




samtim temmuz 2017 2

önsöz

Kýymetli Samtim Okurlarý,
Sýcaklýklarýn mevsim normallerinin altýnda

seyrettiði bahar aylarý yerini nihayet güneþli
günlere býraktý. Serin havanýn, hasat zamanýna
geciktirici tesiri bir yana, yaðýþlarýn barajlardaki
doluluk oranýna katkýsýnýn yüz güldürücü olmasý
ortak beklentimiz.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn
startýný verdiði Milli Tarým Projesi kapsamýnda,
Cumhurbaþkanlýðý Makamýnýn desteði ile
düzenlenen Yerel Tohum Buluþmalarýndan 2.'sini
de Mayýs'ýn iþte böyle serin bir gününde ve Sayýn
Bakanýmýzýn yaný sýra bölgemizdeki 18 Ýlden
yaklaþýk 5 bin davetlinin katýlýmlarýyla
Samsun'umuzda gerçekleþtirdik.

Ýlki, Ýzmir'de gerçekleþtiren bu etkinliklerle;
gýda güvenliðinin sýk sýk gündem olduðu
tartýþýldýðý bu günlerde, yerel tohumun önemine
vurgu yaparak, söz konusu mirasýn korunmasý ve
gelecek nesillere aktarýlmasý yolunda neler
yapabileceðimizi istiþare etme fýrsatýný da
yakalamýþ olduðumuzu düþünüyoruz.

Bilim insanlarýnýn yayýnlanmýþ araþtýrma
sonuçlarý da göstermektedir ki; biyolojik
çeþitliliðin azalmasý ile astým, alerjik hastalýklar,
kanser çeþitleri ve hatta depresyon gibi
hastalýklarýn artýþ eðiliminde olmasý birbirinden
baðýmsýz geliþmeler deðildir. Sebze ve meyvelerin
mineral deðerlerini içeren araþtýrma sonuçlarýna
göre, son 50 yýllýk süreçte; sebzelerde kalsiyum,
magnezyum, bakýr ve sodyumda; meyvelerde ise
magnezyum, demir, bakýr ve potasyumda önemli
düzeylerde gerilemeler oluþmuþ ve bu düþüþlerin
endüstriyel tarýmýn geliþmesinden veya çeþitlerin
deðiþmesinden meydana gelebileceði þeklinde
yorumlanmýþtýr. 

Bilindiði gibi, modern ýslah çalýþmalarýyla
bir yandan verim artýþý saðlanýrken, öte yandan
da besin maddesi içeriklerinde düþüþler
gerçekleþmektedir. Araþtýrmacýlar pek çok üründe,
deðiþik çeþitleri kullanarak ayný koþullar altýnda
yapýlan denemelerdeki antioksidan oranlarýnda
görülen farklýlýklarýn çeþit kaynaklý olduðunu
belirtmiþlerdir. Bu nedenle bugün organik tarým
yapan üreticilerin endüstriyel çeþitleri kullanarak
besleyici deðeri yüksek ürünler elde
edemeyeceklerini, eski çeþitlerin veya besin içeriði
açýsýndan geliþtirilecek yeni çeþitlerin kullanýlmasý
gerekliliðini de eklemektedirler. 

Genel hatlarýyla bahsedecek olursak, yerel
tohumlar; farklý iklim yapýlarýyla hastalýk ve
zararlýlara daha dayanýklý olup, deðiþen toprak ve
iklim þartlarýna uyum yetenekleri çok daha
fazladýr. Lezzet ve aroma bakýmýndan da
endüstriyel tohumlardan kat kat daha üstündürler.

Organik tarým üretiminde muhakkak ki daha
avantajlýdýr. Milli Tarým Hareketi de zaten bu
nedenle tam da buradan baþlamaktadýr.

Bakanlýðýmýz, son yýllarda ithalata dayalý
tarým ve hayvancýlýk anlayýþýnýn ortadan
kaldýrýlmasý, arazi bölünmeleri ve yaný sýra genç
nüfusun köyden kente göçünün önlenmesi ile
havza bazlý üretime geçiþ gibi öncelikleri Milli
Tarým Projesi kapsamýnda yürürlüðe almaktadýr.
Her sene bütçeden biraz daha fazla pay alan
tarým sektöründe, tarýmsal destekler de þüphesiz
ki belirlenen hedefler paralelinde artýþ
göstermektedir.

Etkinlik kapsamýnda ön plana çýkan
projelerimizden ilki; "Tarýmda Genç Giriþimci
Kadýnlar Güçleniyor" projesiydi. Tarýmýn her
alanýnda eðitim çalýþmalarýna önem vererek,
giriþimci ruha sahip kadýnlarý bilgilendirmek
suretiyle uygulanabilir projelerinin hayata
geçirilmesinde katký sunulan projede amaç
tarýmda kadýn giriþimciliðini en üst seviyeye
çýkarmaktýr. Diðer bir projemiz olan "Genç Çiftçi
Projesi" ise 18- 40 yaþ aralýðýnda, kýrsal alanda
ikamet eden/ etmek isteyen ve tarýmsal faaliyet
gösteren/ göstermek isteyen gerçek kiþilere
30.000 TL'ye kadar hibe ödenmesini
kapsamaktadýr. Bu proje ile de genç nüfusun
projelerine destek sunulurken, ayný zamanda bu
kitlenin köyden kente göçünün önlenmesi
hedeflenmektedir.

Tüm projelerimiz ülkemize hayýrlý uðurlu
olsun derken, önümüzdeki dönemde siz deðerli
çiftçilerimize bol bereketli bir hasat sezonu
diliyorum.
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tamamladýk. Topraklarýmýz þehit kanlarýyla sulandý.
Bu topraklar için verilmeyecek bir þey var mý? Bu
topraklar için neler feda ettik. Milli Tarým ile toprak,
tohum ve bilgiyi bir araya getireceðiz. Üçünü bir
araya getiremezsek olmaz. Bu yýl ile beraber tarým
desteði 103 milyar lirayý buldu. 15 yýlda tarýmda
çiftçiye 103 milyar destek verildi" dedi.

Türkiye'nin dünyaya tohum ihraç eden bir ülke
olduðunu vurgulayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanýmýz Sayýn Faruk ÇELÝK, "Türkiye'de
tohumculuk alanýnda önemli mesafeler kat ettik.
2016 yýlýnda 958 bin ton tohum üretimi
gerçekleþtirdik. 49 bin ton tohum ithal ediyoruz. Ama
78 ülkeye de 58 bin ton tohum ihraç ediyoruz. Yani
tohum ihraç eden bir ülkeyiz. 154 milyon dolar,
tohum ihracatýndan gelir elde ettik. 

Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduðumuz
tohumu bizim üretmemiz gerekiyor. Meyve ve sebze
tohumundaki dýþa baðýmlýlýðý kaldýrmak için TÝGEM
arazilerini meyve-sebze tohumu için tahsis ettik.
Bütün enstitü, laboratuvarlarýmýzý üniversitelere ve
özel sektöre açtýk. Bunlarla kendi tohumumuzu kendi
fabrikalarýmýzda üretmek istiyoruz. Bir baþkasýna,
namerde muhtaç olmamak amacýndayýz." dedi.

Kadýn Giriþimcilere Ödül, Genç Çiftçilere Hibe
Daðýtýmý..

Konuþmalarýn ardýndan Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanýmýz Faruk ÇELÝK, Samsun Valisi
Ýbrahim ÞAHÝN'e üzerinde 'Tarým Milli Meselemizdir'
yazýlý posta pulu hediye etti. 

Daha sonra Kadýn Giriþimcilik dalýnda
dereceye giren Kadýn Giriþimcilere Sayýn Bakanýmýz
tarafýndan hediye çekleri takdim edildi. Yine Genç
Çiftçi 2017 ayaðýnda, 30 bin TL. hibe almaya hak
kazanan 5 genç kadýn çiftçimize de kendilerine proje
çerçevesinde taahhüt edilen 6'þar adet Simental ýrký
hayvanlarý teslim edildi. Etkinlik boyunca
hazýrladýklarý yöresel lezzetleri jüri ile buluþturan 12
kadýn çiftçimiz de yapýlan 'Yöresel Lezzetler Yemek
Yarýþmasý'nýn birincisi ilan edilerek yine ödüllerini

Sayýn Bakanýmýzýn elinden teslim aldýlar. Ardýndan
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Faruk
ÇELÝK, Valimiz Sayýn Ýbrahim ÞAHÝN ve beraberinde
protokolle ile birlikte '2. Yerel Tohum Buluþmasý'na
katýlan çevre illerin stantlarýný gezerek yetkililerden
bilgi aldý.

Samsun 2. Yerel Tohum Buluþmasý programýna
ayrýca Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAÞ,
Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Ýbrahim
Adnan SARAÇOÐLU, Samsun Büyükþehir Belediye
Baþkaný Yusuf Ziya YILMAZ, Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait BÝLGÝÇ, Canik
Kaymakamý Ýlhan TURGUT, Ýlkadým Kaymakamý
Turan ATLAMAZ, Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Kamu
Kurum ve Kuruluþ Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluþ
Temsilcileri, çevre illerden katýlýmcýlar ve çok sayýda
davetli katýldý.

"Hizmetlerimizdeki adil uygulamalarý tüm
kesimlere yaydýk"

Bakan Çelik, Samsun programý çerçevesinde
daha sonra Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý
Birliði yeni hizmet binasýnýn açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada, esnafýn Türkiye'nin bel kemiði olduðunu
söyledi.
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1.Neden Milli Tarým?
Milli Tarým Projesi; sürdürülebilir bir tarým ve

hayvancýlýk anlayýþý çerçevesinde Türkiye'nin gýda
güvenliðini saðlamayý, böylelikle gelecek nesillere
daha güçlü, üretken ve refah içinde yaþayan bir
Türkiye býrakmayý amaçlamaktadýr. 

Bu sebeple;
"2023 hedeflerimizi yakalamak, 
"Çiftçimizin refah düzeyini artýrmak, 
"Küresel rekabette daha fazla söz sahibi olmak, 
"Gelecek kuþaklara ambarlarý dolu bir Türkiye

býrakmak ýçýn, 
Milli Tarým Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Çünkü

"Milli Tarým''ý, yiyecek meselesi olduðu kadar gelecek
meselesi ve milli mesele olarak görüyoruz. 

2.Milli Tarým Projesinin kapsamý nedir?
Bitkisel üretimde, "Havza Bazlý Destekleme

Modeli" ve hayvansal üretimde "Hayvancýlýkta Yerli
Üretimi Destekleme Modeli" olmak üzere iki ana
bölümden oluþur.

3.Havza Bazlý Destekleme Modeli nedir?
Ülkemiz için önemli stratejik ve arz açýðý olan

tarým ürünlerini öncelikle kendi kaynaklarýmýzdan
karþýlamak, desteklemelerin daha saðlýklý ve rasyonel
daðýlýmýný saðlamak amacýyla model oluþturuldu. Ýlk
kez bu yýl uygulanacak modelde tarýmsal faaliyet
yapýlan her ilçe bir tarým havzasý olarak kabul edildi ve
941 tarým havzasý belirlendi. 

4.Tarým Havzalarýnda desteklenecek 21 ürün
hangi kriterlere göre belirlendi?

