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

Mustafa KKemal AATATÜRK



Sevgili tarým dostlarý
Bakanlýðýmýzýn Gýda Tarým

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olarak
yapýlanma sürecine girdiði yoðun
bir dönemi yaþýyoruz.
Kurumumuzca yürütülen tüm
faaliyetlerin bu süreçte yeniden
düzenlendiði ve ele alýndýðý bir
dönem ayný zamanda. Deðiþen ve
geliþen dünya düzeni içerisinde
aktif rol almak isteyen her ülkenin
yapacaðý gibi ülkemizde de
tarýmsal yapý kendi içinde bir
deðiþime ve geliþime gitmek
zorunda idi. Tarýmsal yapýnýn hedef çýktýsý olan gýdanýn, gýda güvenliðinin,
üretim artýþýnýn ve örgütlü üretimin ana eksene konulduðu bir yapýlanma. Ýl
Müdürlükleri olarak bizler de kýsa zamanda bu yapýnýn kurulmasý için
çalýþmaktayýz.

Bu yapýnýn kurulmasý ve geliþtirilmesi yanýnda hedef kitle ile olan iletiþimin
saðlanmasý noktasýnda da bir takým yayým çalýþmalarý içerisinde yoðun bir
þekilde bulunmaya devam edeceðiz. Bu baðlamda özellikle ön plana çýkan
etkinlik ise kuþkusuz ilimizde düzenlenen Tarým ve Gýda Fuarlarýdýr. Tarým
sektörünün üretici ve tüketicileri baþta olmak üzere tüm paydaþlarýný bir araya
getiren ve her geçen gün bölgemizde öncü bir görev yapan bu fuarlarýn
ziyaretçi sponsoru olmamýz ise sektörümüze karþý duyduðumuz sorumluðun ve
görev bilincinin bir yansýmasýdýr. Her geçen yýl artan düzeyde fuara ilginin
artýrýlmasý ve amacýna ulaþmasý için çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Özellikle
bu sektörde önemli bir yere sahip olan tarýmsal kurum ve kuruluþlarýn göstermiþ
olduðu ilgi ve katýlýmcýlýk bizleri de memnun etmektedir. Zira sahip çýktýðýmýz
oranda bu fuarlar amacýna ulaþacak ve tüm dünyada olduðu gibi tarým
sektörünün geliþmesi ve hak ettiði yeri almasý saðlanacaktýr. Bu sene açýlan
stand ile de bu yönde çabalarýmýz olacaktýr. Özellikle tarým sektörünün farklý
branþlarýndaki raporlar yanýnda yetiþtiricilik teknikleri ve desteklemeler
konusunda bilgi birikimimizi aktarmaya çalýþacaðýz. Sektör çalýþanlarýnýn
göstereceði ilgi ise etkinliðimizi oldukça yüksek düzeye çýkaracaktýr.

Ülkemiz tarým sektörünün bilgi birikimine katký saðlamak, bakýþ açýsýnda
yeni ufuklar açmak ve her þeyden önemlisi kaliteli, saðlýklý ve verimli bir üretim
artýþý gerçekleþmesini saðlamak amacýyla bilinçli ve bilgili üreticinin yetiþmesi
için web sayfamýzda yeniliklere gittik. Bilgiye eriþimin kolaylaþmasý ve
kullanýlabilirliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla, kurumumuzca çýkarýlmýþ olan
tüm kitaplarýn ve Samtim Dergisinin bütün sayýlarýnýn pdf formatýnda web
sayfamýzda yayýnlanmasýný saðladýk. Bu konulardaki giriþimlerimiz de her
geçen gün artarak ilerleyecektir.

Sayýn tarým paydaþlarý, her zaman amacýmýz sizin için en iyisini en güzelini
saðlamak ve size ulaþtýrmaktýr. Bu konudaki çabalarýmýz sizlerin sahip
çýkmasýyla karþýlýðýný bulacaktýr. Yayýnlarýmýzýn okunmasý ve fuarlara katýlým
saðlanmasý bu süreçte en büyük kazanýmýmýz olacaktýr.

Ürününüz bol ve bereketli olsun.
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Ülkemiz bazý meyve türlerinde önemli üretim
deðerlerine sahiptir. Bunlardan 2010 yýlý TÜÝK verilerine göre
fýndýk 600.000 ton, elma 2.600.000 ton, þeftali 489.845
ton, kiraz 417.905 ton, armut 380.000 ton üretim ile iç ve
dýþ pazarlarda deðerlendirilen meyve türlerimizden
bazýlarýdýr. Bu üretim, bazý kalite problemleri yüzünden iç ve
dýþ pazarlarda deðer kaybýna yol açmaktadýr. Bu nedenle
modern meyve yetiþtiriciliðine odaklanýlmalýdýr. Bahçe
tesisinde ekolojiye uygun anaç, çeþit, dikim sistemleri ve
uygun aðaç þekilleri kullanýlmalýdýr.

Ülkemizde son yýllarda Karadeniz Bölgesinde fýndýk
yetiþtiriciliði taban arazilerde de hýzla artmaktadýr. Bölgede
Samsun sahip olduðu Çarþamba ve Bafra ovalarý baþta bu
taban arazilere sahip önemli bir tarýmsal yöredir. Bu durum,
fýndýk tarýmý için yapýlan yeni düzenlemeler ile söz konusu
alanlarda fýndýk yetiþtiriciliðine alternatif ürün arayýþlarýný
kaçýnýlmaz kýlmaktadýr. Samsun'da Çarþamba ovasý baþta
olmak üzere þeftali yetiþtiriciliði zaten yapýlmaktadýr. Erik
elma armut kivi gibi meyve türleri de yöre için uygun
görünmektedir. Yöre halkýnýn meyve yetiþtirme kültürüne
sahip olmasý ve meyveciliðin tarýmda karlý bir üretim kolu
olmasý yörede bahçe sayýsýnýn hýzla artmasýna neden
olmaktadýr. Bu durum birçok problemi de beraberinde
getirmektedir. Sýk dikimle kurulan bahçelerde aðaçlara þekil
verme teknikleri, budama gibi iþlemler için yetiþmiþ elemana
ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu çalýþmada modern meyve
yetiþtiriciliðe yeni baþlayan Samsun'un üretimindeki yeri
tartýþýlmýþtýr.

Samsun'a ait 2001, 2005 ve 2010 yýllarý itibariyle bazý
meyve türlerinin toplu meyvelik alanlarý, üretim miktarlarý
aðaç baþýna ortalama verimleri, meyve veren yaþtaki aðaç
sayýlarý, meyve vermeyen yaþtaki aðaç sayýlarý ve toplam
aðaç sayýlarý Çizelgede verilmiþtir.

Yýllar itibarýyla sert kabuklu meyvelerden fýndýktaki
toplam aðaç sayýsýna bakýldýðýnda 2001'den itibaren 2010
yýlýna kadar %50'nin üzerinde bir artýþ olduðu görülmektedir.
Fýndýk üretiminin yapýlacaðý yerler ile ilgili yeni düzenlemeler
bu yörede fýndýk üretimini sýnýrlandýrmaktadýr. Yörede toplam
aðaç sayýsýna göre ceviz de yaklaþýk %48 artýþ göstermiþtir.

SSAAMMSSUUNN''DDAA

MMMEEEYYYVVVEEE YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLÝÝÐÐÝÝ
ÝÝddrriiss MMAACCÝÝTT

Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü,
Samsun
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Kestanede kapama bahçe söz konusu olmadýðý için kayda deðer
artýþ görülmemiþtir.

Sert çekirdekli meyvelerden þeftali Samsun yöresinde
üretimi yapýlan en önemli türdür. Þeftali özellikle Çarþamba
ilçesinde bazý üreticilerin tek geçim kaynaðýdýr. Çizelgeye
bakýldýðýnda üretimin yýllara göre deðiþtiði görülmektedir. Bu
deðiþim iklim faktörlerindeki olumsuzluklardan özellikle ilkbahar
geç donlarýnýn etkisiyle meydana gelmektedir. Yýllar
ortalamalarýna bakýldýðýnda üretimin yaklaþýk 20.000 ton
civarýnda olduðu ve bunun Türkiye üretiminin yaklaþýk olarak
%4.5'ine tekabül ettiði görülmektedir. Ayrýca sert çekirdekli
meyvelerden erik, kiraz, viþne üretimi de mevcuttur.

Üzümsü ve subtropik meyveler grubundan kivide bahçe
tesisi ve üretim çok hýzlý artmýþtýr. Aðaç sayýsýna bakýldýðýnda bu
artýþ 2001'den 2010'a kadar yaklaþýk 18 kat olarak yörede en
yüksek orandaki artýþ olmuþtur. Diðer taraftan bu grupta çilek,
incir, Trabzon hurmasý üretimi de yapýlmaktadýr. Dut üretiminde
kapama bahçe mevcut deðildir.

Yumuþak çekirdekli meyveler grubunda ise en yüksek
üretim ile elma ilk sýrada onu armut ve ayva takip etmektedir.
Elmada son yýllarda bodur ve yarý bodur anaçlar kullanýlarak
modern bahçeler tesis edilmiþtir. 2001'den 2010 yýlýna kadar olan
deðiþime bakýldýðýnda toplam aðaç sayýsý bakýmýndan yaklaþýk
2.25 kat artýþ olmuþtur. Yapýlan araþtýrma ve gözlemler yörenin,
elma yetiþtiriciliðinde yazlýk çeþitler ile Granny Smith çeþidi için
uygun olduðunu göstermiþtir. Armut üretim miktarlarýna
bakýldýðýnda yörenin önemli bir meyve türüdür. Ayrýca birçok
meyvede olduðu gibi yöre, armut için de üretim potansiyeline
sahiptir.

Yapýlan çalýþmalardan ve tesis edilen modern bahçelerden
elde edilen gözlemler sonucunda meyve yetiþtiriciliðinin
Samsun'da da karlý bir alan olduðu anlaþýlmýþtýr. Artýk meyve
bahçeleri tesis edilirken uygun anaç, çeþit, dikim sistemi gibi
konular baþta olmak üzere meyvecilik teknikleri ile ilgili bilgiler çok
önemsenmekte ve uygulanmaktadýr.

ÖÖnneerriilleerr

Meyve yetiþtiriciliði için aþaðýdaki öneriler faydalý olacaktýr.

1.Bahçeler kurulurken mutlaka bahçe kurulacak yerin iklim
özellikleri, toprak, anaç, çeþit ve terbiye þekli dikkate alýnmalýdýr. 

