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Yay�n �lkeleri 

SAMT�M dergisi Samsun �l Tar�m 
Müdürlü�ü taraf�ndan üç ayda bir olmak 
üzere y�lda 4 defa ç�kar�lan, tar�msal 
içerikli makalelerin yay�mland��� bir 
dergidir. Bu dergide tüm tar�msal 
konularda, ara�t�rma ve derleme 
makaleler yay�mlanacakt�r. 

1. Yay�mlanacak olan makaleler 
ba�ka hiçbir yerde yay�mlanmam�� 
olacakt�r. 

2. Yay�mlanan makalenin 
sorumlulu�u yazar(lar)�na aittir. 

3. Gönderilen makale yay�n 
kurulunca incelenecek, gerekli 
görüldü�ü takdirde anlam ve 
içeri�i de�i�memek kayd�yla 
gerekli düzeltmeler yap�ld�ktan 
sonra yay�mlanacakt�r. 

4. Makale yay�n s�ras� yay�n kuruluna 
geli� s�ras�na göre olacakt�r. 

5. Makalenin disket kayd� e-mail 
adresine gönderilecektir. 

6. Yay�mlanan yaz�lardan dolay�
yazar(lar)a telif hakk� 
ödenmeyecektir. Yay�mlanan 
makalenin yazar(lar)�na 5 dergi 
gönderilecektir. 

 

  Yaz�m Kurallar� 
1. Dergi yay�n dili Türkçe’dir. Varsa 

Abstract ve Keywords k�s�mlar� 
�ngilizce olmal�d�r. Gerekti�inde 
teknik terimlerin Türkçe kar��l��� 
parantez içerisinde verilmelidir. 

2. Gönderilen yaz�lar Word 6.0 veya 
daha üzeri bir versiyonda, A4 
boyutunda, 11 punto, Tahoma
fontunda ve 1 aral�kl� olarak 
yaz�lacakt�r. Makaleler 4 sayfay� 
geçmeyecektir. 

3. Yazar(lar)�n ismi, ünvan� ve kurumu 
makale ba�l���n�n hemen alt�nda 
ortalanm�� bir �ekilde yaz�lacakt�r. 

4. Makalede kullan�lan kaynaklar metin 
içinde ilgili k�s�mda (soyad�, yay�n 
y�l�) esas�na göre, Kaynaklar 
k�sm�nda ise alfabetik s�raya göre 
yaz�lacakt�r. 

 

SAMT�M 
Okuyunuz! 
Okutunuz! 

 
 

 

Milli ekonominin temeli ziraatt�r. Bunun içindir ki 
tar�mda kalk�nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere 
kadar yay�lacak programl� ve pratik çal��malar bu 
amaca ula�may� kolayla�t�racakt�r. 
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Say�n Tar�m Dostlar� 

�limizde yürütmekte oldu�umuz en 

önemli tar�msal faaliyetlerden biri olan 

Sözle�meli Tar�m Modeli özelde ise �yi 

Tar�m Uygulamalar� konusunu bu 

say�m�z�n ana konusu olarak belirledik. 

Yapt���m�z tar�msal faaliyetler içerisinde 

önemli bir yeri olan �TU konusunda 

geçen zaman içerisinde çok önemli 

a�amalar kaydettik. Bu amaçla 

EUREPGAP Sertifikal� K��l�k Sebze 

Üretiminin geli�tirilmesi için Bafra ve 

Çar�amba �lçeleri’nde Sebze Üreticileri 

Birli�i arac�l���yla grup sertifikasyonu 

�eklinde  s�ras�yla 2005 y�l�nda 855 da, 

2006 y�l�nda 2.000 da ve 2007 y�l�nda 

1.139 da alanda lahana grubu k��l�k 

sebze üretimi gerçekle�tirilmi�, il özel 

idaresi kaynaklar�ndan 680.000 YTL 

hibrit fide deste�i sa�lanm��t�r. �yi 

Tar�m Uygulamalar�na destek verilen 

sahalarda kay�t-kimlik sistemi ve kalite 

belgeleme i�lemlerinin, bir y�l içerisinde 

o alanda yeti�tirilen tüm ürünleri  

kapsayacak �ekilde yap�lmas� için 

planlama çal��malar� devam etmektedir. 

Ayr�ca sektöre deste�imizin bir 

göstergesi olarak �l Özel �dare kaynakl� 

projeler kapsam�nda Bafra Sebze 

Üreticileri Birli�i  tüzel ki�ili�i ad�na 

haz�rlanan “Karton Kutu �malat� �çin 

Makine Al�m� Projesi ile “Tohum Atma 

Makinesi” ve “Fide Dikme Makinesi” 

al�m� için projeler haz�rlanm��t�r. �yi 

Tar�m Uygulamalar� kapsam�na al�nan 

ürünler için Entegre Mücadele 

talimatlar� haz�rlanarak, üreticiler 

bilgilendirilmi�tir. Entegre Mücadele 

Yönetmeli�i kapsam�nda, sebze ve 

meyve yeti�tiricili�inde kullan�lacak 

kimyasal ilaçlar�n isim, doz ve son 

ilaçlama ile hasat aras�ndaki sürelerin 

yer ald��� kitapç�klar haz�rlanarak 

sektörün tüm payda�lar�na da��t�lm��t�r. 

Bugün gelinen noktada yapm�� 

oldu�umuz bu çal��man�n ülkemiz ve 

ilimiz için gelecekte çok önemli bir 

çal��ma oldu�unun bilinci ile her geçen 

gün yayg�nla�t�r�lmas� gerekti�ini 

görmekteyiz. Bu nedenle sektör 

temsilcilerinin konuya daha bir özenle 

sahip ç�kaca��na olan inanc�m�zla 

ürününüz sa�l�kl� ve bereketli olsun. 

Sadullah K�RENC� 

Tar�m �l Müdürü 
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TARIMSAL ÜRET�MDE 
“�Y�” NEY�N �FADES� 

 
Kadir �SP�RL� 

�l Müdür Yard�mc�s� 
 

�yi Tar�m. Kimi çiftçilerimiz 
diyecektir ki “�yi Tar�m da nereden ç�kt�. Biz 
y�llard�r kötü tar�m m� yap�yoruz”. Elbette 
kötü yapm�yoruz ama kötü çal���yoruz. Çok 
çal���yor ama plans�z çal���yoruz, çok 
üretiyor ama pazar�n istemedi�ini 
üretiyoruz vs. Y�llarca devam eden k�s�r 
döngülerden sonra çiftçilerimizde, 
tar�mc�lar�m�zda  bu serüvenin art�k bitmesi 
noktas�nda fikir ve güç birli�i noktas�na 
gelmi�lerdir. 
 

�yi Tar�m�n Serüveni : Dünya 
insan�n�n Her türlü g�da ihtiyac�n�n kendi 
ülkelerinden kar��layamamas� neticesi, 
kendi toplumlar�n�n sa�l�kl� beslenebilmesi 
için, ba�ka ülke ve ba�ka topraklardan 
temin etmek zorunda kald�klar� tar�msal 
ürünlerin insan sa�l���na uygun üretilip 
üretilmedi�inin sorgulamaya ba�lam��lard�r. 
�yi tar�m standartlar� 1997’de ABD’den 
ba�lamak üzere, 1999’da AB’de ve 2002’de 
FAO taraf�ndan dünya gündemine al�nm��t�r. 
Ülkemizde ise 2004 y�l�nda yönetmeli�i 
ç�km�� ve üzerinde çal��malar 
yo�unla�m��t�r. 

 
�yi Tar�m Uygulamalar� ile Neler 

Sorgulanmaktad�r 
1. Teknik Standartlar 

�nsan sa�l���na ve çevreye zarar 
verebilecek etkileri minimize edecek 
faaliyetlerin hedeflendi�i standartlard�r.  
* Zararl�larla Entegre Mücadele  
(IPM : Integrated Pest Management)  

� Entegre Ürün Yeti�tiricili�i 
(ICM : Integrated Crop Management) 

 
2- Hijyenik Standartlar 

Hasat edilen tar�msal ürüne hiçbir 
kimyasal, fiziksel ya da mikrobiyolojik 
bula�ma olmamas�n� sa�lamaya yönelik 
standartlard�r. 

 
3- Çal��ma Ortam� Standartlar� 

Tar�msal üretimde çal��anlar�n refah� 
ve ürünün tarladan sofraya ula�ana kadar 
geriye dönük olarak izlenebilir olmas�n� 
amaçlayan standartlard�r. 

�yi Tar�m Uygulamalar� ile Neler 
Hedeflenmektedir 

 Asl�nda çal��malar�m�z�n temelinde 
daha çok üretmek ve daha çok para 
kazanmak olsa da iyi tar�m faaliyetleri ile 
temiz bir çevre, sa�l�kl� g�da üretimi ve 
sa�l�kl� bir insan kitlesi hedeflenmektedir. 
Son y�llarda dünyan�n her taraf�nda g�da 
büyük önem ta��r hale gelmi� ve ülkeler 
karar üzerine kararlar alarak yeni yeni kritik 
de�er saptamalar� ile ald�klar� tar�msal 
ürünleri kendi toplumlar� için güvenilir 
k�lmaya çal��maktad�r. Bu yüzden birçok 
ülkenin büyük emeklerle ürettirdi�i meyve 
ve sebzeler s�n�r kap�lar�ndan geri 
dönmekte, zayi olmakta ve oradan al�nan 
ürünlere kota getirilmektedir. 
 1990’l� y�llarda ülkemizde çokça 
ya�ad���m�z bu dönü�ler çiftçilerimiz ve 
ihracatç�lar�m�z� mecburi entegre ürün 
yönetimleri ve ürün yeti�tiricili�ine 
yönlendirmi�tir. Bugün ya� meyve ve sebze 
ihracat�m�z�n yar�ya yak�n�n� alan Rusya’n�n 
veya di�er AB ülkelerinin de�i�ik 
gerekçelerle al�m� durdurmalar�n�n iç 
piyasadaki yans�malar�n� hep beraber 
ya��yoruz. Bu s�k�nt�lar�n temelinde neyin 
oldu�unu bir çok taraf� ile 
sorgulayabilmekle beraber, as�l s�k�nt�n�n 
standartlar� sa�lamayan ürünler oldu�u her 
a�amada önümüze gelmektedir. 
 Dünyada tar�msal ürün üretiminde 
de�il, tar�msal ürün al�c�lar�nda tekeller 
vard�r. Al�c�lar kendileri için en sa�l�kl� ve en 
ucuz ürün hangisi ise onu tercih etmektedir. 
Bu durumda üreticilerin bu iki unsuru 
dikkate almas� ve kendilerini buna göre 
ayarlamalar� �artt�r. Bir üreticinin “ben 
böyle üretirim isteyen al�r” deme lüksü 
yoktur. Bunu dünya ölçe�inde dü�ünen 
ülkeler ve yine bu ölçekten dünyaya bakan 
çiftçiler ba�arabilecektir. Bu gün ülkemizin 
sebze pazar�ndaki en büyük rakibi olan 
ülkeler bizden çok fazla yol alm��lard�r. Ülke 
ve Dünya pazar�na hakim olman�n yolu 
dünyan�n koydu�u bu standartlar� 
yakalamaktan geçmektedir, öyle ise 
kaybedecek zaman yoktur. Öncelikle ihraç 
ürünlerimiz olmakla beraber tüm tar�msal 
üretimde �Y� TARIM �artlar�n� uygulamamak 
ve ba�arman�n yollar� çiftçilerimizce 
mutlaka aranmal� ve sorgulanmal�d�r. Hem 
belki de herkesin söyledi�i “pazar yok 
satam�yoruz” s�k�nt�lar�n�n alt�nda yatan 
gerçek sebep belki de budur. Ne dersiniz… 
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SÖZLE�MEL� TARIMIN 
YARARLARI 

 
Sevinç SAYGILI 
Ziraat Mühendisi 

 
Türkiye’de tar�m�n içinde 

bulundu�u sorunlarla birlikte sanayi 
kesiminin kaliteli ve yeteri miktarda 
hammadde ihtiyac�, üretici ve sanayici 
aras�nda dikey entegrasyonun 
sa�lanmas� gere�ini ortaya 
ç�karmaktad�r. Dikey entegrasyon, 
herhangi bir mal veya hizmetin 
üretiminden sat���na kadar farkl� 
a�amalar�nda çal��an i�letmeler 
aras�nda yap�lan bir birle�medir. Tar�m, 
sanayi ve ticaret kesimleri aras�nda 
dikey entegrasyonun sa�lanmas� 
konusunda en yayg�n metot ise 
sözle�meli üretim modelidir. 

Sözle�meli tar�m, firmalar ile 
üreticiler aras�nda üretiminden önce 
yap�lan çiftçinin belirli bir ekili� alan� ve 
üretimi gerçekle�tirme sorumlulu�unu 
yükleyen, firmalar�n da elde edilecek 
ürünü belirli �artlarda almay� garanti 
etti�i anla�maya dayal� üretim ve 
pazarlama modelidir. Bu tar�m 
modeliyle, çiftçiler üretti�i ürünü  
pazarlamada ya�ad��� risk ve 
belirsizliklerin azalt�lmas�, küçük çiftçiler 
için dengeli ve sürekli gelir kayna�� 
temin etme, teknoloji transferi, 
üreticilerle etkili bir ileti�im kurma ve 
yak�n diyalog içinde olma gibi birçok 
yararlar� bulunmaktad�r. Sektördeki en 
önemli sorunlar ise yüksek hammadde 
maliyetleri ile standart kalitede ve 
sürekli hammadde temininde ya�anan 
zorluklard�r. Ayr�ca ürün miktar ve 
fiyatlar� da her y�l de�i�kenlik 
gösterdi�inden firmalar maliyetlerini 
önceden belirleyememekte ve üretim 
planlamas� yapamamaktad�r. Sözle�meli 
tar�m ile ürünün yeterli miktarda, 
standartlara uygun ve kaliteli olarak 
yeti�tirilmesi sanayicinin hammadde 
ihtiyac�n�n kesintisiz temin edilmesi ve 
tüketicinin sürekli ve uygun fiyatlarla 

çe�itli ürünleri tüketebilmesi aç�s�ndan 
etkili olmaktad�r. 

Firmalar�n uygulad�klar� çe�itli  
Ar-Ge çal��malar�yla yeni çe�itlerin 
kullan�m�, münavebe uygulamalar�, 
uygun dozda kimyasal gübre ve ilaç 
kullan�m� ve mekanizasyonun 
kullan�lmas� sözle�meli tar�m modelinde 
söz konusu olacakt�r. Bunlar do�rudan 
ürünün miktar ve kalitesini 
etkilemektedir. Sözle�meli tar�m yapan 
üreticinin bu ba�lamda birim alandan 
sa�lad��� net gelir artacakt�r. �� gücünü 
daha verimli kullanacak ve i�letmesinde 
planlamaya gidecektir. 

 

 
Sözle�me tar�m ile tar�msal 

uygulamalarda kullan�lan girdilerin 
(gübre, ilaç vs.) kontrolü, konu ile ilgili 
ara�t�rma ve geli�tirme  al�c� firmalarca 
yap�lmaktad�r. Böylece çiftçilere kredi, 
teknik yard�m ve girdi temininde 
kolayl�klar sa�lanm�� olacakt�r. 

Birçok ülkede özel yasalarla 
hukuki boyutu düzenlenen sözle�meli 
tar�m; ülkemizde ise ba�lang�çta Borçlar 
Kanunu’nda taraflar�n yasalara ayk�r� 
olmamak ko�uluyla sözle�me yapmakta 
serbest olduklar� hükmüne dayanmakta 
iken, uygulamadaki eksiklikleri 
gidermek için 30 Haziran 1996 tarihinde 
22682 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�nlanan “Sözle�meli Ürün 
Yeti�tiricili�i �le �lgili Usul ve Esaslar 
Hakk�nda Tebli�” ve 1 A�ustos 1998 
tarihinde yay�nlanm��t�r. 
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1 A�ustos 1998 tarih 23420 say�l� 
Resmi Gazete’de yay�mlanm�� 
“SÖZLE�MEL� TARIMSAL ÜRÜN 
YET��T�R�C�L��� �LE �LG�L� USUL VE 
ESASLAR HAKKINDA TEBL��”  esaslar� 
gere�i haz�rlanacak sözle�mede 
bulunmas� gereken hükümler; 
1-Taraflar�n ad� ve ünvan�, faaliyet 

gösterdikleri ve ikamet ettikleri yerin 
aç�k adresi, 

2-Sözle�meye konu ürünün cinsi, 
çe�idi, muhtemel teslim miktar�, 
teslim yeri �ekli ve zaman�, 

3-Üretimin yap�laca�� yer, al�c� 
taraf�ndan belirlenecek kalite 
normlar�, ürünün muhtemel sat�� fiyat� 
ile ürün bedelinin ödeme zaman� ve 
�ekli, taksitli ödemelerde ödeme 
plan�na göre uygulanacak faiz 
oranlar�, 

 

 
4-Ürünün, sözle�mede belirtilen 

k�sm�n�n üçüncü ki�ilere 
sat�lamayaca��, 

5-Teslim edilecek ürünün sözle�mede 
yer alan normlara uygun olmas�, 

6-Sözle�me ile belirlenen miktar�n 
yaln�zca al�c�ya sat�labilece�i ve 
al�c�n�n sözle�meye uygun olarak 
belirtilen ürünü sat�n almak zorunda 
oldu�u, 

7-Al�c� taraf�ndan sözle�me kar��l��� 
yap�lan üretim faaliyeti ile ilgili her 
türlü girdi ve nakdi avans�n bu 
sözle�meli üretim faaliyetinin d���nda 
kullan�lamayaca��, 

8-Do�al afetlerin ilgili resmi 
makamlardan al�nacak raporlar ile 
belgelendirilmesi ve öngörülemeyen 
olumsuzluklar�n vuku bulmas� halinde 
taraflar�n birbirlerinden tazminat talep 
edemeyece�i, 

9-Noter masraflar�n�n al�c� taraf�ndan 
ödenece�i, 

10-Üretimin Bakanl�kça belirlenen 
esaslara göre yap�laca��, 

11-Ürün kalitesinin belirlenmesi için 
numunenin hangi esaslara göre 
al�naca��,  

12-Sözle�me kapsam�nda, ürüne ve 
üretim yöntemlerine ait teknik 
hususlar�n ek bir teknik �artname 
kapsam�nda al�c� ve üretici taraf�ndan 
belirlenmesi, 

13-Taraflar, akdettikleri Tar�msal 
Üretim Sözle�mesine özel hükümler 
koyabilirler. Ancak bu hükümler Tebli� 
esaslar�na ayk�r� olamaz, 

14-Ürünün, ödemeye esas fiyat�, üretici 
ve al�c� aras�nda serbest piyasa 
prensipleri çerçevesinde yap�lacak 
anla�maya göre belirlenir, 

15-Tebli� hükümlerine uygun olarak 
yap�lan sözle�meli tar�msal üretimle 
ilgili tüm davalara bakmaya ve 
anla�mazl�klar�n giderilmesine, 
sözle�menin yap�ld��� yerdeki 
mahkemeler ve icra müdürlükleri 
yetkili ve görevlidir, 

16-Ürünün, sözle�mede belirtilen kalite 
normlar�na uygunlu�u, muhtemel 
sat�� fiyat� ile ödemeye esas fiyat�n 
belirlenmesi, sözle�mede yer alan 
hükümlere uyulmamas� di�er 
konularda ç�kacak anla�mazl�klar, 
Müdürlüklerin hakemli�inde anla�ma 
yoluyla çözülür ve durumla ilgili olarak 
bir tutanak düzenlenir. Bunun 
mümkün olmamas� durumunda, 
Tebli�in yarg� yetkisiyle ilgili 
maddesine göre i�lem yap�l�r. 
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TARIMSAL K�RL�L�K VE 
ÇEVRE 

 
Zehra SIRIMSI 

Çevre Yüksek Mühendisi 
 
Birbirlerine ayr�lmaz �ekilde ba�l� 

ve biri di�erine sürekli etki eden toprak, 
su, bitki, hava ve di�er ekolojik 
faktörler ya�ad���m�z çevreyi meydana 
getirir.Dünyay� olu�turan katmanlar�n 
tamam�nda  küçük de�i�iklikleri tolere 
edebilecek mekanizma bulunmaktad�r. 
Bu mekanizmalar sayesinde dünyan�n 
yap�la�ma ve yap�s�nda bir de�i�iklik 
olu�madan canl� ya�am� sürmektedir. 
Çevresel ortamlarda miktarlar� al���lm�� 
de�erlerin üzerine ç�kan maddeler  
dünyan�n kirlenmesine sebebiyet 
vermekte, varolan  mekanizmalar� felce 
u�ratarak kendi kendini yenileyebilir 
çevresel ortamlar� yok etmektedir. 

