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Say�n Tar�m Dostlar� 
�nsan beslenmesinde hayvansal 

proteinlerin yeri ve önemi büyüktür. Bu 
anlamda su ürünleri de büyük önem arz 
etmektedir. �limiz de bu potansiyel 
bak�m�ndan ülkemizde ön s�ralarda 
bulunmaktad�r. Ayr�ca �l Strateji 
Plan�nda da öncelik verilmesi ve sektörel 
olarak da desteklenmesi gereken bir 
üretim dal�d�r. Son y�llarda 
Bakanl���m�zca uygulamaya konulan 
K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n 
Desteklenmesi Program� kapsam�nda da 
%50 hibe destekli projelere kapsam�nda 
desteklenmi�tir. Yine bu ba�lamda 
Bakanl���m�zca uygulanan tar�msal 
destekleme kapsam�nda da oldukça 
önemli düzeyde destek verilmektedir. 
2003 y�l� içerisinde ba�layan destekleme ödemeleri alabal�kta kg ba��na 90.000 
TL, 2004 y�l�nda 400.000 TL, 2005 y�l�nda kg ba��na 0,60 YTL ve yavru 
alabal�kta tanesinde 0,05 YTL, 2006 y�l�nda kg ba��na 0,65 YTL ve yavru 
alabal�kta tanesinde 0,05 YTL olmak üzere üreticilerimize verilen y�llara göre 
toplam destekleme tutarlar� �u �ekildedir. 2003 y�l�nda 563 YTL, 2004 y�l�nda 
44.900 YTL olan destekleme toplam� 2005 y�l�nda 253.000 YTL’ye, 2006 
y�l�nda 648.000 YTL’ye ve 2007 y�l�nda ise 702.000 YTL’ye ula�m��t�r. 

Yine Bakanl���m�zca Avrupa Birli�i Müktesabat�na uyum sürecine en k�sa 
zamanda dahil olmak amac�yla ortaya konulan kanunlar�n uygulanmas� ve 
halk�m�za daha sa�l�kl� su ürünleri sunmak amac�yla denetlemelere de h�z 
verilmi� olup gelinen nokta oldukça memnuniyet vericidir. Bundan sonraki 
süreçte de �l Müdürlü�ümüzce sektörün daha ça�da� yap�da halk�m�za hizmet 
vermesi için gereken destekleme ve denetlemelere devam edilecektir. Sektörün 
mevcut durumu ve sorunlar�na dikkat çekmek anlam�nda dergimizin bu say�s�n� 
da Su Ürünleri sektörüne ay�rm�� olmam�z bunun bir göstergesidir. Haz�rlanan 
bu derginin ba�ta ülkemiz ve bölgemiz su ürünleri sektörünün tüm taraflar�na 
faydal� olmas�n� diliyorum. Ürününüz bol ve bereketli olsun. Rastgele! 

 
Sadullah K�RENC� 

�l Tar�m Müdürü 
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TÜRK�YE VE SAMSUN �L�NDE SU ÜRÜNLER� 

SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU 
 

Burhan HEK�MO�LU          Mustafa ALTINDE�ER 
Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü Strateji Geli�tirme Birimi 

 
Samsun ili su ürünleri konusunda; stratejik konumu, limanlar�, bal�kç� bar�naklar�, modern 

bal�kç� tekneleri, kalifiye elemanlar�, birikimleri, kullan�labilir dinamikleri ve  modern kent kimli�i 
ile bölgesinin belirleyicisidir. Samsun ilinin deniz k�y�s�nda olmas� su ürünleri potansiyeli yüksek 
bir il olmas�n� beraberinde getirmi�tir. Büyük iç su potansiyelleri varl��� bu �ehri su ürünleri 
konusunda ayr�cal�kl� k�lmaktad�r. Bilindi�i üzere FAO taraf�ndan dünyada en h�zl� büyüyen g�da 
sektörü olarak belirlenmi�tir. Su ürünleri yeti�tiricili�i  ve su ürünleri avc�l���, ilimizin geli�mesi ve 
kalk�nmas� aç�s�ndan önem verilmesi gereken bir sektördür. 

 
Türkiye ve Samsun �li �çin Mevcut Durum 
Türkiye �statistik Kurumunun 2007 

verilerine göre, yakla��k 632 bin tonu 
avc�l�kla, 140 bin tonu yeti�tiricilikle olmak 
üzere toplam yakla��k 772 bin ton su ürünleri 
üretilmi�tir. Geçen y�l avc�l�kla yap�lan üretim 
%19, yeti�tiricilik üretimi ise %9 oran�nda 
artm��t�r. Ayn� dönemde toplam su ürünleri 
üretiminin yakla��k %67,1'i deniz 
bal�klar�ndan, %9,2'si di�er deniz 
ürünlerinden, %5,6's� içsu ürünlerinden ve 
%18,1'i yeti�tiricilik yoluyla elde edilmi�tir. 
Deniz ürünleri üretimi, 2007 y�l�nda bir 
önceki y�la göre %20,5 oran�nda artarak 
yakla��k 632 bin ton olarak gerçekle�mi�tir. 
Deniz ürünleri üretiminde ilk s�ray� %59,6'l�k 
oran ile Do�u Karadeniz Bölgesi alm��t�r. 

Deniz bal�klar� içinde önemli olan türlerin avlan�lan miktarlar� incelendi�inde, hamsinin 385 
bin tonla üretim miktar�n�n %42,6 oran�nda artt��� görülmektedir. Bu miktar�n iç tüketim için 
avlan�lan miktar� %2,4 oran�nda artarak 215 bin ton, bal�k unu fabrikalar�na gönderilen miktar ise 
%183,3 artarak 170 bin ton olmu�tur. �stavrit (kraça) üretimi geçen y�l %62,8, mezgit üretimi %42 
ve sardalya üretimi %34,4 oran�nda artarken, palamut-torik üretimi %79,9, istavrit (karagöz) 
üretimi %23,5, lüfer üretimi % 18,4 ve kefal % 7 oran�nda azal�� göstermi�tir. Di�er deniz ürünleri 
üretimi % 10,2 oran�nda azalm��t�r. Di�er deniz ürünlerinden beyaz kum midyesi %66,6 ile en 
yüksek paya sahiptir. Geçen y�l içsu ürünleri üretim miktar� %1,7 oran�nda azalarak yakla��k 43 bin 
ton olarak gerçekle�mi�tir. 

�çsu ürünlerinden önemli bir paya sahip olan sazan bal��� %1,4 oran�nda artarken, inci kefali 
bir önceki y�la göre %3 oran�nda azal�� göstermi�tir. 2007 verilerine göre yeti�tiricilik üretiminin 
miktar olarak %42'si içsularda, %58'i ise denizlerde gerçekle�tirilmi�tir. Denizlerde yap�lan 
yeti�tiricilik üretimi %11,9 oran�nda, içsulardaki yeti�tiricilik üretimi %4,1 oran�nda artm��t�r. 
Yeti�tirilen en önemli türler içsularda %41,8 ile alabal�k, denizlerde %30 ile levrek, %24 ile çipura 
olmu�tur. 2007 su ürünleri istatistiklerine göre, bir önceki y�la göre su ürünleri üretimi %20.5 art�� 
göstermi�tir. Avlanan 632 bin ton bal���n 385 bin tonunun hamsi olmu�, avlanan hamsinin %42.6 
artmas�na ra�men tüketimin % 2.4 oran�nda artm��t�r. 
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Samsun ilinde toplam avlanan deniz bal�klar� miktar� 33.165 ton olup bu oran ülkenin 
%6.4’ünü kar��lar. Samsun ilinde ülkede avlanan hamsinin %7.15’ini yani 27.505 tonu 
Samsun’da avlanmaktad�r. Samsun ilinde ülkede avlanan barbunun %8.8 yani 183 tonu 
Samsun’da avlanmaktad�r. Ülkede avlanan istavritin %2.17’ini yani 695 tonu, kalkan�n 
%7.35’ini yani 56 tonu, Mezgitin  %11.7’ini yani 1.512 tonu, kefalin %0.8’ini yani 68 tonu, 
lüferin  %0.3’ünü yani 20 tonu, palamut-torikin  %0.1’ini yani 4.5 tonu, tirsinin %2.12’sini yani 47 
tonu Samsun’da avlanmaktad�r. 

Samsun ili Karadeniz Bölgesinde 
do�al göller ve barajlar bak�m�ndan çok 
zengin bir varl��a sahiptir. 2005 y�l� 
bilgilerine göre Samsun’da Bafra ve 
Ondokuzmay�s ilçeleri s�n�rlar�nda kalan 
bal�k gölleri lagünü, Terme ilçesi s�n�r�nda 
kalan Simenit-Akgöl gölleri ve 5 adet 
baraj gölü mevcuttur. Bafra ilçesinde 
bulunan Derbent baraj gölünde 780 ton/y�l 
üretim kapasiteli a� kafeslerde alabal�k 
yeti�tiricili�i yapan 5 adet alabal�k 
i�letmesi mevcuttur. Bafra ilçesinde 2 adet 

50 ton/y�l kapasiteli aynal� sazan i�letmesi, Terme ilçesinde 40 ton/y�l kapasiteli 1 adet aynal� sazan 
i�letmesi, Sal�pazar� ilçesinde 4.5 ton/y�l 2 adet, Tekkeköy ilçesinde 4 ton/y�l 1 adet ve 19 May�s 
ilçesinde 2 ton/y�l kapasiteli 1 adet alabal�k i�letmesi mevcuttur. 

Türkiye’de 2003 y�l� itibar�yla belgeli olarak bal�k yeti�tiricili�i yapan toplam i�letme say�s� 
1.243 olup, bu i�letmelere ait toplam kurulu kapasite 62.436 ton/y�l’d�r. Mevcut i�letmelerin %32.1’i 
ve kurulu kapasitenin de %10.5’i Karadeniz’de bulunmaktad�r.  Karadeniz bölgesinde iç sulardaki 
i�letmelerin 362’sinde gökku�a�� alabal�k, 22’sinde sazan; denizdeki 15 i�letmenin tamam�nda ise 
gökku�a�� alabal�k yeti�tiricili�i yap�lmaktad�r. 

Türkiye’de en fazla deniz bal�klar� üretilen bölge Karadeniz (%77.4) olup bunu Marmara 
(%13.8), Ege (%6.6) ve Akdeniz Bölgeleri (%2.2) takip etmektedir. Do�u ve Bat� Karadeniz’de 
hamsi ve palamut,  Marmara’da hamsi, Ege’de sardalya, Akdeniz’de ise kefal, sardalya ve kolyoz 
avc�l��� yap�lan önemli bal�k türleridir. Türkiye’de tüketilmeyen ancak ihracat potansiyeli olan deniz 
salyangozu Do�u Karadeniz’de, kum midyesi ise Bat� Karadeniz’de avlanan önemli türlerdir. 

Türkiye’nin deniz ve iç sular�, so�uk ve s�cak su bal�k türlerinin do�al olarak yeti�mesine ve 
kültür bal�kç�l��� yap�lmas�na uygun ekolojik özelliklere sahiptir. Karadeniz’de 247, Marmara 
Denizinde 200, Ege Denizinde 300 ve Akdeniz’de 500 bal�k türü bulunmas�na ra�men, ekonomik 
türlerin say�s� 100’ü geçmemektedir. Karadeniz Bölgesi 1.695 km’lik bir sahil �eridi ile çok 
zengin bir akarsu varl���na sahiptir. 

 
Pazarlama 
Türkiye, dünyan�n su ürünleri yeti�tiricili�i ve potansiyeli aç�s�ndan önemli bir ülkesi 

olmas�na kar��n, bilinçli ve i�letmecilikte ileri bir düzeyi yakalayamam��t�r. Yurt içi tüketimin 
dü�üklü�ü, bu alanda yat�r�m� riskli hale sokmakta, ancak ihracat amac�yla yat�r�m�n gerçekle�mesi 
hedef olmaktad�r. �hracat ise uluslararas� rekabete aç�lmay� ve büyük ölçekli üretimi zorunlu 
k�lmaktad�r. Bu bak�mdan sektörün desteklenmesi ve geli�mesi için te�vik edilmesi gerekmektedir. 
Yeti�tiricilikle üretilen su ürünleri miktar� 1980’de 7.4 milyon tondan 1990’da 16.8 milyon tona ve 
2002 y�l�nda ise 40 milyon tona ula�m��t�r. Su ürünleri yeti�tiricili�i, dünya bal�kç�l�k üretiminin 
yakla��k %30’unu kar��lamakta ve y�lda %10’dan fazla artarak büyümektedir. Türkiye üretim 
miktar� aç�s�ndan AB ülkeleri aras�nda 7. s�rada iken ki�i ba��na su ürünleri tüketimi aç�s�ndan son 
s�ralarda yer almaktad�r. Dünya su ürünleri tüketiminin ortalama ki�i ba��na 15 kg, AB ülkelerinde 
ise 22 kg’d�r. 2003 y�l� verilerine göre ülkemizde ise yakla��k 7 kg’d�r. 
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Türkiye’de su ürünleri i�leme sanayi, deniz ve iç su ürünlerini çe�itli �ekillerde i�leyerek 
piyasaya sunan g�da sanayi alt dallar�ndan birisidir. Sektörde dondurulmu� deniz ve iç su ürünleri, 
konserveleri, çe�itli soslarla kar��t�r�lm�� bal�k ürünleri ve bal�k yan ürünleri (bal�k unu ve ya��) 
üretilmektedir. Son y�llarda sanayide teknolojik geli�melerin kullan�m� yayg�n hale gelmi�tir. 
Konserve ve dondurulmu� bal�k ürünleri alan�nda yat�r�mlar artm��t�r. Ancak maliyetin dü�üklü�ü, 
üretilen su ürünlerinin daha çok dondurulmu� yada so�utulmu� �ekilde tüketime sunulmas�n� 
art�rmaktad�r. Taze tüketim d���nda su ürünleri alan�nda konserve bal�k sanayinde ba�l�ca hamsi, 
midye, sardalya, orkinos, deniz salyangozu gibi ürünler i�lenebilmektedir. 

Samsun ilinde avlanan ve üretilen su ürünleri üretildikten sonra ço�unlu�u do�rudan 
tüketilmekte ancak bir k�sm� i�lenmektedir. ��leme hizmeti ile ürüne katma de�er kazand�r�lmakta, 
üretimdeki fazlal�k önlenebilmektedir. Bu hizmet bizzat i�letmede olabildi�i gibi, pazarlama sistemi 
içinde i�letmelerden uzaktaki i�leme yerlerinde olabilmektedir. Örne�in; Samsun ve civar�nda 
avlanan bal�klar genelde i�lenmek için (bal�k unu ve bal�k ya��) Sinop’ta bulunan i�letmelere 
götürülmektedir. Su ürünleri i�letmelerinde, bölgemizde hammaddenin yetersizli�i ve kalite 
eksikli�i nedeniyle kapasite kullan�m oranlar�nda dü�üktür. Bu durum i�letmelerin verimli 
çal��malar�n� da engellemektedir. Bu durumun ba�l�ca sebebi Karadeniz k�y�s� olan ülkelerin av 
bask�s� alt�nda olan bu nedenle üretim miktarlar�n� daha fazla art�rma imkan� olmayan bir denizdir. 
Di�er denizlerin verimi ise dü�ük oldu�u için toplam üretime etkileri azd�r. Sonuç olarak üretimi 
art�rmak için bal�k yeti�tiricili�ine 
yönelmek gerekmektedir. Bölge 
bal�kç�lar� genelde Rusya ve kom�u 
ülkelere avlanmaya gitmektedirler. 
Ancak ülkeler aras�ndaki uluslararas� 
anla�maya uygun olamayan 
problemlerle kar��la�malar� su ürünleri 
bal�kç�l���n�n bölgede geli�ememesine 
neden olmaktad�r. Bu yüzden 
Karadeniz k�y� �ehirlerinde 
bal�kç�l���n geli�mesi Karadeniz’e 
k�y�s�  olan ülkelerin ortak politika 
uygulamalar�na ba�l�d�r. 

Samsun ilinde  su ürünleri 
i�letmecili�i konusunda faaliyet gösteren i�letmeler mevcut dur. Bu i�letmelerde a��rl�kl� olarak 
hamsi, kara ve deniz salyangoz eti i�lenip AB ülkelerine, Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelere 
pazarlanmaktad�r. Ülkemizde oldu�u gibi Samsun’da da su ürünlerine dayal� endüstrinin, 
zaman�nda yeter miktarda hammaddeyi olu�turan bal�k ve di�er ürünleri bulmada güçlüklerle 
kar��la�t��� bilinmektedir. Su ürünleri sanayinde ham ürün i�lendikten, dondurulduktan yada 
paketlendikten sonra özelliklerinin bozulmadan tüketiciye ula�t�r�lmas� g�da güvenli�i aç�s�ndan 
gereklidir. Üründe bozulma ba�lad�ktan sonra, geriye dönü� söz konusu olmamaktad�r. �limizde 
yap�lan incelemelerde i�lenmi� su ürünlerinde ambalaj kullan�ld��� görülmekte iken, taze ürünler 
pazarda ço�unlukla döküm halinde ambalajs�z olarak sat�lmaktad�r.  