2.Bahçeler Avrupa Birliði ve dünya pazarlarýnda
tutunabilecek yeni çeþitlerle kurulmalýdýr.

3.Yörede baþarýlý bir meyve bahçesi yönetimini (aðaçlara
þekil verme, budama vb.) bilen eleman sayýsý çok yetersizdir. Bu
nedenle bazý bahçelerde önemli hatalar yapýlmaktadýr. Bu konuda
eleman yetiþtirmeye yönelik projeli çalýþmalar yapýlmalýdýr.

4.Meyvecilikte, yetiþtiricilik ile hastalýk ve zararlýlarla
mücadele birilikte entegre ürün yönetimi kapsamýnda bir bütün
olarak deðerlendirilmelidir. 
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Dünya ve ülkemiz için fosil yakýtlarýn enerji
üretimindeki payýnýn oldukça yüksek olmasý, Nüfus
artýþýyla enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnda meydana gelen
artýþ ve fosil yakýt rezervlerinin sürekli azalmasý, enerjiyi
üretirken de tüketirken de çevre kirliliðine sebep
olmaktadýr. Bu tüm insanlýk için bir tehdit hali
taþýmaktadýr. Tüketim sürecinde insan kendi ve diðer
canlýlarýn yaþam ortamýný her geçen gün daraltmakta,
kaynaklarý hýzla tüketmektedir. Bunun sonucu olarak
ormanlar her geçen gün azalmakta, yer altý kaynaklarý
tükenmekte, atýklar topraklarý, sularý ve havayý
kirletmektedir. Atmosfere büyük oranda sera gazlarý
(CO2, CH4 gibi), asit yapýcý gazlar (SO2, NOx gibi)
salýnmaktadýr. Sulara, gübre atýðý fosfat ve nitrat, toksik
elementler ve bileþikler karýþmaktadýr. Dünya üzerinde
fosil yakýtlarýn çevreyi olumsuz etkilemesi ve bunlarýn
telafisi için yapýlan büyük harcamalar, artan nüfus ve
geliþen teknolojiyle birlikte fosil yakýt rezervlerinin hýzlý bir
þekilde azalmasý, fosil yakýtlarýn kullanýmýndan doðan
büyük ülkelerin enerji kaynaklarýný çeþitlendirme ve
enerjide dýþa baðýmlýlýktan kurtulabilme strateji ve
çabalarý, bilim adamlarýnýn dikkatini bu konu üzerinde
toplamýþtýr. Bu nedenle yeni ve yenilenebilir enerji

kaynaklarý özellikle petrol bakýmýndan dýþa baðýmlý
ülkelerde önem kazanmaktadýr.

Biyoyakýtlar; fosil kökenli yakýt rezervlerinin
dünyanýn belirli bölgelerinde bulunmasý, tükenme riski ve
yaygýn kullanýmýn çevreye olan olumsuz etkilerinin
gündeme getirdiði, daha çok tarýmsal ürünlerden, deðiþik
kimyasal yöntemler yardýmýyla üretilen benzin ve
motorinle karýþým halinde kullanýlan, temiz enerjilerden
biridir. Günümüzde biyoyakýtlarý gündeme getiren
gerekçeleri þu þekilde özetleyebiliriz: 

ÜÜLLKKEEMMÝÝZZDDEE

BBÝÝYYOOYYAAKKIITTLLAARR vvee GGEELLEECCEEÐÐÝÝ

ÞÞaahhiinn GGÝÝZZLLEENNCCÝÝ MMuussttaaffaa AACCAARR 
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü SAMSUN

"Fosil kökenli yakýtlarýn neden olduðu çevresel
tahribatýn azaltýlmasý,

"Egzoz emisyonlarýnýn saðlýk
açýsýndan risklerinin en aza
indirilmesi, 

"Enerjide dýþa baðýmlýlýðýn
azaltýlmasý, 

"Tarýmsal kalkýnmanýn
gerçekleþtirilmesi,

"Son yýllarda
dünyada yaþanan petrol
fiyatlarýndaki aþýrý
dalgalanmalar ve oluþan
ekonomik krizlere çözüm
bulmak,

"Küresel ýsýnmayý ve
etkisini azaltmak,

"Ozon tabakasýnda meydana gelen delinmenin
geniþlemesini önlemek,

"Savaþ ve zorunlu hallerde stratejik yakýt olma
özelliði,

"Tarým ürünlerinin sanayiye entegrasyonunu
saðlayarak ülkelerin tarýmsal kalkýnmasýný çarpan etkisiyle
hýzlandýrmasý,

"Taþýma ve depolanmasý itibarýyla dünya

standartlarýnda "Tehlikeli Madde" kapsamýnda yer
almamasý,

"Güvenli yakýt kabul edilmesi nedeniyle,
biyoyakýtlar önem kazanmýþtýr.

Bilim adamlarý petrole alternatif yeni
kaynaklara yönelmiþtir. Bu konuda da

yenilenebilir enerji tarýmý ön plana çýkmýþ,
enerji arzýnýn güvenliði, sürekliliði ve

küresel ýsýnma sonucunda tanýþtýðýmýz
çevresel sebepler göz önüne
alýndýðýnda ülkeler varlýklarýný ve
baðýmsýzlýklarýný koruyabilmek için
yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarýna (biyoyakýtlara)
yönelmiþler, Biyoyakýtlarýn en

yaygýn olanlarý biyomas (biyokütle),
biyoetanol (biyobenzin) ve

biyomotorindir (biyodizel).

Ülkemizde kullanýlan enerjinin birinci derecede fosil
yakýtlardan karþýlanmasý, petrol kaynaklarý bakýmýndan
kendine yeter durumda olmamasý ve ihtiyacýn % 92 sini
ithalat yolu ile karþýlanmasý, milyarlarca dolar petrol alýmý
için dýþarýya ödenmesi petrol fiyatlarýndaki anormal
yükseliþler nedeni ile ekonomimiz olumsuz
etkilenmektedir. PETDER verilerine göre ülkemizde 2010
yýlý itibarý ile 16.3 milyon m3 motorin ve 2.7 milyon m3
benzin tüketimi gerçekleþmiþtir. 
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Ekolojik yapýsýnýn uygunluðu nedeniyle önemli bir
tarýmsal üretim potansiyeline sahip olan ülkemiz
yaklaþýk 43 milyon ton yaþ meyve sebze üretimi ile
dünyanýn önemli üretici ülkelerinden birisi
konumundadýr. Ülkemiz önemli üretici görünümünde
olmakla birlikte üretilen ürünlerin ancak %3.7'sini ihraç
edebilmektedir. Bu oran Ýspanya'da %51, Ýsrail'de %23
civarýndadýr. Bu durumun en önemle nedenleri arasýnda
ürünlerin gýda sanayinde hammadde olarak
kullanýlmasý ve yurt içinde tüketilmesi ile ihracata konu
olan yaþ meyve ve sebzelerin uluslararasý piyasalarda
talep edilen miktar ve kaliteye uygun çeþitlerin olmamasý
ve üretimden tüketime miktar, kalite ve kayýplarýnýn
fazlalýðý sayýlabilir. Bu durum meyve ve sebze ihracatýný
güçleþtirmektedir.

Ülkemiz yaþ meyve üretimi 4 ana
grup altýnda
incelenmektedir. 2010
yýlý itibari ile
17.891.311 ton
meyve üretimi
içinde üzüm ve
üzümsü
meyveler
5.573.734
ton ile en
önemli paya
sahiptir.
Sofralýk üzüm bu
grubun ticari önemi
en fazla olan
meyvesidir. Ýncir üretim
ve ithalat açýsýndan
2.önemli üründür. Yumuþak çekirdekli
meyveler yaþ meyve üretimimizin %17'sini
oluþtururken elma bu gurubun en önemli meyvesidir.
Turunçgil meyveleri, yaþ meyve üretiminden %20 pay
almaktadýr. Taþ çekirdekli meyve gurubunun meyve
üretimi içindeki payý %11 olup kayýsý, kiraz ve þeftali bu
gurubu temsil eden meyveler olarak dikkat çekmektedir.

Yaþ meyvelere iliþkin yapýlan bazý ekonomik
araþtýrmalar türlerine göre deðiþmekle birlikte meyve
pazarlamasýnda toptancý hallerinin birincil önemini
ortaya koymuþtur. Burada hizmet verenler büyük
çoðunlukla komisyoncular, nadiren üretici birlikleri veya
kooperatiflerdir. Alýcýlar ise genellikle perakendeciler ve
toplu tüketime hizmet veren kiþi veya kuruluþlardýr.

Yaþ meyve pazarlamasýnda üreticisinden

tüketicisine ulaþtýran perakendeciye kadar görev alan
tüm birimlerin dikkatli ve hýzlý hareket etmeleri
gerekmektedir. Bu yapýlmadýðý takdirde üretilen
meyvenin yaklaþýk %25-35'i pazarlama aþamasýnda
ziyan olmaktadýr. Yaklaþýk 10 milyon ton meyve sebze
bahçeden tüketiciye ulaþýncaya kadar geçen sürede
ziyan olmaktadýr. Ýyi pazarlama politikalarý ile bu kaybý
%10'lara düþürmek çok zor görünmemektedir. Böylece 6
milyon ton sebze meyve tüketime sunularak milli
ekonomiye kazandýrýlabilir.

2009 yýlýnda yaþ meyve ihracatýmýz yaklaþýk 1.7
milyon ton olarak gerçekleþmiþtir. Turunçgiller miktar
bazýnda meyve ihracatýmýzýn %70Ýni oluþturmaktadýr.
Ýhracatta ilk sýrayý limon almaktadýr. Þeftali ve nektarin

32.000 ton miktar ve 23.925.000 dolar ile
ihracatta 9. sýrada yer almýþtýr. Þeftali ihracatý

taze olarak yapýldýðý gibi azda olsa
kuru ve iþlenmiþ olarak da

yapýlmaktadýr. En fazla
ihracat yapýlan ülkeler
Almanya, Rusya,

S.Arabistan ve
Kuveyt'tir. Ýþlenmiþ
þeftali ihracatý en
fazla Rusya
Federasyonuna

yapýlmakta olup,
onu AB ülkeleri takip

etmektedir. Türk ürünleri,
özellikle þeftalinin de

içinde bulunduðu
narenciye, Avrupa pazarýnda

ikame ürün niteliðindedir. Basta
Ýspanya ve Güney Amerika ülkeleri olmak

üzere, esas satýcý ülkelerden ürün gelmediðinde
Türk ürünleri talep edilmektedir. Ýhracattaki bu olumsuz
tabloyu, üretimde gübre ve zirai ilaçlarýn bilinçsiz
kullanýmý ve hormonlu üretim de olumsuz yönde
etkilemektedir.