Dünyada ilk at�k ilk hayvan�n 
yarat�l��� ile ba�lamakla birlikte insan�n 
varl��� ile ilerlemi�, sanayi devrimiyle 
ba� edilemez duruma gelmi�tir. 
Tar�msal faaliyetleri yürüten çiftçilerimiz 
çe�itli sanayi at�klar�ndan bitkileri ve 
hayvanlar� zarar gören bir kesim olarak 
i�lerini yürütürken son yüzy�lda  
kimyasal gübre ve kimyasal ilac� 
kullanmaya ba�layarak kendisi kirlilik 
kayna�� haline gelmi�tir.Modern 
tar�msal i�levler ile meydana gelen bu 
yeni bozucu unsurlar�n neden oldu�u 
süreçler ise genellikle dönü�ümsüz 
sonuçlar do�urur hale gelmi�tir. 

Üstelik tar�msal kirlilik yaln�zca 
çevre kirlili�i ve do�al dengenin 
bozulmas�na neden olmamakta ayn� 
zamanda besin zinciriyle tüm canl�lara 
ula�arak ya�amlar�n� tehdit etmektedir. 
Bu tehdidin süreklili�i ve h�zla ilerleyi�i 
her geçen gün do�adaki geriye dönü�ü 
biraz daha zorla�t�rmaktad�r. 

 
Tar�m�n Çevreye Etkileri 
1. Tar�msal Üretimin Bitki Örtüsü 

Üzerindeki Etkisi 
Tar�m topraklar�n�n i�lenmesi ile 

ba�layan do�al bitki örtüsünü  yok etme 

süreci,yeni türler olu�mas�na neden 
olmu�tur. Geli�en yeni türler üzerinde 
ta��nan, do�al çevreye zararl� 
mikroorganizmalar ve bu zararl�lar�n 
olu�turdu�u genetik kirlilik  
olu�maktad�r.Bu yeni  bitki örtüsü do�al 
yap�n�n kendini temizleyebilme gücünü 
yok etmektedir. Tar�msal mücadelede 
kullan�lan  kimyasal ilaçlar topra��n 
yap�s�n� bozmakta ve bitkisel üretiminin 
gelecekte hiç yap�lamamas� durumuna 
do�ru gitmektedir. 

 

 
 
2- Tar�msal Sulama 
Yanl�� sulama uygulamalar� 

sonucunda ciddi boyutlara ula�abilen 
çevresel sorunlar ortaya ç�kmaktad�r. 
Taban suyu yükselmesi, tuzluluk, gübre 
ve kimyasal ilaç kal�nt�lar�n�n sulama 
suyuyla derine inmesi, sulamadan 
dönen sular�n tuz konsantrasyonlar�n� 
art�rarak yeralt� ve yerüstü sular�na 
kar��mas�, yeralt� su rezervlerinin 
tüketilmesi, iz elementlerin su 
kaynaklar�nda birikmesi, toprak 
erozyonu ve bu sulardan yararlanan 
canl�lar (bitki, hayvan ve insan) 
üzerinde hastal�k ve zararlar�n 
olu�mas�, tuzlu drenaj sular�n�n tahliye 
a��zlar�ndaki toprak kirlili�i yanl�� 
sulama uygulamalar�ndan kaynaklanan 
temel çevre sorunlar�d�r. 

3- Yeti�tirme Teknikleri ve Tar�m 
Alet-Makinalar� 

An�z yakma, kara nadas 
uygulamas�, meyilli alanlar�n tar�ma 
aç�larak sürülmesi, sürüm tekni�inin 
yaratt��� erozyon riskleri, topraklar�n 
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organik maddece fakirle�mesi en büyük 
tehlikelerdir. 

Bu risklerin içinde en önemlisi 
topraklardaki organik madde 
kay�plar�d�r. Bilindi�i gibi organik 
maddenin olmad��� topraklar çöl 
topraklar�d�r, Türkiye’de de son elli y�l 
içinde tar�m topraklar� süratle organik 
madde yönünden fakir topraklar s�n�f�na 
gerilemi�tir. Türkiye’deki tar�m 
topraklar�n�n %87’sinde organik madde 
oran�n�n %0,87’ye dü�tü�ünü, genelde 
topraklar�m�z�n %1-2 oran�nda organik 
madde içerdi�ini görmekteyiz. 
Topraklarda iyile�tirici, �slah edici, nem 
depolay�c�, a��r� s�cak ve so�uktan 
koruma özelli�i kazand�ran organik 
maddenin eksikli�i, toprak alt� 
mikroorganizmalar�n ve yüksek canl�lar�n 
ya�am �ans�n� azaltarak toprak içi 
ekosistemi bozmaktad�r. 

 

 
 
Tar�m topraklar� yap�sal, 

topo�rafik ve iklimsel durumlar�na 
uygun tar�msal alet ve i�leme yöntemi 
ile i�lenmelidir. Uygun olmayan toprak 
i�leme yöntemleri çevre üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaktad�r. Toprak 
yap�s� bozulmakta tar�m topra��n�n su 
geçirgenli�i dolay�s�yla tutulan su 
azalmaktad�r. Ayr�ca toprak canl�lar�n 
ya�am ko�ullar� olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Tar�msal alet ve 
makinelerinin yak�t art�klar� atmosfer 
kirlili�ine neden olmaktad�r. 

Ayr�ca yanl�� uygulamalarla artan  
toprak erozyonu da verimlilik düzeyi 

yüksek olan üst topra��n ta��narak 
kaybolmas�, toprak ekosistemini 
olumsuz etkileyerek toprak üretkenli�ini 
azaltmaktad�r. Yanl�� arazi kullan�m�, 
çiftçilerin hiçbir önlem almadan meyilli 
alanlarda i�lemesi, nadas sisteminin 
yayg�n olmas�, tar�m alet ve 
makinelerinin iklim ve toprak 
özelliklerine göre seçilmeyi�i, tarla 
açmalar ve usulsüz kesimlerle bitki 
örtüsünün yok edilmesi sonucu toprak 
ekosistemlerinin bozulmas�nda temel 
etkenlerdir. 

 

 
Yanl�� toprak i�leme ve tar�msal 

faaliyetler sonucu erozyon nedeniyle 
tar�m arazilerinden çok fazla miktarda  
topak parças� akarsulara, göllere ve 
barajlara ula�abilir. Bu durum barajlar�n 
ekonomik ömrünü azaltt��� gibi, bal�k 
yumurtalar�n� örterek çevre sorunlar�na 
neden olmaktad�r. 

4- Tar�msal Girdilerin Çevre 
Üzerindeki Etkisi  

Tar�mda en yayg�n olarak 
kullan�lan girdiler gübreler ve tar�m 
ilaçlar�d�r. Kullan�lan kimyasallar   daha 
bol ürün elde edilmesinde yararl� 
olmas�na ra�men, ba�ta toprak ve su 
olmak üzere çevrede bir tak�m olumsuz 
etkilere de neden olmaktad�rlar. 

 
Kimyasal �laçlar Ve Gübreler 

Bitkilerdeki hastal�k ve zararl�lar� 
önlemek amac�yla kullan�lan kimyasal 
ilaçlar�n  bitkilerin üzerine at�ld�klar�nda, 
ilaçlar�n ancak %33’ü bitkiye 
ula�makta, %60-70’i ise rüzgarla 
sürüklenmekte y�kanma ve s�zma yolu 
ile hedef d���na ve topra�a 
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ula�maktad�r. Topra�a dü�en 
kimyasallar sulama ve ya�mur sular� ile 
yer alt� sular�na, akarsu ve göllere 
kar��arak burada ya�ayan canl�lar�n 
ölümüne, insanlarda akut ve kronik 
zehirlenmelere neden olmaktad�r. 
Do�rudan hedef al�nmayan bu 
ortamlara kar��an ilâçlar, birbiriyle 
ba�lant�l� olarak pek çok canl� grubunu 
da etkilemektedir. A��r� ilaç kullan�m� 
yaban hayat�n� da etkileyerek ku�larda 
ve bal�klarda üreme bozukluklar�na, 
yumurta veriminin dü�mesine ve toplu 
ölümlere   neden olurlar. 

Kimyasal ilaçlar�n çevrede 
istenmeyen etkileri; 

a- Akarsu, göl ve denizlerin  
yabanc� madde miktar� yükselmesi 
nedeniyle su kirlili�i ortaya ç�kar. Su 
süreç içinde kullan�lamaz hale gelebilir. 

b- Su canl�lar� ve su ku�lar� için 
zehirli etkisi vard�r. Bal�klarda ani ölüm 
meydana getirebilir. 

c- Bitki ve bal�k  kalitesinin insan 
ve hayvan sa�l���n� tehdit edecek 
düzeyde de�i�mesi. 

 
Topraklar�n kirlenmesi 

bak�m�ndan gübrelerin bile�iminde 
bulunan bitki besin elementleri 
yönünden her hangi bir kirlenme 
problemi bulunmamaktad�r. Ancak 
gübre üretiminde kullan�lan 
hammaddelerde do�al olarak bulunan 
ve bitkiler için mutlak gerekli olmayan 
baz� maddeler zamanla tar�m 
topraklar�nda kirlenmeye yol 
açmaktad�rlar. Kimyasal gübrelerin 
toprak kirlili�ine olan etkileri daha çok 
kimyasal gübrelerin bile�iminde bulunan 
toksik metal ve a��r metallerden 
kaynaklanmaktad�r. Topraklar�n a��r 
metallerce kirletilmesinde özel bir 
tehlike vard�r. Çünkü bu elementlerin 
topraklara bula�mas� ve birikmesi geri 
dönü�ümsüz niteliktedir. Tar�m 
topraklar�na giren a��r metaller hem 
insanlar üzerinde hem de ekolojik çevre 
sa�l��� üzerinde olumsuz etkilere 
sahiptir. A��r metaller grubuna giren 
kadmiyum (Cd) elementi önemli bir 

çevre kirleticisi olarak bilinmektedir. Cd 
bitkiler, insanlar ve hayvanlar için 
toksik etkiye sahip bir elementtir. 

 

 
 
Gübrelerin çevrede istenmeyen 

etkileri �u �ekilde s�ralanabilir.  
a-S�zma ve yüzey ak��lar� ile yer 

alt� ve yüzey sular�n�n nitrat kapsam�n�n 
yükselmesi, 

b-Fosforlu gübreleme ile akarsu, 
göl ve denizlerin fosfor içeri�inin 
yükselmesi nedeniyle ortaya ç�kan 
ötrifikasyon,  

c- Özellikle azotlu gübreleme ile 
bitki kalitesinin insan ve hayvan 
sa�l���n� tehdit edecek düzeyde 
de�i�mesi, 

d- A��r� gübreleme ile topra��n 
asitle�mesi ve strüktürün bozulmas�na 
neden olarak burada ya�ayan toprak 
canl�lar�n� da dolayl� olarak olumsuz 
yönde etkilemesi, 

e- Azotun denitrifikasyonu 
sonucunda olu�an diazot monoksitin 
artan miktarda atmosfere geçerek ozon 
tabakas�n�n parçalanmas�n� te�vik 
etmesi, 

f- Tek yönlü gübreleme ile 
tar�msal ürünlerde ba�ta koku ve tat 
olmak üzere birçok niteli�inin bozulmas� 

 
Gübrelerin Su Kirlili�ine Etkisi 

Gübre elementlerinden sadece N 
ve P sularda kirlilik yapt��� 
belirlenmi�tir. Hiçbir bitki, tar�msal 
üretimde uygulanan gübrelerin 
%100’ünden faydalanmaz. Genellikle 
bitkiler azotlu ve potasyumlu gübrelerin 
en fazla %60’�ndan fosforlu gübrelerin 
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%20’sinden yararlanabilirler. Peki 
geriye kalan gübre ne olmaktad�r? Son 
y�llarda yap�lan ara�t�rmalarda ister 
kimyasal olsun, ister organik kaynakl� 
olsun azotlu ve fosforlu gübrelerin 
yüzey ak��lar�yla nehir ve göllere 
ta��nd���, nitratlar�n yer alt� sular�na 
kar��t��� ortaya konmu�tur. Yüzey 
sular�ndaki N ve P sadece gübrelerden 
kaynaklanmamaktad�r. Fakat tar�msal 
faaliyetlerden gelen k�s�m, toplam 
kirlili�in önemli bir k�sm�n� 
olu�turmaktad�r. Azot kirlili�inin %75’i, 
fosfor kirlili�inin ise %88’i tar�msal 
kaynakl� yüzey ak��lar�nda meydana 
gelmektedir. 

 

 
Kimyasal gübre kullan�m�n�n 

sular�n kirlenmesi üzerine etkili oldu�u 
bilinmektedir. Özellikle nitratl� gübreler, 
genel olarak da azotlu gübrelerin yo�un 
kullan�m� sonucu yeralt� ve yerüstü 
sular�n�n nitrat içeri�i artmaktad�r. 
Y�kanarak yer alt� sular�na kar��an 
azotun %99’unun NO3 formunda 
%1’inin ise NH4 oldu�u saptanm��t�r . 

A��r� fosforlu gübre kullan�m� 
topraklarda birikime neden olmaktad�r. 
Su erozyonu ile, tar�m arazilerinin 
yüzeyinde fosforca zenginle�mi� olan 
toprak su kaynaklar�na ula�maktad�r. 
Yüzey sular�ndaki fosfor 
konsantrasyonunun art��� alg geli�imini 
te�vik etmekte, alg geli�iminin art��� ise 
sular�n oksijen dengesini bozarak bu 
sulardaki canl� ya�am�n� s�n�rlamaktad�r. 
Ötrofikasyon art�k ilimizde de s�k�nt� 
yaratabilir hale gelmi�tir. Ancak göl ve 
akarsular�n P kirlenmesinde en büyük 
kaynak tar�m de�ildir. Göl ve 
akarsular�n en büyük kirleticileri ba�ta 

deterjanlar olmak üzere kentsel 
at�klard�r. Köylerimizde kanalizasyon 
sistemi olmamas� ve her evde foseptik 
uygulamas�na geçilememesi  
ötrofikasyonu �iddetlendirmektedir. 

Kimyasal Gübrelerin Bitki 
Kirlili�ine Etkisi: Bitkilerde kirlilik 
denilince, genellikle bitkilerin insan ve 
hayvan sa�l���na zararl� maddeler 
içermesi akla gelmektedir. Bitkisel 
ürünlerdeki sa�l��a zararl� baz� 
maddeler çevre ko�ullar�ndan çe�itli 
�ekillerde etkilenmektedir. Bu çevre 
ko�ullar� içerisinde bitkilerin beslenmesi 
ve di�er bir deyi�le gübreleme de 
önemli bir yer tutmaktad�r. 

Bitkilerin bünyesinde farkl� 
miktarlarda bulunan P, K, Mg, Cl, S ve 
baz� a��r metaller gibi bitki besin 
elementleri, insan ve hayvan 
beslenmesi için de gerekli 
elementlerdir. Bitki beslenmesinde 
önemli bir besin olan NO3 ise insan ve 
hayvan beslenmesinde gerekli de�ildir. 
Ayr�ca insan ve hayvan vücudundan 
kolayca d��ar�ya at�labildi�i için zararl� 
bir etkiye sahip de�ildir. Ancak bir di�er 
azot bile�i�i olan nitrit (NO2) ise sa�l�k 
aç�s�ndan zararl� bir bile�iktir. Yeni 
hasat edilen bitkilerde genellikle zararl� 
düzeyde nitrit (NO2) bulunmamakta, 
ancak hasattan sonra özellikle 
sebzelerde ve yem bitkilerinde bulunan 
nitrat, ta��ma ve depolama ko�ullar�n�n 
uygun olmamas� durumunda veya bu 
bitkisel ürünlerin i�lenmesi s�ras�nda 
k�sa sürede indirgenerek nitrit (NO2)’e 
dönü�ebilmektedir. Nitrit veya nitrat 
içeri�i yüksek içme sular� ve sebzeler 
insan sa�l���na zararl� olup mide ve 
ba��rsak kanseri ile küçük çocuklarda 
kans�zl�k hastal���na neden olmaktad�r. 

Temiz çevrede ya�amak her 
vatanda��m�z�n anayasal hakk�d�r. 
Bununla birlikte temiz çevreyi gelece�e 
ta��maksa hem anayasal hem de insani 
bir zorunluluktur. Bunun ilk ad�m� 
çevreye zararl� faaliyetlerimizin neler 
oldu�unu bilmek ve gereken önlemleri 
almakt�r. Unutmay�n. Ya�anacak ve 
gidilebilecek ba�ka bir dünya yok. 
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SÖZLE�MEL� ÜRET�M MODEL� 
VE SAMSUN YAKLA�IMLARI 

 
Burhan HEK�MO�LU Mustafa ALTINDE�ER 

Tar�m �l Müd. Strateji Geli�tirme Birimi 
 
Samsun �limizde ba�ta Organik 

yumurta olmak üzere organik 
üretimlerde, �yi Tar�m Üretimlerinde, 
�eker pancar� üretiminde, Tohumculuk 
sektöründe, Süt sektöründe, biyodizele 
yönelik ya�l� tohum üretiminde 
sözle�meli üretim modeli az miktarda 
olsa bile uzun zamand�r uygulanmaya 
çal���lmaktad�r. Ba�ta Sebze alt sektörü 
olmak üzere di�er alt sektör 
üretimlerinde bu model taraflar 
aç�s�ndan cazip hale gelmeye 
ba�lam��t�r. Son y�llarda k�rsal kalk�nma 
yat�r�mlar�n�n desteklenmesi 
programlar�n�n, AB hibe projelerinin, 
Özel idare veya Özel sektör katk�s�yla 
Samsun �limizde ba�ta sebze olmak 
üzere Tar�msal Sanayi yat�r�mlar�n�n 
do�ru yönde geli�meye ba�lad���n� 
görmekteyiz. Ancak söz konusu sektör 
Bafira örne�inde  oldu�u gibi, zaman 
zaman baz� sebze çe�itlerinde 
üretiminin yetersiz oldu�u durumlarda 
s�k�nt� ya�anmakta, üretim kapasitesini 
kullanamamakta, il d���ndan ürün 
bulmak aray��lar�na girmek zorunda 
kalmaktad�r.  

Samsun �li Tar�m sektörünün 
gelece�i ad�na Tar�msal sanayinin 
rekabet edebilirli�ini art�r�c� nitelikte 
uygun ve kaliteli ham maddenin temin 
edilmesi ile üretici yönünden sat�� 
riskinin azalt�lmas� aç�s�ndan sözle�meli 
üretim modeli binmesi ve uygulanmas� 
son derece önemlidir. 

1- Sözle�meli (tar�m) üretim; 
5488 say�l� Tar�m Kanununun 13. 
maddesinde “Bakanl�k, tar�m 
sektöründe sözle�meli üretimin 
geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas� için 
gerekli düzenlemeleri yapar. Sözle�meli 
üretimi özendirmek üzere üreticilere, bu 
Kanunla belirtilen desteklerin 
verilmesinde öncelik tan�n�r” ifadesiyle 
yer al�r. 

(2006-2010) Tar�m Stratejisi 
Sözle�meli üretimde; Kaynaklar�n 
etkin kullan�m� çerçevesinde ekonomik, 
sosyal, çevresel ve uluslar aras� 
geli�meler boyutunu bütün olarak ele 
alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, 
sürdürülebilir bir tar�m sektörünün 
temel amaç oldu�unu belirtir. 

Stratejik Amaçlar içinde 
sözle�meli tar�ma; Tar�msal 
pazarlama altyap�s�n�n iyile�tirilmesi ve 
üreticinin pazara eri�im düzeyinin 
art�r�lmas�, tar�m-sanayi entegrasyonu 
geli�tirilmesi, i�leme sanayinin rekabet 
edebilirli�ini art�r�c� nitelikte uygun ve 
kaliteli ham maddenin temin edilmesi 
ile tüketici tercihlerinin kar��lanmas� 
amac�na yönelik tedbirlerin al�nmas�n� 
belirterek destek verir. 

 

 
Sözle�meli (tar�m) üretim 

modeli, firmalar ve üreticiler aras�nda 
ürünün ekim-dikim zaman�nda veya 
üretimden önce yap�lan, çiftçinin belirli 
bir ekili� alan� ve üretimi gerçekle�tirme 
sorumlulu�unu yüklemesine kar��n, 
firmalar�n da elde edilecek ürünü belirli 
�artlarda garantili almas�na dayal� 
üretim ve pazarlama �eklidir. 