Su ürünlerinin üretimden tüketime kadar geçen a�amalarda bozulmadan korunabilmesi için 
so�uk zincirin sorunsuz olarak kurulmas� gerekmektedir. Su ürünleri ta��mas�nda so�utucu araçlar�n 
önemi çok fazlad�r. Ancak Samsun’da ta��mada  karayolu ta��mac�l��� tercih edilmektedir. Ürünler 
aç�k kasal� kamyonlarla ta��nmaktad�r. Bu durum üründe bozulmaya yol açmaktad�r. Ancak 
dondurulmu� ürünlerde so�utuculu araçlar kullan�lmaktad�r yani i�lenmi� ürünlerde ta��mac�l�kta 
teknolojiden yararlan�lmaktad�r. Samsun’daki i�letmelerin piyasaya sürdükleri bal�klar, do�rudan 
tüketiciye (taze veya restoranlarda pi�irilerek), lokanta ve marketlere, perakendeci bal�k sat�c�lar�na, 
bal�k haline, resmi kurumlara, i�leme sanayisine pazarlanmaktad�r. Bütün bunlar�n yan�nda ilimizde 
geli�me potansiyeli ta��yan su ürünleri sektörünün çözüm bekleyen önemli sorunlar� vard�r. 
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TÜRK�YE VE SU ÜRÜNLER� SEKTÖRÜNÜN 

AVRUPA B�RL��� MÜZAKERE SÜREC� 
 

Mehmet GÜL 
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 

 
Avrupa Birli�i (AB), dünyadaki en önemli siyasal, sosyal ve ekonomik olgudur. Bugün için 

27, yak�n gelecekte 30 ülke ve 350 milyon nüfusu ile hem bölgesel hem küresel çapta, büyük bir 
ekonomik ve politik güç olu�turmaktad�r. Türkiye ile AB ili�kileri 31 Temmuz 1959’da Türkiye’nin 
Avrupa Ekonomik Toplulu�u’na yapt��� ba�vuru ile ba�lar. AET’nun bu ba�vuruyu kabul etmesiyle 
12 Eylül 1963’de Ankara Anla�mas� yap�lm��t�r. Ankara Anla�mas� ortakl�k yaratan bir anla�mad�r. 
Bunu 1970 y�l�nda imzalanan Katma Protokol izlemektedir. Türkiye’nin AB maceras� bugün üye 
olan birçok ülkeden daha önce ba�lam��t�r. Bu anla�malarla birlikte 17 Aral�k 2004 tarihli Avrupa 
Konseyi Sonuç Bildirgesi, Türkiye-AB ili�kilerinin hukuki dayana��n� olu�turmaktad�r. 

Kat�l�m Ortakl��� Belgesi ve Çerçeve Yönetmelik’in 2001 y�l� ba�lar�nda AB Konseyince 
onaylanmas�n�n ard�ndan ülkemiz AB Müktesebat�n�n Üstlenilmesine �li�kin Ulusal Program� 26 
Mart 2001 tarihinde Komisyona tevdi etmi�tir. AB ile ili�kilerimiz bu tarihten itibaren söz konusu 
belgelerde kay�tl� önceliklerimiz kapsam�nda �ekillenmeye ba�lam��t�r. 

Ulusal Program, Kat�l�m Ortakl��� Belgesinde yer alan k�sa ve orta vadeli önceliklere cevap 
vermekte olup, program�n hayata geçirilmesi çal��malar� devam etmektedir. 

 
Tan�t�m ve Tarama Müzakere Süreci 
Avrupa Birli�i Devlet ve Hükümet Bakanlar�n�n 17 Aral�k 2004 tarihli zirvesinde ald��� 

karar do�rultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’ta yap�lan Hükümetler aras� konferans ile 
Türkiye resmen AB’ye kat�l�m müzakeresine ba�lam��t�r. Yine ayn� tarihte Türkiye için Müzakere 
Çerçeve Belgesi yay�nlanm��t�r. Bu sürecin ba�lamas�yla siyasi kritere ilaveten ekonomik kriterler 
özellikle ve özellikle müktesebat uyumu ön plana ç�km��t�r. Kat�l�m müzakereleri, Türkiye’nin AB 
müktesebat�n� ne kadar sürede kendi iç hukukuna aktar�p, yürürlü�e koyaca��n�n ve etkili bir �ekilde 
uygulayaca��n�n belirlendi�i süreçtir. Klasik müzakerelerden çok farkl� olup aday ülkelerin hareket 
alanlar� oldukça s�n�rl�d�r. 

Bilindi�i gibi Türkiye’nin Tarama 
sürecinin ilk a�amas� olan tarama toplant�lar� 20 
Ekim 2005 tarihinde yap�lan Bilim ve Ara�t�rma 
fasl� tan�t�c� tarama toplant�s� ile ba�lam�� ve 13 
Ekim 2006 tarihinde yap�lan Yarg� ve Temel 
Haklar fasl� ayr�nt�l� tarama toplant�s� ile sona 
ermi�tir. 

Her bir müzakere fasl� için önce tan�t�c�, 
sonra ayr�nt�l� tarama yap�lm��t�r. Tan�t�c� 
bölümde, Komisyon yetkilileri ilgili müzakere 
fasl�ndaki AB müktesebat� hakk�nda bilgi 
vermi�tir. Tan�t�c� bölümün tamamlanmas�ndan 
yakla��k 1 ay sonra ayr�nt�l� tarama toplant�lar� 
yap�lm�� ve bu kez a�a��daki hususlarda Türkiye taraf� sunu�lar�n� gerçekle�tirmi�tir. 

AB müktesebat� fas�l ba�l�klar� aras�nda 13. fas�l olan “Bal�kç�l�k” konusunda 24 �ubat 2006 
tarihinde “tan�t�c� tarama” ve 31 Mart 2006 tarihinde “ayr�nt�l� tarama” toplant�lar� yap�lm��t�r. �lk 
toplant�da AB kendi mevzuat� ve uygulamalar� konusunda Türk heyetine detayl� bilgi sunmu�tur. 
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Bal�kç�l�k sektörünün AB’ye uyumu amac�yla, bakanl�k bünyesinde, “kontrol ve kaynak 
yönetimi, pazar�n ortak organizasyonu, yap�sal politikalar, tekne kay�t ve bilgi sistemi, yeti�tiricilik 
ve uluslar aras� antla�malar” ad� alt�nda 6 çal��ma grubu olu�turulmu�tur. Bu gruplar�n çal��mas� ile 
hem ayr�nt�l� tarama toplant�s�na haz�rl�k yap�lm�� hem de 24 �ubat’ta yap�lan tan�t�c� toplant�da, AB 
taraf�ndan haz�rlanarak Türk taraf�na yöneltilen sorular cevapland�r�lm��t�r. Ayr�nt�l� tarama 
toplant�s�nda Türk yetkilileri, sektörün genel durumu, filo yönetimi, denetim ve kontrol, yap�sal 
eylemler, pazar politikas�, devlet yard�mlar�, uluslar aras� anla�malar ile ara�t�rma ve veri toplama 
konular�nda 9 adet sunum yapm��t�r. TKB verilerine göre, AB’nin bal�kç�l�k sektörü ile ilgili 623 
mevzuat�ndan 102’si Türkiye’yi ilgilendirmektedir. �ncelenen 86 AB mevzuat�ndan 7’sine tam 
uyum, 21’ine k�smen uyumun sa�land���, 58’ine ise hiç uyum sa�lanmad��� belirlenirken, “ülkemiz 
su ürünleri mevzuat�, AB mevzuat� ile büyük ölçüde uyumsuzdur” tespiti yap�lm��t�r. 

Her bir müzakere fasl�n�n taramas� bittikten sonra, Komisyon üye ülkelere bir rapor 
sunmaktad�r. Buradaki de�erlendirme ve öneriler, o fas�lda müzakerelerin aç�lmas�na temel te�kil 
etmektedir. Komisyon, 
raporlar�nda, ayr�nt�l� tarama 
s�ras�nda ülkemizce verilen 
bilgilere dayanarak ülkemizin 
müzakerelere haz�r olup 
olmad���n� de�erlendirmekte ve 
sonuç k�sm�nda ya fasl�n 
müzakereye aç�lmas�n� önermekte 
ya da bunun için tamamlanmas� 
gereken ön-�artlar� ortaya 
koymaktad�r. 

 
Fiili Müzakere Süreci ve 

Sonuç : Fiili müzakereler AB üye 
devletlerinin Brüksel’deki daimi 
temsilcileri ve Türkiye’nin ba� 
müzakerecisi ba�kanl���ndaki 
Müzakere heyeti aras�nda gerçekle�ir. Bu a�amada, Avrupa Komisyonu ile Türk Müzakere Heyeti 
bürokratlar� ve çal��ma gruplar�n�n üyeleri aras�nda çok yo�un gayri resmi temaslar ya�anacakt�r. 
Türkiye su ürünleri konusunda fiili müzakere öncesi ekibini iyi haz�rlamal�, önceliklerini ve hangi 

konularda “istisna” veya 
muafiyetler (derogasyon) talep 
edece�ini ortaya koymal� ve 
sektörü tam üyeli�e geçi�e 
haz�rlamal�d�r. Bal�kç�l�k, 11 
Aral�k 2006 tarihinde Türkiye’ye 
ili�kin olarak kabul edilen kararla, 
Türkiye’nin havaalanlar�n� ve 
limanlar�n� K�br�s Rum Kesimine 
aç�ncaya kadar ask�ya al�nan 8 
fas�l aras�nda yer alm��t�r. Buna 
göre K�br�s Rum Kesimi ile ilgili 
sorun çözülünceye kadar Türkiye 
bal�kç�l�k fasl�na ili�kin 
müktesebat� bütünüyle 
uygulayabilecek konumda 
olmayacakt�r. 
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SAMSUN’DA SU ÜRÜNLER� YET��T�R�C�L��� 

 
Esma ZEYBEKO�LU 
Su Ürünleri Mühendisi 

 
Ülkemiz, su ürünleri konusunda gerek avc�l�k gerekse yeti�tiricilik bak�m�ndan yüksek bir 

potansiyele sahiptir.Yurdumuzun üç taraf�n�n denizlerle çevrili olmas� ve çok say�da akarsu ile göle 
sahip olu�u bu potansiyelin bir göstergesidir. Denizlerden ve iç sulardan avc�l�k yoluyla yap�lan 
üretimden ba�ka as�l önemli olan üretim türü, su ürünleri yeti�tiricili�idir. Son y�llarda, ülkemizde 
ve özellikle de Karadeniz Bölgesi’nde su ürünleri yeti�tiricili�i konusunda oldukça önemli 
geli�meler sa�lanm��t�r. Denizlerden avc�l�k yolu ile yap�lan bal�kç�l�kta önceki y�llara göre gerileme 

görülmektedir. Örne�in 2001 ve 2002 
y�llar�nda denizden y�lda ortalama 900 
bin ton bal�k avlayan bal�kç�lar�m�z, 
2006 ve 2007 y�llar�nda y�ll�k ortalama 
600 bin ton civar�nda bal�k 
avlam��lard�r. Bu yakalanan bal���n 
büyük bir k�sm�n� da hamsi bal��� 
olu�turmaktad�r. Denizlerden yakalanan 
toplam bal���n %81’i Karadeniz, %11’i 
Marmara, %5’i Ege, %3’ü Akdeniz’den 
avlanmaktad�r. 

2007 y�l� su ürünleri üretimine 
ili�kin verilerine göre, 2007 y�l�nda 
önceki y�la göre avc�l�kla yap�lan üretim 
%19, yeti�tiricilik üretimi ise %9 
oran�nda art�� göstermi�tir. Böylece su 

ürünlerinde toplam üretimde %16.7 oran�nda art�� kaydedilmi�tir. Avc�l�k ve yeti�tiricilik yoluyla 
2007 y�l�nda ülkemizde toplam 772 bin ton su ürünleri üretimi gerçekle�mi�tir. Bunun 140 bin tonu 
yeti�tiricilik yoluyla kurulan çiftliklerden elde edilmi�tir. Ülkemizde 2007 y�l�nda denizlerden 
toplam 632 bin ton bal�k avlanm��t�r. 2007 y�l�ndaki toplam su ürünleri üretiminin yakla��k %67.1'i 
deniz bal�klar�ndan, %9.2'i di�er deniz ürünlerinden, %5.6'� iç su ürünlerinden ve %18.1'i 
yeti�tiricilik yoluyla elde edilmi�tir. Ülkemizde gerçekle�tirilen yeti�tiricilik yoluyla su ürünleri 
üretimi, mevcut deniz ve iç su kaynaklar� dikkate al�nd���nda yeterli olmamaktad�r. 

Ülkemizde 1970’li y�llarda iç sularda ba�layan su ürünleri yeti�tiricili�i, 1980’li y�llar�n 
ortalar�ndan itibaren deniz bal�klar�n�n da denizde yeti�tiricili�ine ba�lanmas� ile büyük ivme 
kazanm��t�r. DPT’nin haz�rlad��� Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�nda 2023 y�l�nda su ürünleri tüketimi 
al��kanl�klar� ayn� devam ederse 1.2 milyon ton bal�k üretmemiz gerekti�i belirtilmektedir. Bu 
üretimin 600 bin tonunun avc�l�k yoluyla, di�er kalan�n�n ise yeti�tiricilik yoluyla sa�lanabilece�i 
vurgulanmaktad�r. Ülkemizde ki�i ba��na su ürünleri tüketimi 9 kg civar�ndad�r. Su ürünleri 
tüketiminde dünya ortalamas�n� yakalamak için 2 kat�, AB ortalamas�n� yakalamak için 3 kat� bal�k 
tüketmemiz gerekir. Bunun için de y�ll�k en az 1.5 milyon ton bal�k üretmemiz gerekir. Bu miktar�n 
denizlerden avc�l�k yoluyla elde edilmesi mümkün de�ildir. Bu nedenle su ürünleri yeti�tiricili�inin 
te�vik edilmesi gerekir. Yukar�da verilen de�erlerin ayr�nt�l� analizi kültür bal�kç�l���n�n önemini bir 
kat daha artt�rmaktad�r. Türkiye’de su ürünleri yeti�tiricili�i ile ilgili yasal düzenlemelerin %95’i 
AB mevzuat� ile uyumludur. 

Ülkemizde, 1990-2000 y�llar� aras�ndaki 10 y�ll�k dönemde su ürünleri yeti�tiricili�i giderek 
artm�� ve 2000 y�l�nda, 1990 y�l�ndaki üretimin yakla��k 14 kat�na ula�m��t�r. Yeti�tiricili�e ba�l� 
üretim, 2002 y�l�nda, 2001 y�l�ndakine göre, girdi fiyatlar�ndaki art�� nedeniyle üreticilerin, 



SAMT�M 

Ocak 2009 9

kapasitelerini dü�ürmeleri ve/veya tesisi kapatmalar� nedeniyle miktar olarak %9 oran�nda 
azalm��t�r. Bu durumdan dolay� ilimizde  denizde kafeste su ürünleri yeti�tiricili�i yapan iki adet 
i�letmemiz, üretimine son vermi�tir.  

Samsun ili Ye�il�rmak, K�z�l�rmak ve 
bu �rmaklar üzerinde kurulan barajlar�n 
olu�turdu�u baraj gölleri ve do�al göllerin 
varl��� ile su ürünleri yeti�tiricili�i aç�s�ndan 
zenginlik göstermektedir. Gerek deniz 
gerekse iç sular su ürünleri yeti�tiricili�ine 
olanak sa�lamaktad�r. Samsun ilinde kültür 
bal�kç�l��� üretim çal��malar� 1980’li y�llar�n 
sonunda, Aynal� sazan bal��� üretimi ile 
ba�lam��t�r. Kültür bal�kç�l���na uygun 
�artlar bulunan ilimizde, a� kafeste alabal�k 
yeti�tiricili�ine ilk olarak Derbent baraj 
gölünde 1995 y�l�nda ba�lan�lm��t�r. Takip 
eden y�llarda bal�k yeti�tiricili�i h�zl� bir 
geli�me göstererek, 2008 y�l� sonunda 
Derbent baraj gölündeki yeti�tiricilik yapan i�letme say�s� 9’a yükselmi�tir. Bu tesislerin y�ll�k 
üretim kapasiteleri toplam 1.059 tona ula�m��t�r. Uzun y�llard�r bo� durumda bulunan do�al 
kaynaklar�m�z�n su ürünleri yeti�tiricili�inde kullan�lmas�yla ekonomik anlamda de�eri 
küçümsenemeyecek boyutlara ula�m��t�r. 

