


Fotoðraf severlerin büyük ilgi gösterdiði "Tarým ve Ýnsan" konulu Ulusal Fotoðraf Yarýþmasýna baþvurular
baþladý.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn geleneksel hale getirdiði ve DenizBank'ýn katkýlarýyla gerçekleþtirilen
yarýþmanýn bu yýl 4'üncüsü düzenlenecek. Yarýþmaya 7'den 70'e herkes baþvurabilecek. Büyük ilgi gören yarýþmaya,
Genel, Çiftçi-Üretici, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve DenizBank personeli olmak üzere 5 ayrý kategoride
baþvurular kabul edilecek.

Yarýþmaya katýlmak isteyenler, 13 Temmuz 2012 tarihine kadar baþvuruda bulunabilecekler. 24-27 Temmuz
tarihleri arasýnda ise, sonuçlar kamuoyuna açýklanacak.

Ulusal Fotoðraf Yarýþmasý'nýn ödül töreni, Ekim ayý içerisinde gerçekleþtirilecek. Bir önceki senenin
sergilenmeye deðer bulunan eserlerinin de, her yýl çeþitli illerimizde sergilenerek görücüye çýkarýldýðý yarýþmada,
dereceye girenlere toplamda 15 bin lira ödül verilecek. Genel kategori birincisi 4 bin lira, ikincisi 3 bin lira, üçüncüsü
ise 2 bin liralýk ödülün sahibi olacak. Yarýþmada Çiftçi-Üretici, Öðrenci, Bakanlýk Personeli kategorilerinde ödüle layýk
görülen fotoðraf sahipleri 2'þer bin liralýk ödülü almaya hak kazanacaklar.

Amatör ve profesyonel tüm fotoðraf severlerin katýlabileceði yarýþmanýn baþvuru formu ve katýlým koþullarýna
aþaðýdaki linkler üzerinden ulaþabilirsiniz;

http://www.tarimyayin.gov.tr/ortakdosyalar/image/haber/basvuru_formu1_2012431229.jpg
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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.

MMuussttaaffaa KKeemmaall AATTAATTÜÜRRKK



SSaayyýýnn TTaarrýýmm DDoossttllaarrýý
Ýlimiz genel olarak yüksek bir

geliþme potansiyeline sahip,
ekonomik faaliyetlerde tarým
sektörünün ön planda olduðu, il
ve bölge ölçeðinde üretim yapan
sanayi kuruluþlarýnýn yer aldýðý,
küçük ve orta ölçekli tesislerinin
yoðun olarak bulunduðu, sosyo-
ekonomik gösterge deðerlerinin
ülke ortalamasýna yakýn olduðu,
orta derecede geliþmiþ illerden
birisidir. Samsun ili iklim, toprak,
deneyim ve topografya gibi doðal
kaynaklarýn üretime son derece elveriþli olmasý nedeniyle sebzecilik, meyvecilik,
tarla bitkileri ve hayvancýlýk alt sektörlerinin geliþmesi için tarýmsal cazibe
merkezidir. Bugüne kadar gelinen süreçte, gerek Bakanlýðýmýzýn ortaya koyduðu
vizyon ve desteklemeler kapsamýnda gerekse yerel kaynaklardan saðlanan
desteklerle önemli geliþmeler yaþanmýþ ve yaþanmaktadýr.

Ülkemizde ve ilimizde gelinen noktada bireysel üretimden ziyade geniþ
alanlarda üretim yapma temelinde çalýþmalar yoðunlaþtýrýlmaktadýr. Ýl
Müdürlüðü olarak ilimiz tarýmýnda yaþanan rutin sorunlarýn çözümü yanýnda
yeni üretim tekniklerine uygun çalýþmalara da aðýrlýk vermeye devam
etmekteyiz. Özellikle Ýyi Tarým Uygulamalarý ve Organik Tarým konularýnda
2012 yýlý içerisinde çalýþmalarýmýzý devam ettirmekteyiz. Ülkemizdeki diðer
sebze alanlarýnda aþýrý sýcaklýk gibi olumsuzluklardan dolayý üretim
yapýlamadýðý zamanlarda Samsun Bölgesinde çevreyle ilgili avantajlar
nedeniyle üretim devam etmektedir. Bu çevreyle ilgili üstünlükten yeterince pay
alabilmek için mevcut yapýnýn iyileþtirilme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu
baðlamda Globalgap sertifikalý sebze üretiminde Bafra Ýlçemiz yanýnda
Çarþamba ilçemizde de mesafe almýþ bulunmaktayýz. "Ýyi Tarýmlar Çarþamba"
sloganý ile yola çýkan Çarþamba Örtü altý Sebze Üreticileri Birliði, Ýl ve Ýlçe
Müdürlüðümüzün katkýlarýyla yoluna devam etmektedir.

Ýlimizde Biçerdöver Hasat Çalýþmalarý da artýk baþlamýþ bulunmaktadýr.
Geçmiþ yýllarda Ýl Müdürlüðümüz ekiplerinin yapmýþ olduklarý kontroller
sonucunda, hasatta rastlanan dane kaybý son yýllarda minimize edilmiþ; ilimiz
ve ülke ekonomimiz oldukça önemli düzeyde kazaným saðlamýþtýr. Bu yýl da
ekiplerimiz etkin bir þekilde çalýþarak ilimiz çiftçilerinin yanýnda olmaya ve
ekonomik kayýplarýný azaltmaya yardýmcý olacaklardýr. Bu konuda ekiliþ yapan
çiftçilerimizin ve teknik elemanlarýmýzýn duyarlý olmasý da baþarýnýn temel
þartýdýr.

Bu dönemde üzerinde duracaðýmýz en önemli olaylardan birisi de Ýlimizde
düzenlenen Samsun Fuarý'nýn sponsoru olmamýzdýr. Ýlimiz ve ülkemizde tarýmsal
konularda uðraþ gösteren tüm paydaþlarýmýzý bu fuara beklediðimizi belirtmek
isterim. Ýl Müdürlüðü olarak da fuara en etkin bir þekilde katýlým saðlamak için
çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Sözlerimi noktalarken bu vesileyle herkesin
Samsun Tarým Fuarýna katýlým saðlamasýný bekler, Samsun Tarýmýnda yaþanacak
olan geliþmelerin ayný zamanda ülke tarýmýna da bir katký olacaðýna vurgu
yapmak isterim.

Ürününüz bol ve bereketli olsun. 
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým
ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen
"Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý" 2012
Bölge Finallerinin üçüncüsü 25 Nisan 2012 tarihinde
Kastamonu'da yapýldý. Samsun, Zonguldak, Bartýn,
Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize Ýl
Birincilerinin yarýþtýðý Bölge Finaline kamu kurum ve
kuruluþlarýndan çok sayýda yetkili katýldý. Hayli çekiþmeli
geçen finalde, Samsun'dan katýlan kadýn çiftçimiz Ümran
ERGÝN birinci oldu. Yarýþmada Ordu'dan  yarýþmaya
katýlan Mine AYDIN ikinci, Kastamonu'dan katýlan Öznur
KIRIK ise üçüncü oldu. 

Bölge Finalinde konuþan Vali Erdoðan BEKTAÞ; "Bu
yarýþma öncelikle kadýn kavramýna, sonra da çiftçi
kavramýna vurgu yapýyor. Kadýn konusu, ülkemizde
gerçekten üzerinde durulmasý gereken ve çeþitli sorunlarý
olan bir kavram. Bu sorunlara raðmen, bizim çiftçimiz ve
çiftçilik hayatýmýz içinde kadýn, aslýnda geçmiþten beri
önemli bir kavramdýr. Bu çerçevede böyle bir programla
konunun gündeme gelmiþ olmasý, vurgulanmýþ olmasý,
öncelenmiþ olmasý gerçekten güzel bir geliþmedir" dedi. 

Haziran ayýnda Çanakkale'de yapýlmasý planlanan
2012 Yýlý Türkiye Finaline katýlacak Kadýn Çiftçileri
belirlemek üzere, tüm bölgelerde eþ zamanlý Bölge
Finalleri yapýlmakta olup, bu baðlamda Karadeniz
Bölgesi Finali 25 Nisan 2012 tarihinde Kastamonu Ýli'nde
yapýlmýþtýr. Kastamonu Ýli'nde yapýlan "Kadýn Çiftçiler
Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý Bölge Finali" baþta da
belirtildiði üzere; Samsun, Zonguldak, Bartýn, Kastamonu,
Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olmak üzere 9 ilin
Ýl Birincilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmada
ilimizi, Kavak Ýlçesinden Ümran ERGÝN temsil etmiþ olup,
15 asil soru sorulmuþ ve bu 15 soru sonunda Samsun,
Kastamonu ve Ordu illerinden katýlan yarýþmacýlar

sorulardan 14'ünü doðru olarak cevaplandýrmýþlardýr.
Beraberlik nedeniyle, altýn sorular sorularak; birinci, ikinci
ve üçüncü gelen kadýn çiftçilerimiz belirlenmiþtir. Altýn
sorular sonunda, iki altýn soruya da doðru cevap veren
Kadýn Çiftçimiz Ümran ERGÝN 160 puanla birinci, Ordu
Ýli yarýþmacýsý 150 puanla ikinci, Kastamonu Ýli yarýþmacýsý
140 puanla üçüncü olmuþtur.

Bölge Finali'nde birinci gelen yarýþmacýmýz Ümran
ERGÝN'e 3.000 TL, ikinci gelen yarýþmacýya 2.000 TL,
üçüncü gelen yarýþmacýya 1.000 TL ve katýlan diðer tüm
yarýþmacýlara da 500 TL tutarýnda ödül verilmiþtir. Bölge
Birincilerinin katýlacaðý Türkiye Finalinde ise; ilk 3
dereceye giren yarýþmacýlardan, birinciye 6.000 TL,
ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 4.000 TL; dereceye
giremeyen yarýþmacýlara da 500'er TL ödül verilecektir.
Türkiye birincisi ve ikincisi olan yarýþmacýlarýn projelerine
(aldýklarý ödüllerin yaný sýra) 50.000'þer bin TL mali destek
hibe olarak saðlanacaktýr. 

Konu ile ilgili bir açýklama yapan Samsun Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN; "2004
yýlýndan beri yapýlan Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje
Yarýþmasýnda ilk defa Bölge Birincisi olmuþ bulunuyoruz.
Bize bu mutluluðu yaþatan Kadýn Çiftçimizi, kendilerine
eðitim veren elemanlarýmýzla birlikte baþarýlarýndan
dolayý tebrik ederken; Kadýn Çiftçilerimize yönelik eðitim
ve yayým faaliyetlerinin artarak devam edeceðini bu
vesileyle söyleyebiliriz. Bizler Samsun olarak, kendilerinin
Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý Türkiye
Finali'nde de Bölgemizi en iyi þekilde temsil edeceklerini
düþünüyoruz. Bu anlamda Kadýn Çiftçimiz Ümran
ERGÝN'e güvenimizin tam olduðunu bildirir, Çanakkale'de
yapýlacak Türkiye finallerinde kendisine þimdiden
baþarýlar dilerim." dedi.

HHAABBEERR
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AA.. TTAAGGEEMM PPRROOJJEELLEERRÝÝ
11-- TTAARRLLAA BBÝÝTTKKÝÝLLEERRÝÝ GGEENNEETTÝÝKK KKAAYYNNAAKKLLAARRIINNIINN

MMUUHHAAFFAAZZAASSII PPRROOJJEESSÝÝ
Türkiye'de yetiþtirilen tarla bitkileri genetik

kaynaklarý materyali (yerel çeþitler/ köy popülâsyonlarý,
kültür bitkilerinin yabani akrabalarý, doðada mevcut diðer
yabani türler ve geçit formlarý), ýslah edilmiþ/geliþtirilmiþ
çeþitler ve bazý önemli karakterlere sahip ýslah hatlarý,
nadir, endemik ve tehdit altýndaki bitki türleri, yurt
dýþýndan introdüksiyon yoluyla yurdumuza getirilen
araþtýrma materyaline ait tohumlar ve bunlara ait
herbaryum örnekleri bu projenin materyalini
oluþturmaktadýr. 

Projenin baþlangýcýndan günümüze kadar
düzenlenen çeþitli projeli tohum toplama programlarý,
yürütülen diðer projeler aracýlýðýyla toplanan materyal,
Çayýr Mera ve Zootekni Araþtýrma Enstitüsü stoklarýndan
intikal eden materyal, Üniversiteler ile ortak yürütülen
araþtýrma projeleri yolu ile saðlanan tohumlar, Ege
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan emniyet
yedeklemesi amacýyla gönderilen örnekler, Enstitümüzün
Islah ve Genetik Bölümü ile Patoloji Bölümü tarafýndan
çeþitli özellikleri bakýmýndan saklanmasý isteði ile
gönderilen materyal ve ICARDA materyali ile diðer
kaynaklardan saðlananlarla birlikte gen bankasýndaki
materyal sayýsý 27.417 adete ulaþmýþtýr.
BBiittkkii  GGrruubbuu TTüürr SSaayyýýssýý   ÖÖrrnneekk SSaayyýýssýý
Tahýllar 53 9025
Baklagil 20 548
Yem bitkileri 23 1200
Endüstri Bitkileri 9 623
Týbbi ve Aromatik Bitkiler 10 255
Sebzeler 16 95
Diðer türler (Endemikler dahil) 45 469
Yedekleme Materyali 75 15202

TTOOPPLLAAMM 225511 2277..441177

2011 yýlýnda, birimimizde yürütülen çalýþmalar
þunlardýr:

Aksaray, Nevþehir ve Niðde illerinde 25 adet yerel
fið çeþidi toplanmýþtýr.

Çorum-Kayseri illerinden 76 adet yerel buðday
çeþidi toplanmýþ ve bu çalýþma kapsamýnda 40 çiftçi ile
anket yapýlmýþtýr.

1205 adet materyal aktif koleksiyon elde etme
amacý ile üretilmiþ ve morfolojik karakterizasyonlarý
yapýlmýþtýr.

4 farklý lokasyondan toplam 500 farklý bitki örneði
toplanarak herbaryum örnekleri hazýrlanmýþtýr. Böylece
toplam herbaryum örneði sayýsý 6000'i geçmiþtir. 

Yaklaþýk 3500 materyal kurutulup paketlenmiþ;

aktif ve baz kolleksiyonlarýna ayrýlarak soðuk muhafaza
odalarýna yerleþtirilmiþtir.

929 adet materyal, araþtýrma projelerinde
kullanýlmak üzere araþtýrma kuruluþlarýna verilmiþtir. 

1805 adet materyal aktif koleksiyon elde etmek
amacýyla ekilmiþtir.

Gen Bankasýnda yer alan mevcut materyalin ve
çeþitli kurum ve üniversitelerden gelen tohumlarýn canlýlýk
testleri devam etmektedir.

22-- BBAAZZII YYEERREELL MMAAKKAARRNNAALLIIKK BBUUÐÐDDAAYY
GGEENNOOTTÝÝPPLLEERRÝÝNNÝÝNN KKUURRAAKKLLIIÐÐAA TTOOLLEERRAANNSSII YYÖÖNNÜÜNNDDEENN
MMOORRFFOOLLOOJJÝÝKK KKAARRAAKKTTEERRÝÝZZAASSYYOONNUU,, KKAALLÝÝTTEE
ÖÖZZEELLLLÝÝKKLLEERRÝÝ VVEE SSAARRII PPAASS HHAASSTTAALLIIÐÐIINNAA RREEAAKKSSÝÝYYOONNLLAARRII
ÝÝLLEE BBAAZZII ÇÇEEÞÞÝÝTTLLEERRÝÝNN MMOOLLEEKKÜÜLLEERR ÖÖZZEELLLLÝÝKKLLEERRÝÝNNÝÝNN
BBEELLÝÝRRLLEENNMMEESSÝÝ

Bu projenin temel amacý Türkiye Tohum Gen
Bankasý stoklarýnda bulunan 12 ilden toplanmýþ 250 adet
makarnalýk yerel buðday çeþidinin morfolojik
karakterizasyonunu yaparak, ex-situ muhafazasýný
gerçekleþtirmek ve bitki ýslahýnda kullanýlmak üzere
seleksiyona tabi tutarak makarnalýk sanayinin isteklerini
karþýlayabilecek, kuraklýða dayanýklý ve arzulanan
kalitede makarnalýk buðday çeþitlerinin geliþtirilmesine
katkýda bulunmaktýr. Planlanan projeyle makarnalýk
buðday köy çeþitlerinin (yerel çeþitlerin) hastalýk ve kalite
özelliklerinin belirlenmesinin yaný sýra morfolojik
karakterizasyonlarý da yapýlarak kuraklýða
toleranslý/dayanýklý olduðu belirlenen genotipler, ileride
yapýlabilecek olan moleküler çalýþmalara temel
oluþturulmak amacý ile saklanacaktýr.

Gerek diðer araþtýrma gruplarýnýn araþtýrma, sonuç
ve yorumlarý gerekse moleküler düzeyde araþtýrma, sonuç
ve yorumlarý birlikte deðerlendirilerek kuraklýða
toleranslý/dayanýklý makarnalýk buðdaylarý
tanýmlayabilecek ve moleküler düzeyde
karakterizasyonunu yapacak bir DNA çipi üretilmesine
temel oluþturacak çalýþmalar amaçlanmýþtýr.

33-- AANNKKAARRAA ÝÝLLÝÝNNDDEE TTEEHHDDÝÝTT AALLTTIINNDDAA BBUULLUUNNAANN
EENNDDEEMMÝÝKK BBÝÝTTKKÝÝ TTÜÜRRLLEERRÝÝNNÝÝNN EEXX SSÝÝTTUU MMUUHHAAFFAAZZAASSII

ÖÖNNEE ÇÇIIKKAANNLLAARR
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Bu çalýþmada, Ankara' da yayýlýþ gösteren, öncelikli
koruma kategorilerine sahip (CR, EN ve VU) bitkilerin ve
bunlarýn tohumlarýnýn toplanmasý amaçlanmaktadýr.
Herbaryum kayýtlarýndan ve önceki flora çalýþmalarýndan
elde edilen bilgilere göre hedef türlerin lokasyonlarý
belirlenecek ve arazi çalýþmasý için bir harita ve takvim
oluþturulacaktýr. Toplanan tohumlar Türkiye
Tohum Gen Bankasý'nda (TTGB) soðuk muhafaza
odalarýnda, bitki örnekleri ise yine TTGB'nin
herbaryumunda muhafaza edilecektir. Ayrýca, bu
çalýþma kapsamýnda nadir ve endemik bitki
türlerinin yaprak ve tohumundan DNA izolasyonu
yapýlarak muhafaza altýna alýnacaktýr. Böylece,
TTGB bünyesinde endemik ve tehdit altýndaki
bitkilere ait herbaryum, tohum ve DNA
koleksiyonlarýnýn oluþturulmasý hedeflenmektedir.

44-- EEÐÐRRÝÝOOVVAA YYAAYYLLAASSII ((BBEEYYPPAAZZAARRII--
AANNKKAARRAA)) ÜÜZZEERRÝÝNNEE FFLLOORRÝÝSSTTÝÝKK BBÝÝRR ÇÇAALLIIÞÞMMAA

Projenin amacý Beypazarý/ Eðriova
yaylasýnýn florasýný belirleyerek Türkiye Tohum
Gen Bankasý Herbaryum'una materyal
saðlamaktýr.  Bu bölgeye 2013-2015 yýllarýnda
Þubat-Ekim aylarý arasýnda periyodik arazi
çalýþmalarý düzenlenecektir. Bitkilerin
bulunduklarý alanlarýn coðrafik durumlarý, toplayýcý
isimleri, toplanma tarihi, koordinatlarý (GPS ile)
kaydedilecek ve bitkiler habitatlarýnda fotoðraflanacaktýr.
Toplanan bitkiler herbaryum materyali olacak þekilde
hazýrlanacak ve taksonomik tanýmlanmasý yapýldýktan
sonra Türkiye Tohum Gen Bankasý Herbaryum'unda
muhafaza edilecektir. Bu proje ile çalýþma alanýnýn
florasýnýn ortaya çýkarýlmasý, yeni taksonlarýn ve endemik
türlerin belirlenmesi saðlanacaktýr. Alana yakýn
bölgelerde bugüne kadar yapýlan çalýþmalarla
karþýlaþtýrma yapýlarak floristik benzerlikler ve
farklýlýklarýn ortaya koyulmasý ile Ankara ili florasýna
katkýda bulunmak hedeflenmektedir. Yapýlan literatür
taramalarýnda Eðriova Yaylasý'nda yapýlmýþ herhangi bir
flora çalýþmasýna rastlanmamýþtýr. 2011 yýlýnda Haziran
ve Temmuz aylarýnda 3 defa araziye çýkýlmýþ ve 243 bitki
toplanmýþtýr. 

55-- AANNKKAARRAA ÝÝLLÝÝNNDDEE YYEERREELL AAYYAAÞÞ DDOOMMAATTEESS

TTOOHHUUMMLLUUÐÐUUNNUUNN TTOOPPLLAANNMMAASSII VVEE MMUUHHAAFFAAZZAASSII
Bu çalýþmada Ankara'da sebzeciliðin yoðun olarak

yapýldýðý Ayaþ ilçesinin köylerinde kaybolmaya yüz tutmuþ
yerel Ayaþ domates tohumluðunun toplanmasý ve Türkiye
Tohum Gen Bankasýnda muhafazasý amaçlanmaktadýr.
Projede Ankara ili Ayaþ ilçesine baðlý köylerde ekim ve
hasat zamanlarýnda olmak üzere 2'þer kez anket ve
survey çalýþmasý yürütülecektir. Toplanan tohumlar canlýlýk
testlerinden geçirilerek Türkiye Tohum Gen Bankasý'nda -
18 °C'de muhafaza altýna alýnacaktýr. Proje akabinde
muhafaza altýna alýnan tohumlarýn üretimi, çoðaltýmý ve
karakterizasyonuna iliþkin yeni projeler oluþturulacaktýr.

BB.. TTÜÜBBÝÝTTAAKK PPRROOJJEELLEERRÝÝ
11-- AARRPPAA KKÖÖYY ÇÇEEÞÞÝÝTTLLEERRÝÝ VVEE YYAABBAANNÝÝ AARRPPAA

((HHOORRDDEEUUMM SSPPOONNTTAANNEEUUMM)) PPOOPPÜÜLLAASSYYOONNLLAARRIINNIINN
AARRPPAA YYAAPPRRAAKK LLEEKKEESSÝÝ VVEE AAÐÐBBEENNEEKK HHAASSTTAALLIIKKLLAARRIINNAA
KKAARRÞÞII RREEAAKKSSÝÝYYOONNLLAARRII BBAAKKIIMMIINNDDAANN TTAANNIIMMLLAANNMMAASSII,,
AARRPPAA YYAAPPRRAAKK LLEEKKEESSÝÝ VVEE AAÐÐBBEENNEEKK HHAASSTTAALLIIKK
EETTMMEENNLLEERRÝÝNNÝÝNN PPAATTOOTTÝÝPPLLEERRÝÝNNÝÝNN BBEELLÝÝRRLLEENNMMEESSÝÝ

Bu çalýþma kapsamýnda Ýç Anadolu Bölgesinde
(Ankara, Eskiþehir, Konya, Kýrýkkale, Sivas, Kayseri,
Çankýrý, Kýrþehir, Yozgat illeri) arpa tarlalarýný incelemek

amacýyla bir survey düzenlenecektir. Survey sonucunda
arpa yaprak lekesi ve að benek hastalýðý ile enfekteli
yaprak örnekleri toplanacaktýr. Bu örneklerden tek spor
izolasyonlarý yapýlacak olup saf izolatlar elde edilecek ve
ýrk ayýrýcý setler kullanýlarak patotipler belirlenecektir.
Patotiplerin belirlenmesinden sonra Güney ve Batý
Anadolu bölgesinde düzenlenecek surveyle toplanacak
olan ve Tarla Bitkileri Merkez Araþtýrma Enstitüsü gen
bankasýnda þu anda mevcut olan yabani arpalardan H.
spontaneum örnekleri ile köy çeþitlerinin arpa yaprak
lekesi ve aðbenek hastalýklarýnýn seçilen 6 yaygýn/ virulent
patotipine karþý tepkileri belirlenecektir. Elde edilen
sonuçlar ýslahçýlar tarafýndan ýslah çalýþmalarýnda
ebeveyn olarak kullanýlarak hat veya çeþitlerin
geliþtirilmesinde deðerlendirilebileceði gibi ayný zamanda
hastalýklara dayanýklý üstün özelliklerdeki çeþitler elde
edilebilmesi için ön materyal temin edilmiþ olacaktýr.