Rusya Federasyonu 2009 yýlýnda yaklaþýk 1.9
miyar dolarlýk toplam yaþ meyve ve sebze ihracatýmýzýn
%33'ünün yöneldiði en önemli ülke konumundadýr.
Rusya Federasyonunu %10.5 ile Bulgaristan, %9.3 ile
Almanya, %7.4 ile Ukrayna, %6.7 ile Irak ve %5.5 ile
Romanya takip etmektedir. Suudi Arabistan, Hollanda,
Ýngiltere, Polonya diðer önemli pazarlarýmýzdýr. Ülkemiz
açýsýndan dünya yaþ ve meyve ticareti incelendiðinde AB,
Orta Doðu Ülkeleri, BDT ve Doðu Avrupa ülkeleri dikkat

SSAAMMSSUUNN 
ÞÞEEFFTTAALLÝÝ ÜÜRREETTÝÝMMÝÝ VVEE PPAAZZAARRLLAAMMAASSII

BBuurrhhaann HHEEKKÝÝMMOOÐÐLLUU       MMuussttaaffaa AALLTTIINNDDEEÐÐEERR
Ziraat Mühendisi                   Ziraat Mühendisi

Ülkemiz, enerji arzýnýn karþýlanmasý
ve ithalatýn azaltýlmasý, ekonomide
olumsuz dalgalanmanýn önlenmesi için
alternatif enerji kaynaklarýna yönelmeli,
biyomotorin, biyoetanol ve diðer biyoyakýtlar
konusunda planlanan ve yürütülen çalýþmalar
desteklenmelidir. Çünkü AB'de
biyomotorin ve biyoetanol kullanýmýnýn
zorunlu hale getirilmesi, AB'ye uyum
süreci dikkate alýndýðýnda, önümüzdeki
yýllarda ülkemizde de biyomotorin,
biyoetanol ve biyoyakýtlar talebinin
artmasýný saðlayacaktýr. Avrupa Birliði
normlarýnda yapýlan hesaplamalara göre, 2010
yýlý ülkemizde tüketilen 16.3 milyon m3 motorine %7.75
oranýnda biyomotorin eklendiðinde 1.260.000 m3
biyomotorine; 2.7 milyon m3 benzin tüketimi için ise 209
bin m3 biyoetanole ihtiyaç duyulacaktýr. Þu anda ihtiyaç
duyduðumuz toplam 1.469.000 m3 biyomotorin ve
biyoetanol miktarý Avrupa Birliðinin 2020 ve 2030
yýllarý için belirlediði projeksiyon dikkate
alýndýðýnda artarak devam edecektir.

Avrupa Birliðinin direktiflerini ve
dünyadaki yenilenebilir enerji bitkileri
tarýmý konusundaki geliþmeleri yakýndan
takip eden ülkemizde de son beþ yýl içerisinde
yoðun bir þekilde yenilenebilir alternatif
enerji kaynaklarý üzerine birçok ulusal,
uluslararasý sempozyum, çalýþtay, panel
düzenlemiþ ve düzenlenmeye de devam
etmektedir. 2011 yýlý itibarý ile Alternatif
Biyoyakýtlar verilerine göre ülkemizde 1,5
milyon ton kurulu kapasite biyomotorin, 160
bin ton kurulu kapasite biyoetanol tesisi
bulunmaktadýr. Türkiye, kurulu biyomotorin üretim
kapasitesi itibarý ile Almanya'dan sonra Dünya ikincisidir.

Türkiye'nin 2007 yýlý itibarý ile yaklaþýk 2.5 milyar
dolarlýk bir biyomotorin pazarý bulunmaktayken, 2010 yýlý
sonu itibarýyla tesislerin tamamýna yakýný atýl durumda
beklemektedir. Burada sorun olan husus hammaddenin
ihtiyacý karþýlayabilecek kadar yetiþtirilememesi ve
hammadde akýþýnýn tesislere düzenli sürekli akýþýnýn
saðlanamamasýdýr. Biyoetanol ve biyomotorin
hammaddesi temini için Avrupa Birliði hedefleri
doðrultusunda ülkemizin kendine yeter durumda olmasý
için 2010 yýlýnda %7.75 hedefe göre 1 milyon 317 bin ha,
2020 yýlýnda %20 hedefe göre 3 milyon 400 bin ha. ve

2030 yýlýnda %30 hedefe göre 5 milyon 100 bin
ha alanda ilave yenilenebilir enerji bitkileri
tarýmýnýn ülkemizde gerçekleþtirilmesi

gerekmektedir. Ülkemiz bu miktarlarý rahatlýkla
karþýlayabilecek potansiyele sahiptir.

Ülkemizde yenilenebilir enerji bitkileri için
gerekli hammadde ihtiyacýnýn yerli

kaynaklardan saðlanmasýna
yönelik, 1 milyon 900 bin hektar
marjinal tarým arazisi, 5 milyon

hektar nadas alaný ve þekerpancarý ile
tütüne kota uygulanan araziler

deðerlendirildiðinde fazlasý ile
ihtiyaç duyulan alanýn
karþýlanabileceði görülmektedir.

Ülkemizde var olan bu arazi varlýðýmýzý etkin
kullanabilmek, enerji bitkileri tarýmý konusunda ülke

genelinde yetiþtirme ekolojilerine uygun bitkileri
belirlemek, projeler üretmek, proje sonuçlarýný

bakanlýðýn ve ilgili kuruluþlarýn hizmetine
sunmak için bir merkez oluþturulmasý
ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. Bunun sonucunda
2008 yýlýnda Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma

Enstitüsü "EEnneerrjjii BBiittkkiilleerrii AArraaþþttýýrrmmaa MMeerrkkeezzii" olarak
ülke genelinde araþtýrma ve temel projeler

yürütmekle görevlendirilmiþtir. Bu konuda bir
proje Devlet Planlama Teþkilatýna (DPT)
sunulmuþ ve kabul edilerek
desteklenmiþtir. Merkezin 2011 yýlý

içerisinde hizmete girmesi planlanmaktadýr.
Bu merkezde biyoyakýtlar konusunda

çalýþmalar yürütülecektir.
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çekmektedir. Ýngiltere, Almanya ve Hollanda Dünya
ithalatý ve ülkemiz ihracatýndan büyük pay alan ülkeler
olarak dikkat çekmektedir.

2011 yýlý Haziran ayýnda yaþ meyvede Türkiye
geneli en fazla ihracatý yapýlan ürün deðerde 43.784.710
$ ve miktarda 15.046.150 kg ile kiraz, viþne olmuþtur.
Bunu sýrasýyla kayýsý, karpuz ve çilek izlemiþtir. Yaþ meyve
sebze üretimi ve pazarlama aþamasýnda önemli olan,
paketli, kaliteli ambalaj içinde olan kaliteli üründür.
Ulusal ve uluslar arasý ticarette son yýllarda kaliteli
ambalaj öne çýkmýþ durumdadýr. Geçen yýl
yaþanan Akdeniz sineði sorunu bu yýl
yok. Karton ve tahta ambalajlar
konusunda da, ürün kalitesi
konusunda da belirli bir yol
kat edilmiþtir. 

Dünya yaþ
sebze ve meyve
ticaretinde dikkat
çeken bir baþka
husus çevresel
baskýlarýn kalite güvence
prosedürlerini etkilemesidir.
Kaliteyi olumlu yönde
etkileyen ancak çevreye
olumsuz etkili bulunacak sistemler
kabul görmemektedir. Özellikle 1990'lý yýllarda
þeftali ürününün yüksek gelir getirmesi baþta Samsun,
Tokat ve Amasya illerinde olmak üzere þeftali bahçelerinin

hýzla artmasýna neden olmuþtur. Ancak þeftali
bahçelerinin bir üretim stratejisi oluþturmadan ve
planlama yapýlmadan, pazar þartlarý irdelenmeksizin bu
denli artýþý son yýlarda bu üründe ciddi bir pazarlama
sorununu da beraberinde getirmiþtir. Ülkemizde en fazla
þeftali üretimi Bursa baþta olmak üzere, Ýçel, Ýzmir,
Çanakkale, Aydýn, Samsun, Amasya, Balýkesir, Adana
illerinde yapýlmaktadýr. Bu iller ülke üretiminin yaklaþýk
%70'ini oluþturmaktadýr.

Son yýllarda Samsun Ýlimizde Þeftali dikim ve
üretimlerinde istikrarlý bir þekilde artan bir trend
yakalanmýþtýr. Samsun ilinin 2010 yýlý rakamlarý ile þeftali
üretiminde Türkiye üretimdeki payý %3'tür.
SSaammssuun ÝÝliinninn YYýllllaarraa GGöörre ÞÞeeffttaalii ÜÜrreettiim TTrreennddii ((ttoon))
2004...............................................................6.467
2005.............................................................22.501
2006.............................................................28.346
2007.............................................................26.106
2008.............................................................27.385
2009...............................................................8.071
2010.............................................................15.874

Samsun Ýli genelinde 2010 yýlý rakamlarýna göre
þeftali aðacý sayýsý yaklaþýk 631 bin adet olup, meyve
veren yaþtaki aðaç sayýsý 558.737, meyve vermeyen

yaþtaki aðaç sayýsý 72.285'dir. Yine 2010 yýlý
verilerine göre, dikimde birinci sýrada bulunan

Çarþamba ilçesinde 440.000 adet
meyve veren yaþtaki þeftali

aðacý, 40.000 adet meyve
vermeyen yaþtaki þeftali

aðacý, dikimde ikinci
sýrada bulunan
Merkez ilçelerden
Ýlkadým'da 50.500,
Canik'te 30.050 ve

Atakum'da 18.750
adet þeftali aðacý

mevcuttur. Ayrýca Samsun il
genelinde 2010 yýlý verilerine

göre 15.874 ton þeftali üretimi
gerçekleþmiþtir.

2008 yýlý dünya þeftali ve nektarýn üretimi
18.001.000 ton iken Ülkemiz þeftali üretimi 552.000

tondur (FAO-2008). 2008 yýlý itibariyle Dünya'da en çok
üretilen meyve 94.494.180 ton ile karpuz olmuþtur. Bu
ürünü muz (85.998.770 ton), elma (65.430.881 ton),
portakal (64.718.891 ton) ve üzüm (63.314.213 ton)
takip etmiþtir. Türkiye, dünya þeftali üretiminin %3'ünü
karþýlamaktadýr.

