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Say�n Tar�m Dostlar� 

2006 y�l�n�n sonuna yakla�t���m�z bir 

dönemi de geride b�rakmaktay�z. Her zaman 

oldu�u gibi yeni bir y�l; yeni umutlar, yeni 

planlar, yeni çal��malar demektir. Ve her 

zaman bir muhasebe yap�lmas� gerekti�in 

bilinci içerisinde bu y�l�n da de�erlendirmesini 

yapmak durumunday�z. Bu anlamda 2006 y�l� 

oldukça verimli geçen bir y�l olmu�tur. 

Özellikle Hibe Destekleri çerçevesinde kabul 

edilen 26 projenin uygulama sürecine 

aktar�lmas� elde etti�imiz ba�ar�lar�n içerisinde 

önemli bir yer tutmaktad�r. Valimiz Hasan 

Basri GÜZELO�LU’nun kat�l�m�yla düzenlenen 

bas�n toplant�s�nda projeler ile yürütücülerinin 

tan�t�m� yap�lm��t�r. Bunun yan�nda y�lba��nda 

önümüze koydu�umuz hedeflere do�ru 

yakla�makta olmam�z da bu ba�ar�n�n daha 

ilerilere götürülmesi sürecine olumlu etkide 

bulunmaktad�r. S���r suni tohumlama 

i�lemlerinin özelle�tirilmesi, büyük ve 

küçükba� hayvanlar�n kay�t alt�na al�nmas�,  

mera �slah� konular�nda yap�lan çal��malarda 

da belirledi�imiz hedeflere do�ru gitmekteyiz. 

Mera birimimizin yapt��� çal��malar sonucunda 

Bafra ilçesinde bulunan Emenli meram�z�n da 

Alt�n Bayrak ile ödüllendirilecek aday meralar 

içerisinde yer almas� da gayretlerimizi 

katlamam�za neden olmaktad�r. 

�limizde �yi Tar�m Uygulamalar� 

kapsam�nda ihraç de�eri ve tüketici 

taleplerine belirtilen standartlarda cevap 

verecek olan kaliteli sebze üretimi konusunda 

yap�lan çal��malar�n alan art�r�larak ikinci defa 

yeniden tekrar edilmesi bu konuda daha 

sonraki y�llarda yap�lacak olan �TU 

çal��malar�na örneklik edecektir. 

Bu dönemde Sözle�meli Personel al�m� 

ile ilgili Bakanl���m�zca yap�lan çal��malar 

kapsam�nda 50 adet teknik ve sa�l�k 

eleman�n�n al�nmas� konusunda gerekli altyap� 

çal��malar� yap�lm��, saptanan Merkezlerde 

eleman istihdam� sonucunda tar�msal üretimin 

art�r�lmas� yan�nda sa�l�kl� ve kaliteli ürün elde 

edilmesinin de önü aç�lacakt�r. Bu konuda �l 

Müdürlü�ümüzce bu güne kadar yap�lmakta 

olan çal��malarda gittikçe artan bir �ekilde 

devam edecektir. �l Müdürlü�ümüzce 

yürütülmekte olan bu çal��malar ilimiz ve 

ülkemiz tar�m�nda önemli geli�meler 

sa�lanaca��na dair umut vermektedir. AB 

uyum sürecinde bu çal��malar�m�z daha bir 

h�z kazanacak, kaliteli ve sa�l�kl� üretimin yolu 

aç�lacakt�r. Ürününüz bereketli olsun. 

Sadullah K�RENC� 

Tar�m �l Müdürü 
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FINDIK BAHÇELER�NDE ÖNEML� 
ZARARLARA NEDEN OLAN 

YAZICIBÖCEKLER 
(Colepotera:Scolytidae) VE 

B�YOTEKN�K MÜCADELE 
(K�TLESEL YAKALAMA) 

 
Kibar AK Birol BEYTUT 

Ziraat Y. Mühendisi Ziraat Y. Mühendisi 
 

Hüseyin AKYOL 
Ziraat Mühendisi 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 
 

1. Giri� 
F�nd�k, tar�msal gelir ve sa�lad��� ihracat 

bak�m�ndan Türkiye’nin önemli ürünlerinden 
biridir.. 

Türkiye’de f�nd�k bahçelerinde verimi 
dü�üren bir çok faktör vard�r. Bu faktörlerden 
biri de f�nd�k bahçelerinde bulunan 
zararl�lard�r. F�nd�k zararl�lar� kalite ve verime 
do�rudan veya dolayl� etki yapmaktad�r. 

Bir çok ara�t�rmaya göre Türkiye’de 
f�nd���n en önemli zararl�s�n�n F�nd�k kurdu 
(Curculio nucum L.) oldu�u bildirilmektedir. 
Ancak son y�llarda yap�lan çal��malar ve 
gözlemlere göre f�nd�k bahçelerini kurutan 
yaz�c�böcekler de (Col:.Scolytidae)] önemli 
zararl� grubunu olu�turmaktad�r (Kurt, 1982; 
I��k, 1984; Ak, 2004; Ak ve ark.,2004).. 

Yaz�c�böcekler sert ve yumu�ak çekirdekli 
meyve a�açlar�n�n ve çal� formundaki süs 
bitkilerinin de polifag bir zararl�d�r. Ancak son 
y�llarda Orta ve Do�u Karadeniz bölgesinde 
f�nd�k bahçelerinde özellikle sahil ve orta 
ku�akta populasyonlar� h�zla artarak f�nd�k 
bahçelerininin kurmas�na neden olmaktad�r. 
Önceleri Çar�amba ovas�nda taban suyu 
yüksek olan taban arazide zararl� olan 
yaz�c�böcekler zamanla f�nd�k üretiminin 
yo�un olarak yap�ld��� Do�u Karadeniz’e 
do�ru yay�lm��t�r. Bu alanlarda f�nd���n en 
önemli ekonomik ürün olmas� ve f�nd�k 
d���nda bölge için alternatif ürün olarak 
yerle�tirilmeye çal���lan kivi ve 
trabzonhurmas�nda zararlar yapmaktad�r. 
Bunun yan�nda ya�amlar�n�n önemli bir 
bölümünü konukçusunun odun dokusu 
içindeki galerilerde geçirmeleri nedeniyle 

ba�ar�l� bir kimyasal mücadele 
yap�lamamaktad�r. 

Xyleborus dispar ve Lymantor coryli’nin 
biyolojilerinden ve ergin ç�k�� zamanlar�n�n 
tam olarak belirlenememesinden kaynaklanan 
nedenlerden dolay� kimyasal mücadelesinde 
istenen ba�ar� sa�lanamamaktad�r. Ancak son 
y�llarda Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsünde yap�lan çal��malar sonucunda 
etkinli�i ortaya konan ve Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl��� taraf�ndan ruhsatland�r�lan K�rm�z� 
kanatl� yap��kan tuzaklar kullan�lmaktad�r. Bu 
tuzaklar kimyasal mücadeleye karar 
verebilmek ve kitlesel yakalama amaçl� olarak 
kullan�lmaktad�r. 

Bu çal��mada, yörede f�nd�k alanlar�nda 
önemli bir problem haline gelen, ancak 
yeti�tiricilerce iyi tan�nmayan yaz�c�böcekleri 
tan�t�larak konuya dikkat çekilmesi 
amaçlanm��, ayr�ca biyoteknik mücadelele 
yöntemleri hakk�nda bilgi verilmi�tir.. 

 
2. F�nd�k Bahçelerindeki Önemli  

Zararlara Neden Olan Yaz�c�böcek 
Türleri 

 
 2.1. Xyleborus dispar 
 Tan�m� (Di�i): Vücut boyu 3.24 � 0.56 
(2.20-3.55) mm ve eni 1.45 � 0.01 (1.36-
1.53) mm. Pronotum koyu kahverengi, arka 
k�sm� düz de�il, yar�dan itibaren geriye do�ru  
meyil yaparak son bulur, ön yar�s�nda granül 
�eklinde ç�k�nt�lar mevcutken arka k�sm� 
pürüzsüz. 
 

 
�ekil 1. Xyleborus dispar ergin (Di�i) 
 
Elytra koyu kahverengimsi, üzerinde 
uzunlamas�na paralel ç�k�nt�lardan olu�an 
çizgiler mevcut. Anten topuzlu ve topuzun uç 
yar�s� ince k�ll�, anten topuzu ve antenin 
birinci halkas� erke�inkinden daha uzundur. 
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Anten ve bacaklar,  pronotum ve elytraya 
göre aç�k renkte, bacaklar erke�inkinden 
daha k�sa (�ekil 1). 
 

Biyolojisi ve Zarar�: Zararl� k��� 
galeriler içinde ergin olarak geçirmekte ve 
mart ay�ndan itibaren hava s�cakl�klar� günlük 
ortalama 18-20�C’ye ula��nca bu galerileri 
terk ederek d��ar� ç�kmakta ve yak�n�nda 
bulunan uygun konukçuya (f�nd�k dallar�na) 
geçmektedir. �lkbahar döneminde (mart-
nisan-may�s) meydana gelen ç�k��lar sürekli 
olmamakta, s�cakl��a ba�l� olarak ani ç�k��lar 
�eklinde olmaktad�r. Yaz dönemindeki ç�k��lar 
(hazirandan sonraki) ise temmuz ba��ndan 
a�ustos ortas�na veya eylül ortas�na kadar 
devam etmektedir. Zirai mücadele teknik 
talimat�na göre ise haziran ortalar�ndan 
itibaren ergin ç�k���n�n ba�lad��� 
bildirilmektedir (Anonymous 1995).  

 

 
�ekil 2. Xyleborus dispar’ �n meydana 

getirdi�i ak�nt�. 
 

 
�ekil 3. Xyleborus dispar’ �n dal içindeki 

galerisi. 
 

Uygun konukçuya geçen di�iler sürgün 
diplerinden girerek galeri açmaya ba�lamakta 
ve konukçudaki giri� deli�inden bitki 

özsuyunun akmas�na neden olmaktad�r (�ekil 
2). F�nd�k a�açlar�nda bu ak�nt�lar kolayca 
görülebilmektedir. Konukçuda iletim 
demetlerinin zarar görmesi ve özsu ak�nt�s� 
nedeniyle bitki zay�f dü�mekte ve zamanla 
urumaktad�r (Ak, 2004) (�ekil 3). 

 

n ve bacaklar aç�k 
kah ginde. (�ekil4). 

 

 
�ekil 4. Lymantor coryli  ergini (Di�i) 

sonrada pupalar� 
görü

k

 
2.2. Lymantor coryli  Perris 1853 
Tan�m� (Di�i): Vücut boyu 2.21 � 0.15 

mm (2.06-2.31), eni 0.73 � 0.009 (0.69-0.79) 
mm. Vücut silindirik �ekilde uzun, boyu eninin 
yakla��k olarak üç kat� kadar. Vücut koyu 
kahverenginde ancak pronotum elytraya göre 
biraz daha aç�k renkte. Elytra çizgi �eklinde 
boyuna paralel yo�un çukurcuklara sahip, 
sonunda her iki tarafta dikdörtgen �eklinde, 
pürüzsüz ve kenarlar� dikenimsi k�llarla s�n�rl�, 
belirgin bir lekeli. Anten topuzlu ve topuz 
tamamen ince k�ll�, ante

veren

 
Biyolojisi ve Zarar�: Lymantor coryli’nin 

ilk erginleri mart-nisan ay�nda ç�kmakta, 
ç�k��tan bir ay sonra yumurta 
b�rakmaktad�rlar. Temmuz ortas�nda tekrar 
yumurtalar�na rastlanmas� ise ya ikinci bir döl 
verdi�i veya tek dölün erginlerinin iki farkl� 
dönemde ç�k�� yapt��� dü�üncesini ortaya 
koymaktad�r. �lk yumurtalar�n görünmesinden 
yakla��k bir hafta sonra larvalar, larvalar�n 
görünmesinden iki hafta 

lmektedir (Ak, 2004). 
L. coryli ergini yakla��k olarak 1 mm’lik 

giri� deli�ini gövde ve dallar�n herhangi bir 
yerinden (X. dispar genellikle sürgün diplerini 
tercih eder) açar ve giri� deli�inin kenarlar�n� 
odun tala�lar� ile çevirir (�ekil 5). Dal içine 
giren di�i ergin önce daire �eklinde çevre 
galeri açar ve yumurta b�rak�r. Larva ve pupa 
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dönemlerini odun içinde düzgün olmayan 
dairemsi �ekilli galeride geçirir (�ekil 6). Bu 
�ekilde gövde ve dallarda meydana gelen 
galeriler nedeniyle dallar�n kurumas�na yol 
aça 04 ve Ak ve ark., 2004). 

 
�ekil 5. Lymantor coryli ‘ni giri� deli�i 

 

�ekil 6. rgini’nin dal 
içindeki galerisi. 

3. teknik Mücadele 
(Kitlesel Yakalama) 

��kan tuzaklar kullan�larak 

uz-

ç�k��lar süreklilik arz 

 

çal��malar Bakanl�k, uygulay�c� kurulu�lar ve 
sivil t eriyle birlikte yap�lmal�d�r. 

Ak,

a 

Ak,

�. Türkiye I. Bitki Koruma 

An

limatlar�. T.C. Tar�m 

I��k 4

n 

Kur

un Bölge Zir. Müc. Ara�. Enst., 
Mesleki Kitaplar Serisi, No: 26, Ankara. 
75s. 

r (Ak, 20
 

 

 
Lymantor coryli  e

 
Yaz�c�böceklerle Biyo

 
� Biyoteknik mücadele, Tar�m ve Köyi�leri  

Bakanl��� taraf�ndan ruhsatland�r�lan K�rm�z� 
kanatl� yap
yap�lmal�d�r. 

� Bu tuzaklar k��lam�� erginlerin ilk ç�k�� 
yapt��� mart-nisan aylar�nda as�labild��� gibi 
populasyonun yo�un ç�k�� yapt��� temm
a�ustos aylar�nda bahçelere as�lmal�d�r. 

� Mart-nisan aylar�nda ani s�cakl�k art��lar� 
oldu�u için 
etmemektedir. 

� Dekara as�lacak tuzak say�s� bula��kl�k 
durumuna göre ayarlanmal�d�r. Bula��kl���n 
%70-80 oldu�u bahçelerde dekara 6-8 
tuzak, bula��kl���n %30-40 oldu�u 
bahçelerde dekara 3-4 tuzak kullan�labilinir. 

� Sorunlu olan bahçelerde mücadele süresini 
azaltarak daha k�sa sürede sonuç alabilmek
için biyoteknik metod, kültürel mücadele ve 
kimyasal mücadele ile kombine edilmelidir. 

� Biyoteknik mücadelenin geli�tirilmesine 
yönelik çal��malara devam edilmelidir. Bu 

oplum örgütl
  

Kaynaklar 
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FINDIK KANUNU - MEVZUATLAR - 
FINDIK SEKTÖRÜNDE 

UYGULANAN POL�T�KALAR- 
FINDIK ÜRET�C�S�N�N 

DEVLETTEN BEKLENT�LER�-
MAL�YET UNSURLARI 

 
M. Rasi UYSAL 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
1.  Mevzuat 
Devlet, f�nd�k üretiminin en uygun 

alanlarda yap�lmas�n� ve üretimin talepteki 
geli�melere göre yönlendirilmesini 
düzenlemek amac�yla, 16.06.1983 tarihinde 
2844 say�l� F�nd�k Üretiminin Planlanmas� ve 
Dikim Alanlar�n�n Belirlenmesi Hakk�nda 
Kanunu ç�karm��t�r. 

Kanunda, f�nd�k üretimi yap�lacak  
alanlar�n, kalite özellikleri ile arazi kullanma 
kabiliyet s�n�rlar� dikkate al�narak, Kanunun 
yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren alt ay içinde 
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek alanlarla 
s�n�rland�r�laca��, konu ile ilgili olarak 
yay�mlanacak yönetmelikte, yeni f�nd�k dikim 
alanlar�n�n tespit ve ilan� ile yeni f�nd�k 
bahçesi tesisine veya yenilenmesine izin 
verilme usül ve esaslar�n�n düzenlenece�i 
hüküm alt�na al�nm��t�r. 

 
 
Bu Kanun ile Devlet planl� bir f�nd�k 

politikas� uygulanmas� için gerekli hukuki 
altyap�y� olu�turmu�tur. An�lan kanun 
uyar�nca, F�nd�k Üretiminin Planlanmas� ve 
Dikim Alanlar�n�n Belirlenmesine Dair Usül ve 
Esaslar Hakk�ndaki Yönetmelik, Kanundan 6 
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y�l sonra yay�mlanan  06.07.1989 tarih ve 
89/14313 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile 
yürürlü�e girmi�tir.  

F�nd�k üretimine izin verilecek sahalar 
ise, Kanundan 10 y�l sonra yay�mlanan  
07.01.1993 tarih ve 93/3985 say�l� Bakanlar 
Kurulu Karar� ile belirlenmi�tir. 23.12.1994 
tarih ve 94/6519 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� 
ile de f�nd�k üretimine izin verilen alanlar 
d���nda kalan alanlarda yap�lacak söküm 
kar��l��� ödenecek tazminat ile ilgili hususlar 
düzenlenmi�tir. 

Tar�m sektöründe ba�lat�lan yap�sal 
uyum çal��malar�n� desteklemek amac�yla, 
Dünya Bankas� ile yap�lan görü�meler 
neticesinde, 12.07.2001 tarihinde Tar�m 
Reformu Uygulama Projesi �kraz Anla�mas� 
imzalanm��t�r. Proje kapsam�na, f�nd�k 
üretiminden vazgeçerek alternatif ürün 
yeti�tirecek üreticilere destek sa�lanmas� 
uygulamas� da al�nm��t�r. 

 

 
 
Bu alandaki çal��malara paralel olarak 

yay�mlanan  28.03.2001 tarih ve 2001/2218 
say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile 93/3985 ve 
94/6519 say�l� Kararlar yürürlükten kald�r�lm�� 
ve sökülen f�nd�k alan�na önerilen alternatif 
ürünü eken veya diken üreticiye, f�nd�ktan 
elde etti�i ortalama net gelir ile yeni ekti�i 
veya dikti�i alternatif ürünün ortalama net 
gelir fark�n�n  iki kat� tutar�nda bedel 
ödenmesi ve bahsi geçen ödemelerin 
finansman�n�n uluslararas� finans 
kurulu�lar�ndan sa�lanan do�rudan mali 
kaynak ve/veya kredi yoluyla sa�lanmas� 
hususlar� hüküm alt�na al�nm��t�r. 

Bahsi geçen �kraz Anla�mas� ile 
uyumlu olarak yay�mlanan Bakanlar Kurulu’ 
nun 22.11.2001 tarih ve 2001 tarih ve 

2001/3267 say�l� Karar� ile, 2001/2218 say�l� 
Karar yürürlükten kald�r�lm�� ve 3 üncü 
maddesi ile söz konusu Karar�n  1 inci  
maddesinde belirtilen illerdeki  1 nci s�n�f, 2 
nci s�n�f ve % 6’ dan daha az e�imli 3 üncü 
s�n�f tar�m arazilerinde  tesis edilmi� f�nd�k 
sahalar�nda Alternatif Ürün Program� 
uygulanmas� hüküm alt�na al�nm��t�r. 

 

 
 
22.11.2001 tarih ve 2001/3438 say�l� 

Bakanlar Kurulu Karar�’ n�n ekinde yay�mlanan 
Yönetmelik ile de “ F�nd�k Üretiminin 
Planlanmas� ve Dikim Alanlar�n�n 
Belirlenmesi �le F�nd�k Yerine Alternatif 
Ürün Yeti�tirmeyi Tercih Eden 
Üreticilerin Desteklenmesine Dair  
Hususlar”  karara ba�lanm��t�r. Bu 
Yönetmelik, 14.04.2003 tarih ve 2003/5495 
say�l� Karar�n ekinde yay�mlanan Yönetmelik 
ile ikraz kullan�m �artlar�na göre yeniden 
düzenlenmi�tir.  
 

1.1 F�nd�k Üretimi ve �hracat: 
Daha önce de belirtildi�i üzere, kanuni 
düzenlemeler, f�nd�k üretimine izin verilen 
alanlar�n kontrol alt�na al�nmas�n� 
sa�layamam��t�r. Kanunun ç�kar�ld��� 1983 
y�l�nda yakla��k 400.000 hektar olarak 
tahmin edilen ülke f�nd�k üretim 
alanlar�, içinde bulundu�umuz 2006 
y�l�nda 600.000 hektar olarak tahmin 
edilmektedir.  
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F�nd�k dikimleri ova arazilerde daha 
belirgin bir art��  göstermi�tir. Bu durum 
malum sebepler nedeniyledir. Bunlar: 

- F�nd�k ürününün al�c�/�irket 
aya��n�n bulunmas�, 

- Taban fiyat uygulamas� ve 
destekleme al�mlar�, 

- Sosyal Politikalar, 
- F�nd�k alanlar�n�n çok amaçl� 

kullan�lmas�, 
- F�nd�k tar�m�n�n entansif olmamas� 

nedeniyle tar�m d��� çal��ma 
hayat�na imkan tan�mas� (yurt içi, 
yurt d��� vb.) 

