-
rulması ve kırsalda genç nüfusun
istihdamına katkı sağlanması ama-
cıyla yürütülen Genç Çiftçi Projesi
kapsamında Diyarbakır' da projeler
hayata geçiyor.

Diyarbakır Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapı-
lan açıklamaya göre; 

Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca, Genç Çiftçi
Projelerinin Desteklenmesi kapsa-
mında;  İlimizde 245 adet
Hayvansal ve Bitkisel üretim projesi
için 2016 yılı bütçesinden
7.350.000,00 TL. tahsis edilmiştir.
İlimizde uygulanan 245 adet
Hayvansal ve Bitkisel Üretim
Projesinden 64 genç çiftçimize pro-
jesini tamamladığından dolayı
Bakanlıkça 1.920.000 TL. hibe öde-
mesi yapılmıştır.

Diyarbakır Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü'nce yapılan
açıklamada;

Genç Çiftçilerimiz projelerini
tamamladıktan sonra, İlçe Genç
Çiftçi Yürütme Birimlerimizce
yerinde tespitleri yapılan ve tutulan
raporlar neticesinde, Genç Çiftçi
Projesi kapsamında, projeleri uygun
görülenlere hibe ödemelerinin yapıl-
masına devam edilecektir denildi.

İlimizde Genç
Çiftçi Proje
Desteği Hayata
Geçiyor

79

D
İY

A
R

B
A

K
IR

’D
A

 T
A

R
IM

•
O

C
A

K
-N

İS
A

N
 2

0
17

H
A

B
E

R
L

E
R



Diyarbakır Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürümüz Mustafa
Ertan Atalar, Dicle İlçesi Çavlı
Mahallesinde bağ Bozumuna Katıldı. 

İl Müdürümüz, Dicle İlçe
Müdürü Murat Ödoğlu ve ilçe teknik
personelleriyle birlikte, Çavlı mahal-
lesinde bağ bozumunu yapan çiftçile-
rimizi ziyarette bulundular.

10 Ekim 2016 tarihinde Dicle
İlçesi Çavlı mahallesinde Bağ bozu-
munu yapan çiftçi İhsan Bayram'a ait
üzüm bağındaki bağ bozumuna katı-
lan Atalar; pestil, pekmez ve şire
üzümünden yapılan  cevizli ve
bademli  sucuk  çalışmalarını yerinde
izleyerek İhsan Bayram'dan bilgi
aldı. Çiftçi Bayram,20 dekar dönüm-
lük alanda tesis ettikleri üzüm bağın-
da mazurman çeşidi şire üzümü üre-
timi yaptıklarını söyleyerek, bu yıl
üretimin bereketli olduğunu dile
getirdi. Dicle İlçesinde 11.000 dekar
üzüm alanı olduğunu kaydeden

Atalar; Güneydoğuda binlerce yıldır
süregelen bağbozumu geleneğinin
devam ettiğini, bu işin büyük bir
emek verilerek yapıldığını belirterek
konuşmasına şöyle devam etti;

Burada elde edilen ürünün bir
kısmı taze olarak sofralarda tüketil-
mekle beraber bir kısmı da pekmez,
pestil,  cevizli ve bademli sucuk  şek-
linde değerlendirilmektedir. Burada
büyük emek verilerek yapılan çalış-
malar sonucunda elde edilen üzümün
taze tüketilmesinden daha fazla gelir
getirmekte olduğunu söyledi. 

Atalar çavlı mahallesinde  NTV'
nın canlı olarak yapmış olduğu
yayında bölgede yapılan bağ bozumu
ile ilgili detaylı açıklamalarda bulun-
du. Bağlardan elde edilen üzümlerin
farklı şekillerde sofralarımıza gelişi-
nin aşamalarının görüntülenmesinin
ardından Atalar ve beraberindekiler
emektar çiftçilerimize teşekkürlerini
sunarak oradan ayrıldılar.
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İl Müdürümüz Bağ
Bozumuna Katıldı

İl Müdürümüz Mustafa Ertan
Atalar, İl Müdür Yardımcıları
Mehmet Şefik Türker ve Mustafa
Korkutan 26 Eylül tarihinde organize
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren
'BİR KAR Tarım Sertifikalı Tohum
İşleme ve Paketleme tesisine ziyaret-
te bulundular. 