 
2-Sözle�meli Tar�m� Modelini 

Olu�turan Nedenler 
a- Sözle�meli tar�m gibi 

entegrasyon hareketlerinin en önemli 
itici güçlerinden birisi tüketici 
pazar�ndaki geli�melerdir. Tüketicinin 
daha bilinçli hale gelmesi, olu�an 
talebin sürekli kar��lanabilmesi, kalite 
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ve istenen miktarda üretim, sözle�meli 
tar�m için ana nedenlerden biridir. 

b- Sözle�meli tar�m, yeni üretim 
tekniklerinin uygulama alan�na h�zl� bir 
�ekilde aktar�lmas�n�n en önemli yolu 
olarak görülmektedir. 

c- ��leme sanayinde en ba�ta 
sabit yat�r�m masraflar� gelmektedir. Bu 
durumda üretim dalgalanmalar�, 
i�letmeleri olumsuz yönde 
etkileyecektir. Özellikle hammadde 
sa�lamas�ndaki dalgalanma bunda 
önemli rol oynamaktad�r. Sürekli 
olarak, istenen miktar ve kalitede girdi 
sa�laman�n en etkin yolu olacak model 
gibi görülmektedir. 

d- Tar�msal faaliyet çok say�da 
da��n�k ve küçük i�letmelerde 
yürütülüyor ise, sermaye ve yönetim 
aç�s�ndan önemli eksiklikler bulunur. 
Model bu eksiklikleri de giderme 
iddias�ndad�r. 

e- Bunlara ek olarak riskin 
azalt�lmas�, maliyetin dü�ürülmesi, 
yönetim �eklinin iyile�tirilmesi, pazarl�k 
gücünün kazan�lmas�, pazar�n 
iyile�tirilmesi, uygun girdi sa�lanmas�, 
yeni teknolojilerin adaptasyonu ve 
geli�tirilmesi, sermaye temini gibi 
faktörler de s�ralanabilir. 

Sözle�meli tar�m�, s�n�rl� 
sözle�me ve tam yetkili sözle�me 
diye s�n�fland�rmak mümkündür. S�n�rl� 
sözle�mede, üretici sadece ald��� 
girdiler nedeniyle bir borç ili�kisine 
girer. Al�m garantisi yoktur. Yada 
sadece al�m sözle�mesi yap�larak, 
çiftçinin belirli nitelikte ürünü için bir 
Pazar garantisi sa�lamaktad�r. Tam 
yetkili sözle�mede ise, hem girdi 
sa�lan�r, hem de belirli nitelikte ürünü 
için al�m garantisi verilir  

3-Sözle�meli Ürünün Temel 
Özellikleri �öyle S�ralanabilir  

A) Ürünün Yap�s�: Dünyadaki 
sözle�meli tar�m uygulamalar�  belirli 
alanlarda yo�unla�m��t�r. Sözle�me 
yap�lacak ürünün sanayide  kullan�m 
imkanlar�, dayan�kl�l���, üreticilerin 
sosyal ve ekonomik özellikleri ve 
üretimin co�rafi da��l�m� gibi özellikler, 

sözle�meli üretimin tercih edilmesinde 
etkili olabilmektedir. Nitekim dünyada 
daha çok �eker kam��� ve pancar�, 
meyveler, sebzeler, et ve yumurta 
tavukçulu�unu birtak�m arpa, et ve süt 
üretiminde sözle�meli üretim ba�ar�l� 
olarak uygulanabilmi�tir 

 

B) Fiyatlar ve Fiyat politikas� : 
Fiyatland�rma politikas� modelin ba�ar�s� 
veya ba�ar�s�zl���n� belirleyen önemli 
faktördür. Sözle�melerde ürün 
fiyatlar�n�n belirlenmesinde pazar�n 
yap�s� etkili olmaktad�r. Sözle�meler, 
fiyat de�i�keni bak�m�ndan dört grupta 
toplanabilir. 

a. Sabit Fiyatl� Sözle�meler : 
Sözle�me onaylad��� zaman kesin 
olarak ürünün al�c�ya sat�� fiyat� bellidir. 
Bu tip sözle�meler ile pazar riski, 
üreticiden al�c�ya transfer edilmektedir. 

b. Pazar Fiyat� Esas�na 
Dayanan Sözle�meler : Al�c� firma 
ürün bedelini sat�� zaman� piyasada 
olu�an fiyat üzerinden ödemektedir. Bu 
tip sözle�melerde tek ve kesin bir sat�� 
fiyat� yoktur. Firmalar fiyat riskini 
üreticide b�rakmakta ve üreticiye pazar 
garantisi sa�lanabilmektedir. 

c. Üretim Masraflar� Esas�na 
Dayanan Sözle�meler : Hasattan 
sonra üreticinin üretim maliyeti 
hesaplan�r. Üretim maliyetine 
sözle�mede belirtilen bir oranda üretici 
kar pay� ilave edilerek al�c� firmalar�n 
ürün sat�n alma fiyat� elde edilir. 

d. Fiyat� Belirli Olmayan 
Sözle�meler : Bu sözle�melerde fiyatla 
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ilgili herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktad�r. Sadece üretici 
ürününü ilgili al�c�ya sat�� için sözle�me 
yapmaktad�r. Sat�� fiyat� üç yöntemden 
biri esas al�narak belirlenebilir. 

C) Makro Ekonomik ve 
Kurumsal Politikalar : Al�c� ve 
üreticinin ürün bedellerini ödeme 
sistemi al�c� ve i�leyicinin monopol (tek 
al�c�) olma durumlar� da sözle�me 
modelinin temel belirleyicisidir. Ayr�ca 
ulusal tar�m, sanayi ve ticaret 
politikalar�n�n bir arac� olarak sözle�meli 
üretim, devlet taraf�ndan te�vik 
edilebilir. Bu amaçla özellikle çiftçi 
e�itim-yay�m girdi sübvansiyonu ve 
tar�m�n kredilenmesi ile sözle�meli 
üretimin ili�kilendirilmesi yararl�d�r. 

D)  Sözle�me Süresi : 
Sözle�me yap�lmas�nda amaç, taraflar 
aras�nda arz ve talep uyumunun 
sa�lanmas� oldu�undan, sözle�me 
süresi bu amaca yönelik olarak kesin bir 
biçimde belirlenmelidir. 

E) Üreticilerin Al�c� Firmalarla 
Ortakl��� : Modelin uygulanmas�ndaki 
ba�ar�n�n yükseltilmesi için, üreticilerin 
al�c� i�letmelere belirli bir sermaye 
kat�l�m�yla ortakl��� sa�lanabilmektedir. 

 
4-Modelin Dünyada ve 

Türkiye’deki Uygulamalar�  
 
a-Dünyada Uygulamalar� 
Sözle�meli tar�m uygulamalar� 

yeni bir yakla��m de�ildir. 1885 sonras� 
dönemde Japonlar taraf�ndan Taiwan’ 
da �eker üretimi için kullan�lm��t�r. 20. 
yüzy�l�n ba�lang�c�nda ise Orta 
Amerika’da ABD muz firmalar�nca 
uygulanm��t�r. Gerçek anlamda 
sözle�meli tar�m�n geçmi�i 1940’lara 
gitmekte olup bu tarihlerde Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da tohumluk üretiminde 
kullan�lm��t�r. 1945 sonras� tohum 
endüstrisinin yeniden yap�lanmas� 1970 
ve 1980’lerde tohumculuk �irketlerinin 
birle�melerini ve i�birli�ine gitmelerini 
gerektirmi�tir. 20. yy sonlar�na do�ru 
Bat� Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya 
da sözle�meli tar�m g�da sanayinin kritik 

bir unsuru olmu�tur. ABD'de sözle�meli 
üretim 1950’lerde broiler yeti�tiricili�i 
ile ba�lam��t�r. ABD'de 1990 verilerine 
göre sözle�meli tar�m uygulamalar� 
pamukta %12 iken, broilerde %90 ve 
sebze i�lemede %80’e ula�m��t�r. 

 

Avrupa Birli�inde tar�m 
ürünlerinin sözle�meli yeti�tirilme 
oranlar� ülkelere göre de�i�iklik 
göstermektedir. Ülkelere göre dana 
etinin %3-95’i, sütün %1-99’u, tavuk 
etinin %15-95’i, yumurtan�n %10-70’i, 
�eker pancar�n�n %100’ü, patatesin 
%2.5-71’i, bezelyenin %85-100’ü, 
sanayi tipi domatesin %100’ü 
sözle�meli olarak yeti�tirilmekte ve 
pazarlanmaktad�r. 

b- Türkiye’de Uygulamalar� 
Günümüzde Türkiye �eker 

Fabrikalar� Anonim �irketi ve Pancar 
Ekicilerinin �stihsal Kooperatifler Birli�i 
çiftçiyle sözle�meli pancar tar�m� 
yapmaktad�r. �eker pancar�ndan sonra 
sözle�meli üretimin uyguland��� ürün 
sanayi tipi domatestir. �eker pancar� 
al�c�s� sadece birer kamu kurulu�u 
kooperatifi olmas�na kar��n, sözle�meli 
sanayi tipi domateste al�c�, g�da 
sanayinde faaliyette bulunan çok say�da 
ve de�i�ik niteliklerdeki i�letmelerdir. 
Meyve ve sebze i�leme sanayinde 
sözle�meli tar�m uygulamas� yayg�n 
olarak görülürken, bu sanayi kurulu�lar� 
çe�itli nedenlerle spot al�mlar da 
yapmaktad�r. Bu entegrasyon genellikle 
sanayi ve ticaret kesimlerinde 
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hammadde olarak kullan�lan ürünler ve 
özellikle tohumculuk endüstrisinde 
geli�mi�tir. Bursa, Bal�kesir, Çanakkale, 
�zmir ve Manisa illerinde domates 
bezelye ve meyve suyu ve konserve 
üreten üreticiler ile bölge de faaliyette 
bulunan sanayi tesisleri aras�nda 
entegrasyona gidilmi�tir. T�GEM de 
1965 ten bu yana sözle�meli tohumluk 
üretimi çal��malar� yap�lmaktad�r. Özel 
sektörün tohum üretimindeki rolünün 
artmas� ve piyasa pay�n�n artmas�na 
paralel olarak T�GEM sözle�meli tohum 
üretimi alanlar�n� kademeli olarak  
daraltm��t�r. 

Günümüzde Antalya ve Mu�la 
bölgelerinde kesme çiçek, Özellikle Ege 
ve Akdeniz bölgesinde dondurulmu� 
meyve ve sebze, konserve sanayinde 
söz konusu firmalar çok çe�itli sebze 
meyvelerin temini için sözle�meli üretim 
yapmaktad�r. Ayr�ca ülkemizin de�i�ik 
yerlerindeki süt birliklerinde belirli 
dönemler ile süt üreticileri ad�nca 
anla�ma yapmak için ihaleler 
düzenlemekte ve bu ihaleyi kazanan 
firma belirli süreler ile sözle�me ile 
belirlenen fiyat üzerinden üreticinin 
sütünü toplamaktad�r. 

 
2.3. Modelin Hukuki Durumu 
Sözle�meli üretim 1996  y�l�nda 

ç�kar�lan tebli�e kadar borçlar kanunu 
hükümlerine göre yap�l�yordu. Tar�m ve 
Köy ��leri Bakanl��� 30 haziran 1996 
tarihinde 22.682 say�l� resmi gazetede 
sözle�meli tar�msal ürün yeti�tiricili�i ile 
ilgili usul ve esaslar hakk�nda tebli� 
yay�nlam��t�r. Bu tebli�de ülkemizde 
sözle�meli üretim uygulamalar�n� 
disipline etmek, uygulamalar�n 
yayg�nla�mas�n� sa�lamak ve bu 
alandaki hukuki bo�lu�u gidermek 
amaçlanm��t�r.  

Ancak ülke genelinde uygulay�c� 
kurulu�larca yeterince dikkate 
al�nmad��� tar�m kurulu�lar� ile üretici 
örgütlerinin konu ile yeterince 
ilgilenmedikleri gözlenmektedir. 

Tar�m ve Köy ��leri Bakanl��� 1 
A�ustos 1998’de yeni bir tebli� 

yürürlü�e sokmu�tur. Bu tebli� ile 
getirilen yeni düzenlemeler �unlard�r: 

a. Ürüne ait varsa TSE standard� 
veya al�c� taraf�ndan belirlenecek kalite 
normlar� sözle�mede yer alacak. 

b. Ürünle ilgili olarak üretici 
taraf�ndan bankalardan al�nacak 
tar�msal kredilerde al�c�n�n kefil olmas� 
ile ilgili düzenleme kald�r�lm��t�r. 

c.  Üreticinin, üretim süresince 
üretim yap�lan yerde oturma 
zorunlulu�u kald�r�larak, üretici veya 
vekilinin üretim süresince üretime 
kat�lma  zorunlulu�u getirilmi�tir. 

d. Sözle�meli hayvansal ve su 
ürünleri üretiminin bakanl�kça 
belirlenen esaslara uygun yap�labilmesi 
, tebli� kapsam�na al�nm��. 

e. Sözle�me kapsam�nda ürün ve 
üreticiler ait teknik hususlar�n, ek bir 
teknik �artname kapsam�nda al�c� ve 
üretici taraf�ndan belirlenmesi. 

f. Üretici ve al�c�n�n anla�mas� 
halinde sözle�meye  konu olan 
ürünlerin tar�m sigortalar� kapsam�nda 
sigorta ettirilmesine  imkan tan�nm��. 

g. Fiyatland�rmada ürünün 
ödemeye esas fiyat�n�n üretici ve al�c� 
aras�nda serbest piyasa prensipleri 
çerçevesinde  yap�lacak antla�maya 
göre belirlenmesi esas� getirilmi�. 

h. Ödemelerde ürün bedelinden 
ayni  ve nakit avans dü�üldükten sonra 
kalan k�sm�n sözle�mede belirtilen 
ödeme plan�na göre yap�lmas�. 

i. Sözle�meye uyulmas� halinde 
Tar�m ve Köy ��leri Bakanl��� ile il ve 
ilçe müdürlüklerince görevlendirilecek 
heyetteki ki�i say�s� en az ikiden üçe 
ç�kar�lmas� 

j. Al�c� ve üreticilerin sözle�me 
taahhütlerine uymamalar� halinde tespit 
edebilecek tazminat miktar�n�n 
hesab�nda, ticari kredi faizi üzerine 
TCMB reeskont faizi oran�nda faizin 
al�naca�� ile ilgili de�i�iklik yap�lmas�. 

k. Anla�mazl�k sorunlar�n�n 
çözümünde her iki taraf�n temsilcileri ile 
birlikte yap�lan tespit sonucu anla�ma 
sa�lanamazsa, sorunun yarg�ya intikal 
ettirilece�i. 
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SÖZLE�MEL� TARIMIN 
TANIMI VE 

SINIFLANDIRILMASI 
 

Tanju ÖZKAYA 
Ziraat Mühendisi 

 
Sözle�meli üretim (tar�m), dikey 

entegrasyonun sa�lanabilmesi için 
önerilen alternatif stratejilerin 
tamam�nda izlenebilecek bir 
yakla��md�r. Bu modelde, do�rudan 
üreticiler ile sanayi ve ticaret firmalar� 
ili�ki kurabilecekleri gibi, üretici 
örgütleri ve özellikle de birim 
kooperatifler ve kooperatif üst örgütleri 
de ana sözle�meleri çerçevesinde 
ortaklar�n� kendilerine ba�layarak, 
al�c�lara belirli miktar ve kalitedeki 
ürünü belirli bir fiyattan satmak üzere 
sözle�me yapabilir. Üreticilerin bireysel 
veya örgütleri arac�l���yla firmalar ile 
yapacaklar� sözle�meler her iki kesim 
için de ba�lay�c� olmakla birlikte, 
uygulamada güçlü olan taraf ço�u 
zaman pazarl�k gücüne sahip olmakta 
ve ili�kinin ko�ullar�n� da belirlemektedir 
(Demirci, 1984; Turan, 1993; Demirci 
vd., 1994). 

 

Sözle�meli üretim ile birbirini 
izleyen kademelerdeki ekonomik 
birimlerin karar alma, faaliyet, planlama 
ve davran��lar�nda bir 
koordinasyonunun sa�lanmas� 
amaçlanmaktad�r. Sözle�me yapan iki 
taraf aras�ndaki al��-veri� ili�kileri ile 
mal, para ve bilgi ak�m� 

düzenlenmektedir. Böylece tar�m ile 
sanayi ve ticaret i�letmeleri aras�ndaki 
mal ak���nda koordinasyon, kararl�l�k ve 
belirlilik sa�lan�r. Sözle�menin yasal 
altyap�s� güçlendirilmi� ise, yap�lan 
sözle�meler taraflar için ba�lay�c� 
olmaktad�r. Sözle�meli tar�m, firmalar 
ile üreticiler aras�nda ürünün ekimi, 
dikimi veya üretiminden önce yap�lan, 
çiftçinin belirli bir ekili� alan� ve üretimi 
gerçekle�tirme sorumlulu�unu 
yüklenmesine kar��n, firmalar�n da elde 
edilecek ürünü belirli ko�ullarda almay� 
garanti etti�i anla�maya dayal� üretim 
ve pazarlama modeli olarak 
tan�mlanabilir.  

Tar�mda do�al ve ekonomik 
ko�ullara ba�l� olarak arz, talep ve fiyat 
gibi temel ekonomik faktörlerde ayl�k, 
mevsimlik ve y�ll�k de�i�iklikler 
olabilmektedir. A��r� dalgalanmalar al�c�, 
sat�c� ve tüketicileri büyük ölçüde 
olumsuz etkileyebilir. Sözle�meli 
üretim, sanayi sektöründe mevcut 
kapasitenin etkin olarak kullan�labilmesi 
için yeterli hammaddenin 
sa�lanabilmesi ve ekonomideki 
dalgalanmalardan i�letme 
performans�n�n korunabilmesi için 
ço�unlukla tercih edilebilmektedir. 
Genellikle g�da sanayilerinin sözle�meli 
üretimi tercih etmelerinin nedenleri; 
sabit masraflar�n�n göreli olarak 
yüksekli�i, hammadde tedarikinde 
yeterlilik ve süreklili�in 
sa�lanabilmesidir. Serbest piyasa 
ko�ullar�nda g�da i�letmelerinin günlük 
hammadde sa�lamalar� sa�l�kl� bir yol 
olmamaktad�r.Sözle�me yap�larak 
firman�n hammadde talebi ve üretim 
sürecinde kar��la�abilece�i belirsizlikler 
azalt�labilmektedir (Glover, 1987).  

Üreticiler ile firmalar aras�nda 
yap�lan sözle�meler ile söz konusu 
firma, üreticilere ayni ve nakdi kredi ve 
teknik yard�m sa�layabilmektedir. Böyle 
küçük çiftçiler, ulusal ekonomi ile bir 
ölçüde entegre olabilmekte, teknoloji 
transferi h�zlanmakta ve tar�msal 
kalk�nma için önemli bir potansiyel 
sa�lanmaktad�r. Bu sistem ile küçük 
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i�letmelerde aile i�gücünü rasyonel 
olarak de�erlendirebilen, dikkatli bak�m 
isteyen ve birim ba��na yüksek gelir 
sa�layan sebze ve meyvelerin üretimi 
ba�ar�l� olabilmektedir. Küçük 
i�letmelere yard�mc� hizmetlerin 
götürülebilmesi de önemli bir 
avantajd�r. Küçük üreticilerin bireysel 
olarak temin edemeyecekleri makine ve 
geli�tirilmi� yeni çe�itler, ilgili firmaca 
sa�lanabilmektedir (Glover, 1984). 
Sözle�meli üretim modelleri iyi bir 
�ekilde planland���nda, özellikle 
pazarlama yönetiminde, sat�� 
programlar�n�n haz�rlanmas� ve 
gelece�e yönelik de�erlendirmelerin 
yap�lmas�na olanak sa�lar. Üreticilerle 
yap�lacak ba�lant�lar ile pazarlaman�n 
tedarik fonksiyonu da tamamlanm�� 
olabilecektir. 