 
Piyasaya müdahalelerin ihraç fiyat� ve 

ihracat gelirlerinin art�r�lmas� için gerekli 
oldu�u savunulmaktad�r. Ancak, söz konusu 
müdahalelerin maliyeti hesapland���nda, 
Devlet deste�inin olmad��� y�llarda f�nd�k 
ihracat�ndan sa�lanan net döviz giri�lerinin 
daha fazla oldu�u görülmektedir. Örne�in; 
Ülkeye büyük döviz giri�i oldu�u belirtilen 
1998 ve 1999 y�llar�nda net döviz giri�inin 
s�ras�yla 548 ve 375 milyon ABD Dolar� olarak 
gerçekle�ti�i görülmektedir. Fiskobirlik’e 
dü�ük kaynak aktar�lan 2001 y�l� ve hiç 
kaynak aktar�m� yap�lmayan 2002 y�l�nda ise 
net ihraç gelirleri 600 milyon ABD Dolar� 
seviyesinde olmu�tur. Devlet Fiyat �stikrar 
Fonu (DF�F) kredileri yoluyla piyasaya yap�lan 
müdahalelerin maliyetine faiz yükü ve 
Hazine’nin borçlanma maliyeti de dahil 
edildi�inde müdahalelerin olumsuz etkisi daha 
bariz anla��lm�� olacakt�r.  

Bu nedenle, Tar�m Sat�� Kooperatifleri 
ve Birliklerin yeniden yap�land�r�lmas� 
sürecinde, birliklerin teknik ve mali aç�dan 
sürdürülebilir yap�ya dönü�türülmeleri 
hedeflenmektedir. Uygulanmakta olan 
program do�rultusunda, Birliklerin al�nan 
ürünü i�lemek yerine pazarlamas�n� 
sa�layarak üretici/ortaklar�n ç�karlar�na hizmet 
eder yap�ya dönü�meleri amaçlanm��t�r. Bu 
süreç içinde, üretici/ortaklar�n 
bilgilendirilerek, kooperatifçilik bilincinin 
yerle�tirilmesine çal���lmaktad�r. 
 

1.2. Alternatif Ürünü Program� 
Devletin arz fazlas� sorununa yönelik 

olarak; 2844 say�l� Kanun ve Kanuna  

dayan�larak yay�mlanan Kararlar 
do�rultusunda uygulamalar yapamamas�n�n 
ba�l�ca sebebi kaynak s�k�nt�s� olmu�tur. Bu 
nedenle, d�� finansman� Dünya bankas�’ndan 
sa�lanan Tar�m Reformu Uygulama Projesi 
(ARIP) ikraz�n�n yakla��k 150 milyon ABD 
Dolarl�k k�sm�n�n f�nd�k üretiminden alternatif 
ürünlere geçilmesi için kullan�lmas� 
kararla�t�r�lm��t�r. 

ARIP kapsam�ndaki Alternatif Ürün 
bile�eninin amac�, Devlet 
sübvansiyonunun/deste�inin azalmas�yla 
üreticilere, alternatif üretime geçi�lerinde 
destek sa�lamakt�r. Devlet müdahaleleri 
çiftçinin ve tar�msal sanayinin dünya 
fiyatlar�na k�yasla, daha yüksek maliyetle ve 
gere�inden fazla üretimde bulunmalar�na, 
buna kar��n daha verimli üretebilecekleri 
ürünleri de daha az üretmelerine yol 
açmaktad�r. Üretim fazlas� olan f�nd�k yerine, 
üretim aç��� olan ürünler ile ülke talebinin 
ithalat yoluyla kar��land��� ürünlerin ikamesi 
planlanm��t�r. 

 

 
 
F�nd�k üretiminde bat� ve Do�u 

Karadeniz Bölgeleri aras�nda, bat� Karadeniz 
lehine verim fark� bulundu�u için, Alternatif 
Ürün Program�n�n daha ziyade Bat� Karadeniz 
bölgesinde ve ilgili mevzuat dahilinde f�nd�k 
dikimine izin verilen alanlar d���nda 
uygulanmas� uygun görülmü�tür. Bu 
uygulama ile, arz�n kontrol alt�na al�n�p fiyat�n 
artaca�� varsay�m�yla Do�u Karadeniz 
bölgesindeki üreticilerin gelirlerinde art�� 
olmas� hedeflenmi�tir. 

Projenin orijinal tasar�m�nda, toplam 
100.000 hektarl�k alanda f�nd�k sökümü 
planlanm��ken, bu alan önce 57.000, sonra 
da 16.000 hektara indirilmi�tir. 
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Buna paralel olarak, proje kapsam�nda, 
alternatif ürüne geçmek isteyen f�nd�k 
üreticilerine bir kereye mahsus olmak üzere 
söküm, girdi ve tarla haz�rlama olarak üç 
a�amada, toplam olarak 144 USD/Dekar 
ödeme yap�lmas� planlanm��ken; bu rakam 
200 USD/Dekar seviyesine yükseltilmi�tir. 
Hâlihaz�rda girdi ve bak�m desteklerinin f�nd�k 
yerine çok y�ll�k bitki yeti�tirecek üreticilere 2. 
ve 3. y�llarda da verilmesine yönelik 
çal��malar yap�lmaktad�r. 

F�nd�kta Alternatif Ürüne Geçi� 
Program�n�n Artvin, Bart�n, Giresun, Düzce,  
Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, 
Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak (13 il)  
illerinde uygulanmas�na karar verilmi�tir. Bu 
illerde, rak�m� 750 metrenin üzerinde araziler 
hariç olmak üzere, 1. ve 2. s�n�f tar�m arazileri 
ile, % 6’dan daha az e�imli  3.s�n�f tar�m 
arazilerinde Alternatif Ürün program� 
uygulanmaktad�r. 

 

 
 
Bununla birlikte Sakarya, Düzce, 

Samsun ve Ordu illerindeki e�imli olmayan ve 
1. ve 2. s�n�f tar�m arazisi vasf�na sahip 
57.000 hektarl�k alanda, ortalama verimin de 
yüksek olmas� nedeniyle, alternatif ürün 
program� çal��malar� bu illerde 
yo�unla�t�r�lm��t�r. 

Keza, ARIP Proje tasar�m�ndaki 16.000 
hektarl�k hedef rakamlara kar��n, sadece 
Samsun �linde 25.000 hektar alanda alternatif 
ürün program� uygulanmas� amaçlanm��t�r. 
2003 y�l�nda yürürlü�e konulan proje 
kapsam�nda, bugüne de�in 3.868 dekar 
alanda f�nd�k sökümü gerçekle�tirilerek yerine 

alternatif ürün ikame edilmi�tir. Bu 
kapsamda, ödenen söküm, girdi-bak�m-hasat 
tutar� 773.652 USD’d�r. Bu rakamlar 2003 ve 
2004 y�l� rakamlar� olup, 2005 ve 2006 
y�llar�nda f�nd�k sökümü için üretici müracaat� 
olmam��t�r.  

Proje tasar�m�nda yer alan alternatif 
ürün alanlar�n�n yüksekli�ine kar��n 
uygulamada ba�ar� sa�lanamamas�n�n en 
büyük nedeni, f�nd���n halen cazibesini 
koruyor olmas� ve f�nd�k yerine ikame edilen 
ürünlere uygulanan te�vik ödemelerinin telafi 
edici güçte olmamas�d�r. 

Alternatif Ürün Program�n�n arzu edilen 
düzeyde uygulanabilmesi için, projenin genel 
esprisi d���nda a�a��da yaz�l� önlemlerin de 
birlikte dü�ünülmesi gerekmektedir. 
� Alternatif ürünler için al�c�/�irket aya��n�n 

olu�turulmas�, pazar ve pazarlama 
imkânlar�n�n geli�tirilmesi, 

� Alternatif ürün de�erlendirme ve 
muhafaza tesislerinin kurulmas�, bu 
amaca matuf yat�r�mlar�n desteklenmesi, 

� Üretici Birliklerinin kurulmas� ve 
fonksiyonel hale getirilmesi, birliklerin 
üretim, faaliyet, pazarlama ve denetime 
yönelik iç departmanlar�n�n ihdas edilerek 
rekabetçi yap�ya kavu�turulmas�, 

� Alternatif ürünlerle ilgili yeti�tiricilik, ürün 
de�erlendirme, pazarlama vb. konularda 
tan�t�c� faaliyetlere imkân tan�nmal�, tarla 
günleri ve çiftçi gezileri organizasyonlar�na 
a��rl�k verilmelidir,   

� Alternatif ürünlerden, öncelikle ülkesel 
ihtiyaç duyulup da ihtiyac�n ithalat yoluyla 
kar��land��� ürünler tercih edilerek, bu 
ürünler tatmin edici seviyede 
desteklenmelidir, 

� Alternatif ürün program�n�n amaçland��� 
bilhassa ova arazilerde yer alan 
i�letmelerle, tar�m dan��manlar�n�n 
irtibatland�r�lmas� sa�lanmal�d�r, 

� Çiftçi örgütleri ve sivil toplum 
kurulu�lar�n�n, pazar fiyatlar�n�n olu�tu�u 
mekanizma içerisinde söz sahibi 
olabilecekleri önlemler al�nmal�d�r. 

 
2. F�nd�k Üreticisinin Devletten 

Beklentileri 
F�nd�k üreticisinin Devletten beklentileri 

a�a��daki �ekilde ifade edilebilir: 
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� Geli�mi� bat� devletlerinde oldu�u gibi 
pazar fiyat deste�i uygulanmas� 

� Girdi sübvansiyonu sa�lanmas� 
� Üretim sezonu ba��nda, ürüne mahsuben 

faizsiz kredi ikraz� yap�lmas�, 
� Reel fiyat politikalar�n�n uygulanmas�, 
� Devletin üretimin fazla oldu�u y�llarda 

destekleme al�mlar� yaparak, fiyat istikrar� 
ve pazar devaml�l���n�n korumas�, 

� F�nd�k ihracat imkanlar�n�n geli�tirilmesi, 
yeni pazarlarla bu ürünün tan��t�r�lmas�, 

� F�nd�kta verimlilik, hastal�k ve zararl�larla 
mücadele, toprak yönetimi, hasat, 
harman, depolama ve muhafaza 
konular�nda teknik kurulu�lar�n daha fazla 
deste�inin sa�lanmas� 

� Tar�msal Üretici Birliklerinin yeniden 
yap�land�r�larak daha fonksiyonel hale 
getirilmesi 

 
3. F�nd�k Maliyet Hesab� 

 
3.1. F�nd�k Maliyet Hesab�nda 

Kullan�lan Maliyet Unsurlar� 
Maliyet Unsuru 

1. Girdi Giderleri 
    -Gübre bedeli 
    -Zirai mücadele ilaç bedeli 
2.Bak�m Ve ��çilik Giderler� 
    -Belleme ve çapalama 
    -Çit onar�m� 
    -Dal piçlerinin ay�klanmas�, budama, vs 
    -Gübreleme i�çili�i 
    -Zirai mücadele i�çili�i 
    -Bahçe alt temizli�i 
    -F�nd�k toplama i�çili�i 
    -Harman masraf�(patozla) 
3. Nakliye Ve Pazarlama 
    -Harmana ta��ma  
    -Pazar yerine ta��ma 
4. Di�er De�i�ken Masraflar(Çuval,ip vb.) 
5. De�i�ken Masraf Toplam� (1+2+3+4) 
6. De�i�ken Masraf Toplam� Faizi (% 20) 
7. Toplam De�i�en Masraflar Top. ( 5+6) 
 8.Genel �dare Giderleri ( TDM’nin % 3) 
 9. Ç�plak Arazi K�ymetinin % 5’ 
10.Di�er Sabit Masraf (Tesis,  Amor.Pay) 
11.Toplam Sabit Masraflar (8+9+10) 
12.Yan Ürün Gelirleri (f�nd�k a�ac� odunu) 
13.Toplam Üretim Masraflar� (7+11+12) 
14. Dekar Alan Verimi (kg/da) 
15. Al�nan Yan Ürün K�ymeti (TL/da)  
1 kg F�nd���n Üretim Maliyeti (13/14) 

4. Sonuç 
Bu noktaya kadar ele al�nan hususlar 

muvacehesinde, f�nd�k sektörüne yönelik 
olarak uygulanacak politikan�n ana 
unsurlar�n�n; piyasaya müdahalenin 
olmamas�, Alternatif Ürün Program�n�n 
uygulanmas� ve Üretici Birliklerinin yeniden 
yap�land�r�lmas� oldu�u yönünde yayg�n görü� 
ve kanaatler söz konusudur.  

 

 
Asl�nda, f�nd�k arz�n�n tamam�n�n 

gerek iç piyasada (iç tüketimin te�vik 
edilmesi) gerekse d�� pazarlarda (ihracat 
yoluyla) de�erlendirilebilece�i bir yap�n�n 
kurulmas� amaçlanmal�d�r. Bu yap�n�n ihdas�n� 
sa�layacak düzeyde kamusal destek birlikte 
dü�ünülmelidir. 

F�nd�k sektöründe önemli bir faktör 
olan F�nd�k Tar�m Sat�� Kooperatiflerinin 
temel kooperatifçilik fonksiyonlar�na 
odaklanmas�n� temin edecek tedbirler ve 
yap�sal dönü�üm sa�lanmal�d�r. Birlikler, 
gerekti�inde piyasa regülasyonunu 
sa�layabilecek kredibiliteye haiz k�l�nmal�d�r. 

Sektörün di�er aktörleri olan �hracatç� 
Birlikleri ve Kamu Organizasyonlar�n�n, F�nd�k 
Tar�m Sat�� Kooperatifleri ile i�birli�i 
sa�lanarak, üretici ve ülke menfaatlerinin en 
üst düzeyde korunabilece�i bir politika 
belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herkes 
De�ilsin! 



SAMT�M 

Ekim 2006 12

ALTERNAT�F B�R SEBZE; 
KU�KONMAZ 

 
�lkay GÜVENÇER 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Ülkemizde son y�llarda ya�anan 
geli�meler tar�m kesimindeki üretici ve 
tar�msal sanayi kurulu�lar�n� alternatif ürün 
aray���na itmi�tir. Geleneksel tar�m 
ürünlerimizin yan� s�ra, alternatif ürünler 
yüksek kazançlar�ndan dolay� tercih edilir 
olmu�lard�r. Alternatif ürün olarak brokoli, 
enginar, k�rm�z� ve beyaz ba� lahana, tatl� 
m�s�r, baz� domates ve biber çe�itleri 
say�labilir ve bu ürünler artt�r�labilir. Bu 
ürünlerde bir tanesi de ku�konmaz bitkisidir.  
K�ymetli sebzeler grubuna giren ku�konmaz�n 
(Barvinkó,1994) ihracat de�eri çok yüksektir 
(Hartmann,1989). 

Ku�konmaz eskiça�lardan itibaren taze 
sürgünleri için yeti�tirilen bir sebzedir. Eski 
Yunan ve Romal�lardan beri sevilen bir besin 
kayna�� oldu�u bilinmektedir (Anonim, 
2006a). Dünyada uzun zamand�r çok ilgi 
gören ku�konmaz (Asparagus officinalis) 
Türkiye için yeni bir sebze türü say�labilir. 
Ülkemizde halk taraf�ndan pek tan�nmad��� 
gibi tüketimi de yok denecek kadar azd�r. 
Ku�konmaz sap� toprak alt�nda olan, 
yenilebilen k�sm� tomurcuk olan bir bitkidir. 
Halk aras�nda “tilki�en, ac�ot” olarak bilinir. 
Özellikle Avrupal�lar bu bitkiyi her derde deva 
olarak bilirler ve özellikle et yemeklerinin 
yan�nda kullan�rlar.    
 

Dünyada Ku�konmaz Üretimi 
1992 y�l�nda Çin üretici alt� ülke içinde 

lider durumda iken (2), 1999 y�l�nda Peru 
üretimin %40’�n� gerçekle�tirmi�tir.1992-2002 
y�llar� aras�nda dünya ku�konmaz üretiminde 
%70 oran�nda art�� olmu� bu oranda 
ku�konmaz tüketimi de artm��t�r. Dünya 
üretiminde en büyük üretici ülkeler; Çin, 
Peru, ABD, �spanya,Almanya ve Meksika’d�r 
(2). 2003 y�l�nda Çin’de dikkat çeken oranda 
üretim art��� gözlenmi�tir 
(Anonim,2004).Almanya’da 2003 y�l�nda 18 
000 hektar alanda üretim yap�lm��, 2004 
y�l�nda Yunanistan’da üretim alanlar� 4500 

hektar� bulmu�, 31 milyon kg ürün hasat 
edilmi�tir. 

Dünyadaki pek çok ku�konmaz 
üreticisi ülke planl� bir pazarlama a��n�n 
olmamas�ndan kaynaklanan sorunlar 
ya�amaktad�r. Üretici ülkeler pazardaki talebi 
kar��layacak oranda üretimi artt�rmak ve 
fiyatlardaki dü�ü�ü önlemek amac�ndad�rlar 
(Anonim,2004). 2003 y�l� verilerine göre en 
önemli ihracatç� ülkeler Peru (66,844 ton), 
Meksika (47,657 ton), ve ABD (23,657 
ton)’dir. En büyük ithalatç� ülke ABD (96,455 
ton), Avrupa ilkeleri (21,904 ton) ve Japonya 
(17,850 ton) olmu�tur (Anonim,2004). 
 

 
 

Türkiye’de Ku�konmaz Üretimi 
 Türkiye, ku�konmaz üretimi 
bak�m�ndan gerek iklim gerekse toprak yap�s� 
bak�m�ndan  uygundur. Ku�konmaz �l�k iklim 
bitkisidir. Geli�mesi için büyük oranda toprak 
alt�nda kald���ndan ilkbahar aylar�nda hasad� 
tamamland�ktan sonra sonbahar ortalar�na 
kadar tohum almak amac�yla toprak üstü 
k�sm�n�n geli�mesi devam eder ( Bayraktar, 
1981).  Türler için ku�konmaz çok bilinen ve 
tüketilen bir sebze de�ildir. Ege ve Marmara 
Bölgesinde yeti�tiricili�inin yap�ld��� 
bilinmektedir.  1960’l� y�llarda taze olarak 
ihraç amac�yla yeti�tiricili�i az da olsa 
yap�lm��t�r. O y�llarda özellikle ülkede ya�ayan 
yabanc�lar ve bu bitkiyi tan�yan ki�iler 
taraf�ndan tüketilmi�, yine o y�llardaki 
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ula�t�rma imkanlar�n�n iyi olmamas�ndan 
dolay� yeti�tirilen ku�konmazlar ihraç 
edilememi�tir. Yurtiçinde Pazar 
bulamad���ndan dolay� ku�konmazl�klar 
bozulmu�tur (Vural ve ark., 2000). Daha 
sonraki y�llarda konservelik üretim için 
giri�imler olduysa da, 1997 y�l�nda �zmir 
Menemen’deki te�vikle kurulmu� olan büyük 
plantasyonun d���nda ekonomik anlamda 
üretim gerçekle�tirilememi�tir. Yeterli üretim 
olmad���ndan konserve ve donmu� olarak 
de�erlendirilmesi söz konusu de�ildir. 
 Son y�llarda birkaç üretici taraf�ndan 
yurtd��� kaynakl� özel ürün olarak 
üretilmektedir. 2004 y�l� verilerine göre 
ülkemizde 17 ton ku�konmaz üretimi oldu�u 
bildirilmektedir. Bu üretimin 12 tonu Bal�kesir, 
5 tonu Tokat ilinde sözle�meli olarak 
gerçekle�mektedir (Anonim, 2004a). Türkiye 
floras�nda Antalya, Konya ve Mersi illerinde 
endemik olarak(Anonim, 2005), ayr�ca Ayd�n, 
Mu�la ve Manisa’da yabani formlar� 
bulunmakta, ilkbaharda yenilebilen di�er 
yabani otlarla birlikte pazarlarda sat�lmaktad�r 
(Vural ve ark.,2000). Bu da ku�konmaz 
sebzesinde yap�lacak olan çal��malarda milli 
çe�it elde etme imkân�n�n olabilece�ini 
göstermektedir.  
 Bugünkü durumu itibariyle ekonomik 
önemi olmayan bu sebze, iyi bir üretim 
planlamas� ve organizasyon a�� ile ülkemiz 
için çok iyi bir ihraç sebzesi olabilecektir. 
 