Ülkemizde arz açýðý bulunan, stratejik ve bölgesel
önemi olan, insan beslenmesi ve saðlýðý açýsýndan
önemli ve hayvansal üretimin ana girdisi olan yem
ihtiyacýný karþýlayacak 21 ürün destekleme kapsamýna
alýndý. 

5.Havzalarda desteklenecek ürünler nasýl
belirlendi?

Ýstatistiki veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim-
toprak ve topografya verileri, su kýsýtý verileri (mevcut su
potansiyeli ve bitki su   tüketimi),il-ilçe (Kamu, STK ve
Üniversiteler) önerileri dikkate alýnarak 1 milyardan
fazla verinin yer aldýðý Karar Destek Sistemi oluþturuldu.
Urünlerin ekolojik ve ekonomik yetiþtirilmesi için uygun
havzalar belirlendi. 

Havza ürün desenlerine aþaðýdaki  internet
adresimizden ulaþabilirsiniz; 

http://www.torim.gov.tr/Duyuru/476/hovzo-
urunleri 

6.Havza Bazlý Destekleme Modeli kapsamýnda
hangi ürünler desteklenecek?

7.%50 mazot desteðinden kimler faydalanacak?
'Havzasýnda desteklenen ürünleri yetiþtiren

çiftçilere diðer desteklemelerle birlikte kullandýðý 
mazotun yarýsý (%50) destek olarak verilecek. 21

ürün dýþýndaki diðer ürünler mazot desteði almaya
devam edecek ancak %50'den daha az miktarda
faydalanacaklar. 

8.Havza Bazlý Destekleme Modeli dýþýnda kalan
ürünler destek alacak mý?

Havza bazýnda desteklenecek 21 ürün dýþýndaki
diðer ürünlerde mazot. gübre desteði, fide/fidan ve
sertifikalý tohum kullaným desteði, sertifikalý tohum
üretim desteði, zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi
tarým, organik tarým, küçük aile iþletmesi gibi
desteklemelere devam edilecek. 
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24.Hayvan barýnaklarýnýn yapýmýný nasýl
kolaylaþtýrýyoruz?

Ahýr, aðýl, kümes gibi hayvan barýnaklarýnýn
yapýlarýndan Belediye Gelirleri Kanunu 

hükümlerince alýnmasý gereken ücretlerden
muafiyet saðlanacak. 

25.Kanatlý hayvancýlýðý nasýl destekliyoruz?
Kars, Ardahan ve Muþ illerinde 500'er adet

kapasiteli 4 tane ticari kaz iþletmesi kurulacak. Yeni
kümes yapýmý, alet ve ekýpman alýmýna %75 hibe destek
verilecek. 

26.Hayvan hastalýklarýndan ari Türkiye hedefini
nasýl gerçekleþtiriyoruz?

22 Þubat 2017 tarihinde Ülke çapýnda "Þap
Hastalýðý ile Mücadele ve Toplu Aþýlama Kampanyasý"
baþlatýlmýþtýr. Böylece Ülkemizin tamamý beþ yýl içinde
þap hastalýðýndan aþýlý arilik statüsüne kavuþturulacaktýr.
Hayvan kontrol ve dinlenme istasyonlarý kuruyoruz.

27.Kýrmýzý eti neden sýnýflandýrýyoruz?
Sýnýflandýrma etin sunumu, tartýmý ve kontrolleri

adýna belli standartlarý zorunlu kýldýðýndan sektörde
ortak bir dilin oluþmasýný katký saðlýyor. Karkas et
kategori (cinsiyet ve yaþ açýsýndan), konformasyon (kas
yoðunluðu) ve yaðlýlýk durumuna göre sýnýflandýrýlýyor,
sonra da hangi sýnýfa girdiðine dair bir etiket
yapýþtýrýlýyor. 

28.Tarým topraklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi
amacýyla ne tür tedbirler alýnýyor?

Türkiye genelinde belirlenen 300 büyük tarým
ovasý Bakanlar Kurulu kararýyla tarýmsal sit olaný ilan
edilecek. Þu ana kadar 141 tarým ovasý tarýmsal sit
alaný ilan edildi. Kullanýlmayan tarým arazileri üretime
ve ülke ekonomisine kazandýrýlacak. Arazi toplulaþtýrma
çalýþmalarý devam edecek. 

29.Arazi toplulaþtýrýlmasýndaki son durum nedir?
Bugüne kadar toplam 5,5 milyon hektar arazi

toplulaþtýrmasý tamamlandý. 1,9 milyon hektar alanda
ise çalýþmalar devam ediyor. 2023 yýlý hedefi 14 milyon
hektar alanda toplulaþtýrma. 

30.Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði konusunda
ne gibi tedbirler alýnýyor?

Tarýmsal Kuraklýk Eylem Planý oluþturuldu. Ülke
çapýndaki 1.200 Tarýmsal Gözlem istasyonu sayesinde
iklim verileri takip ediliyor. Tarýmsal faaliyetlerden
kaynaklanan karbon emisyonu izleniyor. Konya'da Bahri
Daðdaþ Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü bünyesinde
"Kuraklýk Test Merkezi" , Erzurum'da Doðu Anadolu
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü bünyesinde ise "Soðukluk
Test Merkezi" kuruldu. Stratejik tüm bitkisel ürünler için
kuraklýða ve soðuða dayanýklý bitki ýslah çalýþmalarý
baþlatýldý. 

31.Tarým sektörünü düzenleyen kurumlarda ne
gibi deðiþiklikler olacak?

Piyasada arz-talep dengesini ve fiyat istikrarýný
saðlayarak, üretici gelirinin korunmasý ve sanayinin

ihtiyacý olan hammaddenin zamanýnda karþýlanmasý
amacýyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Et ve Süt
Kurumu (ESK), Tarým Kredi Kooperatifleri, Tarým
iþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM)'in rolleri deðiþiyor,
etkinlikleri artýrýlýyor. 

32.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hangi
ürünlerde söz sahibi olacak?

TMO, hububat dýþýnda ihracat potansiyeli yüksek
olan fýndýk, kuru kayýsý, kuru incir, kuru üzüm,
antepfýstýðý ve sofralýk zeytinde piyasada dengeleyici rol
üstlenecek. 

33.TMO, depoculuktan çekiliyor mu?
Çekiliyor ama özel sektöre uzun süreli kiralama

yöntemiyle 3 milyon ton kapasiteli hububat depolarý
yaptýracak. 

34.Et ve Süt Kurumunun yeni dönem hedefi
nedir?

ESK, kýrmýzý et üretiminin sürdürülebilmesi ve
artýþýnýn devamý için randýmana göre alým sistemi, prim
(sözleþme primi, nakliye primi, erken/geç kesim primi)
uygulamasý, aile iþletmeciliðinin desteklenmesi vb.
esaslar getirerek sözleþmeli besicilik modelini ülke
geneline yaygýnlaþtýrarak devam ettirecek. 

35.Sütteki fiyat istikrarsýzlýðýnýn önüne geçmek
için ESK neler yapacak?

Et ve Süt Kurumu, süt arzýndaki fazlalýktan dolayý
fiyatlarý dengelemek ve damýzlýk sýðýrlarýn kesim sevkini
engellemek için üretici veya üretici örgütleri üzerinden
süt alýmlarý yapmaya devam edecek. Toplanan sütler süt
tozu olarak ihraç edilebilecek. 

36.Sertifikalý tohum alanýnda ne gibi deðiþiklikler
olacak?

TAGEM ile TÝGEM iþbirliðinde verim ve kalite
yönüyle öne çýkacak yeni yerli sebze çeþitlerinin elde
edilmesi amacýyla 2017'de "Yerli Sebze
Tohumculuðunun Geliþtirilmesi Projesi" uygulamaya
konuldu. TÝGEM - Özel Sektör iþbirliðiyle ülkemizin açýðý
bulunan çeþitlerdeki sertifikalý tohumlarýn üretim
alanlarý 40 bin dekardan 100 bin dekara çýkarýlacak. 

37.Tarým Kredi Kooperatifleri (TKK) çiftçiye ne gibi
yeni hizmetler sunacak?

TKK, yatýrým ve büyüme yýlý ilan ettiði 2017 yýlýnda
550 milyon TL'lik yatýrým yapacak. Kredi faiz
oranlarýnda indirime giderek çiftçiye finansman desteði
saðlayan TKK, Aksaray, Þanlýurfa, Erzurum ve Kýrklareli'
de yeni yem fabrikasý kuracak. Ayrýca ürünlerin
muhafazasý ve mahsulün zamanýnda pazara
sunulabilmesi için 330 bin ton kapasiteli lisanslý depo
yatýrýmý gerçekleþtirecek. 

38.Alo 174 Gýda Hattý hangi konularda tüketiciye
hizmet verecek?

Ala 174 Gýda Hattý'nýn kapasitesi baþta gýda
olmak üzere Bakanlýðýn görev alanýna giren her konuyu
kapsayacak þekilde vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. 

güncel
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Samsun Gýda A.Þ. Kargo Müdürü Celal
ENLÝOÐLU'nun, geçtiðimiz günlerde Ýl Gýda Tarým
Hayvancýlýk Müdürlüðümüze ziyaretinin ardýndan, biz
de bir çeþit iade-i ziyarette bulunarak, kuruluþun
faaliyetleri hakkýnda sizler için bilgi aldýk. Samsun
Gýda A.Þ. Kargo "ne zaman ve ne gibi misyonlarla
faaliyete geçti, Samsun'umuz için ne gibi avantajlarý
bünyesinde barýndýrýyor, açmazlarý- gelecek hedefleri
neler" bunlarý sizler için masaya yatýrdýk, iþte o
sorular ve cevaplarý…

SAMTÝM: Samsun Gýda Çarþamba Havalimaný
Kargo Terminali ve Samsun Gýda A.Þ. Kargo ne
zaman faaliyete geçti?

Celal ENLÝOÐLU: Türkiye'nin dünyaya açýlan 6
hava kargo terminalinden biri olan Samsun Gýda
Çarþamba Havalimaný Kargo Terminali, Türkiye'nin
tek özel hava kargo terminali olma özelliðini
taþýmaktadýr. Türkiye'de sadece 7 adet bulunan hava
kargo terminalleri arasýnda ayný zamanda ilk özel
teþebbüs olma özelliðini de taþýyan þirketimiz, Metro
Holding bünyesinde ve THY ile ortaklaþa yürüttüðü
faaliyetlerine ilk olarak 2007 yýlýnda kazandýðý bir
ihale sonucu adým atmýþtýr. O günden bu yana da;
sadece kargo taþýmacýlýðý ile deðil, Samsun'umuz için
bazý ilçelerimizde küçük- orta çapta sanayi faaliyetleri
ve zaten öteden beri yürütmekte olduðu insan
taþýmacýlýðý alanlarýnda istihdam, umut, katký
sunmaktadýr.

SAMTÝM: Burada büyük bir alanda hizmet
veriyorsunuz, biraz altyapýdan bahsedebilir miyiz?