 
Uygulamada de�i�ik �ekillerdeki 

sözle�meli üretim tiplerine 
rastlanmaktad�r. Bütün bu sözle�meli 
üretim tiplerinde esas olan, sözle�mede 
üretici yönünden belirli niteliklerdeki 
ürünün teslimat�n�n belirlenen zamanda 
yap�lmas� ve al�c� yönünden ise, teslim 
edilmek istenen ürünün sat�n al�nmas� 
ve de�erlendirilmesi yükümlülü�ünün 
geli�tirilmi� olmas�d�r. Sözle�mede 
üzerinde durulan en önemli konular; 
üretimin cinsi, teknik ve teknolojisi, 
miktar�, kalitesi, zaman� ve ürün fiyat� 
gibi konular olmaktad�r. Sözle�mede 
taraf olan bireysel tar�m i�letmelerinin 
güçsüz ve da��n�k olmalar�, en önemli 
dezavantajlar�d�r. Buna kar��n 

ço�unlukla organize olmu� sanayi ve 
ticaret firmalar� pazarl�kta daha etkili bir 
a��rl��a sahip olmaktad�r. Bu nedenle 
sözle�meli üretim yoluyla sa�lanan 
tar�m-sanayi -ticaret bütünle�mesi 
genellikle firmalar�n liderli�inde ve 
etkileri alt�nda gerçekle�mekte ve 
�ekillenmektedir. Bu yöntem ile 
ba�lant�s� yap�lan ürün miktar�, kalitesi 
ve fiyat� ço�unlukla sanayi ve ticaret 
firmalar� taraf�ndan belirlenmektedir 
(Ç�k�n ve Y�ld�r�m, 1983). Tar�m�n 
giderek artan ölçülerde sanayi ve 
ticaret kesiminin �emsiyesi alt�na 
girmesi, çiftçilerin gerçekle�tirdikleri ve 
tar�mda sermaye birikiminin kayna��n� 
olu�turan tar�msal fazlan�n, di�er 
kesimlerce emilmesine ve tar�msal 
geli�menin yava�lamas�na neden 
olmaktad�r.  

Tar�m ile sanayi ve ticaret 
kesimleri aras�ndaki dikey i�birli�i 4 
grupta incelenebilir (Rehber, 
1996/b;1997). 
 

1- Sözle�mesiz ili�kiler: Bu 
ili�kide üretici ve sanayici aras�nda 
herhangi yaz�l� veya sözlü bir ba�lant� 
bulunmamaktad�r. Bu ili�kide çiftçilere 
üretim miktar� ve pazarlama ile tam 
olarak serbesti sa�lanmakta, ancak 
tar�msal üretimin en önemli 
özelliklerinden biri olan ürünlerin fiyat 
ve miktar belirsizli�i sorunlar�na çözüm 
bulunamamaktad�r.  

2- Entegrasyon benzeri 
ili�kiler: Sözle�meli üretim ile tar�m ve 
sanayi ve ticaret kesimleri aras�nda 
kurulan ili�kiler gibidir.  

3- Mülkiyete dayal� 
entegrasyonlar: Bu ili�kilerde sanayici 
arazi, bina gibi sermayelerin 
mülkiyetine sat�n alma veya finansal 
kiralama ile sahip olmakta ve burada 
çiftçi, firman�n çal��t�rd��� eleman olup, 
kendisine firma yöneticilerinin verdi�i 
görevleri yapmak zorundad�r. Bu ili�kide 
üretimin kalite ve miktar yönünden 
kontrolü tam olarak sa�lanabilmektedir.  
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4- Üretici kooperatifleri ile 
sa�lanan ili�kiler: Piyasa 
ekonomilerinde mübadele esas  
oldu�undan, üreticilerin ve tüketicilerin 
örgütlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
kurulan tar�m kooperatifleri üreticilere 
girdi temin etmekte, ürünlerini 
i�lemekte ve pazarlamaktad�r. Böylece 
tar�m ile sanayi ve ticaret kesimleri 
aras�ndaki i�birli�i kurulmu� olmaktad�r. 
Üreticilerin do�rudan sanayi ve ticaret 
i�letmeleri ile anla�ma yaparak 
kurduklar� dikey entegrasyonlar üç 
farkl� biçimde olabilir. 
 

 
Birincisi, üretici do�rudan bir 

sanayi ve ticaret firmas� ile anla�arak 
sözle�meli üretim yap�l�r ki bu yöntem 
çok yayg�nd�r. �kincisi, üreticilerin 
birle�erek faaliyet hacimlerini 
geni�letmeleri, kendi ürettikleri ürünleri 
i�leyerek ve bu ürünlerin üretiminde 
kullan�lacak girdileri üreten fabrikalar� 
kurmalar� veya bu amaçla daha önce 
kurulmu� fabrikalara bireysel olarak 
veya kooperatifleri arac�l���yla i�tirakler 
yapmalar� biçiminde olabilmektedir. 
Bireysel üreticiler veya kooperatifler 
arac�l���yla faaliyet alan�nda kurulacak 
olan sanayi tesisleri veya ticari ve mali 
kurulu�lara yap�lacak i�tirakler ile dikey 
pazarlama kanal�nda ürün al��-veri�i 
ili�kilerinin yan� s�ra i�tiraklere yat�r�lan 
sermaye ile mülkiyet aç�s�ndan önemli 
sonuçlar veren sermaye faktörü de 
harekete geçirilmektedir (Duymaz, 
1985). Üçüncüsü ise, sanayi tesislerinin 
hammadde gereksinimlerinin sat�n 

ald�klar� araziler üzerinde kendi 
elemanlar�nca üretilmesidir. Özellikle 
Hindistan, Endonezya ve Kenya gibi 
büyük çay üreticisi ülkelerde, büyük çay 
i�letmelerinin, çay bahçesi ve bahçe 
içinde kurulan i�leme tesisi ile birlikte 
ayn� �irketin mal�d�r. Bu i�letmeler 
dünya kuru çay üretimi ve ticaretini 
büyük ölçüde etkileyebilecek 
yap�dad�rlar (Sar�ahmeto�lu vd., 1997).  
Sözle�meli tar�m modeli;  
1-Küçük çiftçilerin kredi, teknik yard�m 

ve girdileri teminini kolayla�t�rmakta  
2-Ürünlerin pazarlanmas�ndaki 

belirsizli�i azaltmak aç�s�ndan yararl� 
bir sistem olmaktad�r (Minot and 
Abbott, 1993). Bu model ile küçük 
çiftçiler, yüksek kalitede ürün üreterek 
gelirlerini art�rabilmekte, üretim 
teknolojisi transferi ve girdi temini ve 
ürün pazarlama olanaklar�n�n 
iyile�tirilmesinde yard�mc� olmaktad�r. 
Bu model ile taraflar aras�ndaki al��-
veri� ili�kileri, mal, nakit ve teknik 
bilgi ak���n� düzenlemektedir.  

 
Üreticiler, kooperatiflerle veya 

sanayi i�letmeleri ile sözle�me 
yapabilirler. Ayr�ca i�leme tesisleri 
bulunmayan kooperatifler de 
sanayicilerle sözle�me yapabilirler. 
Sanayi belirli cins, miktar ve kalitedeki 
ürünlerin belirli say�daki çiftçilerce 
üretilmesini isteyebilir. 

Bireysel üreticiler veya üretici 
örgütleri ile örgütlenmi� veya 
örgütlenmemi� al�c� firmalar aras�nda 
yap�labilecek ba�l�ca iki tip sözle�me 
vard�r (Abbott, 1970). Bunlar; 
(1) üretim faaliyetine ba�lamadan 
önce yap�lan sözle�meler ve  
(2) hasat devresinde yap�lan 
sözle�melerdir. 
  Üretim faaliyetine ba�lamadan 
önce yap�lan sözle�me ile çiftçi belirli bir 
miktar ürünü üretme sorumlulu�unu 
üstlenir. Üreticinin bu sistemde sadece 
üretim riski ve al�c� firman�n ise sat�� 
riski vard�r. Hasat anla�malar�, 
genellikle üretim faaliyet dönemi içinde 
ve hasattan önce yap�l�r. Bu sistem 
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ço�unlukla ya� sebze ve meyvelerde 
tercih edilir. Bu modelde al�c�, 
üreticiden hasat i�lerini devral�r. 
Meyvelerde a�açlar�n zarar görebilme 
riski bulunmas�na kar��n, hasat düzenli 
ve sa�l�kl� yap�ld���ndan tüketiciler için 
baz� avantajlar� vard�r. Ayr�ca 
üreticilerin sorumluluklar� da azal�r 
(Vural, 1993). 

 

Üretim yönetimi aç�s�ndan ele 
al�nd���nda ise sözle�meli tar�m�n iki 
ana tipi bulunmaktad�r (Rehber, 
1996/a; Rehber, 1997). 
(a) S�n�rl� yetki veren sözle�meler: 

Çiftçi bir tak�m girdileri alarak 
sanayi ve ticaret i�letmeleri ile 
sözle�me yapar. Burada bir ödeme 
garantisi yoktur. Çiftçiler sadece 
ald��� girdiler nedeniyle bir ili�ki 
içine girer ve ald��� girdilerden 
dolay� do�an borçtan sorumludur. 
Di�er yandan tam bir güvence 
içermeyen al�m sözle�melerini de 
bu grupta sayan görü�ler vard�r. 
Al�m sözle�mesi ile çiftçinin belirli 
nitelikte ürünü için bir pazar 
garantisi sa�lanmaktad�r.  

(b) Tam yetki veren sözle�meler: 
Bu sözle�me tipinde çiftçi, sanayi 
ve ticaret firmalar� ile belirli bir 
üretim miktar� üzerinden sözle�me 
yapar. Bu durumda çiftçi sözle�me 
ile belirlenen bir dizi kurallara 
uymak zorundad�r. Sözle�me ile 
çiftçi birtak�m risklerden 
korunurken, ekonomik bir 
güvenceye de kavu�maktad�r.  

 

Tar�mda uygulama alan� bulabilen 
bu iki sözle�me modeli de serbest 
rekabet ortam�nda di�er sat�� 
yöntemlerinin getirdi�i olumsuzluklar� 
azaltabilmekte, piyasa mekanizmas�n�n 
iyi i�letilememesinden dolay� ortaya 
ç�kabilecek olumsuzluklardan hem 
üretici, hem de tüketicileri 
koruyabilmekte ve dolay�s�yla tercih 
edilebilen bir sistem olmaktad�r. 
Sözle�meli üretim ile ticaret ve sanayi 
kesimi ile tar�m aras�nda organik bir 
ili�ki kurularak, endüstriyel üretimde 
kullan�lan hammaddenin niteli�i 
iyile�tirilebilmektedir. Sözle�meli 
üretimin temel unsurlar� �öyle 
s�ralanabilir (Glover, 1990; Gündüz ve 
Tanr�vermi�, 1994) 

 
(a) Ürünün yap�s�: Dünyada 
sözle�meli tar�m uygulamalar� belirli 
ürünlerde yo�unla�m��t�r. Sözle�me 
yap�lacak ürünün sanayide kullan�m 
olanaklar�, dayan�kl�l���, üreticilerin 
sosyal ve ekonomik özellikleri ve 
üretimin co�rafi da��l�m� gibi özellikler 
sözle�meli üretimin tercih edilmesinde 
etkili olabilmektedir. Nitekim dünyada 
daha çok �eker kam��� ve pancar�, 
meyveler, sebzeler, et ve yumurta 
tavukçulu�u, biral�k arpa, et ve süt 
üretiminde sözle�meli üretim ba�ar�l� 
olarak uygulanabilmi�tir.  
(b) Fiyatlar ve fiyat politikalar�: 
Fiyatland�rma politikas� modelin ba�ar� 
veya ba�ar�s�zl���n� belirleyen ve firma 
yöneticilerince söz konusu model ile 
ilgili bir faktör olarak kolayl�kla kontrol 
edebilen bir araçt�r. Sözle�melerde ürün 
fiyatlar�n�n belirlenmesinde pazar�n 
yap�s� etkili olmaktad�r (Glover, 1990). 
Sözle�meler, fiyat de�i�keni bak�m�ndan 
dört grupta toplanabilir (Sargent, 
1981):  
1. Sabit fiyatl� sözle�meler: 
Sözle�menin onayland��� zamanda kesin 
olarak ürünün al�c�ya sat�� fiyat� bellidir. 
Bu tip sözle�meler ile pazar riski 
üreticiden al�c�ya transfer edilmi� 
olmaktad�r.  
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2. Pazar fiyat� esas�na dayanan 
sözle�meler: Bu tip sözle�meler ise 
tek ve kesin bir sat�� fiyat� 
içermemektedir. Al�c� firma ürün 
bedelini sat�� zaman� piyasada olu�an 
fiyat üzerinden ödemekte ve böylece 
fiyat riski üretici üzerinde kalmakta ve 
üreticilere sadece pazar garantisi 
sa�lanabilmektedir.  
3. Üretim masraflar� esas�na 
dayanan sözle�meler: Hasattan sonra 
üreticinin üretim  
maliyeti hesaplan�r. Üretim maliyetine 
sözle�mede belirtilen bir oranda üretici 
kar pay� ilave edilerek al�c� firmalar�n 
ürün sat�n alma fiyat� elde edilir.  
4. Fiyat� belirli olmayan 
sözle�meler: Bu sözle�melerde fiyat 
ile ilgili herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktad�r. Sadece üretici 
ürününü ilgili al�c�ya sat�� için sözle�me 
yapmaktad�r. Sat�� fiyat� yukar�daki üç 
yöntemden biri esas al�narak 
belirlenebilir. Birçok tar�m ürününün 
hasat edilmesi ve pazara arz 
edilmesinden sonra piyasa fiyat� olu�ur. 
Sözle�meli üretimde yeti�tirilen üründe 
fiyat belirsizli�ine kar��n, e�er sözle�me 
ile güvence alt�na al�nan fiyat hasat 
tarihinde piyasa fiyat�ndan daha dü�ük 
ise, üretici daha yüksek bir piyasa 
fiyat�ndan vazgeçti�i için, yüksek bir 
f�rsat maliyeti veya faydadan kay�p 
nedeniyle sözle�menin maliyeti 
yükselmektedir. Piyasa fiyat� garanti 
edilen fiyattan daha dü�ük ise al�c� 
firma, gerekli hammaddeyi en uygun 
fiyattan tedarik etme avantaj�n� 
kaybetmi� olacakt�r. Ancak sözle�me 
fiyat�n�n objektif olarak belirlenmesi ve 
üretici ve al�c�lar�n kar��l�kl� ç�karlar�n�n 
korunmas� gerekmektedir (Tanr�vermi� 
ve Gündo�mu�, 1993). Özellikle sabit 
fiyatl� sözle�melerde, üretici belli bir 
sat�� fiyat� üzerinden ürününü 
sataca��n� bildi�i ölçüde üretimini talebe 
uydurmu� olacakt�r. A��r� fiyat 
dalgalanmalar� gözlenen ürünlerde 
sözle�meli üretimin yap�lmas� ile ürün 
fiyat�ndaki devri dalgalanmalardan, 
hem üretici, hem de sanayici korunabilir 

(Tanr�vermi� ve Gündo�mu�, 1998). 
Ayr�ca çiftçi belirli bir sözle�me fiyat� 
üzerinden elde edece�i geliri 
belirleyerek üretim ve yat�r�m hacmini 
yönlendirebilir.  
(1) Makro ekonomik ve kurumsal 
politikalar: Al�c� ve üreticinin ürün 
bedellerini ödeme  
sistemi, al�c� ve i�leyicinin monopol (tek 
sat�c�) veya monopson (tek al�c�) olma 
durumlar� da sözle�me modelinin temel 
belirleyicisidir. Ayr�ca ulusal tar�m, 
sanayi ve ticaret politikalar�n�n bir arac� 
olarak sözle�meli üretim devlet 
taraf�ndan te�vik edilebilir. Bu amaçla 
özellikle çiftçi e�itimi ve yay�m, girdi 
sübvansiyonu ve tar�m�n 
kredilendirilmesi ile sözle�meli üretimin 
ili�kilendirilmesi yararl� olacakt�r.  
(2) Sözle�me süresi: Sözle�menin 
yap�lmas�nda amaç, taraflar aras�nda 
arz ve talep uyumunun sa�lanmas� 
oldu�undan, sözle�me süresi bu amaca 
yönelik olarak kesin bir biçimde 
belirlenmelidir. 
 (3) Üreticilerin al�c� firmalara 
ortakl���: Modelin uygulanmas�ndaki 
ba�ar�n�n yükseltilmesi için, 
gerekti�inde üreticilerin sanayi ve 
ticaret i�letmelerine belirli bir sermaye 
ile kat�l�m� ve ortakl��� 
sa�lanabilmelidir. Bunun d���nda 
sözle�me yap�lan kurumlar�n hukuksal 
statüleri ve üretici ile al�c� ve i�leyici 
ili�kilerinin di�er yönleri de modelin 
ba�ar�s� üzerinde belirleyici 
olabilmektedir (Erkan vd., 1993). 
 
Kaynak: ÖZÇEL�K Ahmet Prof. Dr., 
TURAN Ahmet Doç. Dr., 
TANRIVERM�� Harun Dr. �ubat 
1999 Türkiye’de Tar�m�n Pazara 
Entegrasyonunda Sözle�meli Tar�m 
Ve Bu modelin Sürdürülebilir 
Kaynak Kullan�m� �le Üretici Geliri 
Üzerine Etkileri konulu Proje 
Raporu 1999-2 
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DÜNYA’DA B�TK� SA�LI�I VE 
GIDA GÜVENL��� ÜZER�NE 

GEL��MELER 
 

Mustafa Rasi UYSAL 
Ziraat Mühendisi 

 
Uluslararas� tar�m ve g�da 

ürünleri ticareti, tüm alanlardaki ticaret 
anla�malar�nda oldu�u gibi Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) Anla�mas�n�n alt 
anla�malar� olan, “Tar�m Anla�mas� 
ile Sa�l�k ve Bitki Sa�l��� 
Anla�mas�”yla belirlenmi�tir. “K�rm�z� 
Kutu” ile ifade edilen; “dünya 
fiyatlar�n� dü�üren ve ticareti 
bozan, üretimle do�rudan ba�lant�l� 
olarak yap�lan desteklemeler” 
yerine  “Ye�il Kutu”  ile sembolize 
edilen; “Tüketiciden yap�lan 
transferleri içermeyen, kamu 
destekli programlar� çerçevesinde 
yap�lan yay�m, k�rsal kalk�nma, 
çevre koruyucu tedbirler vb 
tedbirler, desteklemeler ”te�vik 
edilmektedir.  

Sa�l�k ve Bitki Sa�l��� 
Anla�mas�yla Türkiye’ nin de aralar�nda 
bulundu�u DTÖ’ ye üye ülkeler, g�da 
güvenli�i hakk�ndaki yerel önlemlerini 
uluslar aras� standartlara ve ilkelere 
göre almak zorundad�rlar. Bu 
zorunluluk, �yi Tar�m Uygulamalar� 
(�TU), Kritik Kontrol Noktalar�nda 
Tehlike Analizi(HACCP) ve �yi Üretim 
Uygulamalar� (GMP) gibi uygulamalar�n 
gerekçesini te�kil etmektedir.  

Bu geli�meler çerçevesinde, 
1990’ l� y�llar�n sonlar�nda Amerika 
Birle�ik Devletleri Tar�m Bakanl��� 
(USDA) ve G�da ve �laç Dairesi (FDA) 
taraf�ndan, taze olarak tüketilen ya� 
sebze meyvelerde g�da güvenli�inin 
sa�lanmas� amac�yla �yi tar�m 
Uygulamalar� ba�lat�lm��, yine ayn� 
dönemlerde Dünya G�da Te�kilat� (FAO) 
da �TU’ n�n prensipleri üzerinde 
çal��malar ba�latm��t�r.  

2002 y�l�nda Birle�mi� Milletler 
taraf�ndan düzenlenen “Dünya 

Sürdürülebilir Kalk�nma Zirvesi”nde 
tar�m ve k�rsal kalk�nman�n 
sürdürülebilir bir �ekilde ba�ar�lmas�nda 
iyi tar�m uygulamalar�n�n önemi 
vurgulanm��t�r. 