�nsan Beslenmesindeki Yeri: 
Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde 

severek tüketilen ve aranan bir bitki olan,  
Türkiye'de ise, taze sebze olarak pek ilgi 
görememi�, ancak konserve olarak 
tan�d���m�z. Ku�konmaz içeri�inde bulunan A, 
B1, B2 ve C vitaminlerinin yan� s�ra protein, 
�eker, ya� ve çe�itli minerallerce zengin bir 
üründür. Ku�konmaz bitkisinin sebze olarak 
yenen bölümü taze sürgünleridir. 
Beslenmedeki öneminin yan� s�ra diyet 
etkisinin de oldu�u bilinmektedir (Elmac� ve 
Seçer, 2004). Yemeklerde garnitür ve salata 
olarak tüketilir ve çorbas� yap�l�r (Anonim, 
2006a).  
 Yeti�tirilen 3 ayr� cinsi sofralarda 
tercih sebebi olmaktad�r. Beyaz ku�konmaz 
her çe�it toprakta yeti�ir. Büyük ve 

yumu�akt�r. Belirgin bir lezzeti yoktur. 
Menek�e ku�konmaz mora çalan rengiyle 
meyvemsi bir tada sahiptir. Ye�il ku�konmaz 
uzun boylanan, en yayg�n olan� ve lüks 
tüketime giren türdür (Anonim, 2005a).  
Ayr�ca sar� ku�konmaz da tercih edilen türdür 
(Anonim, 2006a).  
 Ku�konmaz besin içeri�i bak�m�ndan 
iyi bir besindir. Özellikle folikasit içeri�i 
bak�m�ndan dikkat çekicidir. Günlük folikasit 
ihtiyac�n�n %60’�ndan fazlas�n� gideren bir 
sebzedir. Ayr�ca karaci�er ve böbre�i çal��t�r�r, 
kandaki �eker oran�n� dü�ürür, dalak 
t�kan�kl���n� giderir (Anonim, 2005c). 
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FINDIK POL�T�KASI VE 
ÖNER�LER* 

 
Sad�k C�NAZ 

DTM Bat� Karadeniz Bölge Müdürü 
 
Türkiye, Dünya f�nd�k üretim ve 

ihracat�n�n en büyük k�sm�n� yapmaktad�r. Bu 
nedenle Avrupa toplulu�u ve Türkiye'nin 
uygulad��� politikalar Dünya f�nd�k piyasas�n� 
önemli derecede etkilemektedir. 

Dünya f�nd�k tüketiminin çok büyük 
bir bölümü Avrupa toplulu�u taraf�ndan ve 
ihracat� da Türkiye taraf�ndan 
gerçekle�tirildi�inden f�nd�k ticaret 
politikalar�n� incelerken Avrupa Toplulu�u ve 
Türkiye'yi ele almak yeterli olacakt�r. Türkiye 
Avrupa; Toplulu�una Gümrük Vergisinden 
muaf olarak 25.000 ton f�nd���n üstü için 
%4 Gümrük Vergisi ödemektedir. Ancak 
�spanya ve Portekiz'e ihraç edilecek f�nd���n 
hepsi %4 Gümrük Vergisine tabi 
tutulmaktad�r. Ayr�ca %2,3 stopaj 
kesilmektedir. 

 

 
 
Avrupa Toplulu�u f�nd�k ile ilgili 

olarak ithalatta baz� standartlar 
uygulamaktad�r. Bu standartlar Türk 
Standartlar� Enstitüsü taraf�ndan da aynen 
kabul edildi�i için Ülkemiz Standartlar� ile bir 
fark göze çarpmamaktad�r. 

Ülkemiz f�nd�k ihracat�n�n büyük bir 
k�sm� �irketlerin yurt d���ndaki anla�mal� 
acenteleri arac�l��� ile yap�lmaktad�r, ikinci 
s�rada %32.2 ile uluslararas� acenteler 
gelmektedir. Buna göre f�nd�k 
ihracatç�lar�m�z�n yakla��k %74'ü arac�lar 

yoluyla ihracat yapmaktad�r. Bu da 
ihracatç�lar�m�z�n bizzat kendilerinin, f�nd�k 
kullan�c�s� sanayilere yeterince ula�amad���n� 
göstermektedir. 

 

 
Tüketicilerin f�nd��� çerezlik olarak 

tüketmelerini özendirmek ve f�nd�kla 
mamulleri tan�malar�n� sa�lamak için 
sektörün %58,6’s� uluslararas� alanda reklam 
kampanyalar� yap�lmas�na taraftard�r. Böyle 
bir kampanyaya mali destek verebilece�ini 
belirten ihracatç� say�s� ise %57'dir. Bu rakam 
küçümsenmeyecek büyüklükte olup, sektörün 
yar�s�ndan fazlas�n�n mali destek verebilece�i 
bir tan�t�m kampanyas� uzun vadede f�nd�k 
ihracat�m�z�n artmas�na katk� 
sa�layabilecektir. Ancak ihracatç� �irketler 
halen uluslararas� alanda reklâm 
faaliyetlerine para ay�rmamaktad�rlar. Bu 
�irketlerin sadece %3 ü elde etti�i gelirin 
%1’ini reklâm harcamas�nda kullanmaktad�r. 

Üretimdeki dalgalanma ile beraber 
f�nd�k fiyatlar�nda istikrars�zl�k ortaya 
ç�kmakta, son y�llarda f�nd�k fiyatlar�n� 
da art�yor gibi görünen f�nd�k fiyatlar� 
gerçekte azalan bir seyir izlemektedir. Türk 
f�nd��� ile di�er ihracatç� ülkelerin f�nd�k 
fiyatlar�n�n birbirine paralel seyir izledi�ini en 
büyük f�nd�k ithalatç�s� olan Avrupa 
Toplulu�unun yapt��� ithalatla gözlemek 
mümkündür. Türk F�nd�k �hracat fiyat�n�n 
genel olarak �talyan f�nd�k fiyat�ndan 
dü�üktür. Bunun nedeni olarak; �talya'n�n 
Topluluk pazarlar�na olan çok yak�nl��� ve 
modern pazarlama tekniklerini kullanmalar� 
say�labilir. 

Dünya f�nd�k fiyatlar�n�n Amerikan 
Dolar�n�n di�er paralar kar��s�nda 
de�i�iminden etkilendi�i bilinen bir 
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gerçektir. Özellikle AB'nin dünyan�n en 
büyük f�nd�k ihracatç�s� olmas� nedeniyle, 
Amerikan Dolar� ile Euro aras�ndaki fark da 
f�nd�k fiyatlar�n� önemli derecede 
etkilemektedir. 

 
 
Devlet �statistik Enstitüsü verilerine 

göre çiftçinin eline geçen fiyatlarda ürün 
maliyetlerinin üzerinde seyretmi�, ancak net 
gelir y�llar itibariyle de�i�ik oranl� 
gerçekle�mi�tir. Ayr�ca son y�llara 
bak�ld���nda çiftçilerin net gelirlerinin çok 
azald��� aç�k olarak gözlenmektedir. Devletin 
ilan etti�i destekleme fiyatlar� çiftçi eline gs 
fiyatlardan genellikle yüksek olmaktad�r. Bu 
çarp�kl���n temel nedeni, f�nd�k üreticisi 
üretim a�amas�nda dü�ük faizle yeterli kredi 
verilmemesinden kaynaklanmaktad�r, nedenle 
y�l içinde borçlanan üretici ürünü alivre olarak 
ve ucuz fiyattan arac� ve tüccara satmak 
zorunda kalmaktad�r. 

�hracatç�lar�n ihracat�n gelece�i 
hakk�ndaki dü�üncelerini önem s�ras�na 
göre s�ralarsak; 1 -Yurt d���nda reklâm 
yapmak 2-Yeni pazarlar aramak 3-Paketlerin 
iyile�tirilmesini sa�lamak 4-Üretimdeki 
dalgalanmalar�n düzenlenmesi 5-F�nd�k 
kalitesinin yükseltilmesi 6-Üreticilerin 
organizasyonunun sa�lanmas� 7-Maliyetlerin 
dü�ürülmesi. 

Görüldü�ü gibi f�nd�k ihracatç�lar�n�n 
gelecek için en önemli olarak gördükleri 
konular�n ba��nda yurt d���nda reklam ve 
promosyon kampanyalar�n�n yap�lmas�, yen 
pazarlar bulunmas� ve paketlemenin 
iyile�tirilmesi gelmektedir. Son y�llarda 

ortaya ç�kan üretim art���, mevcut pazarlar�n 
doyuma ula�mas� ve f�nd�k fiyatlar�n�n reel 
olarak dü�mesi yukar�daki cevaplar�n 
arkas�nda yatan gerçek nedenlerdir. 
Avrupa'daki f�nd�k Türk f�nd��� ile di�er 
ihracatç� ülkelerin f�nd�k fiyatlar�n�n birbirine 
paralel bir' seyir izledi�ini, en büyük f�nd�k 
ithalatç�s� olan Avrupa toplulu�unun yapt��� 
ithalatta gözlemek mümkündür, Türk F�nd�k 
ihracat fiyat�n�n genel olarak �talyan f�nd�k 
ihracat fiyat�ndan dü�üktür. Bunun nedeni 
olarak; �talya'n�n Topluluk pazarlar�na olan 
co�rafi yak�nl��� ve modern pazarlama 
tekniklerini kullanmalar� say�labilir. 

 
Sonuç ve Öneriler 
 Hükümet f�nd�k üretimini 

s�n�rland�ran yasay� yürürlü�e koymu�tur. 
F�nd�k ihracat�n�n sorunu fazla ürün 
de�il, artan üretime paralel olarak 
ihracat�n artt�r�lamamas�d�r. F�nd�ktan ba�ka 
ürün yeti�tiremeyen Do�u Karadeniz 
Bölgesine her türlü teknik ve mali destek 
sa�lanarak buralarda verimin ve kalitenin 
artt�r�lmas�n� sa�lamak, iyi bir pazarlama 
organizasyonu ile de ihracata kanalize olan 
f�nd���n gelirinin büyük bir k�sm�n�n üreticiye 
geçmesi için çal���lmal�d�r. 

D�� pazarlar�n isteklerine cevap 
verecek çe�itlerin yeti�tiri lmesi 
sa�lanmal�d�r. E�er Türkiye kendi f�nd�k 
üretimini k�sarsa, yerimizi rakiplerimizin 
alabilece�i gerçe�ini gözden uzak tutmamak 
gerekmektedir. Ancak popülist e�ilim ve 
politikalar ya�anm�� ve 1994 y�l�nda 1.50 
dolar olarak belirlenen destekleme fiyatlar�, 
hiçbir ekonomik dayana�� olmadan 4 y�l gibi 
k�sa bir süre sonunda 1998'de (Dolar 
baz�nda % 68'e varan bir art��la) 2.50 
dolara kadar yükselmi�tir. Bu durum, bir 
taraftan Türkiye F�nd�k ihracat�n� 
zorla�t�r�rken di�er taraftan da �spanya 
�talya hatta Gürcistan ve Azerbaycan gibi 
ülkelerde f�nd�k tar�m�n� te�vik etmi�tir. 
Ondan sonra Türk insan�na 'f�nd�k dikme, 
f�nd���n� sök" demenin yanl�� ve haks�zl�k 
olaca��m dü�ünüyorum. Düzce, Çar�amba 
ve Terme v.b. birkaç ürün almaya müsait 
ovalarda f�nd�k dikilmemelidir. 2844 say�l� 
f�nd�k üretiminin planlanmas� ve dikim 
alan�n�n belirlenmesi ile f�nd�k yerine alternatif 
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ürün yeti�tirmeyi tercih eden üreticilerin 
desteklenmesine dair esas ve usuller 
hakk�ndaki yönetmelik uygulanmal�d�r. 
Eksi�imiz pazarlamad�r. Pazarlama 
sorununun çözümlenmesi gerekir. �hracat�n 
ve özellikle iç tüketimin artmas� icap eder. �ç 
tüketim 70-80.000 tondur. 

 

 
 
�ç piyasada ek�i, ac�, buru�uk, çürük, 

asitli ve aflatoksinli f�nd�k tüketilmektedir. Bu 
durum damak zevkini önler, iç talebi 
azaltmaktad�r. Tübitak'�n yapt��� ara�t�rmaya 
göre f�nd�k; a-Gerginlik ve sinire kar�� 
koruyucu b-Enfarktüs riskini %50 azalt�r. c-
Kolestrol düzeyini dü�ürür; d-E vitamini 
sayesinde t�kanmay� önler, kalp ve damar 
çeperlerinin korunmas�n� sa�lar. e-Beyinin 
ya�lanmas�n� önler. f-Kanseri önler, g-
Kans�zl��� önler h-Kalp ve Damar hastal�klar�n� 
önler. �-Kemik ve di�lerin geli�iminde rol 
oynar (içinde bol kalsiyum vard�r) k-Büyüme 
ve cinsiyet hormonlar� geli�mesinde büyük rol 
oynar (zira içinde çinko var). 

Burada yukar�daki sayd���m 
dallarda dünyada isim yapm�� T�p Fakültesi 
Ö�retim Üyeleri ile bir klip haz�rlanabilir. 
Bu klip her ülkenin diline göre 
haz�rlanmal�d�r. Böyle bir klibin ben ses 
getirece�ine inan�yorum. Öncelikle bu klip 
Kanada, Japonya, ABD, Çin, Rusya, Güney 
Do�u Asya Ülkeleri, Do�u Avrupa ülkeleri, 
Türk Cumhuriyetleri, Yunanistan, �spanya, 
Danimarka, �rlanda. Portekiz ve Hindistan 
gibi ülkelerde yay�nlanmal�d�r. Ba�lang�ç 
olarak Japonya, Çin ve ABD de Devlet fiyat 
k�rar, yolu açar yerini özel sektöre 
b�rakabilir. 

F�nd�k ile ilgili "Veri Bankas�" 
olu�turmam�z laz�m. Bu bankada ekili 
alanlar, gerekse üretim, ihracat ve stoklar 
mevcut olmal�. 

F�nd�k için hala bir politika 
belirlenememi�. "Milli F�nd�k Politikas�" 
belirlenmelidir. F�nd�k ihracat�n�n amaç de�il 
araç olarak kullanan bankalardaki ihracat 
döviz taahhütlerini f�nd�k ihraç ederek 
kapatmalar� fiyatlar� dü�ürmekte, f�nd�k 
ihracat�nda tahribata neden olmaktad�rlar. 
�ncir için bankadan kredi alan bir ihracatç�, 
f�nd�k ihraç ederek banka taahhüdünü 
kapatamamal�d�r. 

Çin f�nd��� tan�m�yor. Kabuklu f�nd�kla 
ba�lamal�. ABD f�nd��� dü�ük kaliteli oldu�u 
için Kentalde 35 dolar fiyat avantaj�na 
sahiptir. Çin pazar�nda. Bu pazara giri� de 
devlet ihracatç�ya %12-15 oran�nda veya 
ba�ka �ekilde desteklemesi gerekir. 

F�nd�k ihracat sektöründe çal��an 
firmalar�n incelenmesinden %80'ninin küçük 
ölçekli, %14.3'nün orta ve %5.7!sinin de 
büyük ölçekli oldu�u anla��lmaktad�r. Büyük 
�irketlerin f�nd��� do�rudan üreticiden 
al�rken, orta ve küçük ölçekli �irketlerin 
k�r�c�lardan f�nd�k ald�klar� ortaya ç�km��t�r. 
Büyük ve orta ölçekli �irketler piyasadaki 
f�nd���n ayr� ayr� %31'lik k�sm�n� kontrol 
ederken, küçük ölçekli �irketler % 38 'ini 
piyasaya sokmaktad�rlar. 

Türk F�nd�k �hracat Sektörü f�nd��� 
yeterli miktarda i�lememektedir. Bu da 
ürünün farkl�la�mas�n� zorla�t�rmakta ve 
Katma De�er art���n�n çok dü�ük miktarda 
kalmas�na yol açmaktad�r. Sektör, f�nd��� 
daha fazla i�leyerek ihraç etmeye gayret 
etmelidir. Daha fazla i�lenen ürünün 
paketlenmesi ise daha modern güvenilir ve 
dünya standartlar�nda olmal�d�r. F�nd���n 
ihraç edilen miktar�n�n %80'ine yak�n 
k�sm� çikolata, bisküvi, �ekerleme, tatl�, 
pasta, dondurma olarak kullan�l�yor. F�nd�k 
i�leme tesislerinin kurulmas� hem f�nd�k 
tüketiminin artmas� hem de katma de�er ve 
istihdam yarat�lmas� aç�s�ndan çok 
önemlidir. Bu konuda te�vik edici proje Ar-
Ge çal��mas� yoktur. Mamul çe�itlendirme 
çal��malar�nda Tübitak, tan�t�m�nda TRT 
destek olmal�d�r. Pazarlama kanallar� ele 
al�nd���nda Türk F�nd�k �hracatç�s�n�n yurt 



SAMT�M 

Ekim  200617

d���ndaki fabrikalara ve son kullan�c�ya 
ula�amad��� görülmektedir. �hracat�n büyük 
bir bölümü arac�lar marifetiyle 
gerçekle�ti�inden ihracatç�lar�m�z�n pazarda 
söz sahibi olmalar� çok güç olmaktad�r. 
�hracatç�lar�n dünya pazarlar�nda daha 
aktif olmalar�, yurt d���na da f�nd�k kullanan 
sanayicilere do�rudan ula�abilecek bir 
pazarlama stratejisi geli�tirmeleri ve 
uygulamalar� gerekiyor. 

Ayn� �ekilde, ülkemizde uluslar 
aras� bir f�nd�k borsas� olmamas� 
nedeniyle, fiyatlar�n en büyük �thalatç� ülke 
olan Almanya'da (Hamburg kentinde) 
olu�tu�u bilinmektedir. Merkezi bir 
organizasyonla Giresun'da Uluslararas� 
F�nd�k Al�m Sat�m Borsas�" kurulmal�d�r. Bu 
borsa her türlü teknik ve idari yard�mla 
desteklenmesi gerekmektedir. Dünya F�nd�k 
Piyasas�nda olu�an geli�meleri an�nda 
yans�tarak al�c� ve sat�c�lar� bilgilendirmelidir. 
Ancak böyle bir durumda f�nd�k fiyatlar� 
spekülasyondan kurtularak gerçek piyasa 
fiyatlar�na kavu�acakt�r. 

 

Türk f�nd�k üretim alanlar�n�n 
daralt�lmas� ve s�n�rland�r�lmas� ile ilgili 
ekonomik analizler yap�lmal� piyasa 
bo�lu�u yaratacak üretim azalmalar�na 
meydan verilmemeli üreticilerin gelirinin 
kalite ve verim art��� ile sa�lanmas�na 
çal���lmal�d�r. Kalitede en önemli husus 
kurutmad�r. 1963 den bu yana Karadenizli 
f�nd�k üreticisinin %33 al�m gücü azalm�� 
Do�u Karadeniz Bölgesi d���nda yeni dikime 
müsaade edilmemelidir. 

�hracatç�lar�m�z�n gelecekte dünya 
piyasalar�n� etkileyebilmesi, yeni durumlara 
adaptasyon yetene�i ve giri�imcilik gücüne 
ba�l� görülmektedir. Bu gücün harekete 

geçirilerek organize olmas� durumunda Türk 
f�nd�k ihracat sektörü dünya pazarlar�nda hak 
etti�i yeri alacak ve f�nd�kla geçimini 
sa�layan üreticiden ihracatç�ya kadar olan 
herkes bu durumdan yararlanacakt�r. 

�hracatç�lar�n da belli bir çizgide 
birle�meleri zaman� gelmi�tir.Avrupa'da 
pazarlama �irketleri kurarak bürolar 
açarak reklam ve pazar ara�t�rmalar�na 
kat�larak uluslararas� ç�kar çal��malar�ndaki 
yerlerini almal�d�rlar. 

 

 
 
"Milli F�nd�k Konseyi" kurulmal�d�r. 

Bu kurul f�nd���n üretim, ticaret, ihracat, 
destekleme, fiyat, pazarlama ile ilgili tüm 
sorunlar�n bir bütün içinde ele almal�, çözüm 
önerilerini alternatifleri ile birlikte ortaya 
koymal�, uzun ve k�sa süreli uygulama 
planlar� haz�rlamal�. 

F�nd�k ihracat�nda da ilgili birimler 
aras�nda çok ba�l�l�k vard�r. Türk mal� imaj� 
ve marka geli�tirilmelidir. Türkiye'de kara 
ta��mac�l��� ve sigorta pahal�d�r. �hracat 
sigortas� sistemi yeterince yayg�n de�ildir. 
Kalite imaj� yaratacak CE, �SO 9000 ve 
HACCP uygulamalar� yeterli de�ildir. 
Türkiye'de f�nd�k tüketen sanayilerin pek 
ço�u ucuz ve kalitesiz mal üretmektedir. Bu 
tüketimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'ye ithali 
yap�lmakta olan kalitesiz aflatoksinli �ran 
men�eli Antepf�st��� ucuz sat�ld��� için f�nd�k 
tüketimine zarar veriyor. Türk F�nd���na 
yüksek ithal vergisi koymu� Rusya, Ukrayna 
gibi ülkelerle ikili temaslar yap�lmal�. AB, iç 
f�nd��a %3 �thal vergisi uyguluyor. Fiyat 
dü�ünce çiftçisini koruma ad�na kotay� 
tehdit olarak kullanabiliyor. AB. Komisyonu 
taraf�ndan baz� tedbirlerin al�nmas� (Asgari 
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ithal fiyat�, Gümrük oranlar�n�n yükseltilmesi, 
ithal lisans� gibi) Türkiye için tehdit oluyor. 