Celal ENLÝOÐLU: Elbette. Þirketimiz, verdiði

kargo hizmetleri için THY ile kargo taþýmacýlýk
anlaþmasý yapmýþ, kargo acenteliði faaliyeti için
uluslararasý  hava kargo taþýmacýlýðý birliði IATA üyesi
olmuþ olup, geçici depolama izin belgesi alýnmýþ ve
ayrýca  soðuk hava depolarý ve taþýma için forklift
gibi gereklilikleri bünyesinde bulundurmaktadýr.
Halihazýrda 5000 m2 kapalý, 5000 m2 açýk alaný ve
1000 m2 sundurmasý, 1800 m3'lük hacimde 6 adet
soðuk hava deposu, 1152 m2'lik 3 adet soðuk hava
deposunun da bulunduðu lojistik depolama alaný ve
1000 m2 gümrüklü geçici depolama alaný ile her
türlü depolama ihtiyacýnýza cevap verebilecek
kapasitededir. Binamýz, þirketimize ait özel güvenlik
personelleri ve kamera sistemleriyle 24 saat güvenlik
korumasýna sahiptir.  Giriþ kapýsýnda güvenlik
personeli ve kapý detektörü, ihracat bölümü giriþ
çýkýþlarda ise Mkart sistemi ve kargo giriþinde de X-
ray ünitesi mevcuttur.  Bütün bu altyapý
avantajlarýmýzla; Türkiye'de 36 noktaya, yurtdýþýnda
ise THY'nin ulaþtýðý tam 265 noktaya kargo hizmeti
sunmaktayýz. 

SAMTÝM: Samsun Gýda A.Þ. Kargo neler taþýr,
biraz da bundan bahsedelim dilerseniz..

röportaj

SAMSUN GIDA A.Þ. KARGO GÜVEN TAÞIR…

Ropörtaj    : Hatice OLGUN
Fotoðraflar: Recep YAPINCAK 
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makale Hatice Çiler YÜCEL / Ziraat Müh.
Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þb.

SEBZE YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE ZÝRAÝ MÜCADELE
Sebzelerin insan beslenmesindeki öneminin

anlaþýlmasýndan sonra bütün dünyada sebzeler
üzerindeki araþtýrmalar yoðunlaþmýþtýr. Özellikle bitki
ýslahýnýn saðladýðý yararlarýn tespitinden sonra
sebzeler üzerinde yapýlan çalýþmalarýn daha da
arttýðýný, buna baðlý olarak elde edilen baþarýlarýn
baþ döndürücü boyutlara ulaþtýðýný görüyoruz.

Saðlýklý beslenmenin þartlarýnýn açýklýk
kazanmasý sebzelerin insan beslenmesindeki yerini
daha açýk bir þekilde ortaya koyduktan sonra sebze
tüketimine yönelim artmýþtýr. Buna baðlý olarak insan
beslenmesinde uygulanan rejimlerde ibre sebze
tüketimine doðru kaymýþtýr. Bu yönelim beraberinde
sebzelere olan talebi getirmiþ ve sebze üretiminin
artýþýna neden olmuþtur.

Sebze yetiþtirme konusunda ülkemizde ve
dünyada meydana gelen geliþmelerin ana
nedenlerinden biriside sebzelerin mevsime baðlý
olarak üretilmesini ortadan kaldýrmadaki baþarýlar
oluþturmuþtur. Özellikle ülkemizde iklim ve çevre
faktörlerinin olaðanüstü imkanlar sunmasý, ulaþtýrma
imkanlarýnýn hýzla geliþmesi, sebze tüketiminin her
mevsimde bütün bölgelerimizde artmasýna neden
olmuþtur. Ayrýca sebzelerin üretim alanlarýnýn

artýrýlmasýnda düþük ve yüksek sýcaklýklara dayanýklý
çeþitlerin geliþtirilmesinde önemli rolü olmuþtur. 

Tarýmsal Üretim Deðerinde 2016 yýlýnda sebze
yetiþtiriciliði Samsun ili Ülke Ýçerisinde %4,09 'e
yükselmiþtir. Samsun ilinde yaklaþýk 396.949 dekar
alanda 1.240.684 ton sebze üretimi ile tüm
sebzelerin üretiminde ülke içerisinde önemli bir yer
kapsamaktadýr. Samsun ilinde en çok ekiliþi yapýlan
ürünler taze fasulye, beyaz lahana, salçalýk biber,
domates, kýrmýzýlahana, patlýcan, karpuz, kavun,
marul, pýrasa, ýspanak, karnabahar gibi sebzelerdir.
Ülkemiz 720.257 ton lahana üretimi ile dünyada 16.
sýrada yer almaktadýr (FAO, 2013). Beyaz baþ lahana
üretiminin, toplam sebze üretimi içerisindeki payý
hâlen %1,74'tür. Kýrmýzý baþ lahananýn ise son
yýllardaki üretim ve verim deðerleri artýþ
göstermesine raðmen, toplam sebze üretimindeki
payý yaklaþýk %0,6 oranýndadýr. Samsun ili, hem
beyaz baþ lahana (105.212 ton) hem de kýrmýzý baþ
lahana (109.535 ton) üretimi bakýmýndan ülkemizde
ilk sýrada yer almaktadýr (TÜÝK, 2015).

Samsunda bitkisel üretim yapýlan alanlarýn
yaklaþýk % 7 sini sebze yetiþtiriciliði yapýlan alanlar
oluþturmaktadýr.
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Üretimin kalitesini ve miktarýný artýrmada
sulama, gübreleme, toprak iþleme, ýslah vb. ne kadar
önemli ise zirai mücadelede o kadar önemlidir.
Ülkemizde hastalýk, zararlý ve yabancý otlara karþý
yýlda ortalama 39.000 ton tarým ilacý
kullanýlmaktadýr. Bu miktar geliþmiþ ülkelere oranla
oldukça düþüktür. Ancak ülkemizin bazý bölgeleri ile
bazý ürünlerde gereðinden fazla ve bilinçsiz olarak
ilaç kullanýmý olduðu da bilinmektedir. Dolayýsýyla
hatalý ilaç kullanýmýnýn insan saðlýðý, hayvanlar, çevre
ve doðal yaþam üzerinde pek çok olumsuz etkileri
bulunmaktadýr.

Yetiþtirilen bitki çeþidine baðlý olarak, farklý
zararlý ve hastalýklarýn görülmesi doðaldýr. Ancak,
gerek hastalýk gerekse zararlý olsun her zaman
problem olmayabilir. Yapýlan en önemli iþ, ürün
kaybýna neden olan etkenlerin hangi seviyede iken
zarar meydana getirebileceklerinin saptanmasýdýr.
Her zararlý veya hastalýk için önce zarar yapma
seviyesi, zarar derecesi belirlenmeli, sonra
uygulanacak mücadele yöntemi seçilmelidir.

Günümüzde bilinçsiz Ýlaç kullanýmýndan
kaynaklanan doðal dengenin bozulmasý gibi
sorunlarýn gündeme gelmesi, mekanik, kültürel,
biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin
koordineli bir þekilde uygulandýðý Entegre Mücadele
Yönteminin uygulamaya aktarýlmasýna neden
olmuþtur.

Ýlaçlar, bitkiler üzerine püskürtüldükten sonra
genellikle sýcaklýk, ýþýk, yaðýþ gibi çevresel etkiler
nedeniyle zehirliliklerini zaman içinde kaybederler.
Belirli bir süre sonra zehirli kalýntý miktarý insan
saðlýðý için zararsýz bir seviyeye düþer. Ýlacýn
kullanýmýndan sonra ürünler üzerindeki kalýntý
miktarýnýn insan saðlýðý için zararsýz seviyeye düþmesi
için geçmesi gereken süreye bekleme süresi denir. 

Ürünler, gün olarak verilen bu süre geçmeden
hasat edilmemeli ve tüketilmemelidir. Bu nedenle,
bekleme süresi, ilacýn son kullanýmý ile ürünün
hasadý arasýnda geçmesi gereken süre olarak da tarif
edilir. Bu süre, her ilacýn etiketinde (üzerinde)
yazýlýdýr. Ýlaçlarýn bekleme süresinin hasat
döneminde mümkün olduðunca çok kýsa olmasý
gerekir. Böylece, ürünler üzerindeki ilaç kalýntý miktarý
en aza ve dolayýsýyla zararsýz seviyeye indirilmiþ olur.

Hastalýk ve zararlýlara karþý kullanýlacak ilaçlar,
daima o hastalýk ve zararlýya karþý ruhsatlý olmalýdýr.
Kullanýlacak ilaçlar, kullanma dozlarý, kullanma
zamanlarý ile ilgili bilgiler en yakýn Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe veya Ýl Müdürlüðünden alýnmalýdýr. 

Kimyasal mücadele, mücadele yöntemleri
içinde en son baþvuracaðýmýz yöntem olmalýdýr.
Herhangi bir zararlýya karþý ilaçlý mücadele yapýlacak
ise O zararlýyý hedef alan uygun ilaçla, uygun dozda
ve en uygun zamanda yapýlmalýdýr.

makale
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etkileyen, çok bulaþýcý ve ölümcül bir hastalýktýr.
Dolayýsýyla da bu sektörlerde çok büyük ekonomik
kayýplara neden olmaktadýr.

Tavuk ve hindilere hastalýðýn bulaþmasýnda
birinci dereceden kaz ve ördekler önemli bir rol
oynar.

Hastalýðýn Yayýlmasý:
Ýnfluenza A virüsünün temel taþýnma

mekanizmasý "yabani kuþlarýn göçü" ve "evcil ve
yaban kanatlýlarýnýn mevzuata aykýrý ticareti" yolu ile
olmaktadýr. 

Bulaþmada göçmen ve özellikle yabani su
kuþlarý önemli rol oynamaktadýrlar. Göçmen kuþlar
hasta olmadan bu hastalýðýn etkenini çok uzaklara
taþýyabilirler. Hasta veya taþýyýcý kanatlýlarýn dýþkýlarý
ve akýntýlarý ile bulaþýk yem, su, alet-ekipman,
personel, kuluçkahanede kýrýlan yumurtalar yayýlým
nedenleridir.

Hastalýk en çok hayvandan hayvana bulaþma
þeklinde olmaktadýr. Kanatlý hayvanlardan yumurta
yoluyla yavrularýna bulaþmasý ile ilgili kesin bir kanýt
bulunmamakla beraber hasta hayvanlardan elde
edilen yumurtalarýn kabuklarýnda etkenin varlýðý
tespit edilmiþtir.

Hastalýðýn hava yolu ile taþýnmasý sýnýrlýdýr.

Ayrýca hastalýk böcekler, kan emici sinekler ve
kemirgenlerle hasta hayvanlardan hassas olan
hayvanlara temas yolu ile bulaþýr.

Hastalýðýn hayvanlara bulaþmasýndan
belirtilerinin görülmesine kadar geçen süre (kuluçka
süresi) birkaç saatte olabileceði gibi sýklýkla 1 ila 5
gün arasýnda deðiþebilmektedir.

* Hastalar 1-7 gün içinde ölürler.
* Genellikle hasta kanatlýlar 2 hafta süreyle

etkeni çevreye yayarlar ve 4 hafta sonra hastalýk
etkeni genellikle saptanamaz.