 
Samsun’da Mevcut Su Ürünleri Yeti�tiricilik Tesisleri 

��letme Cinsi Adedi Yeti�tirilen 
Ürün 

Toplam 
Kapasite (ton/y�l) 

Faydalan�lan 
Su Kayna�� Durumu 

Karada ��letme 
Akvaryum 

5 
1 

Alabal�k 
Discus spp 

20,5 
3000 Adet/y�l 

Akarsu 
�ehir suyu 

Faal 
Faal 

Kafes Tesisi 9 Alabal�k 1059 Baraj gölü Faal 
Karada i�letme 3 Aynal� sazan 100 Akarsu Faal 

Kafes Tesisi 1 Alabal�k-Levrek 466 Deniz Faal 

Karada ��letme 2 Alabal�k yavrusu 100 000 Adet/y�l; 
35 Ton/y�l 

Akarsu 
Baraj suyu 

Faal 
Faal 

Karada ��letme 1 Çipura-Levrek 29 Ton/y�l Deniz Yeni Yat�r�m 
TOPIAM 22     

 
Samsun’da Kültür Yolu �le Yap�lan Su Ürünleri Üretimi 

Y�llar Toplam Üretim (kg) Alabal�k (kg) Levrek (kg) Sazan (kg) 
2003 138.500 126.000 6.000 6.500 
2004 219.000 210.500 - 8.500 
2005 377.500 370.000 - 7.500 
2006 769.300 765.800 - 3.500 
2007 815.478 811.878 - 3.600 

 
Samsun’da Su Ürünleri Destekleme Çal��malar� 

2003-2008 y�llar� aras�nda yap�lan yeti�tiricilik yoluyla üretim h�zl� bir art�� görülmü�tür. Bu 
art��ta en büyük pay hem kilogram ba��na, hem de yavru bal�k say�s� ba��na yap�lan destekleme 
ödemelerinden kaynaklanmaktad�r. 2007 y�l�nda 804.878 kg bal�k için 523.170 TL, 3.594.500 adet 
yavru bal�k için 179.725 TL destekleme ödemesi yap�lm��t�r. 
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AB UYUM SÜREC�NDE SU ÜRÜNLER� 

SEKTÖRÜNDEYA�ANAN DE����MLER 
 

Mehmet GÜL 
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 

 
AB uyum sürecinin ba�lamas�yla Su ürünleri sektöründe de çok önemli yasal, kurumsal ve 

yap�sal de�i�im süreci ba�lam��t�r. Sektörde de�i�im öncesi bilinen eksiklikleri; zay�f kontrol ve 
denetimler, kay�t ve izlenebilirlik, ortak piyasa düzeni, sektörde destekleme, kaynaklar�n korunmas� 
ve yönetimi ve altyap� ve personel eksikli�i �eklinde s�ralayabiliriz. “Su Ürünleri Sektörünün Yasal 
ve Kurumsal Olarak AB Su Ürünleri Müktesebat�na Uyumu Projesi” 2005-2007 y�llar� aras�nda 
uygulanm�� ve tamamlanm��t�r. Projenin Bile�enleri; Yasal, Yap�sal ve Kurumsal Yap�lanma, 
Koruma, Kontrol ve Kaynak Yönetimi, Ortak Pazar Organizasyonu, Bal�kç�l�k Kay�tlar� ve Bilgi 
Sistemleri olarak ele al�nm��t�r. 

Yasal, Yap�sal ve Kurumsal Yap�lanma; teknik alt yap� ve yap�lanma çal��malar� 
kapsam�nda Bal�kç�l�k �dari Binalar� kurulmu�tur. 22 k�y� ilimizde 34 adet Bal�kç�l�k �dari Binas� 
in�as� tamamlanm��, araç, gereç donan�mlar� ile personel görevlendirilmesi yap�lm��t�r. 

Bu kapsamsa; Karadeniz Bölgesinde 20 adet, Marmara Bölgesinde 8 adet, Ege Bölgesinde 3 
adet, Akdeniz Bölgesinde 3 adet olmak üzere 34 adet bal�kç�l�k �dare Binas� in�as� tamamlanm��t�r. 
�limiz Dereköy Bal�kç� Bar�na��nda kurulmas� 
planlanan �dare binas�n�n ödene�i ayr�lm�� olup, 
yer seçimi yap�lm�� ve 2009 y�l� içerisinde yap�m� 
tamamlanacakt�r. Kurulan Bal�kç�l�k �dare 
binalar�nda çal��t�r�lmak üzere 2006 y�l�nda 90 
adet Su Ürünleri Mühendisinin aç�ktan atanmas� 
yap�lm��t�r. 

Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜB�S): 
SUB�S; ürünlerin avlanmas�ndan, sat���na kadar 
olan tüm sürecin kay�t alt�na al�nmas�n� mümkün 
k�lacak sistemdir. Bu sistemde, Gemi Kay�t, 
Ticari–Amatör Bal�kç� Belgeleri, Kontrol ve 
Denetim Formlar�, Seyir Defteri Bilgileri / Karaya 
Ç�k�� Bildirimi, Depolama Bildirimi, Nakil Bildirimi, Sat�� Bildirimi (Hal olan iller ve Kum 
Midyesinde Pilot Uygulama), �lk Al�c� Belgesi (Kum Midyesinde Pilot Uygulama) kay�tlar� 
yap�lacakt�r. Su Ürünleri Bilgi Sisteminin yaz�l�m� tamamlanm��t�r. Yaz�l�m�n baz� k�s�mlar�n�n aktif 
olarak aç�lmas� mevzuatta de�i�ikli�ini gerektirdi�inden henüz aktif de�ildir. 

Su Ürünleri Sat�� Bildirimi: Seyir defteri ile kay�t alt�na al�narak sisteme giren ürünler, 
Sat�� bildirimi ile  sistemden ç�kmaktad�r. Sat�� Bildirimi, Ortak Piyasa Düzeni unsurlar� içerisinde 
olup su ürünlerinin ilk sat��lar�nda uygulanmaktad�r. Uygulama 01.03.2006 tarihinden itibaren 10 su 
ürünleri halinde ve 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Beyaz Kum Midyesi avc�l���nda pilot uygulama 
olarak ba�lat�lm��t�r. Uygulamaya yönelik ilgili kurumlar ve sat�c�larla bir dizi  toplant�lar yap�lm�� 
sorumluluklar payla��lm��t�r. �lk al�c�lar için kriterler belirlenmi�tir. Uygulamaya i�leme tesisleri ve 
bal�k unu ya�� fabrikalar� gibi di�er al�c�larda dahil edilerek yayg�nla�t�r�lacakt�r. 

Gemi �zleme Sistemi (G�S):Yasad��� avc�l���n önlenmesi için bal�kç� gemilerinin uzaktan 
alg�lama yöntemiyle izlenmesine imkân sa�layacak Gemi �zleme Sistemi kurulmu�tur. Gemi �zleme 
Sistemi ile cihaz tak�lm�� bal�kç� gemilerinin h�z ve konum bilgileri uydu vas�tas� ile al�narak, 
bulunduklar� yer ve faaliyetleri hakk�nda bilgi edinilebilmektedir. 2008 y�l�nda Orkinos bal��� 
avc�l��� yapan 187 bal�kç� gemisinde pilot uygulama ba�lat�larak, avc�l�k faaliyetleri bu yöntemle 
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izlenmi�tir. 2009 y�l� Temmuz ay�ndan itibaren 15 m üzerinde bütün bal�kç�l�k tekneleri (A�S) gemi 
izleme sistemi ile izlenecektir. 

Toptan Sat�� Yerlerinin Modernizasyon Çal��malar�: Örnek hal projeleri haz�rlanarak 
Belediye Ba�kanl�klar� ile gerçek ve tüzel ki�ilerin kullan�m�na verilmi�tir. Ordu, Rize, Band�rma, 
Samsun’da yeni su ürünleri halleri yap�larak hizmete aç�lm��, Bursa’da tamamlanmak üzeredir. 
�stanbul’da Büyük�ehir Belediyesince yeni bir su ürünleri hali yap�m� için yer tespiti ve imar 
çal��malar� ba�lat�lm��t�r. 

E�itim Çal��malar�: Su Ürünleri Koruma Kontrol hizmetinde görev yapan Bakanl�k 
personeline AB Projesi kapsam�nda 3502 adam/gün e�itim yap�lm��t�r. Baz� personel ve 
yöneticilerin yurtd��� e�itimi sa�lanm��t�r. Tan�t�c� bro�ürler bas�ld�. Su Ürünlerinin Pazarlanmas�, 
Bal�kç� Teknelerinde Kalite ve Hijyen, Sürdürülebilir Bal�kç�l�k Yönetimi ve Su Ürünleri Bilgi 
Sistemi isimli bro�ürler ile bal�kç�lar�n bilgilendirilmeleri sa�lanm��t�r. Birçok uluslararas� 
toplant�lara ev sahipli�i yap�lm��t�r. 

Mevzuat Çal��malar�: Su Ürünleri Kanunu de�i�ikli�i yasa tasar�s� haz�rland� ve TBMM 
gündemine getirildi. “Belirli Yavru Foklar�n Kürklerinin Ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin 

�thalat�n�n Yasaklanmas�na �li�kin Tebli� Tasla��” ve 
“Kabuklu Su Ürünlerinin Yeti�ti�i Sulara �li�kin Kalite 
Standartlar� Hakk�nda Tebli� Tasla��” haz�rland� ve Resmi 
Gazetede yay�nlanmak üzere Bakanl���m�z Hukuk 
Mü�avirli�ine gönderildi. “Su Ürünlerinde Pazarlama 
Standartlar� ve Tüketici Bilgisi Hakk�nda Yönetmelik 
Tasla��” ile ilgili olarak ilgili kurumlar�n görü�leri al�nd� ve 
haz�rl�k çal��malar� tamamlanmak üzeredir. 

Su Ürünleri Kanununda Yap�lacak De�i�iklikle 
Getirilecek Yasal De�i�iklikler: Kanunda yap�lacak 
de�i�iklikle; kontrol ve denetimde etkinli�in art�r�lmas�, 
yap�sal yard�m ve desteklemelerin yap�labilmesine imkan 
verilmesi, sektörün örgütlenmesi ve refah seviyesinin 
art�r�lmas�, pazar�n ortak organizasyonu, pazarlama 
standartlar� ve tüketici bilgilerinin belirlenmesi, bal�kç� 
gemilerinin uydular kullan�larak uzaktan alg�lama yöntemi ile 
izlenmesi, su ürünlerinin avlanmas�ndan, sat���na kadar olan 

süreçte kay�tlar�n�n tutulmas� ve izlenmesi, gemi kay�t ve bilgi sistemi olu�turulmas�, istatistiki 
verilerin güvenilir ve güncel toplanmas�, cezalar�n yeniden düzenlenmesi, Kabahatler Kanununa ve 
AB müktesebat�na uyum sa�lanmas� çal��malar� tamamlanm�� olacakt�r. 

Avrupa Birli�i Müzakere Çal��malar�:Bal�kç�l�k Türkiye ile AB aras�ndaki görü�meye 
aç�lan 35 ba�l�ktan biri olup, tan�t�c� tarama 24 �ubat 2006, ayr�nt�l� tarama ise 31 Mart 2006 
tarihinde gerçekle�tirilmi�tir. Bal�kç�l�k fasl� AB taraf�ndan görü�meleri ask�ya al�nan 8 ba�l�ktan 
biri ve bugüne kadar raporu aç�klanmayan tek ba�l�kt�r. 

Su ürünleri tebli�i ile getirilen yenilikler:Ticari ve Amatör  Avc�l��� Düzenleyen Tebli�ler 
21 A�ustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yay�mlanarak 1 Eylül 2008 tarihinde  yürürlü�e girmi�tir. 
Bu Tebli�ler kapsam�nda getirilen yasak, s�n�rlama ve yükümlülüklere ili�kin takip ve kontrollerin 
etkin olarak yap�lmas� sa�lanm��t�r. Bu tebli� ile baz� su ürünlerine ilk kez kota uygulama 
getirilmi�tir. 

Kum Midyesi: Kum midyesi avc�l���nda kota uygulamas� getirildi. Kota uygulamas�n�n 
takibi için seyir defterlerindeki avc�l�k bilgilerinin aksakl��a meydan verilmeksizin SUB�S’e 
i�lenmesi gerekmektedir. Kum midyesi i�leyen tesislerin ald�klar� ürünler için sat�� bildirimi 
doldurmas�n�n sa�lanmas� ve bu bildirimlerin �l Müdürlüklerince toplan�p SÜB�S’e kaydedilmesi 
uygulamas� ba�lam��t�r. Asgari avlanabilir büyüklükten (17 mm) daha küçük ürünlerin karaya 
ç�kar�lmas�na izin verilmemektedir. 
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Hamsi Avc�l���: Hamsi avc�l���na k�smi miktar s�n�rlamas� getirilmi�tir. Pazara gönderilen 
hamsilerde kasa/kutulara konulacak hamsi miktar� 12 kg’� geçmeyecektir. Bal�k unu fabrikalar�na 
gönderilecek hamsiler için bir miktar s�n�rlamas� bulunmamaktad�r. Karaya ç�kar�lan tüm hamsiler 
için mutlak suretle nakil belgesi düzenlenecektir. Gemilerin büyüklüklerine göre karaya 
ç�karacaklar� hamsi miktar�ndan (kasa/kutu) daha fazla miktarlar için Nakil Belgesi 
düzenlenmemektedir. ��leme tesisleri ve so�uk hava depolar�na plastik kasalarda miktar 
s�n�rlamas�na ba�l� olmaks�z�n hamsi gönderilebilecektir. Hamsi Nakil belgesinin düzenlenmesinde 
güçlük ya�anacak yerlerde �l Müdürlükleri su ürünleri kooperatiflerine yetki devri yapm��t�r. 
�limizde Terme Bal�kç� Bar�na��nda S.S. Yal� Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifine ve Dereköy 
Bal�kç�  Bar�na��nda S.S. Dereköy Su Ürünleri Kooperatifine hamsi nakil belgesi düzenleme yetkisi 
verilmi�tir. Hamsi Nakil Belgesi düzenlenmesi yetkisi verilen su ürünleri kooperatiflerinden bu 
belgelerin bir suretlerinin gecikmeden toplanmakta ve il/ilçe müdürlükleri taraf�ndan toplanan seyir 
defterleri ivedilikle SUB�S’e kaydedilmektedir.  

Sonuç olarak; su ürünleri sektöründeki de�i�im süreci h�zla devam etmektedir. Bu de�i�im 
süreci içerisinde Temmuz ay�ndan itibaren gemi izleme sisteminin de SUB�S’e entegrasyonu 
sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. �zlenen gemilerle bunlar�n SUB�S’te ki verilerinin çapraz kontrolü 
mümkün olacakt�r. De�i�im sürecinin tamamlanmas�yla sektörün AB müktesebat�na yasal ve 
kurumsal uyumu projesi tamamlanm�� olacakt�r. 

AB Teknik ve Mali Deste�i ile Yap�lan 33 Adet Bal�kç�l�k �dare Binas� 

 
1. Artvin-Hopa                             
2. Rize-Pazar 
3. Rize-Merkez 
4. Trabzon-Of 
5. Trabzon-Merkez 
6. Trabzon-Be�ikdüzü 
7. Giresun-Merkez 
8. Ordu-Per�embe K��laönü 
9. Ordu-Ünye 
10. Samsun-Merkez 
11. Samsun-Yakakent 

 

12. Sinop-Merkez 
13. Kastamonu-�nebolu 
14. Zonguldak-Ere�li 
15. Trabzon-Car��ba�� 
16. Kocaeli-Kefken 
17. �stanbul-�ile 
18. �stanbul- Tuzla 
19. �stanbul-Silivri 
20. K�rklareli-��neada 
21. Tekirda�- Kumba� 
22. Bal�kesir-Kar��yaka 

 

23. Bursa-Gemlik 
24. Yalova-Samanl�dere 
25. Çanakkale- Ezine 
26. �zmir-Güzelbahçe 
27. Mu�la-Güllük  
28. Mersin-Karaduvar  
29. Adana-Karata� 
30. Hatay-�skenderun 
31. �stanbul-Rumelifeneri 
32. �stanbul-Kumkap� 
33. Sakarya-Karasu 
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SU ÜRÜNLER� PERAKENDE SATI� YERLER� 

 
Co�kun �EN 

Su Ürünleri Mühendisi 
 

Dünya’da ilk insandan bu yana ya�am�n devam�nda en önemli sorun, hiç �üphesiz 
beslenmedir. Dünyada ve ülkemizde nüfus art��� sürekli bir t�rman�� içerisindedir. H�zl� nüfus art��� 
geri kalm�� ve geli�mekte olan ülkelerde büyük sorunlara ve huzursuzluklara neden olacak boyutlara 
ula�m��t�r. Türkiye geli�mekte olan ülkeler aras�nda yer almakta olup; son y�llara kadar, sahip 
oldu�u besin kaynaklar� yönünden, kendi kendine yetebilen birkaç ülke aras�nda yer almakta iken, 
nüfusun h�zla artmas� ve uygulanan yanl�� politikalar sonucu, bu gün, ülkemiz di�er ülkelerden 
tar�m ürünleri ithal eder hale gelmi�tir. 

�nsanlar�n dengeli beslenmesinde proteinlerin rolü çok büyüktür. Al�nmas� gereken 
proteinin de büyük bir k�sm�n�n hayvansal kaynakl� olmas� gerekmektedir. Bunun için de hayvansal 
kaynakl� g�dalar�n tüketilmesi gerekir. Ancak her yönden k�rm�z� ete oranla daha sa�l�kl� ve üstün 
olan bal�ketinin ülkemizde yeterince tüketilmedi�i ve dünya ülkelerine k�yasla ki�i ba��na dü�en 
bal�keti tüketiminin dü�ük oldu�u bilinmektedir. Bu nedenle su ürünleri üretimi, ülkemiz için son 
derece önemlidir. 