TTÜÜRRKKÝÝYYEE TTOOHHUUMM GGEENN BBAANNKKAASSII FFAAAALLÝÝYYEETTLLEERRÝÝ 
ÖÖNNEE ÇÇIIKKAANNLLAARR



6

Son günlerde bazý olumsuz haberlerle gündeme
gelen bal, aslýnda yaþamak için elzem gýdalardan biri ve
Yaradan'ýn insanlara sunmuþ olduðu eþsiz bir hazine. Ýþin
içinde üreticisi var, tüketicisi var. Bunlara hizmet veren
çeþitli kurum ve kuruluþlarla ve bunlarýn türlü sýkýntýlarý
var. Tabii, diðer yanda da bal tacirleri var. Biz de, son
günlerde fazlaca gündeme gelen konuyu biraz daha
derinine iþlemek ve tüketicide hasýl olan tereddütleri
gidermek için Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
Sayýn Rasim Kaplan'ý makamýnda ziyaret ederek, konu
meraklýlarý için kendisinden bilgi aldýk.

SSoorruu:: AArrýýccýýllaarr BBiirrlliiððii ttaamm oollaarraakk nnee ggiibbii
ffaaaalliiyyeettlleerrddee bbuulluunnuurr vvee nneelleerr yyaappaarr??

Cevap: Biz burada arý malzemesi satarken,
insanlar bu iþlerin ticaretini yaptýðýmýzý düþünebiliyorlar.
Ama elbette hayýr, biz burada ticaret yapmýyoruz, arýcýlýk
malzemeleri ve arý ürünlerinde piyasada rayiç bedelinin
üzerinde satýþlar yapýlmasýn diye çaba gösteriyoruz.
Aslýnda bir nevi; arý üreticisi ve tüketicisi lehine piyasada
denge saðlýyoruz. Bu konuda yönetmeliðimiz de; bizim
arýcýlýk  malzemeleri alýp satma ve dolayýsýyla tedarik
yoluyla üreticiye yardýmcý olmamýz hususunu öngörüyor.
Fakat biz bunun ötesine geçerek bu piyasadaki haksýz
rekabeti de önleme gibi bir misyon ve vicdani
yükümlülüðü de önemsiyoruz. Çünkü arýcýlar öyle çok
büyük paralara sahip insanlar deðil ve aslýnda çok büyük
fedakarlýk ve maðduriyetlerle birlikte bu iþi yürütüyorlar. 

SSoorruu:: ZZoorr ççaallýýþþmmaa þþaarrttllaarrýýnnýý bbiirraazz ddaahhaa aaççaabbiilliirr
mmiiyyiizz,, aarrýýccýýllaarrýýnn ççaallýýþþmmaa aallaannllaarrýýnnddaakkii ggüüççllüükklleerrii nneelleerrddiirr??

Cevap: Mesela siz düþünün; akþam evinizde
otururken 5 dakikalýðýna bile olsa elektrik yada suyun
olmadýðýný;yani aydýnlanamadýðýnýzý, televizyon,
buzdolabý, fýrýn, ocak gibi hayatýn vazgeçilmezlerini
çalýþtýramadýðýnýzý, ýsýnamadýðýnýzý, uygun su
bulamadýðýnýzý ve hatta yorucu bir günün ardýndan duþ
imkanýndan bile yoksun kaldýðýnýzý… Ýþte arýcýlýkla
uðraþan insanlar bu þartlarda üretim yapan ve hayatýnýn
bir bölümünü bu þartlarda yürütmeye çalýþan insanlardýr.
Dolayýsýyla da gerek emeði ve gerekse de parasý, bizim
gözümüzde gerçekten kýymetli insanlar ve parayý
çoðumuzdan zor kazanýyorlar. Ve düþünün bu þartlarda
çalýþacaksýnýz, þansýnýz yaver gidip mesele çýkmadan
arýdan bal alacaksýnýz, mümkün olursa en azýndan
ederine satacaksýnýz ve en sonunda bir para
kazanacaksýnýz. Ýþte bu yüzden biz çoðunlukla piyasadaki
bir çok yerin altýnda satma pahasýna ve ticari kaygý
gütmeksizin arýcýya malzeme temininde yardýmcý olmaya
çalýþýyoruz.

SSoorruu:: SSaammssuunn''ddaa hhaallkkýýnn bbaall ttüükkeettiimmii vvee bbuu üürrüünnee
bbaakkýýþþýý nnee dduurruummddaa?? SSoonn ggüünnlleerrddeekkii þþaaiibbeelleerr ttüükkeettiicciiyyii
oolluummssuuzz yyöönnddee eettkkiilleemmiiþþ ggöörrüünnüüyyoorr mmuu??

Cevap: Geçen sene bir kampanya ve tanýtým
faaliyetine baþladýk. Bu çerçevede, Samsun Ýli Arý
Yetiþtiricileri Birliði olarak okullarda küçük kavanozlarda

bal daðýtmak, polen propolis gibi bal ürünleri tanýtýmýyla
birlikte, balýn yararlarý konusunda halký aydýnlatmak gibi
bir dizi iþe el attýk. Amacýmýz, her gün reklamlarda boy
gösteren bunca zararlý ve tatlý gýda arasýnda, çoluk
çocuðumuzun ve yediden yetmiþe tüm halkýmýzýn bal
konusundaki farkýndalýðýný artýrmak ve bu deðerli ürünün
artýlarýndan neslin azami faydalanmasýný saðlamaktý.
Ama gelin görelim ki son günlerde televizyon
kanallarýnda yapýlan çeþitli bal satýþlarý ve bunlar üzerine
dillendirilen þaibeler sonucunda, tüketicide baldan bir
uzaklaþma, soðuma ve güvensizlik doðdu diyebiliriz.
Neyse ki Bakanlýðýmýz konuya el attý ve ihtiyaca cevap
veren mevzuatlara dayandýrýlmýþ sýký denetimler gündeme
geldi. Bakanlýðýmýzýn bazý sahte ürün ve firmalarý ifþa
etmesiyle birlikte, halk yüzünü yeniden bala dönmeye
baþladý diyebiliriz. Dolayýsýyla da bizim de Birlik olarak
arzumuz kontrol ve denetimlerin sürmesi, bu alandaki
haksýz rekabetin bu yolla mümkün olduðunca önüne
geçilmesidir. 

SSoorruu:: AArrýýccýýllýýkkllaa iillggiillii tteeþþvviikk vvee ddeesstteekklleemmeelleerree ggeelleecceekk
oolluurrssaakk,, nneelleerr ssööyylleemmeekk iisstteerrssiinniizz;; þþiimmddiiyyee kkaaddaarr yyaappýýllaannllaarr
vvee hhaallaa yyaappýýllaabbiilleecceekklleerr hhuussuussuunnddaa??

Cevap: Arýcýlýk desteklemelerine gelince, aslýnda
diyebiliriz ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet
tarýmý bu kadar desteklemiþ ve ihya etmiþtir. Hükümet
tarýmýn her alanýnda olduðu gibi arýcýlýk alanýnda da
mevcut desteklemeleri  artýrmýþtýr. Önceki durumda, ana
arý baþýna yapýlan desteklemeler (usulsüzlüklere sebebiyet
vermesi bakýmýndan), kovan baþýna desteklemeye
çýkarýlmýþ ve kýsa bir zaman içinde 5 TL den 7 TL'ye kadar
yükseltilmiþtir. Ancak halen yeterli olduðunu söylemek zor.
Zira arýcýlýða elveriþli alanlar, ayný zamanda hayvancýlýk
için de uygun olmasý ve üretici açýsýndan küçükbaþ
hayvan baþýna 10 TL olan desteðin, kovan baþýna 7 TL
olan arýcýlýk desteðinden daha cazip görünmesi sebebiyle
konunun daha az tercihi karþýmýza çýkmaktadýr. Ancak
burada en önemli husus, arýyla çiçeðin arasýndaki engelin
kaldýrýlmasýdýr. "Bunlar ne gibi engeller?" diyorsanýz,
aslýnda bürokratik engeller. Örneðin bugün buradan
Erzurum'a giden bir arýcýnýn bir kere kiminle muhatap
olacaðý belirsiz. Yer sahibiyle anlaþsa, muhtarla sorun
çýkabiliyor. Muhtarla anlaþýp, ilgili Tarým Ýl- Ýlçe
Müdürlüklerinden de izin alýnsa bile, yöreden herhangi
bir vatandaþ itiraz eder ve þikayette bulunursa derhal

þikayet dikkate alýnýp kiþinin bölgedeki arýcýlýk faaliyetleri
sona erdiriliyor. Mesela Haziran 15'de yaylada þikayet var
diye, jandarma bile gelip müdahale edebiliyor; yani bir
seçenek daha yok. Halbuki bu süreç o kadar zor ki,
þikayetlerin sebebinin geçerli olup olmadýðý irdelenmeden
"kaþýnda kara var" sebepli olduðunda, arýcý zor durumda
kalýyor. Halbuki arýcýlýk yönetmeliði var, þikayetler daha
usule uygun olabilir. Ýþte baþta bahsettiðimiz "arý ile
çiçeðin arasýndaki engelleri kaldýrmak"tan kastýmýz bu
engeller ve benzeri güçlüklerdir.

SSoorruu:: BBeennzzeerr ssýýkkýýnnttýýllaarrýý SSaammssuunn AArrýýccýýllaarrýý oollaarraakk
yyaaþþaaddýýððýýnnýýzz oolluuyyoorr mmuu??

Cevap: Hayýr; bizim, açýk konuþmak gerekirse
Samsun Arýcýlarý olarak Tarým Ýl ve Ýlçe Müdürlükleriyle
benzer bir sýkýntýmýz yok. Biz Ýl Müdürlüðü ilgili birimine
þikayetlerimizi bildiriyoruz, konu sorumlusu arkadaþlar
yardýmcý oluyorlar. Mesela geçtiðimiz senelerde Samsun
Merkezde 4 Eðitim Çalýþmasý yaptýk ve toplantýlarýn
bitiminde ben þunu söyledim; "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýlçe Müdürlerinin bu toplantýlara katýlmasýný; ben bir
kurumun çiftçisiyle, üreticisiyle yani tabanýyla barýþýk olasý
þeklinde yorumluyorum. Bir kurum- kuruluþ kendi
tabanýyla kopuksa orada baþarýdan söz edilemez; ama
nerede iþbirliði, karþýlýklý iletiþim ve entegrasyon varsa
baþarý oradadýr ve Samsun Arý Üreticileri Birliði olarak
benim ve bizim Samsun Ýl Müdürlüðümüzle algýladýðýmýz
tam da budur." Eðer bu kurum arýcýlýk alanýnda olduðu
gibi, diðer her alanda bu iþbirliði ve çalýþma kolaylýðýný
gösteriyorsa tebrik etmek lazým. Zaten biz de aslýnda Birlik
olarak bir nevi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
iþlerini yürütüyoruz diyebiliriz, yani aslýnda çalýþmalar iç
içe ve ayrý düþünmek mümkün deðil.

SSoorruu:: PPeekkii þþuu aannddaa SSaammssuunn''ddaa AArrýýccýýllýýkk nnee
dduurruummddaaddýýrr,, aarrýýccýýllaarrýýnn eekkssiikk oolldduuððuu aallaannllaarr vvee bbuu eekkssiikklleerriinn
ggiiddeerriillmmeessiiyyllee iillggiillii ffaaaalliiyyeettlleerr nneelleerrddiirr??

Cevap: Samsun Arýcýlýðý son yýllarda büyük mesafe
kat etmiþtir ve diyebiliriz ki Baþkanlýk dönemimizde ilk
defa yaylaya giden Baþkan olarak anýlmýþýzdýr. Biz
üreticiyle yakýnlaþmayý, sorunlarýný yerinde görmeyi ve
çeþitli zamanlarda onlarýn sofrasýna oturup daha samimi
ortamda dertlerini dinlemeyi alýþkanlýk edindik. Ancak
dönemimizde öne çýkarmaya çalýþtýðýmýz ve bu alanda en
eksik bulduðumuz konu aslýnda "Eðitim" konusudur. Biz de
bu eksikliði görerek konuyu ciddiyetle ele alma gereði
duyduk. Eðitimlerde üreticilerin tümünü ile ve merkeze
toplamaktansa; kendimiz bizzat ilçelere gidip, onlarýn da
köylerinden ilçelere gelmeleri suretiyle bir araya gelmeyi
ve bu þekilde eðitimi onlara götürebilme yolunu seçtik.
Üniversiteden ilgili akademisyenlerimiz, Ýl
Müdürlüðümüzden uzman arkadaþlarýmýz ve yine
Üniversiteden Arý Hastalýklarý Uzmanlarýmýz da bu
eðitimlerde  görev yapýyorlar. Aslýnda bu hastalýklar
konusu oldukça mühim, mesela kiþi arýcý ama belli baþlý
hastalýklar dýþýnda örneðin bir virüsten haberi
olmayabiliyor. Bu kurslarda hem "Verimlilik" hem de
"Yetiþtiricilik" konularýný ele alýyoruz. Yine Merkezde
verdiðimiz kurslar içinde "Polen"in toplanmasý,
kurutulmasý ve hazýrlanmasý ile arýcýlarýn katma deðeri
daha büyük olan ve daha çok kazanacaklarý diðer arýcýlýk
ürünlerine yönelmesini saðlamaya çalýþýlýyoruz. Kýsacasý
bu sene ciddi anlamda bir eðitim çalýþmasý yapacaðýz.
Ýster Birliðimiz üyesi olsun, ister olmasýn Arýcýlýkla ilgilenen

herkes bu kurslara gelip eðitim alabilecek.
SSoorruu:: BBaall kkoonnuussuunnddaa ttüükkeettiicciiyyee ""ggüüvveenniilliirrlliikk""

aaççýýssýýnnddaann nnee ttüürr  ttaavvssiiyyeelleerrddee bbuulluunnaabbiilliirrssiinniizz?? NNeerreelleerrddeenn
bbaall aallýýnnaabbiilliirr,, ppeetteekk yyaaddaa ssüüzzmmee bbaall aarraassýýnnddaakkii ffaarrkk nneeddiirr??  

Cevap: Birliðimizde iki tür ve kalitede ürün satýlýyor.
Birinci kalite ürünlerimizde hiçbir þekilde þeker katkýsý yok;
ikinci kalite ürünlerimizde ise Türk Gýda Kodeksinin izin
verdiði ölçüde þeker ilaveli ballarýmýz var. Ama tabi
buradaki "þeker"den kastýmýz, piyasadaki sahte ballarý
gündeme getiren  "ticari glikoz" dediðimiz yapay
tatlandýrýcýlar deðil. Aslýnda balýn sahtesi olmaz, insanýn
sahtesi olur derim ben her zaman. Balýn sahte yada
gerçek olduðunu anlama yöntemlerine gelince; öyle bal
üreticileri var ki balý sadece tadarak, hangi yöreden yada
hangi çiçeðin aðýrlýklý olduðu bir meradan elde edilmiþ
olduðunu anlayabilir. Aslýnda en iyi bal Birliklerden alýnan
baldýr. Gerekli denetimleri yapýlmýþ ve meþru bir zeminde,
mütevazý üreticinin ürettiði, ticari kaygýlarý afaki olmayan
baldýr. Aslýnda üreticinin yanlýþ yapma gibi bir þansý da
yoktur, onun reklam vs. gibi imkanlarý olmadýðý için; tek
þansýnýn, pazar ve piyasasýnýn güvenilirliðiyle elde edilmiþ
kendi çevresi olduðunu bilir ve bunu tehlikeye atmaz.
Petek ve süzme bal arasýnda aslýnda büyük farklar yoktur,
dolayýsýyla da ilk anda birinin diðerine her hangi bir
üstünlüðünden bahsetmek mümkün olmaz. Ama bu ikisi
arasýndaki tercih, tamamen damak zevkine göre deðiþir,
yani tamamen alýþkanlýk meselesi. Bunlarla bitmiyor
tercihler zaten; diðer arý ürünlerinden propolis, polen ve
arý sütü ve arý zehri gibi ürünler de var ki, Tarým ve Gýda
Fuarlarýna katýlarak halka buralarda ve baþka
platformlarda polen, bal daðýtýmlarý suretiyle tanýtýmlarýný
zaman zaman yaptýk. 

SSoorruu:: SSoonn oollaarraakk bbuunnddaann ssoonnrraassýý iiççiinn yyaappmmaakk
iisstteeddiikklleerriinniizz vvee ddüüþþüünncceelleerriinniizz nneelleerrddiirr??

Cevap: Kiþisel olarak fikrim; bir gün eðer buraya
yardýmcý olamayacak duruma gelirsem ben bu iþi
býrakýrým. Ama býrakýrken de öyle herkese býrakamam;
buranýn yöneticiliðine aday olacak kiþide vicdan ve
üreticiyle bütünleþme görmek isterim. Vicdan olduðu
zaman zaten ben, kendi çocuðuma yediremeyeceðim
kalýntýlý bir balý, baþkasýnýn çocuðuna da veremem. Bizim
çalýþmalarýmýzda; hem üretici ve hem de tüketicinin
güveninin kazanýlmasý ve kazanýlmýþ güveni
kaybetmemek esas. Zira bu güveni kaybettiðinizde,
ürününüzle ilgili pazarýnýzý kendiniz bitirirsiniz. Burada
bulunduðum sürece de ben en iyi hizmeti sunma gayreti
içinde olacaðým. Mesela bir "Bal evi" projesi var kafamda;
nezih bir ortamda ballý- polenli kahvaltýnýzý ediyorsunuz.
Tattýðýnýz ürünleri satýn alabileceðiniz bu mekanda, alt
katta da arýcýlýk malzemeleri satýlacak. Makul fiyata ve
güvenilir hizmetin sunulacaðý bu satýþ noktasýnda insanlar
gerekirse bilgi de edinebilecekler. Ama þimdilik bu
düþünce bir proje olmaktan öteye gidemedi, yeterli destek
ve katkýyý bulduðumuzda hayata geçireceðiz inþallah.
Sözlerimi bitirirken, sorun ve faaliyet alanlarýmýzý dile
getirme imkaný için teþekkür ediyorum. 

Samsun Arýcýlar Birliði Baþkaný Sayýn Rasim
Kaplan'a biz de verdiði bilgilerden dolayý teþekkür ediyor
ve bir gün hayalindeki "Bal evi"nde hizmet verdiði
Samsun'lularla bir araya gelmesini diliyoruz...

SSööyylleeþþii:: HHaattiiccee OOLLGGUUNN

SSÖÖYYLLEEÞÞÝÝSSÖÖYYLLEEÞÞÝÝ
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""BBAALLIINN SSAAHHTTEESSÝÝ OOLLMMAAZZ,, ÝÝNNSSAANNIINN SSAAHHTTEESSÝÝ OOLLUURR""
RRaassiimm KKAAPPLLAANN
Samsun Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný
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Ülkemiz 5.5 milyon adet koloni varlýðý ve 80 bin
ton bal üretimi ile önemli bir arýcýlýk potansiyeline sahiptir.
Florasý ve ikliminin arýcýlýða çok uygun olmasýna karþýlýk
arý hastalýk ve zararlýlarýnýn yaygýn olmasý, teknik bilgi
eksikliði, organizasyon yetersizliði gibi birçok önemli
etkenler nedeniyle koloni baþýna bal ve diðer arý ürünleri
veriminde, arýcýlýkta geliþme kaydeden ülkelere oranla
önemli düzeyde kayýp söz konusudur. Bu verim kaybýna
ek olarak arý ürünlerinin tüketim düzeyinin ve kullaným
bilincinin de ayný ülkelerle nitelik ve nicelik bakýmýndan
çok farklý bir yapý net bir þekilde görülmektedir.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde her geçen gün
yaygýnlaþan bir tarýmsal uðraþ olan arýcýlýk yeni ürünlerle
de dikkat çekmektedir. Her ne kadar yurt dýþýnda arýcýlýk
ürünlerine olan ilgi ülkemizdeki ile kýyaslanamayacak
derecede fazla ise de internet aðý ile sýnýr tanýmayan bilgi
iletiþimi ve ekonomik iliþkilerin artmasý sayesinde
ülkemizde de arý ürünlerinin çeþitliliði ve farklý amaçla
kullanýlabilirliði gündeme gelmektedir. Eskiden bala
dayalý olarak yapýlan arýcýlýðýmýz gün geçtikçe kabuk
deðiþtirmekte, polen ve arýsütü baþta olmak üzere yeni
ürünlerin üretimine yavaþ yavaþ baþlanmaktadýr. Bu
üretime paralel olarak da halkýmýzýn tüketim tercihlerinde
de deðiþiklik görülmektedir.

Yurt dýþýnda arýcýlýk ürünlerinin tüketimi konusunda
hayli mesafe alýnmýþ olmakla birlikte asýl dikkat çekici
husus bu ülkelerde tamamen arý ürünlerine dayalý olarak
çeþitli hastalýklarýn tedavisinin yapýlmasýdýr. Hatta bu olay
o kadar geliþmiþtir ki Apiterapi adýyla bilinen tedavi
yöntemleri doðmasýna yol açmýþ, bu konuda çeþitli ulusal
ve uluslararasý kongreler, sempozyumlar
düzenlenmektedir. Ülkemiz ise bu konuma daha
gelmemiþ olmakla birlikte genelde arý ürünleri kulaktan
dolma bilgilerle ve yetkili kiþiler tarafýndan deðil de
tamamen bu iþi ticari olarak yapan arýcý veya umut
tacirleri tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu sebepten dolayý arý
ürünlerini çeþitli hastalýklarýn saðaltýmýnda kullanacak
olan insanlarýn bu konuda yazýlmýþ olan çeþitli bilimsel
kaynaklardan yararlanmalarý yerinde bir davranýþ
olacaktýr.