 

 
 
Gemi ta��mac�l��� için limanlar�m�z 

modernle�tirilmelidir. Konteyn�r ta��mac�l��� 
te�vik edilmeli. D�� Ticaret ata�eliklerinde en 
az�ndan f�nd�k ihracat�n�n yo�un yap�ld��� 
birkaç ülkede f�nd�k konusunda yeti�mi�, 
yabanc� mevzuata ve f�nd�k standartlar�na 
vak�f uzmanlar istihdam edilmelidir. F�nd�k 
sanayi ve üniversite i�birli�i 
yo�unla��lmal�d�r. �ç pazarda perakende 
safhada f�nd��a uygulanan KDV oran� % 17 
den % 8'lere indirilmelidir. F�nd�k ya�� 
sadece yemeklik ya�� de�il alternatif 
kullan�m yerleri (kozmetik sanayi gibi) 
ara�t�r�lmal�d�r. Türk f�nd���n�n hedef olarak 
tam i�lenmi� mamul ve yan mamul sat�lacak 
�ekilde ihraç politikas� �ekillendirilmelidir. 
i�lenmi� f�nd�k ihracat�nda y�llara göre bariz 
bir art�� olmam��t�r. Son be� y�l �çinde 
i�lenmi� f�nd�k ihracat�m�z f�nd�k ihracat�n�n 
%22'lerinden, %28-30 seviyelerine ç�km��t�r. 
l970'lerde ihracat�n % 20'si olan f�nd�k 
bugün %3'ler seviyesine kadar dü�mü�tür. 
F�nd�k ihracatç�lar� sermaye yap�lan ve 
finans imkanlar� yetersiz oldu�undan güçlü 
ithalatç�lar kar��s�nda pazarlama yapma 
�ans� yoktur. Fiyat� koyan ço�u zaman 
al�c�d�r. Bu nedenle ihracatç� çok dü�ük 
karla hatta zaman zaman zarar�na 
çal��maktad�r.  

 
* Bu yaz� “Ülkemizde F�nd�k Politikalar�” konulu panele ait 

kitapç�ktan al�nm��t�r. 

F�nd���n �nsan Sa�l���na 
Yararlar� 

 
F�nd�k ve f�nd�k ya��n�n ulusal 

ekonomiye yapt��� 1 milyar dolar� a�k�n 
katk�n�n yan�nda besleyici özellikleri ile en 
önemli besinlerimizden biri oldu�u bilinen bir 
gerçektir. Elde edilen sonuçlar 
de�erlendirildi�inde; enerji de�eri 639 
kcal/100 g olan f�nd���n protein içeri�i %8.2 
olarak bulunmu�tur. Bu de�er bitkisel 
kaynakl� proteinler için önemli say�lmaktad�r. 
�ncelenen f�nd�k çe�itlerinde ortalama ya� 
oran� %62.7 olarak saptanm��t�r. Bu ya��n, 
ya� asitleri bile�imin %82’sini oleik asit 
olu�turmaktad�r. Son y�llarda yap�lan 
çal��malarda f�nd�kta çok yüksek düzeylerde 
bulunan tek çift ba�l� doymam�� ya� asidi 
oleikasidin kanda kolesterolün yükselmesini 
önledi�i ve böylece kalp-damar hastal�klar�na 
kar�� korucu etki gösterdi�i belirtilmektedir. 
F�nd���n ve ya��n�n bu aç�dan önemi ABD 
Kaliforniya eyaletinde yap�lan 6 y�l süreli bir 
ara�t�rma ile de belirlenmi�tir. Bu çal��maya 
göre günde en az bir kere f�nd�k yiyen veya 
f�nd�k ya�� kullanan bir insan�n, hiç f�nd�k ya�� 
kullanmayan insana göre enfarktüsten ölme 
riski yar� yar�ya azalmaktad�r. F�nd�k ve f�nd�k 
ya�� vücutta karbonhidrat, protein ve ya� 
metabolizmas�nda düzenleyici olarak görev 
yapan baz� B gurubu vitaminler için önemli bir 
kaynakt�r. B1 ve B2 vitaminleri için iyi, B6 
vitamini içinse çok iyi kaynak oldu�u 
saptanm��t�r Kan yap�m� ve ruhsal sa�l�k 
aç�s�ndan gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri 
f�nd�k ve f�nd�k ya��nda önemli düzeylerde 
bulundu�undan bu besinin her gün düzenli 
olarak tüketilmesi ülkemiz çocuklar�n�n iki ana 
beslenme sorununa pratik bir çözüm olarak 
dü�ünülmektedir. 

F�nd�k ve f�nd�k ya�� E vitaminin 
bilinen en iyi kayna��d�r. Bu vitaminin kalp ve 
di�er kaslar�n sa�l��� ve üreme sisteminin 
normal çal��mas� için gereklidir. Alyuvarlar�n 
parçalanmas�n� önleyerek yine ülkemizde 
yayg�n olan kans�zl��a kar�� koruyucu etki 
olu�mas�n� önleyerek veya olu�tuktan sonra 
onlar� etkisiz hale getirerek kanser hastal���na 
kar�� korumas�d�r. 

 
Kaynak : http://www.kuzeyfindik.com/fy1.html 
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EKOLOJ�K FINDIK TARIMINA 
GEÇ�� �Ç�N KAPAS�TE 
GEL��T�RME PROJES�: 

EF�KAP 
 

Mehmet AKBULUT 
Proje Koordinatörü 

 
1943 y�l�nda Çangeri� ad� ile 

Terme/Evci köyünden müstakil bir muhtarl�k 
olarak ayr�lan Yüksekyayla köyü, geni� alana 
sahip, arazileri engebeli ve yamaç olmas� 
yan�nda köylülerin yerle�imi da��n�k 
oldu�undan yap�lacak hizmetlerin aksamas�na 
neden olmaktad�r. Yüksekyayla köyü 
kurulu�undan bu güne altyap� hizmetleri 
gerçekle�tirilmi� olup zaman�n gerektirece�i 
her türlü sosyal, ekonomik hizmetlerin ve 
e�itim hizmetlerinin gerçekle�tirilmesi 
amac�yla çal��malar�na devam etmi� ve 2002 
y�l�n�n Eylül ay�nda Yüksekyayla Köyü Kültür 
ve Yard�mla�ma Derne�ini kurarak köylüler 
aras�nda birlik beraberlik ve karde�lik ruhunu 
daha da peki�tirmek, ihtiyaç sahibi birey ve 
ailelere imkanlar dahilinde gerekli her türlü 
olana�� sa�lamak amac�yla çal��malar�na h�z 
vermi�tir. Dernek 2003 y�l�nda yakla��k 500 
ki�ilik kat�l�m ile ilkini gerçekle�tirdi�i yaz 
�enli�i sonraki y�llarda da devam etti.Yaz 
�enliklerimiz geleneksel bir olaya dönü�erek 
yurt içerisindeki ve yurt d���ndaki 
köylülerimizin her y�l bir araya gelerek 
dayan��mas�na büyük katk� sa�lam��t�r. 

Yüksekyayla köyünde ya�ayan halk�n 
tamam� f�nd�k üretmekte, geçimlerinin önemli 
bir bölümünü f�nd�k üretiminden 
kar��lamaktad�rlar. Köyde bir köylünün 
ortalama arazi büyüklü�ü 20-25 dönümdür. 
Buradan ald�klar� ürün ise ortalama 1-2 ton 
aras�nda de�i�mektedir. Dolay�s�yla bir ailenin 
f�nd�ktan elde etti�i y�ll�k gelir 4.000 –6.000 
YTL aras�nda de�i�mekte. Ürün olmad��� y�llar 
ise büyük s�k�nt� çekmektedirler. Öncelikle, 
ormandan aç�larak elde edilen f�nd�k arazileri 
ilk 10 y�l orman topra��nda depolu humus 
gücü sayesinde iyi verim al�nm��, ancak daha 
sonra orman humusunun gücünün bitmesi 
nedeniyle gerekli mineral deste�ini  toprak 
bulamad��� için f�nd�kta verim dü�mü�tür. 

Bundan sonra bilinçsiz gübre ve ilaç kullan�m� 
ba�lam��t�r. Çiftçiler topra��n�n ihtiyac�n� 
belirlemeden geli�igüzel gübre kullanmaya 
ba�lam��lard�r. Uzun y�llar boyunca dünyada 
kullan�m�ndan uzakla��lan DDT zararl�lara 
kar�� kullan�lm��t�r. Toprak ve yeralt� sular� 
kirletilmi�, en vahim durum ise halk�n yapt��� 
bu tahriplerden hiç haberinin olmamas� 
olmu�tur. 

Dernek yönetimimiz ve köyümüzün 
ayd�nlar� bu geli�meleri de dikkate alarak, 
daha iyi ya�am ve ürün elde etmek için bilgi 
ve deneyim düzeyini art�rmak; birim 
miktardan en fazla ürünü elde ederek 
maksimum fiyata satabilecek ko�ullar� 
yaratmak; topra�� ve suyu zehirlememek ve 
toprak veriminin giderek artmas�n� sa�lamak, 
f�nd�k fiyat�n� belirleme konusunda söz sahibi 
olmak, bu konuda siyasetçilere yön vererek 
dünya genelinde fiyat belirleme konusunda 
söz sahibi olacak bir örgütlenmeye (Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi, Üretici Birli�i vs ) yani 
daha fazla refah ve daha iyi bir gelecek için 
çe�itli aray��lar içerisinde olmu�tur. 

 
 
EF�KAP Nedir 
“Ekolojik F�nd�k Tar�m�na Geçi� �çin 

Kapasite Geli�tirme Projesi" (EF�KAP) 
Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, 
üretimden tüketime kadar her a�amas� 
kontrollü ve sertifikal� tar�msal bir üretim 
biçimini, toprak ve su kaynaklar� ile havay� 
kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan 
sa�l���n� koruyarak maddi ve manevi her 
konuda toplumumuza katk� sa�layaca�� ve 
Yüksekyayla Köyü Kültür ve Yard�mla�ma 
Derne�i olarak Avrupa Birli�ine, Samsun, 
Kastamonu ve Erzurum Düzeyli Bölgeleri ll 
Kalk�nma Program�–Yerel Kalk�nma Giri�imleri 
Hibe Program� kapsam�nda sunulan bir e�itim 
projesidir.  
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Projenin Özeti 
Terme ilçesi Yüksekyayla köyünün 

kapsad��� iki havza de bulunan 60 tane çiftçi 
ailesini sertifikal� ekolojik f�nd�k üretimi 
konusunda e�iterek kapasitelerini geli�tirmeyi 
ve ekolojik f�nd�k üretimine geçi� yapmaya 
özendirmeyi amaçlamakta olup, bu amac�na 
ula�mak için: 1- Çal��ma düzenin ve proje 
ekibinin kurulmas�, 2- Ayr�nt�l� ders 
programlar�n�n haz�rlanmas�, 3- E�itim 
materyallerinin haz�rlanmas�, 4- E�itim 
programlar�n�n planland��� �ekli ile 
uygulanmas�, 5- Projenin tan�t�lmas�, 6- 
Projenin izlenmesi ve de�erlendirilmesi 
faaliyetinin uygulanmas�n� öngörmektedir. 

 

 
 
Projenin hedef kitlesi, Yüksekyayla 

köyünde ya�amakta olan ve f�nd�k tar�m� 
yapan 60 çiftçi ailesidir. Proje kapsam�nda her 
aileden iki ki�inin kat�laca�� hesaplanarak 120 
ki�i e�itilecektir. Bunun yan�nda dernek 
üyeleri bölgede bulunan devlet kurulu�lar�n�n 
temsilcileri de e�itilmi� olacakt�r. 

Bu faaliyetler sonucunda beklenen 
somut ç�kt�lar: 1-Ekolojik f�nd�k tar�m�na geçi� 
konusunda e�itilmi� ve özendirilmi� 60 çiftçi 
ailesi, 2-Ekolojik f�nd�k tar�m� konusunda 
haz�rlanm�� e�itim dokümanlar�, 3-Talep 
edilen di�er e�itimlerde de kullan�lmak üzere 
haz�r bir e�itim seti. 

 
Projenin Amac� 
Terme- Yüksekyayla köyünün 

kapsad��� iki havza de bulunan 60 tane çiftçi 
ailesini sertifikal� ekolojik f�nd�k üretimi 
konusunda e�iterek kapasitelerini geli�tirmek 
ve ekolojik f�nd�k üretimine geçi� yapmaya 
özendirmek. Ayr�ca; 

Sertifika kurulu�lar� ile halk�n 
tan��mas�n� sa�lamak ve sertifikal� ürünün 
önemini benimsetmek, 

Halka di�er köylülerle koordineli 
çal��may� özendirmek ve organize olman�n 
önemini anlatmak. 

Bölgede aktif devlet ve sivil toplum 
örgütlerine ekolojik f�nd�k tar�m�n�n ve 
dünyadaki de�i�imlerin neler oldu�unu 
anlatmak ve yap�lacak çal��ma programlarda 
bu konunun dikkate al�nmas�n� sa�lamak. 

Fiskobirlikin ekolojik f�nd�k tar�m�na 
destek vermesini sa�lamakt�r. 

Yüksekyayla Köyü Kültür ve 
Yard�mla�ma Derne�i Avrupa Birli�i, Samsun, 
Kastamonu ve Erzurum Düzeyli Bölgeleri ll. 
Kalk�nma Program�–Yerel Kalk�nma Giri�imleri 
Hibe Program� kapsam�nda sundu�u ‘Ekolojik 
F�nd�k Tar�m�na Geçi� �çin Kapasite Geli�tirme 
Projesi’ (EF�KAP) 25.667,2 Euro kaynak 
alm��t�r. Kayna��n %87,92’sini Avrupa Birli�i 
kar��layacakt�r. 8 ay sürecek olan proje 1 
Haziran 2006 tarihinde ba�layan projede 
öncelikle proje ekibini kurarak çal��ma düzeni 
olu�turuldu. Ard�ndan uzman e�itimcilerin 
katk�s�yla ayr�nt�l� ders programlar�, 10 gün 
süre ile 43 ders saati �eklinde haz�rland�. 
E�itim materyalleri e�itime kat�lan uzmanlar 
ve proje yönetimi taraf�ndan ortakla�a 
haz�rlanarak kursiyerlere ve di�er kom�u 
köylere de verildi. Projenin tan�t�m� 
günümüzün tüm imkânlar� kullan�larak, ilk 
günden itibaren görsel ve yaz�l� bas�nla, Web 
sayfas�yla, e�itim notlar�n� içeren ve projeyi 
de�i�ik yönleriyle tan�tan bir kitap ile yap�ld�. 

 
Projenin Yap�sal Etkisi 
Proje, uygulama süresince pek fazla 

yap�sal bir etkisi olmayacak ancak verilen 
e�itimlerin ileriki dönemde etkisi olarak; 
köylülerin ortak hareket etmeleri için bir 
üretici birli�i ya da köy kooperatifi kurmalar� 
beklenmektedir. On y�ll�k dönem içersinde ise 
ekolojik f�nd�k üretimi yayg�nla�t���nda bir 
ekolojik f�nd�k pazar� kurmak için bir tak�m 
örgütlenmelere gitme gere�i do�acakt�r. En 
etkin yap�sal de�i�iklik için Avrupa 
standartlar�nda ekolojik ürün sertifikas� olan 
bir ürünün üretilmesi ve dünya pazar�n�n 
%70’ini elinde bulunduran Ülkemizin daha 
güçlü olarak pazarda yer almas�d�r. 
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KORN��ON HIYARINI N�YE 
YET��T�RM�YORUZ 

 
Sevinç SAYGILI 
Ziraat Mühendisi 

 
Samsun ili verimli iki büyük ovas� 

olmas� sebebiyle Türkiye’de sebze 
yeti�tiricili�inde önemli bir konuma sahiptir. 
Samsun 1.103.000 ton üretti�i sebze 
miktar�yla Türkiye’de iller aras�nda 4. s�rada 
yer almaktad�r. Bu önemsenmeyecek 
potansiyel de�ildir. Ne hikmet ki,  D�� Ticaret 
Müste�arl���’n�n gündemine oturmu� (DTM), 
stratejik ürün kapsam�na al�nan korni�on 
h�yar yeti�tiricili�inde bizim ilimizin ad� 
geçmedi�i gibi, istatistik verilerimizde bile 
yukar�da ki rakama katk�s� bulunmamaktad�r. 

�klimimiz mi uygun de�il? 
Arazimiz mi yok? �kinci ürün, alternatif 
ürün meselesi mi yok? Piyasada aç�k m� 
yok? Bu sorular�n cevab�n� biraz açacak 
olursak �ayet; 

Sofral�k h�yar bölgenin tamam�nda 
rahatl�kla yeti�tirilmektedir. �klim �artlar�n�n 
müsait olmas�ndan dolay� örtü alt�nda 
turfandac�l�k yap�lmaktad�r. Yapt���m�z 
demonstrasyon sonuçlar�na göre belli 
dönemden sonra aç�k alanda da 
yeti�tirilmektedir. Bu�day, arpa gibi tarla 
ürünlerinden sonra arazilerimiz bo� kalmakta 
veya çiftçimiz k�sa süre içinde hasada 
gelecek, getirisi çok yüksek olan ürün 
aray���na girmektedir. Haziran ay�nda ilk 
piyasaya ç�kt���nda fiyat� 2YTL’ye kadar ç�kan 
korni�on h�yar�n� biz niye yeti�tirmiyoruz? 
Tur�usu sofral�k h�yara göre daha dayan�kl� 
olan korni�on h�yar�n� bizim han�mlar�m�z 
pazarda bulamamaktad�r. Eylül ay�nda di�er 
illerden getirtilen, genelde seyyar sat�c�larda 
sat�lan, ak�ama kadar gezdirilmekten 
pörsüyen ve bozulan h�yarlar� almak zorunda 
kalmaktad�rlar. Bunun yan�nda, tar�msal 
endüstride kullan�lan korni�on h�yar� 
sözle�meli üretiminde önünü açacak ve 
çiftçilerimize al�m garantisi sa�layacakt�r. 

Türkiye y�lda 80 bin ton korni�on 
üretmektedir. Bu miktar�n yüzde 90`�n� ihraç 
etmektedir. En fazla ihracat yap�lan 
Almanya`y�, Fransa, �ngiltere ve di�er AB 
ülkeleri izlemektedir. Korni�on, �zmir-Ödemi�, 

Bal�kesir-Edremit ve yo�un olarak Afyon`da 
üretilmektedir. Salatal�k dâhil korni�on 
ihracat�ndan geçen y�l 51,2 milyon dolar gelir 
sa�land�. 2006 üretim döneminde hava 
�artlar�ndan dolay� üründe azalma olmu�tur. 
Üründe arz talep dengesinin bozulmas� 
hammadde bulmakta s�k�nt� çeken ve d��ar�ya 
tur�u ihracat� yapan firmalar� zor duruma 
dü�ürmü�tür. Taze korni�on h�yar�n tur�u 
yap�lm�� haline göre çok ucuz ihraç ediliyor 
olmas� ihracat�n� "kayda" ba�latm��t�r. Kayda 
ba�lan�nca ne mi oldu? Sebze, meyve, 
bal, zeytinya��, yumurta, kümes 
hayvan� etleri ve dayan�kl� unlu 
mamuller gibi tar�m ve i�lenmi� tar�m 
ürünleri ihracat�nda iade yoluyla destek 
uygulamas� var. 