İl Müdürümüz ve beraberindeki-
ler Bir Kar Tarım Tesisini gezerek,
Tesis sahiplerinden, yapılan çalışma-
larla ilgili bilgi aldılar. 

Tesis sahiplerinden Avni Akkuş
ve Tahsin Polat organize sanayi böl-
gesinde tamamlamış olduğu
Sertifikalı Tohum İşleme ve
Paketleme Tesisinde günlük 10
ton/saat kapasite ile sertifikalı buğ-
day üretiminin yapıldığını ve şu an
itibariyle 10 kişinin istihdam edildi-
ğini söyleyerek, bu tesise ait bakliyat
paketlemeyle, mercimek işleme ve
paketleme tesislerinin bulunduğunu
da sözlerine eklediler.

Tesis Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında % 50 hibe ile
desteklenmiştir. Toplam proje bedeli
2.830.bin TL olup 1.400 bin TL hibe
ödemesi yapılmıştır. BİR KAR Tarım
Sertifikalı Tohum İşleme ve
Paketleme Tesisi ile Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı adına İl
Müdürlüğümüz Hibe sözleşmesini
imzalamıştır.

İl Müdürümüz
Tohum Tesislerini
Ziyarete Devam
Ediyor 
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Sertifikalı Tohum Üretiminde
Türkiye genelinde 3'üncü sırada olan
İlimizde gerçekleşen  "Sertifikalı
Tohum Dağıtım" törenine;
Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy,
Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürümüz Mustafa Ertan Atalar, İl
Müdürlüğü çalışanları, tohum üreti-
cileri ve davetliler katıldı.

Program açılışı il müdürümüz
Mustafa Ertan Atalar'ın konuşmasıy-
la başladı. Atalar; Diyarbakır'ın
tarım potansiyeli bakımından
Türkiye'nin en önemli şehirlerinin
başında geldiğini kaydederek bu
potansiyeli en verimli biçimde kul-
lanmaya gayret ettiklerini söyledi.
Üreticilere ve çiftçilere; Kaliteli tahıl
üretimi için yapmamız gereken en
önemli hususun Sertifikalı Tohum
kullanmak olduğunu söyleyen
Atalar, Üreticilerimiz Sertifikalı
tohumun önemini idrak ederek hem
kaliteli bir üretim yapmış olurlar,
hem de bütçelerini korurlar, sertifi-

kalı tohumlukta
çeşit saflığı tam-
dır, İçerisinde
yabancı madde
ve yabancı
tohum olmadığı
için hangi ürünü
ekmişseniz onu
alırsınız dedi.

Daha sonra
programda bir konuşma yapan
Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy,
Diyarbakır'ın sertifikalı tohum üreti-
minde Türkiye'nin en önemli şehirle-
rinden biri haline geldiğini söyledi.
Aksoy konuşmasında, "Diyarbakır
Türkiye'ye tohum gönderen bir şehir
oldu. Özellikle bir alt yapı oluştu.
Bu konuda çalışma yapan bütün fir-
malarımızı yürekten kutluyorum.
Örnek oluşturacak boyutta bir çalış-
ma yürüttüler. Bugün de burada
görüyoruz. Bu konuda katkı sunan,
desteleyen bütün kamu kuruluşları-
mıza teşekkür ediyorum. Bu işe
gönül veren ve bu işin öncülüğünü

yapan sertifikalı tohum üreten bütün
firmalarımıza da ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Üreticilerimizden de bir
isteğimiz var. Sertifikalı tohum kul-
lanıldığında ürettiği ürünün kalitesi
daha üst noktada olacak. Piyasada
ürününü daha kolay satacak ve geliri
daha da olacak. Önümüzdeki
dönemde sertifikalı ürün yetiştirmek
için bütün çiftçilerimizin dikkat
etmesi, önem göstermesi hepimizin
beklentisidir.  Verim artacak, kalite
artacak." diye konuştu.
SertifikalıTohum Dağıtım
Töreninde, 37 çiftçiye tohum üretimi
yapan firmalar tarafından 22 ton
ücretsiz sertifikalı tohum dağıtıldı.