Amasya ve Tokat'ta kurulmuþ olan meyve suyu
fabrikalarý özellikle Samsun ve Amasya gibi illerin þeftali
üretim yerlerine alým merkezleri kurarak toplu alým
yapmaktadýrlar. Bölgede oldukça fazla üretim yapýlmasý
nedeniyle bu alým merkezleri her yýl kurulmaktadýr. Ancak
üretici iç piyasada toplu alýmlarda bugüne kadar tek
baþýna kalmakta, maðdur bir pazarlýk içerisinde
zorlanmaktaydý. Bugün kurulan üretici birlikleri piyasaya
gerçek fiyat oluþumu saðlayabileceði gibi, ürün
standardizasyonu, kalite, maliyetlerin azaltýlmasý ve
pazarlýk gibi güçlü yanlar kazandýrabilecektir. Üretici
pazarýn isteðine uygun, kaliteli, standart çeþitler ürettiði
sürece, birliklerin alýcý firmalarla garantili alýþ veriþ
yapabilme þanslarý artacaktýr.

Ülkemizde ihracat amacýyla ilk elden alým yapan
firmalarda bulunmaktadýr. Þeftali ihracatýnda soðuk hava
depolarýnda ihracat için toplanan ürünler bazen ön
soðutma yapýlarak, direk iþlenerek, bazen kurutularak
ihracat yapýlmaktadýr. Ancak kayýtlarda bölgemizden
ihracata yönelik bir bilgiye rastlanmamýþtýr. Bölgemizde
üretilen þeftali gýda sanayinde meyve suyu, konserve, reçel
yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Bu amaçla gýda sanayi bazen
üreticilerle sözleþme yoluna gitmektedir. Bölgemizde
kurulan üretici birlikleri daha iyi bir üretim ve pazarlama
modeli oluþmasýna yardýmcý olacaktýr.

Bölgemizde Samsun'da Þeftali Üreticiler Birliði
kurulmuþ olmasýna raðmen birlik; idari, teknik ve
pazarlama konularýnda kendi sorunlarýný aþmak için
büyük bir gayret içindedir. Þeftali Üreticiler Birliði hem
bölgesel hem ulusal Pazar rekabetinde yaþanan sorunlarý

doðru olarak tespit etmesine raðmen sahada zorluklar
çekmektedir. Þeftali üreticiler birliði Bölgede üretim yapan
tüm çiftçilere yönelik çalýþmalara devam etmekte olup,
üyelik çalýþmalarý belli bir aþamaya gelmiþtir. Üreticiler
sahada alým yapan meyve suyu fabrikalarý ve
komisyoncularla daha iyi þartlarda pazarlýk yapabilme
gücünü artýrmaya çalýþmaktadýrlar. Son yýllar içinde þeftali
üreticileri yeni pazarlama stratejileriyle tasnif, paketleme
ve ambalajlama konularýnda bölgenin olumsuz imajýný
düzeltmeye baþlamýþlardýr. Þeftali üreticiler birliði
gereðince profesyonelleþtiðinde hem ambalajlama, hem
pazar ve fiyat hem de üretim alanlarýnda etkinliðini
artýracaktýr. 

Þeftali üretimine ekolojik açýdan son derece uygun
olan Samsun Ýlimizde saðlýklý fidan üretimine, topraða ve
bölgeye uygun klon anaç seçimine, pazarýn isteði olan
standart çeþit üretimine, fiyat istikrarý için üretim
planlamasýna, üretim periyotlarýnda yeterince üretim
miktarýna, birlik tarafýndan bulunacak yeni alternatif
pazarlara, kaliteli ve standart meyve üretimine, saðlýklý ve
çekici ambalajlamaya, soðuk hava depolarýna iç piyasa
açýsýndan ihtiyaç vardýr.
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Ülkemizde 2000-2010 yýllarý arasýnda yaklaþýk olarak

8.500.000 - 9.400.00 hektar buðday ekiliþ alaný mevcut

olup deðiþik yýllarda 17.000.000 - 21.500.000 ton buðday

üretilmiþtir. Ýlimizde ise ayný yýllarda 115.000 - 128.000

hektar alandan yaklaþýk olarak 350.000 - 450.000 ton

buðday üretimi saðlanmaktadýr. Dünya ve

ülkemizdeki tahýl alanlarý sýnýrlýdýr,

buna raðmen nüfus hýzla

artmakta ve yer yer açlýk

kendini göstermektedir.

Dünya tarým

uzmanlarý birim

alandan en

yüksek verimi

alabilmek için

çalýþýrken, tahýlýn yerini

tutabilecek gýda maddesi

araþtýrmasý yapmaktadýrlar.

Ülkemizde de araþtýrma

enstitülerinde kaliteli buðday tohumlarý üretilip

çiftçimizin kullanýmýna sunulmaktadýr. Çiftçimizin,

girdilerin yüksek olduðu bu son yýllarda kaliteli tohumluklar

kullanarak ve asgari her üç yýlda bir tohumluðunu

yenileyerek birim alandan hasat ettiði mahsul miktarýný

artýrmanýn yollarýný aramasý gerekmektedir.

Ülkemiz bir Tarým ülkesidir, açlýðýn bir gün bizim

kapýmýzý çalmayacaðýný kimse garanti edemez. Bu yüzden

þimdiden tedbirimizi almalý ve gerekli çalýþmalara

baþlamalýyýz. Bu çalýþmalardan

birisi; "BBiiççeerrddöövveerrllee HHaassaattttaa

DDaannee KKaayybbýý"dýr. Dane kaybý

Türkiye genelinde 310.000

ton civarýnda olup,

170 milyon lirayý

topraða

gömmekteyiz.

ÝÝlliimmiizzddee ddee ddaannee

kkaayybbýýnnýýnn maddi deðeri 22,,55 --

33 mmiillyyoonn liradýr. Ýlimizde

dane kaybýnýn yasal sýnýrý %2

olduðuna göre yetiþtirilen belgeli

operatörler ve denetimler sayesinde 2000-2010

yýllarý arasýnda her yýl yaklaþýk olarak ilimiz ekonomisine 1,5-

2 milyon lira katkýda bulunulmuþtur.

SSAAMMSSUUNN''DDAA

BBÝÝÇÇEERRDDÖÖVVEERR ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII

EErrddeemm BBAAÞÞ
Makine Teknikeri

Biçerdöverle hasatta dane kaybýnýn nedenleri;

zamansýz hasat, belgesiz operatörlerin çalýþmasý, kar

amacýyla yüksek hýzda çalýþma, tarladan tarlaya geçerken

biçerdöverin ayarlanmamasý, tarlanýn tesviyesiz oluþu

þeklinde sýralanmaktadýr.

Bu sorunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için ilimizde ilki

2001 yýlýnda açýlan "Biçerdöver Operatörü Yetiþtirme" kurslarý

talep oldukça her yýl düzenlenmekte olup aþaðýdaki tabloda

gösterildiði gibi 2001-2011 yýllarý arasýnda açýlan kurlarda

597 kiþinin "Biçerdöver Operatörü" olmasý saðlanmýþtýr.

Bunun yanýnda 1980'li yýllarda %5, 1990-1999 arasý

%2-3'lerde, 2000 yýlýnda da %1,75 olan buðdayda dane

kaybý yapýlan sýký denetimlerin de sayesinde ilimizde 2010

yýlýna gelince %1.16'ya kadar düþürülmüþtür. DDenneettiimmlleerriinn

eekkssiikkssiizz yyaappýýllaabbiillmmeessii iiççiinnddee 22009 vve 22010 yyýllarrýýnddaa ÝÝlliimmiizzddee

22 aaddeett ""KKoonnttrroollöörr YYeettiiþþttiirrmme" kkursu aaçýlarak 4499 TTeekknniikk

EElleemmaannýýnn KKoonnttrroollöörr oollmmaassýý ssaðlanmýþtýr.
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saðlamasý hedefleniyor. Tarým-gýda Teknoparkýn amaçlarý
arasýnda; araþtýrmacýlarca üretilen bilginin
ticarileþtirilmesinde aracý rolü vermesi ve özel sektörün
ihtiyacý olan teknolojik danýþmanlýk hizmeti arzý yer
almaktadýr.

TTaarrýýmm--GGýýddaa
TTeekknnooppaarrkkýýnnýýnn
KKuurruullmmaassýýnnýýnn SSeekkttöörree
KKaazzaannddýýrraaccaakkllaarrýý

-Tarýmda üretici-
tedarikçi-tüccar-sanayici
ve araþtýrmacý arasýnda
iletiþim ve etkileþimi
güçlendirerek
sürdürülebilir iþbirliði
aðlarý kurulmasýna
öncülük edecektir.

-Tarým-Gýda
konusunda araþtýrma,
proje geliþtirme, yenilikçi model uygulamalarý üretici-
sanayici-araþtýrma merkezleri iþbirliðiyle yapýlacaktýr.

-Ýlimizdeki tarýmsal araþtýrma kuruluþlarýnýn daha
aktif, uygulanabilir ve verimli çalýþmalarýna katkýda
bulunacaktýr.

-Birçok ulusal ve uluslar arasý firmalarýn ilimize
yatýrým yapmasýna ve mezun ve okuyan öðrencilerin
çalýþma imkâný bulmasýna katký saðlayacaktýr.

-Yüksek teknolojide üretim yapýlmasý, ihracatýn
artýrýlmasý, bilginin üretime ve teknolojiye entegre
edilmesine katký saðlayacaktýr.

TTaarrýýmm--GGýýddaa TTeekknnooppaarrkkýýnnýýnn KKuurruullmmaassýýnnýýnn SSttrraatteejjiikk
HHeeddeefflleerrii

1. Sürdürülebilir üretim ve verimlilik : Fonksiyonel
gýdalar (enerji içecekleri, diyet ve sporcu gýdalarý), iyi
tarým uygulamalarý, organik üretim, izlenebilirlik (düzenli
ve saðlýklý bir çiftçi kayýt sisteminin kurulmasý, sertifikalý
saðlýklý ürünlerin yetiþtirilmesinin saðlanmasý), temiz
enerji kullanýmý, modern üretim tekniklerinin ve teknoloji
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý.