Karasal kökenli g�dalar�n yetersiz kalmas� ülkeleri su kaynaklar�ndan yararlanmak 
yoluna itmi�tir. Bu nedenle insan beslenmesinde önemli yeri olan hayvansal protein 
kaynaklar�n�n geli�tirilmesine yönelik çal��malarda, yüksek protein ihtiva eden su ürünleri her 
geçen gün artan bir h�zla önem kazanmaktad�r. Ayr�ca, su ürünleri beslenme d���nda tar�m içi 
ve tar�m d��� baz� sanayi dallar�n�n da önemli hammadde kayna��n� olu�turmaktad�r. 

Ba�bakanl�k Devlet �statistik Enstitüsünün 2006 y�l� istatistiklerine göre toplam üretimin 
%74‘ü deniz bal�klar�, %7‘si tatl� su bal�klar�, %19‘u kültür bal�klar�ndan olu�maktad�r. �limiz gerek 
deniz ve gerekse içsu bal�kç�l�k potansiyeli bak�m�ndan Türkiye’nin önemli illerinden biridir. �limiz 
iç sular�nda ekonomik de�eri olan 
bal�k türlerimiz; sazan, turna, 
yay�n, tatl�su levre�i, kadife, tatl�su 
kefali, sudak gibi bal�klard�r. Baraj 
gölleri, Lagün gölleri ve akarsular�n�n 
fazla olmas� yönünden, içsu bal�kç�l��� 
bak�m�nda da önemli bir yere sahiptir. 
Bal�k etlerinde su miktar� di�er 
hayvansal etlere göre daha fazla 
olmaktad�r. Hayvan kaslar�n�n doymu� 
ya� asitleri ile sar�l� oldu�undan 
bakterilere kar�� daha dayan�kl� 
olmakla birlikte bal�k kas� doymam�� 
ya� asitleri ile sar�l�d�r, bu nedenle 
bakteriler kolayca  bal�k etine 
girmektedirler. Bal�k etinin pH s� nötre 
yak�nd�r. Dü�ük pH da bakteriler kolay 
üreyemezler. Nötr ortamda daha kolay ürerler. Di�er hayvanlara göre bal�klarda özafagus, 
ba��rsaklar ve solungaçlarda  daha çok bakteri bulunur. Ayr�ca yüksek organizmal� canl�lar 
vücutlar�nda hastal�klara kar�� antijen ta��rlar. Bal�klarda bu sistem geli�medi�inden daha az 
dayan�kl�d�r. Bu yüzden bal�k etinin korunmas� ve hijyen ortamda sat�lmas�  zorunludur. Su 
Ürünleri Toptan ve Perakende Sat�� Yerleri Yönetmeli�in haz�rlan�� ve yay�mlan�� sebepleri 
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bunlard�r. Bu yönetmelik 1380 say�l� Su Ürünleri Kanununun de�i�ik 23-b maddesi  2.f�kras� ve 
26’nc� maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r. Amac�, su ürünlerinin hijyen, kaliteli ve standartlara 
uygun olarak, serbest rekabet �artlar� içerisinde h�zl�, güvenilir biçimde tüketiciye sunulmas�n� 
sa�lamakt�r. Bakanl���m�zca haz�rlanan su ürünleri toptan ve perakende sat�� yerleri 
yönetmeli�i ile perakende sat�� yerlerinde sa�lanacak faydalar �unlard�r: 

1- Su ürünleri �s�, toz vb. çevre �artlar�ndan etkilenmeyecektir. 
2- Ürünlerin  so�utuculu vitrinli, paslanmaz  dolaplar, tezgahlar içerisinde sat�lmas� sa�lanm�� 

olacakt�r. 
3- Ürünler so�utularak daha kaliteli ve taze olarak sat��a sunulacakt�r. 
4- Böcek, sinek  vb ha�erenin ürünün  üzerine temas etmesi, insanlar�n temas� s�n�rland�r�lm�� 

olacakt�r. 
5- Ürünlerin �s�nmas�, dolay�s�yla koku�ma ve bozulmalar�n�n önüne geçilecektir. 
6- Taze sat��a sunulan ürünlerin raf ömrü uzat�lm�� olacakt�r. 
7- Bal�k suyu, bal�k at�klar�, kan, mukus gibi bal�k at�klar�n�n çevreyi kirletmesi, bula�ma 

kayna�� olmas� engellenmi� olacakt�r. 
8- Halk sa�l��� korunmu� olacakt�r 
9- Su ürünlerinin sat�� ko�ullar�na standart getirilmi� olacak, bölgesel farkl�l�klar ortadan 

kald�r�lm�� olacakt�r. 
10- AB ile uyum sürecinin ya�and��� günümüzde büyük bir ad�m gerçekle�tirilmi� olacakt�r. 
11- Paslanm��, boyal�, boyas�z, k�r�k vb sat�� tezgahlar�n�n kullan�m� kald�r�lm�� olacakt�r. 
12- Ürünlerin sa�l�kl� ve hijyenik 

ortamlarda sat�lmas� sa�lanm�� 
olacakt�r. 

13-  Sat�c�lar�n sa�l�k ko�ullar� kontrol 
edilmi� olacakt�r. 

14- Sat�c�lar�n temiz ve koruyucu 
k�yafetlerle ürün satmalar� 
sa�lanm�� olacakt�r. 

15-  Sat�� yerlerinde havaland�rma ve 
ayd�nlatmalar�n olu�turulmas� 
sa�lanm�� olacakt�r. 

16- Sat�� yerlerinde fazla ürünlerin 
depolanmas� için  so�uk muhafaza 
depolar� olu�turulmas� 
sa�lanacakt�r. 

17- Sat�� s�ras�nda kullan�lan b�çak, 
pul soyma cihaz�, kürek vb. malzemelerin bak�m ve kontrollerinin sürekli yap�lmas�, 
uygunsuz malzemelerin kullan�m�n�n kald�r�lmas� sa�lanm�� olacakt�r. 

18- Sat�� yerlerinde kaliteli buz ve temiz suyun kullan�lmas� ve uygun �artlar alt�nda 
depolanmas� sa�lanarak, ürün güvenli�i ve kalitesi korunmu� olacakt�r. 

19- Sat�� yerlerinde ha�erelerin kontrolü sa�lanm�� olacakt�r. 
20- Ah�ap kasa yerine plastik ve strafor ta��ma ve muhafaza kaplar�n�n kullan�m� sa�lanacakt�r. 
21- Bal�k ve di�er su ürünlerinin kalite kontrolü sürekli takip edilebilecektir  
22- Sat��a sunulan su ürünlerinin kayna�� ve men�ei,  kontrol ve takip edilmi� olacakt�r. 
23- Sat�� yerlerinin fiziki �artlar�n�n (tavan, duvar, zemin, ayd�nlatma) temiz ve bak�ml� olmas� 

sa�lanm��  olacakt�r. 
24- Sat�� yerlerinde yerlerde kirli ve bula��k su ve göllenmeler ortadan kald�r�lm�� olacakt�r. 
25- Sat�lan ürünlerin  kaliteli ve sa�l�kl�  ambalaj malzemeleri içerisine konarak tüketiciye 

sunulmas� sa�lanm�� olacakt�r. 
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27- Ürüne ait kokunun çevreyi etkilemesine engel olunacak, so�utuculu havaland�rma sistemleri 
ile ürün s�cakl���n�n yükselmesi ve ortam �s�s�n�n yükselmesinin önüne geçilebilecektir. 

28-Sat�� yerlerinin, sat��ta kullan�lan malzemelerin  temizlik ve dezenfeksiyonlar�n�n yap�lmas� 
sa�lanacakt�r. 

29-Sat�� yerlerinde uygunsuz tuvalet bulundurulmas� ve ürün güvenli�ini etkilemesinin önüne 
geçilmesi sa�lanm�� olacakt�r. 

30-Ürünlerin tazeliklerine yönelik kullan�lacak tablolarla tüketici bilinçli al��veri� yapacakt�r. 
31-Sat�� yerlerinde hiçbir evcil hayvan�n bulundurulmas�na izin verilmeyerek, bula�ma olacak 

etmenlerin önüne geçilmi� olacakt�r. 
32-Sat�� yerinde bulunacak tuvaletlerin insan sa�l���n� ve ürün güvenli�ini riske atmas�n�n 
 önüne geçilecektir. 
33-Sat�� yerlerinde olu�acak her türlü yaralanmaya kar�� ilk yard�m malzemelerinin 

bulundurulmas� sa�lanm�� olacakt�r. 
34-Sat�lan ürünlerin etiketli sat�lmas� sa�lanm�� olacak, yan�lt�c�, ibare ve hükümlerle tüketiciler 

yan�lt�lamayacakt�r. 
35-Semt pazarlar�nda su ürünleri sat���na bir düzen ve kontrol getirilmi� olacakt�r. 
36-Semt pazarlar� gibi belirli zamanlarda kurulan yerlerde perakende su ürünleri sat���nda su 

ürünleri üstü aç�k bir �ekilde, so�utulmadan ve  buzlanmaks�z�n  sat�lamayacakt�r. 
37-Semt pazarlar�nda kafa ve iç organlar�n ayr�lmas� gibi kesim ve temizleme i�lemlerinin 

yap�lmas�na  izin verilmeyecektir. 
38-Semt pazarlar�nda su ürünlerinin ayd�nlatma, elektrik, su ve tahliye kanal�  bulunan,zemini 

düzgün çevre �artlar�ndan etkilenmeyecek korunakl� ayr� sat�� alanlar�nda sat�lmas� 
sa�lanm�� olacakt�r. 

39-Sa�l�k �artlar� uygun olmayan semt pazarlar�nda Belediyelerle i�birli�i yap�larak su 
ürünlerinin sat��� engellenecektir. 

40-Seyyar sat��lar ancak ürünlerin çevre �artlar�ndan etkilenmesini önleyecek donan�ma sahip 
sürekli so�utmal� araçlarla yap�lacak, di�er araç ve gereçlerle iptidai �artlarda sokak 
aralar�nda sat��lar sürdürülemeyecektir. 
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SEYYAR ARAÇLARLA YAPILAN SATI�LARIN DURUMU 

 
Yönetmeli�in 25. maddesinde seyyar sat�� araçlar�na yeni düzenleme getirilmi�tir. 

Düzenlemeye göre, ürünlerin olumsuz çevre �artlar�ndan etkilenmesini önleyecek donan�ma sahip, 
sürekli so�utmal� araçlar kullan�lmas� �art�yla seyyar sat�� araçlar� kullan�larak perakende su ürünleri 
sat��� yap�labilir. 

Su ürünleri; al�� veri� merkezleri, bal�k sat�� amaçl� dükkanlar gibi sabit perakende sat�� 
yerleri ile semt pazarlar� gibi belirli zamanlarda kurulan sabit olmayan perakende sat�� yerleri 
d���nda do�rudan tüketiciye sat�lamaz. 

Ürünlerin olumsuz çevre �artlar�ndan etkilenmesini önleyecek donan�ma sahip, sürekli 
so�utmal� araçlar d���ndaki seyyar sat�� araçlar� kullan�larak perakende su ürünleri sat��� yap�lamaz. 
Yani; yönetmelikte yaz�lan teknik ve hijyen �artlar� ta��mak kayd�yla, al�� veri� merkezleri, sabit 
dükkanlar ve semt pazarlar�nda sat�� yap�labilir. 

Geçmi�te el arabas�nda uygun olmayan �artlarda her sokakta Su Ürünleri sat�lmaktayken, Su 
Ürünleri Toptan ve Perakende Sat�� Yerleri Yönetmeli�inin yay�mlanmas�ndan sonra el arabalar�nda 
sat��lar�n önüne geçilerek sabit su ürünleri sat�� yerlerinin (bal�k marketlerin) aç�lmalar� ve giderek 
ço�almalar� sa�lanm��t�r. �limiz dahilinde bu do�rultuda sat�� yapan 73 adet bal�k marketimiz 
bulunmaktad�r. Yine ilimiz �lkad�m ilçesinde kamyon garajlar� olarak bilinen semtte uygun olmayan 
Bal�k marketlerin kald�r�lmas� ve daha modern bal�k marketlerin yap�lmas� sa�lanm��t�r. 

Su ürünleri perakende sat��lar�n�n yönetmelik hükümleri  do�rultusunda  yap�lmas�n� 
sa�lamak için gerekli yasal ortam ve yetkiler bulunmaktad�r. Kamu hizmeti yapan kurulu�lar Kanun 
ve Yönetmeliklerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmelidir. Tüm halk�m�z�n her �eyin en 
iyisine lay�k oldu�unu bilinciyle; halk�n sa�l���n� korumak ve halka hijyenik �artlarda su ürünleri 
sunulmas�n� sa�lamak amac�yla gerekli kontrol ve denetimler yap�lmaktad�r ve yap�lmaya devam 
edecektir. 

 
 
 

 
 

SOFRAMIZDAK� DOSTLARIMIZIN EN KAL�TEL� VE  
GÜVEN�L�R ORTAMLARDAN GELMES�N� SA�LAMALIYIZ 
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SAMSUN BALIK AVCILI�I F�LOSUNUN 

DURUMU VE SORUNLARI 
 

Mehmet GÜL 
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 

 
1380 say�l� Su Ürünleri Kanununa göre su ürünleri avc�l���nda bulunacak gerçek ve tüzel 

ki�ilerin, kendileri ve üretimde kullanacaklar� gemileri için ruhsat tezkeresi almas� zorunludur. Ülke 
genelinde su ürünleri istihsal sahalar�nda avc�l�k yapmak üzere ruhsatland�r�lm�� 22.204 adet bal�kç� 
gemisi bulunmaktad�r. Bu teknelerden 3.414’ü iç sularda, 18.790 adeti denizlerde faaliyet 
göstermektedir. Denizde bulunan teknelerin yakla��k 2.000 adeti g�rg�r ve trol, 17.000 adeti de 12 
metreden küçük teknelerdir. Bal�kç� ve bal�kç� teknelerine hizmet vermek üzere in�a edilmi� olan 
k�y� yap�lar�m�z�n toplam say�s� 277’dir. Bunun; 165 adedi bal�kç� bar�na��, 39 adedi bar�nma yeri, 
73 adedi de çekek yeridir. Bahsi geçen k�y� yap�lar�n�n bölgelere göre da��l�m� a�a��daki tabloda 
gösterilmi�tir. 

 

Bölgeler Bal�kç� Bar�na�� Bar�nma Yeri Çekek Yeri Toplam 
Do�u Karadeniz 34 15 71 120 
Bat� Karadeniz 22 3 - 25 
Marmara 49 11 2 62 
Ege 44 9 - 53 
Akdeniz 16 1 - 17 

Toplam 165 39 73 277 
 
 Ülkemiz bal�kç�l�k filosunun yap�s�na bak�ld���nda, 12 metre ve üzeri boyda toplam 2000 
adet bal�kç� teknesi oldu�u görülmektedir. Bu say� ülke genelinde denizlerde faaliyet gösteren 
bal�kç� teknesi say�s�n�n %10’unu te�kil etmektedir. �limizde içsu ve denizlerde faaliyet gösteren 
toplam bal�kç� teknesi say�s� 740 adettir. Bunun 519 adedi denizde, 221 adedi ise iç sularda faaliyet 
göstermektedir. Denizlerde faaliyet gösteren 519 adet bal�kç� teknesinin 139 adedi 12 metre ve 
üzerindeki boydad�r. Bu say� ilimizdeki bal�kç� teknesi say�s�n�n %26,78’ini olu�turmakta olup, 
Avc�l�k çe�idi olarak 2 g�rg�r, 29 trol ve 109 adeti ise Trol-G�rg�r aktivesi göstermektedir. 
 �limiz bal�kç�l�k filosunun genel yap�s�nda dip trolü ve ortasu trolü avc�l��� etkin �ekilde 
yap�lmaktad�r. Dip trolü ile avc�l�k yapan bal�kç� tekneleri, mezgit, barbun, kalkan; orta su trolü ile 
avc�l�k yapan bal�kç� tekneleri hamsi, çaça ve istavrit; g�rg�r a�lar� ile avc�l�k yapan bal�kç� tekneleri 
ise hamsi, uskumru, palamut, istavrit avc�l���n� yayg�n olarak yapmaktad�rlar. 
 �limiz sahilleri ve Samsun körfezi  deniz dip yap�s�, trol avc�l��� için uygun bir yap� 
göstermektedir. Gerek Samsun k�y�lar�n�n yap�sal olarak trol avc�l���na uygun olmas�, gerekse 
Samsun-Ordu il s�n�r�ndan Gürcistan s�n�r�na kadar olan do�u Karadeniz bölgesinde sezon boyunca 
trol a�lar� ile avc�l���n yasak olmas� ilimiz bal�kç�l�k filosundaki bal�kç� teknesi say�s�n�n gitgide 
artmas�na sebep olmu�tur. 
 1990’l� y�llardan bu yana denizlerdeki avc�l�k miktar� y�llar itibar�yla az da olsa farkl�l�k 
göstermekle beraber, ortalama y�ll�k 650.000 ton civar�ndad�r. Do�adaki stoklar�n s�n�rl� olmas�, 
bölgemizdeki bal�kç� teknesi say�s�n�n artmas�yla birle�ince Samsun bölgesinde a��r� avc�l�ktan 
kaynaklanan stoklarda azalma ve avlanabilir boylardaki bal�k miktarlar�nda azalmalar olu�mu�tur. 
Nitekim, avc�l�k sezonunun aç�l�nda avlanan mezgit bal��� boy da��l�m�, sezon aç�l���ndan 2-3 ay 
sonra avlanan mezgitlerde gözlenememektedir. Stoklardaki bask�n�n azalt�lmas� amac�yla, trol 
avc�l�k sahalar�n�n geni�letilmesi, tür baz�nda uygulanan kotalara uyulmas� gerekmektedir.  
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SU ÜRÜNLER� YET��T�R�C�L��� YAPMAK �STEYEN 

MÜTE�EBB�SLER�N BA�VURULARINDA �ZLENECEK YOL 
 

Su Ürünleri Yeti�tiricili�i Yönetmeli�i; 29/06/2004 tarihli ve 25507 say�l� Resmi Gazetede 
yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir. Bu Yönetmelik, 1380 say�l� Su Ürünleri Kanununun de�i�ik 13 üncü 
maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r. Su ürünleri yeti�tiricilik tesisi kurmak isteyen müte�ebbisler, 
Bakanl�k merkez te�kilat� ve/veya �l Tar�m Müdürlü�ünden izin almak zorundad�rlar. 
1. Su ürünleri yeti�tiricili�i yapmak isteyen müte�ebbisler, ba�vuru dilekçeleri ile birlikte üzerinde tesisin 

kurulaca�� yerin i�aretlendi�i 1/25.000 ölçekli saha haritas�n� da ekleyerek; yeti�tiricilik tesisinin 
kurulaca�� yerdeki �l Tar�m Müdürlü�üne müracaat ederler. 