Sertifikalı Tohum
Dağıtım Töreni 
İl Müdürlüğümüz
Bahçesinde Yapıldı
Diyarbakır'da üretimi gerçekleştirilen "Sertifikalı
Tohum Dağıtım" töreni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü'müzce 19.10.2016 tarihinde il
müdürlüğümüz bahçesinde gerçekleştirildi.



Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde,
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK) tarafın-
dan yatırımcıya sunulan yüzde 50 hibe
desteği ile kurulan Badem Soyma ve
Kırma Tesisi, çiftçinin gelirinde yakla-
şık yüzde 30'luk artış sağladı. 

Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma
Projesi kapsamında ve GAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan son yıllarda tarımsal alanda sağla-
nan hibe destekleriyle şu ana kadar
Diyarbakır'da yaklaşık 8 bin dekar
alanda badem bahçeleri kuruldu.

TKDK'dan aldığı destek sonucu
Eğil'de Badem tesisi kuran girişimci
Bilal Karakoç;

Kapalı ve açık olmak üzere 6
dönüm alan üzerine kurulan tesise
diğer ilçelerdeki üreticilerden de
yoğun talep geldiğini vurgulayarak
şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yaklaşık 10 ton
bademi kırma işleminden geçirdik.
Tesisin günlük 1,5 ton kırma, 4 ton da
soyma kapasitesi var. Çiftçilerden
yoğun talep var. Talebin yoğunluğun-
dan sıra vermeye başladık.
Belirlediğimiz günde çağırıyoruz. Bu
bölgede sadece Eğil ilçesinde mevcut.
Batman ve Siirt gibi çevre illerde bu
tesisten bulunmuyor. Çevre illerden bu
yıl belki yoğun bir talep olmaz.
Önümüzdeki yıllarda çevre illerinden
bademlerin buraya gelmesini bekliyo-
ruz" dedi. Tesislerinde ilk etapta 6 kişi-
nin istihdam edildiğini söyleyen

Karakoç, ilerleyen zamanlarda badem
kavurma ve paketleme sisteminin
hayata geçmesiyle 20 kişiye iş imkanı
sağlayacaklarını söyledi.Karakoç,
"Devletimize bölgeye yaptığı yatırım-
lardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Bölgede birçok alanda istihdam sağ-
landı" dedi. 

TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü
Hikmet Güneş, tarım ve tarıma dayalı
sanayi, turizm, el sanatları, yerel ürün-
ler kapsamında destekleme yapan bir
kamu kurumu olduklarını belirterek,
badem soyma ve kırma tesisi kurma
projesinin geçen yıl kendilerine sunul-
duğunu, proje tutarının yaklaşık 800
bin lira KDV'den muaf olunacak şekil-
de yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını
belirten Güneş; " bu şekilde yatırımcı
hem kendine ait 70 dekarda ürettiği
bademleri burada işliyor hem de civar-
da çiftçilerimizin bademlerini işleye-
rek ilimize katma değer sağlıyor." şek-
linde konuştu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hububat
tarımıyla ön plana çıkan Diyarbakır'ın,
son yıllarda uygulanan projelerle mey-
vecilik yapılan bir şehir haline getir-
meye çalıştıklarını belirterek, hali
hazırda ilde yaklaşık 255 bin dekar
alanda meyve üretimi yapıldığını kay-
detti.

Özellikle küçük arazi parçalarına
sahip ilçelerde bademin yaygınlaştırıl-
masına yönelik projeler uyguladıkları-
nı dile getiren Atalar, "Diyarbakır-

Batman-Siirt Kırsal Kalkınma Projesi
ve GAP İdaresinden sağladığımız kay-
naklarla buralarda meyve bahçeleri
tesis etmeye başladık. İl genelinde
yaklaşık 8 bin dekarda badem üretimi
yapılması sağlandı. Bu yıl GAP
İdaresinden sağlayacağımız kaynak-
larla mevcut bahçelerin üzerine 2 bin
500 dekar daha ekleyeceğiz." dedi.