2. Ýnovasyon ve Giriþimcilik : Gerek tarýmsal
üretimde gerekse bu ürünlerin iþlenmesine yönelik
sanayide yüksek katma deðerli üretim faaliyetlerinin
geliþtirilmesi ve desteklenmesi.

3. Pazarlama ve Markalaþma : Hedef pazarlara
yönelik bölge markalarýnýn yaratýlmasý, uluslararasý
tanýtýmýnýn yapýlmasý ve yerelde marka standartlarýnýn
korunarak izlenmesi.

4. Ticari ve Teknolojik Ýþbirlikleri için Kümelenme :
Birbirleriyle ortak teknoloji ve beceriye dayanan
baðlantýlarý olan iþletmelerin rekabet gücünü artýrmak
için, ilgili özel sektör, firma, kamu ve sivil toplum
kesimlerini kavrayacak þekilde, iletiþim ve iþbirliði aðýnýn
güçlendirilmesi. Bunun için gerekli güven ortamýnýn ve
gerekli yeteneklerin oluþturulmasý, ortak projelerin
desteklenmesi.

5- Mesleki Eðitim ve Hayat Boyu Öðrenim Fýrsatlarý
: Tarýmsal üretim ve bu ürünlerin iþlenmesi sürecinde rol

alan insan kaynakla
projelerin, modern üretim

tekniklerinin
gerektirdiði donanýma
kavuþturulmasý ve
uluslararasý
sertifikasyon sisteminin
geliþtirilerek
uygulanmasý.

Tarým-Gýda
Teknoparký proje ile
Samsun'da sektöre
yönelik, yeni ürünler,
geliþtirilmiþ ürünler, yeni
teknolojiler ve

geliþtirilmiþ teknolojiler
üreterek rekabet gücünü arttýrmalarý, kalite ve verimliliði
artýrmalarý konularýnda önemli destekler saðlanmasý
hedeflenmektedir. Bu proje yer olarak sadece tarým
faaliyetlerine ayrýlmýþ bir bölgede Avrupa Birliði
standartlarýnda, planlý, kontrollü, teknolojinin en iyi
þekilde kullanýldýðý, pazarýn ve sanayinin taleplerine göre
üretimi çeþitlendiren, kaliteli üretimi ve istihdamý hedef
alan entegre bir proje içeriðini kapsamaktadýr.

SSAAMMSSUUNN''DDAA 

TTAARRIIMM TTEEKKNNOOPPAARRKK ÇÇAALLIIÞÞMMAASSII
Bugün 7 milyar olan dünya nüfusunun, 2020

yýlýnda 8,5 milyar, 2050 yýlýnda ise 12 milyar olacaðý
tahmin ediliyor. Mevcut kaynaklarýn giderek azalmasý,
deðiþen iklim koþullarý artan nüfusun doyurulmasý için
tarým-gýda sektöründe doðayý tahrip etmeden
sürdürülebilir koþullarda bilgiye dayalý üretim sistemlerini
zorunlu kýlýyor.

Bilgi teknolojilerine dayalý üretimin en önemli
katkýsý, Tarým-gýda teknoparklarýnýn doðru, etkili ve
verimli bir organizasyonla yönetilmesidir.
Dünyanýn en geliþmiþ ülkelerini oluþturan
endüstri toplumlarý, bu gerçekler
ýþýðýnda, bilgiye dayalý üretim
için gerekli çalýþmalara
baþladýlar. Bir yandan
büyüyen Dünya
ekonomilerinin insanlýða
saðladýðý refah, deðiþen
iklim koþullarý, doðada
yaratýlan tahribat gibi
faktörler gelecekte bu
ülkelerin önündeki en
önemli zorluklarý
oluþturuyor.

Son yýllarda tarýmsal
hâsýlasý 61 milyar dolar
düzeyinde bulunan Türkiye,
topraktan aldýðý verimi artýrmak için
ýslah ve tohumculuk çalýþmalarý baþta olmak
üzere, üretim yöntemlerini geliþtirmek amacýyla
araþtýrma geliþtirme çalýþmalarýna oldukça fazla aðýrlýk
veriyor. 21. yüzyýlda tarým-gýdanýn da içinde bulunduðu
üç büyük sektörle küresel rekabette öne çýkmayý
amaçlayan Samsun'da, tarýmda verimlilik ve kaliteyi
artýrmak amacýyla kurulmasý planlanan Tarým-Gýda
Teknoparký sektörü ayaða kaldýracak önemli bir dayanak
noktasýný oluþturuyor. 

Samsun Valiliði koordinasyonunda bir araya gelen

tarým sektörünün taraflarý, Samsun'un 2023 yýlýnda
yenilikçi ve yüksek kaliteli tarým ve gýda üretimi yapan, en
son teknolojilerle bunlarý iþleyen ve geniþ bir coðrafyaya
pazarlayan, üstün lojistik hizmetleri ile üretici ve tüketiciyi
buluþturan uluslararasý bir üs olmasý üzerine çalýþmaya
baþlayacaklar.

Samsun'da 4669911 SSaayýllýý TTekknnooloojjii GGeeliiþþttiirrmmee
BBööllggeeleerriiniinn KKuurruulluuþþ KKannunnuunaa göre 19 Mayýs Üniversitesi

bünyesinde TEKMER adýyla kurulan teknopark
bugüne kadar alanýyla ilgili konularda birçok

gezi, araþtýrma ve altyapý çalýþmalarýný
yürütmüþtür. Bir yandan tarým

teknoparkýnýn mevcut
teknopark içerisinde mi yoksa
ihtisaslaþmýþ olarak ayrý bir
alanda Tarým-gýda

Teknoparký olarak
kurulmasý
tartýþýlmaktadýr. Bu
tartýþmayla beraber;
Tarým-gýda Teknoparký

sayesinde bölgede
tarým ve hayvancýlýk

alanýnda, gýdanýn temel
bileþenleri olan unsurlarýn
üretim alanýnda faaliyet

gösteren kuruluþlarla aktif bir
þekilde iþbirliði yaparak bir araya

gelmesi saðlanacaktýr. Yapýlan çalýþmalar
kapsamýnda Tarým-Gýda Teknopark'ýna olan

ihtiyacýn karþýlanmasý amacýyla 11 Aðustos 2011
tarihinde Samsun Valiliði baþkanlýðýnda Samsun Tarým-
Gýda Teknoparký oluþumunda etkili olacak karar vericiler
bir araya getirildi ve çalýþmalar Ýl Özel Ýdaresi ARGE
Dairesi Sekreteryasýnda baþlatýldý.

Samsun'da kurulmasý planlanan teknoparkýn tarým
sektörümüzün tüm taraflarýnýn dünyada rekabetçiliðinin
artýrýlmasý konusunda gereken teknolojik altyapýyý

BBurhhan HHEKKÝMMOÐLU    MMustafa AALTINDEEÐERR    RRýýffaatt CCOOÞÞKKUUNN 
S t r a t e j i  G e l i þ t i r m e  B i r i m i
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Eko Fuarcýlýk, 2003 yýlýnda kurulmuþ ve uzmanlýk alanlarý uluslararasý
taþýmacýlýk ve lojistik sektörüdür. Firma olarak ayný zamanda sektörün önemli
dergilerini de üreten Aysberg Ajans'ýn iþtirakidir. 2007 yýlýndan bu yana
bölgenin en büyük tarým fuarý olan Samsun Tarým, Hayvancýk ve Zirai Donatým
Fuarý  (SAM-TARIM) ve 2010 yýlýndan itibaren Samsun Gýda ve Teknolojileri
Fuarlarýný (SAM-GIDA) düzenlemekteyiz. "LOGÝTRANS - Transport Lojistik
Fuarýný Messe Munchen ile yaptýðýmýz iþbirliði ile Uluslar arasý boyuta taþýdýk.
Ve Türkiye'nin en önemli fuarlarýndan biri haline geldik. Mevcut fuarlarýmýzýn
büyümesi ile paralel olarak, artýracaðýmýz tanýtým ve ek faaliyetler fuarcýlýk
hizmet sektörünün yatýrým önceliklerindendir.

Fuarcýlýðýn ülkemizde hýzla büyüyen bir sektör olduðu gerçeðinden
hareketle sektör temsilcilerinin tanýtým faaliyetlerine her geçen yýl daha fazla
önem vermekte ve bu konuda önemli bütçeler ayýrmaktayýz. Ülke olarak
Avrupa ülkeleriyle karþýlaþtýrma aþamasýnda, onlarla rekabet edebilecek
düzeye geldik. Genel anlamda Avrupa'yla hýzla rekabet edebilir hale geliyoruz.
Ancak sektörün özelliði gereði fuarlar düzenlendikleri yerden kaynaklanan
özel avantajlara sahip faaliyetlerdir. Örnek vermek gerekirse; önemli bir
mermer üreticisi olan ülkemizde düzenleyeceðiniz doðal taþ fuarý ile hiç
mermer üretilmeyen bir Avrupa ülkesinde düzenlenen doðal taþ fuarý rekabet
edemez. Her sektörde olduðu gibi, mensubu olduðumuz fuarcýlýk sektöründe
de düzenlenmesi gereken konular ve çözülmesi gereken sorunlar

bulunmaktadýr. Çözüm aþamasýnda sektörel
örgütlenmeler gereklidir. Bu genel deðerlendirme ile
birlikte Samsun özelinde sorunlara deðinmek
gerekirse ilk olarak fuar alanýndan bahsetmek
gerekiyor. Samsun'un bir fuar merkezine sahip
olamamasý, sektörümüz ile ilgili diðer birçok
sorunun da, býrakýn çözülmeyi, gündeme bile
gelmesine engel oluyor. Þehir merkezinin 20 km
doðusunda yapýlmak üzere hazýrlýklarý süren fuar
merkezi projesine kaynak olabilecek kamu bütçesi
kaynaðý var ise, hükümetin önceliði bu alana
vermesi gerekmektedir.

Doðru yapýlacak fizibilite ile doðru
oluþturulacak ve yürütülecek bir projenin, doðru
iþletilmesi ile Samsun fuarcýlýðýnýn ülkemize ait
bölgesel merkez olma konumunu aþarak, bölge
ülkelerinin merkezi olma iddiasýnda çok önemli bir
silah olacaktýr. Ancak bu konumun gideceði noktayý
belirleyecek olan ve izlenmesi gereken en önemli
unsur, doðru iþletme projesi üretilip
üretilmeyeceðidir. Bu konu da; ilgili projenin
sorumlularýnýn bilgisi veya aldýðý profesyonel
danýþmanlýk tercihlerine baðlý olarak deðiþecektir.
Biz þimdilik, Samsun'da kurduðumuz geçici
membran yapýlar ile belli ölçeði aþmadan
düzenlediðimiz fuarlarýn kendine özel sorunlarý ile
baþ etmeye çalýþýyoruz.