Etkenin Çevre Koþullarýna Dayanýklýlýðý;
*20 ºC'de 7 gün
*4 ºC'de 35 gün
*0 ºC'de 90 günden fazla hastalýk yapýcý

özelliðini korur.
Çevresel koþullara baðlý olarak özellikle

soðukta ve nemli ortamlarda yaklaþýk 105 gün canlý
kalýr. (Bu durum özellikle göl, gölet, vb. sulak
alanlarda dikkate alýnmalýdýr)

Karkaslarda (etlerde) ortam sýcaklýðýnda birkaç
gün canlý kalýr. Buzdolabý sýcaklýðýnda 20-25 güne
kadar canlýlýðýný korur. Kanatlý et ürünleri ette pembe
bölge kalmayacak þekilde piþirildiðinde hastalýk
etkeni ölür.

*Dezenfektanlar; Baþlýca formalin, iyot, fenol
bileþikleri, çamaþýr suyu, sabun, vb. maddeler
etkenin hastalýk yapýcý özelliðini yok eder.

*Asit özellikli maddeler; Etkenin hastalýk yapýcý
özelliðini yok eder.

Hastalýðýn Belirtileri:
*Bulaþma çok yüksektir, çok öldürücü olan

tipleri ile mortalite % 100'e ulaþabilir.                    
*Öksürük, hýrýltýlý solunum, aþýrý göz yaþý

akýntýsý ve gözlerde kýzarýklýk,

*Ýbik ve sakallar ile tüysüz deride ödem,
morarma ve kanamalar,

makale
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik,
Milli Eðitim Bakanlýðý iþ birliði içerisinde
gerçekleþtirdikleri "Geleceðimi Koruyorum" projesini,
Türkiye'nin geleceði olan öðrencilerde insanlýðýn
geleceði olan toprak, su ve çevre konusunda
farkýndalýk oluþturmak için hayata geçirdiklerine
dikkati çekerek "Gençlerimiz, yavrularýmýz ilkokul
çaðýndan itibaren gelsinler görsünler. Teori ve pratiði
buluþturalým, gençliði geleceðe bu þekilde taþýyalým."
dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi
Emine Erdoðan'ýn himayesinde Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý iþ
birliðiyle gerçekleþtirilen "Geleceðimi Koruyorum"
projesi kapsamýnda, "Toprak ve Su Konulu Resim
Yarýþmasý Ödül Töreni" ile kapanýþ toplantýsý
düzenlendi.

Çelik burada yaptýðý konuþmada, projeyi
Türkiye'nin geleceði öðrencilerle insanlýðýn geleceði
olan toprak, su ve çevre konusunda farkýndalýk
oluþturmak için hayata geçirdiklerine dikkati çekerek,
günümüzde birçok deðerin tahrip edildiðini söyledi.
Bunlarýn baþýnda tarým alanlarý ve tabiat deðerlerinin
geldiðini ifade eden Çelik, dünyada tarýma elveriþli 5
milyar hektar arazi bulunduðunu, bunun 1,4 milyar
hektarlýk bölümünün tarým amaçlý kullanýlabildiðini
bildirdi.

Çelik, bilinçsiz sulama, fazla kimyasal
kullanýlmasý ve betonlaþma neticesinde her yýl 12
milyon hektar arazinin tarým dýþý kaldýðýna iþaret
ederek, "Dünyada 1 dakikada 33 futbol sahasý kadar
tarým alaný tarým dýþýna çýkýyor. Programýmýzý
tamamlayacaðýmýz 1 saat içinde yaklaþýk 2 bin futbol
sahasý büyüklüðünde alan tarým dýþýna çýkýyor. Oysa
1 dakikada 250, 1 saat içinde 15 bin çocuk dünyaya

geliyor. Bir taraftan nüfus artýþý devam
ediyor bir taraftan da geleceðimiz olan
topraðýmýzýn elimizden kaydýðýný ibretle
izliyoruz." diye konuþtu.

39 ülkede gýdaya, 80 ülkede suya
eriþimde sorun yaþandýðýna iþaret eden
Çelik, 800 milyon insanýn açlýkla mücadele
ettiðini belirtti. Çelik, 2050 yýlýnda dünya
nüfusunun 10 milyara dayanacaðýný,
üretimde önemli artýþlar yaþanmadýðý
takdirde insanlýðýn çok büyük tehlikelerle
karþý karþýya kalacaðýný söyledi. Çelik,
"Bugün 10 milyon Suriyeli ile baþ
edemeyen dünyanýn önümüzdeki 15-20 yýl
içinde meydana gelecek 700 milyon insan
hareketliliðinin nasýl üstesinden geleceðini
hep beraber düþünmeliyiz. Topraðýmýza
sahip çýkmak durumundayýz. Topraðýmýzý
sele, yele ve bu ülke topraklarýna göz diken
namert ele de vermeyeceðiz." ifadesini

kullandý.
"Tarýmsal sit alaný ilan edilen ova sayýsýný 300'e

çýkaracaðýz"
Ovalarla ilgili yapýlan düzenlemelere de dikkati

çeken Çelik, "202 ovamýz koruma altýna alarak
tarýmsal sit alaný ilan ettik. Bu hafta da büyük
ihtimalle ilgili düzenleme yayýmlanacak ve hýzlý bir
þekilde bunu 300'e çýkaracaðýz. Tespitlerimiz
tamamlanýnca hemen Bakanlar Kurulu kararýna
dönüþüyor. Böylece ovalarýmýzýn tahribatý çok, bu
yüzden 'ne kurtarabilirsek' diye acele ediyoruz."
þeklinde konuþtu.

Çelik, Türkiye'nin gen kaynaklarýna sahip
çýktýklarýný belirterek, yerel tohumun muhafaza
edilerek geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarýn
yürütüleceðini bildirdi. Çelik, organik tarýmýn
yaygýnlaþtýrýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn çay ile
baþlayacaðýný, buna yönelik önemli bir noktaya
geldiklerini belirterek þöyle devam etti:

"Her yaþa göre bir iþin olduðuna inanýyorum.
O sorumluluk getiriyor, toplum ve tabiat ile
kaynaþmayý saðlýyor. Daha yaþanabilir bir dünya için
çocuklarýmýzýn yalnýz internet, ekran gençliði deðil,
domatesi sadece markette gören gençlik deðil,
patatesin aðaçta olmadýðýný bilen bir birey olarak
yetiþtirilmesi gerekiyor. Nasýl olacak bu iþ? Baþta iki
önemli Bakanlýk üzerine düþen görevleri yapacak. Biz
enstitülerimizi, Bakanlýðýmýzýn bütün birimlerini,
Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünün (TÝGEM)
bütün çiftliklerini Milli Eðitim Bakanlýðýna veriyoruz.
Diyoruz ki, Enstitülerimizde faydalý böcek nasýl
yetiþtiriliyor? Hayvancýlýk nasýl yapýlýyor. Gençlerimiz,
yavrularýmýz ilkokul çaðýndan itibaren gelsinler
görsünler. Teori ve pratiði buluþturalým, gençliði
geleceðe bu þekilde taþýyalým."

güncel

“GELECEÐÝMÝ KORUYORUM" PROJESÝ
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Tarih boyunca
insanoðlunun en çok ürettiði
ve tükettiði gýda ürünü olan
ekmek, temel gýda
maddesidir.

Doyurucu ve ekonomik
olmasý nedeniyle
vücudumuzun ihtiyaç duyduðu
besin deðerlerinin birçoðu
ekmekten karþýlanmaktadýr.
Günlük enerjimizin ortalama
%44' ünü sadece ekmekten, %
58' ini ise ekmek ve diðer tahýl
ürünlerinden saðlarýz.

Geleneðin, alýn terinin,
helal kazancýn, emeðin,
uygarlýðýn simgesi,
yemeðimizin katýðý,
sofralarýmýzýn baþ tacý,
sofralarýmýza günde üç kere
misafir olan ve nimet olarak
adlandýrdýðýmýz ekmek, atfedilen bütün kutsal
deðerlere raðmen gerek dünyada gerekse ülkemizde
en fazla israf edilen gýda ürünlerinden biridir.

Ülkemiz ekonomisine olumsuz sonuçlarý olan
ekmek israfýnýn toplumumuzun gündemine taþýnmasý
ve azaltýlmasý için geniþ kapsamlý bir çalýþma
yapýlmasý öngörülmüþtür.

TMO tarafýndan 2008 , 2012 yýllarýnda ekmek
üretim ve tüketimini, tüketim alýþkanlýklarýný, ekmek
israfýnýn boyutlarýný, israfýn nerelerde ve ne þekilde
gerçekleþtiðini ortaya koyan iki ayrý araþtýrma
yapýlmýþtýr.

Araþtýrmaya göre temel gýda maddesi olan
ekmeðin israf edilmesi, toplumumuz tarafýndan hoþ
görülmez davranýþlardan biri olarak görülmekte
olup, aslýnda yapýlan israf kötü niyetten ziyade ihmal
ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadýr.

Araþtýrmaya göre ekmeðin insanlar tarafýndan
tüketilmemesi yani insan gýdasý olarak
kullanýlmamasý, bayatlamýþ ekmeklerin çöpe atýlmasý
yada hayvanlara verilmesi "israf" olarak
deðerlendirilmektedir.

Buradan hareketle ekmek israfýnýn önlenmesi
hususunda toplumumuzun bilinçlendirilmeye ihtiyacý
olduðu görülmüþ ve bu çerçevede bir kampanya
baþlatýlmasýna karar verilmiþtir.

EKMEK ÝSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI
Ekmek israfýný önleme kampanyasý, 17 Ocak

2013 tarihinde dönemin Baþbakaný olan
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN

tarafýndan baþlatýlmýþtýr.
Ýsraf edilen her dilim

ekmekte dünyadaki aç
insanlarýn hakkýnýn olduðu
unutulmamalýdýr. Bu
sorumluluk bilinciyle konuya
iliþkin olarak Baþbakanlýk
Genelgesi yayýnlanmýþ olup,
genelge ile kampanyanýn
koordinasyon görevi
Bakanlýðýmýz ve TMO' ya
verilmiþtir. Kampanya
çalýþmalarý 2013/3 sayýlý
Baþbakanlýk Genelgesi ve 16
Þubat 2015 Tarihli Yüksek
Planlama Kurulu (YPK) kararý
doðrultusunda tüm kurum ve
kuruluþlar, STK 'lar,
Üniversiteler, özel eðitim
kurumlarý ve özel firmalar ile
koordineli olarak 2018 yýlý
sonuna kadar Bakanlýðýmýz

ve TMO koordinasyonunda etkin bir þekilde devam
edecektir.

Kampanyanýn sonuçlarýný ölçmek ve
oluþturduðu etkileri belirlemek amacýyla 2013 yýlý
sonunda bir araþtýrma yapýlmýþtýr. Araþtýrma
sonuçlarýna göre 2012 yýlýnda günde 5,95 milyon
(yýlda 2,17 milyar) adet olan ekmek israfý, kampanya
etkisiyle günde 4,9 milyon (yýlda 1,79 milyar) adede
düþmüþtür. Kampanya ile günde  1 milyon 50 bin,
yýlda ise 384 milyon adet ekmek çöpe atýlmaktan
kurtarýlmýþtýr. Ýsraf miktarýnda ise ortalama % 18' lik
bir azalma saðlanmýþtýr.

Kampanya ile milli ekonomimizde de yýllýk 2,8
milyon TL tasarruf saðlanmýþtýr.