Ürünün elde edilmesinin tek başına
bir çözüm olmadığını belirten Atalar,
elde edilen ürünlerin işlenip pazara
hazır hale getirilmesinin de gerektiğini
anlattı.

Bunun da ayrı bir proje kapsamına
girdiğini, üretilen ürünlerin işlenmesi,
paketlenmesi, depolanması ve pazar-
lanması ile ilgili olan kırsal kalkınma
yatırımlarını destekleme projeleri kap-
samında yüzde 50 hibelerle tarımsal ve
hayvansal ürünleri işleyen tesisler
kurulmasını sağladıklarını ifade eden
Atalar, üretimi artırarak, ürünün yerin-
de işlenmesini sağlayarak ve katma
değerini artırarak çiftçilerin daha fazla
gelir elde etmesine imkan tanımak
istediklerini de sözlerine ekledi.
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İlimizde Yüzde 50 Hibe Desteği İle
Kurulan Badem Soyma ve Kırma
Tesisi Çiftçimizin Yüzünü Güldürdü



14 Ekim 2016 tarihinde bir otelde
düzenlenen toplantıya, Diyarbakır
Vali yardımcısı Kürşat Güleryüz,
Çüngüş Kaymakamı Ahmet Başer,
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Mustafa Ertan Atalar, Karacadağ
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Hasan Maral, STK temsilcileri
ziraat mühendisleri ve vatan-
daşlar katıldı. 

Toplantı öncesi basın men-
suplarına 'Leader' ile ilgili bilgi
veren Tarım Ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu İl Koordinatörü
Hikmet Güneş, 'Leader' yaklaşı-
mının, AB ülkelerinde çokça
uygulanan, devletlerin sunmuş
olduğu imkanlardan yeteri
düzeyde faydalanamayan böl-
geler için geliştirilmiş bir kırsal
kalkınma programı olduğunu
söyleyerek "Bugün yeni progra-
mı biz burada yani ilimizde de

uygulayacağız dedi. Program ile ilgili
bilgi veren Güneş; Programın esası,
kamu sivil toplum ve özel sektörün bir
araya gelerek mikro düzeyde kırsal
kalkınma stratejilerinin hazırlanması-
nı esas almakta. Hazırlanan kırsal kal-
kınma stratejilerine uygun da projeler

desteklenecek.  İlimiz için Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
görevlendirilen planlama uzmanı tara-
fından Çüngüş, Çermik, Eğil, Dicle,
Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerimiz-
de inşallah biz bu programı uygula-
maya başlayacağız. Buralarda kurula-

cak yerel kalkınma
dernekleri, yerel
eylem grupları, ken-
dileri proje alıp değer-
lendirebilecekler.
Kurumumuza sunula-
cak projelere referans
olmak sureti ile bu
projelere öncelik
verilmesini sağlaya-
bileceklerdir" dedi.

Toplantı daha
sonra katılımcıların
konuşması ve verilen
konferansla sona erdi.
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Diyarbakır’da Yapıldı
Geri kalmış bölgeler için geliştirilen bir kırsal kalkınma programı

olan 'Leader'toplantısı Diyarbakır'da gerçekleştirildi. 



05 Ocak 2017 tarihinde gerçekle-
şen toplantıya TARSİM Şanlıurfa
Bölge Müdürü Serdal Doğan,
Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl
Müdür Yardımcıları Mehmet Şefik
Türker, Mustafa Korkutan ile Şube
Müdürleri, İlçe Müdürleri, Ziraat
Odaları ve Çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İl
Müdürü Mustafa Ertan Atalar yaptı.

TARSİM Bölge Müdürlüğü'nün
Diyarbakır'ın Tarım sigortaları konu-
sunda iyi olduğunu ifade eden Atalar,
bu durum memnuniyet verici ancak
yeterli değil dedi. 

TARSİM İle Çiftçilerimizin
Mağduriyeti Giderilecek

Daha çok çiftçimizin sisteme katı-
lımını sağlayarak daha çok çiftçimizin
mağduriyetini gidermek arzusundayız.
Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık
potansiyeli oldukça yüksek.
Yaptığımız çalışmalar neticesinde 7
milyon dekar arazimizin 845 bin dönü-
münde hububat ekim alanları 2016
yılında tarım sigortaları kapsamına
alındı. Bunun dışında 38300 civarında

küçükbaş, 3975 büyükbaş hayvanımız
sigortalanmıştır. 