Samsun þehrinin yerel yönetimleri ve sivil
toplum örgütlerinin desteði, sorunlarýmýzýn
hafiflemesinde en önemli desteðimiz olarak bize
kolaylýk saðlýyor."diye konuþtu. Fuarcýlýk sektörünün

beslediði sektörleri ve yarattýðý istihdamý dikkate
alarak mutlaka desteklenmesi gereken bir sektör
olduðunun altýný çizmek gerekir. Sektörümüz, çok
düþük yatýrým ile çok yüksek sayýda istihdam
yaratma yeteneðine sahip bir sektördür ve en
önemli girdilerinin baþýnda insan kaynaklarý geliyor.
Genel eðitim sisteminin yetiþtirdiði tüm branþlarýn
deðerlendirilebileceði ve iþ bulma imkânýna sahip
baþka bir sektör yoktur. Her üniversite mezunu
gencin, iþ dünyasýný öðrenebileceði ve inanýlmaz
tecrübe kazanabileceði çok dinamik bir sektör olan
fuarcýlýðýn insan kaynaklarý yönlendirilmesine
ihtiyacý vardýr ve yine kaynaðý insan olan bilinçli

ziyaretçi sorunu da gündemde
yer bulabilmektedir.

Samsun, bulunduðu
coðrafi konum ve kent olanaklarý
ile bölgenin ve ticari hayatýn
merkezi konumundadýr. Köklü
bir fuar geçmiþine sahip olan
ancak son 20 yýldýr bu alandaki
liderliðini unutmuþ bir kent olan
Samsun, turizmin en önemli
tetikleyicilerinden biri olan
fuarcýlýðýn, bu alandaki gücünü
yeterince hissedemiyor.
Ülkemizin genelinde olduðu gibi,
Samsun'un merkezinde olduðu
bölgenin de çok yüksek turizm

potansiyeli olduðu gerçeði, tüm kesimlerin üzerinde
birleþtiði bir noktadýr. Turizm'in hizmet ihtiyacý olan
ulaþým ve konaklama olanaklarýnýn en önemli ayaðý
ulaþým konusunda son derece yeterli olanaklara
sahip Samsun, son yýllarda yapýmý tamamlanan ve
halen proje aþamasýnda olan birçok konaklama
tesisi ile alt yapýsýnýn önemli bölümünü
tamamlamak üzeredir.

Kongre turizminin de ihtiyacý olan tesislere
halen sahip olan kent, fuarcýlýk ile birleþecek bu
faaliyetler için önümüzdeki 10-15 yýlý planlamalý ve
bu önemli konuyu kimseye emanet etmeden kentin
tüm sahipleri ile birlikte yapmalýdýr. Samsun'u bir
sanayi kenti olarak deðerlendirmek doðru bir
yaklaþým deðildir. Samsun, geçmiþinde ticari
faaliyetlerini tarým ile desteklemiþ ve halen bu yönde
aðýrlýðýný koruyan bir kenttir. Küçümsenemeyecek
mevcut sanayi tesisleri ile birlikte aðýrlýðýnýn sanayi
kenti olmamasý, mutlak kötü bir durum deðildir. Bu

SSoonneerr AALLTTUUNN
Eko Fuarcýlýk Ltd.Þti - Fuar MüdürüSSAAMMSSUUNN

TTAARRIIMM VVEE GGIIDDAA FFUUAARRLLAARRII 
ÜÜZZEERRÝÝNNEE BBÝÝRR DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRRMMEE
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durum bazý alanlarda avantaj dahi saðlayabiliyor.
Tarým sektöründeki yenilikler ile desteklenerek
dönüþüm geçirecek bir tarýmsal sanayi çok uzak
deðildir. Saðlýk hizmetleri sektöründeki geliþmeler
son derece önemlidir. Eksiklerin tamamlanmasý ile
saðlanacak avantaj çok yüksek potansiyele sahip bir
sektörü daha da büyütecektir. Biliþim teknolojilerini,
özellikle yazýlým sektörünü geliþtirecek bir altyapýya
sahip kentin, bu alanda uygulayabileceði birçok
proje vardýr. Büyük bir üniversite, hazýrlýðý süren
Teknokent, ürün ve hizmet ihraç edebilen dinamik
bir biliþim özel sektörü iþbirliði ile en düþük maliyetle
istihdam yaratma özelliðine sahip sektörün

geliþimini hýzlandýracak ve Samsun'u Biliþim Merkezi
haline getirebilecek potansiyeli yaratabilecektir.
Yatýrýmlarý baþlamýþ, ancak beklenen hýzda yol
alamamýþ tersanecilik biraz ilgi ile ivme
kazanacaktýr. Lojistik merkez olma yönünden ortak
irade ile ortaya konan projenin ilerlemesi kentin
geleceðinde önemli dönüm noktasý yaratacaktýr.

Ulaþým, Yeme-Ýçme, Konaklama ve Turizm
hizmetleri, bölgenin sunduðu turizm olanaklarýnýn
lojistiðini tamamlayýcý unsurlar olarak yeterlidir ve
kaliteli hizmetler sunmaktadýr. Bu alandaki en
önemli eksiklik tanýtýmdýr. Ve elbette tüm bu ticari
faaliyetlerin vitrini olan Fuarcýlýk Sektörümüz.
Samsun Tarým Fuarý özelinde birkaç detay vermek
gerekirse; fuarý ilk kurduðumuz 2007 yýlýndan bu
yana fuar alaný yetersizliði nedeniyle
büyütemediðimiz fuar kapasitesi en büyük
sorunumuz. Büyümeyen fuar alaný neticesinden
istediðimiz oranda büyüyemeyen fuarýn etkisini
artýrmak da olanaksýz hale geliyor. Ancak bu
olumsuzluðu avantaja döndürme çabalarýmýz
profesyonel ziyaretçi çalýþmalarýna vererek
gidermeye çalýþýyoruz. Toplam ziyaretçi sayýsýndaki
artýþý dikkate almaksýzýn, bu toplam kalabalýðýn
içersinde katýlýmcýnýn hedeflediði gerçek ziyaretçi

sayýsýndaki artýþ bizi memnun ediyor.

2007 yýlýnda ilk olmasýna raðmen 27.000
civarýnda ziyaretçi ile baþlayan SAMSUN TARIM
FUARI devam eden yýllarda daha seçici bir ziyaretçi
kitlesi yaratarak 2008 yýlýnda 23.500, 2009 yýlýnda
devam eden krize raðmen 14.800 ve 2010 yýlýnda
daha yoðun ve seçilmiþ profesyonel ziyaretçi kitlesi
ile ayný istikrarý sürdürmüþtür.

Samsun Fuar Merkezinin
tamamlanmasý ile birlikte daha yüksek bir
tanýtým bütçesi ile, geniþleyecek ulusal
çalýþmalar sonucu bölgenin en büyük fuarý
olmaya aday SAM-TARIM Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüzün kesintisiz desteði
yanýnda Samsun Ticaret Borsasý ve Samsun Ticaret
ve Sanayi Odamýzýn da sahiplenmesi ile çok daha
yüksek bir ivme yakalayacaktýr.

2010 yýlýndan itibaren eþ güdümlü olarak
yürütülen Samsun Gýda Fuarý da (SAM-GIDA ) ayný
paralellikte Samsun'un markasý olma yolunda
ilerlemektedir.
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%56'sý bal arýlarý tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. Sonuçta 50 kg

meyve veren bir aðacýn, 22 kg meyvesi diðer etkenlerin, 28 kg

meyvesi bal arýlarýnýn polinasyonu ile oluþmaktadýr. Özetle bal

arýlarýnýn olmadýðý bir ortamda 50 kg kayýsý alacaðýmýza 22 kg

kayýsý elde edeceðiz. Bal arýlarýnýn ortadan kaybolmasý ile pek

çok üründe de benzer durum yaþanacaðý için besin

kaynaklarýnda büyük bir azalma ortaya çýkacaktýr. Bu durumda

da insanlýðýn sonu belki gelmeyecektir. Ancak azalan besin

kaynaklarýnýn paylaþýmýnda büyük bir sorun ortaya çýkacak ve kýt

kaynaklarýn paylaþýmýna baðlý bölüþüm kavgalarýnýn yaþanacaðý

da unutulmamalýdýr. Bu sürecin de gittikçe aðýrlaþmasý

sonucunda insanlýðýn belki sonu gelmeyecek ama gerek

beslenme yetersizliði ve açlýk gerekse dengesiz gýda daðýlýmdan

dolayý büyük kayýplar ve savaþlar yaþanabileceði de beklenen

olasýlýklar arasýndadýr.

O halde bize düþen görev bir yandan doðal dengeyi

korumak için üzerimizdeki sorumluluklarý yerine getirmek, diðer

taraftan da bu sorumluluðun en önemli bileþeni olan bal arýsý

kolonilerinin korunmasý ve geliþtirilmesi yönünde giriþimlerde

bulunmaktýr. Aksi halde her eksilen bal arýsý kolonisi belki

kýyametin deðil, ama üçüncü dünya savaþýnýn ilk belirtileri

arasýnda yer alacaktýr.

Dünya üzerindeki tüm canlý ve cansýz varlýklar
birbiriyle iliþkili bir þekilde yaþam sürmekte ve doðal
denge içerisinde milyonlarca yýldýr bu iþlev devam
etmektedir. Bu iliþkiler içerisinde en dikkat çeken ve son
yýllarda gündemimize damgasýný vuran olay bal arýsý
kolonilerinin eskiye oranla daha yüksek düzeyde
ölmesidir. Bir de bu ölümler üzerine ünlü bilim adamý
Einstein'nýn "bal arýlarý yeryüzünden kaybolduktan sonra
insanoðlunun dört yýl ömrü kalýr" sözü olayý daha da
dikkat çekici duruma getirmiþtir. Kesin gerçek olmamakla
birlikte, olaya dikkat çeken bu söz aslýnda önemli bazý
gerçeklere parmak basmaktadýr.