EKMEK ÝSRAFINININ ÖNLENMESÝ ÝÇÝN
ALINABÝLECEK TEDBÝRLER

*Ekmeðin evlere ve kurumlara ihtiyaçtan fazla
alýnmamasý

*Toplu yemek yenen yerlerde sýklýkla tercih
edilen rol ekmeðin üstü kapalý veya ambalajlý olarak
sunulmasý

*Ekmeðin sofralarda tüketilecek kadar ve ince
dilimler halinde sunulmasý

*Fýrýnlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretilmemesi
ve iade ekmek kabul edilmemesi

*Ekmek üretiminde çalýþanlarýn ve tüketicilerin
bilgilendirilmesi

*Ekmeðin doðru yöntemlerle muhafaza
edilmesi

bir konu

SOFRALARIMIZIN BAÞ TACI, YEMEÐÝMÝZÝN KATIÐI
EKMEÐÝMÝZÝ  ÝSRAF ETMEYELÝM
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Sayýn Faruk
ÇELÝK, Bakan Yardýmcýsý Mehmet DANÝÞ, Müsteþar
Dr. Nusret YAZICI, Genel Müdürlerimiz, Daire
Baþkanlarýmýz, Samsun Valisi, Samsun Büyükþehir
Belediye Baþkaný, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürümüzün de iþtirakleri ile 18 Mayýs 2017
tarihinde gerçekleþtirilen "2. Yerel Tohum Buluþmasý"
etkinliði kapsamýnda düzenlenen "Yöresel Yemekler
Yarýþmasý" Samsun, Ordu, Sinop, Bolu, Rize ve Artvin
illerinden katýlan ikiþer kiþilik ekiplerle Samsun'da
gerçekleþmiþtir. 

Organizasyonunu Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünün yaptýðý ve puanlamanýn hazýrlýk
aþamasý, sunum ve lezzet kriterlerinin tamamýný
kapsadýðý yarýþmada, Samsun'dan katýlan
yarýþmacýlar, Kýrçan Koruklu Ekþili Dolma, Ordu'dan
katýlan yarýþmacýlar, Karalahana Dolmasý ve
Kalduruk, Sinop'tan katýlan yarýþmacýlar, Mantý ve
Nokul, Bolu'dan katýlan yarýþmacýlar, Köroðlu Fýrýn
Güveç ve Kýzýlcýk Tarhanasý, Rize'den katýlan
yarýþmacýlar, Hamsi Köfte ve Muhlama, Artvin'den
katýlan yarýþmacýlar ise Lopucel ve Etli Gendime isimli
yemekleri piþirmiþlerdir.

Yarýþmaya, Gýda ve Yem Þube Müdürü Semra
GÜLTEN'in baþkanlýðýnda, Ondokuzmayýs
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gýda Mühendisliði
Bölümünden Doç.Dr. Hüseyin GENÇCELEP, Samsun
Lokantacýlar, Pastacýlar, Tatlýcýlar, Pideciler Odasý
Baþkaný Ýsmail BALCI, Gýda ve Yem Þube
Müdürlüðünde görevli Ziraat Mühendisi(Gýda
Kontrolörü) Gülay YENÝGÜN ve Gurme Yunus Emre
AKKOR jüri olarak katýlmýþtýr. Jüri üyeleri, yarýþmaya

katýlan yemeklerin hazýrlýk aþamasýndan baþlayarak
sofra hazýrlanmasý, ve sunum þekli dahil tüm
aþamalarýna puan vermiþtir. En son tadým
aþamasýndan sonra puanlamalarýný yapmýþlardýr.
Yarýþmaya destek veren jüri üyelerine yarýþma
sonunda Gýda ve Yem Þube Müdürü Semra GÜLTEN
tarafýndan teþekkür plaketi takdim edilmiþtir.

2. Tohum buluþmasý etkinliði münasebetiyle
konuþmalarý yaptýktan sonra hazýrlanan stantlarý
ziyaret eden Sayýn Bakanýmýz, Yöresel Yemekler
yarýþmasýnda hazýrlanan ve sunumu yapýlan
yemeklerin tadýmýný yaparak yarýþmacýlardan
yemekler hakkýnda bilgi almýþtýr.

Yarýþma sonucunda eþitlik saðlanmýþ ve tüm
yarýþmacýlar altýn ve madalya ile Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Faruk ÇELÝK tarafýndan
ödüllendirilmiþtir.

YÖRESEL YEMEKLER YARIÞMASI BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ
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Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim
Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðýnýn yürüttüðü
program kapsamýnda Samsun Ýlimizde düzenlenen
"Tarýmda Genç Giriþimci Kadýnlar Güçleniyor
Programý Proje Yarýþmasý"ný, Çarþamba Ýlçesi
Yeþilova Mahallesinden Ayþe AKKUÞ,  "Ayþe Hanýmýn
Çiftliði" adlý manda yetiþtiriciliði projesi ile kazandý.

2015 yýlýnda 8 pilot ilde "Kadýn Çiftçiler
Tarýmsal Yayým Projesi" adý altýnda uygulanmaya
baþlanan programýn amacý; tarýmýn her alanýnda
eðitim çalýþmalarýna önem vererek, üretici ve
giriþimci ruha sahip kadýnlarý bilgilendirmek,
uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesinde
etkinliklerini arttýrmak olarak belirlendi. Proje
kapsamýnda 13 ilçeden katýlan 194 kadýn çiftçiye
Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü,
KOSGEB ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðünün ortaklaþa
yürüttüðü 32 saat ve 4 gün süren "Tarýmda Genç
Giriþimci Kadýnlar Güçleniyor Programý Uygulamalý
Giriþimcilik Eðitimi"nden yararlanan 84 kadýn
çiftçimiz tarafýndan:

7 adet Kanatlý Hayvan Yetiþtiriciliði
38 adet Büyükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði
1 adet Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði
25 adet Bitkisel Üretim
3 adet Solucan Gübresi
2 adet Ana Arý Üretim Projesi
1 adet Ýpekböcekçiliði Projesi
4 adet Kýrsal Turizm Projesi
1 adet Güneþ Enerjisi Projesi
1 adet Tarým Makinalarý

1 adet Geri Dönüþüm Ürünlerinin Kullanýmý 
olmak üzere toplamda 84 adet farklý ve özgün

proje hazýrlanmýþtýr.
Projelerini hazýrlayan genç kadýn

giriþimcilerimiz için, Cumhurbaþkanlýðý Makamýnýn
himayelerinde ikincisi geçtiðimiz günlerde ilimizde
düzenlenen "2. Yerel Tohum Buluþmasý Etkinliði"
kapsamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz
Sayýn Faruk ÇELÝK'in de katýlýmýyla Proje Pazarý ve
Sertifika Töreni düzenlendi. Tören alanýnda
hazýrlanan proje pazarýnda giriþimciler,
hazýrladýklarý projeleri ve ürettikleri ürünleri
sergileme fýrsatý buldu. Yapýlan konuþmalarýn
ardýndan 5 kiþilik baðýmsýz jüri tarafýndan belirlenen
ve ilk 3'e giren projeler açýklandý. Açýklanan sonuca
göre;

Çarþamba Ýlçesi Yeþilova Mahallesinden proje
yarýþmasýna katýlan Ayþe AKKUÞ 'un hazýrladýðý "Ayþe
Hanýmýn Çiftliði" adlý manda yetiþtiriciliði projesi
birinci seçildi.

Kavak Ýlçesi  Çalbaþý Mahallesinden katýlan
Zeynep ÝNEL'in hazýrladýðý "Kaz Kazandýrýyor" adlý Kaz
Yetiþtiriciliði ve Kaz Tiriti Yapýmý projesi ikinciliðe layýk
görüldü.

Ondokuzmayýs Ýlçesi Esenyel Mahallesinden
Þüheda ÞEN'in "Herþey Bir Tomurcuk Gülle
Baþlar''adlý projesi ise üçüncü olarak yarýþmayý
tamamladý.

Birinci, ikinci ve üçüncülüðe layýk görülen
giriþimci kadýnlarýmýz ödüllerini Sayýn Bakanýmýz
Sayýn Faruk ÇELÝK'in elinden alýrlarken; ilk 3'e
girmeye hak kazanan projeler Bakanlýðýmýzýn
belirleyeceði bir tarihte, 16 ilin yarýþacaðý  Türkiye
Finalinde Samsun'umuzu temsil edecektir. Þimdiden
baþarýlar diliyoruz.

Tarýmda Genç Kadýn Giriþimciliðinin Güçlendirilmesi Programý
Kapsamýnda Düzenlenen Proje Yarýþmasý Sonuçlandý
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Bafra Ýlçemizin Yakýndaþ Mahallesi'nde ikamet
etmekte olan 53 yaþýndaki Erkan Canalp'a ait
Montofon ýrký inek, suni tohumlama sonucu bir
seferde dört adet buzaðý dünyaya getirdi.

Yaklaþýk 40 senedir hayvancýlýk yapan ve
kendi deyimiyle babadan atadan besicilikle uðraþan
Erkan Canalp; "Ayný inek bundan önce yapmýþ
olduðu 3 doðumda da ikiz buzaðý dünyaya getirerek
bizi sevindirmiþti, ancak bu defa ki dördüzler inanýn
bize de sürpriz oldu." dedi. Geçtiðimiz 13 Nisan
gecesi gerçekleþen doðumda, 3 diþi ve 1 erkek
buzaðý dünyaya getiren Montofon ýrký ineði, hayvan
alýmý için gittikleri Bursa Karacabey Harasýndan 3
aylýkken alýp Bafra'ya getirdiklerini ve ayný ineðin
yavrusunun da geçtiðimiz günlerde ikiz buzaðý
dünyaya getirdiðini söyledi. 

Ýþletmesindeki 120 büyükbaþ hayvanýn
sütlerini satarak elden çýkarmaktansa, buzaðýlarýn
beslenmesinde takviye olarak kullanmayý
yeðlediklerini belirten Canalp; "Benim de 3 oðlum
var, beraber hayvancýlýk iþiyle uðraþýyoruz. Bu
hayvanlar da artýk birer evladýmýz gibi. Bu yavrularýn
ufak çocuktan farký yok. Gece saatlerinde dünyaya
geldiler, biz de biberonla aðýz sütlerini verdik. Hele
de bu dördüzlerin toparlanmasý için yumurtayý sütle
çýrpýp içiriyoruz, vitamin takviyeleri veriyoruz, kendi

yediðimizden onlara da
yediriyoruz. Yavrularý bizden
isteyen oldu, ancak þuan için
satmayý düþünmedik,
kýyamadýk." diye konuþtu.

Konu ile ilgili bir
açýklama yapan Ýl Müdürümüz
Nail KIRMACI, dördüz
buzaðýlarýn sahibi Erkan
Canalp'i gýyabýnda tebrik
ederek; "Ýl Gýda Tarým
Hayvancýlýk Müdürlüðü olarak,
daha öncesinde olduðu gibi
bundan sonraki aþamalarda
da bu üreticimizin ve tüm
üreticilerimizin yanýnda
olduðumuzu bu vesileyle
hatýrlatmak isterim." dedi.