Bu durumda 7 milyon dekar arazi-
nin %12'si sigorta kapsamına alınmış
oluyor. Çiftçi kayıt sistemine dâhil edi-
len arazilere baktığımızda yıllara göre
değişmekle beraber 5 milyon dekar
araziye oranladığımızda ektiğimiz ara-
zilerin %17'si sigortalıdır. Tabi bu hay-
vancılıkta %10'nun altına düşüyor. 

Ülkemizde Bir İlk 
Tarım Sigorta uygulamalarında

yeni bir modele geçildiğinin altını
çizen Atalar, Uzun zamandan beri bu
modelin hazırlıkları yapılıyor. Türkiye
genelini kapsayacak şekilde uygula-
maya konuldu.  İlçe Bazlı Kuraklık,
Verim Sigortası; yağış azlığından kay-
naklanan kuraklık, sıcak havadan kay-
naklanan nisbi nemin yüksek olması,
aşırı yağışların sebep olduğu hasarlar
da ilçedeki ortalama verim üzerinden
bir hesaplama yapılacak. Bu hesapla-
ma içerisinde ilçenin TÜİK verilerine
göre ortalamaları alınarak bir verim
ortalaması çıkarılacak. Parsel bazlı
yapılacak olan tespitlerde eşit bir mik-
tar meydana getirilecek. Verim, bu

değerlerin daha altına düştüğünde ilçe
bazlı kuraklık verim sigortası devreye
girecek ve meydana gelen hasar öde-
necek diyerek, bu durumun ülkemizde
bir ilk olduğu söyledi.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim
Sigortası İle İklimden Kaynaklanan
Riskler Önlenecek

Çiftçinin en çok risk altında olduğu
faktörün, kuraklık olduğunu belirten
Atalar, Don ve soğuk hava şartlarıyla
ilgili maddeleri de içeren bu sigortayla
bu riskler önlenmiş olacak dedi. Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Mustafa Ertan Atalar toplantıda,
Kuraklık bazlı verim sigortasında
iklim bazlı risklerin karşılanması
oldukça önemli. 2015-2016 yılları ara-
sında yaklaşık 64 milyon TL tazminat
ödemesi yapıldı. Yaklaşık 73 milyon
TL pirim oluşturulmuş bu pirimin de
yaklaşık 36,5 milyon TL'si devlet des-
teği olarak ödenmiştir. Ben inanıyo-
rum ki birkaç yıl içinde bu rakamlar iki
katına çıkacaktır dedi. 

Kuraklık sigortasında buğdayda
dane, tohumluk ve sap unsuru temi-
nat kapsamında

Atalar, yeni yılda tüm Türkiye'de
buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık
verimi sigortasının uygulamaya alındı-
ğını bildirdi.

Gerçekleştirilen TARSİM toplantı-
sında, 2017 yılında yeni uygulamaların
hayata geçtiği, bu uygulamalardan
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Diyarbakır da Yapılan
TARSİM Toplantısında
İlkler Konuşuldu 
Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans
salonunda TARSİM Bölge Toplantısı düzenlendi.



birinin de üreticilerin merakla bekledi-
ği ilçe bazlı kuraklık verim sigortası
olduğu belirtildi ve şu bilgilere yer
verildi.

Değişen iklim şartları, frekansı ve
şiddeti artan doğal afetler ve riskler
nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıl-
larda önemli ölçüde etkilenmekte ve
TARSİM üreticiler için giderek önem
kazanmaktadır. Başta Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Başkanlık
Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili
tüm tarafların kıymetli destekleri ile
hayata geçirilen yeni uygulama ile üre-
ticilerimiz, buğday ürününü, kuraklık,
don, sıcak rüszgar, sıcak hava dalgası,
aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol
açtığı verim kaybına karşı güvence
altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında
buğdayda dane, tohumluk ve sap unsu-
ru teminat kapsamında olup, poliçe
priminin %60'ı devlet tarafından karşı-
lanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim
imkanları da sunuluyor. üreticilerimiz,
çiftçi kayıt sistemi'ne kayıt olduktan
ya da kayıtlarını güncellemelerinin
ardından yetkili sigorta şirketlerinin
acenteleri aracılığıyla kolaylıkla baş-
vuruda bulunabilirler. Toplantıda,
tarım sigortasının bir an önce yaptırıl-
masının önemine dikkat çekildi.