2. �l Tar�m Müdürlü�ü teknik elemanlar� taraf�ndan arazinin ve suyun etüdü yap�l�r, �ayet uygun 
görülürse etüt raporu haz�rlan�r,müte�ebbisten temin etmesi istenilen belgelerle birlikte (ön izin 
belgelerini haz�rlamas� için Müte�ebbise sekiz ay süreli izin verilir) Bakanl�k merkez te�kilat�ndan ön 
izin talebinde bulunur. 

3. Uygun görülmesi halinde Bakanl�k merkez te�kilat� taraf�ndan Müte�ebbise projesini haz�rlamas� için 
on iki ay süreli ön izin verilir. 

4. Yer üretime uygun bulunmazsa talep reddedilir.  
A- Denizde veya Göllerde Yap�lacak Yeti�tiricilik: 

a) Üretim yap�lacak yerde yap�lan etüt s�ras�nda, Çevre Düzeni Plan�ndaki durumu, su derinli�i, 
su sirkülasyonu, turizm tesisleri ve yerle�im yerleri ile ili�kileri, di�er tesislerle ili�kisi, dalgaya 
aç�kl���, kirletici unsurlar�n olup olmad���, arkadaki arazinin niteli�i, haritadaki durumu, gibi 
parametrelere dikkat edilir. Olumlu görü� has�l olursa yerin co�rafi koordinatlar� (derece, 
dakika, saniye cinsinden) ile su tahlil raporu istenir. 

b) �stenilen belgelerin haz�rlanmas�ndan  sonra Denizcilik Müste�arl���ndan seyrüsefer aç�s�ndan 
sak�nca olup olmad��� konusunda görü� almak ve ön izin için Bakanl���m�za yaz�l�r. 

c) Bakanl�ktan ön izin al�nd�ktan sonra Müte�ebbisten, sa�l�k aç�s�ndan sak�nca olmad��� 
konusunda ilgili sa�l�k kurulu�unun görü�leri, kurulacak tesisin kapasitesine göre ÇED veya Ön 
ÇED raporu  ile birlikte 12 ayl�k süre içersinde proje haz�rlatmas� istenir. 

d) Haz�rlat�lan proje incelenir, uygun bulunursa �l Tar�m Müdürlü�ünce onaylan�r. 
e) Al�nan izinlerin de içinde bulundu�u onayl� projenin bir örne�i ve CD ortam�ndaki proje, proje 

sahas� olan deniz veya göl yüzeyinin kiralanmas� için �l Özel �daresine gönderilir. 
f) �l Özel �daresince kiralama izninin verilmesinden sonra yap�lmak istenen i�letme kurularak  

yasal olarak üretim faaliyetine ba�layabilir. 
B- Karada Havuzda Yap�lacak Yeti�tiricilik: 

a) Yerin mülkiyetini aç�klayan belge (tapu, �ah�stan kiralanacaksa noter tasdikli kira sözle�mesi, 
hazine veya orman arazisi ise ön izin belgesi), su tahlil raporu ve su debi raporu  istenir. �ayet 
tesiste DS�’nin hüküm ve tasarrufu alt�ndaki su kullan�lacaksa, DS�’den kullan�lacak su için 
herhangi bir projesinin olup olmad��� konusunda görü� al�n�r. 

b) Bu belgeler tamamland�ktan sonra ön izin almak için Bakanl���m�za yaz�l�r. 
c) Bakanl�ktan ön izin al�nd�ktan sonra sa�l�k, ula��m ve suyun kullan�lmas�nda sak�nca 

olmad���na dair ilgili kurulu�lardan görü�leri al�n�r. Verilen ön izin do�rultusunda; kapasitesine 
göre ÇED veya Ön ÇED raporu ile birlikte 12 ayl�k süre içersinde proje haz�rlatmas� istenir. 

d) Haz�rlat�lan proje Tar�m �l Müdürlü�ünce incelenir, uygun bulunursa Müdürlü�ümüzce 
onaylan�r. 

e) Al�nan izin belgeleriyle birlikte  onayl� projenin bir örne�i ve CD ortam�ndaki proje, projede 
kullan�lan suyun kiralamas� için �l Özel �daresine gönderilir. 

f) �l Özel �darece kiralanma izninden sonra yap�lmak istenen i�letme kurularak yasal olarak 
üretim faaliyetine ba�layabilir. 
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YEN� SAMSUN BALIKHAL� 

 
Bal�khalleri; sat�c� (bal�kç�) ad�na ilk al�c� (komisyoncu) ile bal�kç� esnaf�n�n veya di�er 

al�c�lar�n  bulu�tu�u, taze su ürünleri piyasas�nda rekabet ortam�n�n olu�tu�u yerlerdir. 
 
 
                                                                       
                                                                                                                              
 
 
 
 Belediyeler kendi kanunlar� ile hal kurmakla görevlendirilmi�lerdir. Haller, halk sa�l��� 
aç�s�ndan Belediyelerce kurulmal�, karl�l�k gözetilmemelidir. Bal�khali, tercihen deniz kenar�nda 
kurulmal�d�r. Ancak, yasal zorunluluk de�ildir. Avrupa’n�n en büyük bal�k halleri deniz kenar�nda 
de�ildir ve deniz kenar�nda olmay��lar� i�lev kayb�na neden olmamaktad�r. 
 

Ülkemizde Bulunan Su Ürünleri Halleri 
� �stanbul Büyük�ehir Belediyesi Su Ürünleri Hali 
� Ankara Büyük�ehir Belediyesi Su Ürünleri Hali 
� �zmir Büyük�ehir Belediyesi Su Ürünleri Hali 
� Samsun Büyük�ehir Belediyesi Su Ürünleri Hali 
� Çanakkale Belediyesi Su Ürünleri Hali 
� Bursa Büyük�ehir Belediyesi Su Ürünleri Hali  
� Bal�kesir (Band�rma) Su Ürünleri Hali 

 
Ülkemizde 2002 y�l�nda ba�lat�lan Avrupa Birli�i uyum süreci kapsam�nda, tüm bal�k hallerinde 

iyile�tirme çal��malar� ba�lam��t�r. Bu kapsamda, Samsun, Rize, Ordu ve Kocaeli illerinde yeni bal�k 
halleri kurularak faaliyete geçmi�tir. �stanbul, Ankara, �zmir, Çanakkale, Bursa ve Bal�kesir 
(Band�rma) Bal�k hllerinde ba�lat�lan yenilenme süreci ise devam etmektedir. 

AB uyum süreci çal��malar� içerisinde en önemli geli�meyi Samsun Bal�khali sa�lam��t�r. �ehir 
içerisinde olan eski bal�khali y�k�larak yeni yerine ta��nm��t�r. “Türkiye’nin En Modern Bal�khali” 
slogan� ile tasarlanm�� ve in�aat�na 2007 
y�l�nda ba�lanm��t�r. 

Bal�khalinin projelendirilmesi 
a�amas�nda; Bakanl���m�z, �l 
Müdürlü�ümüz ve Samsun Büyük�ehir 
Belediyesi i�birli�ine giderek ideal 
bal�khali projesi yap�lmas� 
amaçlam��lard�r. Üçlü i�birli�i ile 
yap�lan proje, Samsun Büyük�ehir 
Belediyesi taraf�ndan uygulamaya 
konulmu� ve  Eylül 2008 tarihinde 
tamamlanarak faaliyete geçmi�tir. 

Samsun Bal�khali; konumu itibar�yla ülkemiz su ürünleri sektörünün çok önemli lokomotifidir. 
Samsun, Sinop, Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu illerinde avlanan ürünlerin, Ordu Per�embe ve 
Bafra Derbent Baraj�’nda yeti�tirilen kültür bal�klar�n�n sat��a sunuldu�u ve sat�lan ürünlerin 
Anadolu’nun otuzdan fazla iline da��t�m�n�n yap�ld��� çok önemli konumda bulunan haldir. Bunun 
d���nda,  di�er hallerden ürün gelen ve di�er hallere de ürün gönderilen hal olma özelli�i de 
bulunmaktad�r. Bu yap�s� ile sadece Samsun’a de�il, ülkemizin birçok iline hizmet vermektedir. 

Sat�c� 
(Bal�kc�-

Yeti�tirici) 

Bal�khali  
(�lk Al�c�- 

Komisyoncu

Al�c� 
(Bal�kç� 
Esnaf�) 



SAMT�M 

Ocak 2009 21

 
SAMSUN’DA SU ÜRÜNLER� ��LEME, 

DE�ERLEND�RME VE �HRACATI 
 

Sad�k ÜÇOK 
Veteriner Hekim 

 
�limiz, su ürünleri istihsali aç�s�ndan önemli paya sahip olmas�n�n yan�nda, Ülke g�da 

mevzuatlar� ve AB mevzuatlar� çerçevesinde denetlenip ruhsatland�r�lm�� ve bu mevzuatlar 
do�rultusunda su ürünleri i�leyebilen, i�ledi�i ürünleri iç pazara, AB ülkelerine ve di�er ülkelere 
ihracat edebilen su ürünleri i�leme ve de�erlendirme tesislerine sahiptir. 

Tesislerimizde taze so�utulmu� su ürünleri, dondurulmu� veya i�lenmi� su ürünleri (bal�klar, 
kara salyangozu, deniz salyangozu), dondurulmu� ve i�lenmi� çift kabuklu yumu�akçalar (kara 
midye, beyaz kum midyesi), bal�k unu, bal�k ya�� i�lenmekte ve üretilmekte iç ve d�� pazarlarda 
sat��a sunulmaktad�r. 

AB ülkeleri içerisinde pazar 
durumuna göre Almanya, Hollanda, 
Avusturya ve Belçika gibi ülkeler d�� 
pazarda ilk s�ralarda yer almaktad�r. 
AB ülkeleri ve di�er Avrupa 
ülkelerine a��rl�kl� olarak 
dondurulmu� tabaklanm�� bal�klar ve 
bal�k konserve (marinat) gibi çe�itli 
ürünler ihraç edilmektedir. Japonya, 
Kore, Çin ve Tayvan gibi ülkelere 
deniz salyangozu eti, deniz salyangozu 
kabu�u ve deniz salyangozu kapa�� 
ihracat� yap�lmaktad�r. 

Su ürünleri i�leme ve 
de�erlendirme tesislerinin kurulu 
olduklar� yerlerde daha ziyade çevre 
köy ve ilçelerde istihdam yaratarak 

çevre halk�na ve ülke ekonomisine büyük katk� sa�lamaktad�r. 
Bu tesisler: 

1. Kardez Su ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited �irketi. 
Ayvac�k Yolu üzeri 4. Km. Çar�amba / Samsun  

2. Malkoço�lu Bal�kç�l�k Hayvanc�l�k Sanayi ve Ticaret Limited �irketi 
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvar� No:166 Tekkeköy / Samsun 

3. Sasta� Samsun So�utma Tesisleri A. �. 
Ankara yolu 10. Km. Çivril Köyü Alt� / Samsun 

4. K�yak Karde�ler Su Ürünleri Üretim ve Akaryak�t �th. �hr. ve Ticaret Limited �irketi. 
Ankara Yolu 11. Km. Toybelen Mevkii Ye�ilkent / Samsun 

5. Kardez Su ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited �irketi  Yakakent �ubesi. 
Samsun-Sinop karayolu Liman Mahallesi Zifansuyu Mevkii 3. Km. Yakakent / Samsun 

6. Sürsan Su ürünleri San. ve Tic. A.�. 
Samsun-Sinop Karayolu Liman Mahallesi Zifansuyu Mevkii 2. Km. Yakakent / Samsun 

 
Teknik ve sa�l�k �artlar� aç�s�ndan çok iyi durumda olan �limiz tesislerinde pazar taleplerine 

ba�l� olarak teknik geli�meler ve ürün çe�itlili�i art�rma çal��malar�, geli�erek devam etmektedir.  
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KARADEN�Z’DEK� MERS�N BALI�I POPULASYONLARINI 
GEL��T�RME PROJES� 

 
Mehmet GÜL 

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 
 

“Mersin Bal�klar� Populasyonlar�n�n Mevcut Durumlar�n�n Belirlenmesi ve Yeti�tiricilik 
�mkanlar�n�n Ara�t�r�lmas�” adl� proje, �ubat 2006 y�l�nda ba�lam��t�r. Trabzon Su Ürünleri 
Merkez Ara�t�rma Enstitüsü liderli�inde yürütülen projeye; Rize Üniversitesi-Rize Su Ürünleri 
Fakültesi, Sinop Üniversitesi-Sinop Su Ürünleri Fakültesi, �stanbul Üniversitesi-Su Ürünleri 
Fakültesi’nin kat�l�mlar� ve Bat� Karadeniz’de Sakarya �l Tar�m Müdürlü�ü, Orta ve Do�u 
Karadeniz Bölgesinde bulunan sahildar �l Müdürlüklerinin deste�i ile yürütülmektedir. 

Projenin temel amac� 
mersin bal�klar�n�n do�al 
sular�m�zdaki tür çe�itlili�inin 
korunmas� ve �slah� aç�s�ndan stok 
ve habitatlar�n mevcut durumlar�n� 
ortaya koymak, elde edilebilen 
bireylerle genetik de�erlendirmeler 
yapmak ve türün sürdürülebilir 
do�al stok olu�turmas� için koruma 
ve yönetim stratejileri 
geli�tirmektedir. Mersin bal�klar� 
(Acipenseridae) dünya genelinde 
nesilleri tehlikede olan ve bir çok 
türü “K�rm�z� Kitapta” yer alan 
anadrom bal�klard�r. Geçmi�te ülkemizin Karadeniz k�y�lar�nda bulunan ve üremek amac�yla 
K�z�l�rmak, Ye�il�rmak, Sakarya ve Çoruh Nehirlerine giren 6 tür oldu�u bilinmektedir. Habitat 
tahribi, kirlilik ve a��r� avc�l�k gibi nedenlerle bu türlerin stoklar� h�zla azalm�� ve koruma – kontrol 
önlemleri al�nm��t�r. Buna ra�men stoklarda belirgin bir iyile�me gözlenememi�tir. Di�er taraftan bu 
türlerin ülkemiz sular�ndaki hayat döngüleri, habitatlar� ve populasyon yap�lar� ile ilgili kayda de�er 
bir çal��ma yap�lmam��t�r. Bu nedenle günümüzde mersin türlerinin do�al stoklar�n�n mevcut 
durumu tam anlam�yla bilinmemektedir. Bu stoklar�n korunmas� ve sürdürülebilir stok olu�turmak, 
ekonomik yönden oldu�u kadar etik aç�dan da büyük önem ta��maktad�r. 