BAFRALI ÜRETÝCÝNÝN DÖRDÜZ BUZAÐI SEVÝNCÝ
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Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüz Nail
KIRMACI, genç çiftçilere 30'ar bin Liralýk hibe desteði
saðlayacak programa gençlerin yoðun ilgi
gösterdiðini belirterek desteklerden faydalanmak
için müracaatta bulunan 3.268 projenin
deðerlendirilmesi iþleminin tamamlanarak hibe
almaya hak kazanan 252 genç çiftçi projesinin
askýya çýktýðýný söyledi.

Ýl Müdürümüz KIRMACI, genç çiftçi projelerinin
desteklenmesi ile ilgili olarak aþaðýdaki açýklamayý
yaptý: "Genç Çiftçi Projeleri uygulama takvimine göre
hibe almaya hak kazanan genç çiftçi listeleri 30
Mayýs- 05 Haziran 2017 tarihleri arasýnda 5 iþ günü
tüm Ýl/ Ýlçe Müdürlüklerinde askýda kalacak. Baþvuru
yapan genç çiftçiler, bulunduklarý ilçelerin
Müdürlüklerine baþvurarak veya
"https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden
durumlarýný öðrenebilecekler.

Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler, 06- 13
Haziran tarihleri arasýnda Ýlçe Müdürlüklerimiz ile
yapacaklarý sözleþmelerden sonra projelerini
faaliyete geçirmeye baþlayabilecekler. 2017 yýlý için
hibe verilecek 252 projenin; 126'sý büyükbaþ
hayvancýlýk (sýðýr), 10'u manda, 45'i küçükbaþ
hayvancýlýk (koyun- keçi), 19'u büyükbaþ ve küçükbaþ
hayvancýlýk tesisi ve hayvan alýmý, 18'i arýcýlýk, 1'i
ipekböceði yetiþtiriciliði tesisi, 10'u mantar üretimi

tesisi, 21'i örtü altý tesisi, 2'si fide-fidan süs bitkisi
üretimi tesisi alanlarýnda uygulanacak.

Öte yandan Genç Çiftçi projeleriyle ilgili
verdiðimiz bu hibelerin, Kýrsal Kalkýnma
kapsamýndaki desteklerimizin sadece bir parçasý
olduðu belirtmek isterim. Bu destekteki amacýmýz,
hem tarýmsal nüfusu gençleþtirmek hem de kýrsal
kalkýnmanýn gençlerle beraber daha dinamik ve
kalýcý bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak. Verilecek
bu desteðimiz, genç çiftçilerimize ve Samsun tarýmýna
þimdiden hayýrlý olsun."

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Faruk Çelik,
TMO'nun emanet hububat alýmý konusunda
aþaðýdaki açýklamayý yaptý:

"Ülkemizde buðday-arpa hasadýna 15 Mayýs
itibarýyla baþlandý. Güneydoðu Anadolu
bölgemizden baþlanan hasatta henüz %3 seviyesine
ulaþýlmýþtýr. 2017 yýlýnda bir önceki yýla göre buðday
üretiminde %6, arpa üretiminde %12 artýþ bekliyoruz.
Fiyatý önümüzdeki süreçte açýklayacaðýz.

Bu süreçte piyasayý yakýndan takip ediyoruz;
üreticilerimizin maðduriyet yaþamamasý için her türlü
tedbiri alýyoruz. TMO, bugünden geçerli olmak üzere
üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacýný
karþýlamak amacýyla emanet alýmlara baþlayacak.
Üreticilerimiz, ÇKS'de kayýtlý üretim miktarýnýn
tamamýný randevu almak suretiyle TMO iþyerlerine
emanete býrakabilirler.

Ýsteyen üreticilerimiz, emanete býraktýðý ürün
karþýlýðýnda geçen yýlki müdahale alým fiyatý
üzerinden %30 oranýnda avans kullanabilirler.

Emanete býrakýlan ürünlerden, fiyat açýklanýncaya
kadar depo kira ücreti alýnmayacaktýr. TMO, Lisanslý
Depolarla ürün alýmý için protokol imzalamakta,
lisanslý depolara konulan ürünlere alým garantisi
vermektedir.

Lisanslý depolara ürün teslim eden üreticiler;
- % 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf

tutulacak,
- Ürününü teminat göstererek ürün bedelinin %

75'ine kadar kredi kullanabilecek ve bu krediye ait
faizin % 50'si devlet tarafýndan karþýlanacaktýr.

Üreticilerimizin, belirtmiþ olduðumuz bu
avantajlarýndan istifade edebilmeleri ve ürünlerini
uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için
lisanslý depolarý kullanmalarý menfaatlerine olacaktýr.

Amacýmýz, üreticilerimizin ürünlerini memnun
olacaklarý fiyatlardan satabilmesidir. Hasadýn
yoðunlaþmasý ve piyasa þartlarýna göre ilave adýmlar
atýlacaktýr."

2017 GENÇ ÇÝFTÇÝ DESTEKLEMESÝ SONUCU AÇIKLANDI

TMO EMANET HUBUBAT ALIMINA BAÞLADI
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Ramazan ayý nedeniyle, Bakanlýðýmýz Gýda
Kontrol Genel Müdürlüðünün 25.05.2017 tarih ve
E.1276800 sayýlý yazýsýna istinaden unlu mamuller,
ekmek, pide, tatlý, þeker ve þekerli mamuller üretim
ve satýþ yerleri ile gýda satýþ ve toplu tüketim yerleri
baþta olmak üzere gýda iþyerlerinin denetimlerine
aðýrlýk verilmesi, "ramazan paketi" adý altýnda
muhtelif gýdalarýn bir arada yer aldýðý paketlerin satýþ
ve daðýtýmýnýn yapýldýðý iþ yerlerine yönelik
denetimlerin daha sýk ve etkin bir þekilde yapýlmasý
hususunda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðümüz bünyesinde 17 Ýlçemizde denetimler
baþlamýþ olup, Ramazan ayý boyunca devam
edecektir. Denetimlerin daha hýzlý ve etkin olabilmesi
için bazý Ýlçe Müdürlüklerimize, Ýl Müdürlüðünde
görevli gýda kontrolörleri ile destek saðlanmaktadýr. 

Gýda denetimleri konusunda açýklama yapan Ýl
Müdürümüz Nail KIRMACI "Samsun Ýli genelinde
1.461 gýda üretim yeri, 5.941 gýda satýþ ve toplu

tüketim yeri olmak üzere toplam 7.402 iþyeri
denetlenmiþ olup, 37 iþyerine gýda mevzuatýna
uygunsuzluktan idari para cezasý uygulanmýþtýr.
Hijyen, taklit, taðþiþ gibi insan saðlýðýný tehdit eden
hususlar baþta olmak üzere, gýda mevzuatýnda
belirtilen koþullarý saðlamayan iþletmeler hakkýnda
yasal yaptýrýmlar konusunda taviz verilmeyecektir"
dedi. 

Su ürünleri kaynaklarýnýn korunmasý ve
sürdürülebilirliðinin saðlanmasý amacýyla,  iç sular ve
baraj gölleri baþta olmak üzere tüm denetim
noktalarýnda denetimlerin etkin bir þekilde devam
ettiðini bildiren Samsun Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürümüz Nail KIRMACI konuyla ilgili olarak
þunlarý söyledi: "1380 sayýlý Su ürünleri Kanununa
baðlý su ürünleri avcýlýðýný düzenleyen tebliðler
gereði, Ýlimizde iç sularda ticari ve amatör amaçlý su
ürünleri av yasaklarý 01 Nisan 2017 tarihinde,
denizlerimizde 15 Nisan 2017 tarihinde baþlamýþ
olup; iç sularda 30 Haziran 2017, denizlerimizde 01
Eylül 2017 tarihinde sona erecektir.

Ýl Müdürlüðümüz su ürünleri kontrolörleri
tarafýndan su ürünleri avlak sahalarýnda, karaya çýkýþ
noktalarýnda, nakil araçlarýnda ve su ürünleri satýþ
noktalarýnda, av yasaðýnýn baþladýðý tarihten bugüne
kadar toplam 283 adet denetim yapýlmýþ, yapýlan
denetimler sonucu 3800 m. misina að, 1 adet
serpme aðý ve 3 adet  týrývýrýya el konulmuþtur. Ayrýca
aðlarda takýlý bulunan canlý balýklar ile kan sülükleri
doðal ortamlarýna býrakýlmýþ olup, yapýlan
denetimlerde usulsüz su ürünleri avcýlýðý yaptýðý tespit
edilen 26 kiþiye toplam 29.456,00 TL. Ýdari para
cezasý uygulanmýþtýr. Baþta balýkçýlarýmýzýn ve tüm
halkýmýzýn yasaklara uymalarý konusunda gerekli
hassasiyeti göstermelerini önemle temenni

etmekteyiz. Tüm halkýmýzdan; av yasaklarýna
uymaksýzýn yasak dönemde avcýlýk yapanlarý baþta
en yakýn Ýl/ Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüklerimiz olmak üzere, Jandarma, Emniyet ve
Belediye Zabýta Teþkilatlarýna bildirmelerini talep
etmekteyiz.

Unutmayalým ki, sürdürülebilir avcýlýðýn
saðlanmasý, tüm balýklara yaþamlarý boyunca en az
bir kere üreme imkâný vermekle saðlanýr. Av
yasaklarýna uymadan avcýlýk yaparak günü
kurtarmak yerine, av yasaklarýna uyarak geleceðimizi
kurtarmalýyýz".

RAMAZAN AYI VE YAKLAÞAN BAYRAM NEDENÝYLE GIDA DENETÝMLERÝ YOÐUNLAÞTIRILDI 

MÜDÜRLÜÐÜMÜZ SU ÜRÜNLERÝ DENETÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR
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DÜNYA VETERÝNER HEKÝMLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

Kemik geliþmesinin ve vücut þeklinin
oluþmasýnýn temel taþý olan kalsiyumun ana kaynaðý
olan süt, içerdiði protein, vitamin ve minerallerle
zihinsel geliþimde de önemli rol oynuyor. 

Saðlýklý bir yaþamýn temel gereksinimlerinden
biri olan, enerji ve besin öðelerinin birçoðunu
bünyesinde depolayan sütün, yeteri kadar tüketiminin
yaný sýra saðlýklý olanýnýn tüketilmesi de çok
önemlidir. Yapýlan araþtýrmalarda uzun ömürlü
sütlerin doðal olmadýðý için saðlýksýz olduðu
inancýnýn çok yaygýn olduðu düþünülmektedir. Bu
inancýn aksine uzun ömürlü sütler, çið sütlere göre
daha saðlýklý sütlerdir. Saðlýklý süt tüketmek, UHT ve
pastörizasyon yöntemleri mümkündür.

UHT sütler ise çok özel ve oldukça pahalý
teknolojik koþullarda sterilize edilerek, steril ambalaj
malzemesiyle paketlenerek elde edilmiþ sütlerdir.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan onay almýþ
iþletmelerde üretilen, "Kalite" ve "Gýda Güvenliði"
denetiminden geçmiþ ambalajlý süt ve süt ürünleri,
insan saðlýðýna zararlý mikroorganizmalar içermez,
muhafaza koþullarýna uyulduðu takdirde son
kullanma tarihine kadar tazeliðini korur.