Tar�msal Ürünlerde �hracat �adesi 
Yard�mlar�na �li�kin Para Kredi ve 
Koordinasyon Kurulu Tebli�i, 1 Ocak 
2006`dan geçerli olmak üzere resmiyet 
kazanm��t�r. Bu krizden sonra ise, korni�on 
h�yar�n ihracat�nda ihracat iadesi ödenecek 
miktar baraj� da art�r�ld�. Buna göre, di�er 
sebze-meyvelerde yüzde 41 olan ihracat 
iadesi ödenecek miktar baraj�, h�yar (sirke 
veya asetik asitten ba�ka usullerle haz�rlanm�� 
konserve edilmi�) ihracat�nda yüzde 80 olarak 
uygulanmaya ba�land�. Sen neymi�sin 
korni�on demekten kendinizi alamad�n�z de�il 
mi? Boyu 9cm ‘yi geçmeyen, dikenli ve küçük 
olan� makbul olan, h�yar�n tur�usu yap�lan�… 
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KARADEN�Z BÖLGES�NDE 
FRENKÜZÜMÜ YET��T�R�C�L��� 

 
Dr. Nejdet KAPLAN 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü, Samsun 
 

1.Giri� 
Frenküzümü, ahududu ve 

bö�ürtlenler; özgün renk, tat, yap� ve 
kokular�yla, zengin mineral ve vitamin 
içerikleriyle, g�da endüstrisindeki çok çe�itli 
kullan�m olanaklar�yla di�er meyveler aras�nda 
özel bir öneme sahiptir. Kapama bahçe olarak 
aile i�gücünü en iyi �ekilde de�erlendiren, 
küçük orta büyüklükteki tar�msal i�letmelerin 
verimlili�ini art�ran, iç ve d�� pazarlarda 
sürekli talep gören meyvelerdir. D�� ülkelerde 
19. yüzy�ldan itibaren kültüre al�narak üretimi 
yap�lan bu meyve türlerinin kültür formlar� 
ülkemizde yeterince tan�nmamaktad�r. 20-25 
y�l önce Bursa çevresinde ba�layan Ahududu 
üretimi kendine bir yer edinmi�; bö�ürtlen ve 
frenküzümü yeti�tiricili�i de yeni 
geli�mektedir. Karadeniz Bölgesi iklim, toprak 
ve co�rafik özellikleriyle üzümsü meyveler 
yeti�tiricili�ine son derece uygun bir 
bölgemizdir. Bu türlerin yabani formlar�na 
Karadeniz Bölgesi’nin bütün illerinde 
rastlamak mümkündür. Bu Bölgemizde 
geli�ecek olan frenküzümü, ahududu ve 
bö�ürtlen üretimi tar�ma dayal� sanayinin 
geli�mesinde de itici güç görevini görecektir. 
Üretimin yayg�nla�mas�yla derin dondurma 
(�oklama), reçel, marmelât, meyve suyu, 
dondurma, meyveli yo�urt ve pasta 
sanayilerine hammadde sa�lanacakt�r. 
Üretimin geli�mesiyle sanayide geli�ecek ve 
yeni istihdam alanlar� ortaya ç�kacakt�r. 
Karadeniz Bölgesindeki üzümsü meyveler 
yeti�tiricili�i bölgedeki i�sizlik ve göç gibi 
sosyal sorunlar� olumlu yönde 
etkileyebilecektir.  

1995 y�l�nda ba�layan “Frenküzümü, 
Ahududu ve Bö�ürtlen Çe�it Islah�” projesiyle 
yurt içinden ve yurt d���ndan sa�lanan 
materyaller ile ülkemizin de�i�ik yörelerinde 
adaptasyon denemeleri kurulmu�tur. 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü söz 
konusu projenin ba��ndan itibaren içinde 
olmu�tur. Bu projenin üçüncü ve son dilimi 
olan  bu çal��mayla  Samsun-Çar�amba Ovas� 

ko�ullar�na uygun frenküzümü çe�itleri 
belirlenmi�; bu çe�itlerin fenolojik, pomolojik 
ve morfolojik özellikleri ile baz� yeti�tirme 
teknikleri saptanm��t�r. Bu çal��man�n 
ard�ndan ülkemizde çok az tan�nan bu meyve 
türlerini üretici, pazarlamac�, sanayici ve 
tüketicilere tan�tmak, e�itim, yay�m ve üretim 
faaliyetlerinde bulunmak gibi çal��malara 
a��rl�k verilecektir.  

 

 
 
2. Bitki Özellikleri 
Saxifragaceae familyas�n�n Ribes türü 

içinde yer al�rlar. Bitkisi destek istemeyen 
düzgün dallar�yla 1-1,5 metre kadar uzayan 
bir çal�d�r. Aç�k ye�il zarif yapraklar� ve 
mücevher gibi parlayan meyveleriyle albenisi 
olan bir meyve türüdür. Bölgemiz �artlar�nda 
tomurcuklar� nisan ay� ba��nda patlamakta, ilk 
çiçekler nisan ortas�nda görülmekte, tam 
çiçeklenme ise nisan ortalar�nda 
gerçekle�mektedir. Çe�itlere göre meyveleri 
haziran-temmuz aylar�nda olgunla��r. 

F�nd�k gibi ocak �eklinde yeti�tiricili�i 
yap�l�r. Siyah frenküzümlerinde ocaklar aras� 
mesafe 2X2 metre; k�rm�z� frenküzümlerinde 
1,5X1,5 veya 1,5X1 metre olabilir. Ocaklara 
3-5 aras� sürgün dikilir. Toprak aç�s�ndan 
seçici de�ildir. Bölgemiz ko�ullar�nda aral�k-
�ubat döneminde dikimleri yap�lmal�d�r. 
Gübreli toprakla çukur doldurulur. S�k��t�r�l�r 
ve can suyu verilir. Yeti�kin bir bitkiden al�nan 
kök sürgünlerinden kolayca yeti�ir. 
Budanmayan frenküzümleri iyi mahsul 
vermezler. Onun için ya�l� dallar� budan�r. 
Genç sürgünleri yerlerinde b�rakarak iyi bir 
aralama yapmak gerekir.  

Dikimin hemen ertesi y�l verim 
dönemine giren Frenküzümleri ekonomik 
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verimlerini 3. ya��ndan itibaren vermeye 
ba�larlar. Bölgemiz �artlar�nda bilinçli bir 
frenküzümü yeti�tiricili�i ile dekar ba��na 500-
1000 kg verim almak mümkündür. Ekonomik 
verim, bak�m �artlar�na göre 15-20 y�l devam 
eder. Çal� formunda olmas� dolay�s�yla hasad�, 
budamas� ve di�er kültürel i�lemleri kolayd�r. 

 
3. Meyve özellikleri 
K�rm�z�, siyah,  sar� ve beyaz renkli 

çe�itleri mevcuttur. Meyveler salk�m 
�eklindedir. Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsünde denenen 6 frenküzümü çe�idinin 
pomolojik ve teknolojik özellikleri ayr�nt�l� 
olarak tablo 1 ve 2’de verilmi�tir. �ncelenen 
özellikler bak�m�ndan çe�itler aras�nda önemli 
farkl�l�klar mevcuttur. Bu farkl�l�klar kullan�m 
amac� (taze tüketim veya sanayi) ve tüketici 
istekleri bak�m�ndan avantajd�r.  

 
Çizelge 1. Frenküzümü Denemesi Pomolojik 

Özellikleri (2005-2006 Ortalama) 
Çe�itler Salk�m 

A��rl��� 
(g) 

Salk�mda 
Tane 
Say�s� 
(Adet) 

Salk�m 
Uzunlu�u 

(mm) 

100 
Tane 

a��rl��� 
(g) 

Meyve 
Eni 

(mm) 

Meyve 
Boyu 
(mm) 

Red Lake 10,1 8,94 68,68 93,0 10,78 9,90 
Rovada 12,3 16,58 85,30 71.0 10,70 10,32 
Tokat 4 7,7 15,30 65,78 49,4 9,56 9,36 
Tokat 2 7,2 3,64 41,06 189.6 13,82 14,62 
Tokat 3 6,9 3,06 43,08 213,4 14,10 15,26 

S. Nigrum 5,8 5,48 80,36 102,8 11,50 10,92 

    
Çizelge 2. Frenküzümü Denemesi Teknolojik 

Özellikleri (2005-2006 Ortalama) 
Çe�itler SÇKM 

(%) 

Titrasyon 
Asitli�i 

g/100ml 

Tat * 
(1-5) 

Tane 
Rengi 

Red Lake 9,26   0,55  4 K�rm�z� 
Rovada 9,86   0,56   4 K�rm�z� 
Tokat 4 10,43   0,68   3 K�rm�z� 
Tokat 2 15,26   0,42   5 Siyah 
Tokat 3 14,86   0,16   5 Siyah 
S. Nigrum 15,53   0,37   4 Siyah 

*1:Çok Kötü, 2:Kötü, 3:Orta, 4:�yi, 5:Çok �yi 
 

 

4. �nsan Sa�l��� �çin Önemi 
Frenküzümleri C vitamini bak�m�ndan 

bütün meyve türleri içinde en zengin içeri�i 
olan meyve türüdür. 100 gram taze 
frenküzümü meyvesi 250-444 mg C vitamini 
içerir. Bu oran C vitaminince çok zengin diye 
bilinen turunçgillerden 4-6 kat fazlad�r. C 
vitamininin yan� s�ra, B vitaminleri grubu, P 
vitamini, Euler (J vitamini olarak da tan�nan 
ve akci�er iltihab�ndan koruyan madde) 
bak�m�ndan da oldukça zengindir. Vitamin 
içerikleri yan�nda mineral maddeler (özellikle 
P, Fe, K), organik asitler, pektin ve tanen 
bak�m�ndan da oldukça zengindir. Bu üstün 
özellikleri dolay�s�yla geli�mi� ülkelerde 
tüketimi her geçen gün artmaktad�r. 

Yapraklar idrar söktürücü olarak 
kullan�l�r. Kan bas�nc�n�n alçalmas�n� sa�lar. 
Bo�az a�r�s� ve a��z bo�lu�u ülserlerine kar�� 
gargara ve çalkalamalar yap�labilir. Frans�z 
bilim adamlar�na göre, yaprak çay�, 
böbreküstü bezlerinin kortizon salg�lay���n� 
destekleyerek, sinir sisteminin etkinli�inin 
artmas�n� sa�lar. Bu etki, stres kökenli 
problemlerin tedavisinde yararl�d�r. 
Yapraklarda, tanen, C vitamini ve flavon 
içeri�i bak�m�ndan da oldukça zengindir.  

Olgun meyve, içerdi�i zengin 
vitaminler sayesinde ba����kl�k sistemini 
güçlendirerek, so�uk alg�nl��� ve grip gibi 
hastal�klarda yard�mc� olabilir. Meyve özsuyu, 
akci�er iltihab� ve gribe kar��, limon suyundan 
çok daha yararl�d�r. Meyve suyu ayr�ca, ishale 
ve sindirim problemlerine kar�� kullan�l�r. Taze 
meyvelerden elde edilen meyve suyu, 
yo�unla�t�r�lm�� meyve sular�na göre daha 
etkilidir. Bo�macaya kar�� da bolca meyve 
suyu kullan�lmal�d�r. Ayr�ca, ses k�s�kl���na 
kar��, �l�k suyla yar� yar�ya kar��t�r�lan 
frenküzümü özsuyuyla yap�lan derin 
gargaralar çok rahatlat�c�d�r. 

Yaprak çay�n�n kullan�m biçimi: Yar�m 
veya bir tatl� ka���� ince k�y�lm�� yaprak, orta 
boy bir su barda�� dolusu so�uk suya eklenir, 
hafif �s�da kaynama derecesine kadar �s�t�l�r ve 
hemen süzülür. Günde 2-3 bardak taze 
demlenmi� çay yeterlidir. 

 
5. Sonuç 
2000-2006 y�llar� aras�nda Karadeniz 

Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü’nde yürütülen 



SAMT�M 

Ekim 2006 24

çal��mada; 6 frenküzümü çe�idinin Karadeniz 
Bölgesi ko�ullar�na uygunlu�u ara�t�r�lm��t�r. 
Çe�itler fenolojik geli�im,  verim, meyve 
kalitesi ve bitki özellikleri bak�m�ndan birbirleri 
ile k�yaslanm��t�r. Çal��man�n yürütüldü�ü 6 
y�l boyunca vejetasyon dönemini k�s�tlayan 
herhangi bir faktör olmam��, bitkiler gayet 
sa�l�kl� olarak geli�imlerini sürdürmü�lerdir. 
Tokat 4 ve Tokat 3 çe�itleri tatminkâr 
derecede verim vermi�lerdir. Elde edilen 
verim de�erleri alternatif ürün aray��lar� 
içerisindeki Karadeniz Bölgesi üreticileri 
aç�s�ndan, g�da sanayinin geli�mesiyle birlikte 
önemli bir ekonomik katma de�er 
sa�layabilecek potansiyele sahip oldu�u 
belirlenmi�tir. Üzümsü meyveler içinde 
özellikle meyve suyu üretiminde çok 
kullan�lmas� nedeniyle en çok üretilen tür 
frenküzümüdür. Geleneksel olarak siyah 
frenküzümünün ço�u (%87) g�da sanayinde 
kullan�lmaktad�r. Kalan k�sm� ise taze 
tüketilmektedir. K�rm�z� frenküzümlerinde ise 
durum tam tersidir. %86’s� taze olarak 
kullan�lmakta, %14’ü ise endüstri kullan�m�na 
gitmektedir Bu çal��mada yer alan Tokat 2 ve 
Tokat 3 çe�itleri meyve kaliteleri (meyve 
a��rl���, meyve boyutlar�, renk, kuru madde, 
asit, tat) bak�m�ndan oldukça be�enilmi�tir. 
Siyah olan bu çe�itler taze tüketimde de 
rahatl�kla kullan�labilirler. En verimli çe�it olan 
Tokat 4 ise, tat bak�m�ndan di�er çe�itler 
kadar be�enilmemi�tir. Tokat 4 sanayide 
de�erlendirilebilir. Red Lake ve Rovada 
çe�itleri, salk�m yap�lar�, renk ve albeni 
bak�m�ndan be�enilmi�lerdir. Bu çe�itler taze 
tüketim bak�m�ndan uygun bulunmu�lard�r. 

 

 
 

Üzümsü meyveler içinde çilek, 
Karadeniz Bölgesinde iyi tan�nmakta ve 
hemen her ilde yeti�tiricili�i yap�lmaktad�r. 
Son y�llarda ahududu ve bö�ürtlen de 
tan�nmaya ba�lanm��, küçük alanlarda da olsa 
yeti�tirilmeye ba�lanm��t�r. Ancak frenküzümü 
için ayn� �eyi söylemek mümkün de�ildir. 
Frenküzümü yeti�tiricili�ini te�vik etmek için 
öncelikle bu meyve türünü tüketicilere ve 
sanayicilere tan�t�lmas� gerekmektedir. 
Karadeniz Bölgesi ekolojisinin bu meyve türü 
yeti�tiricili�ine çok uygun oldu�u (Kaplan ve 
ark. 1999) görü�ü bu çal��ma ile de 
kan�tlanm��t�r. Bu çal��ma ile Karadeniz 
Bölgesinin do�al floras�nda var olan 
frenküzümü yeti�tiricili�inin yap�labilirli�i 
ortaya konmu�tur. Bir taraftan bu çal��man�n 
yeni çe�itlerle sürdürülmesi, di�er taraftan da 
bu meyve türünün tan�t�m�na yönelik 
çal��malar�n yo�unla�t�r�lmas� gerekli 
görülmü�tür. 
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TÜGEYP PROJES� SOYA 
YET��T�R�C�L���N�N 

YAYGINLA�TIRILMASI AMACIYLA 
�L�M�ZDE UYGULAMAYA 

KONULMU�TUR 
 

Tar�m �l Müdürlü�ünce yürütülen 
yay�m faaliyetleri içerisinde, Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� taraf�ndan 20 Ekim 2006 
tarihinde ba�lay�p, 27 �ubat 2007 tarihinde 
bitecek olan TÜGEYP Projesi (Tar�msal 
Üretimi Geli�tirme Yönlendirme Yay�n 
Program�) kapsam�nda ilimizde de soya 
fasulyesi üretiminin art�r�lmas� yönünde yay�m 
çal��mas� yap�lmaktad�r.  

 

 
 

Soya, tohumlar�nda bulunan %18-26 
ya� ve %40 protein ile önemli bir ya� 
bitkisidir. Dünyada 250-300 de�i�ik alanda 
kullan�m� olan soya ülkemizde de say�ca fazla 
olmasa dahi birçok ürünün yap�m�nda 
kullan�lmaktad�r. Soyan�n unu, lesitin, sosu, 
küspesi, protein ya� ve onlardan elde edilen 
yan ürünleri sanayi hammaddesi 
olu�turmaktad�r. Dünya da en fazla ya� elde 
edilen bitkiler incelendi�inde soya fasulyesi 
31,1 milyon ton ile ilk s�rada yer almaktad�r. 
Bunu kolza ve ayçiçe�i izlemektedir. Soya 
ya�� üretiminin fazla olmas�n�n sebebi, geni� 
ekim alanlar�na sahip olmas� ve çok fazla 
kullan�m alan�n�n olmas�d�r. Bu nedenle ekim 
alanlar�ndaki art�� ile soya üretiminin artmas� 
sonucunda son 4 y�l içinde soya ya�� üretimi 
6 milyon ton artm��t�r. Dünya da soya üretimi 
birkaç ülkenin tekelinde bulunmaktad�r. 
Dünya da üretilen soyan�n %65 gibi büyük bir 
oran� sadece ABD ve Brezilya taraf�ndan 

üretilmektedir. Di�er ülkelerle Türkiye 
k�yasland���nda, Türkiye üretiminin çok dü�ük 
seviyelerde oldu�unu söylemek mümkündür. 
Ülkelerin ya� bitkileri desenine bak�ld���nda, 
oya yeti�tiricili�inde; ABD, Arjantin, Çin ve 
Brezilya ilk s�rada yer al�rken, Kolza 
Yeti�tiricili�inde; Kanada, Fransa ve Almanya 
ilk s�rada yer alm��t�r. Türkiye de ise;  
 Soya fasulyesi, pamuk çi�iti, ayçiçe�i 
ve yer f�st���ndan sonra s�ralamaya 
girebilmi�tir. Ayr�ca Toplam Ya� Üretimimizin; 
Ayçiçe�i  % 40-45, Pamuk % 30, Soya % 13, 
M�s�rözü ya�� % 5 lik k�sm�n� sa�lamaktad�r. 
Türkiye de üretim yetersizli�i ve iç piyasadaki 
talep dolay�s�yla ithalat büyük yer tutmakta 
ihracat yok denecek seviyede kalmaktad�r. 
1991 y�l�nda soya ithalat� 2.319 ton iken 2003 
y�l�nda 831.453 ton olmu�tur. 2003 y�l�nda 
soya için 226.525.000$, soya ya�� için 
134.634.000$ döviz yabanc� ülkelere 
ödenmi�tir. 

Sonuç olarak; Türkiye’nin ya�l� tohum 
üretimini ve dolay�s�yla soya üretimini 
art�rman�n bir zorunluluk oldu�u ortadad�r. 
Ülkemizde ya�l� tohumlarda üretim art���n� 
sa�lamak; alternatif ya�l� tohumluk bitkilerini 
de�i�ik alanlarda üretime sokmak ve birim 
alana dü�en verimi art�rmakla mümkün 
olabilir. Gerek Türkiye’de gerekse ilimizde 
soya üretim alan� ve miktarlar� art�r�l�rsa 
soyan�n dane, ham ya�, ve küspe olarak ithali 
h�zl� bir �ekilde azalacakt�r. Samsun da 
tar�msal sanayinin geli�tirilmesinde ana rol 
oynayabilecek soyan�n üretiminin artt�r�lmas� 
bu nedenle çok önemlidir. 

Proje kapsam�nda ilimizin 7 ilçesinde 
soyan�n önemi, yeti�tiricili�i ve yararlar� 
konulu e�itim çal��malar� düzenlenmi�, bu 
konuda haz�rlanan filmler �limizde yay�n 
yapan TV kanallar�nda gösterime 
sunulmu�tur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir yan� dinlemeden karar 
veren, do�ru karar verse 
bile adaletsizlik etmi� 

say�l�r. 
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SAMSUN’DA EUREPGAP 
SERT�F�KALI KI�LIK SEBZELER�N 

HASADINA BA�LANDI 
 

Samsun, Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl���n�n koymu� oldu�u ‘’�yi Tar�m 
Uygulamalar�’’na ili�kin konunun önemini 
kavram��t�r. Çünkü son y�llarda dünyan�n her 
yerinde, piyasaya sürülen ürünlere kar�� 
tüketici bilinci artmaktad�r art�k insanlar yedi�i 
ve içti�i ürünleri sorgulamaya ba�lam�� olup 
tüketici önüne gelen ürünün A’ dan Z’ ye her 
a�amas�n� bilmek istemektedir. Kendi 
sa�l���yla ilgili güvence almak isteyerek g�da 
güvenli�ini ön planda tutmaya ba�lam��t�r. �yi 
Tar�m Uygulamalar� ile Çevre, insan ve 
hayvan sa�l���na zarar vermeyen bir tar�msal 
üretimin yap�lmas�, do�al kaynaklar�n 
korunmas�, tar�mda izlenebilirlik ve 
sürdürülebilirlik, zirai ilaç ve bütün 
kimyasallar�n kal�nt�lar�n�n yok edilmesi ve 
buna ba�l� olarak da g�da güvenli�inin 
sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. Ayr�ca �yi Tar�m 
Uygulamalar� zararl�larla entegre mücadele ve 
entegre ürün yönetimin tar�m ürünlerinin 
ticari olarak üretimi için birle�tirilerek 
uygulanmas�n� da amaçlayarak, sürdürülebilir 
bir tar�msal üretim için de mutlak gerekli 
uygulamalar olarak görmü�tür Bu konunun 
önemine binaen 1990 y�l� sonlar�nda ABD 
Tar�m Bakanl��� G�da ve �laç Dairesi 
taraf�ndan taze olarak tüketilen ya� meyve ve 
sebzelerde g�da güvenli�inin sa�lanmas� 
amac�yla �yi Tar�m Uygulamalar�’n� (�TU) 
ba�latm�� olup, yine ayn� dönemler Dünya 
G�da Te�kilat� (FAO) da �TU’n�n prensipleri 
üzerine çal��malar ba�latm��t�r. 2002 y�l�nda 
ise Birle�mi� Milletler taraf�ndan �yi Tar�m 
Uygulamalar�n�n önemi vurgulanm��t�r. 