Bugün birçok Amerika, Avrupa ve Asya ülkesinde
1970 yýlýndan bu güne kadar tüm arý ürünlerinin üretimi
ve tüketimi konusunda üretici ve tüketici yeterli bilince
ulaþmýþ, arýcýlýk önemli bir tarým sektörü durumuna
getirilmiþtir. Arýcýlýðýn ülkemizde büyük bir tarýmsal
potansiyeli bulunmasýna karþýlýk, arý ürünlerinin üretimi ve
tüketimi konusundaki çeþitliliðin deðerlendirilememesi
oldukça büyük bir ekonomik kayýp olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. ABD, Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Polonya,
Macaristan, Rusya baþta olmak üzere birçok ülkede tüm
arý ürünleri beslenme amaçlý tüketimleri yanýnda çeþitli
hastalýklarýn tedavi ve iyileþtirilmesinde, gýda, kozmetik ve
içki endüstrilerinde yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bu
konuda arý ürünleri doðal ürünlere dönüþ düþüncesine
paralel olarak pazardaki payýný her geçen gün
artýrmaktadýr. Bal arýlarýnýn doðadan toplayarak
oluþturduklarý arý ürünlerinin týbbi kullanýmý olan
'apiterapi' dünyanýn hemen her yöresinde uygulama alaný
bulurken, ülkemizde üretim düzeyi konusunda
istatistiklere girmeyen polen, arý sütü, arý zehiri, propolis
gibi arý ürünlerinin bu yönde kullanýmýnda da ciddi
geliþmelerin yaþanmasý söz konusu deðildir. Ülkemizde
her ne kadar geleneksel olarak bal bir ilaç veya destek
ürünü olarak kullanýlmakta olsa da, genel anlamda arý
ürünlerinin tüketiminde temel amaç beslenme olmaktan
ileri gidemediði gibi olay ürün bazýnda
deðerlendirildiðinde bal dýþýnda diðer arý ürünlerinin,
üretim, tüketim ve ticari kullaným teknikleri yetersiz
kalmaktadýr. Bu nedenle üretici, tüketici ve bu sektörde
yatýrým yapmayý düþünen giriþimcilerin bu konularda
bilinçlendirilmesi ve potansiyelin belirlenmesi üzerinde
önemle durulmasý gerekmektedir.

Amerika Apiterapi Birliði, çeþitli arý ürünleri ile
ekzema, siðil, larenjit, uçuklar, romatoid artrit,
hipertansiyon, astým, iþitme kaybý, depresyon, adet
aðrýlarý ve kan þekeri azalmasý baþta olmak üzere pek çok
hastalýðýn saðaltýmýnýn mümkün olduðunu belirtmektedir.
Bu tedavi yelpazesi yapýlan çalýþmalarla her geçen gün
geniþlemekte ve yapýlan denemeler sonucu yeni
hastalýklara karþý arý ürünlerinin kullanýmý
yaygýnlaþmaktadýr. Uzakdoðu, Avrupa ve ABD baþta
olmak üzere bir çok ülkede arý ürünlerinin hastalýk
saðaltýmýnda kullanýmý konusunda pek çok bilimsel
çalýþma yapýlmasýna raðmen ülkemizde bu konuda birkaç
temel çalýþma dýþýnda yeterli düzeyde çalýþma henüz
yapýlmamaktadýr. Özellikle týp fakültelerinde bu tip
çalýþmalarýn baþlatýlmasý ile her geçen gün artan doðal
yollarla yaþam sürme ve tedavi olma sürecine olumlu
katkýda bulunacak ve alternatif týp olarak adlandýrýlan týp
dalýna ivme kazandýracaktýr.

MMAAKKAALLEE
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AARRII ÜÜRRÜÜNNLLEERRÝÝ ÝÝLLEE TTEEDDAAVVÝÝ:: 

AAPPÝÝTTEERRAAPPÝÝ
CCaahhiitt ÖÖZZTTÜÜRRKK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kült. Araþt. Ýst. Erdemli/ Mersin

RReecceepp KKIIRRBBAAÞÞ
Ziraat Yüksek Mühendisi/ Ýktisatçý
Kýrsal Kalk. ve Örgütlenme Þub. Müdürü

ÖÖZZEELL GGÜÜNN VVEE HHAAFFTTAALLAARR

Birleþmiþ Milletler kooperatifçiliðe dünyanýn ilgisini
çekmek ve bu konuda farkýndalýðý arttýrmak amacýyla
2012 yýlýný Dünya Kooperatifçilik yýlý olarak ilan etmiþ ve
bu yýlýn tüm üye ülkelerde kutlanmasýna karar verilmiþtir.
Bu nedenle Kooperatifçilik bilincinin oluþturulmasý ve
geliþtirilmesi, Kooperatiflerin yerel ve küresel sorunlarýn
çözümünde katkýlarýnýn arttýrýlmasý amacýyla tüm
dünyada etkinlikler yapýlmaktadýr. Ülkemizde de deðiþik
ortamlarda konu ele alýnarak iþlenmektedir.

Kooperatifçilik bugün bütün dünyada ve özellikle
de ekonomik olarak geliþmiþ demokratik ve çaðdaþ batý
ülkelerinde büyük geliþme göstermiþtir. Ülkemizde 2011
yýlý sonu itibarýyla 84.232 kooperatif bulunmaktadýr.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn görev ve
sorumluluk alanýnda faaliyet gösteren 27 ayrý türdeki
kooperatifin 13 bini tarýmsal amaçlý, 71 bini ise tarým dýþý
amaçlarla kurulmuþtur. Bu kooperatiflerimizin 8 milyonu
aþkýn ortaðý bulunmaktadýr. Birleþmiþ Milletler'in
tahminine göre dünyada 750 binden fazla kooperatif
mevcut olup 1 milyarýn üzerinde kiþi de bu kooperatiflere
ortak bulunmaktadýr. 

Kooperatifler geliþmiþ ülkelerin bugünkü iktisadi,
kültürel, sosyal ve siyasi amaçlarýna ulaþmasýnda ve
toplumlarýn kalkýnmasýnda önemli roller oynamýþtýr.
Almanya ve ABD'de her 4 kiþiden biri, Kanada ve
Norveç'de her 3 kiþiden biri kooperatif ortaðý olarak
bulunmaktadýr. Geliþmiþ ülkelerde belirli alanlarda deðil
ekonominin tüm katmanlarýnda bankacýlýktan
sigortacýlýða, bilgi yönetimlerinden üretimle ilgili
sektörlerde çok ciddi kooperatifler kurulmuþtur. Yapýlan
faaliyetler arasýnda et, süt, çiçek, hububat, yaþ meyve ve
sebze, zeytinyaðý üretim ve pazarlanmasý, kredi ve
bankacýlýk hizmetleri sayýlabilir. Hollanda'da
kooperatiflerin tarým pazarýndaki payý % 90'lar
seviyesindeyken ülkemizde bu oran % 2'ler seviyesindedir.

Kooperatifçilik "Birlikten kuvvet doðar"
atasözümüzde de belirtildiði gibi önemli bir güç odaðý ve
iktisadi faaliyetler için bir baský aracýdýr. Tarýmda yapýsal
politikalarýn belirlenmesinde çok önemli görevler
üstlenerek katma deðer yaratmaktadýrlar. Ekonomik teori
açýsýndan kooperatifleri gerekli kýlan en önemli neden

bölüþümde görülen sýkýntýlardýr. Yani sorun üretmek ve
üretileni adil bir þekilde paylaþmaktýr. Ekonominin saðlýklý
çalýþmasý açýsýndan toplam gelirlerle toplam
harcamalarýn eþit düzeyde olmasý gerekir. Aksi takdirde
ekonomik krizler kaçýnýlmaz olacaktýr. Kooperatiflerin
faydalarýna baktýðýmýzda;

"Kooperatifler birer demokratik kuruluþtur. Seçimle
göreve gelme ve ortaklara hizmet sunma noktasýnda en
güzel örnektirler..

"Kooperatifçilik gelir daðýlýmýndan zarar görenlerin
bu zararlarý etkisiz hale getirmede denge oluþturan bir
teþekküldür. 

"Kooperatif bünyesinde yapýlacak yatýrýmlarla
iþsizlik sorununa da çözüm bulmak mümkün olabilecek ve
ayrýca sosyal sorumluluk bilinciyle çevre sorunlarýna
duyarlý olunacak ve çevre korunabilecektir. 

"Kooperatifler ortaklarýna ucuz ve kaliteli mal
saðlamayý amaç edinirler. Küçük tasarruflarý büyük
yatýrýmlara dönüþtürürler. 

"Tüzel kiþiliðe sahip olup gerçek veya kamu
tarafýndan kurulabilirler. 

Türk tarýmýnda sorunlarýn üreticilerden
kaynaklandýðý düþünülmekte ve çözümler üreticiler ile
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan
beklenmektedir. Hâlbuki sorunlarýn belirlenmesi ve bu
sorunlara çözüm üretilmesi için sadece Bakanlýk ile üretici
deðil, ticaret, sanayi, üniversite ve ilgili sivil toplum
örgütleriyle iþbirliði yapýlmalýdýr. Türkiye anayasalarýnda
tarýmsal örgütlenme özellikle kooperatifçiliðin teþvik edilip
destekleneceði açýkça düzenlendiði halde, Türkiye'de
izlenen politikalar gerçek bir kooperatifçiliðin oluþmasýný
saðlayamamýþtýr. Örgütlenme ve kooperatifçilik
hareketinin güçlü ve etkin hale getirilmesi, örgütlenme ve
kooperatif bilincinin geliþmesine ve özellikle üreticilerin bu
konuyu inanarak benimsemelerine baðlýdýr. 

Ayrýca, tarýmsal örgütlerin günlük politikalardan
etkilenmeyen güvenli finansman kaynaklarýna sahip
olmasý gerekmektedir. Bu sorunun çözümü için atýlacak ilk
adým daðýnýklýktan kurtulmuþ güçlü bir çiftçi
örgütlenmesidir. Devlet tarafýndan yapýlan destekleme
ödemeleri mutlaka örgütler aracýlýðýyla yapýlmalýdýr.
Üretici örgütlerinin birtakým giderleri devlet tarafýndan
sübvanse edilerek dolaylý yoldan üretici desteklenmelidir.
Vergilendirme konusundaki birtakým muafiyetlerle ve
iadelerle örgütlere gelir saðlanabilir.

Sonuç olarak; geliþmiþ çaðdaþ ve sosyal bir ülke
olmanýn yolu örgütlü bir toplum olmaktan geçmektedir.
Aile iþletmelerini koruyup yaþatmak ancak kooperatif ve
benzeri örgütlenmelerle mümkündür. Üreticilerin tek çýkýþ
yolunun birlikte hareket etmekten geçtiðini bilmeleri,
mesleki ve ekonomik örgütlerine sahip çýkmalarý önem
taþýmaktadýr. Ýmece ve Ahilik gibi birliktelikler sebebiyle
birçok ülkeye göre uzun bir kooperatifçilik geçmiþi ve
deneyimi olan ülkemizde özellikle tarýmsal sorunlarýn
çözümünde kooperatifçiliðin gücünden yararlanmalýyýz.

22001122 DDÜÜNNYYAA
KKOOOOPPEERRAATTÝÝFFÇÇÝÝLLÝÝKK YYIILLII
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olan kazanýmlarýmýzdandýr.  Peki, bu þartlar niye önemli
derseniz; biliyorsunuz süt çok çabuk bozulan bir besin
maddesi. Bugün bizler yüksek fiyata sütümüzü
satabiliyorsak uygun þartlarda üretilmesi, saklanmasý ve
nakliyesi gibi hususlarda standarda uymamýz
vesilesiyledir. Evet, yüksek fiyat veriyorlar,  batýda fiyatlar
kaçaysa ondan veriyoruz, maðdur olmuyor ve ulusal bir
sistemle önümüzdeki 6 ayýn fiyatlarýný önceden
görebiliyoruz. Ama elbette ki bu durum þartlý; yani bizim
de sütümüz o standartlarda. Birçok besin deðerleri
ölçümleri, antibiyotik kalýntý analizleri ve diðer kalite
deðerlendirilmeleri yapýldýktan sonra ancak bu mümkün
olabiliyor. 

SSoorruu:: YYaannii aassllýýnnddaa ddiiyyeebbiilliirriizz kkii kkooooppeerraattiiffççiilliikk
ddooððrruuddaann üürreettiicciiyyii ddeesstteekklleessee ddee,, ddoollaayyllýý yyoollddaann ggeerreekk
ssaaððllýýkk vvee ggeerreekkssee ddee mmaakkuull ssaattýýþþ ffiiyyaattllaarrýý yyöönnüüyyllee ttüükkeettiicciiyyii
ddee kkoorruummuuþþ oolluuyyoorr.. PPeekkii,, mmaaddddii aannllaammddaa kkaarrllýý oolldduuððuunnuu
þþiimmddiiddeenn ssööyylleemmeemmiizz mmüümmkküünn mmüüddüürr??

CCeevvaapp:: Kooperatifçilik elbette ki iyi yapýlýrsa karlý
bir iþtir. Mesela þimdi biz sütün litresini 80 kuruþtan
satýyoruz. Bunun karþýlýðýnda üreticiden 70 kuruþa satýn
alýyoruz. Diðer süt toplayan firmalar da var, 50 kuruþtan
süt satýn alýyorlar. Bize de geliyorlar ve bizler daha
öncesinde (yani þimdiki gibi kooperatifleþme yoluyla
sesimizi duyurup da iyi fiyat veren alýcýlara
ulaþamadýðýmýz zamanlarda) buralara veriyor ve çok
fazla kar edemediðimiz gibi, zarar ediyorduk. Þimdi ise
Otat Firmasýyla anlaþmamýz var. Ýlk etapta 1 yýllýðýna
sözleþme imzaladýk. Adamlar geliyorlar ve sütümüzün
kalitesini sürekli kontrol etmek suretiyle bizden piyasanýn
üzerine satýn alýyorlar. Çok þükür, bunu bireysel olarak
hiçbir ortaðýmýzýn yapmasý saðlamasý mümkün deðildi
düþünürseniz. Ama kooperatifçilik bunu saðlýyor. Bugün
bireysel olarak insanlar sütlerinin nakliyesini, analizini ya
da pazarlamasýný düþünmek zorunda kalmadan sadece
üretim aþamasýný gerçekleþtiriyor. Kooperatifçilik genel
manada zaten karlý olduðu gibi, bir yandan da ayrýntýlarý
düþünmeyi gerektirmiyor ve bu anlamda bir konfor
sunuyor diyebiliriz. Ama baþta da dediðim gibi bu
karlýlýðýn ve yüksek fiyata pazar bulmanýn da bir karþýlýðý
elbet var. Siz hayvaný alýr, iyi ýrk özelliðine güvenerek
"saldým çayýra" mantýðýyla olaya yaklaþýr, emek vermez ve
ýrkýn gereðini yapmaz da sonra da "bana süt versin,
buzaðý versin, kar getirsin" mantýðýyla olaya bakarsanýz ve
Irk avantajýný iyi bir bakýmla desteklemezseniz bu olmaz.
Zaten devlet böyle bir projede her þeyi düþünmüþ; örneðin
ortaklarýmýz proje baþlangýcýnda aldýklarý ayni destekler
dýþýnda bir de hayvan baþýna Anaç Damýzlýk Hayvan
Desteði, Buzaðý Desteði, Aþý ve Tohumlama Destekleri ile
litre baþýna uygulanan Süt Desteklerinden
yararlanmaktadýrlar.

SSoorruu:: GGöörrüünneenn oo kkii kkooooppeerraattiiffççiilliikk bbiirreeyysseell
üürreettiimmddeenn ffaarrkkllýý oollaarraakk kkaarrllýýllýýððaa ggiiddeenn yyoollddaakkii üürreettiimm,,
nnaakklliiyyee,, ddeeppoollaammaa vvee ppaazzaarr bbuullmmaa ggiibbii ttüürrllüü kkaayyggýýllaarrýýnn
ddaa bbööllüüþþüüllddüüððüü bbiirr kkaavvrraamm;; ppeekkii bbiirr ddee kkaarrllýýllýýððýýnn ssoommuutt
bbööllüüþþüümmüü vvaarr.. AAnn iittiibbaarrýýyyllaa rraakkaammllaarraa ggöözz aattttýýððýýmmýýzzddaa nnee
dduurruummddaayyýýzz??

CCeevvaapp:: Evet rakamlara gelirsek; baþta da
söylediðim gibi hayvan baþýna günlük ortalama 20- 30
litre süt elde etme þansýmýz var. Bu durumda günlük süt
üretimimiz en az 3000 litre diyebiliriz. Üreticiden 70

kuruþa alýp, ilgili firmaya 80 kuruþa sattýðýmýzdan litre
baþýna 10 kuruþ karýn bir kýsmý ile elbette ki giderlerimizi
karþýlýyoruz; Nedir onlar? Elektrik, yakýt, personel ve diðer
tüm giderlerimiz aylýk 6 bin TL civarýnda oluyor. Giderleri
karþýladýktan sonra kasamýzda yaklaþýk 1000- 2000 TL
arasý para kalýyor ve bunu da ortaklarýmýza daðýtýyoruz.
Elbette ki zaman içinde hem karlýlýðýmýzýn artmasýný ve
hem de farklý alanlarda ortaklarýmýzý desteklemeyi
düþünüyoruz. Örneðin bir yakýt tanký çalýþmamýz var, çok
yakýnda piyasanýn altýnda mazot saðlamayý düþünüyoruz
ve bunun gibi baþka alanlarda ortaklarýmýzý desteklemeyi
düþünüyoruz.  Ama her þey birden olmuyor takdir edesiniz
ki, zaman gerekiyor bazý adýmlarý gerçekleþtirebilmemiz
için. Zamanla her þey oluyor, dün sütü 45- 50 kuruþtan
satarken, bakýn bugün 80 kuruþtan satabiliyoruz. Yani
zamanla daha iyisini yapacaðýmýza inanýyorum. Zaten az
önce de söylediðim gibi önümüzdeki dönemde bu
projeden gelecek olan aylýk belli miktar yem ödemesini
ortaklarýmýz alacaklar. Ýlk iki yýlý geri ödemesiz
olduðundan, ödemelere de 2013 de baþlayacak olmalarý
ayrý bir avantaj. Sözün özü bu gün bu proje ile köyümüze
aylýk ortalama 80 bin TL para giriyor. Hep derim nerede
ekonomik refah varsa orada huzur da vardýr, saðlýk da
vardýr, arkadaþlýk ve dostluk da vardýr. Dolayýsýyla
ortaklarýmýz için de ekonomik refahý önemsiyorum,
amacýmýz daha iyi noktalara gelmek elbette ki
ortaklarýmýzla bu anlamda.

SSoorruu:: GGeerrççeekktteenn rraakkaammllaarraa bbaakkaarraakk eekkoonnoommiikk
oollaarraakk ddaa iiyyii bbiirr iiþþee öönnccüüllüükk eettttiiððiinniizzii ssööyylleemmeekk mmüümmkküünn
ggöörrüünnüüyyoorr.. DDaahhaa ddaa iiyyii oollaaccaaððýýnnaa bbiizziimm ddee kkuuþþkkuummuuzz
yyookk.. SSoonn oollaarraakk bbiizzlleerree nnee ssööyylleemmeekk iisstteerrssiinniizz??

CCeevvaapp:: Þunu rahatlýkla söyleyebilirim ki, buraya
gelmeniz ve yaptýðýmýz iþlerle ilgilenmeniz bizi mutlu
etmiþtir. Bizde böyle bir hata var maalesef; yapýlanlarý
görmemek gibi bir hata.. Oysa insan iyi iþler yapýldýðýnda
takdir edilsin istiyor, görülebilsin istiyor. Bugün etrafta iyi
þeyler yapýlýyor, görmemek mümkün deðil. Ben Türkiye
Cumhuriyeti'nin 4- 5 bölgesinde bulunmuþ, görev yapmýþ,
çalýþmýþ ve sonra köyüme dönmüþ biri olarak
söyleyebilirim ki; çok þey gördüm, çok þey biliyorum. Son
10 yýlda nereden bakarsak bakalým Türkiye
Cumhuriyetinin þekli deðiþti. Þehirlerimiz, köylerimiz,
yollarýmýz, sokaklarýmýz, insanýmýzýn bakýþ açýsý bile
deðiþti. Bunu bu hükümet yaptý, hangi görüþten olursan ol
güzel iþleri onore edeceksin. Tekrar tekrar baþta bu
hükümete, Destekleme Genel Müdürümüze, Samsun Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüze, tüm
çalýþanlarýna ve özellikle de Destekleme Þubesine ve
Destekleme Þube Müdürümüze, buradaki teþvikçimiz
Ziraat Odasý Baþkanýmýz Sayýn Sait Karagöl'e ve tüm
omuz verenlere çok teþekkürlerimi bildiriyorum.
Diyebilirim ki, sýdk-ý sadakatle siz bir yola çýkarsanýz,
Allah muhakkak yardým ediyor ve yanýnýzda oluyor. Baþta
bir takým engeller çýkmýþ olabilir, ama zamanla azmin
önünde bir þey duramýyor.

Biz de tüm çalýþmalarý, samimiyetle bizi aðýrlamasý,
iyi iþlere çaba harcamasý yönüyle kendisini tebrik ediyor,
baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz.

RRÖÖPPÖÖRRTTAAJJ:: HHaattiiccee OOLLGGUUNN

Fener Köyü ve Sahilkent Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi Baþkaný, ayný zamanda Fener Köyü Muhtarý ve
Kýzýlýrmak Havzasý Sulama Birliði Baþkaný gibi birçok farklý
unvanlarýn sahibi, çok yönlü ve çalýþkan bir emekli
Emniyet mensubu olan Kemal Nair ile bu söyleþiyi
gerçekleþtirmek üzere önceden randevulaþtýðýmýz günde
Bafra Fener Köyü'ne ulaþýyoruz. Güler yüzle karþýlýyor
Baþkanýmýz ve biraz soluklanmamýzýn ardýndan
kooperatif binasýný gezdiriyor bize; hevesle anlatýyor
yaptýklarýný, iþi ne kadar benimsemiþ olduðunu, daha
söyleþiye baþlamadan anlýyoruz. Cana yakýn eþi ve
kooperatif çalýþanlarýyla karþýlaþýyoruz daha sonra. Sitem
ediyor eþi; "o kadar iyi þeyler yapýlýyor, daha bir
televizyona, bir gazeteye çýkarmadýlar bizi" diyor kendi
söyleme biçimiyle. Þimdi televizyonlarýn da, gazetelerin de
haber deðeri olmayan bir dolu geliþmeye geniþ yerler
vermesine karþýn, bu gibi iyi þeyleri hiç
duyurmamalarýndan hareketle sitemlerine hak veriyoruz
bizde. Ve "inþallah, biz haber yapacaðýz" diyoruz. Ahýrlarý
geziyoruz ardýndan, hayvanlara maddi beklentilerle deðil,
yürekten baðlandýklarýný ve baþarýyý böyle yakaladýklarýna
þahit oluyoruz. Öyle ya yeni doðmuþ buzaðýlara ad koyar
Anadolu insaný, eliyle besler biliyoruz ve burada da
farklýsýný görmüyoruz. Zaten kendilerine bu iþin liyakatini
verenler denetimlerini yapmýþlar, ve þartlarý beðenmiþler
ki.. Biz haydi haydi beðeniyoruz. Ve iþte Muhtarýmýz ve
ayný zamanda Kooperatif Baþkanýmýzla yaptýðýmýz
söyleþiyi sizler için; onlarýn "lütfen duyurulsun" sitemlerine
istinaden ve baþkalarýna emsal teþkil etmesi babýnda
sunuyoruz;    

SSoorruu:: KKooooppeerraattiiffiinniizziinn kkuurruulluuþþ ööyykküüssüünnüü bbiizzee kkýýssaaccaa
aannllaattýýrr mmýýssýýnnýýzz??

CCeevvaapp:: Fener Köyü Muhtarý olduktan sonra ki zaten
daha öncesinde de Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýlýðý
görevim sebebiyle bu faaliyetlerin içinde bulunup, pek çok
insanla tanýþtým. Hala da tanýrým. Muhtarlýða baþladýðým
dönemde çocukluk ve gençlik yýllarýmdan beri iyi
tanýdýðým, þimdiki Ziraat Odasý Baþkanýmýz Sait
Karagöl'ün de yönlendirmesi ve teþvikiyle bu kooperatifi
kurduk. Daha önce Adaköy ve Çevreköy Kooperatifine
baðlýyken oradan ayrýlarak þimdiki kooperatifimiz olan
Fener ve Sahilkent Köyleri Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifi'ni kurduk. 2006 yýlýnda kurduðumuz
kooperatifimizde þu anda 140 adet ortaðýmýz mevcut.