Toplantı, Şanlıurfa Bölge Müdürü
Serdal Doğan'ın sunumu ile sona erdi.
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Çüngüş İlçesinde 21 Aralık 216 tarihinde yaban kuşları için doğaya
yem bırakıldı.

Diyarbakır Çüngüş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile
Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmala-
rıyla, doğadaki kuşların kış şartlarında aç kalmalarını önlemek amacıyla
bir çalışma başlatıldı.

Diyarbakır Çüngüş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile
Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışma-
ları sonucunda, doğadaki yaban kuşlarının aç kalmaması için 21 Aralık
2016 tarihinde Çüngüş'te doğaya yem bırakıldı.

Doğadaki kuşların kış şartlarında aç kalmalarını önlemek amacıyla
yapılan çalışmalar ilçe halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yaban Kuşları İçin
Doğaya Yem Bırakıldı
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Diyarbakır İli 
OCAK-ŞUBAT -MART-NİSAN

OCAK AYI TARIM TAKVİMİ HAFTALAR 

1 2 3 4

Buğday ve Arpada Zabrus Mücadelesi x x x x

Buğday ve Arpada Tarla Faresi Mücadelesi x x x x

Bademde ağaç sarı kurdunda ve iç kurdunda kültürel önlemler x x x x

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabakta kesici kurtlar ( danaburnu, bozkurt, 
tel kurdu) mücadelesi x

ŞUBAT AYI TARIM TAKVİMİ HAFTALAR 

1 2 3 4

Buğday ve Arpada Yabancı Ot Mücadelesi x

Buğday ve Arpada Zabrus Mücadelesi x x x x

Buğday ve Arpada Tarla Faresi Mücadelesi x x x x

Buğday ve Arpada Üst Gübreleme x x x

Mercimekte Yabancı Ot Mücadelesi x x

Mısırda Toprak İşleme x x

Domates, Biber, Patlıcan da  Toprak İşleme ve Gübreleme x x

Domates, Biber, Patlıcan da Yastıklara Ekim x x x

Domates, Biber, Patlıcan da Kök Çürüklüğü x

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabakta kesici kurtlar ( danaburnu, bozkurt, tel
kurdu) Mücadelesi x x x x

Kavun ve Karpuzda Toprak İşleme ve Ekim x x

Hıyar ve Kabakta Toprak İşleme x x x

Marulda Toprak İşleme ve Gübreleme x x

Soğan ve Sarımsakta Toprak İşleme ve Gübreleme x x x x

Soğan ve Sarımsakta Ekim ve Gübreleme x

Antepfıstığında Budama x x

Antepfıstığında Toprak İşleme x x

Antepfıstığında Gübreleme ve Dikim x x

Bağda Toprak İşleme x x

Bağda Dikim Budama Aşısı x x

Bağda Çiftlik Gübresi Uygulaması x x x x

Cevizde ve Bademde Budama x x

Ceviz ve Bademde Çiftlik Gübresi ve Dikim x x

Cevizde Antrakozda Koruyucu İlaçlama x x x x

Bademde ağaç sarı kurdunda ve iç kurdunda kültürel önlemler x x x x

Bademde Bakla Zını İle Mücadele ve Verticilliumda Koruyucu İlaçlama x x x x

Tarım Takvimi
Nurcan ATABAY- Ziraat Mühendisi - Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
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MART AYI TARIM TAKVİMİ HAFTALAR 