 

�yi Tar�m Uygulamalar� deyince di�er 
bir hususta buna ba�l� olarak EUREPGAP 
protokolü kar��m�za ç�kmaktad�r. 1997 y�l�nda 
Avrupa Birli�i ülkelerindeki ya� sebze meyve 
pazar�nda yer alan pazara hakim perakendeci 
kurulu�lar Avrupa Perakendecileri Ürün 
Çal��ma Grubu (EUREP) ad� alt�nda bir araya 
gelmi�ler ve 1999 y�l�nda haz�rlad�klar� 
EUREPGAP protokolü ile öncelikle ya� meyve 
ve sebzede �yi Tar�m Uygulamalar�n�n 
esaslar�n� belirlemi�lerdir. Bu esaslar özetle; 
tar�msal faaliyetlerin çevreye ve tabiata en az 
zarar verecek �ekilde yap�lmas� ve dolay�s�yla 
tüketicilere güvenilir, ürünleri sunmak 
amac�yla getirilen minimum �artlard�r. Bu 
protokol ile ülkemizde sa�lanacak ’�yi Tar�m 
Uygulamalar�ndaki’ geli�me sayesinde meyve, 
sebze üretimi ve ihracat�m�z ivme kazanarak, 
iç ve d�� pazara güvenli ürün sunulmu� 
olacakt�r. Böylece d�� ticaretin yan�nda 
ülkemiz insanlar�n�n da sa�l�kl� ve güvenilir 
ürün tüketmeleri sa�lanacakt�r. Aksi takdirde, 
�yi Tar�m Uygulamalar�ndaki gecikme Avrupa 
Birli�i ve Dünya tar�m� kar��s�nda ciddi 
rekabet sorunu ya�atarak, ülkemiz üretim ve 
ihracat�n� s�k�nt�ya sokacakt�r. 

Samsun Tar�m il Müdürlü�ü bu konuyu 
öncelikli konu olarak gündemini alm�� ve 2005 
y�l�nda Özel �dare Yat�r�m Bütçesine teklif 
edilmek suretiyle EUREPGAP Protokolü 
çerçevesinde ‘’Lahana Grubu K��l�k Sebze 
Üretimi Projesi’’ 150.000 YTL ödenekle 
Çar�amba ve Bafra ilçelerinde 18 köyde 72 
çiftçi ve 855 da‘l�k alanda brokkoli, 
karnabahar, beyaz ba� lahana ve k�rm�z� ba� 
lahana yeti�tiricili�i yap�lm�� olup Türkiye de 
bir ilk EUREPGAP sertifikal� ürün elde 
edilmi�tir. Konunun öneme haiz olmas�ndan 
ve insanl���n gelecekteki beslenme 
al��kanl���n� belirleyecek bu projeye yine 
devam karar� al�nm�� ve yerel kaynaklar 
tekrar harekete geçirilerek ve ödenek miktar� 
tam ikiye katlayarak 330.000 YTL ile bu sefer 
27 köyde 141 ki�i ile 2000 da’l�k alanda bitki 
desenine Brüksel lahanas� ve Çin lahanas�n� 
da katarak devam edilmi�tir. ��te bu ürünlerle 
ilgili Eurepgap Sertifikas� vermeye kontrol 
sertifikasyon kurulu�u gelerek araziyi gezmi�, 
numuneler al�nm�� ve ürünler EUREPGAP 
sertifikas�yla belgelenmi� olup bu ürünlerde 
hasada ba�lanm��t�r. 
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KIRSAL KALKINMA 
YATIRIMLARININ 

DESTEKLENMES� PROGRAMI 
KAPSAMINDA DESTEK ALAN 
PROJELER SAYIN VAL�M�Z 
HASAN BASR� GÜZELO�LU 
TARAFINDAN B�R BASIN 

AÇIKLAMASI �LE KAMUOYUNA 
TANITILDI 

 
 

KKYDP kapsam�nda, tabandan 
yukar�ya do�ru yakla��mla kat�l�mc�l��� 
sa�layan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi 
geli�tiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, 
üretici gelirlerini art�ran ve çe�itlendiren, 
kad�n nüfusun e�itim ve giri�imcilik düzeyinin 
yükselmesini te�vik eden, tar�ma dayal� küçük 
ve orta ölçekli sanayinin geli�mesini ve 
yayg�nla�t�r�lmas�n� esas alan projelerle köy 
bazl� ve bireysel sulama tesislerine yönelik 
projeler desteklenmektedir.  

 

 
 
KKYDP uygulamalar� kapsam�nda 

k�rsal alanda ekonomik ve sosyal geli�meyi 
sa�lamak için, bireysel sulama sistemleri ile 
bireysel ve grup ba�vurular� �eklinde gerçek 
ve tüzel ki�ilerin ekonomik faaliyete ve 
kurulu�lar�n köy bazl� sulama tesislerine 
yönelik yat�r�mlar� için haz�rlayacaklar� hibe 
ba�vurular�n�n, de�erlendirmeleri sonucunda 
seçilecek yat�r�m projelerine ait hibeye esas 
proje toplam tutarlar�n�n, ekonomik 
yat�r�mlara yönelik olanlar�nda %50’si, sulama 
tesislerine yönelik olanlar�nda ise %75’i 
(bireysel ba�vurularda %50) hibe deste�i 

olarak ikraz kaynaklar�ndan kar��lanacakt�r. 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���nca bu program 
için 250 Milyon YTL kaynak ayr�lm��t�r. 

 

 
 
Ülkemiz genelinde 65 ilde 

uygulanmakta olan K�rsal Kalk�nma 
Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesi Program� ve 16 
ilde uygulanmakta olan Köy Bazl� Kat�l�mc� 
Yat�r�m Projesi kapsam�nda 2006 y�l�nda 
toplam 3.060 adet proje ba�vurusu 
yap�lm��t�r. 

Bu ba�vurulardan 2.029 adedi K�rsal 
Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesi 
Program� kapsam�nda, 1.031 adedi Köy Bazl� 
Kat�l�mc� Yat�r�m Projesi kapsam�nda 
olmu�tur. Yap�lan de�erlendirme sonucunda 
K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesi 
Program� kapsam�nda 974 adet proje, Köy 
Bazl� Kat�l�mc� Yat�r�m Projesi kapsam�nda ise 
282 adet proje onaylanarak hibe almaya hak 
kazanm��t�r. 81 ilde toplam onaylanan 1.256 
proje ile 334.000.000 YTL’lik yat�r�m 
kar��l���nda 151.000.000 YTL hibe deste�i 
ödenecektir. 

�limizde uygulanmakta olan K�rsal 
Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesi 
Program� kapsam�nda 2006 y�l�nda 1. etapta 4 
ve 2. etapta 22 adet olmak üzere toplam 26 
adet proje onaylanarak sözle�meleri 
imzalanm��t�r. �limiz için KKYDP kapsam�nda 
toplam 8.458.395 YTL’lik yat�r�m yap�lacak 
olup bu yat�r�m kar��l���nda verilecek hibe 
3.521.197 YTL‘dir. 

Yap�lan de�erlendirme sonucunda 
sunulan projelerde ba�l�ca,  program d��� 
konular, çiftçi kay�t belgelerinin olmamas�, 
bütçe hatalar�, entegre tesis projeleri ve gider 
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ONAYLANAN PROJELER kalemleri aras�ndaki uyumsuzluklar gibi 
hatalar projelerin onaylanmamas�na neden 
olmu�tur. K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n 
Desteklenmesi Program� 2007 y�l�nda da 
devam edecektir. 

SN Projenin Ad� Tutar� 
1 Bal Paketleme Ambalajlama 207.480
2 Ayçiçe�i Püresi Üretim Tesisi 321.000

3 So�uk Hava Deposu 343.000

4 Yem Haz�rlama Tesisi 347.948

5 2,5 Ton/Saat Kapasite Selektör Tohum Temizleme 
ve Paketleme Tesisi 63.018

6 Kuruyemi� Paketleme Tesisi 350.000

7 Bakliyat Temizleme ve Paketleme Tesisi 332.822
8 Un Fabrikas� 1.397.396
9 Yem Üretim Tesisi 105.900

10 Pekmez ve Reçel Üretim Tesisi 350.000
11 Salça ve Marmelat Haz�rlama Tesisi 350.000

12 Bakliyat Paketleme Tesisi 259.200

13 Ayçiçek Y�kama Kurutma Tesisi 129.000

14 So�uk Hava Deposu 45.000

15 So�uk Hava Deposu 189.919

16 Çeltik K�rma ve Kurutma Tesisi 419.420

17 Un Üretim ve Paketleme Tesisi 567.166

18 1500 Tonluk Çelik Silo Yap�m� 218.000

19 Biodizel Yak�tl� Kesme Gül Seras� Projesi 156.000

20 Süt Üretim Tesisi 399.000

21 Çeltik Kurutma ��leme Paketleme Tesisi 350.000

22 Defne Yapra�� Kurutma ��leme Pazarlama Tesisi 270.000

23 Kefir Üretim Tesisi 344.800

24 M�s�r, Çavdar ve Yulaf ��leme ve Paketleme Tesisi 250.036

25 Biodizel Tesisli Sera Kurulmas� 342.290

26 Kakaolu F�nd�k Ezmesi Üretim Tesisi 350.000

K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n 
Desteklenmesi Program� çerçevesinde, 20 
Aral�k 2006 tarihinde Say�n Valimiz Hasan 
Basri GÜZELO�LU’nun kat�l�m� ile �l 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda, projesi 
onaylan�p önümüzdeki aylarda uygulamaya 
konulacak olan 26 proje, sahibinin de kat�l�m� 
ile projeler kamuoyuna tan�t�lm��t�r. 

Bas�n aç�klamas�nda kalk�nman�n 
yerelden ba�layarak bölge ve ülke ölçe�inde 
gerçekle�tirilebilece�ine vurgu yapan say�n 
valimiz “Samsun ilinde tar�msal kalk�nman�n 
gerçekle�mesine öncü ve katk� sa�lama 
durumunda olan proje sahipleri ile bu 
projelerin gerçekle�mesinde katk�s� olan ki�i 
ve kurumlar� kutluyor, çal��malar�nda 
ba�ar�lar diliyorum” demi�tir. 

Bas�n aç�klamas�n�n sonunda tüm 
proje sahipleri proje ile amaçlanan hedeflerin 
neler oldu�unu ve ilimize ne düzeyde katk� 
sa�layaca��n� belirtmi�lerdir. 
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5. MERA YAZ OKULU �L�M�ZDE AÇILDI 
 

Mera Kanunu uygulamas�nda görev alan 
Ziraat Mühendislerinin yeti�tirilmesi amac�yla 4 
�lde (K�rklareli, Bolu, Samsun ve Mersin) "4342 
Say�l� Mera Kanunu Uygulamalar� ile Mera Islah ve 
Amenajman�" konulu Be�inci Mera Yaz Okulu 
E�itim Program� planlanm��t�r. A�r�, Ardahan, 
Batman, Bingöl, Diyarbak�r, Elaz��, Erzincan, 
Erzurum, Hakkari, I�d�r, Kars, Mardin, Mu�, Ordu, 
Siirt, �anl�urfa, ��rnak, Tunceli, Van Tar�m �l 
Müdürlüklerinden ve Do�u Anadolu Tar�msal 
Ara�t�rma Enstitüsünden 66 teknik eleman�n 
kat�ld��� 5. Mera Yaz Okulu 04-15 Eylül 2006 
tarihleri aras�nda �limizde gerçekle�tirilmi�tir Aç�l�� 
konu�mas�nda �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
“Samsun, hayvan varl��� aç�s�ndan 300.000 
büyükba�, 180.000 küçükba� hayvan�yla 
Türkiye'de ilk s�ralarda yer almaktad�r. Büyükba� 
hayvanda da %60 oran�nda kültür �rk�+melez 
niteli�i ta��maktad�r. Yapt���m�z çal��malarda 
kültür �rk�+melez oran�nda ciddi art��lar sa�lad�k. 
Suni tohumlama 2005 y�l�nda 45.000
civar�ndad�r. �limizde de yerli �rktan kültür �rk�na 
geçi�te ciddi bir art�� ve anlay�� olmu�tur. Yem 
bitkileri denildi�inde ilk akla gelen do�al çay�r ve 
mera alanlar� ile birlikte ekimi yap�lan yem 
bitkileridir. Kaliteli ve kaba yemin bol ve ucuz 
üretildi�i alanlar olarak kabul edilmesi nedeni ile 
geli�mi� Ülkelerde çay�r ve meralar, hayvan 
beslenmesinde önemli yer tutmaktad�r.  

 

Bat� Avrupa’da süt s���rlar�n�n enerji 
ihtiyaçlar�n�n % 50 sinin çay�r ve meralardan, 
% 25 inin kuru ot ve silajdan, % 25 inin de 
yo�un yem ile kar��land��� belirtilmektedir. 
�limizde yem bitkileri ekili� alan� toplam tar�m 
alanlar�nda 2003 y�l�nda %3-4 iken 2006 y�l� 
itibari ile bu oran %10-12 seviyesine 
ula�m��t�r. Ülkemizin y�ll�k kaba yem ihtiyac� 
yakla��k olarak 24 milyon ton olarak 
hesaplanm��t�r. Bu ihtiyac�n 9 milyon tonu 
çay�rlardan, 3 milyon tonu yem bitkileri 
üretiminden kar��land��� halde, 12 milyon ton 
kaba yem aç��� ortadad�r. �limizde bu aç��� 
kapatmaya katk� sa�layacak olan mera 
çal��malar�n�n hay�rl� olmas�n� dilerim” demi�tir. 

 

 
BAFRA 4.  KARADEN�Z TARIM VE HAYVANCILIK FUARI  

 

Bafra ilçemizde geleneksel hale gelen Tar�m 
Fuar�n�n dördüncüsü yap�ld�. �lçede yeti�tiricilerin 
kavun ve karpuzlara yönelik düzenlenen te�vik 
yar��mas� da fuar süresince yürütülen etkinliklere 
renk katt�. Fuarda bir stand açan �l 
Müdürlü�ümüz fuar müddetince teknik elemanlar� 
çiftçilerimizi bilinçlendirme çal��malar� yapt�. 
Ayr�ca çiftçi bro�ürleri ve kitaplar�n�n da��t�m� 
yap�lm��t�r. 
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19 MAYIS �LÇEM�ZDE ÖRNEK Ç�FTÇ�LER YARI�TI 
 

 
 

Atatürk’ün 125. Do�um Y�ldönümü 
münasebetiyle 19 May�s Kaymakaml���, Tar�m 
�lçe Müdürlü�ü taraf�ndan Örnek Çiftçi 
Yar��mas� düzenlendi. Aç�l�� konu�mas�n� 
yapan Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�; 
Benim her gitti�im yerde üzerinde hassasiyetle 
durdu�um konulardan bir tanesi Çiftçi 
E�itimidir. Tar�m �l Müdürlü�ü olarak Benim 
Köylerim Projesi ba�latt�klar�n� ve bunda da 
as�l amac�n çiftçiyi e�itmek oldu�unu belirten 
K�RENC�, bilgi al�� veri�inin de çok önemli 
oldu�unu ifade etti�i konu�mas�nda maalesef 
çiftçimizin duyars�zl��� ile kar�� kar��yay�z. 
Çiftçilerimizden arzu etti�imiz ilgiyi 
göremiyoruz. Burada Muhtarlar�m�za ve 
büyüklerimize bu tür tar�msal toplant� ve 
faaliyetlere çiftçinin kat�l�m�n� sa�lamak 
aç�s�ndan görev dü�üyor. �n�allah bunu her 
geçen gün a�aca��z ve a�maya da devam 
edece�iz” dedi. Yar��ma sonunda ilk üçe giren 
yar��mac�lara alt�n, di�er yar��mac�lara ise 
gübre, tohum vb. gibi hediyeler verildi. 
Yar��mada Karagöl köyünden Abdurrahim 
D�LEKO�LU, Yusuf DEDE 130 puanla 1., 
�lçe Merkezinden Ali R�za �ENOL, Nursel 
�ENOL 110 puanla 2., Yörükler Beldesinden 
Asiye EK�Z, Sevgi CAN 100 puanla 3. 
oldular. 

 

 
ÇELT�K TARLA GÜNLER� YAPILDI 

 

Bafra �lçesi Emenli Köyü ile Çar�amba 
ilçesi Akçatarla Köyünde anaç kademesindeki 
çeltik tohumlu�u kullan�larak gerçekle�tirilen 
Sertifikal� Tohum Üretimi ve bir önceki üretim 
döneminde sertifikal� olarak üretilen Osmanc�k -
97 çe�idi çeltik tohumu ile yap�lan yeti�tiricili�i 
Bölgemizdeki di�er üreticilere tan�tmak amac� 
ile tarla günü düzenlenmi�tir. Tarla gününe 
Bafra Kaymakam� Bekir DINKIRCI, Çar�amba 
Kaymakam� Nurettin YÜCEL Tar�m �l Müdürü 
Sadullah K�RENC�, il ve ilçe Müdürlüklerinden 
Teknik Elemanlar ile geni� bir çiftçi kat�ld�. 
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AYVACIK �LÇES�NDE S�LAJ ÇALI�MASI 
 

�lçemizde Yem Bitkileri Desteklemesi 
uygulamalar� bu y�lda geçen y�la göre art�� 
göstererek devam etmektedir. Art���n sebepleri 
aras�nda �lçe Müdürlü�ümüzün konu hakk�nda 
etkin bir yay�m çal��mas� yapm�� olmas� ve 
özel idare kanal�yla Çökekli köyünde kurulmu� 
olan Tar�msal Kalk�nma kooperatifine al�nm�� 
olan sabit silaj makinesinin pay� büyük 
olmu�tur. Önceki y�llarda çiftçilerimiz silaj 
yapabilmek için kom�u ilçelerden veya �l 
Müdürlü�ümüzden temin etmeye çal��t�klar� 
silaj makineleri ile silaj yapmaya 
çal��maktayd�lar. Köylerimizin uzakl��� ve di�er 
ilçelerde de silaj mevsiminin ba�lamas� zaman 
kayb�na sebep olmaktayd�. Bu da yap�lan 
silajlar�n kalitesini dü�ürmekteydi. Ancak 2006 
y�l�nda Özel �dare destekli al�nm�� olan sabit 
silaj makinesi bu s�k�nt�y� bir nebze gidermi�tir. 

�lçe Kaymakam�m�z Metin ESEN, Ziraat 
Odas� Ba�kan� Mevlüt OKUR ve �lçe Tar�m 
Müdürü Osman AKMAN’�n kat�l�m�yla Çökekli 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifine hibe edilen 
sabit silaj makinesinin teslim edilmesi ve silaj 
mevsiminin ba�lat�lmas� tertip edilen tarla 
günü ile kutland�. 

 
ÇALTI KÖYÜ �NEKLER�NE KAVU�TU 

 

 

�limiz Çar�amba �lçesi S.S. Çalt� Köyü 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  “Ortaklar 
Mülkiyetinde 200 ba� (50 Aile X4 Ba�/Aile) 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi” 
kapsam�nda 04.11.2006 günü 200 Adet 
Holstein �rk� gebe düve kura ile sahiplerine 
da��t�lm��t�r. Uygulanan proje kapsam�nda ah�r 
ve i�letme binas� yap�m� ile makine-ekipman 
için 181.030.00 YTL, kredi tahsis edilmi�; bu 
kredi ile 10 adet yeni ah�r, 2 adet ah�r tadilat� 
yap�lm��, geri kalan k�sm� i�letme binas� yap�m� 
ve alet-ekipman al�m� için kulland�r�lacakt�r. 
Gebe düveler yurdumuzun de�i�ik 
yörelerinden seçilerek Kooperatif ortaklar�na 
kura usulü ile da��t�lm��t�r. Düvelere 1 y�l 
boyunca Hayvan Hayat Sigortas� yap�lm��t�r. 
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16 EK�M DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI 

 
Dünya G�da Günü, her y�l de�i�ik tema 

konular� çerçevesinde Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl��� ve FAO Türkiye Temsilcili�i taraf�ndan 
de�i�ik etkinliklerle kutlanmaktad�r. 16 Ekim 
Dünya G�da Günü’nün bu y�l i�lenecek temas� 
“G�da Güvencesi �çin Tar�ma Yat�r�m” olarak 
belirlenmi�tir.  