Bilindiði gibi dünya üzerindeki bitkilerin önemli bir
kýsmý polinasyon dediðimiz tozlaþma ile meyve ve tohum
baðlamaktadýr. Yani çiçeklerinde bulunan erkek
organlarýn üzerindeki polen taneciklerinin diþicik
tepesinin üzerine taþýnmasýna baðlý olarak geliþen
döllenme sonucunda meyve ve tohum oluþmaktadýr. Bu
nedenle polinasyon, meyve ve tohum üretiminin temeli
olup pek çok bitkide polinasyon olmadan meyve ve
tohum üretimi mümkün deðildir.

Doðada rüzgar, su, insan gibi etkenler yanýnda
polinasyonu gerçekleþtiren en önemli polinatörler
böceklerdir. Böcek polinatörler içerisinde ise en önemli
yeri tutan böcekler, bal arýlarýdýr. Ancak modern tarým
teknikleriyle topraklarýn iþlenmesi ve böcek öldürücü ilaç
uygulamalarý sonucu böcek polinatörlerde büyük azalma

vardýr. Bu nedenle yetiþtiriciliði insan eliyle yapýlabilen bal
arýlarýnýn polinasyonda kullanýlmasý zorunlu hale
gelmiþtir. Polinasyon ile sadece meyve ve tohum üretimi
deðil, ürünlerin nitelik ve niceliði de artmaktadýr.
Pazardan aldýðýmýz þekli bozuk meyveleri de polinasyon
eksikliði belirtisidir.

Bilim adamlarýnca polinasyonun önemini ortaya
koymak için pek çok yöntem bulunmaktadýr. Yapýlan bir
çalýþmada ABD'de bal arýsýyla tozlanan ürünlerde 19
milyar dolarlýk gelir elde edilirken, ayný yýlda bal ve
balmumu üretiminin parasal deðeri 140 milyon dolar
olarak gerçekleþmiþtir. Bu hesaplama bile polinasyonun
önemini ortaya koymak anlamýnda önemli bir
göstergedir.

ABD ve Avrupa'da polinasyonun önemi ve yararý
konusunda tüm çiftçiler ve arýcýlar bilinçlidir. Arýcýlarýn
üyesi olduðu polinasyon servisleri bulunmaktadýr. Bitki
yetiþtiricileri, polinasyon döneminde bitkilerde etkin bir
tozlaþma için kovan baþýna ücret ödeyip koloni
kiralamaktadýr. ABD'de her yýl polinasyon için
kiralanmakta olan kolonilerden arýcýlar, kovan baþýna
yýlda 35-60 $ ek kazanç saðlamaktadýrlar.

Olayý daha somut bir þekilde anlamak için kayýsý
aðacýndaki polinasyondan örnek vermek daha uygun ve
anlaþýlýr olacaktýr. Kayýsý polinasyonunun %80'i böcekler
tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu oran içerisinde bal arýlarýnýn
miktarý ise %70'dir. Dolayýsýyla kayýsýdaki polinasyonun

BBAALL AARRIILLAARRIINNIINN KKAAYYBBOOLLMMAASSII 

KKIIYYAAMMEETT AALLAAMMEETTÝÝ MMÝÝ
DDrr.. AAllii KKOORRKKMMAAZZ

Ziraat Yüksek Mühendisi
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2010 yýlý içerisinde söz konusu çiftçilerimize iþletme baþýna 500 TL olmak üzere toplam 273.500 TL destekleme
ödemesi yapýlmýþtýr.

Ýl Müdürlüðümüzdeki konu uzmanlarý tarafýndan 2009 yýlýndan itibaren ilgili kiþi ve kuruluþlara yönelik yoðun
bir þekilde yapýlan Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetleri bilgilendirme çalýþmalarý neticesinde arzu ettiðimiz
seviyeye ulaþmasak bile 2011 yýlý içerisinde bir patlama yaþanmýþtýr.

2011 yýlý içerisinde 2 Serbest Tarým Danýþmaný ile Salýpazarý Ziraat Odasý Baþkanlýðý, Ondokuzmayýs Tarýmsal
Fýndýk Üreticileri Birliði, Bafra Sebze Üreticileri Birliði, Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði, Samsun Ýli Koyun-Keçi
Yetiþtiricileri Birliði, S.S. Alan, Aydýn, Armutlu, Uluköy, Musaaða, Kuyumcuoðlu, ve Gökgöl Köyleri Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi, S.S. 733 Sayýlý Çarþamba Fýndýk Tarým Satýþ Kooperatifi, S.S. 282 Sayýlý Terme Fýndýk Tarým Satýþ
Kooperatifi yetki belgesini alarak iþletmelere danýþmanlýk hizmeti vermeye baþlamýþtýr.

BBüüttüünn bbuu ÝÝllççeelleerrddee 55 SSeerrbbeesstt TTaarrýýmm DDaannýýþþmmaannýý 55 YYöönneettiiccii vvee 4400 TTaarrýýmm DDaannýýþþmmaný oolmmaakk üüzzeerree ttooppllaamm 5500 kkiiþþii
iissttiihhddaamm eeddiillmmeekktteeddiirr.. 2011 yýlý içerisinde söz konusu çiftçilerimize iþletme baþýna 500 TL olmak üzere toplam
1.102.500 TL destekleme ödemesi yapýlacaktýr.

Tarýmsal iþletme sahiplerinin bilgi, teknik ve
yöntemler konusundaki ihtiyaçlarýnýn zamanýnda ve yeterli
düzeyde karþýlanmasý ile ilgili usul ve esaslarý belirlemek
amacý ile Bakanlýðýmýz tarafýndan "Tarýmsal Yayým ve
Danýþmanlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesi"ne dair
yönetmelik hazýrlanarak uygulamaya konulmuþtur. Bu
Yönetmelik; kamu yayým hizmetleri ve sivil toplum örgütleri,
ziraat odalarý, tarýmsal danýþmanlýk þirketleri, serbest tarým
danýþmanlarýnca yerine getirilecek tarýmsal yayým ve
danýþmanlýk hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve
kural belirleme, strateji ve program geliþtirme, yönlendirme,
özendirme, eðitim, sertifikalandýrma, belgelendirme, görev
ve sorumluluk tanýmlama, izleme, deðerlendirme, denetim
ve yaptýrým uygulama görevleriyle ilgili usul ve esaslarý,
tarýmdan girdi alan ve tarýma girdi veren kuruluþlarýn ticari
faaliyetleri çerçevesinde yapacaklarý çiftçi bilgilendirme
faaliyetlerine iliþkin usul ve esaslarý kapsamaktadýr.

Yönetmelik kapsamýnda çýkartýlan uygulama esaslarý
doðrultusunda 2009 yýlýnda Ýlimizde serbest tarým
danýþmaný olarak çalýþmak üzere Bakanlýðýmýza yapmýþ
olduklarý müracaatlarý sonucu 3 serbest tarým danýþmaný
çalýþmasý uygun görülmüþtür, Vezirköprü Ziraat Odasý
Baþkanlýðýna ise tarýmsal danýþmanlýk hizmeti vermek üzere
tarýmsal danýþmanlýk yetki belgesi verilmiþtir.

2009 yýlý içerisinde 1 Ziraat Mühendisi tarým
danýþmanýnca Bafra ilçemizde 36 iþletme ile Tarýmsal
Danýþmanlýk Hizmet Sözleþmesi imzalamýþ ve söz konusu
çiftçilerimize iþletme baþýna 250 TL olmak üzere toplam
9.000 TL destekleme ödemesi yapýlmýþtýr.

2010 yýlý içerisinde Ayvacýk Ziraat Odasý Baþkanlýðý,
Samsun ili damýzlýk sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Alaçam Süt
Üreticileri Birliði Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Yetki Belgesi
alarak çiftçilerimize danýþmanlýk hizmeti vermeye
baþlamýþlardýr. Ayrýntýsý aþaðýdaki çizelgede verilen toplam
15 kiþinin istihdamý saðlanmýþtýr.

YYaaþþaarr BBUUDDAAKK
Ziraat MühendisiSSAAMMSSUUNN''DDAA TTAARRIIMMSSAALL

YYAAYYIIMM VVEE DDAANNIIÞÞMMAANNLLIIKK
HHÝÝZZMMEETTLLEERRÝÝ
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Bafra Belediyesi ve Bafra Ýlçe Gýda, Tarým ve

Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan

organize edilen Geleneksel 15.

Kavun Karpuz Yarýþmasý

14.08.2011 tarihinde, Bafra

Cumhuriyet Ýlköðretim

Okulu karþýsýnda,

yarýþmaya 16 kavun ve

16 karpuz üreticisinin

katýlýmýyla yapýldý. 

Kavun karpuz

yarýþmasýna deðerlendirme, 1

hafta öncesinden üreticilerin tarla

kontrolleri yapýlarak baþlandý. Bafra Ýlçe Gýda,

Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde görevli Ziraat

Mühendisleri tarafýndan yapýlan tarla

deðerlendirmelerinde bitki sýklýðý, hastalýk ve zararlý

durumu, yabancý ot durumu, tarla büyüklüðü, damla

sulama ve modern gübreleme sistemleri, karýþýk ekim ve

genel görünüm gibi kriterler deðerlendirilerek

yarýþmanýn ilk ayaðýný oluþturan

tarla puanlarý belirlendi.

Yarýþma alanýnda

sergilenen kavun ve

karpuzlar, 5 kiþilik

jürinin yaptýðý

deðerlendirmede

kavun ve karpuzlarýn

kabuk kalýnlýðý, meyve eti,

rengi, aromasý, büyüklüðü,

tadý ve þekline bakýldý. 

Karpuz yarýþmasýnda birinciliði

92,9 puanla Fener Köyünden Erdi Kaynak

kazanýrken, ikinciliði 89,4 puanla Karpuzlu köyünden Arif

Tunç, üçüncülüðü ise 89,1 puanla Karpuzlu köyünden

Salih Güven elde etti.

Kavun yarýþmasýnda ise; 90,9 puanla Kalaycýlý

köyünden Yýlmaz Yüksel birinci, 90,3 puanla Karpuzlu

köyünden Rahim Tunç ikinci, 89,3 puanla

Karpuzlu köyünden Sait Güven üçüncü oldu.