Diyebilirim ki kooperatifimizin kuruluþunda buradaki
arkadaþlarýmýz dýþýnda, Ýl Tarým Müdürlüðümüzdeki baþta
Þube Müdürümüz olmak üzere, Destekleme Þubesi teknik
elemanlarý da bizlere çok yardýmcý olmuþtur. Baþlangýçta
baþka bazý sebeplerle baþvurmuþ olsak da bizim aslýnda
o zamanlar Hayvancýlýk Projeleri ile ilgili bir düþünce ve
talebimiz yoktu. Sonrasýnda Bafra Ziraat Odasý
Baþkanýmýz Sayýn Sait Karagöl'ün de desteðiyle biz
aslýnda o dönem yürüyen 300 baþlýk bir projeye dahil
olmak adýna ve o proje desteðinin bize aktarýlmasý için
ýsrarcý bir þekilde talepte bulunduk. Bu amaçla defalarca
gittik, geldik. Fakat yasalarýn elveriþsizliði sebepli teknik
olarak o projeye dâhil olmamýz mümkün olmayýnca bize
yeni bir proje hazýrlayarak yeniden müracaat etmemiz
önerisinde bulunuldu. Biz de bunun üzerine baþlangýçta
50x4 baþlýk bir proje ile baþvurduk, fakat öðrendik ki
Mavi Sertifika sahibi olabilmemiz için 4 baþ yerine, her
aileye en az 6 baþlýk bir hayvan daðýtýmý zorunluluðumuz
var. Biz de 40x6 baþlýk yeni bir proje hazýrlýðýyla
müracaatýmýzý yaptýk. 2009 yýlýnda ilgili proje hazýrlýðýný
bitirip, 2010'da kabul edildiði haberini aldýk. Ardýndan
Ankara'ya tam 3 kez ihaleye gittim ve en sonunda
TÝGEM'den 2011 yýlýnýn Mart ayý sonunda hayvanlarýmýzý
teslim aldýk. Zaten ardýndan gelen 15-20 gün ve hatta 1
hafta içinde doðumlar baþladý. Bu durumda ilk 5 ay
içinde tüm hayvanlarýmýz doðurmuþ oldu. Nakliye
sýrasýnda ya da sonradan bazý sebeplerle 5-6 hayvanýmýz
da telef olduysa da Bakanlýkça kayýplarýmýz ikame edildi
ve dolayýsýyla bir maðduriyetimiz olmadý. 

SSoorruu:: PPeekkii kkooooppeerraattiiffiimmiizzddee þþiimmddiikkii dduurruumm nneeddiirr,,
üürreettiimmee ggeeççeebbiillddiinniizz mmii?? GGeerrii ddöönnüüþþlleerrii aallmmaayyaa
bbaaþþllaaddýýnnýýzz mmýý??

CCeevvaapp:: Þu anda hayvanlarýmýz gayet saðlýklýlar ve
çok þükür bir sorunumuz da yok. Zira ABD menþeli
Holstein tipi bu hayvanlar damýzlýk süt ýrký olup, her türlü
aþý ve kontrolleri yapýlmýþ halde olduklarýndan hastalýk
salgýnlarýnda yerli birçok hayvan çevre köylerde telef
olduðu halde biz bu açýdan rahattýk. Neden?
Hayvanlarýmýzýn her türlü kontrolleri tam tekmil yapýlmýþ
olarak teslim aldýk da o yüzden.  Þu anda günlük 3000
litre civarýnda bir süt üretimimiz var. Üreticilerimiz hiçbir
þekilde zorlanmadan biz gidip süt tankýmýz yardýmýyla
kapýlarýnýn hemen önünden sütlerini her gün topluyoruz.
Bu iþi uygun þartlarda ve özel süt toplama tankýmýzla
yaptýðýmýzdan hiçbir bozulma, mikroorganizma faaliyeti
ve sütün kalitesinde eksilme meydana gelmiyor. Bu
toplama iþleminden sonra ise, sütü kooperatif
binamýzdaki 6000 litrelik soðuk hava depomuzda
saklýyoruz. Zira alýcýlara verirken -4 derecede verme
zorunluluðumuz var, gerek bu sýcaklýk derecesini ve
gerekse de istenen kaliteyi muhafaza etmek için uygun
þartlar bu iþte þart. Ýþte bu sözünü ettiðimiz soðuk hava
depo, süt toplama aracýmýz ve gerekse de jeneratörümüz,
binamýz ve üreticilerimizin yeniden yapýlandýrýlan ahýrlarý;
bunlarýn hepsi kesinlikle projenin desteklemesi vesilesiyle

RRÖÖPPÖÖRRTTAAJJ

KKeemmaall NNAAÝÝRR / Kooperatif Baþkaný BBÝÝRR BBAAÞÞAARRII HHÝÝKKAAYYEESSÝÝ
BBaaffrraa// FFeenneerr--  SSaahhiillkkeenntt KKööyyüü KKooooppeerraattiiffii



BBÝÝRR PPRROOJJEE::

Yerli hayvan ýrklarýmýzýn korunmasý, geliþtirilmesi
ve ýslah edilmesi amacýyla uygulamaya konulmuþ olan
projelerdir. Temel amacý, saf yetiþtirme ve seleksiyon
yöntemi kullanýlarak hayvanlarýn ýslah edilmesi, gelecekte
birliklere ve çiftçilere kendi ýslah sistemlerini kurmalarýnýn
öðretilmesidir.  

Ýlki 2005-2010 yýllarýný kapsayan ve 13 ilde sýnýrlý
sayýda hayvan ile baþlatýlarak yürütülen bu
çalýþmalarýnda, projeye dahil olan popülasyonlarda etkin
ilerlemeler kaydedilmesi, çalýþmalarýn memnuniyet verici
olmasý ve yetiþtiricilerin de bu çalýþmalarý kabullenerek
benimsemeleri nedeniyle geniþletilerek sürdürülmesi
kararý alýnmýþtýr. Bu baðlamda, 2011-2015 yýllarýný
kapsayan ikinci beþ yýllýk süreçte, küçükbaþ hayvan
ýrklarýnýn yanýnda, Anadolu Mandaný da içine alan "Halk
Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Projeleri" uygulamaya
konulmuþtur. 

Proje, Ýl Müdürlüðümüz, Ondokuzmayýs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Ýl Birlikleri (Damýzlýk
Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Damýzlýk Manda
Yetiþtiricileri Birliði) ile iþbirliði içerisinde hem Karayaka
Koyunlarý hem de Anadolu Mandalarý ile yürütülmektedir.

Halk Elinde Karayaka Koyunu Islah Projesi, Bafra,
Çarþamba, Ladik, Salýpazarý ve Alaçam Ýlçelerinde,
gönüllülük esasýna göre belirlenmiþ 39 yetiþtiricinin 6.021
baþ anaç koyunu ve koçu ile yürütülmekte olup, 2011
yýlýnda doðan 2.216 baþ kuzu da projeye dahil edilmiþtir.
Ayrýca Ondokuzmayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde bulunan 120 baþ anaç
koyun ve koç da projede elit sürü olarak kullanýlmaktadýr. 

Halk Elinde Ülkesel Anadolu Mandasý Islah Projesi,
Bafra, Ondokuzmayýs ve Çarþamba ilçelerinde yine
gönüllülük esasýna göre belirlenmiþ, 88 yetiþtiricinin
2.069 baþ anaç mandasý ile yürütülmektedir.

Projeye dahil olan iþletmelerde, kontrollü
çiftleþtirme metodu ile elde edilen kuzu ve malaklarýn

tanýmlamasý yapýlarak, doðum ve belirli periyotlardaki
canlý aðýrlýk ve süt verimleri ölçülmektedir. Ayrýca
koyunlarda kýrkým dönemlerinde elde edilen yapaðý
verimleri de belirlenmektedir. Elde edilen bu veriler, hem
mevcut sürülerde hem de gelecek generasyonlarda üstün
verimli ebeveynleri oluþturacak damýzlýk materyallerin
belirlenmesinde seleksiyon kriteri olarak kullanýlacaktýr.

Projeye dahil olan yetiþtiriciler, 5 yýl süre ile proje
gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Proje
gerekliliklerini yerine getirmedikleri belirlenen yetiþtiriciler
hakkýnda, mevzuat hükümleri uygulanmaktadýr. 

Proje kapsamýndaki yetiþtiricilere her yýl Bakanlar
Kurulu Kararý ile belirlenen miktarlarda hayvan baþýna
destekleme yapýlmaktadýr. Yetiþtiricilere birim hayvan
baþýna yapýlan ödemeden, verim kayýtlarý tutulmasý,
teknik hizmet alýnmasý, alet, ekipman ve ulaþým giderleri
için % 20 oranýnda Birlik kesintisi yapýlmaktadýr.

Proje kapsamýnda veri toplama ve deðerlendirme
süreci aralýksýz devam etmektedir. 

Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahý Projelerinin
uygulamaya konulmasý ile bir yandan yerli ýrklarýmýzýn
korunmasý, geliþtirilmesi ve ýslah edilmesi saðlanýrken,
diðer yandan da ýslah amaçlý yetiþtirici birlikleri ve
çiftçilerin bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve eðitilmelerine
katkýda bulunulacaktýr.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasý’nca Aflatoksinsiz
Fýndýk isimli Avrupa Birliði projesi kapsamýnca Terme
Patozcularýna yönelik olarak "En Az Hasarla Patozlama
Süreci" konulu eðitim toplantýsý düzenlendi.

1 Haziran 2012 Cuma günü, Terme Özel Ýdare
Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya Ordu Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekaný Turan KARADENÝZ; Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Tuncay DEMÝR; Terme Ziraat
Odasý Baþkaný Yetkin KARAMOLLAOÐLU; Terme Sanayi
ve Ticaret Odasý; Terme'li fýndýk patozcusu firmalar ve
Terme'de üreticiler katýldý.

Açýlýþ konuþmasýný Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürü Tuncay DEMÝR'in yapmýþ olduðu toplantý Ordu
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Turan KARADENÝZ'in
eðitim konuþmasýyla devam etti. Karadeniz yapmýþ
olduðu konuþmasýnda fýndýk dýþ ticaretinde de önemli bir
soruna neden olan aflatoksin hakkýnda geniþ bilgi vererek
üreticileri ve patozcularý bu konuda uyardý. Aflatoksin'in
özellikle daha bahçede iken oluþmaya baþlayabileceðine
dikkat çeken Karadeniz; "Aflatoksin rutubetin ve sýcaklýðýn
artmasýna baðlý olarak hýzla üreyen küf toksinidir. Ýnsan
ve hayvan saðlýðý açýsýndan hastalanma ve ölümlere yol
açar. Aflatoksinin önüne geçebilmek için fýndýðýn
dalýndan deðil, olgunlaþýp yere düþtükten sonra
toplanmasý gerekmektedir. Üretici eðer daldan deðil de
yerden fýndýðýný toplarsa bu zarar meydana gelmez.
Kemale ermemiþ ham olarak daldan toplanan fýndýklarýn
doðal olarak depo ömürleri de çok kýsa oluyor. Fýndýk
depoda aflatoksine maruz kalýyor. Bunun için fýndýðý
optimum hasat döneminde ve yerden toplamalýyýz.
Daldan toplanan fýndýklarda nem oraný daha yüksektir.
Bunun yanýnda kemale ermemiþ ve olgunlaþmamýþtýr.
Protein, yað ve diðer aromatik bileþenleri oluþmadýðý için
hasat dönemi olmayan fýndýklar, güneþ altýnda kururken
bile aflatoksinin hýzla arttýðýný görmekteyiz. Ayrýca
kendiliðinden yere düþmüþ fýndýðýn yerde fazla
bekletilmeden toplanýlmasý gerekmektedir. Yine fýndýk
yerde fazla beklediði sürece aflatoksine maruz
kalabilmektedir. Üreticilerimiz fýndýðýný toplar toplamaz
hemen güneþin altýnda kurutma yoluna da gidiyor. Fýndýk
hasat edildikten sonra naylon çuvallara konulmamalý,
kurutma sýrasýnda toprakla temas etmemeli, onun yerine
fýndýðýn altýna naylon tente veya bez serilmeli, üzerine ise
naylon örtmek yerine çardak þeklinde koruyucu
yapýlmalýdýr. Bizim önerimiz fýndýðýn fazla güneþin altýnda
kurutulmamasýdýr" diye konuþtu. 

Toplantý soru ve görüþlerin ardýndan sona erdi.

DDrr.. HHaayyrreettttiinn ÇÇAAYYIIRROOÐÐLLUU
Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
Hayvan Saðlýðý yetiþtiriciliði ve 
Su Ürünleri Þube Müdürlüðü

HHAABBEERR 

HHAALLKK EELLÝÝNNDDEE 
HHAAYYVVAANN IISSLLAAHHII ÜÜLLKKEESSEELL PPRROOJJEESSÝÝ

FFIINNDDIIKKTTAA AAFFLLAATTOOKKSSÝÝNN 
TTEEHHLLÝÝKKEESSÝÝNNEE DDÝÝKKKKAATT!!
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MMAAKKAALLEE 
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Aflatoksinin tarih boyunca insan ve hayvanlarda
toplu ölümlere, kanser vakalarýna neden olduðu
kayýtlarla bildirilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1967 yýlýnda
Kanada'ya ihraç edilen iç fýndýklarda yaþanmýþtýr. En
yaygýn bilinen mikotoksin olan Aflatoksinler, Aspergillus
flavus, A. paraciticus, A. nomius ile bazý Penicillium ve
Rhizopus türleri tarafýndan sentezlenen, insan ve
hayvanlarda akut ve kronik zehirlenmelere neden olan
metabolitler olup, aflatoksin B1, B2, G1, G2, M1 ve M2
olmak üzere baþlýca altý ana bileþikten oluþur.

YYAAÞÞAAYYIIÞÞ
Normalde toprakta bulunur. Hasat öncesinde ve

depolama sýrasýnda ürüne bulaþýp çoðalabilir. Eðer
ürünün kurutulmasý aksatýlýrsa ve depolama esnasýnda
küf geliþimi için su miktarý kritik deðerleri aþarsa hasat
sonrasý kontaminasyonu gözlenir. Böcek ve kemirgen
istilasý da bazý depolanmýþ ürünlerde küf geliþimini
kolaylaþtýrýr.

Aflatoksin sentezleyen mantarlarýn, nispi nem isteði
% 50 veya daha yüksek seviyelerdir. Optimal ýsý ise
27°C'dir. CO2 yoðunluðu %10'un üstünde olduðunda
baskýlanýrlar. Genelde pH 2-7,5 arasýnda üreme gösterir.

KKOONNUUKKÇÇUU
Aflatoksinler, kullanýlabilir karbonhidrat ve yað

içeriðince zengin tarýmsal ürünlerde hýzla geliþerek
bozulmalara neden olmaktadýrlar. Bunlarla beslenen
hayvanlar ve ürünlerinde de ayný zehirli toksine

rastlanabilmektedir. Fýndýk, yer fýstýðý, antepfýstýðý gibi
kabuklu kuru meyveler; mýsýr, hububat, pamuk tohumu,
ayçiçeði tohumu gibi yaðlý tohumlar ve incir gibi kurutulan
meyveler; hayvan yemleri, kýrmýzýbiber ve diðer
baharatlar aflatoksin oluþumu görülen ürünlerdir. Eski
kaþar, deride tulum peyniri, küflü peynirler, küflenen
yoðurtlar ve bayatlayan ekmekler en önemli Aflatoksin
kaynaklarýdýr.

ÝÝNNSSAANN VVEE HHAAYYVVAANNLLAARRAA EETTKKÝÝSSÝÝ
Aflatoksin, çoðunlukla insanlarda tedavisi

olanaksýz rahatsýzlýklara yol açmaktadýr. Karsinojenik,
mutajenik ve teratojenik etkileri yanýnda, ýsýl iþlemlere de
dirençli olmasý nedeniyle saðlýk açýsýndan çok önem
taþýmaktadýr.

Aflatoksinlerin genel olarak iki tür etkisinden söz
edilebilir.

1.Akut aflatoksikoz; orta düzeyin üstünde aflatoksin
alýmýyla ortaya çýkar. Kanama, akut karaciðer hasarý,
ödem, gýda sindirimi, emilim veya metabolizmada
deðiþiklik ve ölüm gibi sonuçlara sebep olur. Akut
zehirlenmelerde mukoz membronlarda sarýlýk ve fazla
sayýda kanama alanlarý görülür. Karaciðerde yaygýn
olarak sentrilobuler nekrozlar ve yað birikimi oluþur. 

2.Kronik etkiler; düþük ve orta düzeyde aflatoksin
alýmýyla ortaya çýkar. Teþhisi zordur. Ortak belirtiler
arasýnda gýdalarýn sindiriminde sýkýntý ve düþük büyüme
hýzý yer alýr. Bunlara ek olarak, bilinen aflatoksin

sendromlarý da görülebilir.
Sýcak bölgelerde risk oldukça yüksektir. Karaciðer

sirozu ve kaslarda sarýlýk kronik olaylarda ortaya çýkan
belirgin semptomlardýr. 

Aflatoksinlerin organizma üzerine biyokimyasal ve
biyolojik etkileri olabilmektedir. Biyokimyasal olarak
aflatoksinler; enerji, karbonhidrat, lipit, nükleik asit ve
protein metabolizmasýný etkilemektedir. Primer karaciðer
kanseri, kalýn baðýrsak kanseri, mide kanseri, akciðer
kanseri ve karaciðer baþta olmak üzere iç organlarda
yaðlý dejenerasyonlarla beliren reys sendromu
hastalýklarýna sebep olmaktadýr. Karaciðerin bozulmasý
veya görevini tam olarak yapamamasý sonucu sarýlýk,
anoreksia, depresyon, ishal, karaciðerde solgunluk, yað
dejenerasyonu ve peteþiyal hemorajiler en fazla görülen
belirtiler ve nekropsi tablosu arasýndadýr. Kronik toksikozis
olgularýnda, aðýrlýk kaybý ve kronik hepatitis görülür.
Bunun yaný sýra aflatoksin B1'in kuvvetli bir mutajen
olduðu ve teratojen etki gösterdiði belirlenmiþtir. 

Hayvanlarda ise; mide-baðýrsak sistemlerini tahrip
eder, büyümeyi yavaþlatýr, sýðýrlarda süt veriminde düþüþ
yapar, canlý aðýrlýk kaybý görülür, erkeklerde
spermatozoidlerin ölümü nedeniyle üreme gücü düþer,
geliþme ve verim azalmalarýna, gebe hayvanlarda yavru
atmalara ve hastalýklara dayanýksýzlýða sebep olur.
Kanatlýlarda yumurta üretimini kalite ve miktar olarak
düþürür, toplu ölümlere yol açar. Hindi ve ördek
palazlarýnda yeme karþý ilgisizlik baþlar ve % 20-100
düzeyinde ölüm görülebilir. Aflatoksinin varlýðý,
hayvanlarda kanser tümörü oluþumunu baþlatabilir. 

GGIIDDAALLAARRDDAAKKÝÝ SSAAPPTTAANNMMAASSII
Analiz HPLC cihazýyla yapýlýr. Gýda il kontrol

laboratuarýnda rutin analizler yapýlmaktadýr.
AAFFLLAATTOOKKSSÝÝNN LLÝÝMMÝÝTTLLEERRÝÝ
AB Limitleri: Aflatoksin B1: 4 ppb (4 mg/Ton),

Toplam Aflatoksin: 10 ppb (4 mg/Ton)
Türkiye Limitleri: Aflatoksin B1: 5 ppb, Toplam

Aflatoksin: 10 ppb 
Diðer Ülkeler: ABD; 20 ppb, Çin; 5-20 ppb. 
ÝÝNNSSAANNDDAA SSAAPPTTAANNMMAASSII
B1 tipi zehirin (Kronik zehirlenme) Albumin ile

birleþiðini kanda saptamakla son 2 aydaki zehirlenme
tespit edilebilir. M1 tipi zehirin (Akut zehirlenme) Guanin
ile birleþiðini idrarda saptamakla tespit edilebilir.

DDEETTOOKKSSÝÝNNÝÝZZEE MMEETTOODDLLAARRII (Toksinden Arýndýrma
Metodlarý)

Herhangi bir gýda maddesinde bulunan
aflatoksinlerin giderilmesi için fiziksel, kimyasal ve
biyolojik yöntemler araþtýrýlmýþtýr.

FFiizziikksseell YYöönntteemmlleerr:: Elle ve elektronik göz yardýmýyla
rengi deðiþmiþ, bozulmuþ, þekli bozuk taneleri ayýklayarak
Aflatoksin oranýný düþürebiliriz.

KKiimmyyaassaall YYöönntteemmlleerr:: Yöntemler patulin ve
okratoksin A'nýn aktif karbonla giderilmesinde baþarýlý
sonuçlar alýnmýþtýr. Yapýlan denemelerde yerfýstýðýnda
H2O2, yaðý tohumlarda ve hindistan cevizinde Ca(OH)2,
pamuk çiðitinde NH3 aflatoksin detoksifikasyonu için
kullanýlmýþtýr.

BBiiyyoolloojjiikk YYöönntteemmlleerr:: Flavobacterium auranticum
sývý ortamda aflatoksinleri yok etmiþtir. Brokoli'nin
(glutatyon yüksek) aflatoksin kaynaklý kanserojenezle
savaþta büyük bir avantaj saðlayacaðýný göstermiþtir.
Maydonoz, kereviz, havuç ve yabani havucun, ýsýrgan
otunun iyi geldiði bilinmektedir. Hepatit B virüsü ile B1
zehiri arasýnda olumlu bir iliþki tespit edilmiþtir Bu nedenle
Hepatit B aþýsý zehirin etkinliðinin karþý koruyucu
olmaktadýr.

SSOONNUUÇÇ
Tarým ürünlerimizin yetiþtirilmeleri, iþlenmeleri,

taþýnmalarý, depolanmalarý ve satýþý aþamalarýnda çeþitli
fungal bulaþmalardan mikotoksin oluþumu
gözlenebilmektedir. Üreticilerin ürünün her aþamasýnda
yoðun kontrolleri gerekmektedir. Tüketiciye ulaþan
ürünlerde ise saklama koþullarýna çok dikkat edilmesi
gerekmektedir. Nem ve sýcaklýðýn yoðun olduðu
mutfaklarda özellikle fýrýn, ocak gibi noktalarýn
yakýnlarýnda aflatoksin oluþumu olabilecek baharat,
kuruyemiþ gibi ürünleri bulundurmamak gerekmektedir.
Aldýðýmýz ürünün miktarý, tazeliðini koruyabileceði sürede
tüketilecek kadar olmalýdýr. Hem halkýmýzýn saðlýðý hem
de ülkemizin ekonomik kazancý açýsýndan, besinlerin tüm
bu aþamalarda mikotoksinlerle bulaþmalarýnýn önlenmesi
ve ürünlerin funguslar yönüyle kontrollerinin ve
analizlerinin düzenli yapýlmasý gerekmektedir.

ÜÜllkkeemm TTAANNIIKKEERR 
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü
Bitki Hastalýklarý (Fitopatoloji)
Meyve Bað Hastalýklarý Laboratuarý AAFFLLAATTOOKKSSÝÝNNLLEERR

MMAAKKAALLEE  
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11--GGiirriiþþ
Domates güvesi, açýkta tarla ortamýnda ve kapalý

alanlarda sera ve örtü altý domates yetiþtiriciliðinde zarar
potansiyeli çok yüksek olan önemli bir zararlýdýr. Güney
Amerika orijinli bir zararlý olan Tuta absoluta (García &
Espul 1982), Avrupa'da ilk olarak 2006 yýlýnda
Ýspanya'da görülmüþ ve daha sonra tüm Güney Avrupa ve
Kuzey Afrika'ya yayýlmýþ durumdadýr. Þu anda Ýtalya,
Fransa, Malta, Ýngiltere, Yunanistan, Ýsviçre Portekiz, Fas,
Cezayir, Tunus, Libya ve Arnavutluk'ta varlýðý saptanmýþtýr. 