Dünya g�da günü etkinli�imiz, �limiz 
Ba�alan Köyü �lkö�retim Okulunda yap�ld�, aç�l�� 
konu�mas�n� yapan Kontrol �ube Müdürü Cihan 
ERO�UL Dünya G�da Gününün önemini 
belirterek sa�l�kl� beslenmek için israf�n 
önlenmesinin yan�nda çiftlikten sofraya g�da 
güvenli�i hakk�nda çocuklara bilgi verdikten 
sonra, ö�rencilere kek, simit, ayran ve atom 
da��t�ld�. 

 
�L�M�Z MERKEZ �LÇE ER�KL� KÖYÜNDE �FTARDAN SONRA FINDIK 

HASTALIK VE ZARARLILARI KONULU E��T�M TOPLANTISI YAPILDI. 
 

Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, Bitki 
Koruma Müdürü Fikret SÖNMEZ, Teknik 
elemanlar Ziraat Müh. Hidayet ALTUNDAL, 
Tekniker Nafiz KOÇAK ve Erikli köyü üreticilerin 
kat�l�m�yla F�nd�kta Entegre Mücadele-F�nd�k 
hastal�k ve zararl�lar� konulu e�itim toplant�s� 
gerçekle�tirildi. Toplant�y� üreticiler ilgiyle 
kar��lad�. �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
konu�mas�nda, Bakanl���m�z ve �l 
Müdürlü�ümüzün yürüttü�ü hayvanc�l�k, yem 
bitkileri, Patates Tohumlu�u yeti�tiricili�i, k�rsal 
kalk�nma ve di�er konularda verilen te�vikler 
hakk�nda genel bilgi verdi. Erikli köyünde tar�m 
yap�lan arazinin % 80-90’�n�n f�nd�k oldu�u art�k 
günümüzün bilgi ça�� oldu�u ve bilginin bilinçli 
üretimde önemini vurgulayarak, Üreticilerin 
konuya ilgi göstermelerinden duydu�u 
memnuniyeti dile getirdi. Bitki Koruma �ube 
Müdürü Fikret SÖNMEZ, f�nd�kta kaliteli ve daha 
fazla ürün elde etmenin yolunun Çevre ve �nsan 
sa�l���n� gözeten yeti�tiricilik ve mücadele 
program�ndan geçti�ini vurgulayarak kimyasal 
ilaçlar�n zehir oldu�unu ancak teknik 
kurulu�lar�n önerileri ve bilgilendirilmeleri ile 
do�ru mücadele yap�labilece�ini söyledi. 
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GIDA GÜVENL��� KONULU TOPLANTI YAPILDI 

 

5179 Say�l� G�dalar�n Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek 
Kabulü Hakk�nda Kanun'a istinaden 
haz�rlanan Samsun �li G�da Güvenli�i Eylem 
Kurulu'nun olu�turulmas�, 18.04.2006 tarihinde 
yap�lan toplant�da oybirli�iyle kabul 
edilmi�tir.G�da Güvenli�i Eylem Kurulu içerisinde 
g�da ilintili olan tüm kamu ve özel kurulu�lar, 
sivil toplum örgütleri, üniversitemizin ilgili 
bölümleri ve bu bölümlerin odalar� yer 
almaktad�r ve buna ba�l� olarak, Samsun �li 
G�da Güvenli�i Eylem Kurulunun Kurulu�u, 
Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönerge 
haz�rlanarak, yürürlü�e girmi�tir; yönergenin 
içerisinde geçen alt kurullardan olan ve iki ayda 
bir toplanan �zleme Kurulu toplant�s�, 
20.06.2006 tarihinde yap�lm�� ve bu toplant�da 
tart���lan konulara yönelik etkin kararlar�n 
al�nabilmesi amac�yla Yönetim Kurulu 
(�dari Kurul-Genel Kurul) yap�lm��t�r. 

 
HA�HA� VE H�NT KENEV�R� HAKKINDA H�ZMET�Ç� E��T�M� VER�LD� 

 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü ÇEY �ubesi 

toplant� salonunda 05.12.2006 tarihinde saat 
10.00 da Ha�ha� ve Hint keneviri hakk�nda 
hizmet içi e�itim toplant�s� yap�ld�. 

O.M.Ü. Tarla Bitkileri bölümü ö�retim 
üyesi, Yrd. Doç. Dr. Selim Aytaç taraf�ndan 
verilen hizmet içi e�itime 14 ilçe ve il 
merkezinden toplam 27 teknik eleman 
(Mühendis. Tekniker, Teknisyen) kat�ld�. Bu 
e�itimde; �limizde çok fazla yayg�n olmayan 
Ha�ha� ve Hint kenevirinin her yönü ile 
tan�t�lmas� ve zaman zaman vuku bulan ad� 
geçen bitkilerin tan�m� ile ilgili zirai bilirki�ilik 
i�lemlerinde nelere dikkat edilmesi gerekti�i 
amaçlanm��t�r. 

Küçük insanlar� mahveden, kibirleridir. 
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HAVZA’DA Ç�FTÇ� GÜNÜ DÜZENLEND� 
 

 

 

 
 
 

�limiz Havza �lçesinde bulunan Ancere 
Otelinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Tar�m �l Müdürlü�ümüz ve Uluslararas� Potas 
Enstitüsü i�birli�i ile “Bitki Besleme ve 
Tar�mda Do�ru Gübreleme” konulu bir çiftçi 
günü düzenlendi. Toplant�da bir konu�ma yapan 
�l Müdürümüz Sadullah K�RENC�; “Bugün 
bölgemiz için çok önemli ve anlaml� bir toplant� 
yap�ld���n� belirterek burada de�erli hocalar�m�z 
taraf�ndan verilen bilgileri al�p köyünde di�er 
çiftçilere aktarman�n yan�nda tarlas�nda 
uygulayarak ald��� üründe art�� sa�layaca�� gibi, 
a��r� veya yetersiz gübreleme yapmayacaklar ve 
bunun sonucu olarak çiftçilerimiz ekonomilerine 
ve dolay�s�yla ülke ekonomisine katk� 
sa�layaca�� gibi topra��n, kirlenmesi ve 
çorakla�mas�n� da önleyecektir.” Çiftçi ve 
topra��n kutsall���ndan bahseden Kirenci; 
“�nsan ve toprakta bana göre kutsal bir varl�kt�r. 
Toprak hem insan�n yarad�l���nda var olan hem 
de insano�lunun ya�amas� için olmazsa 
olmazlar�ndan bir tanesidir, bu nedenle tar�mda 
bitki besleme ve do�ru gübreleme çok büyük 
önem arz etmektedir.” Samsun �li topra��n�n 
yorulmam�� ve kirlenmemi� oldu�undan 
bahseden Kirenci; “Bu nedenle a��r� ve bilinçsiz 
gübreleme neticesinde topraklar�m�z� 
kirletmememiz, çorakla�mas�n� önlememiz 
aç�s�ndan bu toplant� tam zaman�nda ve yerinde 
yap�lm��t�r” dedi. Prof. Dr. Bülent OKUR Baz� 
Toprak Özelliklerinin Toprak Verimlili�i ile Olan 
�li�kileri, Prof. Dr. Dilek ANAÇ Bitki Beslemede 
Toprak ve Yaprak Analizlerinin Önemi, Prof. Dr. 
Nevin ERYÜCE Gübrelemede Potasyumun Yeri 
ve Önemi, OMÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. 
Ahmet KORKMAZ Yöredeki Meyve A�açlar�n�n 
Gübrelenmesi, Toprak ve Su Kaynaklar� 
Ara�t�rma Enstitüsü Müdürü Dr. Osman 
ÖZDEM�R ise Yörede Yayg�n Yeti�tirilen Tarla 
Bitkilerinin Gübrelenmesi konular�nda sunumda 
bulundular. Günün ikinci bölümünde ise soru 
cevap �eklinde çiftçilerin gübreler ve gübreleme 
ile ilgili sorular� uzmanlarca cevapland�r�ld�. 

Ya�am, üzülmeye de�meyecek kadar de�ersizdir. 
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AB'YE G�R�� SÜREC�NDE KIRSAL KALKINMA VE TARIM KONFERANSI  
 

 

 

Samsun Valili�i, Samsun TSO, Samsun 
Büyük�ehir Belediyesi, Gazi Belediyesi, Bu�day 
ve Ekolojik Ya�am� Destekleme Derne�i 
i�birli�iyle organize edilen 'AB'ye Giri� Sürecinde 
K�rsal Kalk�nma ve Tar�m Konferans�' Anakent 
Sosyal Tesislerinde gerçekle�tirildi. Toplant�ya 
Türkiye'nin çe�itli bölgelerinden 250 çiftçi ve 
uzman kat�ld�. Toplant�da a��rl�kl� olarak çevreye 
ve insan sa�l���na zarar vermeyen sürdürülebilir 
tar�m yöntemleri ve AB sürecinde Türk çiftçilerin 
k�rsal kalk�nma ad�na nas�l olumlu ad�mlar�n 
atabilece�i konular� üzerinde uzmanlar 
taraf�ndan de�i�ik sunular verildi. 

Konferans�n aç�l�� töreninde konu�ma 
yapan Valimiz Hasan Basri Güzelo�lu, 
Samsun'un tar�m alan�nda önemli ve 
sürdürülebilir bir alt yap�ya sahip oldu�unu 
belirterek "Ekolojik olmayan ürünlerin dünya 
pazarlar�nda rekabet edebilmesi, rekabet eti�i 
olmayanlar kar��s�nda ayakta durabilmesi 
mümkün de�il. Üretti�iniz tar�m ürününün insan 
ve çevre sa�l��� aç�s�ndan kimyasallar� 
içermemi� gerekiyor. Pazarda rekabet 
kar��s�nda e�er bu de�erleri yakalayamazsan�z 
ürünü ne kadar çok üretti�inizin bir anlam� yok" 
�eklinde konu�tu. Konferansa kat�lmak için 
Samsun'a gelen Te�kilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürü Mehmet Ta�an da konu�mas�nda 
organik tar�m�n yap�lmas� için çiftçilere yap�lan 
te�vik çal��malar�n� anlatt�. Türkiye tar�m�nda 
Samsun'un çok önemli bir yerinin oldu�unun 
alt�n� çizen Ta�an, geli�mi� ülkelerde tar�msal 
faaliyetlerde projelerde ve ç�kar�lan yay�nlarda 
sadece kamusal deste�in söz konusu olmad��� 
çiftçi birliklerinin de çal��malara dâhil olmas� 
gerekti�ini vurgulad�. Organik ve ekolojik tar�m 
anlam�nda Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���’n�n ciddi 
çal��malar� yürüttü�ünü dile getiren Ta�an, 
"Tar�m sigortas� kanunun ç�kmas� ile birlikte 
projelere yüzde elli AB fonlar�ndan hibe deste�i 
verilmeye ba�land�. Bu anlamda 10 bin 500 
poliçeye yüzde elli hibe deste�i verildi" diye 
konu�tu. 

 
 
 

Do�ruluk, tükenmez hazinedir. 
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PAZARLAMA STANDARTLARI VE HACCP KONULU TOPLANTI YAPILDI 

 
Bakanl���m�z, Su ürünleri mevzuat�n�n 

Avrupa Birli�i mevzuat�na uyumlu hale getirilmesi 
için 2001 y�l�nda çal��malara ba�lam��, yürütülen 
çal��malar 2003 y�l�nda proje haline getirilecek 
AB’ye sunulmu� ve AB taraf�ndan kabul edilen 
proje 10.01.2005 tarihinden itibaren 
uygulanmaya ba�lanm��t�r. AB ile ortak 
yürütülecek olan ve 2 y�l sürmesi planlanan “Su 
Ürünleri Sektörünün-AB Müktesebat�na 
(ACQU�S) Yasal ve Kurumsal Uyumu 
Projesi” gere�i, “Pazarlama Standartlar� ve 
HACCP” konusunda, �limizde bir toplant� 
yap�lm��t�r. Uyum çal��malar� kapsam�ndaki 
faaliyetler h�zla devam etmektedir. Yürütülmekte 
olan bu çal��malar kapsam�nda 13-15 Kas�m 2006 
tarihleri aras�nda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, 
Ordu, Samsun, Sinop �l Müdürlüklerinin su 
ürünleri kontrolörleri, 16-17 Kas�m tarihleri 
aras�nda ise Bal�kç�lar (Kooperatif temsilcileri), 
Belediye temsilcileri ve komisyoncular� kat�lm��, 
toplam 5 (be�) günlük toplant� ba�ar� ile 
tamamlanm��t�r. 13-17 Kas�m 2006 tarihleri 
aras�nda ilimizde yap�lan toplant�ya, Proje 
E�ba�kan� ve Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� Koruma 
ve Kontrol Genel Müdürlü�ü Su Ürünleri Hijyeni 
�ube Müdürü Hüseyin DEDE ve Londra, 
Sreenwich Üniversitesi ö�retim üyesi Tony 
Sarthwaich uzman konu�mac� olarak kat�lm��t�r. 

 

 
Aç�� konu�mas�n� �l Müdürü Sadullah 

K�RENC�’nin yapm�� oldu�u toplant�da, a��rl�kl� 
olarak  bal�khallerinin dizayn�, perakende sat�� 
yerlerinin dizayn�, taze veya bal�k  tespit 
kriterleri, su ürünleri ihracatlar� gibi konular 
ele al�nm��t�r.  

AB uyum projesi kapsam�nda 
yürütülmekte olan bu tür toplant�lar�n 
tekrarlanarak devam edece�i ve Su Ürünleri 
Sektörünün AB Müktesebat�na(ACQU�S) 
Yasal ve Kurumsal Uyumu’nun 2007 y�l� 
Nisan sonuna kadar sa�lanaca�� toplant�ya 
kat�lan, Bakanl�k KKGM Su Ürünleri Hijyeni 
�ube Müdürü Hüseyin DEDE taraf�ndan 
yap�lan kapan�� konu�mas�nda ifade edilmi�tir.

ET VE ET ÜRÜNLER� KONULU SEM�NER VER�LD� 
 

Koruma Kontrol Genel Müdürlü�ünce 
2006 y�l� Hizmetiçi E�itim Program� 
kapsam�nda Ankara’dan konu uzmanlar�n�n 
kat�l�m� ile Ordu, Giresun, Sinop, Tokat, 
Çorum, Çank�r�, Karabük, Bart�n, Kastamonu, 
Yozgat, K�r�kkale Tar�m �l Müdürlüklerinde 
görev yapan Veteriner Hekimlerin kat�ld��� 
e�itimde, Et ve Et Ürünleri Tesislerinin 
denetimi konusunda seminer verilmi�tir. Et ve 
et ürünleri üreten tesislerin denetlenmesi ve 
çal��ma izni verilmesi konulu hizmetiçi e�itim 
kursu süresince kat�l�mc�lara; hayvanlar�n 
mezbahaya nakli, ante ve post mortem 
muayeneleri hakk�nda bilgi verilmi�tir. 
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BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ ( FAO ) TEMS�LC�S�LER� SAMSUN’DA 

 
 

 

 
�limize Avian �nfluenza (Ku� Gribi) 

çal��malar�n� yerinde incelemek ve Avian 
�nfluenzan�n Samsun �linde dolay�s�yla Türkiye 
genelinde Sosyo-Ekonomik aç�dan etkilerini 
ara�t�rmak için gelen Birle�mi� Milletler G�da ve 
Tar�m Örgütünden Elen GEERL�NGS ve Tar�m 
Bakanl��� personeli Avrupa Birli�i 
Uzm.Yrd.Veteriner Hekimi Halit ÇINAR Tar�m �l 
Müdürlü�ünü ziyaret ettiler. 

Yapt�klar� ziyaretlerinde, 2006 y�l� 
ba�lar�nda Türkiye genelindeki ku� gribi 
salg�n�nda özverili çal��malar�ndan dolay� 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ünün, �darecisinden 
Sa�l�k Personeli ve i�çisine kadar tüm 
personelin takdirle kar��lanacak bir çal��ma 
örne�i gösterdiklerini belirttiler. Ku� Gribi ile 
mücadelede örnek çal��malar�ndan dolay� 
Samsun �l Müdürlü�ünün tutacaklar� raporda 
önemli bir yeri olaca��n� belirten uzmanlar 
di�er muhtemel Ku� Gribi mücadelesi 
verebilecek ülkelere burada verilen mücadele 
çal��malar�n�n örnek te�kil edebilece�ini 
söylediler. Ziyaret s�ras�nda Tar�m �l Müdürü 
Sadullah K�RENC� Samsundaki çal��malar�n� 
incelemeye de�er gören FAO uzman� Elen 
GEERL�NGS’e te�ekkür etti. �l Müdürü 
Sadullah K�RENC� sözlerinin devam�nda; 2006 
Y�l� ba�lar�nda ülkemizde görülen salg�n Avian 
�nfluenza hastal���n�n Samsun’da da yo�un bir 
�ekilde görüldü�ünü söyledi. ”Ba�ta Hayvan 
Sa�l��� �ube Müdürü R�fat CO�KUN olmak 
üzere Merkez ve �lçelerdeki �dareciler, 
Veteriner Hekim, Veteriner Sa�l�k 
Teknisyenleri ve di�er yard�mc� personelin 
özverili bir �ekilde birlik beraberlik içerisinde 
çal��malar�, Samsun Özel �dare Müdürlü�ünün 
maddi destekleri, ilgili Belediye ve 
Kaymakaml�klar�n her türlü imkanlar�n� 
seferber ederek mücadeleye katk�da 
bulunmalar� hastal�kla mücadele çok ba�ar�l� 
bir netice ortaya ç�karm�� ve Samsun �limizin 
ku� gribi salg�n�ndan en az düzeyde zararla 
kurtulmas�n� sa�lam��t�r. Bizim için sevindirici 
bir nokta da hiçbir vatanda��m�z�n bu 
hastal�ktan dolay� hayat�n� kaybetmemi� 
olmas�d�r ” dedi. 

 
 
 
 
 
 

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlar�n 
gücünü anlayamazs�n�z. 
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SALIPAZARI �LÇES�, S.S. TEPEALTI VE D�KENC�K KÖYLER�  

T.K.KOOPERAT�F� ÜYELER�NE GEBE DÜVE DA�ITILDI  
 

�limiz, Sal�pazar� �lçesi, S.S. Tepealt� ve 
Dikencik Köyleri Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi 
üyelerine gebe düve da��t�m� gerçekle�tirildi. 
Yap�lan törende Tar�m �l Müdürü Sadullah 
Kirenci ve Sal�pazar� Kaymakam� Ahmet Dalk�ran 
birer konu�ma yapt�lar. Samsun Milletvekili 
Mustafa Çak�r’�n da kat�ld��� törende Kooperatif 
üyelerine kura usulü inekleri teslim edildi. 
Da��t�m� töreninde bir ilk daha gerçekle�tirilerek 
Gebe düveler ultrasyonlu gebelik testi, koruyucu 
m�knat�s uygulamas�, iç ve d�� parazit 
uygulamas�, muhtelif ba��rsak hastal�klar�na 
kar�� karma a�� ve ADE vitamini uygulamas� 
sonucunda teslim edildi. 

K�rsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsam�nda “Ortaklar�n Mülkiyetinde 100 Ba� 
(50 Aile X 2 Ba� / Aile) Süt S���rc�l��� Projesi 
2005 y�l�nda programa al�nm�� ve hayvan seçim 
i�lemi tamamlanm��t�r. 13.09.2006 tarihi 
itibariyle 100 adet montofon �rk� dam�zl�k gebe 
düveler seçim heyeti taraf�ndan seçilerek 
Kooperatif Bölgesine intikali sa�lanm�� olup 
bugün itibariyle yeniden muayene ve kontrolden 
sonra kura ile da��t�mlar� yap�lacakt�r.  Sadece 
bu projede ah�r in�aatlar�, i�letme binas� ve alet 
ekipman al�m� için 186.982,00 YTL ile Canl� 
Demirba� al�m� için 229.000,00 YTL olmak üzere 
toplam 415.982,00 YTL kredi kulland�r�lm��t�r.  