Kavun-Karpuz yarýþmasýný deðerlendiren

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir

GÜVEN, "Ülkemizin sebze deposu olan Bafra

ovasýnda, çiftçilerimizin yüksek verimli hibrit tohum

kullanarak yetiþtirmiþ olduklarý kavun ve

karpuzlarýn Ziraat Mühendislerimizin tavsiyeleri

doðrultusunda ilaçlama tekniðine uygun olarak,

ilaç kullanmalarý son derece önemlidir, diðer

taraftan erken hasat etmeyerek kavun ve

karpuzlarýn tam olum döneminde pazara

sunulmasý sonucu, çok leziz tad ve

aromaya sahip olan Bafra kavun ve

karpuzunun bir marka haline gelmesinde önemli

bir etken olmaktadýr. Temennimiz Bafra kavun ve

karpuzu markasýný bütün yurda ve hatta yurt dýþýna

duyurarak Bafra çiftçisinin hak ettiði el emeði alýn

terinin karþýlýðýný almasýný saðlamaktýr" dedi.

BBAAFFRRAA''DDAA GGEELLEENNEEKKSSEELL 
1155.. KKAAVVUUNN KKAARRPPUUZZ YYAARRIIÞÞMMAASSII 

YYAAPPIILLDDII
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüzün

geleneksel hale getirdiði iftar yemeði, bu yýl da Ýl

Müdürlüðümüzde,  11.08.2011 günü gerçekleþtirildi. 

Ýftar yemeðine Ýl Müdürlüðümüz personeli ile Merkez

Ýlçeler Ýdareci ve personeli katýlmýþlardýr.

Mübarek Ramazan ayý münasebetiyle

çalýþanlarýmýz ve misafirlerimiz ile bir arada iftar

sofrasýnda bulunmanýn mutluluðunu belirten Ýl

Müdürümüz Kadir GÜVEN katýlýmlarýndan dolayý

herkese teþekkür etti.
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir
GÜVEN, Ýlkadým Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürü Ali GÖZÜGÜL ve proje koordinatörü Ercan
KARADUMAN'la birlikte; Ýlkadým Ýlçesinde, Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Ýl Özel Ýdaresi ve
Ýlkadým Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünün
destekleriyle yürütülen Mantar, sera, elma, armut,  çilek
ve altýn çilek projeleri kapsamýnda kurulan tesis ve
bahçeleri yerinde inceledi.

Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN; gerek Bakanlýðýmýz
gerekse diðer kurumlarýmýzýn Tarýmsal Projelere olan
desteðinin amacýnýn "Çiftçilerimizin maddi
imkansýzlýktan dolayý üretim yapamýyorum" mazeretini
ortadan kaldýrmak olduðunu ifade ederek,
çiftçilerimizin birim alandan yüksek ve kaliteli tarýmsal
üretim ve modern tesislerin kurulmasý için Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl-Ýlçe Müdürlükleri ile iþbirliði halinde
olmalarý gerektiðini dile getirdi. Ýncelemeler esnasýnda
Sayýn GÜVEN üreticilerimize üretim materyalinde yanlýþ
seçim ve bahçede yapýlan yanlýþ uygulamalarýn ileride
telafisi mümkün olmayan kayýplara neden olacaðýný
özellikle vurguladý.

Ýlkadým Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü
Ali GÖZÜGÜL; Ýlçemizde 2009 yýlýndan beri sosyal
durumu zayýf 29 çiftçimize toplamda 209.451 TL
bedelinde Armut Yetiþtiriciliði, Seracýlýk, Süt Sýðýrcýlýðý,
Kültür Mantarý Yetiþtiriciliði ve  Kuru Fasulye Yetiþtiriciliði
Projelerini uyguladýklarýný belirterek çiftçilerimizi
modern tarýmsal iþletme kurmalarý için proje
baþvurusunda bulunma çaðrýsý yapmýþlardýr.

ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRÜÜMMÜÜZZ ÝÝLLKKAADDIIMM ÝÝLLÇÇEESSÝÝNNDDEE
YYÜÜRRÜÜTTÜÜLLEENN TTAARRIIMMSSAALL PPRROOJJEELLEERRÝÝ 

YYEERRÝÝNNDDEE ÝÝNNCCEELLEEDDÝÝ

GIDAA TTARIM VVE HHAYYVAANCIILIK ÝÝL MMÜDDÜÜRLLÜÐÜÜMÜZ

ÝÝFFTTAARRDDAA BBUULLUUÞÞTTUU



Samsun Ýl ve Ýlçe Ziraat Odalarý Baþkanlarý, Ýl

Müdürümüz Kadir GÜVEN' i makamýnda ziyaret

ederek yeni görevinde baþarýlar dilediler. Ziraat oda

baþkanlarýnýn yapmýþ olduðu ziyaret nedeniyle son

derece mutlu olduðunu belirten Ýl Müdürümüz Kadir

GÜVEN "tarým sektörünün gerek istihdam ettiði nüfus

gerekse ekonomiye saðladýðý katký ile önemini

koruyan bir sektör olduðunu, Samsun genelinde

toplam 1.137.000 nüfusun %54 ünün tarým sektörü

içerisinde yer aldýðýný yetiþtirilen bazý ürünlerde ülke

genelinde bölge tarýmýnýn etkin bir gücü bulunduðunu

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn son yýllarda

yapmýþ olduðu çalýþmalarla Türk tarýmýna büyük katký

saðladýðýný ve Samsun'da yapýlacak tarýmsal

faaliyetlerde ziraat odalarýna da büyük iþler düþtüðünü

ve bundan sonraki süreçte de beraber çalýþacaklarýný"

dile getirdi.
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ZÝRAAT OODALARI BBAÞKANLARI 
ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRÜÜMMÜÜZZÜÜ ZZÝÝYYAARREETT EETTTTÝÝ

Ýlimiz Ayvacýk Ýlçesinde 16 Temmuz 2011 tarihinde
meydana gelen kuvvetli ve aþýrý saðanak yaðýþ sonrasý;
Ýlçenin Söðütpýnar, Ortaköy, Koçyurdu, Yenice, Þenpýnar,
Eynel, Ortaköy, Þenpýnar, Osmanlý, Sahilköy, Gülpýnar ve
Çamalan köylerinde heyelan (toprak kaymasý) meydana
gelmiþtir. Konu ile ilgili olarak bahçesi zarar gören
çiftçilerin hasar tespit çalýþmalarý Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Ayvacýk Ýlçe Müdürlüðü
elemanlarýndan oluþturulan bir ekip tarafýndan yerinde
incelemeler yapýlarak sonuçlandýrýlmýþtýr. Buna göre
Ayvacýk Ýlçemizde 12 köyde, 98 dekar fýndýk bahçesinin
%10-30 arasýnda zarar gördüðü tespit edilmiþtir. Yapýlan
tespit çalýþmalarý sonuçlarý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Tarým Reformu Genel Müdürlüðüne
gönderilmiþtir. 

Konu ile ilgili bir açýklama yapan Ýl Müdürü Kadir
GÜVEN "Resmi Gazetenin 13 Ocak 2011 günü
yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararýna göre  heyelan
nedeniyle oluþan zarar Devlet Destekli Tarým Sigortalarý
kapsamýnda olduðundan dolayý" 2090 sayýlý Tabii
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapýlacak Yardýmlar

Hakkýnda Kanununa göre bir iþlem yapýlamamýþtýr.
Çiftçilerimizin bu gibi zararlardan maðduriyet
yaþamamalarý için Tarým Sigortasý yapmalarý menfaatine
olacaktýr. Bakanlar Kurulu kararýna göre belirlenen bütün
doðal afet risklerine karþý 2011 yýlýnda sigorta priminin
%50'si oranýnda Bakanlýkça prim desteði verilmektedir"
dedi.

AAYYVVAACCIIKK ÝÝLLÇÇEESSÝÝNNDDEE 

TTAABBÝÝÝÝ AAFFEETT ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRII
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Açýkta Yazlýk Sebze Yetiþtiriciliðinde verimi yüksek,

kaliteli yeni çeþitlerden çiftçilerimizin haberdar olmasý

amacýyla özel bir tohumculuk firmasý sýrýk domates

çeþidi olan Grando F1`in tanýtýmý için Çarþamba Ýlçesi

Dikbýyýk Beldesinde, çiftçimiz Hilmi Karaca`nýn

arazisinde 25 Temmuz Pazartesi günü tarla günü

etkinliði gerçekleþtirilmiþtir.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir

GÜVEN, Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þube Müdürü Erol BAÞ,

Çarþamba, Kavak, Havza, Vezirköprü, Ladik, 19 Mayýs,

Alaçam, Bafra, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe

Müdürlüklerinden konu ile ilgili teknik personel, TARGEL

kapsamýndaki Ziraat Mühendisleri, önder çiftçilerimiz ve

çok sayýda vatandaþ katýldý. Domates yetiþtiriciliði

alanýnda gözlem ve inceleme yapýlarak, hasat edilen

ürünler sergilendi. 

Firma yetkilisi Karadeniz Bölge distribütörü

Ýbrahim KAZANÇ açýklamalarýnda; Grando F1 çeþidinin

yüksek verimli, iri (350-400 gr) ve içten dýþa doðru

kýzaran kaliteli çeþit olduðu, bölgeye iyi uyum saðladýðý

ve satýþ sýrasýnda alternatiflerinden daha yüksek fiyat

bulduðunu belirtmiþtir. 

Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN konu ile ilgili yaptýðý

konuþmalarýnda gerek Araþtýrma Enstitülerinde gerek

özel sektörde ýslah edilen yeni kaliteli çeþitlerin

çiftçilerimize daha yüksek kazançlar getirebileceðinin

önemine deðinerek, baþta önder çiftçiler olmak üzere,

bütün çiftçilerimizin yöreye uygun yüksek verimli,

sertifikalý çeþitler kullanarak üretim yapmasýnýn önemine

deðindi. Konuþmalardan sonra deneme çeþidinin dikili

olduðu bahçe gezilerek, çeþit konusunda firma yetkilisi

tarafýndan bilgi verilmiþtir.

DDÝÝKKBBIIYYIIKK BBEELLDDEESSÝÝNNDDEE 

DDOOMMAATTEESS TTAARRLLAA GGÜÜNNÜÜ
ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜMMÜÜZZDDEE

BBAAYYRRAAMMLLAAÞÞMMAA YYAAPPIILLDDII
9 günlük bir Ramazan Bayramý tatilinden sonrasý ilk mesai günü olan 05/09/2011 Pazartesi

günü saat 08:30-09:00 arasýnda Ýl Müdürlüðümüz Lokalinde bayramlaþma yapýldý. Baþta Ýl

Müdürümüz Kadir GÜVEN, Þube Müdürleri ve bütün personelin katýlýmýyla gerçekleþtirilen

bayramlaþmada yöneticilerimiz ve tüm çalýþanlarýmýz birbirlerinin bayramýný kutladýlar.