22..  ZZaarraarrllýýnnýýnn TTaannýýmmýý vvee YYaaþþaayyýýþþýý
Erginlerin boyu yaklaþýk 6 mm, kanat açýklýðý 10

mm' dir. Ýplik þeklinde antene sahiptir. Erginin ön kanatlarý
gümüþimsi  gri kahverengi renkte pullu olup kanatlar
üzerinde karakteristik siyah noktalar bulunur. 

Diþiler yaþamlarý boyunca toplam 250-300 kadar
yumurta býrakýr. Yumurtalarýný genelde yapraklarýn veya
gövdenin alt yüzeyine býrakýr. Yumurtalar býrakýldýktan 4-
6 gün sonra açýlýr. Dört larva dönemi geçirir. Larva
dönemi 10-15 gün sürer. Larva olgunlaþtýkça vücut rengi
yeþile döner. Son döneme ulaþtýðýnda  rengi
pembemsidir(Þekil 2). Olgun larvanýn baþý kahverengi
olur. Larvanýn baþýnýn arkasýnda prothoraksta bulunan
koyu renkli  bant ayýrt edici en önemli özelliðidir. Toprakta
ve bitkideki galeriler içinde pupa evresine girer. Pupa,
kahverenginde olup,  yaklaþýk 6 mm boyundadýr. Bu evre
10 gün içinde tamamlanýr. Bir dölünü genellikle 30-40
gün içinde tamamlar. Yüksek üreme potansiyeline
sahiptir. Besin var olduðu sürece larva diyapoza (durgun
döneme) girmez. Yýlda 10-12 adet döl verebilir. Erginler
nocturnal olup, gece aktiftirler ve gündüzleri genelde
yapraklar arasýnda saklanarak geçirirler. Zararlý yumurta,
pupa veya ergin olarak kýþý geçirir. 

Düþük sýcaklýk, zararlýnýn yaþamýný kýsýtlayan bir
faktör olduðu için 1000 metreyi aþan  yüksekliklerde
bulunmamaktadýr. Ancak bir literatürde; Peru'da 3000
metre yükseklikte bulunduðu kaydedilmiþtir. Ilýman iklim
zararlýsý olup, sýcaklýðýn, 9°C' nin altýna düþtüðü
ortamlarda geliþemediði gözlemlenmiþtir. 

33..  ZZaarraarr ÞÞeekkllii vvee EEkkoonnoommiikk ÖÖnneemmii
Zararý larvalar yapar. Larvalar, kök dýþýnda

domates bitkisinin toprak üstünde kalan tüm kýsýmlarýnda
beslenmekte ve her geliþme döneminde (fide-olgunlaþma
dönemi boyunca) zarar vermektedir. Larvalar,

yapraklarda epidermis tabakalarý arasýnda beslenerek
düzensiz þekilde galeriler oluþturur. Bu galeriler içinde
siyah renkli dýþkýlar ve larva oldukça dikkat çekicidir.
Yapraktaki bu galeriler geniþ þeffaf boþluklar þeklinde
görülür, daha sonra kahverengine dönüþerek kurur.
Gövdeler içinde oluþturduklarý galeriler bitkinin genel
geliþimini bozar. Bitkinin yeþil aksamýnda açýlan galeriler
nedeniyle bitki tamamen kuruyabilir.

Larvalar uç tomurcuklarda, çiçeklerde, sap içinde,
yeþil yeni ve olgun meyvelerde kolayca bulunabilir.
Meyveler henüz oluþmaya baþlarken zarar verir, genellikle
meyvenin sap ile birleþim yerinden giriþ yapmaktadýr.
Meyvede açtýðý galeriler düzensiz olup, meyvenin her
tarafýnda görülebilmektedir. Zarara uðrayan meyve,
pazar deðerini yitirmekte, hatta meyve içinde
oluþturduklarý galerilerde patojenlerin oluþmasýyla
çürümeler meydana gelmektedir. Bu zarar, domatesin
büyüme aþamasýnda, pazara sevk edilirken ve iþleme
sürecinin tamamýnda görülebilir. Mücadelesi yapýlmayan
alanlarda, hasat sýrasýnda zarar oraný %100' ü bulabilir. 

44.. KKoonnuukkççuullaarrýý
Zararlýnýn esas konukçusu domates olup, ayný

zamanda patates, patlýcan, biber, pepino, fasulye, bazý
çiçekler(Petunya, Schizanthus) ile Solanaceae familyasýna
ait yabancý otlarda(it üzümü, þeytan elmasý vb.)  zarar
vermektedir(Þekil 5).

55.. TTaaþþýýnnmmaa ÞÞeekkllii
Domates güvesi; üretim materyali(fide), domates

meyvesi, taþýma ekipmanlarý(kasa, kutu vb.) ve nakliye
araçlarý ile taþýnabilmektedir.

66.. MMüüccaaddeelleessii
Yumurtadan çýkan larva, yaprak içine girip galeriler

içinde beslendiði için mücadelesi oldukça zordur. Ýlk
olarak; Güney Amerika'da tespit edildiðinden itibaren

Domates Güvesine karþý temel
mücadele þekli Kimyasal Mücadele
olmuþtur. Ancak; zararlýnýn yoðun
epidemi yaptýðý Brezilya'da, bir
üretim sezonu boyunca domates
üreticilerinin 36 insektisit
uygulamasý yapmasý, bu zararlýya
karþý ilaç direncinin ne kadar hýzlý

geliþtiðini göstermektedir. Özellikle Pyrethroid
,Methamidophos ve Cartap grubu insektisitlerin Brezilya,
Þili ve Arjantin'de zararlýya karþý direnç oluþturduðuna
dair bilgiler mevcuttur. Buna raðmen; Imidacloprid,
Indoxacarb, ve Spinosad 'ýn larva enfeksiyonlarýnda,

MMAAKKAALLEE
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Deltamethrin' in ise ergin ölümlerinde baþarýlý olduðu
tespit edilmiþtir.

aa..  KKüüllttüürreell ÖÖnnlleemmlleerr
-Fidelerin zararlý ile bulaþýk olmamasýna özen
gösterilmeli,
-Zararlý ile bulaþýk yaprak, meyve bitki artýklarýnýn üretim
alanýndan uzaklaþtýrýlmasý,
-Üretim alaný ve çevresinde zararlýya konukçuluk
edebilecek yabancý otlarla mücadele edilerek, çýkýþlarýna
izin verilmemesi,
-Hasat sonrasý tarlada kalan zararlý ile bulaþýk bitki
artýklarýnýn imha edilmesi, 
-Solanaceae familyasý dýþýndaki bitkilerin münavebeye
alýnmasý,
-Yetiþtirme tekniðine uygun gübreleme ve sulamanýn
yapýlmasý,
-Toprak sürümü ile toprak içinde bulunan zararlýya ait
larva ve pupalarýn toprak yüzüne çýkarak imha edilmesi,
-Seradaki giriþ ve havalandýrma açýklýklarýnýn, zararlýnýn
giremeyeceði incelikte(25 - 50 mesh) tül ile kapatýlmasý,
-Seralarda giriþlerin çift kapýlý olmasý. 

bb..  FFiizziikksseell MMüüccaaddeellee
Bulaþýk seralarda, bir sonraki üretim dönemi öncesi

yapýlacak solarizasyon, topraktaki pupalarý yok etmek için
kullanýlan etkili bir mücadele yöntemidir. 

cc..  BBiiyyoolloojjiikk MMüüccaaddeellee
Doðal düþmanlarýn korunmasý ve etkinliklerinin

artýrýlmasý için Domates Güvesi ile mücadelede kimyasal
mücadeleye alternatif metodlara öncelik verilmelidir. Bu
amaçla; bir parazitoit olan Trichogramma pretiosum ve
predatör Podisus nigrispinus'un zararlý üzerinde etkili
olduðu, ayrýca Nesidiocorus tenuis ve Macrolophus
caliginosus'un biyolojik mücadelede predatör olarak
baþarýlý bir þekilde kullanýlabileceði araþtýrmalarla ortaya
konmuþtur. Ülkemizde yapýlan bir çalýþmada; bu biyolojik
ajanlardan N. tenuis ve M. caliginosus 'un Ege Bölgesi
faunasýnda bulunduðu ve özellikle örtü altý sebze
yetiþtiriciliðinde Entegre Mücadele çalýþmalarýnda baþarýlý
bir þekilde kullanýldýðý yönünde bilgiler mevcuttur.

dd..  BBiiyyootteekknniikk YYöönntteemmlleerr
Ergin çýkýþýný saptamak için; üretim sezonunun

baþlangýcýndan itibaren serada (1 tuzak/da) eþeysel çekici
tuzaklar kullanýlýr. Bu tuzaklar; Delta Tuzaklar ve Su
Tuzaklarý þeklinde olabilmektedir(Þekil 6).

Su Tuzaklarý; eðer domates güvesi yoðunluðu
artmýþ ise, ergin erkek bireyleri daha çok yakalamak için
kullanýlýr. Her iki tuzak tipinde de; plastik oluklu yapýþkan
yüzey üzerine yerleþtirilmiþ olan feromon; domates güvesi
erkek bireylerini cezbedici özelliðinden dolayý, zararlýnýn
tuzaklara yakalanmasýný saðlar.

ee..  KKiimmyyaassaall MMüüccaaddeellee
ÝÝllaaççllaammaa ZZaammaannýý
Ergin çýkýþýný tespit için kullanýlan tuzaklar haftada

bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüðünde; üretim
alanýnýn büyüklüðüne göre en az 100 bitki kontrol
edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde
yumurta ve larva aranýr. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva
ile bulaþýk ise kimyasal mücadeleye karar verilir.
Ýlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir.
Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Domates Güvesinin mücadelesinde kullanýlacak
ilaçlar ve dozlarý Çizelge 1' de verilmiþtir.

SSoonnuuçç oollaarraakk;; Ülkemiz domates üretiminin yaklaþýk
%4' lük dilimini oluþturan Samsun Ýlimiz, Bafra ve
Çarþamba Ovalarý ile sebze yetiþtiriciliðinde önemli bir
konuma sahiptir. 1970'den beri bilinen Domates Güvesi,
Avrupa ve Akdeniz Ülkelerinde domates üretiminin
geleceðini tehdit etmektedir.2010 yýlýnda, Ülkemizde
tespit edilen zararlý, Ýlimizde ilk olarak Çarþamba, Bafra
ve Terme Ýlçeleri'nde görülmüþ, bu konuda Acil Eylem
Planý çerçevesinde Ýl Müdürlüðü olarak çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr. Zararlýnýn, domatesin yaný sýra biber,
patlýcan, fasulye ve pepinoda da ciddi zararlar
oluþturmasý, Ýlimiz açýsýndan bu ürünlerin önemine baðlý

olarak Domates Güvesi ile mücadelenin ne denli önemli
olduðunu ortaya koymaktadýr.   
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18 19

KKAADDIINNLLAARRIIMMIIZZ

Tüketime sunulan ekmek, ekmek çeþitleri ve ekþi
hamur ekmeklerinin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde
üretim, muhafaza, taþýma ve pazarlanmasýný saðlayarak
üretimin yapýlmasý gerekmektedir. 5996 sayýlý kanun
gereði fýrýnlar ve unlu mamul üretim yerleri en az iki gýda
kontrolörü tarafýndan denetlenmektedir. 

Denetim esnasýnda; iþletmenin bulunduðu mevkiye
göre Belediye veya Özel Ýdare tarafýndan verilmekte olan
iþ yeri açma ve Çalýþma ruhsatý ile Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý Ýl Müdürlüðü'nden alýnmasý
gereken Ýþletme kayýt belgesi sorulmaktadýr. Ýþ yeri açma
ve Çalýþma ruhsatý bulunmayan iþletmeler hakkýnda Ýlgili
Belediye Baþkanlýklarýna veya Özel Ýdare Müdürlüklerine
suç duyurusunda bulunulmaktadýr. Ýþyerinin, iþyeri açma
ve çalýþma ruhsatýnýn bulunmasý ve ancak iþletme kayýt
belgesinin bulunmamasý halinde Ýl Müdürlüðümüzce
yasal iþlem yapýlmaktadýr. Ýþletmenin Ýþletme kayýt
belgesinin bulunmasý halinde Binanýn teknik ve Hijyenik
þartlarý gözden geçirilmekte olup, bu kapsamda iþletmede
banyo, soyunma odasý, hammadde ve mamul madde
depolarý ile iþletme özelliðine göre bulunmasý gereken
diðer bölümlerin olup olmadýðý, bu bölümlerin teknik ve
hijyenik þartlara uygunluðu incelenmektedir.  

Denetim esnasýnda elde edilen tüm bilgiler
hazýrlanan Denetim ve Kontrol formuna (Ek:10)
kaydedilmekte, iþyeri sahibi veya denetim esnasýnda hazýr
bulunan yetkiliye veya çalýþanýna da imzalatýlmaktadýr.
Ýþyerinin teknik ve hijyenik yönden eksikliklerinin
bulunmasý halinde bu eksikliklerin gýda güvenliði ve insan
saðlýðý açýsýndan olumsuzluk yaratmasý halinde iþyeri bu
eksiklikleri giderinceye kadar üretimden men edilir ve
yasal iþlem uygulanýr. Eksikliklerin insan saðlýðý ve gýda
güvenliðini doðrudan etkilememesi durumunda ise
iþyerine eksiklikleri gidermesi için süre verilir, takip
denetime alýnýr. Takip sonucunda iþletmeci bu eksiklikler
gidermemesi halinde 5996 sayýlý kanun gereði yasal
iþlem yapýlýr. Hijyen denetimleri iþyerinin ve personelin
temizlik kurallarýna uymalarýný kapsamaktadýr.

Ayrýca bakanlýðýmýzca muhtelif gýdalarda yýllýk
izleme programlarý düzenlenmektedir. Bu kapsamda
gerek bal paketleme tesislerinden ve gerekse de
piyasadan numuneler alýnmakta; nem, sakkaroz, diastas,
prolin, Hmf, eletriksel iletkenlik, suda çözünürlük
analizleri Ýl Kontrol Laboratuarlarýnda yaptýrýlmaktadýr.
Sonuçlarýn Gýda Kodeksine aykýrý çýkmasý halinde ürünler
piyasadan toplatýlarak yasal iþlem uygulanmaktadýr.

Tüm gýda iþletmeleri yýllýk denetim programlarý
çerçevesinde denetlenmekte olup, üretilen ürünlerden
numuneler alýnmaktadýr. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnca; güvenilir gýda ve saðlýklý yaþam için "Alo
174 Gýda Hattý" kurulmuþ olup, 7 gün 24 saat hizmet
vermektedir.  Alo Gýda Hattý Gýda ile ilgili her türlü þikâyet
talebi Türkiye'nin her yerinden çaðrý merkezlerine

bildirilmektedir. Bu çaðrý merkezleri tarafýndan alýnan
ihbar ve þikâyetler web tabanlý yazýlýmlar sayesinde ilgili Ýl
Müdürlüklerine bildirilmektedir.

Tüketiciler Türkiye'nin her yerinden 174 numaralý
telefona þikâyette bulunabilecekleri gibi "Alo 174 gov.tr"
internet sitesi üzerinden de þikâyette bulunabilmektedirler.
Þikâyetler en geç 15 gün içinde deðerlendirilmekte ve
þikâyetçi kiþiye de bilgi verilmektedir.

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðüne
2011 yýlý itibarýyla Alo Gýda Hattý kapsamýnda 368
baþvuru incelenmiþ ve sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu
sonuçlandýrýlanlardan 32 iþ yerine cezai iþlem
uygulanmýþtýr. 2012 yýlý içinde ise  Alo 174 Gýda Hattýna
ilk 5 ay içinde 214 adet þikâyette bulunulmuþtur. 14 Adet
iþletmeye cezai iþlem uygulanmýþtýr

GGÜÜVVEENNÝÝLLÝÝRR GGIIDDAA ÝÝÇÇÝÝNN NNEELLEERREE DDÝÝKKKKAATT EEDDÝÝLLMMEELLÝÝ
1-Ambalajdaki son tüketim tarihine dikkat etmeli.
2-Etiketlerde yer alan bilgiler okunabilir olmalý.
3-Ürünün satýldýðý raflar belirtilen ýsýda olmalý.
4-Ürünler etiketinde belirtilen sýcaklýklarda

saklanmalý.
5-Teþhir alanlarý ve raflar deðiþik renklerde

aydýnlatýlmamalý.
6-Orijinal ambalajlardan çýkarýlmýþ olarak satýlan

gýdalarýn
Etiket bilgileri kontrol edilmeli.
7-Ambalajý þiþmiþ delinmiþ ve sýzma yapmýþ

olmamalý.
8-Ürünlerin varsa teneke olan kýsmý paslý

olmamalý.
9-Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý kayýt veya

onayý aranmalý.
Ekmeðin tuz oraný düþürüldü. Kepek miktarý

artýrýldý.
Ekmek daha saðlýklý koþullarda ve hijyenik

koþullarda satýþa sunulacak. Ekmeðin gramajý da 300
gramdan 250 gramýca düþürülürken ekmek, kepekli
ekmek, tam buðday unlu ekmek, tam buðday ekmeði ve
ekþi hamur ekmekleri en az 250 gram aðýrlýktan
baþlayarak 50'þer gram artýrarak piyasaya arz edilecek
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn Türk Gýda
Kodeksi ekmek ve ekmek çeþitleri tebliði uygulanmýþtýr. 

GGýýddaa DDeenneettiimmlleerrii SSüürrüüyyoorr......
Samsun'un Çarþamba Ýlçesi Kuþhane Köyü'nde

kendi halinde bir hayat sürerken, þu anda karlý bir
iþletmenin kadýn giriþimcisi konumuna yükselen Sebahat
Çakýr'ýn da herkesle paylaþmak istediði bir baþarý hikâyesi
var elbet. 

Bundan birkaç ay önce benzer durumdaki birçok
genç kýz gibi sabah kalkar, evin iþlerini yapar ve bütün
günleri birbirine benzer yaþardý Sebahat Çakýr. Ta ki bir
sabah uyanýp da, evin yanýnda duran eski ahýrda "neden
mantar yetiþmesin?" fikrine kapýlana kadar. Zira pazarcý
idiler ayný zamanda ve baþkalarýndan tedarik ediyorlardý
pazarda sattýklarý mantarý da.. Ciddiye aldý hayalini ve
þanslýydý ki ciddiye alýndý hayali, ailesi destekledi öncelikle.
Ardýndan Çarþamba Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürü Osman Akman ve "Kýrsal Kalkýnmanýn
Desteklenmesi" yönünde yapýlan çalýþmalar çerçevesinde
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý maddi destek
saðladý "mantar üretme" hayaline. Bu desteðe kendi kýsýtlý
sermayelerini de eklediklerinde ve sadece bir kaç aylýk kýsa
bir sürede, eski ahýr bir mantarcýlýk iþletmesine dönüþtü
bile... Peki sonuç ne? Ýlk 4 aylýk üretim döneminde yaklaþýk
6 ton ürün getirisiyle, toplamda 25 bin TL kar þimdiden
cepte.

Hayaldi, gerçek oldu. Daha bir yýl öncesine kadar
aklýna bile gelmeyecek çalýþmanýn giriþimcisi Sebahat
Çakýr; bugün iyi iþleyen ve kar getiren bir iþletmenin kadýn
iþletmecisi konumunda. Ve elbette, söyleyecekleri var eli
ayaðý tutan bütün kadýnlara; "cesaret edin, iþi iyi bilen
birini rehber edinin, azmedin ve çalýþýn.. Allah'ýn izni ve
devletimizin desteðiyle zahmetin sonu, rahmettir" diyor.

HHaayyaallddii,, GGeerrççeekk OOlldduu
ÖÖmmeerr SSAAYYIINN
Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
Gýda ve Yem Þubesi

ÇÇAALLIIÞÞMMAALLAARRIIMMIIZZ
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Bu sene 13 Mayýs 2012 tarihine denk gelen
Anneler Günü için bir kutlama da; 14 Mayýs 2012
tarihinde Sosyolog Ülkü Çelik tarafýndan hazýrlanan bir
program çerçevesinde, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda gerçekleþtirilmiþtir.

Ýl Müdürlüðümüzün tüm kadýn çalýþanlarýnýn
davetli olduðu sunumda, bir dizi slayt gösterisi ve "Anneler
Günü"ne dair konuþmalar yapýldý. Tüm katýlýmcýlara gül
ve çeþitli hediye daðýtýmýnýn yapýldýðý etkinliði, renkli
sunumuyla gerçekleþtiren Sosyolog Ülkü Çelik açýlýþ
konuþmasýnda þunlarý söyledi;

"Birçok bebeðin aðzýndan çýkan ilk kelimedir,
Anne... Sýcacýktýr, sizi sarar, söylerken içiniz ýsýnýr. Basit
gibi görünen ancak her harfinde farklý duygular saklayan
bir kelimedir. Dünyaya geldiðiniz anda sizi saran ilk koku,
O'nun kokusudur çünkü. O'nun kokusu baþkadýr, gülüþü
baþkadýr, bakýþý baþkadýr, çünkü O baþkadýr. Çünkü O
sizin Anne'nizdir. Böyle bir günde ona verebileceðiniz en
güzel mutluluk; eve geldiðinizde boynuna sarýlýp
öpmenizdir. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de bir
anneyim. Ýþten eve dönünce, oðlumun bana sarýlýp da
'anneciðim' demesi çok özel benim için. Ne kadar sinirli
ve yorgun bir gün de geçirmiþ olsam, hepsini
unutuyorum. Bu durumun baþka bir özelliði de var. Ben
anneme sarýldýðýmda artýk annemin ne hissettiðini
biliyorum. Hepinizin anneler günü kutlu olsun."

Hayatýn ilerleyen dönemlerinde, anne- babaya
iyilik ve sorumluluklarýmýzýn da küçük hikayeler ve gerçek
hayat kesitleriyle anlatýlarak hatýrlatýldýðý program
katýlýmcýlara uzatýlan mikrofonda "Anneler Günü"
hakkýndaki duygularýn alýnmasýyla son buldu. 

HHAABBEERR

AANNNNEELLEERR GGÜÜNNÜÜ
ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜMMÜÜZZDDEE DDEE KKUUTTLLAANNDDII

22001122 SSUU ÜÜRRÜÜNNLLEERRÝÝ
SSEEMMÝÝNNEERRLLEERRÝÝ

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðünün ev sahipliðinde " Suda Yaþam Dergisinin"
düzenlediði ve derginin editörü ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Su Ürünleri Tanýtým Grubu Yönetim Kurulu üyesi Kemal
PÜLTEN'in yönetiminde "3. Türkiye Su Ürünleri 2012
Seminerleri" konulu 16 Ýl ve Kýbrýs'ý kapsayan çalýþmanýn
12.si Samsun'da yapýldý.

Söz konusu seminere Samsun'da Su Ürünleri
sektöründe yer alan avcýlar, yetiþtiriciler, Su Ürünleri
Kooperatif ve Birlik baþkan ve üyeleri, Su Ürünü
Ýþlemecileri, akademisyenler, TKDK, OKA gibi kamu
kurum ve kuruluþlarý katýldý.