 

 
Bununla birlikte 1997 y�l�nda, 

Avrupa Birli�i Ülkelerindeki büyük 
perakendeci kurulu�lar olan süper ve 
hipermarketler (ki Avrupa’da ya� sebze 
meyve ticaretinin % 70’ ini ellerinde 
bulundururlar) bir araya gelerek  
“Avrupa Perakendecileri Ürün Çal��ma 
Grubu (EUREP) ad� alt�nda bir araya 
gelmi�ler ve 1999 y�l�nda haz�rlad�klar� 
EUREPGAP  Protokolü ile öncelikle ya� 
meyve sebzede iyi tar�m 
uygulamalar�n�n esaslar�n� 
belirlemi�lerdir. EUREPGAP ile 
belirlenen g�da güvenli�i ve 
izlenebilirli�e ili�kin tüm esaslar, 
EUREP’e üye tüm üretici ve 
tedarikçilerden talep edilmeye 
ba�lanm��t�r. Ayr�ca, AB’nin de Avrupa 
Tar�msal Rehberlik ve Garanti Fonu 
(EAGGF) Desteklerini düzenleyen 
1257/1999 Say�l� Konsey Tüzü�ünde 
“yat�r�m desteklerinin, ekonomik 
ya�anabilirli�i gösterilen çevre, hijyen 
ve hayvan refah�na ili�kin asgari 
standartlara uyan ve çiftçilerin yeterli 
mesleki yetenek ve beceriye sahip 
oldu�u tar�msal i�letmelere yap�laca��” 
belirtilmi�tir. 1782/2003 Say�l� Konsey 
Yönetmeli�inin Genel Hükümlerini 
düzenleyen 1.Bölüm 5. maddesi ise iyi 
tar�m ve çevre �artlar�n� belirtmektedir. 
Bu madde kapsam�nda “Üye Devletler 
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tüm tar�m arazilerinin, özellikle de 
art�k üretim amaçl� olarak 
kullan�lmayan arazilerinin iyi tar�m 
ve çevre �artlar�nda muhafaza 
edilmesini sa�lar. Üye Devletler, 
toprak ve iklim �artlar�, mevcut 
çiftlik sistemleri, arazi kullan�m�, 
ürün rotasyonu, çiftlik uygulamalar� 
ve çiftlik yap�lar� da dahil olmak 
üzere, ilgili alanlar�n spesifik 
özelliklerini de dikkate alarak 
ulusal ya da bölgesel düzeyde, 
belirtilen iyi tar�m ve çevre 
�artlar�na yönelik  temel ihtiyaçlar� 
belirler.” hükmü yer almaktad�r. Bu 
do�rultuda AB’ de üreticilere yap�lacak 
tar�msal desteklemelerin ana ekseni; 
çevre, hayvan refah� ve insan sa�l���na 
zarar vermeden tar�msal üretimin 
yap�lmas� �artlar� olarak ifade 
edilebilecek çapraz uyum �artlar� veya 
iyi tar�m uygulamalar�ndan 
olu�maktad�r. 

 

 
Niçin �yi Tar�m 
 

Tar�m Sektörünün Önemi 
Tar�m sektörü, halen, istihdam�n 

% 35’i gibi önemli bir k�sm�n�n te�kil 
etmesi, g�da ihtiyac�n� kar��lamas�, 
sanayi sektörüne hammadde temin 
etmesi, ihracat gelirlerimizin önemli bir 
k�sm�n� te�kil etmesi  yönleriyle ülkemiz 
için önem arz etmektedir. 

Türkiye’nin yüzölçümü 78 
milyon ha olup bunun 27,7 milyon 
ha’� tar�m alan�, 23 milyon ha’� 

orman-funda ve çal�l�k, 12 milyon 
ha’� çay�r-mera ve 4 milyon ha’� 
di�er arazilerden olu�maktad�r. 
Türkiye'de i�lenen arazi 
varl���m�z�n ancak 8,5 milyon 
hektarl�k k�sm� ekonomik anlamda 
sulamaya elveri�li bulunmaktad�r. 

Bitkisel üretim de�erinin 
%48’lik k�sm� tarla bitkileri üretimi 
(%22 tah�l, %13 endüstri bitkileri, 
%8 yumru bitkiler, %3 baklagiller 
ve %2 ya�l� tohumlar), % 28'lik 
k�sm� meyve üretimi ve %24'lük 
k�sm� ise sebze üretiminden 
olu�maktad�r. 

Dünya meyve üretimi yakla��k 
450 milyon ton olup, bu üretimin 
%2.9’u (13 milyon tonu) ülkemiz 
taraf�ndan kar��lanmaktad�r. 

Dünya sebze üretimi ise 630 
milyon ton civar�nda olup, üretimin 
%3.8’i (24 milyon tonu) ülkemiz de 
yap�lmaktad�r. 

D�� Ticaret Müste�arl��� 
�hracat Genel Müdürlü�ü verilerine 
göre; 2004 y�l� ya� meyve-sebze 
ihracat�m�z 804 milyon dolar, 
kesme çiçek ihracat�m�z ise 35 
milyon dolar olarak gerçekle�mi�tir.  

 
�TU Nas�l Olu�mu�tur? 
Dünyada yak�n geçmi�te 

ya�anm�� toplum sa�l���n� tehdit eden, 
g�da maddelerinin güvenli�ine ili�kin 
sorunlar �Y� TARIM 
UYGULAMALARI’n�n olu�umunu 
gündeme getirmi�tir. Bu sorunlara 
örnek olarak deli dana hastal���, 
yumurtalarda rastlanan dioksin, 
armutlarda rastlanan klormekuadin 
ve çilekte bulunmu� siprodinil 
verilebilir ve bu örnekleri ço�alt�labiliriz. 

Bu noktadan hareketle; 
insanlar�n ald�klar� g�dalar�n sa�l�kl� 
olmas� gerekir, bu bir “HAK” t�r. Bu 
nedenle “g�da temin eden kurulu�lar 
için, temin edip satt�klar� g�dan�n 
sa�l�kl� olmas�n�, ne bir rekabet 
unsuru ve ne de rekabet etmek için 
bir araç olmad���.” karar�n� alan 
EUREP (Avrupa G�da Perakendecileri 
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Ürün Çal��ma Grubu) kurulu�u ile 
üreticiler, dan��manl�k hizmeti veren 
kurulu�lar ve kontrol organizasyonlar� 
bir araya gelip insan sa�l���na faydal� 
g�dalar�n standard�n� belirleme 
çal��malar� yapm��lard�r. Bunun 
sonucunda da 1999 y�l�nda EUREPGAP 
Protokolü’nü haz�rlam��lard�r. 
Günümüzde EUREPGAP (GLOBALGAP)  
Protokolunda yer alan kontrol kriterleri, 
85 ülkede aynen uygulanmaktad�r. Bu 
nedenle küresel manada akredite olan 
EUREPGAP Protokolu, 7 Eylül 2007 
tarihinde isim de�i�tirerek GLOBALGAP 
ad�n� alm��t�r. Dünya genelinde, 
EUREPGAP Protokolü’ne uygun 
olarak üretim yapan i�letme say�s�  
2004 y�l�nda 18.000  iken, 2005 
y�l�nda 35.000, 2006 y�l�nda 57.000 
ve 2007 y�l�nda ise bu rakam 85 
ülkede 69.000 olarak 
gerçekle�mi�tir. Ülkemizde ise, 
mevcut durumda 13 ilde  toplam 
23.694 dekar sahada iyi tar�m 
uygulamalar� gerçekle�tirilmi�tir. 

 
�TU’n�n Önemi 
Tüketicilerin e�itim düzeyleri ile 

birlikte gelir seviyelerindeki art��, sat�n 
ald�klar� g�dalar�n güvenilirli�inin 
önemini art�rm��t�r. �nsanlar�n sat�n 
ald�klar� ürünün, çevreye dost, insan 
sa�l���na zarar vermeyen güvenilir 
�artlarda üretilmesi art�k bir mecburiyet 
haline gelmi�tir. G�da güvenli�i 
konusunda artan bilinçlenme, 
beraberinde gerek ya�, gerekse 
i�lenmi� g�dalar�n güvenle 
üretildi�inin garantisini tüketicilere 
sunabilmek amac�yla bir tak�m 
sistemler ve standartlar�n 
olu�turulmas� konusunu gündeme 
getirmi�tir. 

Dünyada g�da güvenli�i 
konusunda sa�lanan önemli 
geli�meler, Ülkemizde de, 
uluslararas� kabul görmü� çe�itli 
standartlar�n izlenmesi ve 
uygulanmas�n� zorunlu hale 
getirmi�tir. Ülkemiz sahip oldu�u 
iklim, toprak ve su ko�ullar� ile 

tar�msal üretim için son derece 
avantajl� konuma sahiptir. Buna 
kar��l�k, üreticilerimizin e�itim 
seviyelerinin dü�ük olmas� ve 
sa�l�kl� üretimi gerçekle�tirecek 
teknik hizmetlerden yoksun olmas� 
nedeniyle tar�msal üretimimizde bir 
tak�m sorunlar ortaya ç�kmaktad�r. 
Özellikle bilinçsiz zirai ilaç ve gübre 
uygulamalar�, tar�msal ürün 
ihracat�m�zda kal�nt� sorunu 
ya�amam�za neden olmu�tur. 

Ülkemizde "�yi Tar�m 
Uygulamalar�" prosedürünün ba�ta 
tar�m dan��manlar�m�z olmak üzere, 
tüm meslek çal��anlar� taraf�ndan 
ö�renilip, do�ru �ekilde uygulanmas� ve 
uygulat�lmas�, ülke tar�m�m�z�n gelece�i 
aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. 
�TU konusundaki geli�meler sayesinde 
ba�ta meyve-sebze üretimimiz olmak 
üzere, tüm tar�m ürünleri üretimimiz ve 
ihracat�m�z iç ve d�� pazarda rekabet 
�ans�n� yakalayacakt�r. �ç ve d�� pazara 
güvenli ürün sunulurken, ülkemiz 
insan�n�n da sa�l�kl� ve güvenilir ürün 
tüketmeleri sa�lanacakt�r. 

Türkiye y�ll�k 43 milyon tonu 
bulan ya� sebze ve meyve 
üretiminin sadece % 3-5 gibi cüzi 
bir k�sm�n� ihraç edebilmektedir. 
Sadece iç pazar odakl�  bir üretimde 
pazar ve fiyat handikaplar�n�n 
ya�anmas� da kaç�n�lmaz bir gerçek 
olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Kald� 
ki tar�msal d�� ticaretimizin yak�n 
geçmi�inde, baz� tar�m ürünlerinde, 
g�da güvenli�i özelinde ya�ad���m�z bir 
çok ihracaat olumsuzlu�u, bilhassa 
tar�m ürünlerinde önemli ihracat 
kalemlerimizden olan ya� sebze meyve 
üretimimizde iyi tar�m uygulamalar�n� 
daha elzem k�lmaktad�r.   Dolay�s�yla, 
Dünya ülkeleri nezdinde ortak bir 
öneme haiz olan “�nsan, Hayvan, 
Bitki Sa�l��� ve Çevre” konusu, 
uluslararas� çevrelerde genel kabul 
görmü� muhtelif standartlar�n 
izlenmesini ve uygulanmas�n� Ülkemiz 
için de mecburi hale getirmi�tir. Bu 
manada da iyi tar�m uygulamalar�n�n 



SAMT�M 

Ocak 200823

çerçevesini belirleyen EUREPGAP 
(GLOBALGAP) Protokolü bir realite 
olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 

�yi Tar�m Uygulamalar�,  
“etkiledi�i ve etkilendi�i” sistemleri 
bir bütün olarak ele al�r.  Bu nedenle 
“g�da güvenli�i ve güvencesi” 
odakl�l��� yan�nda, “çevreci”, “hayvan 
refah�” ve “çal��an�n güvenli�i” gibi 
temel de�erleri, bir bütün olarak ele 
almas� yönüyle de �TU, ekonomik 
katma de�eri yan�nda, ayn� zamanda 
sosyal ya�am katk�s� da yüksek bir 
üretim �eklidir. 

 

 
�TU/Eurepgap Dökümanlar� 
EurepGAP 3 Temel Dokümandan 

olu�ur; Genel Düzenlemeler (Genel 
Yönetmelik), Kontrol Noktalar� ve 
Uygunluk Kriterleri, Kontrol Listesi 

 
1. Genel Düzenlemeler : 

EurepGAP sertifikas�n�n al�nmas� için 
izlenmesi gereken yöntem ve 
prosedürleri aç�klayan dokümand�r. 
Sertifika almak isteyen üreticiler ve 
sertifika kurulu�lar� için k�lavuz niteli�i 
ta��r. 

2.Kontrol Noktalar� ve 
Uygunluk Kriterleri : Bu dokümanda 
EUREP taraf�ndan belirlenen, ya� sebze-
meyve üretimindeki kontrol noktalar� ve 
bu noktalarda uyumu sa�layacak �artlar 
verilmi�tir. Bu �artlar; 

a- �zlenebilirlik, 
b- Kay�t tutma ve iç tetkik, 
c- Çe�itler ve anaçlar, 

d- Saha geçmi�i ve yönetimi, 
e- Toprak ve substrat yönetimi, 
f- Gübre kullan�m�, 
g- Sulama, 
h- Bitki koruma,  
�- Hasat, 
j- Ürün i�leme,  
k- At�k ve kirlilik yönetimi, tekrar 

kullan�m ve geri dönü�üm, 
l- ��çi sa�l���, güvenli�i ve refah�, 
m-Çevresel konular,  
n- �ikayetler. 
 
Yukar�da belirtilen EurepGAP 

Kontrol Noktalar� ve Uygunluk kriterleri, 
"Majör Must" (Mutlak Zorunlu), 
"Minör Must" (Zorunlu) ve 
"Tavsiye"lerden olu�maktad�r. Bütün 
kontrol noktalar� denetlenir ve cevaplar 
uygun, uygun de�il ve uygulanamaz 
olarak gösterilir. Mutlak Zorunlu 
(Majör) kategorisinde belirtilen 
konulara % 100 uymak gereklidir. 
Bunun anlam� majör uygunsuzluk 
tespit edildi�i ve uygunsuzluk 
ortadan kald�r�lmad��� takdirde 
belgelendirmenin yap�lamamas� 
anlam�na gelmektedir. Zorunlu 
(Minör) kategorisindeki konulara 
%95 uyum yeterlidir. �zin verilen  
%5 uygunsuzluk �u formülle 
hesaplan�r: ((��letme için geçerli 
olan uygulanabilir minörlerin say�s� 
- ��letmede geçerli olmay�p kapsam 
d��� b�rak�lan minörlerin say�s�) x % 
5 = Minör zorunluluklarda 
uyulmamas�na tolerans 
gösterilebilecek uygunsuzluk 
say�s�) E�er kontrol edilen 
i�letmede  %5'ten fazla 
uygunsuzluk tespit edilmi�se, ürün 
belgelendirilmesi yap�lamaz. 
Tavsiyeler konusunda i�letmeler için bir 
zorunluluk bulunmamakta, uyum 
tavsiye niteli�i ta��maktad�r. 

 
3.Kontrol Listesi 
Bütün kontrol noktalar�n�n yaz�l� 

oldu�u, üreticilerin ve denetçilerin her 
bir kontrol noktas�na uygunlu�u kontrol 
ederek belirledi�i listedir. Bu liste 
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de�i�ik aral�klarla EUREP sekreteryas� 
taraf�ndan kontrol edilmekte ve gerekli 
düzenlemeler yap�l�p yeniden 
yay�nlanmaktad�r. �u anda yürürlükte 
olan (Versiyon 2. 1 Ocak 2004) 
normatif dokümanlar 31 Aral�k 2007 
tarihine kadar Mart 2007’de yay�mlanan 
yeni versiyonuyla birlikte (Versiyon 3.0-
Mart 2007) geçerli olabilecek ancak  bu 
tarihten sonra yaln�zca Versiyon 3.0-
Mart 2007 yürürlükte kalacakt�r. Bir 
önceki (Versiyon 2. 1 Ocak 2004) 
normatif dokümanlarla verilmi� 
sertifikalar�n son kullanma tarihleri 30 
Aral�k 2008 olacak �ekilde 
düzenlenecektir. 

 
�TU/Eurepgap Belgelendirme 
EurepGAP sertifikas�, EurepGAP 

onayl� bir Kontrol birimi taraf�ndan 
düzenlenmektedir. 

Ülkemizde �yi Tar�m 
Uygulamalar�na uygun tar�msal üretim 
yapmak isteyen üretici veya üretici 
birliklerinin, ürünlerini 
belgelendirmeleri, Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl��� taraf�ndan Yetkilendirilmi� 
Kurulu�lar (Kontrol Kurulu�u/ 
Sertifikasyon Kurulu�u/Kontrol ve 
Sertifikasyon Kurulu�u) arac�l���yla iyi 
tar�m kriterlerine göre yap�l�r. 

EurepGAP Protokolüne göre 
ba�vuru yapabilecek üreticiler üç grupta 
toplanabilir. Seçenek 1 ve Seçenek 
2’de �TU ve EurepGAP 
Sertifikaland�rmas� birbirine 
paraleldir. 

1- Bireysel Sertifikasyon 
-Bireysel Üretici �TU/ EurepGAP 

Sertifikas� için müracaat eder. 
-Üretici iç denetimi; Üretici harici 

denetim süreci esnas�nda incelenmek 
üzere EurepGAP Kontrol Listesine 
uygun olarak iç denetimini yapmal�d�r. 
�ç denetim y�lda en az bir defa 
yap�lmal� ve bu denetimler üreticinin 
sorumlulu�u alt�nda yürütülmelidir. 

- Yetkilendirilmi� kurulu�lar taraf�ndan, 
kay�tl� üretim alan� ve ilgili i�leme 
alanlar� senede bir kez haberli bir 
�ekilde denetlenir.  

-Yetkilendirilmi� Kurulu�lar, kay�t alt�na 
ald��� tüm sertifikal� üreticiler aras�nda 
minimum %10 habersiz denetim 
yapar. Harici denetim raporlar�, EN 
45011/ISO K�lavuz 65 �artlar�na 
istinaden haz�rlan�r. 

 
2- Grup Sertifikasyonu 
�TU/ EurepGAP Seçenek 2 (grup 

belgelendirmesi) KNUK’u, seçenek 1’in 
kontrol listesi ve uygunluk kriterlerine 
ek olarak 14 ana ba�l�ktan olu�an Kalite 
Yönetim Sistemi ile ilgili uygunluk 
kriterlerini de kapsayan k�s�m ile ba�lar: 
1- Yönetim ve yap� 
2- Yönetim ve organizasyon 
3- Yeterlilik ve personelin e�itimi 
4- Kalite el kitab� 
5-Doküman kontrolü 
6- Kay�tlar 
7- �ikâyet kabulü 
8- �ç denetim/tetkik 
9- Ürünün izlenmesi ve ayr�m� 
10- Yapt�r�mlar 
11- Belgelendirilmi� ürünün çekilmesi 
12- EurepGAP logosunun kullan�lmas� 
13- Ta�eronlar 
14- Üretici grubu iç tetkikçisi için 
gereklilikler 

 
Yukar�da belirtilen organizasyon 

tiplerine göre kontrol ve sertifikalama 
sürecinde farkl�l�klar olabilir. Ancak her 
durumda kontrol ve sertifikalama 
süreci; kay�t kontrol, sertifika i�lemleri 
ve sertifikan�n verilmesi a�amalar�ndan 
olu�maktad�r. 
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SÜRDÜRÜLEB�L�R 
VER�ML�L�K 

 
Fadime TURAN 

Ziraat Mühendisi 
 

Tar�mda sürdürebilirlik hareket 
eden bir hedef gibidir. Tar�msal üretim 
arazide biyolojik, fiziksel, kimyasal 
etkilerin alt�nda yap�lmakta ve tar�mla 
u�ra�anlar da sürekli de�i�en 
ekonomik, sosyal ve politik ko�ullar�n 
bulundu�u bir çevrede ya�amaktad�rlar. 
Gerçekte sürdürülebilir tar�m sistemleri 
tarladan tarlaya ve bir mevsimden 
di�erine farkl�l�k göstermektedir. 

Tar�msal sistemlerde 
sürdürülebilirli�i sa�lamak için hasat 
edilen ürünler taraf�ndan kald�r�lan, 
y�kanma veya buharla�ma yoluyla 
kaybolan besin maddeleri mutlaka 
tekrar topra�a geri verilerek do�al 
denge korunmal�d�r. Bu nedenle 
sürdürülebilir tar�m�n di�er bir tan�m� da  
ekonomik yönden uygulanabilir, çevre 
aç�s�ndan uygun, sosyal yönden kabul 
edilebilir, ve politik yönden 
desteklenebilir olarak yap�lmaktad�r. 
Ekonomik yönden uygulanabilirlik 
deyince bugün ve gelecekte çiftçiler için  
üreticilere mutlaka gerekli olan geliri 
sa�lamas� anla��lmal�d�r. 

Çevre aç�s�ndan uygunlu�u 
toprak, hava, suyu bilinçli kullanarak ve 
do�ay� koruyarak tar�m arazilerinde 
sürdürülebilir tar�m� mümkün k�lmas�d�r. 
Sosyal yönden kabul edilebilirlik, 
üreticilerin ihtiyaçlar�n�, yeni 
teknolojileri ve bölgesel ahlaki 
de�erlere uygun olmas�d�r. Politik 
yönden desteklenebilirli�i ise tohum, 
gübre, kredi ve ürününün de�erine 
sat�lmas� gibi konular� içermektedir. 
Sürdürülebilir tar�m� olu�turan bu dört 
unsurdan bir tanesi ihmal edilirse 
istenilen ba�ar�y� sa�lamak zorla��r. 