Süt hakkýnda toplumu bilinçlendirmek ve

tüketimin artmasýný teþvik etmek amacýyla her yýl 21
Mayýs tarihi "Dünya Süt Günü" olarak kutlanýyor.
Birleþmiþ Milletler Uluslararasý Sütçülük
Federasyonu'nun 1956 yýlýnda bütün üye ülkelerde
kutlanmasý kararý aldýðý "Dünya Süt Günü", 1991
yýlýnda ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayýs Dünya
Süt Günü'nün içinde bulunduðu 21 - 28 Mayýs
tarihlerini kapsayan hafta da "Süt Haftasý" olarak
kutlanmaktadýr.

Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü olarak hepinizin "Dünya Süt Günü" ü
kutluyor ve "Saðlýk için. süt için" diyoruz.

Her yýl Nisan ayýnýn son Cumartesi günü
kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü, bu sene
29 Nisan 2017 tarihinde kutluyoruz. Konu ile ilgili bir
açýklama yapan Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk
Müdürümüz Nail KIRMACI þunlarý söyledi:

"Dünya Veteriner Hekimler Birliði ve Dünya
Hayvan Saðlýðý Örgütü bu günü birlikte organize
ederken amaç; veteriner hekimlerin çalýþmalarýnýn
vurgulanmasý, tanýtýmýnýn yapýlmasý ve veteriner
hekimlerin hayvan saðlýðý/ refahý ve halk saðlýðýnýn
iyileþtirilmesi yolundaki katkýlarýna olan farkýndalýðýn
artýrýlmasý olarak belirtilmektedir. Bu yýlki Dünya
Veteriner Hekimler Günü temasý 'antimikrobiyel
direnç, farkýndalýktan aksiyona" olarak belirlenmiþtir.
Bildiðimiz gibi, antibiyotiðin týpký insanlarda olduðu
gibi hayvanlarda da kontrollü, bilinçli ve dozunda
kullanýlmasý gerekmektedir. Zira etinden sütünden
yararlandýðýmýz ve gýda deðeri olan hayvanlarda
kullanýlan antibiyotiklerin kalýcý etkilerinin, (sadece
doðrudan antibiyotik kullanýmýyla deðil) hayvansal
gýdalarý tüketim yoluyla da insan saðlýðýna zarar

verebileceði unutulmamalýdýr. Veteriner hekimlik zor
bir meslek olup, zaman zaman nahoþ ortamlarda
yürüyen çalýþma þartlarý da oldukça aðýrdýr.
Çoðunlukla hasta hekime deðil, hekim hastanýn
ayaðýna gider. 

Bu vesileyle, kar- kýþ- sýcak- uzak demeden ve
en önemlisi de gece-gündüz ayýrýmý yapmaksýzýn,
tarým ve hayvancýlýðýmýz dolayýsýyla ülkesel
kalkýnmamýz yolunda fedakârane hizmet vermekte
olan tüm veteriner hekimlerimizin gününü kutluyor,
hep birlikte nice yýllara diyorum."

21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜNÜ KUTLADIK
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Topraðýn ve tarýmýn önemi konusunda sosyal
ve bireysel duyarlýlýðýn geliþtirilmesini amaçlayan
"Tarým ve Ýnsan" Fotoðraf Yarýþmasýnýn 9.'su; Genel,
Çiftçi, Öðrenci, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Çalýþanlarý, DenizBank Çalýþanlarý ve Tematik
kategori olmak üzere bu yýl da 6 farklý kategoride
gerçekleþiyor. 

Tematik kategori, 2017 yýlýnda Milli Tarým
Projesi çerçevesinde "Milli Tarým" olarak belirlendi.
Sürdürülebilir bir tarým ve hayvancýlýk anlayýþý
çerçevesinde gýda güvenliðini saðlamayý, tarým
sektöründeki yapýsal sorunlarýn kalýcý bir çözüme
kavuþturulmasý ve böylece gelecek nesillere daha
güçlü, üretken ve müreffeh bir Türkiye býrakmayý
amaçlayan Milli Tarým Projesi uygulamasý ile planlý ve
yeterli üretim modellemesine geçilmiþ olacak.
Tarýmsal hâsýla artýrýlarak ülkemizin dýþa baðýmlýlýðý
sonlandýrýlacak, yaný sýra fiyat istikrarý saðlanacak ve
çiftçimizin refah düzeyi yükseltilecektir. Tarým
alanýnda verimliliði ve rekabeti gözeten Milli Tarým
Projesi, topraðý ve çevreyi koruyan, sürdürülebilir
üretimi destekleyen yapýsý ile yeni bir yaklaþým ve
vizyon öngörmektedir. 

Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI, konuyla ilgili
þunlarý söyledi: "Ýlki 2009 yýlýnda Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn Yayýn Dairesi Baþkanlýðý
tarafýndan gerçekleþtirilen ve daha sonraki yýllarda
Denizbank sponsorluðunun dâhil olduðu etkinlikte
tematik kategori bu sene Milli Tarým Projesi olarak

belirlenmiþtir. Hedefimiz ithal eden deðil ihracat
odaklý büyüyen, üretimi ve verimliliði artýran, sadece
bugünü deðil yarýný da planlayan bir tarým sektörü
olup, her kategoriden bu yönde katýlýmlar
beklemekteyiz. Yarýþmacýlarýn tarým, hayvancýlýk,
toprak, su, su ürünleri, gýda ve muhafazasý, tarým
ürünlerinin iþlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaþamýna
dair her türlü faaliyeti konu alan fotoðraflarla
katýlabileceði yarýþma baþvurularý 12 Haziran 2017
itibarýyla (dün) baþlamýþtýr. 08 Eylül 2017 tarihine
kadar devam edecek baþvurular hakkýnda,
ilgilenenlerin (yarýþma þartlarý, ödüller, jüri vb.)
detaylý bilgilendirme için www.tariminsan.com
adresine bakmalarý gerekmektedir. Þimdiden hayýrlý
uðurlu olsun diyor ve katýlýmcýlara baþarýlar
diliyorum".  

Ýl Müdürlüðümüz Bitki Saðlýðý ve Bitkisel Üretim
Þubesi teknik elemanlarýnca, Ýlimizde bulunan
Elektronik Tahmin ve Erken Uyarý cihazlarýndan
alýnan veriler doðrultusunda, bitki fenolojisi ve iklim
koþullarýnýn da deðerlendirilmesi sonucunda;
30/05/2017 tarihi itibariyle Elma Ýç Kurdu
zararlýsýnýn birinci dölü için ilaçlý mücadele
zamanýnýn geldiði tespit edilmiþtir. Çiftçilerimizin
zaman geçirmeden söz konusu zararlýya karþý, Elma,
Armut Ceviz ve Ayva bahçelerini ilaçlamalarý
gerekmektedir. Kullanýlan Ýlacýn etki süresine baðlý
olarak bu ilaçlamadan sonra 10-15 gün ara ile ikinci
ve üçüncü ilaçlamalar da ihmal edilmemelidir.  

Elma Ýç Kurdu, elma, armut, ayva ve ceviz gibi
meyvelerin en önemli zararlýsýdýr. Doðrudan meyve
zararlýsý olan larvalar (kurtçuklar), meyveleri delerek
galeriler açmakta, etli kýsmýný ve çekirdek evini
yiyerek pislikler býrakmaktadýr. Bütün bunlarýn
sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, aðaçta
kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin

bozulmasýna ve dolayýsýyla elmanýn piyasadaki
deðerinin düþmesine neden olmaktadýr. Mücadelesi
yapýlmayan bahçelerdeki zararý %60, hatta %100'e
kadar çýkabilmektedir. Ýlkbaharda çýkan kelebekler
yumurtalarýný, ekseriyetle meyve buketlerine yakýn
olan yapraklara veya genç meyvelerin üzerine
býrakýr. 

Meyve içinde 30-40 gün beslenerek
olgunlaþan larva, aðaç gövdesinin çatlamýþ
kabuklarý arasýnda veya toprakta bulunan kalýntýlar
arasýnda kokon örmek üzere meyveyi terk eder
Bunlar daha sonra pupa olarak, ayný yýlýn 2. Nesilleri
þeklinde tekrar yumurta býrakarak zarara devam
eder. Ülkemizde Elma iç kurdu genellikle 2 nesil, bazý
yer ve yýllarda 3 nesil verebilmektedir.  Ayrýca son
günlerdeki Yaðýþlar, yüksek nem ve uygun sýcaklýklar
Elma ve Armutlarda Karaleke hastalýðýn geliþimini
hýzlandýran etmenlerdir. Üreticilerimizin söz konusu
hastalýða karþý da bahçelerini ilaçlamaya devam
etmeleri gerekmektedir. 

9. TARIM VE ÝNSAN FOTOÐRAF YARIÞMASI ÝÇÝN BAÞVURULAR BAÞLADI 

MEYVE ÜRETÝCÝLERÝNÝN DÝKKATÝNE



Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Gýda ve
Kontrol Genel Müdürlüðü Bitki Saðlýðý Daire
Baþkanlýðý, Adana Biyolojik Mücadele Araþtýrma
Enstitüsü Müdürlüðünde görevli Dr. Adalet HAZIR
proje liderliðinde 3 yýl (2016-2018) süreli, Akdeniz
Meyve Sineði Ýzleme Projesi baþlatmýþ bulunmaktadýr.

21 Mart 2017 tarihinde bölgemiz  pilot
illerinde görevli Þube Müdür ve Konu Sorumlusu
Teknik elemanlarýn katýlým saðladýðý "Akdeniz Meyve
Sineði Bölge Deðerlendirme" toplantýsýna oturum
baþkaný olarak katýlan Ýl Müdür Vekili Nail KIRMACI
açýlýþ konuþmasýnda; Ülkemizde baþta turunçgil
olmak üzere birçok meyve türünde önemli zararlara
yol açan Akdeniz Meyve sineði'nin ülke genelinde
bulaþýklýk düzeyinin belirlenmesi ve izlenebilirliðinin
saðlanmasý, bunun sonucunda ülke genelinde elde
edilen verilerle bu zararlýya karþý mücadele
stratejilerinin tespiti açýsýndan bu toplantýnýn önemli
bir çalýþma olduðunu belirtmiþtir.

Baþta Turunçgil olmak üzere bir çok meyve
türünde Polifag zararlý olan  "Akdeniz Meyve Sineði"
iklim þartlarýna karþý toleranslý olup; ülkemizde
yaygýn olarak rastlanmaktadýr.

Etmenin ihracatta toleransý yoktur. Erginleri ev
sineðinin 2/3 büyüklüðünde olup vücudu rengi
sarýmsý kahverengidir. Larvalarý beyaz ve bacaksýzdýr.
Zararlý kýþý toprakta ve aðaç üzerinde kalan turunç
meyveleri içinde pupa olarak geçirir. Bu zararlý yýlda
4-5 defa döl verir. Zarar Akdeniz meyve sineðinin
larvalarý tarafýndan yapýlýr. Meyvenin etli kýsmýnda
beslenen larvalar bu kýsýmda yumuþama ve çöküntü
meydana getirir. Zararlý tarafýndan yumurta býrakýlan
vuruklu meyveler genel olarak erken sararýr ve hasat
zamanýndan önce dökülür. Ülkemizde tespit edilen

en önemli konukçularý kayýsý, ayva, elma, þeftali,
incir, Trabzon hurmasý, mandarin, portakal ve
greyfurttur. 