Yetiþtiricilik, avcýlýk, beslenme,  iþleme,  yeni türler,
teknoloji,  kalite,  marka, ambalaj, HCCP, ithalat,  ihracat,
TARSÝM sigorta, pazarlama, AB standartlarý, bürokratik
sorunlar,  alternatif projeler, örgütlenme,  lobi faaliyetleri,
tanýtým, kurumsal yapýlanma ve Ulusal ve Uluslararasý
fuarlar konularýnda katýlýmcýlara bilgi verildi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Sayýn
Kadir Güven konu ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda; "Su
Ürünleri Sektörünün tek yayým dergisi olan " Suda Yaþam
Dergisi" ve su ürünleri sektörünün dinamiklerinde yer alan
kurum, kuruluþ ve kiþileri bir araya getirerek bir sinerji
oluþturan bu seminer ile Samsun'da ve bölgemizde su
ürünleri sektörünün sorunlarý ve çözüm önerileri ilgili
Bakanlýklara iletilerek sektörün sorunlarýnýn çözümüne
ciddi katký saðlanacaktýr" dedi.

TTAARRIIMM SSÝÝGGOORRTTAALLAARRII 
22001122 YYIILLII UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII
TTAANNIITTIIMM-- BBÝÝLLGGÝÝLLEENNDDÝÝRRMMEE

TTOOPPLLAANNTTIISSII YYAAPPIILLDDII
Tarým Sigortalarý 2012 Yýlý Uygulamalarý ile Ýlgili

Tanýtým- Bilgilendirme Toplantýlarý; Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Tarým Kredi Kooperatifleri
Bölge Birliði, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlükleri,
Ziraat Odasý Baþkanlýklarý, Tarsim Bölge Müdürlüðü,
Üretici Birlikleri, Ýlçe Tarým Kredi Kooperatifleri gibi çeþitli
kurum ve kuruluþ temsilcileri ile üreticilerin katýlýmý ile
gerçekleþtirildi. 

Toplantýlarda ülkemiz tarýmsal üretiminin önemi
vurgulanarak, Devlet Destekli Tarým Sigortalarý Sistemi'nin
iþleyiþi ve 2012 yýlý uygulamalarý hakkýnda bilgiler verildi
ve katýlýmcýlarýn yaþadýðý problemlerle ilgili çeþitli sorular
yanýtlandý.  Ayrýca Bitkisel Ürün Sigortasý konusunda
detaylý bilgiler verilerek; çeltik, buðday, yaþ sebze ve
meyve' de dolu ve don zararlarýnda tarým sigortalarý
kapsam alanlarý, uygulamalar, þartlar ve yaþanýlan
problemler anlatýldýktan sonra yine karþýlýklý sorular
cevaplandý ve Devlet Destekli Tarým Sigortalarýndan
Hayvan Hayat Sigortasý ve Sera Sigortasý hakkýnda da
bilgiler verildi.

Çiftçi katýlýmýnýn yüksek olduðu söz konusu
toplantýlarýn ilki; 12/04/2012 Perþembe günü Bafra
Ziraat Odasý Konferans Salonu'nda yapýlmýþ olup; diðer
toplantýlar 16/05/2012 Çarþamba günü Alaçam Esnaf ve
Sanatkarlarý Kefalet Kooperatifi Toplantý Salonu'nda,

23/05/2012 Çarþamba günü
Ladik Halk Eðitim

Müdürlüðü Toplantý
Salonu'nda,
30/04/2012
Pazartesi günü
Vezirköprü
Atatürk Ýþ Merkezi
Toplantý
Salonu'nda
yapýlmýþtýr.
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, 2012 yýlý
üretimi için çiftçiye karþýlýksýz olarak toplam 7.6 milyar
liralýk destekleme ödemesi yapacak. 

Tarýmsal destekleme bütçesinin yüzde 28'i olan 2,1
milyar lirayý hayvancýlýða ayýran bakanlýk, prim ödemeleri
kapsamýnda da 2,5 milyar lira ödeyecek. 

Ayrýca mazot, gübre ve toprak analiz desteði için
1,4 milyar lira, kýrsal kalkýnma destekleri için 300 milyon
lira, tarým sigortalarý desteði için 291 milyon lira,
sertifikalý tohum, fide ve fidan destekleri için 145 milyon
lira ve diðer destekler için de 821 milyon lira ödeme

yapýlacak. Öte yandan, 2012 yýlýnda organik tarým ve iyi
tarým uygulamalarý, biyolojik mücadele, tarýmsal
danýþmanlýk, araþtýrma ve geliþtirme (AR-GE), çevre
amaçlý tarým arazilerinin korunmasý (ÇATAK) desteklerine
de devam edilecek. 

2012 yýlý bitkisel ve hayvansal ürünleri için
yapýlacak desteklemelere iliþkin birim fiyatlar,  aþaðýda
verilen Tablodaki gibidir. 

HHAABBEERR
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HHAABBEERR

22001122 YYIILLIINNDDAA ÜÜRREETTÝÝCCÝÝYYEE ÖÖDDEENNEECCEEKK
DDEESSTTEEKKLLEEMMEELLEERR BBEELLLLÝÝ OOLLDDUU
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HHAABBEERR

Ýlçe Müdürlüðümüz ile Ýlçe Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðünce;  Taflan Mahalleleri, Kurugökçe ve
Kayagüney Köylerinde bulunan üreticilere ortaklaþa
düzenlenen Arý Yetiþtiriciliði Kursu tamamlanmýþtýr. Kurs
29 Þubat-20 Nisan 2012 tarihleri arasýnda verilmiþ ve
toplam 17 üretici belge almaya hak kazanmýþtýr. Kurstaki
temel hedef, üreticilerin bilgi ve becerilerini arttýrarak
daha saðlýklý ve karlý bir üretim yapmalarýný saðlamak
olmuþtur. 

Kurs bitiminde Ýlçe Kaymakamýmýz Salim DEMÝR ile
Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir GÜVEN ve
kurum amirlerinin katýlýmýyla kahvaltýlý belge daðýtým
merasimi gerçekleþtirilmiþtir.

Kurs hakkýnda bilgi veren Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Mustafa BAÞ, uzun kurs
sürelerine raðmen kursiyerlerin devam konusundaki
hassasiyetinden dolayý tebrik etmiþtir. Taflan, Erikli,
Özören, Elmaçukuru Köyleri ve civarý bölgelerinin arý
yetiþtiriciliði için uygun olduðunu; baþka illerden arýcýlarýn
mayýs, haziran dönemlerinde gezginci olarak geldiklerini,
bu florayý kendi arýcýlarýmýzýn da daha etkin olarak
kullanmalarý gerektiðini belirtmiþtir. Ýlçe Kaymakamýmýz
Sayýn Salim DEMÝR ise; arýcýlýðýn teknik bilgi gerektiren bir
iþ olduðunu, bu anlamda düzenlenen kursu
önemsediklerini belirtmiþtir. Son olarak Ýl Müdürümüz
Kadir Güven konuyla ilgili olarak þunlarý söylemiþtir; "Bal
konusu son günlerde üzerinde dolaþan þaibeler nedeniyle
de sýklýkla gündemde olup, bu iþin tüccarlýðýný yapan bazý
kiþilerden ziyade; sizler gibi gerçek, samimi ve dürüst
üreticilerimizin desteklenmesi gereðini bizlere
hatýrlatmaktadýr. Ýl Müdürlüðümüz, gerek kurs ve diðer
eðitim faaliyetleriyle ve gerekse de ilgili desteklemelerle
üzerine düþen bu misyonu yerine getirerek siz deðerli
üreticilerimizin yanýnda olacaktýr."   

Belge daðýtýmýnýn ardýndan arý üreticileri destek
talebinde bulunmuþlar, Ýlçe Kaymakamýmýz Salim DEMÝR
ve Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüz Kadir
GÜVEN de üreticilere imkânlar ölçüsünde destek sözü
vermiþlerdir.

ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRÜÜMMÜÜZZ
AATTAAKKUUMM''DDAA 

MMEEYYVVEE BBAAHHÇÇEELLEERRÝÝNNÝÝ GGEEZZDDÝÝ 

AARRIICCIILLIIKK KKUURRSSUU 
BBEELLGGEE TTEESSLLÝÝMM MMEERRAASSÝÝMMÝÝ

Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN; 10.05.2012
günü Atakum Ýlçemizde bulunan Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý ile özel teþebbüs iþbirliðinde tesis edilen
meyve bahçelerini ziyaret etti. 

Ziyaret sýrasýnda Ýlçe Müdürü Mustafa BAÞ, tesis
edilen bahçeler hakkýnda bilgi verdi. Ýlçe Müdürü BAÞ:
Yüksek bölgelerimizde ceviz, sulama imkâný olan yerlerde
bodur elma ve kivi bahçelerinin gerek SYDV ve gerekse
özel teþebbüsçe tesis edildiðini belirterek; Taflan ve
Çatalçam'da yaklaþýk 2500 da alanýn DSÝ göleti
sayesinde sulama imkânýna kavuþacaðýný belirtti. Mustafa
BAÞ son olarak; kurulan bu bahçelerin yöre çiftçisi için
örnek teþkil ettiðini, sürekli izlendiði ve EKÜY bahçesi
olarak belirlendiðini de konuþmalarýna ekledi. 

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz
Sayýn Kadir GÜVEN ise meyve bahçesi tesisini
inceleyerek, konu ile ilgili þunlarý söyledi; "Samsun Ýlimiz
meyvecilik konusunda Türkiye'de önemli bir pazara sahip
olmakla birlikte, elbette ki bu durum bütün yapýlacaklarýn
sonu anlamýna gelmemektedir. Geliþen tarým
teknolojileri, devlet imkânlarý ve siz deðerli
giriþimcilerimizin artan farkýndalýklarýyla daha çok iþimiz
ve aþýlacak yolumuz bulunmaktadýr. Bu tesisin de bu
anlamda hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor ve emeði
geçenleri yürekten tebrik ediyorum."  

AATTAAKKUUMM''DDAA KKÝÝVVÝÝ
ÜÜRREETTÝÝCCÝÝLLEERRÝÝNNEE YYÖÖNNEELLÝÝKK

EEÐÐÝÝTTÝÝMM SSEEMMÝÝNNEERRÝÝ DDÜÜZZEENNLLEEDDÝÝ

II..BBÝÝLLGGÝÝ AALLIIÞÞ VVEERRÝÝÞÞ ((BBAAVV))
TTOOPPLLAANNTTIISSII YYAAPPIILLDDII

Ýlçe Müdürlüðümüz; kivi üreticilerine yönelik
Taflan'da eðitim semineri düzenlenmiþtir. Eðitim semineri
Ondokuzmayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölüm Baþkaný Prof.Dr. Muharrem ÖZCAN tarafýndan
verilmiþtir. Toplantýya kivi üreticileri birliðine üye
üreticilerin yanýnda Ýlçe Müdürlüðümüz teknik elemanlarý
da katýlmýþlardýr.

Prof.Dr. Muharrem ÖZCAN öncelikle kivinin
Ülkemiz ve Bölgemiz açýsýndan önemine deðinmiþ, kivinin
ekonomisi, biyolojisi, fizyolojisi, üretimi, bakým ve hasadý
hakkýnda bilgiler vermiþtir. Seminer sonunda üreticilerin
kivi hakkýndaki sorunlarý deðerlendirilmiþ ve çözüm
önerileri getirilmiþtir. Daha sonra Kivi Üreticileri Birliði
Baþkaný Temel KÖSE'nin bahçesinde üreticilere teknik
bilgiler verilmiþtir.

Ocak-Þubat-Mart aylarýný kapsayan 2012 yýlý 1.
Dönem Bilgi Alýþ Veriþ  (BAV) Toplantýsý 08.05.2012
tarihinde Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda
gerçekleþtirilmiþtir.

Ýl Müdürlüðü üst yönetimi, Þube Müdürleri, Ýlçe
Müdürleri ve Ýl/Ýlçe Müdürlükleri teknik ve saðlýk
personelinin katýldýðý toplantýda, yýlýn ilk çeyreðindeki
tarýmsal faaliyetler konusunda sunu ve anlatým yapýlarak
katýlýmcýlarla paylaþýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl
Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN, Tarým Müzesi konusu
baþta olmak üzere kurumsal mevzularda bilgi vererek,
deðerlendirme yapmýþtýr. Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN;
artan dünya nüfusu karþýsýnda, tarýmsal üretimin giderek
daha stratejik bir önem kazandýðýný, bu manada
bakanlýðýmýzýn kalkýnma politikalarýna uygun olarak Ýl
Müdürlüðümüz çalýþmalarýnýn da bu perspektifte
ehemmiyet arz ettiðini, Ýl Müdürlüðü olarak bu
sorumluluk ve çalýþma anlayýþý içerisinde faaliyetlere
devam edildiðini belirmiþtir.

Akabinde, Þube Müdürlüklerinin Ýl Yayým Programý
kapsamýndaki faaliyetleri ve diðer çalýþmalar hakkýnda,
Þube Müdürleri tarafýndan sunum ve anlatým yapýlmýþtýr.
Toplantý, katýlýmcýlarýn soru, görüþ, öneri ve
temennilerinin alýnmasý akabinde sona ermiþtir.
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22001122 yyýýllýý BBiittkkii SSaaððllýýððýý vvee KKaarraannttiinnaa ÇÇaallýýþþmmaa
PPrrooggrraammýý vvee PPrreennssiipplleerrii kkaappssaammýýnnddaa Karadeniz Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan Ýl Müdürlüðümüzde Bölge
Eðitim Toplantýsý tamamlanmýþtýr. Bölge Araþtýrma
Enstitüsünün farklý illerde düzenlediði Eðitim
Faaliyetlerinin 3.sü 17-18 Mayýs 2012 de; Samsun
Merkez ve Ýlçeler ile Enstitüyebaðlý illerin (Amasya, Sinop,
Kastamonu, Ordu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Tokat,
Samsun)katýlacaðý toplantýya ev sahipliðini Ýl
Müdürlüðümüz yapmýþtýr.

Düzenlenen Hizmet içi eðitim de  Karadeniz
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Bitki Saðlýðý hizmetlerinde
görevli Zir.Yük.Müh.Ýlyas DELÝGÖZ, Zir.Yük.Müh.Sevilay
SAYGI, Zir.Yük.Müh.Demet ÇELÝK  ;Bitki Virüs
Hastalýklarýnýn Tanýnmasý, Yayýlma Yollarý ve Mücadele
Yöntemleri,Sebze ve Meyve Virüs Hastalýklarý, Bitki Fungal
Hastalýklarýnýn Tanýnmasý Yayýlma Yollarý ve Mücadele
Yöntemleri, Sebzelerde ve Meyvede   Fungal Hastalýklar,
Bitki Bakteri Hastalýklarýnýn Tanýnmasý Yayýlma Yollarý ve
Mücadele Yöntemleri, Sebze ve Meyve Bakteri
Hastalýklarý, Bitki Hastalýklarýnýn Tanýsý Ýçin Araziden
Örnek Alma Yöntemleri  konularýnda bilgi
vermiþtir..Hizmet içi Eðitime  farklý Ýllerde ve Samsun
Merkez ile Ýlçelerde fiilen Bitki Saðlýðý Hizmetlerinde
çalýþan Teknik Elemanlar katýlmýþlardýr.Hizmet Ýçi  Eðitimi
sonunda toplam sekseniki teknik elamana katýlýmcý
belgesi verilmiþtir.

Konu ile ilgili olarak Ýl Müdür Vekili Sayýn Ýsmail
DEMÝR; Bitki Saðlýðý hizmetlerinde çalýþan teknik
elemanlarýmýz için "Bölgemiz Önemli Bitkilerinde
hastalýklarýn " belirtilerini fark edebilmek, bu hastalýklarla

ilgili teþhisi doðru biçimde koyabilmek ve teþhise göre
mücadele yöntemlerini belirlemek önem arz etmektedir.
Son zamanlarda iklim verilerinin deðiþkenlik göstermesi
hastalýk riskini artýrmaktadýr. Hastalýk riski ile birlikte bu
hastalýklarla mücadele kullanýlan kimyasallarýn geliþi
güzel seçilmesi veya yanlýþ zamanda yanlýþ biçimde ve
tekrarlarda kullanýlmasý hastalýk etmenlerinin direnç
kazanmasýna sebep olduðu bilinmektedir. Zirai
mücadelede esas olan doðru biçimde doðru zamanda
doðru dozda ve doðru hastalýk ya da zararlý için kimyasal
kullanmaktýr. Kullanýlan kimyasallarýn kayýt altýna
alýnmasý ve geriye dönük izlenebilirliði saðlamakta
görevlerimiz arasýndadýr. Bölgemizin bitki ürün deseninin
çok farklý olmasý ve iklim özelliklerinden kaynaklanan
nedenlerle zirai mücadelede tedaviden önce teþhis için
bilgi paylaþýmý ve tecrübe aktarýlmasý ancak bu tür
toplantýlarla mümkündür." demiþtir.

BBÝÝTTKKÝÝ KKOORRUUMMAA ÜÜRRÜÜNNLLEERRÝÝ
VVEE UUYYGGUULLAAMMAASSII ÝÝLLEE ÝÝLLGGÝÝLLÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM

BBAAZZII BBÝÝTTKKÝÝ HHAASSTTAALLIIKKLLAARRIINNIINN TTAANNII VVEE MMÜÜCCAADDEELLEE
YYÖÖNNTTEEMMLLEERRÝÝ HHAAKKKKIINNDDAA HHÝÝZZMMEETT ÝÝÇÇÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM TTOOPPLLAANNTTIISSII 

Bakanlýðýmýzca; bitki ve bitkisel ürünlere arýz olan
zararlý organizmalarla mücadelede kullanýlan bitki
koruma ürünlerinin tarla, bahçe veya baðlar ile ürünlerin
saklandýðý yerlerde bilinçsiz kullanýmýnýn önlenmesi için;
insan, bitki ve çevre saðlýðýnýn korunmasý, kalýntý
probleminin ve tavsiye dýþý kullanýmýn engellenmesi ve
izlenebilirliðin saðlanmasý amacýyla 20 Mart 2011 tarih
ve 27880 sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan "Bitki
Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda
Yönetmelik" yayýnlanmýþtýr.  

Yayýnlanan bu yönetmelik gereði ticari amaçlý
bitkisel üretim yapan tüm üreticilerin bað bahçe ve
tarlalarýnda hastalýk, zararlý ve yabancý otlara karþý ilaçlý
mücadele yapabilmeleri için  kýsa süreli bir eðitimden
geçerek "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" alma
zorunluluðu getirilmiþtir. 

Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN Bakanlýðýmýzýn;
tarladan sofraya güvenli gýda politikasý doðrultusunda
yapýlacak eðitim programýnýn önemine deðinerek; Son
zamanlarda bilinçsiz ve rastgele tarým ilacý
kullanýmýndan dolayý kamuoyunda bazý haberlerin artýþ
gösterdiðini, ürünlerde gereðinden fazla ilaç
kullanýldýðýna vurgu yaparak üreticilerin bu konuda
eðitilerek bilinçlendirilmesine ve belgelendirilmelerine
yönelik olan bu çalýþmanýn faydalý olacaðýný belirtmiþtir. 

Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda 04.04.2012
tarihinde Yönetmeliðin 17. maddesinin 3. bendi gereði
üreticilere Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
konularýnda eðitim verecek eðiticilerin eðitimine yönelik
olarak Þube Müdürlüðümüz ve Ýlçe Müdürlüklerimizde
bitki saðlýðý hizmetlerinde görevli toplam 58 Teknik
Eleman'a yapýlan eðitim sonunda katýlýmcýlara "BBÝÝTTKKÝÝ
KKOORRUUMMAA ÜÜRRÜÜNNLLEERRÝÝ UUYYGGUULLAAMMAA EEÐÐÝÝTTÝÝCCÝÝ BBEELLGGEESSÝÝ"
verilmiþtir. 

BBÝÝTTKKÝÝ PPAASSAAPPOORRTTUU SSÝÝSSTTEEMMÝÝ
HHAAKKKKIINNDDAA TTOOPPLLAANNTTII

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayýt
Altýna Alýnmasý Hakkýnda Yönetmeliði 01.03.2012 tarih
itibari ile yürürlüðe girmiþ olup, 10.05.2012 tarihinde Ýl
Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda;  Ýlçe
Müdürlüklerimizden gelen teknik elemanlar, ilçelerimizde
faaliyet gösteren Fide Fidan, Süs Bitkisi satýþ bayilerimiz
ve Fidan, Fide, Süs Bitkisi üreticilerimiz ile toplantý
yapýlarak  "Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayýt
Altýna Alýnmasý Hakkýndaki Yönetmelik"  ve Bitki
Pasaportu basýmý anlatýlmýþtýr.

Bu yönetmeliðe göre; tohum, fide, fidan, bitki
parçacýðý üretimini, ticaretini ve depolamasýný yapanlar,
Bakanlýkça belirlenen esaslara uymak ve Bitki Pasaportu
Sistemine kayýt yaptýrmak zorundadýr. 01.03.2012 tarih
itibari ile tohum, fide, fidan, bitki parçacýklarýnýn
taþýnmasýnda ve sevklerinde Bitki Pasaportu bulundurma
zorunluluðu getirilmiþtir.

Zararlý organizma taþýyýcýsý olabilecek bitki, bitkisel
ürün ve diðer maddeler ile bunlarý üreten, ithalatýný ve
ticaretini yapan ve depolayanlarý kayýt altýna almak, bu
materyallerin hareketlerini izlemek, Bitki Pasaportu
Yönetmeliði'nde belirtilen bir zararlý organizmaya
rastlanmasý durumunda kaynaðý bulunarak gerekli
tedbirleri almaya yönelik esaslarý belirtmektedir. 

Yapýlan toplantýda; Web tabanlý bir yazýlým
programý olan Bitki Pasaportu Sistemi sisteme kayýt ve
Bitki Pasaport basýmý operatörlere anlatýlarak bilgi verildi.
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüz Sayýn Kadir
Güven konu ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda;
üreticilerimizin baðlý bulunduklarý Ýl ve Ýlçe
Müdürlüklerine baþvurarak Bitki Pasaportu Sistemine
kayýt olmalarý ve Bitki Pasaportu olmaksýzýn ürün nakli
yapmamalarý konularýnda üreticilerimizi uyarmýþtýr. 



Ýl Müdürlüðümüzce yürütülen "ÇÇeevvrree AAmmaaççllýý
TTaarrýýmmssaall AArraazziilleerriinn KKoorruunnmmaassýý PPrrooggrraammýýnnýý TTeerrcciihh EEddeenn
ÜÜrreettiicciilleerriinn DDeesstteekklleennmmeessiinnee DDaaiirr KKaarraarrýýnn UUyygguullaannmmaassýýnnaa
ÝÝlliiþþkkiinn TTeebblliiðð ((TTeebblliiðð NNoo:: 22001111//2244))" ile bu Yönetmeliðe
istinaden çýkarýlan Tebliðin 4.maddesi kapsamýnda,
ÇATAK Projesi uygulanmaktadýr.

Proje uygulamalarýnýn gerçekleþtirilmesinde
karþýlaþýlan problemler, problemlerin çözüm yollarýnýn
araþtýrýlmasý ve proje uygulama alanlarýnda yapýlan
uygulamalardan örnek alan ziyaretleri konulu; planlanan
toplantý 28-29 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda Samsun
ilinde Ýl Tarým Müdürü Kadir GÜVEN Baþkanlýðýnda
yapýlmýþtýr. Toplantýya (Ankara, Çorum, Amasya Tokat ve
Sivas ) Ýllerinden Teknik Elamanlar katýlým saðlamýþlardýr.