Sürdürülebilir tar�mda verimli 
olabilmek için stratejik aç�dan ekonomik 
bir gübreleme, an�z yang�nlar�n� 
önleyerek topra��n organik madde 

oran�n� koruma, azalt�lm�� toprak 
i�lemesi, uygun bir ekim nöbeti ile 
entegre olarak hastal�k, zararl�lar ve 
yabanc� otlarla mücadele büyük önem 
ta��maktad�r. Dünya genelinde yap�lan 
ara�t�rma sonuçlar�na göre elde edilen 
tecrübeler sürdürülebilir tar�m�n 
geli�tirilmesi için azalt�lm�� toprak 
i�lemesi, gübreleme teknikleri, ekim 
nöbeti, entegre zararl�, hastal�k ve 
yabanc� ot mücadelesi, su kullanma 
etkinli�i ve adapte olmu� bitki çe�itleri 
ve destekleyici olarak da hayvanc�l�k 
yap�lmas� üzerinde durulmal�d�r. 

 

 
 
Türkiye’de sürdürülebilir tar�m 

ülke ihtiyac�m�zdan ba�ka mutlaka d�� 
sat�mda talep gören ürünlere de yönelik 
olmal�,  kalite ve maliyetleri de uygun 
olmal�d�r. En uygun yönetim ve girdi 
faktörlerinin kombinasyonu tarladan 
tarlaya, çiftlikten çiftli�e, bölgeden 
bölgeye fiziksel ve ekonomik çevreye 
göre de�i�mektedir. 

Tar�msal sistemlerde 
sürdürülebilirli�i sa�lamak için hasat 
edilen ürünler taraf�ndan kald�r�lan, 
y�kanma veya buharla�ma yoluyla 
kaybolan besin maddeleri mutlaka 
tekrar topra�a geri verilerek do�al 
denge korunmal�d�r. Ekonomik yönden 
uygulanabilirlik deyince bugün ve 
gelecekte çiftçiler için üreticilere 
mutlaka gerekli olan geliri sa�lamas� 
anla��lmal�d�r. Çevre aç�s�ndan 
uygunlu�u toprak, hava, suyu bilinçli 
kullanarak ve do�ay� koruyarak tar�m 
arazilerinde sürdürülebilir tar�m� 
mümkün k�lmas�d�r. 

Sosyal yönden kabul edilebilirlik, 
üreticilerin ihtiyaçlar�n�, yeni 
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teknolojileri ve bölgesel ahlaki 
de�erlere uygun olmas�d�r. Politik 
yönden desteklenebilirli�i ise tohum, 
gübre, kredi ve ürünün de�erine 
sat�lmas� gibi konular� içermektedir. 
Sürdürülebilir tar�m� olu�turan bu dört 
unsurdan bir tanesi ihmal edilirse 
istenilen ba�ar�y� sa�lamak zorla��r.   

Sürdürülebilir tar�mda verimli 
olabilmek için stratejik aç�dan ekonomik 
bir gübreleme, an�z yang�nlar�n� 
önleyerek topra��n organik madde 
oran�n� koruma, azalt�lm�� toprak 
i�lemesi, uygun bir ekim nöbeti ile 
entegre olarak hastal�k, zararl�lar ve 
yabanc� otlarla mücadele büyük önem 
ta��maktad�r.  

 

 
Türkiye’de, tar�msal üretimde 

süreklilik sa�lanmas� için üreticilerin, 
�imdiye kadar uygulad�klar� a��r� 
kimyasal ilaç ve gübre kullan�m�na 
dayal� tar�msal üretim yöntemlerini terk 
ederek, bölgelerine uygun uzmanlarca 
geli�tirilen yeni üretim tekniklerini 
prati�e geçirmeleri sa�lanmal�d�r.  

Türkiye’de sürdürülebilir tar�m 
ülke ihtiyac�m�zdan ba�ka mutlaka d�� 
sat�mda talep gören ürünlere de yönelik 
olmal�, kalite ve maliyetleri de uygun 
olmal�d�r. Tar�mda uygun bitki 
çe�itlerinin yeti�tirilmesinde stabilitenin 
önemi büyüktür. Uygun bitki çe�itlerinin 
seçiminde: 

Tarla bitkilerinde genetiksel 
farkl�l�klar: Genetiksel farkl�l�klar�n 
çiftçilere getirdi�i avantajlar çoktur. 
Farkl� genotipe sahip tohumlar�n 
içersinde sakl� bulunan risk azalt�c� 
potansiyel güçler bitkilerin yeti�me 
dönemindeki biyotik ve abiyotik 
streslere kar�� tolerans göstermelerinde  
çok önemli rol oynamaktad�r.  

Hastal�klara kar�� kal�c� 
dayan�kl�l�k: Hastal�klara kar�� 
dayan�kl�l��� geli�tirilen çe�itler 
sürdürülebilir tar�m için büyük öneme 
sahiptirler. Hastal�klara dayan�kl� 
çe�itler birim alandan al�nan verimde 
bir stabilite, çevre için tehlikeli ilaçlar�n 
kullan�m�nda önemli azalma 
sa�lamaktad�r  

Tarla bitkilerinde azot 
kullanma etkinli�i: Geli�tirilen yeni 
bitki çe�itleri topraktaki bitki besin 
maddelerini daha etkili bir �ekilde al�p 
bunu verimde göstermektedir. Bu 
çe�itler, bitki besin maddesi noksanl��� 
veya fazlal���ndan ileri gelen toksitelere, 
kurakl�k zarar�na ve bununla birlikte 
ortaya ç�kan problemlere kar�� daha iyi 
tolerans gösterirler. E�er geli�tirilen 
çe�idin azot kullanma etkinli�i iyi 
de�ilse yeti�me döneminde tarlaya 
verilen azotun bir k�sm� ya�an ya�mur 
veya sulama suyu ile y�kanarak yer alt� 
ve yer üstü su kaynaklar�na kirletici 
olarak kar��acak, di�er bir k�sm� da gaz 
halinde buharla�arak atmosfere 
kar��acakt�r.  

Az azot isteyen kura�a 
toleransl� tarla bitkileri: Tarla 
bitkilerinde çe�itler geli�tirilirken 
beklenilmeyen kötü iklim ve çevre 
ko�ullar� da göz önünde 
bulundurulmal�d�r. Ya���� az olan ve 
fakir topraklar için az oranda azot besin 
maddesi kullanan ve kura�a toleransl� 
olarak geli�tirilen bitki çe�itleri 
sürdürülebilir tar�mda verimin 
stabilitesini art�r�r, üretim girdilerini 
azalt�r ve olabilecek kurakl�k nedeniyle 
tarlan�n kuraktan zarar görüp bo� 
kalmas�n� önleyerek bir miktar ürün 
al�nmas�n� sa�lamaktad�r.  

**Tarla bitkilerinde asit ve 
alkali toprak ko�ullar�na 
toleransl�l�k: Asit ve alkali 
karakterdeki tarla toprak ko�ullar�nda 
yeti�ebilecek, toleransl� bitki çe�itleri 
seçilmelidir. 
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Sürdürülebilir Tar�mda Çevrenin 
Rolü 

Tar�m yap�lan alanlar�n iklim ve 
toprak ko�ullar�na göre yeti�tirilebilecek 
bitki çe�idini seçme, de�i�tirme 
�ans�m�z olmas�na ra�men, çevrenin 
iklim ko�ullar�n� pek fazla 
de�i�tiremeyiz. Tar�m yap�lan çevrenin 
ko�ullar� üzerine maksimum ve 
minimum s�cakl�k, deniz seviyesinden 
yükseklik, ya��� miktar� ve zaman�, 
buharla�ma oran�, güne�lenme, gün 
uzunlu�u, toprak pH's� ve di�er toprak 
karakterleridir. Geli�tirilen bir çe�it bir 
lokasyonda verimli olurken ba�ka bir 
bölgede verimsiz olabilir. Sürdürülebilir 
tar�m aç�s�ndan her bölgede hangi bitki 
türünün ve çe�idinin verimli oldu�u 
yap�lacak deneme ve 
demonstrasyonlarla mutlaka ortaya 
konulmal�d�r. Gelecek y�llarda tar�mda 
modern, teknik aç�dan geli�mi� 
yöntemlerin uygulanmas� sürdürülebilir 
tar�ma önemli katk�lar sa�layacakt�r. 
Agronomi sadece tarlada ilaçlama 
yap�l�p al�nan ürünün tart�lmas� 
olmamal�d�r. Tar�msal üretimde her 
bölgeye uygun modern üretim 
modellerine geçilmelidir. Ba�ar�l� bir 
tar�m sisteminin uygulanmas�nda 
biyoteknoloji kadar, bilgi, yetenek, 
tecrübe ve kaynaklar da çok önemlidir. 
Tar�msal ürün yönetimi çiftçilik 
sistemlerinin sürdürülebilirli�ine katk�da 
bulunabilir. Sürdürülebilir tar�mda 
uyulmas� gereken be� önemli temel ö�e 
bulunmaktad�r Bunlar:  

**Bitki besin maddeleri: 
Sürdürülebilir tar�mda gübreleme 
yaparken dü�en ya��� miktar� ve 
al�nabilecek verimde göz önünde 
bulundurarak ekonomik optimum 
seviyede stratejik bir gübreleme 
yap�lmal�d�r.  

**Toprak organik maddesi: 
Toprak organik maddesini art�rmak için 
ye�il gübreleme ve ürün art�klar�ndan 
faydalan�labilir. Organik materyal 
sürdürülebilir tar�mda topra��n 
verimlili�ini art�rmada ve korumada 
büyük öneme sahiptir. Topraktaki 

organik madde, a��r� toprak i�lemesi, 
monokültür tar�m ve ürün art�klar�n�n 
tarladan yak�larak veya toplanarak 
uzakla�t�r�lmas� ile yok olmaktad�r. 
Organik maddece zay�f bir topra�� 
iyile�tirmek i�çilik ve zaman aç�s�ndan 
k�sa sürede mümkün de�ildir.  Bu 
nedenle bir çok çiftçi, gübrelemede ilk 
önce mineral gübreler ve çiftlik gübresi 
üzerinde durmal�d�r. Sürdürülebilir 
tar�mda topra��n organik maddesini 
art�rmak ve korumak için azalt�lm�� 
toprak i�leme yöntemleri, ekim nöbeti, 
ve hasat art�klar�n�n tekrar topra�a 
verilmesi teknikleri üzerinde 
durulmal�d�r  

 

 
 
**Ekim Nöbeti: Ekim nöbetinin 

amac� üst üste ekim sonucu besin 
maddelerinin toprakta azalmas�n�n 
önüne geçilmesi, hastal�k ve zararl�lar�n 
ço�almas�n�n önlenmesi, bitki 
çe�itlili�inin sa�lanmas�, toprakta 
kökleriyle azot tutan baklagil bitkilerinin 
ekim nöbetine girmesi ve hayvanc�l��a 
yem kayna�� sa�lanmas�d�r. Bitki 
çe�itlili�inin sa�lanmas� tar�msal 
ekosistemde biyotik ve abiyaotik stres 
faktörleriyle mücadele etmede ve 
sistemin kendi kendini idamesinde 
büyük öneme sahiptir. Çiftçiler ayn� 
yeti�me döneminde farkl� ürünler 
yeti�tirmelidir. Örne�in k��l�k ekimlerde 
bu�day�n yan�nda baz� tarlalara arpa, 
tritikale, kanola, macar fi�i; yazl�k 
ekimde ise m�s�r�n yan�nda ayçiçe�i, 
nohut, mercimek, susam, patates, 
soya, yerf�st���, pamuk, kavun ve 
karpuz gibi ürünlerden kendi yöresinin 
iklim ko�ullar�na göre uygun olan�n� 
ekebilir.  
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Toprak ��leme: Toprak i�leme 
ile ilgili gerek Dünyada ve gerekse 
Ülkemizde toprak muhafazas� toprak 
i�leme ve bitkisel art�k yönetiminin 
uygulanmas� sürdürülebilir tar�mda 
verimlili�i art�rmaktad�r. Burada 
azalt�lm�� toprak i�lemesi ile malçl� 
toprak i�lemesi önem kazanmaktad�r. 
Özellikle e�imli arazilerde geleneksel 
toprak i�lemede pulluk kullan�lmas� 
sonucu korumas�z ç�plak toprak yüzeyi 
dü�en ya�murlar�n kinetik enerjisi ile 
topra��n verimli tabakas�n�n erozyonuna 
neden olur, toprak yüzeyindeki 
çatlaklar� bu erozyon topra�� ile 
kapanarak geçirgen  olmayan bir 
tabaka olu�ur ve suyun topra��n 
derinlerine s�zmas�n� engeller. Bunun 
sonucu çok de�erli toprak ve su 
kayb�n�n yan�nda sürüm için harcanan 
emeklerde bo�a gider. Ayr�ca a��r� 
toprak i�lemesi organik madde kayb�n�, 
tohum yata��nda rutubet kayb� sonucu 
bitki ç�k���n� olumsuz etkileyerek önemli 
oranda verim kayb�na neden 
olmaktad�r. 

**Entegre Zararl� ve Yabanc� 
Ot Mücadelesi: Entegre zararl� ve 
yabanc� ot mücadelesinde ekim 
nöbetine hastal�k, zararl�lara dayan�kl� 
verim gücü yüksek çe�itlerin sokulmas� 
sonucu minimum pestisit 
kullan�lmaktad�r. 

 
Sürdürülebilir Tar�mda �nsan 

Faktörü 
Çiftçilere tar�msal alanda yeni 

geli�meleri ve teknolojileri aktar�rken 
kültürel ve sosyal durumlar� da göz 
önünde bulundurulmal�d�r. Çiftçiler 
genelde tüm Dünya'da muhafazakar, 
riskten uzak, kendi bulunduklar� 
çevrelerinde huzurlu olmak isterler. Bu 
nedenle, onlara yeni teknolojilerin 
aktar�rken ihtiyaçlar�, kültürel de�erleri 
ve amaçlar� iyi bilinmelidir. Bu 
ara�t�rma-uygulama sürecindeki 
önceliklerinin belirlenmesi, planlama, 
uygulama a�amalar�nda ilgili Üniversite 
ve Ara�t�rma Enstitülerinden uzmanlarla 
Tar�m �l Müdürlükleri, çiftçi, ziraat 

odas�, ticaret borsas�, kooperatifler, 
çiftçi birlikleri, tar�msal g�da sanayiinin 
görev almas�nda fayda vard�r. Bu ortak, 
i�birli�i içindeki çal��ma çiftçilerin 
refah�n� art�r�r ve toprak verimlili�ini 
iyile�tirir.  

 
SONUÇ 
Türkiye’de tar�msal üretimde 

istikrarl� bir geli�me sa�lamak için 
gerekli projeleri haz�rlama, uygulama, 
prati�e aktarma konusunda 
sürdürülebilir tar�m�n ilkeleri göz 
önünde bulundurmal�d�rlar. 
Sürdürülebilir tar�mda üretim ile ilgili 
kararlar, "genotip * çevre * yönetim * 
insan" unsurlar�n�n bir arada 
dü�ünüldü�ü ortak de�erlendirme 
modeli içersinde ele al�nmal�d�r.  

Tar�msal üretimde sürdürebilirlik, 
çiftçiler taraf�ndan ekonomik yönden 
uygulanabilir, çevre aç�s�ndan sa�l�kl�, 
sosyal aç�dan kabul edilebilir, politik 
yönden de gerçekçi ve desteklenebilir 
nitelikte olmal�d�r. Tar�mda 
sürdürülebilirli�i sa�lamak için 
hastal�klara, zararl�lara, s�cakl��a, 
kurakl��a toleransl�, azot kullanma 
etkinli�i yüksek, az girdi gerektiren, 
verimli ve kaliteli bitki çe�itleri üzerinde 
durulmas�n�n yan�nda stratejik aç�dan 
ekonomik bir gübreleme, an�z 
yang�nlar�n� önleyerek topra��n organik 
madde oran�n� koruma, azalt�lm�� 
toprak i�lemesi, uygun bir ekim nöbeti 
ile entegre olarak hastal�k, zararl�lar ve 
yabanc� otlarla mücadele 
gerekmektedir.  

Bölgemizde sa�l�kl� bir toplum ve 
temiz bir çevre için tar�m topraklar�n�n 
verimlili�ini koruyan üretim modelleri 
benimsenmelidir. E�er bu konuda 
çiftçiler ve ilgililer yeterince duyarl�l�k 
göstermez ve gerekli önlemleri almazlar 
ise tar�m topraklar�, tatl� su kaynaklar� 
ve ya�am ileride çok daha ciddi 
problemlerle kar��la�acakt�r. Geç 
olmadan sa�l�kl� bir toplum ve temiz bir 
çevre için sürdürülebilir tar�msal 
üretimde  çiftçilerle birlikte tüm ilgililer 
el ele vermelidir. 
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KU� GR�B� TATB�KATI 
 

Bakanl���m�z,Sa�l�k Bakanl���,Çevre 
ve Orman Bakanl���,Samsun Valili�i ile i� 
birli�i içerisin de ortak olarak düzenlenen 
Ku� Gribi Tatbikat� 16 Ekim 2007 
tarihinde Saat 9.00’da Türk-�� E�itim 
Merkezinde Sn. Valimiz  Hasan Basri 
GÜZELO�LU, Tar�m �l Müdürü Sadullah 
K�RENC�, Sa�l�k �l Müdürü Mustafa 
KASAPO�LU, �l Emniyet Müdürü 
Mustafa �LHAN, �l Jandarma Alay 
Komutan� K�demli Albay �rfan KAYA, 
Çevre ve Orman �l Müdürü Kadir KILIÇ, 
Koruma Kontrol Genel Müdürlü�ü Hayvan 
Sa�l�k Daire Ba�kan� Musa ARIK, Avrupa 

Birli�i Ku� Gribi Uzmanlar� Dr. Yanko IVANOV ve Helene V�DON,Tar�m �lçe Müdürlerimiz, 
�lgili Belediye Ba�kanlar�m�z, �limizdeki Kanatl� ��letmelerinden temsilciler, Di�er Kurum ve 
Kurulu�lardan temsilciler ve tatbikatta aktif olarak görev yapacak olan Hayvan Sa�l�k �ube 
Müdürü R�fat CO�KUN ba�kanl���nda 35 Veteriner Hekim 20 Veteriner Sa�l�k Teknisyeni ile 5 
Doktorun kat�l�mlar�yla aç�l�� merasimi yap�ld�.  

Aç�l��ta Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, Hayvan Sa�l�k Daire Ba�kan� Musa ARIK, 
Dünya Bankas� Uzman� Halil AGAH ve Valimiz Hasan Basri GÜZELO�LU taraf�ndan Ku� 
Gribinin Dünyadaki seyriyle,mücadelesiyle ve yap�lacak bu tatbikat ile  ilgili bilgiler içeren 
konu�malar yap�ld�.  

Ku� Gribi Tatbikat� 16 Ekim 2007 Tarihinde Türk-�� 
E�itim Merkezinde ba�lay�p iki gün boyunca Masa Ba�� 
E�itim çal��malar� yap�ld�. Tatbikat�n pratik aya�� 18 Ekim 
2007 tarihinde Bafra �lçesi Do�anca Beldesinde Hayvan 
Sa�l�k �ube Müdürü R�fat CO�KUN’un aç�l�� 
konu�mas�yla ba�lad�. Tatbikat çal��malar� 35 Veteriner 
Hekim, 20 Veteriner Sa�l�k Teknisyeni, 5 Doktor ile 20 
Adet Jandarma ekipleriyle yürütüldü. Tatbikat s�ras�nda  5 
farkl� noktada kurulan kontrol noktalar�nda araç 
dezenfeksiyonlar� ve giri� ç�k��larda kontrol sa�land�.Gerçe�e yak�n yap�lan tatbikat çal��malar 
bilgilendirmenin yap�lm�� olmas�na ra�men vatanda�lar�m�z taraf�ndan gerçek bir salg�n 
mücadelesi gibi alg�land�. Bu da tatbikat�n ne derce ciddiyetle ve ba�ar�yla yap�ld���n�n göstergesi 
olarak de�erlendirilebilir. Tatbikat kapsam�nda kamunun bilinçlendirilmesi,mihrak noktas�nda 
salg�n hastal�k ara�t�rmas�,yabani kanatl� hastal�k ara�t�rmas� gibi çal��malar farkl� noktalarda 
ba�ar�yla ve gerçekçi bir �ekilde adeta bir hastal�k varm�� gibi yürütüldü.  