1 2 3 4

Buğday ve Arpada Yabancı Ot Mücadelesi x x x x

Buğday ve Arpada Zabrus Mücadelesi x

Buğday ve Arpada Tarla Faresi Mücadelesi x

Buğday ve Arpada Üst Gübreleme x x x

Buğday ve Arpada Kök Çürüklüğü Hasatlığı Mücadelesi x x

Mısırda Toprak İşleme ve Ekim x x x x

Pamukta Ekim Hazırlığı x x x x

Mercimekte Hort. Böceği Mücadelesi x x x

Domates, Biber, Patlıcan da Toprak İşleme x x

Domates, Biber, Patlıcan da Gübreleme x x x x

Domates, Biber, Patlıcan da Yastıklara Ekim x x x x

Domates, Biber, Patlıcan da Kök Çürüklüğü x x x x

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabakta Kesici Kurtlar ( danaburnu, bozkurt, tel
kurdu) Mücadelesi İşleme x x x x

Hıyar ve Kabakta Toprak İşleme x x

Kavun ve Karpuzda Toprak İşleme ve Ekim x x x x

Kavun ve Karpuzda Kök Çü̈rü̈klüğü x

Marulda Toprak İşleme ve Gü̈breleme x x

Soğan ve Sarımsakta Ekim ve Gü̈breleme x x x x

Antepfıstığında Gü̈breleme ve Dikim x x

Antepfıstığında Toprak İşleme x x

Bağda Toprak İşleme x x x x

Bağda Dikim Budama Aşısı x x

Bağda Çiftlik Gübresi Uygulaması x

Bağda Gü̈breleme x x

Ceviz ve Bademde Budama x x

Ceviz ve Bademde Çiftlik Gü̈bresi ve Dikim x x x

Ceviz ve Bademde Azotlu Gübre x x x

Cevizde Antrakozda Koruyucu İlaçlama x x x x

Bademde Bakla Zını İle Mücadele ve Verticilliumda Koruyucu İlaçlama x x x x

Bademde Yaprak Bitiyle Mücadelesi x x
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HAFTALAR 
1 2 3 4

Buğday ve Arpada Kök Çü̈rüklüğü Hasatlığı Mücadelesi x x

Buğday ve Arpada Pas Hasatlığı Mücadelesi x

Buğday ve Arpada Tarla Faresi Mücadelesi x x x x

Buğday ve Arpada Sulama x x

Mısırda Toprak İşleme ve Ekim x x x x

Mısırda Gübreleme, Çapalama ve Yabancı Ot Kontrolü x x x x

Mısırda Kök Boğaz Çür. , Bozkurt  ve Çizgili  Yaprak Kurdu Mücadelesi x x x x

Pamukta Taban Gübresi ve Ekim, Yabancı Ot da Toprak İlaçlaması x x x x

Mercimekte Hort. Böceği Mücadelesi x x

Mercimekte Yeşilkurt Mücadelesi x x x x

Domates, Biber, Patlıcan, Kavun Karpuz, Hıyar ve Kabakta  Dikim x x x

Domates, Biber, Patlıcan da Yastıklara Ekim x

Domates, Biber, Patlıcan da Kök Çürüklüğü x x

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabakta kesici kurtlar ( danaburnu,
bozkurt, tel kurdu) Mücadelesi x x x x

Hıyar ve Kabakta Gübreleme x x

Kavun ve Karpuzda Toprak İşleme x x

Kavun ve Karpuzda Kök Çü̈rü̈klüğü x x x

Marulda Sulama ve Dikim x x x

Marulda Üst Gübreleme x

Sarımsak ve Soğanda Ekim ve Gübreleme x x x x

Sarımsak ve Soğanda Çapalama x x

Sarımsak ve Soğanda Soğan Mildiyösü x x

Antepfıstığında  Toprak İşleme x x x x

Antepfıstığında  Pysilla Mücadelesi x

Bağda Gü̈breleme x x

Bağda Toprak İşleme x x

Bağda Külleme, Mildiyö,  Salkım Mücadelesi x x x x

Ceviz ve Bademde Azotlu Gübre x

Ceviz ve Bademde Toprak İşleme x x x x

Bademde Gövde Kurdu ve İç Kurduyla İle Mücadele x x x x

Bademde Yaprak Bitiyle  Mücadelesi x x x x

Cevizde Antrakoz Mücadelesi x x x x