Yedi ana i� paketinden olu�an projede Karadeniz’deki mersin bal��� populasyonlar�n�n 
yap�s�, üreme özellikleri, habitatlar�n (göç yollar� ve yumurtlama alanlar�) durumu, yasa d��� ve 
kazara yakalanan bal�klar�n miktar�, genetik yap� belirlenecek, canl� olarak bal�kç�lardan al�nan 
bal�klar canl� muhafazaya al�nacakt�r. Kamuoyu bilinçlendirme, habitat �slah�, stoklar�n mevcut 
durumlar�n�n iyile�tirilmesi ve yönetim plan� geli�tirilecektir. Çal��malar Karadeniz’in Türkiye k�y� 
kesimi ile Ye�il�rmak, K�z�l�rmak ve Sakarya Nehirlerinde yo�unla�acakt�r. Örneklenen veya 
bal�kç�lar taraf�ndan yakalanan bal�klar gerekli ölçümler yap�l�p genetik analizler için örnekler 
al�nd�ktan sonra markalanarak do�al ortama serbest b�rak�lmaktad�r.   

Bu proje kapsam�nda, 3 y�lda toplam 120 civar�nda mersin bal��� markalanarak tekrar do�al 
ortamlar�na iade edilmi�tir. Bu dönemde ilimizde Dereköy, Bafra-Ko�uköyü,Yakakent, Canik ve 
Çar�amba-Hürriyet’te yakalanarak markalanan ve tekrar denize b�rak�lan Mersin bal��� say�s� 32 
olmu�tur. Bu say� ile ilimiz, projeye en çok ara�t�rma materyali sa�layan il durumuna gelmi�tir. 
Ara�t�rman�n akademik takvimi �ubat 2009’da tamamlanm��t�r. Ancak, proje yeni format� ile daha 
da geli�tirilerek FAO projesi haline getirilmi� ve FAO’ya sunulmu�tur. FAO taraf�ndan kabul edilen 
yeni proje,  Eylül 2009 tarihinden itibaren FAO projesi olarak devam edecek ve bu kapsamda 
öncelik, yeti�tiricili�e verilecektir. 
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SAMSUN’DA SU ÜRÜNLER� AV YASA�I KONTROLLER� 

 
Kamil AKBA� 

Su Ürünleri Kontrolörü 
 

Su ürünleri kaynaklar�ndan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin 
ihracat�n� artt�rmak amac�yla, deniz ve iç sular�m�zdaki su ürünlerinin kalite ve stoklar�n�n 
korunmas�, ekonomik türlerinin geli�tirilmesi, sular�n kirlenmesinin önlenmesi ve su ürünleri 
kalk�nma plan hedeflerine ula��lmas�n� sa�lamak amac�yla; 1380 say�l� Su Ürünleri Kanunu ve buna 

ait Yönetmelik ve Tebli�ler ile Bakanl���m�z 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü�ü’nce 
haz�rlanarak uygulanmak üzere yay�nlanan 
Kanun, Yönetmelik, Tebli�, Tamim ve 
Genelgeler do�rultusunda; �l ve �lçe Tar�m 
Müdürlüklerimizce “Su Ürünleri Koruma 
ve Kontrol Hizmetleri” yürütülmektedir. Bu 
hizmetin en önemlisi Av Yasaklar� 
Kontrolleri olup 1380 say�l� Su Ürünleri 
Kanunu’nun 23., 24. ve 33. maddeleri, Su 
Ürünleri Yönetmeli�i ve Su Ürünleri Tebli�i 
hükümleri do�rultusunda yap�lmaktad�r. 
�limizde Av Yasaklar� Kontrolleri, denetim 
yerleri ve istihsal alanlar�nda yap�lmaktad�r. 

A)Denetim Yerlerinde Yap�lan Av Yasaklar� Kontrolleri 
a) ��leme De�erlendirme Tesisleri; �limizde bulunan toplam 5 adet i�leme tesisinde �l 

Müdürlü�ümüz Su Ürünleri Denetçileri taraf�ndan rutin olarak ayda bir kez yap�lmaktad�r. 
b) Bal�kç� Bar�naklar� ve Bar�nma Yerlerinde; �limizde bulunan toplam 4 adet Bal�kç� 

Bar�na�� ve 2 adet Bar�nma Yerinde �l ve �lçe Müdürlüklerimiz Su Ürünleri Kontrolörleri taraf�ndan 
rutin olarak haftada bir kez yap�lmaktad�r. 

c) Bal�khalinde; �limizde bulunan 1 adet bal�khalinde avc�l�k sezonu boyunca �l 
Müdürlü�ümüz su ürünleri kontrolörleri taraf�ndan her gün av yasaklar� kontrolleri yap�lmaktad�r. 

d )Perakende Sat�� Yerlerinde; �limiz genelinde bulunan 73 adet Sabit Perakende Su Ürünleri 
Sat�� Yerinde �l ve �lçe Müdürlüklerimiz su ürünleri kontrolörlerince zaman, yer, boy, tür ve men�ei 
belgesi kontrolleri rutin olarak haftada bir kez yap�lmaktad�r. 

 
B)�stihsal Alanlar�nda Yap�lan Av Yasaklar� Kontrolleri 
a) Deniz Avlak Sahas�nda; �limiz genelinde 6 adet deniz avlak sahas� bulunmaktad�r. Deniz 

avlak sahalar�nda etkin av yasaklar� kontrolleri Sahil Güvenlik Komutanl��� taraf�ndan 
yap�lmaktad�r. Bunun yan�nda, �l Müdürlü�ümüzde bulunan su ürünleri kontrol teknesi ile uygun 
hava �artlar� olu�tu�unda do�uda Ye�il�rmak, bat�da K�z�l�rmak aras�nda bulunan alanda ve 
Yakakent �lçe Müdürlü�ümüz ise Yakakent aç�klar�nda deniz avlak sahas�nda av yasaklar� 
kontrolleri yapmaktad�r 

b) �çsu Avlak Sahas�nda; �limiz genelinde 4 adet göl avlak sahas� ve e adet baraj avlak sahas� 
olmak üzere toplam 8 adet içsu avlak sahas� bulunmaktad�r. Vezirköprü, Ondokuzmay�s ve Bafra 
ilçe Müdürlüklerimizde bulunan kontrol tekneleri ile içsu avlak sahalar�nda av yasaklar� kontrolleri 
yap�lmaktad�r. 

Samsun ili genelinde �l ve �lçe Müdürlü�ümüz taraf�ndan yürütülen su ürünleri av yasaklar� 
kontrolleri; 2006 y�l�nda 425 ve 2007 y�l�nda 497 adet av yasaklar� kontrolü yap�lm��ken, bu say� 
2008 y�l�nda 914 adet olmu�tur.  
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6. MERA YAZ OKULU �L�M�ZDE AÇILDI 

 
 Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���m�zca 4342 say�l� Mera Kanunu uygulamalar�nda görev alan 
Ziraat Mühendislerinin yeti�tirilmesi amac�yla �limiz Havza �lçesi Ancere Thermal Hotelde 13-24 
Ekim 2008 tarihleri aras�nda “4342 Say�l� Mera Kanunu Uygulamalar� ile Mera Islah ve 
Amenajman�” konulu Alt�nc� Mera Yaz Okulu e�itim program� düzenlenmi�tir. �limizdeki bu e�itim 
program�na 20 Tar�m �l Müdürlü�ünden 41, Tar�msal Ara�t�rma Enstitülerinden 3, Tar�m Bakanl��� 
Hukuk Mü�avirli�inden 1, Tefti� Kurulu Ba�kanl���ndan 1, Erciyes Üniversitesi, Ordu Üniversitesi 
ve 19 May�s Üniversitesinden 4 ö�retim görevlisi, ayr�ca Bakanl���m�zdan e�itici olarak 8 ki�i 
olmak üzere toplam 57 ki�i kat�lm��t�r. 
 6. Mera Yaz Okulunda kat�l�mc�lara; 4342 say�l� mera kanunu uygulamalar�, mera �slah� 
çal��malar�, mera tespit, tahdit ve aplikasyon çal��malar�, mera �slah� uygulamalar� esnas�nda 
kar��la��lan problemler ve çözüm yollar� konusunda Bakanl�k temsilcileri ve Üniversitelerimizin 
Ziraat Fakültesi Ö�retim üyeleri taraf�ndan e�itim verilmi�tir. Ayr�ca kat�l�mc�lar �limizde �slah 
edilmekte olan meralar�m�z� da yerinde gezip inceleme olana�� da bulmu�lard�r. 
 �limizde daha önceki seneler; birincisi 1999 y�l�nda, ikincisi 2006 y�l�nda gerçekle�tirilen 
Mera Yaz Okulu program�n�n üçüncü defa ilimizde gerçekle�tirilmesi Müdürlü�ümüzün bu konuda 
ba�ar�s�n�n en aç�k göstergesidir. Aç�l��ta konuyla ilgili bir konu�ma yapan �l Tar�m Müdürü 
Sadullah K�RENC� meran�n önemine de�inerek bu ba�lamda hayvansal üretimi hem art�rmal� hem 
de ucuz ve kaliteli kaba yemle maliyeti dü�ürmemiz gerekir demi�tir. Samsun ilinde mera 
çal��malar�n�n ciddi bir �ekilde devam etti�inden bahseden K�RENC�, Bafra ilçesinde bulunan 
Emenli meras�n�n da Bakanl�k taraf�ndan Alt�n Bayrakla ödüllendirildi�ine vurgu yapm��t�r. 
 

 



SAMT�M 

Ocak 2009 25

TERME’YE HAYVANCILIK ALANINDA DEV YATIRIM 

Terme �lçesi Hüseyinmescit Kooperatifi de hayvanlar�na kavu�tu. Terme �lçesi S.S 
Hüseyinmescit Beldesi Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  Bakanl���m�zca 2007 mali y�l�nda yat�r�m 
program�na al�nm�� olup Kooperatife Tüzel Ki�ilik Mülkiyetinde 300 Ba�l�k Dam�zl�k S���r 
Yeti�tiricili�i (Özel Proje) projesi uygulanm��t�r. Uygulanan Hayvanc�l�k projesi; Kooperatiflerin 
uygulad�klar� Ortaklar Mülkiyetindeki projelerden farkl� olarak  modern bir �ekilde planlanm�� ve 
uygulanm��t�r. Bakanl���m�zca ilk defa ilimizde uygulanan proje kapsam�nda öncelikle Kooperatifin 
sabit yat�r�m� (Hayvan Bar�naklar�, Kaba ve Kesif Yem depolar�, Slaj çukurlar�, Gübre çukurlar�, 
Tesis etraf� perde in�aatlar�, Buza�� Kulübeleri,  �dari Bina, Bak�c� Lojmanlar�, Do�um ve Revir 
Bölmesi, 36 Ba�l�k Bilgisayar donan�ml� Otomatik Sa��m Ünitesi, Ah�r �çi ve D��� Makine 
Ekipmanlar�, Otomatik Gübre S�y�r�c�lar ve Gübre Pompalama Tesisat� vs.) tamamlanm�� ve 
akabinde Kooperatifin ihtiyac� olan 300 Ba� Holstein Irk� Mavi Sertifika Belgeli Dam�zl�k Hayvan 
Müdürlü�ümüz elemanlar� taraf�ndan yurt içinden Dam�zl�k ��letmelerden temin edilerek 
kooperatife teslim edilmi�tir. Teslim edilen hayvanlar 3-7 ayl�k gebe olup,tamam� suni tohumlama 
ile tohumlanm��t�r. Kooperatife verilen hayvanlara 1 y�l Hayvan Hayat Sigortas� yapt�r�lm��t�r.  

Bu projenin Toplam Yat�r�m Tutar�  4.300.000 TL dir. Proje kapsam�nda Kooperatife yat�r�m 
kredisi olarak yakla��k üç milyon TL kredi kulland�r�lm��t�r.  Kulland�r�lan kredilerin vadesi 12 y�l 
olup, ilk y�l� ödemesiz, ikinci y�l� faiz ödemeli ve 3. y�ldan itibaren 10 e�it taksit + faiz olarak geri 
ödenecektir. Uygulanan proje yurdumuzda ilk defa ilimizde uygulanmakta olup di�er illere örnek 
te�kil etmekte ve yurdun de�i�ik yörelerinden  proje uygulayacak insanlar�n ak�n�na u�ramaktad�r. 

Bu kooperatif ile birlikte Samsun �linde bugün itibariyle toplam 21 Kooperatife 3924 Adet 
Kültür Irk� Dam�zl�k Hayvan ve 1 Kooperatifimize de 500 Adet Besi Hayvan� olmak üzere toplam 
4424 Adet dam�zl�k hayvan da��t�lm��t�r. 2008 Y�l� içerisinde de 8 Kooperatifimize toplam 1348 
adet Kültür Irk� Dam�zl�k Hayvan daha teslim edilecektir. Bunlar�n yan�nda 2008 y�l�nda yine 4 
Kooperatifimize daha proje etüdü yap�lm�� olup  Bakanl���m�zdan proje konusu al�nm�� ve 
bunlar�ndan 2009 y�l�nda desteklenmesi için Yat�r�m Program�na teklifleri yap�lm��t�r. Bugüne kadar 
Samsun ilinde 30 Tar�msal Kalk�nma Kooperatif desteklenmi� olup, tüm projeler kapsam�nda 
toplam 20.985.918,13 TL Kredi kulland�r�lm��t�r. 
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AB B�LG�LEND�RME TOPLANTISI 

 
Bakanl���m�z taraf�ndan Antalya’da 03-06 Aral�k 2007 tarihinde gerçekle�tirilen �l 

Müdürlükleri toplant�s�nda �l Müdürleri taraf�ndan Avrupa Birli�i konular�nda personelin e�itilmesi 
istenmi� olup, bu amaçla Bakanl���m�z D�� �li�kiler ve Avrupa Birli�i Koordinasyon Dairesi 
Ba�kanl��� taraf�ndan 81 �l Müdürlü�ünde görevli bir �l Müdürü veya �l Müdür Yard�mc�s� ile 3 
teknik personelin kat�laca�� bir e�itim program� haz�rlayarak bu e�itimlerin verilmesi için 9 �l 
merkezi seçilmi�tir. Seçilen bu il merkezleri içerisinde Samsun da bulunmaktad�r. �limizde Amasya, 
Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat illerinden gelen personellere yönelik 29-30 Ocak 
2009 tarihinde bir e�itim verilmi�tir. 
 E�itim Konular�; Entegre �dare ve Kontrol Sistemi (IACS), Türkiye’de Organik Tar�m, 
Avrupa Birli�i Kimyevi Gübre Mevzuat�, Kanatl� Hayvan eti, Yumurta ve Bal, AB Müzakere 
Süreci, Zootekni, Topluluk �çi Semen, Ovo, Embriyo Ticareti, TKDK Faaliyetleri, AB Hububat ve 
Çeltik Ortak Piyasa Düzenleri ve TMO’nun Uyum Çal��malar�, Bilim ve Ara�t�rma, Hayvan Kimlik 
Sistemi, 91/496EEC say�l� Üçüncü Ülkelerden Toplulu�a Giren Canl� Hayvanlarda Veteriner 
Kontrollerine �li�kin Konsey Direktifi, 97/78EC say�l� Üçüncü Ülkelerden Toplulu�a Giren Canl� 
Hayvanlarda Veteriner Kontrollerine �li�kin Konsey Tüzü�ü, 998/2003/EC say�l� Ticari Olmayan 
Pet Hayvanlar�n�n Hareketlerinde Uygulanan Hayvan Sa�l��� �artlar�na �li�kin Konsey Tüzü�ü, AB 
Ortak Bal�kç�l�k Politikas� Kapsam�nda Kaynak Yönetimi, Kontrol ve Denetim, Bal�kç�l�k Filosu 
Yönetimi, AB Ortak Bal�kç�l�k Politikas� Kapsam�nda Su Ürünlerinde Pazarlama Standartlar� ve 
Tüketici Bilgisi, AB Ortak Bal�kç�l�k Politikas� Kapsam�nda Su Ürünleri Üretici Örgütlenmesi olup, 
bu konulardaki bilgileri Bakanl���m�z Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü�ü, Tar�msal Üretimi 
Geli�tirme Genel Müdürlü�ü, Tar�msal Ara�t�rmalar genel Müdürlü�ü, D�� �li�kiler ve Avrupa 
Birli�i Koordinasyon Dairesi Ba�kanl���, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü�ünde çal��an 
uzmanlar taraf�ndan verilmi�tir. 
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GIDA ��YERLER�N�N AB MÜKTESEBATINA UYGUN �EK�LDE 

SINIFLANDIRILMASI E��T�M� YAPILDI 
 
Bilindi�i üzere AB ile yap�lan müzakerelerde 12. fas�l ba�l��� ile incelenen “G�da Güvenli�i, 

Veterinerlik ve Bitki Sa�l���”n�n tarama süreci tamamlanm�� olup, müzakerelere aç�labilmesi için 
g�da i�letmelerinin AB müktesebat�na uygun �ekilde s�n�fland�r�lmas� gerekmektedir. Bu 
s�n�fland�rma çal��mas�n�n zaman�nda tamamlanmas� ise Türkiye’nin üyelik sürecini olumsuz 
etkileyebilece�inden, büyük önem arz etmektedir. Bu çal��madan illerde öncelikle �l Müdürü, 
Kontrol �ube Müdürü ve ilgili personel sorumludur. Bu çal��ma kapsam�nda G�da ��yerleri, 
“KAYIT” veya “ONAY” kapsam�nda de�erlendirilecektir. Bunlardan Et, Süt ve Su Ürünleri 
i�letmeleri “ONAY” kapsam�nda de�erlendirilecektir. Bu çal��malar kapsam�nda ilimizde; 14-
15-16-17 Ekim tarihlerinde AB uzmanlar�nca uygulamal� e�itim çal��mas� yap�ld�. E�itim 
çal��mas�na ilimiz Kontrol �ube Müdürlü�ü elemanlar� ile Amasya, Ardahan, Çorum, Erzincan, 
Erzurum, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Sinop, Sivas ve Tokat illerinden 41 G�da 
Kontrolörü kat�ld�. E�itim çal��mas� s�ras�nda ilimizde Onay kapsam�nda de�erlendirilecek olan Süt, 
Et ve Su ürünleri tesisleri ziyaret edilerek hem pratik hem de teorik de�erlendirmeler yap�ld�. Bu 
e�itim çal��mas� Dr. Willem MARSMAN ba�kanl���nda 4 AB’li uzman taraf�ndan gerçekle�tirildi. 
Heyetin �l Müdürümüz Sadullah K�RENC�’yi ziyareti s�ras�nda yap�lan görü�melerde �l Müdürümüz 
“�limizdeki g�da i�yerleri gerek teknik gerekse hijyenik yönden oldukça iyi durumdad�r. Bu çal��ma 
ba�lang�c�nda Onay kapsam�nda de�erlendirilecek olan et, süt ve su ürünleri i�letmeleri konu 
hakk�nda bilgilendirilmi�tir. Konu ile ilgili olarak çal��an �l Müdürlü�ü personelimize bu çal��malar 
konusunda her tür destek taraf�m�zca sa�lanm��t�r. Mevcut çal��man�n zaman�nda ve en iyi �ekilde 
tamamlanaca��ndan ku�kumuz yoktur” dedi. 