Ýl Müdürü Kadir GÜVEN "Samsun da ÇATAK
Projesinin havza bazlý yapýldýðýný ve çalýþmalarýn hassas
bir þekilde yürütüldüðünü belirtti. ÇÇAATTAAKK Programý
uygulamalarý Toprak Tahlili ve Gübreleme, ÇATAK
Programý Uygulama Mevzuatý, Programýn kategorileri,
kategorilerde yer alan faaliyetlerin gerçekleþtirilmesi
esnasýnda kullanýlan makine, ekipman ve sulama
sistemleri ve ÇATAK Programý- Çiftçi Kayýt Sistemi veri
giriþleri uygulamalarý ÇATAK Programýna iliþkin mevcut
durumu, yýllar itibariyle geliþmeleri, hedefleri ve önerileri
içeren ÇATAK Eðitimlerinin çiftçi düzeyinde verildiðini,
eðitimlere yüksek oranda çiftçi katýlýmý saðladýðýný
belirtilerek, ÇATAK projesi ile ilgili Film sunu izlenerek
toplantý sona erdirilmiþtir.

ÇATAK Arazi Ön inceleme Çalýþmalarýnda; Parsel
bazýnda destekleme yapýldýðýndan, Çifti Kayýt Sisteminde
kayýtlý olan parsellerin, Proje bazýndaki ekim alanlarý ile
uyumlu olmalarý gerektiðinden Parsel bilgileri ile ekim
alanlarý uyumlu olmayanlar kesinlikle projeye dâhil
edilmemiþtir. Arazilerin tapu bilgilerine uyumlu olup
olmadýklarý GPS aleti kullanýlarak tespit edilmiþ ve
memleket uydu haritalarý ile eþleþtirme yapýlmýþtýr.
Gerektiðinde Kadastro Teknik Elemanlarý ile iþbirliði

yapýlmýþtýr. Müracaatlar tespit iþleminden sonra alýnmýþtýr.
Samsun Ýlinde 5 ilçede ÇATAK Projesi 2. ve 3.

Kategoride ( Ýyi Tarým ve Organik Tarým )
uygulanmaktadýr. Ýlgili Ýlçelerde saha çalýþmalarý yerinde
izlenerek rapor edilmiþtir.

Bakanlýðýmýz tarafýndan yürütülmekte olan Çevre
Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý(ÇATAK) Projesi
kapsamýnda Samsun Ýlinde Proje kapsamýnda yaptýðýmýz
çalýþma çizelgede sunulmuþtur(2011 )

HHAABBEERR HHAABBEERR

ÇÇAATTAAKK PPRROOJJEESSÝÝ KKAAPPSSAAMMIINNDDAA BBÖÖLLGGEE TTOOPPLLAANNTTIISSII YYAAPPIILLDDII ÝÝLLÝÝMMÝÝZZDDEE ÇÇEEKKÝÝRRGGEE MMÜÜCCAADDEELLEESSÝÝ
Çekirge, bitkileri yemek ve saplarýný kesmek

suretiyle zarar yapar. Özellikle genç bitkilerde zarar
yüksektir. Çok yýllýk bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini,
yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini yiyerek %
100 e varan zarara neden olabilir.

Ýlimizde son yýllarda Yeþil Çekirge Nimf çýkýþlarý
baþlamýþtýr. Boþ iþlenmeyen arazilerde ve Köy ortak
kullaným alanlarýnda, Devlet Yardým Mücadelesi olarak
yürütülmektedir. Çalýþmalar çerçevesinde Ýl
Müdürlüðümüz teknik elemanlarýnca köy ortak alanlarý
kontrol edilerek, bu konuda çiftçilerimiz uyarýlmýþtýr. Bu
baðlamda Ýl Müdürlüðümüz teknik elemanlarýnca Köy
ortak alanlarý kontrol edilerek, bu konuda çiftçilerimiz
uyarýlmýþtýr. Ýlgili çalýþmalardan biri geçtiðimiz günlerde
Havza Ýlçemizde gerçekleþtirilmiþ olup en son Canik
Ýlçesi Gültepe Köyü Koruluk Mevkiinde Gýda Tarým
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü teknik elemanlarýnca ayný
çalýþmanýn baþka bir ayaðý yürütülmüþtür. Bölgede
yapýlan surveyler sonucu; ekili- dikili ürünlere ve boþ yeþil
alanlara zarar verme eþiðine gelen çekirge zararlýsý tespit
edilen alanlarda, 18 Mayýs 2012 tarihinde yaklaþýk 560
da alanda ilaçlý mücadele yapýlmýþtýr. Ayný biçimde Ladik
Ýlçemizden gelen þikayet üzerine bölgede yapýlan
surveylerde; Budakdere köyüne ait Aluççayýrý ve
Darýderesi mevkilerinde yoðun olarak Yeþil Çekirge Nimf
çýkýþlarý baþladýðý tespit edilmiþ ve mücadelelere ayný
biçimde devam edilmiþtir.  Belirtildiði üzere, Devlet
Yardým Destekli olan çalýþmada mücadele için gerekli
ilaç ve teknik bilgi desteði Ýl Müdürlüðümüzce saðlanmýþ
ve zararlýnýn tekrar tespiti halinde saðlanacaðýnýn
güvencesi verilmiþtir. 

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz
Kadir GÜVEN konuyla ilgili açýklamasýnda; çiftçileri
çekirge zararlýsý hakkýnda uyararak, tarla ve
bahçelerinde zararlýya rastladýklarýnda ilaçlamanýn
zamanýnda ve dozunda yapýlmasýnýn daha geniþ
zararlarý önleyebileceðini hatýrlattý. Kadir GÜVEN
açýklamasýnýn devamýnda; "Bakanlýðýmýzýn son yýllardaki
Gýda Güvenliði hassasiyetini Ýl Müdürlüðümüz olarak
bizler de aynen benimsemiþ bulunmaktayýz. Bu
çerçevede, çeþitli zirai mücadele yöntemlerinde Çevre ve
Ýnsan Saðlýðý hususuna özellikle dikkat göstermekteyiz.
Ýlaçlama sýrasýnda gerekli tedbirlerin alýnmasý
konusunda çiftçilerimize her türlü uyarýlarda
bulunduðumuz gibi, yalnýzca gereken miktarda ilacýn
kendilerine temin edileceðini ve mücadelenin muhakkak
teknik eleman gözetiminde yapýlacaðýný buradan önemle
bildirir; bu vesileyle çalýþmalarýndan dolayý gerek Ýl
Müdürlüðümüz teknik elemanlarýný ve gerekse de
konuya hassas çiftçilerimizi tebrik ederim."
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, 2012 yýlý
tarýmsal destekleme ödemelerini gerçekleþtirdi. Samsun
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN'in
konu hakkýnda yaptýðý açýklamaya göre; Bakanlýk bu
kapsamda, baþta pamuk olmak üzere yaðlý tohumlu
bitkilerden; ayçiçeði, soya, aspir ve kanola üretimi yapan
121 bin çiftçiye toplamda 735 milyon TL tutarýnda nakit
destek ödemesi yapýldý. Bu baðlamda Samsun'da Türkiye
Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeline göre,
2011 yýlý ürünü yaðlý tohumlu bitkilerden; ayçiçeði, soya
ve kanola üretimi yapan 5257 çiftçiye toplamda
8.206.989,35 TL tutarýnda destek primi ödemesi
gerçekleþtirildi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, 2012 yýlý
Tarýmsal Destekleme ödemelerine Anaç Sýðýr ve Buzaðý
Desteklemesi ödemeleriyle devam ediliyor. Samsun Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN' in konu
hakkýnda yaptýðý açýklamaya göre; Bakanlýk bu
kapsamda, anaç sýðýr ve buzaðý desteklemesi olarak 560
milyon TL ödeme yaptý.  Bu baðlamda Samsun'da 5.606

iþletmedeki 26.006 anaç sýðýr için 6.080.996 TL;  6.114
iþletmede ise suni tohumlamadan doðan 15.727 diþi-
erkek buzaðý için de 1.179.52TL olmak üzere toplam 7
milyon 260 bin 522 TL ödeme yapýldý. Desteklemeler 30
Mayýs 2012 itibariyle çiftçilerin banka hesaplarýna
yatýrýldý.

HHAABBEERR HHAABBEERR

SSAAMMSSUUNN ÇÇÝÝFFTTÇÇÝÝSSÝÝNNEE 88,,22 MMÝÝLLYYOONN TTLL''LLIIKK DDEESSTTEEKK ÖÖDDEENNDDÝÝ

22001111 YYIILLII AALLAANN BBAAZZLLII FFIINNDDIIKK DDEESSTTEEKKLLEEMMEE ÖÖDDEEMMEELLEERRÝÝ BBAAÞÞLLAADDII

AANNAAÇÇ SSIIÐÐIIRR VVEE BBUUZZAAÐÐII DDEESSTTEEKKLLEEMMEESSÝÝ ÖÖDDEEMMEELLEERRÝÝ YYAAPPIILLDDII..

EEnntteeggrree vvee KKoonnttrroollllüü ÜÜrrüünn YYöönneettiimmii  ((EEKKÜÜYY))
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Üretim deseni ve üretim alanlarýný dikkate
alýndýðýnda ilimizde 46.237.907 adet verim çaðýnda
meyve aðacý bulunmaktadýr.

Fidan dikimi ile birlikte en fazla ürünü (gelir) elde
etmek, ýþýk yönetimini saðlamak, amacýyla meyve
aðaçlarýnýn istenilen forma getirilmesi gerekmektedir.

Meyve aðaçlarýnda budama; aðaçlarý en kýsa
zamanda ürün vermeye baþlatmak, onlarý uzun süre
verim çaðýnda tutmak yani meyve aðaçlarýnda fizyolojik

dengeyi kýsa zamanda oluþturmak ve bunu uzun bir süre
korumak, gövde üzerindeki ana dal sayýsýný ve
daðýlýþlarýný düzenlemek, aðaçlarýn saðlam düzenli ve
dengeli taç oluþturmasýný saðlamak, meyve aðaçlarýnýn
bakýmýný, ürünün verimini ve zararlý-hastalýklarla
mücadeleyi kolaylaþtýrmak, dar açýlý hasatlýklý ve kuru
dallarý çýkarmak, meyve de peryodisiteyi engellemek
amacýyla yapýlýr.

Ancak ilimizde son yýllarda tesis edilen bodur
anaçlý meyve bahçelerinde dal çýkarmadan önce
tekniðine uygun þekil verme dal açýsý geniþletme
iþlemlerinin yapýlmasý gerekmektedir.

Bu amaçla Ýl Özel idare Bütçesi ve Üretici imkanlarý
ile tesis edilen Meyve bahçelerinde 2012 yýlý için Kýþ
Budamasý eðitimi Salýpazarý, Bafra, Ondokuzmayýs,
Çarþamba, Kavak, Havza ilçelerinde konu sorumlusu
teknik elemanlar ve Ýl Müdürlüðümüz Meyvecilik biriminin
katkýlarý gerçekleþmiþtir.

MMEEYYVVEE AAÐÐAAÇÇLLAARRIINNDDAA BBUUDDAAMMAA EEÐÐÝÝTTÝÝMMÝÝ YYAAPPIILLDDII

Bakanlýðýmýzýn 26.08.2009 tarih ve 27331 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren, "Fýndýk
Üreticilerine Alan Bazlý Gelir Desteði ve Alternatif Ürüne
Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapýlmasýna Dair
Kararýn Uygulamasýna Ýliþkin 2009-50 sayýlý Teblið" ve
22.04.2010 tarih 27560 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren "Fýndýk Üreticilerine Alan
Bazlý Gelir Desteði ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere
Telafi Edici Ödeme Yapýlmasýna Dair Kararýn
Uygulanmasýna Ýliþkin Tebliðde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair 2010-15 sayýlý Teblið"  gereðince, Ýlimiz Alaçam,
Yakakent, Bafra, Atakum, Ondokuzmayýs, Ýlkadým, Canik,
Tekkeköy, Çarþamba, Terme, Ayvacýk, Salýpazarý ve
Asarcýk ilçelerinden 2011 yýlý Alan Bazlý Fýndýk
Desteklemesi için müracaat eden 22.795 üreticiye
335681 da alan için 50.352.231 TL ödeme
yapýlmaktadýr. 

Ayný proje kapsamýnda 2009 yýlýnda 14.194

üreticiye 245.045 da alan için 36.756.815 TL, 2010
yýlýnda 20.080 üreticiye 301.829 da alan için
44.978.616 TL ödeme yapýlmýþtý. Ýlimizde 3 yýllýk proje ile
toplam 132.087.663 TL Fýndýk Alan Bazlý Ödeme
Desteklemesi yapýlmýþtýr. Fýndýðýný sökerek yerine baþka
bir ürün yetiþtiren üreticilere ödenen Telafi Edici Ödeme
Desteðinin müracaatlarý 30 Haziran 2012 tarihine kadar
devam etmektedir. 

Ýlimizde 2011 yýlýnda Uygulamaya konulan Entegre
ve Kontrollü Ürün Yönetimi projesi ile Þeftali, Armut ve
Elma üretim alanlarý proje kapsamýna alýnmýþtýr. Proje 6
Ýlçede Atakum, Canik, Ýlkadým, Terme, Tekkeköy ve
Yakakent ilçelerinde uygulanacaktýr. 348 da alanda
uygulanacak olan proje ile adý gecen ürünlerden 542
tonunun Sertifikalandýrýlmasý planlanmaktadýr.

2012 yýlý için projede görev alacak Teknik
elemanlarýn Eðitimi 17-18 Nisan 2012 tarihlerinde
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünde
gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimde Ýzlenebilir Tarýmsal Üretim
Sistemleri ve Üretici Kayýt Defteri Kullanýmý, Bitki Koruma
ürünleri formulasyon tipleri ve etki mekanizmalarý, Bitkisel
Üretim Teknikleri ve Bitki Koruma Ýle Ýliþkileri, Bitki Koruma
Ürünleri Kullanýmýnda Kalibrasyon, Zirai Mücadele
Yöntemleri, Entegre Mücadele, Fizyolojik Hastalýklar,
Meyvecilikte Fungal ve Bakteriyel Hastalýklar ve Korunma
yollarý, Elma - Armut ve Þeftalide çeþit ve anaç özellikleri
ile Meyvecilikte Hasat ve Depolamanýn önemi
konularýnda teknik elemanlarýmýza bilgi verilmiþtir. 39
Teknik elemanýn katýldýðý Eðitim toplantýsýnda Karadeniz
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünde görevli Konu Uzmanlarý
ile Ýl Müdürlüðü personeli görev almýþlardýr.

Konu ile ilgili olarak Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir
GÜVEN; "Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi ile
kullanýlan kimyasallarýn kayýt altýna alýnmasý ve izlenmesi
hedeflenmektedir. Zirai Mücadele ilaçlarýnýn; ruhsatlý
olduðu üründe, doðru zamanda, doðru dozda ve doðru

biçimde kullanýldýðýnda, zehir olmayacaðýný; insan
saðlýðýný ve çevreyi olumsuz yönde etkilemeyeceðini,
böylece Tarladan Sofraya güvenilir gýda temin edileceðini
belirtmiþtir."
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Çarþamba ilçemiz çeltik üretiminin iyileþtirilmesi,
birim alandan alýnan çeltik miktarýnýn artýrýlmasý, saðlýklý
ve kaliteli ürün elde edilmesi amacýyla; 30.05.2012
tarihinde, Çarþamba ilçemiz Taþdemir Köyü Ahallý
mahallesinde fideleme yöntemi ile çeltik ekim
demonstrasyonu yapýlmýþtýr.

Bu amaçla; yapýlan fideleme yöntemi ile çeltik
ekiminde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir
GÜVEN, Ýlçe Müdürü Osman AKMAN ve teknik
elemanlarýn yaný sýra 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ýsmail
SEZER ve çok sayýda üreticimiz hazýr bulunmuþtur.

Yrd. Doç. Dr. Ýsmail SEZER, "Fideleme ekim yöntemi
serpme ekim yöntemine göre sürdürebilirlik açýsýndan
önemli avantajlar saðlamaktadýr. Bir dekar alanda 25 kg
yerine 5 kg tohum kullanýlýr. Kullandýðýmýz tohum miktarý
az olduðundan sertifikalý tohum kullanýlýr. Sertifikalý
tohum kullanýldýðýnda; ürün kalitesi artar, ürün verimi
artar, hastalýklara karþý dirençli olur. Tohum içinde
yabancý ot tohumu bulunmadýðýndan tarlamýza yabancý
ot tohumlarý atýlmamýþ olur. 

Topraðýmýzý dinlendirme adýna, verimliliði
sürdürme adýna, verim ve kaliteyi ayný anda yakalama
adýna, özellikle pirinç görünüþ olarak tüketildiði için
önemli, kaliteyi yakalama bil hassa tohumculuk açýsýndan
fideleme yöntemi birçok avantaj saðlamaktadýr." dedi.

HHAABBEERR
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Vezirköprü Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðü tarafýndan organize edilen, 2012 Yýlý Tarýmsal
Desteklemeler konulu bilgilendirme toplantýsý; 09 Nisan
2012 pazartesi günü, Vezirköprü Belediye Baþkaný
Ýbrahim Sadýk EDÝS, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Kadir GÜVEN,  Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube
Müdürü Erol BAÞ, Vezirköprü Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Ýlçe Müdürü Özgür PAÇACI, siyasi parti ilçe baþkanlarý, il
encümenleri,  Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe
Müdürlüðünde görevli mühendis ve veteriner hekimler ile
çok sayýda çiftçinin katýlýmýyla Vezirköprü Belediyesi
düðün salonunda  gerçekleþtirildi. 

Toplantýya konuþmacý olarak katýlan ve bir sunu
yapan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir

GÜVEN; "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, 2012
yýlý üretimi için çiftçiye karþýlýksýz olarak toplam 7.6
milyar liralýk destekleme ödemesi yapacaktýr. 2002
yýlýndan bugüne Samsun çiftçimize 1.126.317.895 TL
tarýmsal destekleme ödemesi yapýlmýþtýr. Ýlimizin % 10
tarým alanýna sahip olan Vezirköprü ilçesi,
Bakanlýðýmýzýn vermiþ olduðu desteklerden % 6
oranýnda yararlanmaktadýr. Bu verilere göre
Vezirköprü çiftçilerinin Bakanlýðýmýz desteklerinden
istenildiði oranda yararlandýðýný söylememiz mümkün
deðildir. Çiftçilerimizin gerekli koþullarý saðlamasý
halinde, Vezirköprü ilçemiz Bakanlýðýmýz
desteklerinden faydalanma oranýný çok yukarýlara

çýkaracaktýr. Bakanlýðýmýz tarafýndan gerçekleþtirilen

kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn desteklenmesi programý
kapsamýnda; 2011 yýlýnda, 1361 çiftçimize, makine
ekipman desteklemesi yapýlmýþ olup, bunlarýn 207 tanesi
Vezirköprü'lü çiftçilerimizdir" dedi. 

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü GÜVEN, cep
telefonunu katýlýmcýlara vererek "Bu telefon 24 saat sizler
için açýktýr hiç çekinmeden istediðiniz saatte bu telefonla
sorunlarýnýzý bana aktarabilirisiniz, Ýlçenizde
çözemediðiniz sorunlarý bana aktarýn ki çözüm
noktasýnda sizlere yardýmcý olabileyim" dedi.

Bilgilendirme toplantýsýnda, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Koordinasyon ve Tarýmsal
Veriler Þube Müdürü Erol BAÞ, Bakanlýðýmýzýn açýklamýþ
olduðu 2012 yýlý tarýmsal desteklemeler hakkýnda,
çiftçilerimize sunu yaparak, çiftçilerimizin bu
desteklemelerden azami ölçüde yararlanmasý konusunda
bilgiler vermiþtir. 

Sunularýn sonunda soru cevap bölümünde Ýl
Müdürümüz Kadir GÜVEN çiftçilerimizin sorularýný
cevaplandýrarak toplantýya son verilmiþtir. 

ÝÝLL MMÜÜDDÜÜRRÜÜMMÜÜZZ VVEEZZÝÝRRKKÖÖPPRRÜÜ''LLÜÜ ÇÇÝÝFFTTÇÇÝÝLLEERRLLEE
BBUULLUUÞÞTTUU
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"IPARD Kapsamýnda Yayým/Danýþmanlýk
Hizmetlerinin Kapasitesinin Geliþtirilmesi" eþleþtirme
projesi altýnda AB uzmanlarýnýn katýlýmýyla
Müdürlüðümüz ve Samsun Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü iþbirliði ile IPARD
Programý konusunda eðitim programý
gerçekleþtirilecektir. Toplantýda eðitim daha önce bu
konuda eðitim almýþ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörlüðü teknik elemanlarýnca
verilecektir.

IPARD programý kapsamýnda hazýrlanacak
projelerin kalitesinin artýrýlmasý amacýyla kamu ve özel
sektör tarafýndan yürütülen yayým ve danýþmanlýk
hizmetlerinin geliþtirilmesini hedefleyen Eþleþtirme Projesi
kapsamýnda düzenlenecek eðitim programýna
Danýþmanlýk Firma Temsilcileri, Sertifikalý Tarým
Danýþmanlarý, Kamu Kurumu ve Sivil Toplum
Kuruluþlarýndan katýlým saðlanacaktýr.

Eðitim, IPARD fonlarýndan yararlanmak isteyen

potansiyel yatýrýmcýlara proje hazýrlama konusunda
yardýmcý olacak kiþilerin bu konudaki becerilerini
geliþtirmek amacýyla verilecektir. Konuyla ilgili bir
açýklama yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Kadir Güven; ülkemizde halen 42 ilde Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý Destekleme Kurumu bulunduðunu ve aday
ülke olan ülkemize Avrupa Birliði tarafýndan
kullandýrýlacak olan 876 milyon EU tutarýndaki destek
tarýmsal alanlarda yatýrým yapmak isteyen yatýrýmcýlar için
bu kurumlar tarafýndan kullandýrýlmasýnýn hedeflendiðini
belirtmiþtir. Güven; ayrýca çok sayýda tedbir tarafýndan
destek verilecek olan ilimizde de bu desteklerden
yararlanabilmek için iyi projelerin hazýrlanmasý
gerektiðini vurgulayarak bu amaçla ilimizde özellikle
proje hazýrlayan danýþmanlýk bürolarý ve serbest tarým
danýþmanlarýnýn eðitime katýlýmlarýný beklediklerini
söylemiþtir.

Eðitimler; birinci bölümü IPARD Programý hakkýnda
genel bilgilendirme, ikinci bölümü proje hazýrlamaya
yönelik uygulama (vaka analizi) ile ilgili olmak üzere iki
bölümden oluþacaktýr. Eðitimin 1. haftasý 16-
18/04/2012 tarihleri arasýnda Müdürlüðümüz Toplantý
Salonunda yapýlacaktýr. Ýkinci haftasý ise 25-27/04/2012
tarihleri arasýnda Samsun Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörlüðü Toplantý
Salonunda yapýlacaktýr.

HHAABBEERR

Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda, 05.06.2012
tarihinde Ýl Yayým Programlarý Hazýrlama ve Uygulama
Esaslarý konulu Bilgilendirme Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. 

Söz konusu Toplantýya, Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir
GÜVEN, Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýsmail DEMÝR,  Koordinasyon
ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Erol BAÞ,  Bitkisel Üretim
ve Bitki Saðlýðý Þube Müdür V. Abdulkadir KULEYÝN,
Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü
Dr. Habip MURUZ, Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube
Müdürü Recep KIRBAÞ, Tarýmsal Altyapý ve Arazi
Deðerlendirme Þube Müdürü Aytül DURUKAN ve ilgili
teknik personel katýlmýþtýr.