Ülkemiz Meyve yetiþtiriciliði potansiyeli
bakýmýndan dünyada önemli bir yere sahiptir. Ancak
yetiþtirilen ve ihracata konu olan birçok meyve
türümüz de Akdeniz meyve sineðinin konukçusu
durumundadýr. Ve bu durum Meyve ihracatýmýzý
olumsuz yönde  etkilemesi yanýnda üretim
aþamasýnda meydana gelen zararlarda üreticilerimiz
açýsýndan önemli ekonomik kayýplara sebep
olacaktýr demiþtir.

Yapýlan çalýþmada hazýr bulunan Adana
Biyolojik Mücadele araþtýrma Enstitüsü Müdür
Yardýmcýsý Dr. Mehmet KARACAOÐLU ile proje lideri
Dr. Adalet HAZIR ;çalýþmanýn Ülkemiz için önemli
olduðunu özellikle ihracat noktasýnda alýnacak
tedbirlerle mevcut sorunlarýn önüne geçilebileceði
özellikle bölgesel deðerlendirme toplantýlarý ile proje
ile ilgili mevcut sorunlarý yerinde tespit ve çözüme
gidilebileceðini belirtmiþlerdir.

2017 yýlý Ýlkbahar döneminde Ýlimizde 56 bin
iþletmede 314 bin büyükbaþ hayvana þap aþýsý
yapýldý.

Konu ile ilgili açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdür V. Nail KIRMACI "2016 yýlýnda
hayvan pazarlarý uzun süre þap hastalýðý sebebi ile
kapalý kalmýþtýr. 2017 yýlýnda tekrar þap salgýný
yaþanmamasý için aþýlama ve hastalýðýn
yayýlmasýnda önem arz eden hayvan hareketlerinin
kontrolü ile ilgili hayvan pazarý ve yol kontrolleri
titizlikle yapýlmaktadýr." dedi.

Ýl Müdür V. Nail KIRMACI "Bakanlýðýmýz
tarafýndan þap hastalýðý ile mücadele amacý ile yýlda
iki dönem halinde aþýlama çalýþmalarý yapýlmaktadýr.
Ýlimizde 2017 yýlýnda mevcut 315 bin büyükbaþ
hayvanýn ilkbahar ve sonbahar döneminde
aþýlanmasý hedeflenmektedir. Ýlkbahar döneminde
yürütülen aþýlama çalýþmalarýnda 314 Bin 294
büyükbaþ hayvan aþýlanarak hedeflenen program %
99 oranýnda baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir. Sonbahar
aþýlama kampanyasýna ise artan hayvan hareketleri
de dikkate alýnarak Kurban Bayramý öncesinde
baþlanmasý planlanmaktadýr. " dedi. 
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2016 yýlý hayvancýlýk desteklemeleri
kapsamýnda anaç koyun-keçi desteklemeleri hak
ediþleri düzenlenerek ödenmek üzere Bakanlýða
gönderildi.

Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür
Vekili Nail KIRMACI,  "Bakanlýðýmýz tarafýndan
ülkemiz hayvancýlýðýnýn geliþtirilmesi amacý ile
yetiþtiricilerimize hayvancýlýk desteklemeleri
yapýlmaktadýr.

2016 yýlý hayvancýlýk desteklemeleri
kapsamýnda, anaç koyun- keçi yetiþtiriciliði yapan
birlik üyesi 1.364 yetiþtiricimize 2 milyon 808 bin TL
anaç koyun-keçi destekleme ödemesi yapýlmýþtýr.
Yine 250 ve üzeri anaç küçükbaþ hayvan varlýðýna
sahip iþletmelerden bünyesinde çoban istihdam eden
14 yetiþtiriciye ise 70.000 TL Çoban Ýstihdam Desteði
ödemesi yapýlmýþtýr." dedi.
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Ýlimiz Havza Ýlçesi Arslançayýrý mahallesinde
10.05.2017 Çarþamba günü saat 11:00'da Mera
Islah ve Amenajman açýlýþý programý düzenlenmiþtir.
Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI konuþmasýnda þunlarý
söyledi;

"Çayýr ve meralar ülkemiz hayvancýlýðýna
hizmet eden en önemli doðal yem kaynaklarýdýr.
Ülkemizin büyük bir bölümünde hayvancýlýðýn
meraya dayalý olarak yapýldýðý düþünülürse bu
alanlarýn önemi daha da artmaktadýr. 

2002 yýlý ve 2017 yýllarý arasýnda Ýlimizde 17
adet mera ýslah ve amenajman projesi gerçekleþerek
toplam 28.647 dekar meramýz ýslah edilmiþtir. Halen
devam etmekte olan 5 adet mera ýslah ve
amenajman projesi ile 5.376 dekar meramýzýn ýslah
çalýþmalarý yürütülmektedir. Mevcut mera varlýðýmýzýn
% 20 sinde Mera Islah Projeleri tamamlanmýþ ve
yürütülmektedir. Et ve Süt Meselesinin aslý Ot
Meselesidir diyerek bu çalýþmalarý yaptýk.

2011 yýlý Havza Ýlçe Mera Teknik ekibinin
yapmýþ olduðu çalýþmalarda Arslançayýrý merasýnýn

153 dekarýnýn iþgal edilerek
tarla olarak kullanýldýðý
görülmüþ ve iþgalciler men
edilmiþtir. 2013 yýlýnda mera
ýslah ve amenajman projesi için
yapýlan etütler sonucunda iþgal
edilen alanlarda bitki
kompozisyonun çok zayýf
olduðu, ot veriminin çok düþük
olduðu gözlemlenmiþ ve bu
sahalarda suni mera tesis
edilmesi uygun görülmüþtür. Bu
sebeple Havza Ýlçesi Arslançayýrý
Mahallesi mera ýslah ve

amenajman projesi 2014 yýlýnda uygulanmaya
konulmuþ ve 2018 yýlýnda da projemiz
sonuçlandýrýlacaktýr. Projemizin toplam bütçesi 486
bin TL olup, 190 bin TL si Bakanlýðýmýz bütçesi
tarafýndan karþýlanmaktadýr.

Arslançayýrý mevcut mera varlýðý 920 dekardýr.
Proje öncesinde mevcut kaba yem durumunun,
büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn kaba yem
ihtiyacýný karþýlama oraný % 45 iken, proje sonrasý %
106 ya çýkarýlarak kaba yem açýðýnýn ortadan
kaldýrýlmasý hedeflenmiþtir.

Proje kapsamýnda hayvanlarýn refahý için
otlatmayý düzenleyici yapý ve tesisler kapsamýnda 50
ton kapasiteli su deposu, 3 adet yeni hayvan suluðu
yapýlmýþ ve 4 adet mevcutta bulunan suluklarýn tamir
ve bakýmlarý gerçekleþtirilmiþtir. Meramýzýn sýnýrlarý
tel örgü ile çevrilmiþtir, meranýn sýnýfýnýn iyi hale
getirilmesi için kimyevi gübreleme uygulamaý ve suni
mera tesis edilmesi gerçekleþtirilmiþtir. Arslançayýrý
mahallesi yem bitki ekiliþ alanlarýnýn artýrýlmasý için
çiftçilerimize yem bitkileri tohumluklarý tedarik
edilerek, ekimleri gerçekleþtirilmiþtir”.

MERA ISLAH AMENAJMAN AÇILIÞI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
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Ramazan ayý nedeniyle, Samsun halkýnýn
saðlýklý ve bilinçli gýda tüketiminin saðlamasý
noktasýnda, Ýl Müdürlüðümüz koordinesinde ve Ýl-
Ýlçe Müdürlüklerimizde görevli gýda denetçilerinin
diðer ilçelerde görevlendirilmesi suretiyle 5996 sayýlý
Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem
Kanunu kapsamýnda  ilçeler arasý et ve et ürünleri
iþletmelerine yönelik çapraz denetim programý

uygulanmýþtýr. 
Planlandýðý

gibi 6 Haziran- 16
Haziran 2017
tarihleri arasýnda
tamamlanan çapraz
denetimlerin, daha
etkin ve objektif
olabilmesinin yaný
sýra uygulamada
birliktelik
saðlanabilmesi için
denetimler
baþlamadan önce
tüm ilçelerimizdeki
gýda denetçileri ile Ýl
Müdürlüðümüzde 1
günlük eðitim
çalýþmasý yapýlmýþtýr.
Samsun Ýl Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk

Müdürümüz Nail KIRMACI konuyla ilgili þunlarý
söylemiþtir; "Çapraz denetimler  kapsamýnda gýda
iþletmecilerimiz kanun ve yönetmelikler çerçevesinde
bilgilendirilip, bilinçlendirilmektedir. Böylece görülen
eksiklikler ve aksaklýklar  noktasýnda yapýlmasý
gereken iþ ve iþlemler anlatýlarak bazý problemlerin,
daha halkýmýza yansýmadan çözülmesi
saðlanmaktadýr. Gýda mevzuatýnda belirtilen
koþullarý saðlamayan iþletmeler hakkýnda ise yasal
iþlem uygulanmaktadýr. Program kapsamýnda
Samsun Ýli genelinde toplam 228 kasap denetlenmiþ
olup; mevzuata uymayan bazý iþletmelere idari para
cezasý uygulanýrken, insan saðlýðýný direk
etkilemeyen eksikliklerle ilgili süre verilen
iþletmelerinse takip denetimleri söz konusu süre
sonunda gerçekleþtirilecektir". 

Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan Ýl ve
Ýlçe Müdürlükleri personelimize
08.06.2017 Perþembe günü bir iftar
yemeði verildi. Geleneksel olarak her
sene düzenlenen yemeðe katýlýmýn yoðun
olduðu gözlendi. Ýftar öncesi bir konuþma
yapan Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI þunlarý
söyledi; "Belirli zaman dilimi içinde yapmýþ
olduðumuz ibadetler vardýr. Bunlardan
biride oruç ibadetidir. Bu Ramazan ayýnýn
da tüm personelimize ve Ýslam âlemine
hayýrlý uðurlu olmasýnýn temenni ederim. 

Ramazan ayýnýn ilk günlerinde
hepimizin de yakýndan takip ettiði üzere
ilimize dört þehit cenazesi gelmiþtir. Bu
vesileyle þehitlerimize Allah'tan Rahmet
dilerken, canlarýný bu vatan için feda eden
bütün þehitlerimizden Allah razý olsun diyorum. Bizler
de Devletimizin varlýðý ve birliði için kendi alanýmýz
çerçevesinde görev yapmaktayýz, bir nebze olsun
baþarabiliyor ve onlara layýk olabiliyorsak ne mutlu
bize.

Son olarak, bu iftar yemeðine katýlma
nezaketinde bulunan tüm mesai arkadaþlarýmý ve bu
organizasyonun hazýrlanmasý ile düþünce
aþamasýnda þu ana kadar yapýlan iþlerde emeði
geçenleri kutluyor ve ayrý ayrý teþekkür ediyorum".

ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZ PERSONELÝ ÝFTAR YEMEÐÝNDE BULUÞTU

Et ve Et Ürünleri Ýþletmelerinde Ýlçeler Arasý Çapraz Denetim 
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