Bugüne kadar Yat�r�m Program�ndan 7  
proje, K�rsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsam�nda 6 proje olmak üzere toplam 13 
adet proje gerçekle�tirilmi� olup toplam  2.332 
adet hol�tein, simmental ve montofon �rklar�nda 
kültür �rk� gebe düve da��t�lmas� sa�lanm��t�r.  
Ayr�ca Asarc�k �lçesine Yüksek Komiserler 
Kurulu taraf�ndan finanse edilmek üzere 20 
ki�iye 400 adet Karayaka �rk� koyun 
da��t�lm��t�r. Bununla beraber hayvanc�l�k 
desteklemesi olarak toplam 8.199.015,80 YTL 
kredi kulland�r�lm��t�r. 2005 ve 2006 y�l�nda 
programa al�nan ve projesi devam eden 5 
kooperatife önümüzdeki aylarda 800 adet gebe 
düve ile 1250 adet karayaka �rk� koyun da��t�m� 
daha gerçekle�tirilecektir. 
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SÜT ÜRET�C�LER� B�RL��� ÜYELER�NE E��T�M ÇALI�MASI  

 
5200 say�l� Tar�msal Üretici Birlikleri 

kanunu ile Havza ilçemizde 22.12.2005 tarih ve 
117 say�l� say�l� Bakanl�k Oluruyla kurulan ve 72 
üye ile faaliyete ba�layan “Havza Süt Üreticileri 
Birli�i” k�sa bir çal��ma süresi içinde, Süt 
üreticilerini örgütleyerek 235 üyeye ula�m��t�r. 
Birlik, 19.11.2006 cumartesi günü Havza ilçesi 
Sivrikise köyünde üyelerini toplayarak bir E�itim 
çal��mas� talep etmi� ve talep üzerine �l 
Müdürümüz Sadullah K�RENC� ile birlikte Süt 
konusunda çal��an elemanlar�m�z, serbest 
veterinerler ve sektörde faaliyet gösteren firma 
yetkilileri toplant�ya icabet etmi�tir. 

Havza ilçesinin 9 köyünde faaliyet gösteren 
Birlik, küçük aile hayvanc�l��� yapan üyelerinin 
ürettikleri sütü toplayarak (günde 3 ton) süt 
isleyen tesislere pazarlamaktad�r. Küçük aile 
isletmelerinin süt üretimleri ekonomik 
olmamakla birlikte, k�rsal kesimde yasayan 
ailelerin devaml�l�k arz eden bir ekonomik 
faaliyet içinde bulundurulmalar� da önemli bir 
sosyal sorundur. K�rsal kesimin ço�unlu�unu 
olu�turan küçük aile isletmeleri ekonomik 
olmasa da, Üretici Birlikleri marifetiyle 
örgütlenerek üretimlerini birle�tirip 
pazarlamalar�, at�l durumda bulunan bu 
üretimin ekonomiye dahil edilmesi ve sonuçta 
sermaye ve bilgiden yoksun bu kesimin 
devaml�l�k arz eden bir ekonomi içinde 
bulunmalar�n� sa�lamaktad�r. 

��te tam da bu noktada Üretici Birlikleri, 
üretimin planlanmas�na katk�da bulunacak at�l 
durumda bulunan küçük ekonomileri ekonomiye 
dahil edecektir. 

�l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
konu�mas�nda; örgütlenmenin yararlar�n�n 
yan�nda, üretimin en önemli unsurlar�ndan biri 
olan bilginin verilmesi gerekti�ini, Tar�m �l 
Müdürlü�ü olarak her türlü sorunlar�na kar�� 
gece-gündüz ilgili oldu�umuzu ve e�itim 
çal��malar�n�n önemini vurgulam��t�r 
 

 
KOOPERAT�F YÖNET�C�LER�NE E��T�M VER�LD� 

 
�limiz Vezirköprü, Bafra ve Çar�amba 

�lçelerinde düzenlenen e�itim toplant�lar�nda 
kooperatif yöneticileri kooperatifçilik 
konular�nda ve Bakanl���m�z�n bu y�l 
uygulamaya ba�latt��� K�rsal Kalk�nma Hibe 
Program� hakk�nda bilgiler verildi. Kooperatif 
yöneticilerine genel kurullarda al�nmas� gerekli 
kararlar, yetkiler ve bu yetkilerin kullan�lmas� 
konusunda bilgilendirilmeler yap�ld�. Bu 
toplant�lara, Vezirköprü’de 16 kooperatif, 
Bafra’da 23 kooperatif ile Çar�amba, Terme, 
Sal�pazar�, Ayvac�k ve Tekkeköy �lçelerinden 30 
kooperatif yöneticisinin kat�l�mlar� sa�lanm��t�r.  
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VEZ�RKÖPRÜ’DE PATATES TARLA GÜNÜ YAPILDI 
 

 
 

Türkiye’de toplam patates ekili� alan� 
195.000 ha olup, yakla��k tohumluk ihtiyac� iki 
y�lda bir tohum yenileme hesab� ile 292.500 
ton’dur. Tamam� özel sektör olmak üzere 
ülkemizde 2005 y�l� tohumluk üretimi 47.624 
ton olup, ihtiyac� kar��lama oran� %16’d�r. 
�limizde ise; toplam ekili�imiz 2.525 hektar, 
tohumluk ihtiyac�m�z 3.787 tondur.  

 

Özellikle patates bitkisinde önemli bir 
hastal�k olan “patates si�ili” hastal��� ülkemiz 
tohumluk üretimini tehdit etmekte, buna paralel 
olarak ta Ordu/Aybast�, Ni�de ve Nev�ehir 
yörelerinde tohumluk üretimi yasaklanm��t�r. 
�limiz üreticileri ise, bugüne kadar patates 
tohumluk ihtiyaçlar�n� bahsi geçen çevre illerden 
gelen, cinsi ve hastal�kl� olup olmad��� belli 
olmayan, halk pazarlar�nda sat��a sunulan 
tohumluklarla kar��lamakta idi. Bu tür tohumluk 
tedariki ise hastal�klardan ari olan bölgemiz için 
büyük bir riskti. Bu amaçla; 2006 y�l�nda ilimiz 
Vezirköprü �lçesinde 11 üretici ve 70 da alanda 
sertifikal� patates tohumlu�u üretimi projesi 
uygulanm��t�r. Proje sonucunda üretimin 
de�erlendirilmesi ve yay�m� amac� ile; 
19.09.2006 tarihinde Vezirköprü/Esenköy’de 
patates üreticisi olan çiftçinin arazisinde tarla 
günü düzenlenmek suretiyle, üretilen sertifikal� 
patates tohumlu�unun üreticiye tan�t�lmas� 
sa�lanm��t�r. Tarla gününe çok say�da üretici 
kurum amirleri, sivil toplum kurulu� temsilcileri 
ve bas�n kat�lm��t�r. 

 
IL MÜDÜRLÜGÜMÜZ EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMA 

ÇALI�MALARIYLA ILK 4'TE GÖSTERILDI 
 

�l Müdürlü�ümüz strateji geli�tirme biriminin Samsun bölgesi için haz�rlam�� oldu�u
bölgesel kalk�nma ve sektörel yap�lanma stratejisi ile ilgili raporlar Ekonomik Ve Sosyal 
Kalk�nma Sitesinde yay�nlanan tüm raporlar içerisinde ilk dört s�ray� elde etmi�tir. Bilindi�i 
üzere Türkiye, uzun y�llard�r gündeminde olmas�na ra�men, bölgeler aras�nda dengeli bir
kalk�nma politikas� uygulayamaman�n güçlü�ünü bilinçsiz yat�r�m, göç, yoksulluk, issizlik gibi
problemlerle a��r bir �ekilde ödemi�tir. Bu sorunlar�n önemli bir k�sm� halen varl���n�
sürdürmektedir. Türkiye'nin ciddi bir bölgesel kalk�nma ve buna bagli olarak da sektörel
yap�lanma stratejisine ve politikas�na ihtiyac� vard�r. Son y�llarda dünyadaki küreselle�me ve
yerelle�me dinamiklerinin etkisiyle, ekonomik, toplumsal ve siyasal yap�lanmalar büyük bir 
de�i�im içine girmi�, de�i�imin kurumsal ve pratik nedenlerini aç�klamaya yönelik olarak baz�
kavramlar ön plana ç�km��t�r. Dolay�s�yla, bu de�i�imler öncelikle ekonomide ve devam�nda da
siyaset, yönetim, kültür, tar�m ve is dünyas�nda yo�un olarak yasanm�� ve bu de�i�im bölgesel 
politikalara olan yakla��mlar� önemli ölçüde etkilemi�tir. Bu nedenle bölgemiz için kalk�nma 
stratejileri haz�rlamak ve uygulatmak, yerelin var olan kapasitesini ve imkânlar�n� harekete
geçirmek ve de yereldeki giri�imlere gerekli destekler verebilmek amac�yla strateji geli�tirme
birimince haz�rlanan raporlar�m�z ekonomik ve sosyal kalk�nma raporlar� yay�nlayan “ekonomik
ve sosyal kalk�nma hareketi” sitesinde yay�nlanm��t�r. Raporlar�m�z Türkiye’de haz�rlanan
raporlar içinde ilk 4’e girmi�tir.  
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ev hali 
�erife GÜL GÖZÜGÜL 

Ev Ekonomisti 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

ÇOCUKLARDA ��TAHSIZLIK 
  

Çocuklarda görülen i�tahs�zl�k birçok 
sebebe ba�l� olabilir. Özelikle 8-9. aylardan 
okul ça��na kadar uzanan dönemde anne-
babalar�n en çok �ikayet ettikleri konu 
çocuklar�n�n ‘hiçbir �ey yemedi�i ve çok 
i�tahs�z oldu�u’ yönündedir. Uzmanlar bu 
soruyu yan�tlamakta oldukça 
zorlanmaktad�rlar. Çünkü bu durumda 
verilebilecek kesin bir tavsiye yoktur 

Çocuklar her dönemde ayn� büyüme 
h�z�n� göstermezler. Çocu�un yeme iste�i 
büyüme h�z�na ve ki�isel 
durumuna göre belli 
dönemlerde de�i�ebilir. 
Özellikle 15-18. aylar 
i�tah�n en dü�ük seviyede 
oldu�u dönemlerdir. Ayr�ca 
yemek seçme, psikolojik 
nedenlerle yeme�i 
reddetme gibi davran��larla 
s�kl�kla kar��la��l�r. Anne 
baban�n yedirmek için 
�srar�, ödüllendirme ve ceza 
verme gibi zorlamalar 
çocu�un yeme 
al��kanl�klar�n� olumsuz 
yönde etkiler. 

Okul öncesi ça��nda 
çocuklar çevreye duyduklar� 
tepkiyi belirgin �ekilde 
yemek yememekle 
gösterebilirler. Baz� 
durumlarda da anne babalar al�nan g�dalar� 
yetersiz olarak de�erlendirmek ve çocu�un 
yediklerini ba�ka çocuklarla k�yaslamak gibi 
hatalara dü�mektedirler. 

Her �eyden önce büyüme ve geli�mesi 
normalse, çocukta yetersiz beslenmekten 
dolay� herhangi bir sa�l�k sorunu 
ya�anm�yorsa daha fazla yedirmek için 
müdahale etmeye gerek yoktur. Bazen ö�ün 

atlamas� bile normal say�lmal�d�r. Burada 
çocu�un ayr� bir birey oldu�unun ve i�tah�n�n 
zaman içinde de�i�ebilece�inin kabul edilmesi 
gerekmektedir. Ayr�ca önemli olan bir di�er 
nokta; çocu�un ne kadar yedi�i de�il nas�l 
g�dalar yedi�idir. Özellikle i�tah� az olan 
çocuklarda besin kalitesi yüksek g�dalar 
verilmeye çal���lmal� ve kesinlikle miktar için 
zorlama yap�lmamal� bunu çocu�un 
belirlemesine izin vermelidir. 

�yi bir beslenme al��kanl���n�n 
kazan�lmas�nda ‘Kat� G�dalara Geçi� Dönemi 
de oldukça önemlidir. Ek g�dalara çok erken 

veya çok geç 
ba�lanmamal�; beslenme 
otoritelerin tavsiyesi 
üzerine 6. aydan sonraya 
b�rak�lmamal�d�r. Bu 
dönemde olu�abilecek 
besini reddetme davran��� 
anne baba taraf�ndan 
ho�görü ile kar��lanmal�d�r 
ve �srarc� olmadan 
denemeler devam 
etmelidir. Bebeklerde 
özellikle 6-8. aylarda di� 
ç�karma döneminde 
i�tahs�zl�k ve besin seçme 
durumu ile kar��la��labilir. 
Böyle zamanlarda bebekler 
için özel olarak 
haz�rlanm��, onlar�n damak 
tad�na uygun, besin 

kalitesi yüksek g�dalar tercih edilmelidir. Sütlü 
ka��k mamalar�, tah�ll� ka��k mamalar� ve 
kavanoz mamalar� böyle problemli 
dönemlerde ailelere yard�mc� olmaktad�r. 
 

Çocuklar, 
gelece�imizdir.
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Abdurrahman GÜNER 

Tütün Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

Geber ula! 

Temel ile Dursun hararetli bir �ekilde iddiala��rlar.  
Temel:  
-"Ula Dursun, hapuraya pen pu pinanun 
çatisundan pi pardak suya paluklama dalarum 
daa." 
Dursun:  
-"Nah dalarsun, ula imkanu yoktur" 
Vardir yoktur bir milyar�na iddiaya girer kafadarlar. 
Temel gider bir bardak su getirir ve kald�r�ma 
koyar. 
-"Iyi izle ula, nasil dalacam hamsi cibi.."  
Dursun ise hala Temel'i umursamamakta, 
dalgasini geçmektedir. Temel catiya çikar 
Dursun'a seslenir: 
-"Ula Dursun iyi izleyesun ha celeyrum!" der ve 
kendini bosluga birakir.  
Tam yere üç be� metre kala Dursun yerdeki 
barda�a bir tekme sallar: 

 Ceber ulaa! 

Karne
Baba, ortaokul üçüncü s�n�fa giden o�lunun 
elinde karneyle salona girdi�ini görür. "Allah 

allah, dönem ne çabuk bitmi�..." diye dü�ünür 
ve o�luna seslenir:  

-"Getir bakay�m �u karneyi!"  
-"Al baba..."  

Adam karneye bir bakar ki, beden e�itimi ve 
resim d���ndaki tüm dersler zay�f.  

-"Bir dedi�ini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin, 
bilgisayar ald�k, �ngilizce kursu dedin �ngilizce 
kursuna gönderdik, gitar kursu, müzik aletleri, 

ne istersen yap�yoruz. K�z arkada� u�runa 
harcad���n çiçek paras�n�n haddi hesab� yok. Ne 

bu notlar�n hali, rezil �ey!"  
-"Baba... O benim karnem de�il ki, senin 

kitaplar�n� kar��t�r�yordum, birinin aras�nda 
karnelerinden birini bulmu�tum..."

 

Gidece�iniz yeri bilmiyorsan�z, 
vard���n�z yerin önemi yoktur. 
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i e eb u l m a 
c 

a 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

SORULAR

1-Uzad�kça k�salan �ey nedir?

2-Ali, sepetteki elmalar�n yar�s�n� ve bir yar�m 
elmay� Ay�e'ye; sonra kalan elmalar�n yar�s�n� ve 
bir yar�m elmay� Ahmet'e ve yine kalan elmalar�n 
yar�s�n� ve bir yar�m elmay� da Hasan'a veriyor. 
Sonuçta sepette sadece bir elma kald���na göre 
ba�lang�çta kaç elma vard�?
Not: Elmalar bölünmeden payla��l�yor.

3- Bir avc� otobüse binmek ister. Yaln�z, 
otobüse boyutlar� en fazla 1m olan e�yalar 
al�nmaktad�r. Avc�n�n tüfe�i ise 1,5 m’dir. Tüfe�in 
�eklini bozmamak �art� ile otobüse nas�l biner?

4-Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu 
portakallar�, 7 çocu�a birer tane bütün portakal 
vererek payla�t�r�n ve hâlâ tabakta bir portakal 
kals�n?

5- Dünyan�n çevresini ekvatordan geçecek 
�ekilde bir ip ile ba�lad���m�z� kabul 
edelim.(yakla��k 40 bin km.) Bu ipi her noktadan 
1 m havada tutabilmek için, ne kadar daha ip 
ilave etmeliyiz? 

6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'e�kenar 
üçgeni' nas�l elde edebiliriz?

7- Bir duvar�n üzerinde 5 adet ku� duruyor. 
O s�rada oradan geçmekte olan bir avc�, tüfe�ini 
ate�leyip ikisini vuruyor. geriye kaç ku� kal�r? 
(Cevap 'hiç' de�il)

8- �ki ki�i yolda kar��la��yorlar. Küçük olan, 
Büyü�ün öz o�ludur. Ancak büyük olan küçü�ün 
babas� de�ildir. Bu nas�l olur?

9- Bir çocuk, 7 elman�n ikisi hariç hepsini 
yerse, kaç elma kal�r?

10- Bir satranç tahtas�nda kaç tane 'kare' 
vard�r? ( 64 de�il !)

11- Y�l�n kaç ay�nda 'otuz' gün vard�r?

12- Ali ile Veli 100 metre yar��� yap�yorlar. 
Ali, Veli'yi 5 metre farkla geçiyor. Yani Ali yar��� 
bitirdi�inde Veli 95. metrededir. Tekrar yar��maya 
karar veriyorlar. Fakat bu sefer Ali, ba�lang�ç 
çizgisinden 5 metre geriden ba�l�yor. Ayn� h�zla 
ko�tuklar�n� kabul edersek bu yar��� kim kazan�r?

13- B - � - Ü - D - ?
Soru i�areti yerine hangi harf gelmelidir? 

14- A, B, C, D VE E birbirlerinden ve s�f�rdan 
farkl� tamsay�lard�r.

ABCDE x 4 = EDCBA ise  A=? B=? C=? D=? 
E=?

15- 2 + 2 + 2 = 244 Bir i�areti de�i�tirerek 
e�itli�i sa�lay�n. 

Yanıtlar Gelecek Sayıda
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Personel Hareketleri 
Ali TIRA� 

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

 

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

Fevzi ÇALI�IÇI Mühendis Samsun Asarc�k �lçe Müd. Samsun Kavak �lçe Müd. 
Hüsamettin �LHAN Mühendis Yozgat Yerköy �lçe Müd. Samsun Havza �lçe Müd. 
Tanju ÖZKAYA Mühendis Bilecik Gölpazar� �lçe Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Nilüfer Kömürcü Mühendis Bolu �l Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Necla TOPÇU Mühendis Ordu �kizce �lçe Müd. Samsun Vezirköprü �lçe Müd. 
Necmettin YILMAZ Mühendis Batman KozlukYap.Tüt.��t.Müd. Samsun Alaçam �lçe Müd. 
�cabi ÇA�AN Mühendis Erzincan �l Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Engin PINAR Veteriner Hekim Bingöl K��� �lçe Müd. Samsun Çar�amba �lçe Müd. 
D.Mehmet AKGÖK Veteriner Hekim Samsun Çar�amba �lçe Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Haldun TÜRK Veteriner Hekim Samsun Kavak �lçe Müd. Samsun 19 May�s �lçe Müd. 
Oral D�NLER Veteriner Hekim Samsun 19 May�s �lçe Müd. Samsun Kavak �lçe Müd. 
Hüseyin ÜSTÜNDA� Vet.Sa�. Teknikeri Tokat Re�adiye �lçe Müd. Samsun 19 May�s �lçe Müd. 
Metin ASLAN Vet.Sa�. Teknikeri Tekirda� Malkara �lçe Müd. Samsun Sal�pazar� �lçe Müd. 
Hüseyin TOP Vet.Sa�.Teknikeri Sinop Türkeli �lçe Müd. Samsun Kavak �lçe Müd. 
M.Fatih VER�M Tekniker Samsun Alaçam �lçe Müd. Samsun Yaprak Tütün ��letme Müd. 
Ahmet KÖSE Tekniker Samsun Bafra �lçe Müd. Samsun Yaprak Tütün ��letme Müd. 
Sami UYANIKER Vet.Sa�.Teknisyeni K�rklareli �l Müd. Samsun Vezirköprü �lçe Müd. 
Yalç�n DÖNMEZ Vet.Sa�.Teknisyeni Ayd�n Çine �lçe Müd. Samsun Asarc�k �lçe Müd. 
Mustafa KAZLI Vet.Sa�.Teknisyeni Samsun Vezirköprü �lçe Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Durmu� UZUN Vet.Sa�.Teknisyeni Bart�n �l Müd. Samsun Sal�pazar� �lçe Müd. 
Ertu�rul ÖZDA� Teknisyen Düzce Gümü�ova �lçe Müd. Samsun Sal�pazar� �lçe Müd. 
Muharrem BARLAS Teknisyen Erzurum Çat �lçe Müd. Samsun Asarc�k �lçe Müd. 
Mahmut ÇEL�K Teknisyen Samsun Havza �lçe Müd. Tokat �l Tar�m Müd. 
Harika VARO�LU Teknisyen Amasya Merzifon �lçe Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Emine ASAR Memur Sivas �l Müd. Samsun Terme �lçe Müd. 
Sebahattin YILDIRIM ��çi  Giresun �l Müd. Samsun �l Tar�m Müd. 
Remzi UYSAL ��çi  Samsun �l Tar�m Müd. Samsun Çar�amba �lçe Müd. 

 
Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 
Ya�ar TÜYSÜZ Tekniker  Bahri ÖZDEM�R Teknisyen 
Basri CER�T Teknisyen  Erdo�an ÇET�NKOL Tekniker 
G�yasettin ÇÖPO�LU Vet. Sa�l�k Teknisyeni    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Benim üstünlü�üm, neyi 
bilmedi�imi bilmemdir. Sokrates