19 Ekim 2007 tarihinde, yap�lan tatbikat üzerinde de�erlendirme sunumlar� yap�ld�. Samsun 
�li olarak Önceki y�llarda 59 Mihrakta kendisini gösteren Ku� Gribine kar�� yapm�� oldu�umuz 
mücadelede ortaya koymu� oldu�umuz ba�ar� ve yap�lan tatbikattaki ba�ar� düzeyimiz Samsun 
�linin olas� bir Ku� Gribi Salg�n�nda mücadele ve Hastal��� kontrol alt�na almada haz�rl���n�n 
göstergesi olmu�tur. Ayn� gün Aktif olarak tatbikatta yer alan personelin sertifikaland�r�l�p, 
sertifikalar�n da��t�m�yla kapan�� merasimi gerçekle�tirildi ve tatbikat�m�z ba�ar�l� bir �ekilde 
sonuçland�r�ld�. 
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SAMSUN KOB�F AÇILDI 

Kobi Bilgi ve E�itim Fuarlar�n�n 16.'s� Samsun'da, Bay�nd�rl�k ve �skan Bakan� Faruk Özak, 
Milli E�itim Bakan� Hüseyin Çelik, Samsun Valisi Hasan Basri Güzelo�lu, Samsun Büyük�ehir 
Belediye Ba�kan� Yusuf Ziya Y�lmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i Ba�kan Yard�mc�s� 

Nejat Koçer, Samsun Ticaret ve 
Sanayi Odas� Ba�kan� Adnan 
Sako�lu ve Samsun Ticaret 
Borsas� Ba�kan� Yusuf Özer'in 
kat�ld��� törenle ziyarete aç�ld�.  

Bay�nd�rl�k ve �skan 
Bakan� Faruk Özak, törende 
yapt��� konu�mada KOB� Bilgi 
ve E�itim Fuarlar�n�, uzun 
soluklu bir maratona benzeterek, 
TOBB'un öncülü�ünde 
Türkiye'nin 20 ilinde Forum 
Fuarc�l�k taraf�ndan düzenlenen 
KOB� Bilgi ve E�itim Fuarlar�n�n 

KOB�’ler için bir "bilgilendirme maratonu" halinde tasarland���n� ifade etti. Günümüzde ülkelerin 
gücünün dünya ölçe�indeki �irketlerinin gücüyle ölçüldü�ünü belirten Özak, Türkiye’deki 
KOB�’lerin hedeflerini büyütmeleri gerekti�ini, KOB� Fuarlar�n�n KOB�’leri küresel rekabete 
haz�rlayacak çok önemli f�rsatlar sundu�unu kaydetti. Türkiye genelinde oldu�u gibi Samsun’un 
da sanayi yap�s�n� KOB�’lerin olu�turdu�unu ve KOB�’lerin ihracat, istihdam ve üretimlerini 
artt�rmalar�n�n Türkiye’nin kalk�nmas� aç�s�ndan son derece önemli oldu�unu söyleyen Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odas� Ba�kan� Adnan Sako�lu, KOB�’lerin uluslararas� alanda rekabet 
edebilmesi için desteklenmelerinin �art oldu�unu söyledi.

 
BAV (B�LG� ALI� VER�� TOPLANTISI YAPILDI 

 
Tar�m �l Müdürlü�ünce 2007 y�l� içerisinde 

yapmakta oldu�u (BAV) Bilgi Al�� Veri� 
Toplant�lar�n�n alt�nc�s� 20 Kas�m 2007 sal� günü 
saat 09:00’ da �l Müdürlü�ümüz toplant� 
salonunda yap�lm��t�r. Söz konusu toplant� �lçe 
Müdürleri ve konu elemanlar�n�n kat�l�m�yla 
gerçekle�tirilmi� olup, toplant�da gündem maddesi 
olarak �limiz tar�m�n�n genel sorunlar� yan� s�ra �l 
Müdürlü�ümüz Taraf�ndan Yürütülen �l Özel 
�dare Kaynakl� Projelerde görülen aksakl�klar 
kar��la��lan sorunlar ve çözüm önerileri, TARGEL 
Projesinin aksayan yönleri ve çözüm önerileri olarak belirlenmi�tir. 

Toplant�n�n aç�l�� konu�mas�n� yapan Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC� toplant�n�n 
önemine de�inerek Özel �dareden al�nan her kayna��n son kuru�unun dahi israf edilmemesinin 
önemine dikkat çekerek  bu paralarda tüyü bitmemi� yetimlerin hakk� var bu nedenle çok dikkatli 
bir �ekilde gerekli yerlere ve bir örnek te�kil edecek �ekilde harcanmas�n� bunun yan�nda yap�lan 
projelerin takibinin mutlaka yap�lmas�n�n gereklili�i üzerinde durmu�tur.
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2007 YILI B�TK� KORUMA FAAL�YETLER� VE 2008 YILI 
PROGRAM DE�ERLEND�RME BÖLGE TOPLANTISI 

�L�M�ZDETOPLANTISI 
 

Karadeniz ve Do�u Anadolu Bölgesi �llerinde üretimi yap�lan kültür bitkilerine zarar veren  Bitki 
hastal�k ve zararl�lar�na kar�� 2007 y�l�nda uygulanan mücadelelerinin sonuçlar�n� gözden geçirip 
de�erlendirmek, 2008 y�l�nda Bitki Hastal�k ve Zararl�lar� ile yap�lacak olan mücadelelerin Bakanl���m�z 
prensipleri do�rultusunda programlar�n� haz�rlamak, ihtiyaçlar� tespit etmek, toplu mubayaalar�na haz�rl�k 
yapmak ve bu �ekilde ülke düzeyinde zirai mücadele çal��malar�n�n uygulama prensipleri konusunda 
mutabakat sa�lamak, iç ve d�� karantina ile ilaç, alet hizmetleri ile ilgili konular� görü�mek üzere Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yard�mc�s�, Bakanl�k yetkilileri, Karadeniz ve Do�u 
Anadolu Bölgesindeki 19 �lin Tar�m �l Müdürleri ve Bitki Koruma �ube Müdürleri, Tar�msal Ara�t�rmalar 
Genel Müdürlü�ü, Erzincan Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü,  Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsü, Trabzon Karantina Müdürlü�ü, Samsun Karantina Müdürlü�ünden �dareci ve Teknik 

Elemanlar�n kat�laca�� 2007 y�l� 
bitki koruma  de�erlendirme ve 
2008 y�l� programlama bölge 
toplant�s� 06-09/11/2007 tarihleri 
aras�nda �limizde yap�lacak olup,  
bu dört günlük sürede toplant�ya 
kat�lan �ller kültür bitkilerine zarar 
vererek önemli ölçüde verim 
dü�üklü�üne ve kalite sorunlar�na 
neden olan hastal�k, zararl�, 
yabanc� ot ve di�er etmenlerle 
yap�lan mücadelede 2007 y�l�nda 
yap�lan faaliyetlerin  olumlu ve 
olumsuzluklar�n� tart���p ve 
de�erlendirecek; ayr�ca 2008 

y�l�nda da yap�lacak uygulamalar tart���l�p bir programa ba�lanacakt�r. Ayr�ca bu toplant�da Ülkemize ve 
ilimize d��ardan bula�abilecek bitki hastal�k ve zararl�lar�n�n kontrolü ile ilgili iç ve d�� karantina tedbirleri, 
Tar�m ilaçlar�n� ve ilaçlamalarda kullan�lan zirai mücadele aletlerini toptan ve perakende satanlarla ayr�ca 
bunlar� üretenlerin uymas� gerekti�i mevzuatlar ve mevcut durum bu toplant�da tart���lacakt�r. 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü olarak  �limizde uygulanan Bitki Koruma hizmetlerinde sürdürülebilir, 
insan ve çevre sa�l���n� ön planda tutan daha çevreci bir anlay���n hakim oldu�u  mücadele yöntemlerini ön 
plana ç�kartma gayreti içerisinde bulunmaktay�z. Bu nedenle ilimizde toplam 4 noktada  erken uyar� 
istasyonu kurarak hastal�k ve zararl�lar�n daha erken dönemde, zarar e�i�ini geçmeden önce daha az tar�m 
ilac� kulland�r�larak kontrol alt�na al�nmas�n� sa�lamaktay�z. Ayr�ca elma, armut, �eftali, f�nd�k ve kiraz 
olmak üzere be� ürünün ekili� alanlar�nda entegre mücadele programlar� uygulanmaktad�r. Entegre 
mücadele yöntemleri, erken uyar� faaliyetleri, iyi tar�m uygulamalar�, Örtü alt� Entegre Mücadeleleri ve 
yönetimli çiftçi mücadele yöntemleri ile �limizde yeti�tirilen tar�m ürünlerinde do�ru zamanda, do�ru 
dozda, do�ru ilaç ve kültürel tedbir yöntemlerini kullanarak daha sa�l�kl� ürünler elde edilmesini sa�lay�p 
tüketiciye de daha güvenilir ürün sunma amac� ve gayreti ile yap�lacak olan bu toplant�da planlaman�n bu 
esaslar çerçevesinde yap�laca�� esas� üzerinde önemle durmaktay�z. 

�l Müdürlü�ümüzün ev sahipli�i ve koordinasyonu ile Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 
Müdürlü�ü toplant� salonunda 76 ki�inin kat�l�m� ile yap�lacak olan toplant�ya kat�lacak olan Bürokrat, 
�dareci, Uzman ve Teknik Elemanlara �limizin tan�t�m� ile ilgili sunu ve  tan�t�m gezisi de düzenlenecektir. 
Her y�l de�i�ik bir ilde yap�lan Bölgesel Bitki Koruma Toplant�s�n�n ile bu y�l �limizde yap�l�yor olmas� 
Samsunun tan�t�m� aç�s�ndan da önem arz etmektedir. 
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EV EKONOM�S� H�ZMET�Ç� E��T�M SEM�NER� YAPILDI. 
 

Kad�n çiftçilere yönelik e�itim 
çal��malar�n� yürüten görevli personele 
yönelik ‘’Ev Ekonomisi Hizmetiçi 
E�itimi’’ konulu seminer 22 Kas�m 2007 
tarihinde Tar�m �l Müdürlü�ü Çiftçi 
E�itimi ve Yay�m �ubesi toplant� 
salonunda yap�lm��t�r. �lçe Tar�m 
Müdürlüklerinde görev yapan Ev 
Ekonomisi teknisyen ve teknikerlerinin 
bilgisayar kullanma, faaliyet 
programlar�yla ilgi form doldurma ve 
mesleki yay�m araçlar�n�n haz�rlanmas� 
konular�nda bilgilerinin artt�r�lmas� amac�yla düzenlenen toplant�ya kat�l�m tam olarak 
sa�lanm��t�r.Toplant�n�n ilk bölümünde Resul ALTUNKAYA taraf�ndan kat�l�mc�lara World, 
Excel Kullan�m�, dosya olu�turma, elektronik posta olu�turma kullanma, elektronik posta ile dosya 
gönderme alma, arama motorlar�n�n kullan�lmas�, powerpoint sunusu haz�rlama konular�nda bilgi 
verilmi�tir.Toplant�n�n ö�leden sonraki bölümünde ise Sati ALTUNKAYA taraf�ndan ise Kad�n 
Çiftçiler Daire Ba�kanl���n�n faaliyetleri hakk�nda yap�lan slayt sunumu yan�nda kad�n çiftçilere 
yönelik e�itim çal��ma konular�n�n tespit edilmesi, e�itim çal��malar�n�n planlanmas�, �lçe yay�m 
programlar� ve program uygulama formlar�n�n haz�rlanmas� konular�nda bilgi verilmi�tir. Bu arada 
Samsun ilinde 2008 y�l�nda uygulanmaya ba�lanacak olan  Kad�n Çiftçiler Tar�msal Yay�m 
Projesi’nin (KAÇEP) tan�t�m� da yap�lm��t�r. 

 
TSE ISO 9001 TOPLAM KAL�TE BELGES� ALAB�LMEK �Ç�N 

E��T�M ALDIK 

�l Müdürlü�ümüz TSE ISO 9001 
Toplam kalite belgesi alabilmek için 
yapt��� ba�vuru sonras� gerekli olan 
e�itimini ald�.  

05.11.2007 Tarihinde TSE Samsun �l 
Temsilcili�i taraf�ndan verilmeye 
ba�layan ve  �l Müdürlü�ünde görevli 62 
personel ile  �ube Müdürlerinin kat�ld��� 
e�itim, Temel E�itim, �ç tetkik e�itimi ve 
Dokümantasyon konular�nda gerçekle�ti. 
Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, �l 
Müdürlü�ü toplant� salonunda verilen  ve 
7 i� günü süren e�itime ba�larken yapt��� 
aç�l�� konu�mas�nda e�itimin ve kalitenin 
önemini vurgulayarak e�itime 

kat�lanlara;"zaten kaliteli olan hizmetlerimizin bu e�itim sonunda belgelendirilmi� olaca��n� "ifade 
etti. 
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33 YATIRIMCI DAHA H�BE  SÖZLE�MES� �MZALADI 

K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n 
Desteklenmesi Program�n�n 3.Etab�nda ba�vuru 
yapan 112 adet projeden 82 adet proje �l Tar�m 
Müdürlü�ü taraf�ndan yap�lan inceleme 
sonucunda uygun bulunmu� ve ön onay için 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���na gönderilmi�tir. 
Bakanl��a, gönderilen 82 adet proje dosyas�ndan 
44 tanesi ekonomik yat�r�m konusu ve 1 tanesi 
altyap� (sulama) konusu olmak üzere toplam 45 
tane projenin ön onay�n� yapm��t�r. �l Tar�m 
Müdürlü�ü ile yat�r�mc� aras�nda hibe 
sözle�mesi imzalamak için yat�r�mc�lara tebligat 
yap�lm��t�r. 45 adet yat�r�mc�dan 1 tanesi altyap� 

(sulama) konusu ve 32 tanesi ekonomik yat�r�m konusu olmak üzere toplam 33 adet yat�r�mc� ile 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���n� temsilen  �l Tar�m Müdür V. Kadir �SP�RL� aras�nda Hibe 
Sözle�mesi imzalanm��t�r. 33 adet dosyan�n toplam proje tutar� 10.670.151,66 YTL ve hibeye esas 
tutarlar� da 5.434.238,58 YTL’dir.
 

KU� GR�B� ÇALI�MALARIMIZ ÖDÜLLEND�R�LD� 

Bakanl���m�zca yürütülen “Ku� 
Gribi Hastal���na Kar�� Haz�rl�kl� Olma ve 
Mücadele �çin Teknik Yard�m Projesi 
(TR.06.AI/SV)” kapsam�nda �limizde 
Eylül ve Ekim aylar�nda E�iticilerin 
E�itimi Semineri,Gerçek Zamanl� Ku� 
Gribi Tatbikat� ve Sulak Alanlarda Ku� 
Gribi Bilincinin Olu�turulmas�na yönelik 
bir dizi  e�itimler yap�lm��t�r. Tüm bu 
çal��malar ve e�itim s�ras�ndaki 
organizasyon Samsun Valili�inin oluru ve 
�l Tar�m Müdürlü�ünün deste�iyle �ube 
Müdürü R�fat CO�KUN ba�kanl���nda 
Hayvan Sa�l�k �ube Müdürlü�ü personeli 
taraf�ndan ba�ar�yla gerçekle�tirilmi�tir. 
Ba�ar�yla yürütülen bu e�itimler ve E�itim 
Tatbikat�nda katk�da bulunan Tüm �l ve 
�lçe Müdürlü�ümüz personeli, di�er kurumlar ve tatbikat�n yap�ld��� yöredeki halk olmak üzere eme�i 
geçen herkes  Bakanl���m�z taraf�ndan te�ekküre mazhar olmu�tur. 

Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü olarak di�er tüm kurum ve kurulu�lar�n deste�iyle koordinasyon 
içerisinde, 2006 Y�l�nda 59 Mihrakta kendisini gösteren Ku� Gribi Hastal���na kar�� yapm�� oldu�umuz 
mücadelede elde etti�imiz ba�ar�y� takdiren Bakanl���m�zca maa� ikramiyesi ile ödüllendirilen Hayvan 
Sa�l��� personeli, alm�� oldu�u maa� ikramiyelerinin tamam�n� Vatan� u�runa can�n� seve seve feda eden 
Mehmetçiklerimizin ailelerine yard�m maksad�yla Mehmetçik Vakf�na ba���layarak bu konuda da örnek bir 
davran�� sergilemi�lerdir. 

Ku� Gribi Hastal���na Kar�� 2006 y�l�nda saha çal��malar�ndaki ba�ar�m�z ve 2007 y�l�nda 
düzenlenen e�itim ve e�itim tatbikatlar�ndaki ba�ar�m�z olas� bir Ku� Gribi Hastal��� tehdidine kar�� 
mücadeleye haz�r oldu�umuzun göstergesidir.
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MERKEZ �EFTAL� ÜRET�C� B�RL��� ÜYELER�NE E��T�M 
TOPLANTISI YAPILDI 

 
5200 say�l� Üretici Birlikleri 

kanununa göre, Bakanl���m�z�n 
09.06.2007 tarih ve 41 say�l� 
Oluruyla tüzel ki�ilik kazanan 
Merkez �lçe �eftali Üreticileri 
Birli�i üyelerine 30.11.2007 
tarihinde toprak haz�rl���, Fidan 
seçimi, Dikim, Bak�m-Budama, 
Mücadele ve Pazarlama 
konular�nda bilgilendirme yap�ld�. 
Toplant�ya Demirci, K�z�lo�lak, 
Ba�konak, Uluçay�r, Y.Avdan ve 
A.Avdan köylerindeki �eftali 
Üreticileri kat�ld�. Toplant�ya Bitki 
Koruma �ubesinde görevli Teknik 
Elemanlar; Ali R�za DEM�RBA�, 
Necati SAYDAM, �smail KIRCI, 
Çiftci E�itimi ve Yay�m �ube 

Müdürlü�ünden M.Ali YETK�N ve Recep YAPINCAK, Destekleme �ube Müdürlü�ünden 
Muhammet ÖZTÜRK ve Sabattin ÖZER ile Tar�m Dan��man� �evket �AH�N e�itici olarak 
kat�lm��lard�r. 

Toplant�da üreticilere kar��la�t�klar� sorunlar� Üretici Birli�i vas�tas�yla en yak�nlar�nda 
bulunan Tar�m Dan��man� ile irtibat kurmalar� tavsiyesinde bulunuldu. 

Birlik Ba�kan� Mustafa YILDIZ; “Ba�ta �l Müdürümüz ve görevli arkada�lara hizmetlerinden 
dolay� te�ekkür ederim. Her zaman yan�m�zda olup sorunlar�m�za çare olmaya çal��t�lar, ba�ta 
�ahs�m ve üyelerim ad�na desteklerinin devam etmesi deli�iyle çal��malar�nda ba�ar�lar diliyoruz.”

Üreticilerin sorunlar� kar��l�kl� olarak görü�ülüp tart���ld� ve �eftali üreticileri Birli�inin daha 
da güçlendirilmesi konusunda görü� birli�ine var�ld�.   
 

 
ÇELT�K ÜRET�C�LER�YLE TOPLANTI DÜZENLEND� 

 
06.12.2007 Bafra �lçe Müdürlü�ü 

toplant� salonunda Bafra ilçesinde faaliyet 
gösteren çe�itli birlik ba�kanlar�, üyeleri ile 
çeltik üreticilerine Bitki Koruma �ube 
Müdürü Fikret SÖNMEZ nezaretinde konu 
uzman� Ziraat Mühendisi Filiz UZUN 
taraf�ndan Çeltik tohumculu�u,  Çeltih 
hastal�klar�ndan önemli yer tutan Çeltik 
Beyaz Uç nematodu, Çeltik Yan�kl���, 
Kahverengi yaprak lekesi hastal���  
hakk�nda üreticilere bilgi verildi. Üretici 
sorular� cevapland�r�ld� 
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YEN� EVLENEN Ç�FTLERE EVL�L�K B�L�NC� VER�LMES� 
 

06 Kas�m 2007 tarihinde Halk E�itim Merkezi  
Müdürlü�ünde E�itim Rehberlik �nsan Kaynaklar� 
Proje Dan��manl�k derne�ince (E-R�POD) 
düzenlenen ve HEM koordinasyonunda 
gerçekle�tirilecek olan evlenme karar� alan 
gençlere; e�itim ve evlilik bilinci verilmesi amaçl� 
e�itim seminerlerinin planlanmas� için yap�lan 
toplant�ya Çiftçi E�itimi ve Yay�m �ubesi 
Müdürlü�ü elemanlar�ndan Ev ekonomisti Sat� 
ALTUNKAYA kat�lm��t�r.Yeni evlenen çiftlerin 
sa�l�kl� bir aile ortam� kurmalar�na katk�da 
bulunmak amaçl� projede; Sanayi ve Ticaret �l 

Müdürlü�ü, Sosyal Hizmetler �l Müdürlü�ü, Atakum Belediyesi, �l Tar�m Müdürlü�ü ve Halk 
E�itim Merkezi Müdürlü�ü birlikte e�itim seminerleri düzenleyeceklerdir.  
 