�limizde Onay kapsam�nda de�erlendirilecek i�yerleri; mezbaha, et ve et ürünleri 33 adet, 
yumurta paketleme 14 adet, süt ve süt ürünleri 17 adet, su ürünleri tesisi 5 adet ve bal�kç� tekneleri 
(12 metrenin üzerinde ve i�leme yap�lanlar) yakla��k 25 adet olmak üzere toplam 94 adet i�yeri 
olarak belirlenmi� ve 4 ayl�k çal��ma program�yla birlikte Bakanl��a bildirilmi� ve çal��malara da 
ba�lanm��t�r. Bugüne kadar; 11 adet Mezbaha, 9 adet Et ve Et Ürünleri Tesisi, 5 adet Süt ve Süt 
Ürünleri Tesisi de�erlendirilmi�tir. Bunlar içerisinde Onay alan i�letme bulunmamaktad�r. 
Bunlardan da 6 adet Mezbaha, 7 adet Et ve Et Ürünleri Tesisi, 2 adet Süt ve Süt Ürünleri Tesisi 
“K�sa Vadede Çözülebilir Uygunluk” kategorisindedir. 
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DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI 

 
Her y�l de�i�ik temalar çerçevesinde kutlanan Dünya G�da Gününün bu y�lki ana temas� 

"Dünya G�da Güvenli�i: �klim De�i�ikli�i ve Biyoenerjinin Getirdi�i Zorluklar" olarak 
belirlenmi�tir. G�da fiyatlar�n�n h�zla yükselmesinin nedenleri aras�nda gösterilen iklim de�i�ikli�i 
ve biyoenerjinin dünya g�da güvenli�i üzerine ciddi etkileri olmu�tur. Küreselle�en. dünyada g�da 
ürünleri fiyatlar� birkaç ayda ciddi olarak de�i�ebilmektedir. Fiyat art��lar�, insanlar�n g�da 
güvenli�ine yönelik anlay���n� da etkilemektedir. Biyoenerji üretiminin artmas� nedeniyle, "arabalar" 
ile “mideler” aras�ndaki g�da ve kaynak rekabeti, g�da fiyatlar�n� etkilemektedir. G�da ve enerji 
ihtiyaçlar� giderek artmaktad�r. Bu nedenle kaynaklar�n g�da ve enerji üretimi aras�nda koordineli 
da��l�m� sa�lanarak açl�k çeken dünyada g�da güvenli�i sa�lanmal�d�r. Bu y�l�n dikkat çekilen di�er 
konusu, iklim de�i�ikli�inin tar�m yani g�da üretimi üzerine olumsuz etkisidir. Ara�t�rmalara göre, 
küresel �s�nmayla birlikte say�lar� artan �iddetli do�al afetler, dünyan�n g�da üretimi üzerinde 
olumsuz etkilerde bulunacakt�r. Di�er yandan tar�m�n küresel sera gaz� bo�alt�m�na etkisi vard�r. 
Ayr�ca tar�msal üretimde çevreye daha dost üretim yöntemleri kullan�larak, daha fazla insan 
besleyebilir yani g�da güvenli�ini sa�lama yan�nda iklim de�i�ikli�inin olumsuz etkileri de 
azaltabiliriz. Bunlar�n sa�lanmas� için k�sa, orta ve uzun vadeli önlemler birle�tirilmelidir. Bu ise, 
sadece bireysel de�il ancak uluslararas� toplumun ortak çabalar�yla gerçekle�tirilebilir.  

�nsanl���n her y�l yap�lan Dünya G�da Günü nedeniyle yap�lan acil önlem ça�r�lar�na 
duyars�z kalmamas�, uluslararas� örgütlerin iyi niyetli giri�imlerinin desteklemesi, açl���n azalt�lmas� 
ve en fakir ve çok etkilenen kesimlere destek olunmas� için küresel anlamda koordinasyon ve 
i�birli�inin sa�lanmas�d�r. 

Bu y�lki Dünya G�da Günü etkinli�imiz �limiz Gazi �lkö�retim okulunda 16.10.2007 
tarihinde saat 12.40 da gelece�imizin güvencesi çocuklarla yap�lan de�i�ik etkinlik, yar��ma ve  
muhtelif ikramlarla kutlanm��t�r. Etkinlik öncesi �l Tar�m Müdürlü�ü Kontrol �ube Müdürü Cihan 
ERO�UL konunun önemi hakk�nda bir aç�l�� konu�mas� yapt�ktan sonra Ziraat Mühendisi Mebrure 
ERENER ise bir sunum yapm��t�r. 
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8. ORGAN�K ÜRÜNLER FUARINDA SAMSUN DAMGASI 

 
Organik Tar�m ile ilgili olarak Samsun‘da Türkiye‘nin hiçbir ilinde olmayan bir yap�lanmaya 

gidilmi�tir. Samsun Valisi H. Basri GÜZELO�LU, Samsun �l Genel Sekreteri Aslan KARANF�L, 
Ar-Ge Daire Ba�kan� Abdullah GÖKB�LG�N, Samsun �l Tar�m Müdürü Sadullah K�RENC�  fuar 
aç�l���na kat�larak Organik Tar�m�n asl�nda bir ya�am biçimi oldu�unu ifade etmi�lerdir. Valilik 
öncülü�ünde yap�lan bu çal��mada �l Tar�m Müdürlü�ü Organik Tim elamanlar� Ziraat Müh. Fadime 
TURAN ve Ziraat Müh. M. Ali YETG�N, ziyaretçilere �l Müdürlü�ümüzün çal��malar�n� ve ÇEY 
�ubede haz�rlanan bas�l� yay�n, CD ve afi�leri sunarak bilgilendirmi�lerdir.  

Samsun Valili�inin öncülü�ünde, �l Özel �daresi, Ar-Ge Daire Ba�kanl���, Gazi Belediyesi, 
ECOLAND, Ye�ilküre Organik Ürünler �irketi, A�cagüney Tar�msal Kalk�nma Kop., Çar�amba 
Organik Üreticiler Birli�i, EKOSAM, 19 May�s Ün. Ekolojik Ya�am Kulubü, Türkiye Sakatlar 
Derne�i Samsun �ubesi, Yüksekyayla ve Ba�saray köyleri ile ayn� platformu payla�arak, Organik 
Tar�m�n Güne�i Samsun’dan Do�acak slogan�yla yola ç�karak ziyaretçilere yap�lan çal��malar 
hakk�nda bilgiler verilmi�tir. 

 

 
 

Organik Tar�m�n Güne�i 
Samsun’dan Do�acak 
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BAFRA’DA �Y� TARIM UYGULAMALARINDA HASAT GÜNÜ 

 
 �l Tar�m Müdürlü�ü ve Bafra �lçe Tar�m Müdürlü�ü taraf�ndan Bafra’da uygulanan �yi Tar�m 
Uygulamalar� çerçevesinde yeti�tirilen GLOBALGAP sertifikal� k��l�k sebzede hasada 
ba�lanmas�yla ilgili olarak �l Tar�m Müdürü Sadullah K�RENC� ve Bafra Kaymakam� Ayhan 
BOYACI’n�n kat�l�mlar�yla Bafra ilçesi Fener köyünde hasat günü düzenlenmi�tir. 

Aç�l��ta bir konu�ma yapan �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� ”Ülkemizde, insan sa�l���n� 
tehdit eden bir tak�m hastal�klar�n kökeninde büyük oranda, tar�msal üretimde kullan�lan kimyasallar 
yatt��� pek çok otorite taraf�ndan ifade edilmektedir. 2020 y�l�nda ise 20 milyon insan�n kanserle 
tan��aca�� ciddi biçimde dile getirilmektedir. Ülkemizin taraf oldu�u uluslararas�  anla�malarda 
özellikle insan ve bitki sa�l��� ön plana ç�kmaktad�r. Bu konu  tar�msal d�� ticaretimiz de belirleyici 
bir unsurdur. Zira, ça��m�z�n insan�, önce ya�ad��� dünyan�n kirlenmemesini,sonrada tüketti�i 
g�dan�n kendi sa�l���na zarar vermeyecek güvenli g�da olmas�n� ve son olarak da istenildi�inde 
tüketti�i g�dan�n tarladan sofraya geldi�i a�amalar� yani izlenebilirli�ini sa�layacak   bir sistem 
bütünlü�ünü daha fazla sorgulamakta bu durum ise, dünya üzerinde bir tak�m g�da güvenlik 
sistemlerinin uygulanmas�n� mecbur k�lmaktad�r. Biz, Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü olarak, sadece 
üretmek de�il, üretirken de özünde insan sa�l��� oldu�unu unutmadan çevreyi kirletmeden, üründe 
ilaç ve gübre kal�nt�s� b�rakmadan, tarladan sofraya sa�l�kl� g�da üretimini, sa�layacak projeleri 
Valili�imizin deste�iyle, �l Özel idaresi finansman�yla 2005 y�l�ndan itibaren devreye soktuk.K��l�k 
sebze yeti�tiricili�inde 2005 y�l�nda Bafra ve Çar�amba �lçelerinde toplam 864 dekarda, 2006 
y�l�nda yine Çar�amba ve Bafra da 2000 dekarda 2007 y�l�nda Bafra da 1100 dekarda k��l�k sebze 
üretiminde g�da güvenli�ini sa�lamaya yönelik, uluslararas� geçerlili�i olan GlobalGAP Sertifikal� 
ürün yeti�tirmenin temelini atm�� bulunmaktay�z. 2008 y�l�nda ise Bafra’da 600 dekar Karnabahar, 
300 dekarl�k alanda Brokkolide �yi Tar�m Uygulamalar� çerçevesinde GLOBALGAP sertifikal� ürün 
yeti�tiricili�i yap�lm��t�r” �eklinde seslendi. Ayr�ca kat�l�mc�lar taraf�ndan k��l�k sebzede bu üretim 
sezonunun Bafra ve Türkiye için hay�rl� olmas� temennilerinde bulunuldu. Gün üretim parsellerinin 
gezilmesiyle son buldu. 
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MEYVEC�L�K GEL��MEYE DEVAM ED�YOR 

 
�limizde gelir getiren bir tar�msal ticari faaliyet olarak meyvecili�i yayg�nla�t�rma çal��malar� 

kapsam�nda, sulamaya yeni aç�lan alanlar ba�ta olmak üzere toprak yap�s� ve iklim özellikleri 
dikkate al�narak belli bölgelerde belli ürünlerin yeti�tirilmesi amaçl� havzalar olu�turma 
çal��malar�m�z tamamlanm��t�r. Olu�turulan bu havzalarda belli ürünlere yönelik olarak düzenlenen 
proje kapsam�nda çiftçilerimizden gelen talepler dikkate al�nmakta, konu uzman� personelimizle 
çiftçilerimizin arazileri incelenerek proje kapsam�nda uygun olup olmad���na karar verilmektedir. 
Sonuçta ilimizde meyve yeti�tirilecek olan alanlardan gelen talepler ve il müdürlü�ümüzün tar�m 
stratejisi do�rultusundaki öngörülerine göre “çiftçi, alan ve meyve çe�idi tespitleri” yap�lmaktad�r. 

Yap�lan bu çal��malar do�rultusunda 2003 y�l�ndan 2008 y�l sonuna bugüne kadar 1.411.775 
TL kar��l���nda 3.840 da alanda 348.000 adet meyve fidan� çiftçilerimize teslim edilmi�tir. 2009 y�l� 
ilkbahar döneminde dikilecek olan 383.000 TL bedelli ve 557 da alan kaplayacak olan 55.400 bodur 
elma, 5.600 bodur kiraz, 1.530 kiraz, 3.150 kivi ve 7.680 yar� bodur elma fidanlar� ise bu hafta 
içerisinde proje kapsam�nda ba�vurusu olan ve de�erlendirme sonucunda uygun bulunan 
çiftçilerimize teslim edilmi�tir. 

Meyve fidanlar�n�n ilçelere da��t�m� konusunda �l Müdürü Sadullah K�RENC� “�limiz 
tar�m�nda yeni aç�l�mlar olu�turmak, çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmek, tar�msal ürün 
çe�itlili�ini art�rmak amac�yla uygulamaya koymu� oldu�umuz projelerin ba��nda gelen Meyvecili�i 
Geli�tirme Projemize büyük önem vermekteyiz. Ürünlerini almaya ba�lamakla birlikte özellikle 
meyvecili�in ilimizde yayg�nla�mas� yönündeki etkisi daha fazla olmaktad�r. Bugün ilimizde her 
geçen gün meyvecilik alanlar� geni�lemekte, yeni talepler her geçen gün artmaktad�r. Yapm�� 
oldu�umuz çal��man�n olumlu etkisini görmekle bizler de yeni çal��malar yapmak için kendimizde 
güç bulmaktay�z. Bu nedenle projelerimizin gerçekle�mesinde bizlere katk�s�n� esirgemeyen ba�ta 
Say�n Valimiz Hasan Basri GÜZELO�LU olmak üzere �l Özel �daresi ve �l Encümenine te�ekkür 
ediyoruz.” demi�tir. 
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ORGAN�K TARIMCILARA GÜBRE DESTE�� 

 
Konvansiyonel tar�mda kullan�lan kimyasallar�n çevreye ve insan sa�l���na zararlar� oldukça, 

insanlar sa�l�kl� ürün aray���na girmi�lerdir. G�da güvenli�ine yönelik ya�anan tereddütler, insan 
sa�l��� konusundaki dü�ünceler organik ürünlere olan talebi gün geçtikçe art�rmaktad�r.  

Bu kapsamda ilimizde 1985 y�l�nda Terme’nin Çaml�ca köyünde 10-15 ki�iyle ba�layan 
organik tar�m faaliyetlerinin ülkemizde organik tar�mla an�lan bir �ehir olarak an�lmas� amac�yla 
çiftçilerimize çe�itli destekler yap�lmaktad�r. 

2006 y�l�ndan beri; organik tar�m faaliyetlerinde bulunan Terme Organik F�nd�k Tar�m 
Üreticileri Birlik Üyeleri, Çar�amba F�nd�k Üreticileri Birlik Üyeleri ve Organik Köy Projesi 
uygulanan Yukar� Aksu Köyü çiftçilerine organik gübre verilmi�tir. 

2008 y�l�nda Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü taraf�ndan il Özel �daresi finansman kaynakl� 
53.075 TL tutar�nda �lkbahar döneminde 63 ton, sonbahar döneminde de 62 ton olmak üzere toplam 
125 ton organik gübre da��t�m� gerçekle�tirilmi� olacakt�r. �l Müdürlü�ümüzce uygulanmakta olan 
Organik Köy Projesi olan Yukar� Aksu köyümüzde sertifikaland�r�lan 26 çiftçiye 21.575 kg ve 
Çar�amba Organik F�nd�k Üreticileri Birli�i Üyesi olan 145 adet çiftçiye 30.800 kg ve ilimizdeki 
di�er 17 çiftçiye 9.625 kg organik gübre da��t�m� gerçekle�tirilmi�tir.  

 

 
 

Organik Tar�m, Do�a ile 
Uyumlu Bir Üretim �eklidir. 
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B�TK� KORUMA ÜRÜNLER�NDE REÇETEL� SATI� BA�LIYOR 

 
Tüm dünyada oldu�u gibi ülkemizde de  insan haklar� ve sa�l���, hayvan haklar� ve sa�l���, 

çevre bilinci, yükselen de�erler olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Ülkeler, uluslararas� topluluklar ve 
kurumlar bu do�rultuda çal��malar�n� sürdürmekte, yasalar ç�kartmakta ve stratejiler belirlemektedir. 