Açýlýþ konuþmasýný Koordinasyon ve Tarýmsal
Veriler Þube Müdürü Erol BAÞ'ýn yaptýðý toplantýda; 2013
Yýlý Ýl Yayým Programý Hazýrlama ve Uygulama Esaslarý
hakkýnda Ziraat Mühendisi M. Rasi UYSAL tarafýndan
sunu ve anlatým yapýlmýþtýr. Þube Müdürü Erol BAÞ,

3/6/2011 tarih ve 639 sayýlý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28. maddesi hükümlerine
dayanýlarak hazýrlanan; Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Taþra Teþkilatýnýn, Grevleri Çalýþma Usul Ve
Esaslarý Hakkýnda Yönerge kapsamýnda Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý bünyesindeki taþra teþkilatýnýn
kurulusu, görevleri ile çalýþma usul ve esaslarýnýn yeniden
düzenlendiðinden bahisle; 2013 yýlýndan baþlayarak her
Þube Müdürlüðünün, Ýlçe Müdürlüklerinden gelen
program tekliflerini de dikkate alarak, kendi yayým
programlarýný hazýrlayacaklarýný, Koordinasyon ve
Tarýmsal Veriler Þube Müdürlüðü tarafýndan da bu
programlarýn birleþtirilerek, Samsun Ýlinin Ýl yayým
programý olarak Bakanlýða sunulacaðýný belirtmiþtir. Erol
BAÞ, Kadýn Çiftçiler Tarýmsal Yayým Projesi kapsamýnda ve
kýrsalda kadýn çiftçilere yönelik her türlü faaliyet
planlamalarýnýn artýk ayrý program olarak
gönderilmeyeceðini, Ýl Yayým Programý bütünlüðü

içerisinde yer alacaðýný ifade etmiþtir.
Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN; Ýl Yayým

Programlarýnýn kurumun varlýk nedenleri arasýnda en
önemli yere sahip olduðunu, Bakanlýðýmýzýn ilgili
Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapýlacak her türlü
planlamalarýn Samsun Tarýmýnýn önceliklerine ve kýrsal
kesimin beklentilerine uygun olarak ciddiyet ve büyük bir
ihtimamla hazýrlanmasý gerektiðini belirterek, Þube
Müdürlüklerinin konuya gerekli önem ve ehemmiyeti
vermeleri gerektiðini ifade etmiþtir.  05.06.2012

ÝÝLL YYAAYYIIMM PPRROOGGRRAAMMII BBÝÝLLGGÝÝLLEENNDDÝÝRRMMEE TTOOPPLLAANNTTIISSII IIPPAARRDD
PPRROOGGRRAAMMII EEÐÐÝÝTTÝÝMMÝÝ 
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Kavak Ýlçesi Kozansýký Köyünde yem bitkisi
üretimini çeþitlendirme çalýþmalarý kapsamýnda Yem
Bezelyesi Tarla Günü düzenlenmiþtir. Etkinliðe; Kavak
Kaymakam V. Kadir PERÇÝ, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Kadir GÜVEN, Garnizon Komutaný Üsteðmen
Cihat NOZOÐLU, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Fevzi ÇALIÞICI, komþu ilçelerin Ýlçe Müdürleri, kamu
kurum ve kuruluþlarýn amirleri, teknik personel, üreticiler
ve Kozansýký ile Bayýndýr Köyü halký katýlmýþtýr.

Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Fevzi
ÇALIÞICI yaptýðý konuþmada; Kavak için hayvancýlýðýn
öneminden bahsetmiþ ve tarýmýn hayvancýlýða
entegrasyonunun saðlanmasý ile yem maliyetlerinin
aþaðýya çekilmesinin verimli hayvancýlýk için gerekli
olduðunu belirtmiþtir.

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir GÜVEN

de konuyla ilgili yaptýðý konuþmasýnda; hayvancýlýk
alanýnda yem bitkilerinin öneminden bahsederek, Yem
Bezelyesinin hayvan beslenmesinde önemli bir alternatif
olabilecek kapasitedeki ürünlerden olduðunu ifade
etmiþtir. Ayrýca, bu ürüne yem bitkileri desteklemesi
kapsamýnda 30 TL destek verileceðini ifade etmiþtir.

Ýlçe Kaymakam V. Kadir PERÇÝ ise konuþmasýnda;
bu gibi çalýþmalarýn önemli olduðunu ve teþkilatlarýn
çalýþtýðýnýn bir göstergesi olduðunu ifade etmiþtir. PERÇÝ
konuþmasýnýn devamýnda; köylünün hala milletin efendisi
olduðunu, kendilerinin hizmet için burada bulunduðunu,
herhangi bir talep halinde kendilerini çekinmeden ziyaret
ederek yeni geliþmeler hakkýnda bilgi almalarýný ve
hayvancýlýðýn ilçede daha da geliþmesi noktasýnda
çabalarýn artarak devam etmesini istemiþtir.

Daha sonra tarla gezisi yapýlarak, bitkinin ekim ve
yetiþtiriciliði ile geliþim periyodu hakkýnda bilgilendirilme
yapýlmasýyla tören sona ermiþtir.

HHAABBEERR
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KKAAVVAAKK''TTAA YYEEMM BBEEZZEELLYYEESSÝÝ TTAARRLLAA GGÜÜNNÜÜ YYAAPPIILLDDII

ÖÖZZEELL ÝÝDDAARREE DDEESSTTEEKKLLÝÝ PPRROOJJEELLEERR YYEERRÝÝNNDDEE ÝÝNNCCEELLEEDDÝÝ

Türkiye'nin en verimli ovalarýndan biri olan
Çarþamba Ovasý'nýn en önemli sorunlarýndan biri sýnýrlarý
yoðun bir biçimde kaplayan kavak, söðüt gibi aðaçlarýn
varlýðýdýr. Çiftçilerimizin tarla sýnýrý oluþturmak ve
gölgesinden istifade etmek amaçlý diktikleri bu aðaçlarýn
çeþitli zararlarý mevcuttur. Hastalýk ve zararlýlarla
mücadeleyi (konukçuluk etmek suretiyle) güçleþtirmek,
kapama meyve bahçelerinin hava almasýný önlemek,
gölgelenmiþ ýslak topraklarda mantari hastalýklarýn
geliþimini tetiklemek, güneþlenmeyi önlemek suretiyle
büyümeyi olumsuz etkilemek, drenaj sistemlerinin
etkinliðini azaltmak ve tüm bu etkenlerle birlikte verim ve
kaliteyi azaltmak gibi zararlarý mevcuttur. 

Çarþamba Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðü'nün öncülüðünü yaptýðý bir çalýþmayla; Aðaç
Mantarý yada Kayýn Mantarý da diyebileceðimiz
mantarlarý, çeþitli aðaç kütüklerine aþýlayýp hem üretim ve
dolayýsýyla gelir eldesini mümkün kýlmak ve hem de
sýnýrlardaki aðaçlandýrmanýn az önce sayýlan
zararlarýndan olabildiðince korunmak amaçlanmýþtýr.
Hastalýk ve zararlýlara dayanýklý, düþük ve yüksek

sýcaklýklara kolay adapte olabilen, yüksek miktarda
besleyiciliði olan, lezzetli ve bazý çevrelerce de çokça
tutulan bu mantar çeþidi sayesinde Çarþamba Ovasýnýn,
Çarþamba Ormaný olmamasý hedeflenmiþtir. 

Bu baðlamda 4 Mayýs 2012 Cuma günü
Çarþamba Ýlçesi, Yenikaracalý Köyü'nde; Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðümüz ve Ondokuzmayýs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü iþbirliði
ile "Aðaç Mantarý Yetiþtiriciliði" yaygýnlaþtýrma ve tanýtým
programý düzenlenmiþtir. Tanýtýmda uygulamalý olarak
aðaç kütüklerine mantar aþýlanmasý gösterilmiþ ve bu
gösterimde; Çarþamba Ýlçe Kaymakamý Caner Yýldýz,
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Samsun Ýl Müdürü Kadir

Güven, OMU Ziraat fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Aysun Pekþen, Çarþamba Ýlçe Tarým Müdürü Osman
Akman, Ýl Müdürlüðümüz Teknik Elemanlarý, OMU Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Öðretim Üyeleri ve öðrencileri,
çevre çiftçileri ile yerel basýn mensuplarý katýlmýþtýr.  

Etkinlikte bir konuþma yapan Çarþamba
Kaymakamý Caner Yýldýz; " Çarþamba'nýn 83 bin hektarlýk
geniþ bir ovasý var. Bunun yer altý ve yer üstü
kaynaklarýnýn optimum þekilde deðerlendirilmesi için
doðru hedefler alarak projeli çalýþmalar yapmak istiyoruz
ve hedefimiz de önümüzdeki 10 yýl içerisinde Çarþamba'yý
Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri haline getirmek.
Bunlarý birleþtirdiðimizde tarýmda mevcut çalýþmalarýn
çeþitlendirilmesi gerekir. Bunu biz finansman desteði ile
de destekleriz" dedi.

OMU Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öðretim Üyesi
Doç. Dr. Aysun peþken yaptýðý açýklamada Çarþamba
Bölgesinde çok sayýda ve tarla sýnýrlarýnda kullanýlan
söðüt aðaçlarýnýn istiridye mantarý yetiþtiriciliðine uygun
olduðunu dile getirerek; "Kavaklýðýn bol olduðu
Çarþamba'da, Ýlçe Müdürümüz Osman Beyin de talepleri
doðrultusunda,'söðütleri ve kavaklarý bu alanda
deðerlendirebilir miyiz?' fikrinden yola çýkarak böyle bir
çalýþmayý baþlattýk. Bu uygulamada kütüklerden 3 ila 4 yýl
mantar almanýz mümkün ve bir kütükten de odun
aðýrlýðýnýn %30'u ile 40 arasýn da bir verim alýyorsunuz.
Bu mantarýn þu an için pazardaki fiyatý 15 TL civarýnda.
Bazý üreticiler piyasanýn olmadýðý dönemde 45 TL'ye
kadar çýkýyorlar ama yaklaþýk fiyatý 10 ila 15 TL arasý
kabul etmek daha doðrudur. Benimsenmesi ve kabul
edilmesi açýsýndan halkýmýzýn bunu görmesi gerektiðine
inanýyorum. Bu mantar lezzeti olarak da halkýmýzýn
damak tadýna çok uygundur."dedi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir
Güven ise konu ile ilgili açýklamasýnda; "Çiftçilerimizin
artýk, bilinen ve alýþýldýk tarýmsal ürünlerin yaný sýra,
katma deðeri yüksek bu tür ürünlere yönelmesini bizler de
akýllýca buluyor ve destekliyoruz. Hocamýzýn da belirttiði
gibi, pazarda yüksek fiyatlara satýlacak olan bu gibi
ürünler hem çiftçiye getiri saðlayacak ve hem de atýl
durumdaki kaynaklarýn üretime dahlini mümkün
kýlacaktýr. Bu baðlamda bütün emeði geçenleri
katkýlarýndan dolayý ve bizzat çiftçimizin kendisini de
cesaret ve ilgisinden dolayý kutluyorum." dedi.

AAÐÐAAÇÇTTAA  MMAANNTTAARR YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLÝÝÐÐÝÝ

Samsun Ýl Genel Meclisi Tarým Komisyonunca 2013
Ýl Özel Ýdaresi Bütçesine dahil edilmesi amacýyla; Bafra
Ýlçesinde plastik örtülü seralarda organik tarým
yaptýrýlmasý amacýyla verilen önerge kapsamýnda, Tarým
Komisyonu Baþkaný Havza Ýl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin
ESEN baþkanlýðýnda; Salýpazarý Ýl Genel Meclis Üyesi
Sadýk SAÐLAM, Canik Ýl Genel Meclis Üyesi Fahrettin
ÜRÜN, Çarþamba Ýl Genel Meclis Üyesi Ali ARSLAN, Bafra
Ýl Genel Meclis Üyesi Davut SAÐLAM ýn katýlýmý ile Bafra
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Ahmet DURSUN
ve Ýl Müdürlüðümüz Organik Tarým ve Meyvecilik Birimi
elemanlarýnýn iþtirakiyle, 16 Mayýs 2012 tarihinde Bafra
Ýlçesi Sürmeli Köyünde organik sebze ve seracýlýk yapacak
üreticilerle görüþmelerde ve arazilerde incelemelerde
bulundular.

Ayrýca 2003 yýlýndan beri uygulanmakta olan Ýl
Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü ile birlikte
yürütülen Meyveciliði Geliþtirme Projesi kapsamýnda

Çetinkaya Beldesinde kiraz ve elma bahçelerinde 2011
yýlýnda desteklenen Elifli Köyünde çilek bahçelerinde
incelemelerde bulunuldu. Tarým Komisyonu Baþkaný
Hüseyin ESEN Sürmeli Köyünde yaptýðý konuþmasýnda;
baþta Samsun Valisi Hüseyin AKSOY ve Ýl Genel Meclisi
Üyeleri olarak bugüne kadar tarýma destek verdiklerini bu
günden sonra da çiftçilerimizin ve Ýl Müdürlüðümüzün
yapmýþ olduðu projelere destek olmaya devam
edeceklerini belirtti.
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21 Mayýs 2012 pazartesi günü Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda Ýl
Müdürlüðümüz ve Ondokuzmayýs Üniversitesi Veteriner
Fakültesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen ve hayvancýlýk örgütü
temsilcileri, iþletme sahipleri ve il/ilçe Müdürlüðü
temsilcilerinin katýlýmý ile "Süt ve besi sýðýrý iþletmelerinde
sürü saðlýðý ve yetiþtiriciliði" sorunlarýnýn tartýþýldýðý bir
toplantý yapýldý. Özellikle Samsun'da faaliyet gösteren
hayvancýlýk birlik ve kooperatif baþkanlarýnýn yoðun ilgi
gösterdiði toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Ýl Müdür Vekili
Ýsmail DEMÝR yaptý. Ýsmail DEMÝR konuþmasýnda
"Samsun'da hayvancýlýk iþletmeleri ölçeðini büyütüp sürü

saðlýðý ve yönetimi konusunda profesyonelce hareket
etmek zorunluluðu vardýr. Islah edilmiþ ýrkla üretim
yapan, saðlýklý hayvan ve saðlýklý hayvansal ürün
üretiminin anahtarý budur. Artýk bundan kaçýþ yoktur. Her
iþletme kendini bu konuda yeniden gözden geçirmelidir.
Aksi halde küçük aile tipi iþletmelerden arzu edilen üretim
artýþýný saðlamak güçtür. Saðlanan destek ve uygun
kredilendirmeler ile Samsun'da bu doðrultuda bir
geliþmenin olduðunu görmek bizleri umutlandýrmaktadýr.
Kurum olarak bizler her zaman üreticinin yanýndayýz. Her
türlü desteði vermeye devam edeceðiz" dedi.

Açýlýþ konuþmasýnda sonra toplantýnýn yönetimini

yapmak üzere kürsüye çýkan Veteriner Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Mustafa ALÝÞARLI "Fakülte olarak hayvancýlýk
iþletmelerimizin eðitim ihtiyacýný gidermek için iþbirliðine
ve katkýya her zaman hazýrýz. Fakültemizin gezici klinik
aracý ile Samsun'un her köþesinde sürü saðlýðý ve yönetimi
konusunda hiçbir ücret talep etmeden katký saðlamaya
çalýþýyoruz. Hayvan hastanemiz araþtýrma ve uygulama
çalýþmalarýnýn yaný sýra hayvancýlýk iþletmelerinin
hizmetine de açýlmýþtýr" dedi.

Daha sonra Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðümüz görev yapan Veteriner Hekim ve Veteriner
Saðlýk Teknisyenleri ve Veteriner Fakültesi Zootekni,

Hayvan Besleme, Ýç Hastalýklarý, Gýda, Suni Tohumlama,
Cerrahi ve Hayvancýlýk Ýþletme Ekonomisi bilim dallarýnda
görevli öðretim üyelerince 2 ay süre ile yapýlan iþletme
ziyaretleri sýrasýnda elde edilen bulgular ýþýðýnda
hayvancýlýk iþletmelerinin saðlýk ve yetiþtirme koþullarý
powerpoint sunu eþliðinde aktarýldý. Katýlýmcýlardan gelen
sorularýn cevaplandýrýlmasýný takiben sona eren toplantý
için hayvancýlýk örgüt temsilcileri ve iþletme sahipleri
memnuniyetlerini dile getirdiler.

HHAABBEERR

SSEERRTTÝÝFFÝÝKKAALLII PPAATTAATTEESS TTOOHHUUMMUU DDAAÐÐIITTIIMMII YYAAPPIILLDDII

SSÜÜTT VVEE BBEESSÝÝ ÝÝÞÞLLEETTMMEELLEERRÝÝNNDDEE SSÜÜRRÜÜ SSAAÐÐLLIIÐÐII
VVEE YYÖÖNNEETTÝÝMMÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM TTOOPPLLAANNTTIISSII

Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðünce; Havza, Vezirköprü, Ladik Ýlçelerinde
sulamaya açýlan alanlarda sebze üretimini teþvik etmek
amaçlý ve Ýl Özel Ýdaresi kaynaklý "Sebzeciliði Geliþtirme
Projesi" kapsamýnda alýmý yapýlan 100 bin adet Hibrit
Grando F1 Domates fidesi ile 100 bin adet Hibrit Orion
F1 Biber fidesinin teslimi; 16.05.2012 tarihinde "Muayene
ve Kabul Komisyonu" gözetiminde Havza, Ladik  ve
Vezirköprü  Ýlçe Müdürlüklerine yapýlmýþtýr. Ýlçe
Müdürlükleri, söz konusu fideleri önceden kaydýný
yaptýrmýþ olan çiftçilere daðýtmýþtýr.

Bu fidelerin üretimiyle; ilgili Ýlçe çiftçilerinin
ekonomik yönden gelirlerini arttýrma imkânýna
kavuþmalarý ve dolayýsýyla da buralardaki refah payýnýn
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Projeye çiftçilerimizce
gösterilen yüksek talep, çalýþma konusunun ne kadar

isabetli seçildiðinin göstergesidir. Daðýtýmda; çiftçi
tarafýndan sýklýkla talep edildiði gözlenen Hibrit çeþitlerin,
proje kapsamýnda çiftçiye daðýtýlmýþ olmasý projeye ilginin
fazla olmasýnda önemli etkendir. 

Bu proje kapsamýnda, çiftçilerimize yeni üretim
tekniklerinin öðretilmesi amacýyla, daðýtýmý yapýlan
ürünlerin yetiþtiriciliði konularýnda gerekli teknik bilgi
verilmesi saðlanacaktýr. Doðru üretimin doðru
bilgilendirmeden geçtiði varsayýlarak; yýllardýr geleneksel
ürünler yetiþtiren yöre insanlarýna,  sulu tarýmýn
avantajlarýnýn anlatýlmasý saðlanacak ve bu doðrultuda
imkanlarýn en optimum þekilde deðerlendirmesi için ilgili
alanlarda; yetiþtiricilik,  zararlý ve hastalýk yönünden
düzenli kontroller Müdürlük elemanlarý tarafýndan,
düzenli bir program dahilinde yapýlacaktýr.

SSEEBBZZEE FFÝÝDDEESSÝÝ DDAAÐÐIITTIIMMII YYAAPPIILLDDII

Samsun Valiliði Ýl Özel idare kaynaklý olarak
yürütülen;"Sertifikalý Tohumluk Kullanýmýnýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi" kapsamýnda alýmý yapýlan
90.000 kg (90 ton) Marfona çeþidi sertifikalý patates
tohumluðunun, 26.03.2012 tarihinde "Muayene ve Kabul
Komisyonu" gözetiminde; 21.000 kg. Havza, 21.000 kg.
Ladik, 2.500 kg. Asarcýk ve 45.500 kg. Vezirköprü Ýlçe
Müdürlüklerine olmak üzere daðýtým ve teslimatlarý
gerçekleþtirilmiþtir. Ýlçe Müdürlükleri ise söz konusu
sertifikalý patates tohumluðunu, önceden kaydýný
yaptýrmýþ olan çiftçilerimize daðýtmýþlardýr.

Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN konu ile ilgili þunlarý
söylemiþtir;"Müdürlüðümüz, sertifikalý tohumluk
kullanýmýný yaygýnlaþtýrmaya yönelik tohum daðýtýmlarýný
sýklýkla gerçekleþtirmektedir. Zira sertifikalý tohum
kullanmanýn bilinen birçok avantajý mevcuttur. Marfona
patates çeþidi Bölgemize uygun orta erkencilik özelliði ile
birlikte, göz dolduran oldukça iri bir yapý ve yeknesaklýk
gibi istenen özellikleri bünyesinde barýndýrmaktadýr. Yine

bölgemiz nemli ikliminde can kurtarýcý özellik olan iç
çürüklüðüne az hassasiyetle birlikte, oldukça sýký bünyeli
ve piþme sonrasý renk deðiþiminden tamamen muaf
yapýdadýr. Özellikle daðýtýmý yapýlan ilçelerimizin sulama
ile ilgili sýkýntýlarý göz önüne alýndýðýnda diyebiliriz ki bu
çeþidimizin en önemli özelliði de susuzluða
dayanýklýlýðýdýr. Bazý hastalýklar açýsýndan da avantajlý
olan çeþidimizin ileriki dönemlerde daha da
yaygýnlaþmasýyla umuyoruz ki; patates konusunda
ilimizde üretim miktarýyla birlikte, ürün kalitesinde de
olumlu deðiþiklikler meydana gelsin."  
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca, tarým
arazilerinin bölünmesini önlemek maksadýyla hazýrlanan
Kanun taslaðýnýn son þeklini belirlemek için Türkiye
genelinde baþlatýlan anket çalýþmalarý kapsamýnda,
Samsun Ýli'nde baþlatýlan anket çalýþmalarýnýn
tamamlandýðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Samsun Ýl Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre:
Samsun Ýli'ne baðlý 17  ilçede; Köy Muhtarlarý, Çiftçi
Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý, Önder çiftçiler ve diðer
paydaþlardan oluþan 1.288 kiþiyle yüz yüze görüþülerek
konu hakkýnda bir dizi anket yapýldý. 

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Samsun Ýl Müdürü
Kadir GÜVEN konu ile ilgili açýklamasýnda þunlarý
söylemiþtir; "Bildiðimiz gibi son dönemde hükümet
politikalarý "yaptým oldu" zihniyetiyle deðil; konu
muhataplarý ve kanaat önderlerinin hassasiyetlerinin de
önemsendiði daha katýlýmcý bir yaklaþýmla ele
alýnmaktadýr. Bu yaklaþýmdan hareketle Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz da, ülke genelindeki tarým
arazilerinin bölünmesini önlemek üzere hazýrladýðý yasa
taslaðýna son þeklini vermek üzere; köy muhtarlarý,
çiftçiler ve diðer paydaþlardan oluþan 50 bin kiþiyle bir
dizi anket çalýþmasý gerçekleþtirmiþtir. Bu baðlamda;  34
bin köy muhtarý, 3 bin 500 önder çiftçi, 12 bin 500
kooperatif, birlik, vakýf, dernek, oda ve borsa
temsilcileriyle yüz yüze görüþülerek yapýlan anket içerikleri
konu uzmanlarý tarafýndan hazýrlanmýþ ve her bir anket
içeriðinde ihtiyacý belirlemeye yönelik 25'er adet soru yer
almýþtýr. Çalýþmanýn ilimiz ayaðý, Samsun'lu 1.288
katýlýmcýyla tamamlanarak, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý'nca Samsun Ýli için belirlenen (1285 katýlýmcý)
hedefe  ulaþýlmýþtýr."

Kadir GÜVEN; tarým arazilerinin bölünmesinin
önüne geçmek için yapýlan çalýþmalardan çiftçilerin de
oldukça memnun olduðunu;  yeni yasayla tarým
arazilerinin parçalanmasýnýn önlenmesi, iþletme
büyüklüklerinin muhafaza edilmesi ve daha verimli
kullanýlabilmesinin amaçlandýðýný; Türkiye genelinde
yapýlan anket çalýþmalarýndan elde edilen bu sonuçlarla,
ilgili yasa taslaðýna son þeklinin verilebileceðini belirtti.
04.04.2012
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