7.ULUSLARARASI ANTALYA TARIM FUARINA GEZ� DÜZENLEND� 

 
06-08 Aral�k 2007 tarihlerinde Antalya’da tar�m fuar�na kat�l�m sa�lanm��t�r. Fuar 

organizasyonuna Terme, 19 May�s, Bafra ve Çar�amba ve Merkez �lçe’den olmak üzere 9 teknik 
eleman, be� tanesi e�li olmak üzere 30 çiftçi kat�lm��t�r. Fuar organizasyonu içinde,özel firmalarda 
da incelemelerde bulunulmu�tur. BATEM- Bat� Akdeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü, Sebzecilik 
ve Süs Bitkileri yerle�kesi ziyaret edilmi� alanlar�nda uzman ki�ilerle görü�ülmü�tür. Alt�nova 
�lçesinde Ayer Tar�m’da  gül yeti�tiricili�i üzerine teknik bilgiler al�nm��t�r.  

7. Tar�m Fuar� gezilerek çiftçilerimizle birlikte incelemelerde bulunulmu�tur. Uluslararas� 
bir tar�m fuar�nda, önceki dönemlere oranla yabanc� firma say�lar�nda azalman�n oldu�u 
gözlemlenmi�tir.  
  08.12.2007 tarihinde 1992 y�l�nda kurulmu�tur, bu gün sadece ihracata yönelik karanfil 
üretimi ve çelik üretimi yapan Aktif Fide-Flash Flower firmas�na gidilmi�tir. �lgili elemandan 
karanfil yeti�tiricili�i ile ilgili teknik bilgiler verilerek, tohumdan yeti�en bir kesme çiçek olan ve 
ayn� zamanda üreticilerimiz için de farkl� bir tür olan Kartamus seras� görülmü� ve yeti�tiricili�i 
hakk�nda genel bilgiler al�nm��t�r. Kesme çiçek Helianthus-ayçiçe�i üretim seras� ve bu türlerin 
hasat tasnif ve boyland�rma odalar� incelenmi�tir.  
�ncelemelerde bulunulan di�er firma, Antalya Tar�m A.�.’1988 y�l�nda kurulmu� 240 da üretim 

alan�na sahip bir firmad�r. Karanfil 
yeti�tiricili�i ve topraks�z tar�mda gül 
yeti�tiricili�inin yan� s�ra, ihracata 
yönelik kesme çiçek üretimindeki 
kalite ve hasat kriterleri üzerinde 
durulmu�tur. Hasat edilen çiçeklerin 
tasnif ve kutulanmas� görülerek, 
ihracatta so�uk zincirinin önemi 
vurgulanm��t�r. Ayr�ca üreticilerimizle 
birlikte Antalya’n�n do�al 
güzelliklerinden olan Düden 
�elalesine gidilmi�tir.
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KESME Ç�ÇEK YET��T�R�C�LER� �LE TOPLANTI DÜZENLEND� 

�l Tar�m Müdürü Sadullah 
K�RENC� ve Uzman Teknik 
elemanlar�n da kat�l�m� ile düzenlenen 
toplant�da konu�an �l Tar�m Müdürü 
Sadullah K�RENC�; 
“Bölgemizde kesme çiçekçilik 2000’li 
y�llar�n ba�lar�nda ba�lam��t�r ve 
sektör olma yolundad�r.  Samsun'un, 
ekolojisinden, uygun iklimsel 
özelliklerinden, uluslar aras� pazarlara 
yak�nl���ndan ve uluslararas� 
limanlar�n�n bulunmas�ndan dolay� 
büyük avantajlara sahiptir. Ayr�ca 
yürütülen bu projeyle k�rsalda iyi bir 

alternatif ürün olabilecek kesme çiçekçilik sektörü,bu projeyle ilimiz üreticilerinin gündemine 
getirilmi�tir.”dedi. 
Örtü alt� kesme çiçek yeti�tiricili�inin yayg�nla�t�r�lmas� projesi, samsun il tar�m müdürlü�ü 
taraf�ndan yürütülen, 2005 y�l�nda ba�lam�� ve devam eden bir projedir. Projenin bütçesi Samsun 
Valili�i �l Özel �daresince kar��lanmaktad�r.  Bu projede; Samsun ilinde örtü alt� kesme çiçek 
yeti�tiricili�i, üretici say�s� ve üretim alan�n�n artt�rarak yayg�nla�t�r�lmas� hedeflenmektedir. 
Kaliteli kesme çiçek üretiminin ve üretim alanlar�n�n artmas�,  �lin kesme çiçek üreticilerine 
ihracat imkân� sa�layacakt�r. Bu sayede ve bu projeyle çiftçilerin gelirlerinin artt�r�lmas� 
hedeflenmektedir. Bu projede  Samsun ili ve civar�nda kesme çiçek yeti�tiricili�ini geli�tirerek, 
öncelikle iç pazar ihtiyac�n� gidermek, uzun vadede ihracat� gerçekle�tirmek amaçlanm��t�r. Bu 
proje kapsam�nda çiftçilere sera tesisi, seralara damlama sulama sistemleri kurulmas� ve üretimin 
bütün a�amalar�nda teknik destek verilmi�tir. Projede toplam 30 üreticiye sera deste�inde 
bulunulmu� ve yakla��k 12 da’l�k bir üretim alan�  olu�turulmu�tur. 
 
SÖZLE�MEL� PERSONEL �LE 2008 YILI SÖZLE�MELER� �MZALANDI 

Tar�msal yay�m; K�rsal Kalk�nmay� sa�layan en 
önemli birle�enlerden Biridir.Nüfusun çok önemli bir 
bölümünün köylerde ya�ad��� ve ekonominin a��rl�kl� 
olarak tar�ma dayand��� bu ortamda tar�msal ve k�rsal 
kalk�nman�n ulusal kalk�nmadaki rolü,kalk�nma ve 
ça�da�la�ma çabalar�nda tar�ma ve k�rsal nüfûsa özel bir 
önem verilmesini zorunlu k�lm��t�r. TARGEL Projesi 
kapsam�nda ilimiz Belde/Köylerinde 657 say�l� Devlet 
Memurlar� Kanununun 4/b maddesine göre görev yapan, 
Ziraat Mühendisi,Veteriner Hekim ve Su Ürünleri Mühendislerinden olu�an 42 sözle�meli 
personelin 31/12/2007 tarihî itibariyle sözle�meleri sona ermi�tir. Bahse konu personelin 2008 y�l� 
sözle�meleri 01/01/2008-31/12/2008 tarihleri aras�n� kapsayacak �ekilde Tar�m �l Müdürlü�ü toplant� 
salonunda düzenlenen bîr törenle i�veren ad�na 11 Tar�m Müdürü Sadullah K�RENC� ve sözle�meli 
personel aras�nda imzalanm��t�r. 
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SAMSUN �L TARIM MÜDÜRLÜ�ÜNCE SÖZLE�MEL� TARIM MODEL�  
E��T�M ÇALI�MALARINA BA�LANDI

Bafra ve 19 May�s ilçesi çiftçilerimizi 
ilimizde tar�msal sanayinin geli�mesine katk�da 
bulunacak sözle�meli tar�m modeli hakk�nda 
bilgilendirmek amac�yla e�itim çal��malar�na 
ba�lanm��t�r. Sözle�meli tar�m�n çiftçilerimizin 
üretti�i ürünü pazarlamada ya�ad��� risk ve 
belirsizliklerin azalt�lmas�, küçük çiftçiler için 
dengeli ve sürekli gelir kayna�� temin etme, 
teknoloji transferi, üreticilerle etkili bir ileti�im 
kurma ve yak�n diyalog içinde olma gibi birçok 
yararlar� bulunmaktad�r. Sanayi sektöründeki en 
önemli sorunlar ise yüksek hammadde 
maliyetleri ile standart kalitede ve sürekli 

hammadde temininde ya�anan zorluklard�r. Ayr�ca ürün miktar ve fiyatlar� da her y�l de�i�kenlik 
gösterdi�inden firmalar maliyetlerini önceden belirleyememekte ve üretim planlamas� 
yapamamaktad�r.Sözle�meli tar�m ile ürünün yeterli miktarda, standartlara uygun ve kaliteli olarak 
yeti�tirilmesi sanayicinin hammadde ihtiyac�n�n kesintisiz temin edilmesi ve tüketicinin sürekli ve 
uygun fiyatlarla çe�itli ürünleri tüketebilmesi aç�s�ndan etkili olmaktad�r. Sözle�me tar�m ile 
tar�msal uygulamalarda kullan�lan girdilerin (gübre, ilaç vs.) kontrolü, konu ile ilgili ara�t�rma ve 
geli�tirme  al�c� firmalarca yap�lmaktad�r.Böylece çiftçilere kredi, teknik yard�m ve girdi 
temininde kolayl�klar sa�lanm�� olacakt�r.
 

Ç�FTÇ�YE ORGAN�K GÜBRE DESTE��

2007 y�l�nda Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
taraf�ndan �l Özel �daresi  finansman kaynakl� 
�limizdeki Organik Tar�m yapan üreticileri 
desteklemek amac�yla 48.000 YTL. tutar�nda 
121.975 ton organik gübre deste�i yap�lm��t�r. 
Gübre deste�i Terme ve Çar�amba Organik 
F�nd�k Üreticileri Birlik Üyeleri ve Organik Köy 
Projesi uygulanan Yukar� Aksu köyüne 
yap�lm��t�r. Yukar� Aksu köyünde 18 ki�i organik 
tar�ma geçmi� olup, bu çiftçilerimize 8,625 ton 
organik gübre verilmi�tir. Son y�llarda gerek 
tar�msal ilaçlar�n, gerekse gübrelerin bilinçsizce 
kullan�m� bitkisel üretimde art���n yan�nda 
kalitesiz ve insan sa�l���n� tehdit edecek ürünlerin ortaya ç�kmas�na neden olmu�tur. Topra��n 
derinlerine s�zan fosfor ve nitrat tatl� su kaynaklar�na ula�makta bu da insan, evcil hayvan ve 
yaban hayat� aç�s�ndan ciddi problemlere yol açmaktad�r. Ayr�ca kimyasal tar�m ilaçlar� toprakta 
birikmekte, canl�lar�n sa�l���n� olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi bozmaktad�r. Organik 
Köy Projesiyle amac�m�z konvansiyonel tar�mda hatal� uygulamalar sonucu kaybolan ekolojik 
dengeyi yeniden kurmak ve çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek hedeflenmi�tir.Çiftçiler 
sertifikaland�r�lm�� ve e�itim çal��malar�na ba�lanm��t�r.
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�L MÜDÜRLÜ�ÜNÜN MEYVEC�L�K PROJELER�NE  

DESTE�� ÇI� G�B� BÜYÜYOR 

Görev alan�m�z  içinde olan meyvecili�i  
Samsun tar�m�nda lokomotif bir sektör haline 
dönü�türüp, özellikle ilimizde bulunan hava ve 
deniz limanlar�yla d��a aç�k bir sektör haline 
getirmeyi kendimize hedef belirledikten sonra;  

Bu amaç do�rultusunda çal��malar�m�z 
özellikle 2003-2007 y�llar� aras�nda �l Özel 
�daresinin finansal destekleriyle amaçlanan 
hedeflere harekette yüksek bir ivme kazanm�� 
durumdad�r.  

2007 Y�l� Samsun �l Özel �daresinden �l 
Müdürlü�ümüze Meyvecili�i Geli�tirme kapsam�nda 437.957 YTL aktar�lm��t�r. Bu aktar�lan 
ödenekle Bodur-Yar�bodur Elma, Bodur-Yar�bodur Kiraz, Bdr �eftali, Bodur Armut, Kiraz, 
Vi�ne, Ba�c�l�k, Kivi, Bö�ürtlen, Ceviz ve Ayva  projeleri uygulanm�� olup; 

Bu kapsamda uygulamaya konan projelerle 149.170 adet fidan da��t�m� yap�larak 572 adet 
çiftçi ailesine 1284 da alanda bahçe tesis ettirilmi�tir.  

 
Projenin Ad� Da��t�lan Fidan 

(adet) 
Tesis Edilen Alan 

(da) 
Ödene�i 

(YTL) 
Bodur ve Ybdr Elma 104400 596 302,096 

Bodur ve Ybdr Kiraz 10460 170 38,293 

Bodur Armut 3120 40 11,474 

Kiraz 720 23 3,220 

Vi�ne 960 32 3,110 

Ceviz 1730 162 14,170 

Ayva 1750 35 5,211 

A��l� Asma 6000 30 16,362 

Bö�ürtlen 10400 52 7,301 

Kivi 3150 63 8,622 

Bodur �eftali 6480 81 28,058 

TOPLAM 149,170 1,284 437,957 

 
Da��t�m�n� gerçekle�tirdi�imiz fidanlarla; 

Kapama bahçe alanlar�n� artmas�na, 2- 3 y�l sonra bu alanlarda belirli bir üretim 
potansiyeline ula��lmas�na; Köylerimizin belirli bir ürünün ismiyle özde�le�erek an�l�r olmas�yla 
birlikte  çiftçilerimize alternatif geçim kayna�� sa�lam�� olaca��z.
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Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Zeka Sorular� 
 

1. Bir ip �ekilde görüldü�ü gibi masa üzerinde 
durmaktad�r. �pin A, B ve C noktalar�nda 
üstten mi, alttan m� geçti�i belli de�ildir. �pin 
iki ucundan çekildi�inde dü�üm olu�turma 
olas�l��� nedir? 

 

2. Soru i�aretinin yerine ne gelece�ini bulunuz. 

 
 

3. X. Y ve Z adlar�ndaki silah�örler üçlü bir düello 
yapacaklard�r. Herkes s�rayla tek el ate� 
edecek, en son bir ki�i kalana kadar düello 
devam edecektir. Silah�örlerin isabet oranlar� 
�öyledir: X=1/1, Y=2/3 , Z=1/3. Hakemlerin 
karar�na göre önce Z ,sonra Y, daha sonra X 
ate� edecektir. Siz Z?nin yerinde olsayd�n�z 
kimi vurmak isterdiniz? 

Yan�tlar Gelecek Say�da 
 
 

18. Say�n�n Yan�tlar� 
1. 1, 3, 9 ve 27 kg. Bu a��rl�klarla 1 den 40 

kg’a kadar her �ey tart�labilir. 
 
2. 1 lüfer, 1 kefal ve 1 uskumru olmak üzere 3 

bal�k. 
 
3. Normal bir saate akrep ve yelkovan her 65 

5/11 dakikada bir üst üste gelir. Oysa sizin 
saatiniz bu i�i 65 dakikada yani daha çabuk 
gerçekle�tirmektedir. O halde saatiniz her 
65 dakikada 5/11 dakika ileri gitmektedir. 
Bu da bir saatte 60/143 dakika ileri gitmesi 
demektir. 

 
4. Bir kutuya tek bir beyaz top, kalan bütün 

toplar (9 beyaz +10 siyah) di�er kutuya 
konmal�d�r. 

 
5. 0  -  Noktal� Harf Say�s� 
 
6. 4 adam yang�n�n olmad��� kesimde küçük 

ate�ler yakarak, esas yang�n onlara 
ula��ncaya kadar bu yanm�� kesime 
s���nm��lard�r. Bu, Avustralya'da 
kullan�lm�� gerçek bir yöntemdir. 



SAMT�M 

Ocak 2008 40

Personel Hareketleri 
�brahim SARCAN 

Personel �efi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

Atamalar 
Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 

Hayri ÖZTÜRK  Mühendis Samsun Yakakent �lçe Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Cengiz KUGU Mühendis Aç�ktan Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Nursel ÇET�N Mühendis Kayseri �ncesu �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Fadime TURAN Mühendis Ordu �l Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Nam�k AKGÜL Mühendis Rize-Kalkandere �lçe Müdürlü�ü Samsun Havza �lçe Müdürlü�ü 
�hsan O�uzhan DEDE Mühendis Artvin �l Müdürlü�ü Samsun 19 May�s �lçe Müdürlü�ü 
Ayhan GÖKTA� Mühendis Rize �l Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Sema SAYLAM Mühendis Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü K�r�ehir Tar�m �l Müdürlü�ü 
Bircan GENÇO�LU Mühendis Rize �l Müdürlü�ü Samsun Tekkeköy  �lçe Müdürlü�ü 
Hac� Ali ARSLAN Mühendis Sinop Dikmen �lçe Müdürlü�ü Samsun Yakakent �lçe Müdürlü�ü 
�lkay YALMAN Mühendis Aç�ktan Samsun Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Erdem CO�KUN Mühendis Giresun �l Müdürlü�ü Samsun Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü 
Handan CO�KUN Mühendis Giresun �l Müdürlü�ü Samsun Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü 
Ali �hsan Y���T Mühendis Çorum-Laçin �lçe Müdürlü�ü Samsun Alaçam �lçe Müdürlü�ü 
Hayri ÖZTÜRK  Mühendis Samsun Yakakent �lçe Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Serpil VANLI MUTLU Mühendis Adana �l Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Müdürlü�ü 
Ramazan AKMAN Mühendis Samsun Ladik �lçe Müdürlü�ü Giresun F�nd�k Ar�t.Enst.Müdürlü�ü 
Dilek UZUN (EY�N) Mühendis Hakkari �l Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Müdürlü�ü 
Selçuk TÜRKMEN Mühendis Samsun Sal�pazar� �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Medeni ORAL Mühendis Tekel Tütün, Tütün Mam.Gn. Müd. Samsun Alaçam �lçe Müdürlü�ü 
Meva KAYA Mühendis Ordu Ulubey �lçe Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Tuncay DEM�R G�da Mühendisi Bal�kesir Manyas �lçe Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Müdürlü�ü 
Burhan AKYILDIZ Veteriner Hek. Samsun Sal�pazar� �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Y�lmaz PARLAK Veteriner Hek. �stanbul-Beykoz �lçe Müdürlü�ü Samsun Sal�pazar� �lçe Müdürlü�ü 
Mehmet �AHAN Tekniker Sivas Su�ehri �lçe Müdürlü� Samsun Sal�pazar� �lçe Müdürlü�ü 
�irin CENG�Z Tekniker Mu� �l Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Müdürlü�ü 
Tülay YALÇIN (SOYDAN) Teknisyen Tokat �l Müdürlü�ü Samsun 19 May�s �lçe Müdürlü�ü 
Muhsin E� Vet.Sa�l.Tekns. Samsun 19 May�s �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Özkan ATMACA Teknisyen Yrd Samsun Ladik �lçe Müdürlü�ü Samsun Karadeniz Tar�msal Ara�t. 
Mustafa SALMAN Sa�l�k Memuru Samsun Terme �lçe Müdürlü�ü Samsun Terme Toplum Sa�l.Merkz. 
Nazan KURUN Hizmetli Kocaeli �l Kontrol Labv.Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Birol ÇELEB� Hizmetli Samsun Alaçam �lçe Müdürlü�ü Bursa Valili�i Emrine 
Sebahattin YILMAZ ��çi Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Trabzon Su Ür.Merk.Ara�t.Ens.Müd. 
Ne�et KAYHAN ��çi Tekel Samsun19 May�s �lcesi  Samsun Kavak �lçe Müdürlü�ü 
Canan KOÇAK ��çi Ankara �l Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
�aban ÖZTÜRK ��çi Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü Samsun Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü 

 
Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 
Nam�k Kemal BAT Mühendis Mükerrem YE��LYURT Tekniker 
Adnan AKINCI Mühendis Mehmet ATICI Ambar Memuru 
Nevzat TA�DEM�R Veteriner Hekim Ali SÜMBÜL Hizmetli 
Ya�ar ÖZKAN Vet. Sa�l�k Teknisyeni Mustafa KILIÇ �oför 
Fahrettin ÖZTÜRK Tar�m Hizmetleri ��çi Harun EKD� Daimi ��çi 
Kas�m �ENEL Tekniker Osman BA� Daimi ��çi 

 

Ya�am her gün ve her yerde yeniden ba�lar. 
Emekli arkada�lar�m�za yeni ya�amlar�nda esenlikler dileriz. 

Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 