Ülkemizin genel ekonomisinde ve ihracat�m�zda tar�msal üretim oldukça önem arz 
etmektedir. �hracatta uluslararas� rekabetin çok ac�mas�zca ve hassas dengeler üzerinde seyretmesi,  
bizleri daha kaliteli ve sa�l�kl� ürünler üretmeye zorlamaktad�r. Bu nedenlerden dolay� Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� tarladan sofraya sa�l�kl� g�da slogan�ndan hareketle bir dizi yapt�r�mlar ve 
tedbirler geli�tirmektedir. Bu tedbirler do�rultusunda daha önceden �limizde bulunan Tar�m ilac� 
toptanc�lar� ve bayilerinde sat�lan ilaçlar�n kay�t alt�na al�nmas� ile ilgili barkot program�na 
geçilmi�tir. Ayr�ca Organik Tar�m, �yi tar�m uygulamalar�, Entegre mücadele metotlar�, Bitkisel 
üretimde kullan�lan kimyasallar�n kay�t alt�na al�nmas� gibi çal��malar�n yan� s�ra, e� zamanl� ve bir 
birini destekleyici olarak “Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Sat��  Usul ve Esaslar� Hakk�nda 
Yönetmelik Tasla�� “ haz�rlam��t�r. Bu yönetmelik gere�i 1 Ocak 2009 tarihinden  itibaren bitki 
koruma ürünleri Bakanl�ktan reçete yazma yetki belgesi alm�� olan ki�ilerin yazacak oldu�u 
reçeteler ile sat�lacakt�r. Bu nedenle �l ve �lçe Müdürlü�ümüz bünyesinde çal��an Bitki Koruma 
hizmetlerinde görevli Ziraat Mühendisleri ve Sözle�meli Ziraat Mühendislerine 29-31 Aral�k 2008 
tarihinde bir e�itim program� düzenlemi�tir. Bu e�itim sonunda ba�ar�l� olanlara reçete yazma 
yetkisi verilmi�tir. Yönetmeli�in ç�k�p yasala�mas� ile birlikte bayilerimiz reçetesiz ilaç 
satamayacaklar, üreticilerimiz de reçeteli olarak daha kontrollü tar�m ilac� kullanacaklar�ndan 
halk�m�z�n daha güvenli g�da tüketmesi do�rultusunda bir ad�m daha at�lm�� olacakt�r. 
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PEP�NO YET��T�R�C�L��� TARLA GÜNÜ DÜZENLEND� 

 
�l Tar�m Müdürlü�ü ve Terme �lçe Tar�m Müdürlü�ü taraf�ndan organize edilen Pepino 

Yeti�tiricili�i Demonstrasyonu Tarla Günü, �l Tar�m Müdürü Sadullah K�RENC� ve Terme 
Kaymakam� Ali �hsan SU’nun kat�l�m�yla Terme Emiryusuf köyünde yap�ld�. �l Tar�m Müdürlü�ü 
olarak Terme ilçesinde 2 köyde (Emiryusuf, Sarayköy) 2 da alanda “Pepino Yeti�tiricili�i 
Demonstrasyonu” kuruldu. Daha önceki y�llarda bölgemizde de�i�ik çiftçiler taraf�ndan küçük 
alanlarda yeti�tiricili�i yap�lan pepino (Bu rakam 2008 y�l� için ilimiz s�n�rlar�nda Bafra, 19 May�s, 
Çar�amba ve Terme’de toplam 50 da’l�k aland�r) bitkisiyle ilgili �l Tar�m Müdürlü�ü olarak da 
yeti�tiricili�inin yap�larak ürünle ilgili hem yeti�tiricilik hem de verim üzerinde gözlemlerde 
bulunmak üzere bu demonstrasyon yap�ld�. Demonstrasyonda kullan�lan fide,damlama sistemi 
borular�,ask� sistemleri (demir, galvanizli tel) �l Tar�m Müdürlü�ü taraf�ndan temin edildi. Tarla 
gününün yap�ld��� Terme ilçesi Emiryusuf köyünden Turgut PÜRTÜL pepino fidelerini 07 Haziran 
2008 tarihinde yerlerine dikmi�tir. Pepino yerine  dekarda 4 ton yanm�� hayvan gübresiyle 
gübrelenmi�tir. Ayr�ca üretim esnas�nda tarlan�n ot alma i�lemi ve budama ve ask�ya alma i�lemleri 
yap�lm��t�r. Hasat Eylül ilk haftas� olmu� ve birinci hasatta  dekarda 470 kg al�nm��t�r. Sezon sonu 
beklenen verim 2.5 ton/da’d�r. Genel olarak verimde bu y�l genel dü�meler olmu�tur. Bunda 
havalar�n 30 derecenin üzerinde s�cak gitmesi döllenme sorunlar�n� ortaya ç�karm��t�r. Pepino 
yeti�tiricili�i gelecek y�llarda üreticilerin ilk y�l hariç di�er y�llar fidesini kendisinin tedarik etmesi 
ayr�ca hasat sonras� sat���n�n sa�lanmas� için iç ve d�� piyasa �artlar�n�n olu�mas� sözle�meli üretim 
modeli gibi bir modelle üretimin sa�lanmas� ile üretiminin yap�lmas� daha karl� olaca�� kanaati 
olu�mu�tur. Tarla günü pepino bahçesinin gezilmesiyle son bulmu�tur. 
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SERT�F�KALI PATATES TOHUMLU�U TARLA GÜNÜ 

 

Bitkisel üretimde yüksek verim elde edebilmek için en önemli etkenlerden bir tanesi 
kullan�lan tohumluktur. Kaliteli, çimlenme kabiliyeti yüksek, hastal�klardan ve yabanc� otlardan ari, 
ismine do�ru ve piyasan�n talep etti�i çe�itlere ait tohumluklar� kullanmak, verimde %20–30’a varan 
oranlarda art�� sa�lamaktad�r. Kaliteli tohumluk verim art��� yan�nda hastal�ks�z ve üstün vas�fl� 
oldu�u için ilaçlama, sulama, gübreleme gibi kültürel önlemlerden de azami istifadeyi ve tasarrufu 
sa�lar. 

�limizde sertifikal� tohumluk üreten ki�i say�s� ve üretim miktar� her geçen y�l daha da 
artmakta, böylece yeni bir üretim �ekli ve gelir kayna�� olu�turulurken, çiftçimizin de sertifikal� 
tohumluk ihtiyac� kar��lanmaya çal���lmaktad�r. Bu nedenle �limizde ilk defa 2006 y�l� üretim 
sezonunda uygulanan “Sertifikal� Patates Tohumlu�u Üretimi Projesi“ 2008 y�l�nda da programa 
al�narak uygulanmaya ba�lanm��t�r. �l Özel �dare Müdürlü�ü taraf�ndan 11.000 YTL kar��l���nda 
5500 kg Granola çe�idi patates tohumlu�u al�m� yap�lm�� olup Ladik ilçesinde ekimi 
gerçekle�tirilmi�tir. Proje kapsam�nda toplam ekili� 22 dekard�r ve dönüme 250 kg tohumluk 
kullan�lm�� olup, ortalama dekara 3.000 kg verim beklenmektedir. Elde edilecek tohumluklarla 
ilçede yap�lacak olan patates yeti�tiricili�inin gereksinimi olan tohumluk kar��lanacakt�r. Böylece 
ülkemizde yay�lma e�ilimi görülen ancak ilimizde henüz görülmeyen Patates Si�ili Hastal���na kar�� 
temiz tohumluk kullan�m�na katk� sa�lanacakt�r. Ladik ilçesinde Kenan ERTURAN’a ait tarlada 
tarla günü gerçekle�tirilmi�tir. Yap�lan tarla gününe Ladik �lçe Kaymakam� Fatih GÜL, �l 
Müdürümüz Sadullah K�RENC�, Ladik çevresi �lçe Tar�m Müdürleri, Ladik �lçesi Kamu ve Sivil 
toplum temsilcileri ve çiftçiler kat�lm��t�r. Tarla gününde tarla sahibi Kenan ERTURAN ile �l Tar�m 
Müdürü Sadullah K�RENC� konuyla ilgili birer konu�ma yapm��t�r. �l Müdürümüz yapt��� 
konu�mada “�l Özel �dare finansman� ile gerçekle�tirilen sertifikal� patates tohumlu�u 
yeti�tiricili�inde önemli bir noktaya gelmi� bulunmaktay�z. Bundan sonra çiftçilerimiz aras�nda 
sertifikal� tohumluk kullan�m�n� yayg�nla�t�rmak temel amac�m�z olacakt�r.” demi�tir. 
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMES� 

PROGRAMI H�BE SÖZLE�MES� �MZALANDI 
 

2008 y�l� K�rsal Kalk�nma Yat�r�mlar�n�n Desteklenmesi Program� kapsam�nda Makine ve 
Ekipman al�mlar� desteklenmesi program� çerçevesinde ilimize tahsis edilen 1.400.000 YTL’nin 
May�s, Haziran, Temmuz, A�ustos aylar� olmak üzere 4’e bölünerek ba�vurular�n al�nmas� ve ayl�k 
de�erlendirmelerin yap�larak uygun bulunanlar ile hibe sözle�mesi imzalanmas� gerekmekte olup 
dört ayl�k dönemde talep 739 adet ba�vuru yap�lm�� olup talep edilen hibe miktar� 4.038.560 TL’dir. 
Hibe miktar�n�n kulland�r�lmas�nda uygulama rehberi, ilçelerimizin  müracaatlar� ve ilçelerin tar�m 
deseni ve potansiyelleri dikkate al�narak de�erlendirilme sonuçland�r�lm��t�r. 

May�s ay�nda 69 çiftçi, Haziran ay�nda 109, Temmuz ay�nda 75 adet çiftçi ve A�ustos ay�nda 
122 çiftçi ile hibe sözle�mesi imzalamaya hak kazanm�� olup, �l Müdürlü�ümüz toplant� salonunda 
düzenlenen bir törenle �l Müdürümüz Sadullah K�RENC�’nin de kat�l�m� ile sözle�meler imzalanm�� 
olup, bu �ekilde ilimize tahsis edilen 1.400.000 TL’nin tamam� kulland�r�lm�� olacakt�r. 

May�s, Haziran, Temmuz ve A�ustos ay� müracaatlar� dikkate al�narak 8 adet bas�nçl� 
sulama, 11 adet otomatik sap toplamal� saman makinesi, 26 adet süt sa��m ünitesi, 18 adet lazerli 
tesviye makinesi, 63 adet çay�r ve yonca biçme makinesi, 15 adet balyalama makinesi, 51 adet slaj 
makinesi, 1 adet hareketli yem karma ve da��tma makinesi, 1 adet so�uk hava tesisatl� ta��t, 1 adet 
m�s�r hasat tablas�, 97 adet pülverizatör ve 83 adet bahçe el traktörü olmak üzere toplam 375 adet 
makine ve ekipmana %50 hibe deste�i verilmi� olacakt�r. 
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KENEV�R KONULU H�ZMET�Ç� E��T�M TOPLANTISI 

 
�l Müdürlü�ümüzde görev yapan ve ke�iflerde görev alan Ziraat Mühendislerine yönelik 

olarak Kenevirin te�his edilmesi konulu hizmetiçi e�itim çal��mas� yap�lm��t�r. E�itimin aç�l�� 
konu�mas�n� yapan �l Tar�m Müdürümüz Sadullah K�RENC� “Kenevir bitkisinin genel ekili� 
maksatlar�n�n lif ve ya� amaçl� olmakla birlikte, bu bitkinin ayn� zamanda esrar�n ana maddesi olan 
preperatlar� da ihtiva etmesi nedeniyle, ayr�ca esrar amaçl� da üretiminin yap�lmas� yönüyle de 
narkotik bak�mdan önemini korumaktad�r. Kültür keneviri  Dünya’da ba�l�ca  Rusya, Çin, Romanya, 
Hindistan, Macaristan, �talya ve �spanya’da önemli miktarda üretilmektedir. Ancak, günümüzde 
sentetik lif üretimi nedeniyle kenevir ekili�leri belirgin bir �ekilde azalm��t�r.  

Keza ülkemizde oldu�u gibi ilimizde lif ve kenevir ekili�inin yap�ld��� Vezirköprü ilçesinde 
de kenevir ekili�leri son 7 y�lda %92 oran�nda azalm��t�r. Örne�in 2002 y�l�nda 2736 dekar olan 
ilimiz kenevir ekili�leri 2008 y�l� itibar�yla 264 dekara kadar gerilemi�tir. Bununla birlikte 
uyu�turucu kayna�� olmas� bak�m�ndan dünyada ve Türkiye’de narkotik yönden çok önemli bitkidir. 
Esrar amaçl� kenevir üretimi tüm dünyada oldu�u gibi Ülkemizde de yasaklanm��t�r. 

Toplant�da Kenevirle ilgili adli konularda ve kenevir operasyonlar�nda ziraat mühendisi 
arkada�lar�m�z�n  bilirki�i olarak sa�l�kl� rapor düzenlemeleri için her �eyden önce bu bitkinin 
morfolojik olarak tan�nmas� ve bu espri içersinde ekili� amac�n�n belirlenmesi hukuksal aç�dan 
oldu�u kadar kurumsal imaj�m�z bak�m�ndan da önemlidir. Bu bak�mdan ilk defa �l Müdürlü�ümüz 
personeli arac�l���yla düzenlenen bu Hizmet �çi E�itim Toplant�s�n� anlaml� buluyorum. Hay�rlara 
vesile olmas�n� diliyor, istifade edece�inizi umuyorum.” demi�tir. 
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�Y� TARIM UYGULAMALARI DE�ERLEND�RME TOPLANTISI 

 
Bafra Sebze Üreticileri Birli�inin ev sahipli�inde gerçekle�tirilen de�erlendirme ve strateji 

belirleme toplant�s�nda, aç�l�� konu�mas�n� yapan Birlik Ba�kan� Mehmet B�LG�Ç, 2005 y�l�nda ilk 
defa uygulamaya konulan GlobalGAP Sertifikal� K��l�k Sebze Üretimi Projesi çerçevesinde bugün 
geldikleri noktada 410 üye say�s� ile 29 köyde güvenli g�da üretim çal��malar�n�n devam etti�ini, �l 
Özel �daresinin hibrit fide al�mlar�nda bugüne kadar sa�lad��� parasal deste�in yan�nda, 2008 y�l�nda 
sat�n al�narak birlik tüzel ki�ili�ine devredilen  Tohum Atma Makinesi ve Karton Kesme Makinesi 
için toplam 366.800 TL’l�k bir maliyetin söz konusu oldu�unu, bu nedenle kamu kaynaklar�n�n 
verimli ve rasyonel kullan�lmas� için her iki makine içinin konu�land�r�ld���n�, 2009 y�l�nda üyelere 
hizmet verebileceklerini ifade etti. Birlik Ba�kan� Mehmet B�LG�Ç, “2009 y�l�n� at�l�m ve aç�l�m 
y�l�” ilan ettiklerini söyledi. 

Akabinde söz alan �lçe Tar�m Müdürü Ahmet DURSUN, yap�lan yasal düzenlemelerle ba�ta 
reçete sistemi ve kay�t-kimlik sistemi olmak üzere, g�da güvenli�i ve izlenebilirlik konular�n�n bir 
zorunluluk haline geldi�ini, bu sürece haz�rl�ks�z yakalanmamak için sürdürdükleri projeye 2009 
y�l�nda ve sonras�nda kararl�l�kla devam edeceklerini, ba�ta Samsun Valili�i ve �l Özel �daresi Genel 
Sekreterli�i olmak üzere, Bafra Kaymakaml���na, �l Tar�m Müdürlü�ünün k�ymetli yönetim 
kadrosuna, ve �l/�lçe proje ekibine, Birlik Yönetimi ve üyelerine minnet ve �ükran borçlu olduklar�n� 
belirtti. 

Program kapsam�nda slayt sunusu yapan Ziraat Mühendisi Mustafa Rasi UYSAL, Bafra 
ilçesinin Çukurova’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük ovas� oldu�unu, yakla��k 150.000 dekar 
sulanan alanda düzenli olarak sebze yeti�tiricili�i yap�ld���n�, Bafra’n�n ülke tar�m�nda markala�ma 
yolunda  h�zla ilerledi�ini, gerek iç pazara yönelik gerekse ihracat kalitesinde kal�nt�s�z sebze 
ürettiklerini söyledi. Ayr�ca, “Ye�il Devrim” olarak ta bilinen 1970’li y�llarda neredeyse pik yapan 
tar�m kimyasallar� kullan�m�n�n, menfi sonuçlar�n�n günümüzde ortaya ç�kt���n�, kimyasal 
ajanlardan kaynaklanan insan sa�l��� sorunlar�n�n s�kla�t���n�, ayr�ca tar�m-çevre ili�kileri yönünden 
de �yi Tar�m Uygulamalar�n�n sosyal ve ekonomik yönden en iyi reçete oldu�unu ifade etti. Avrupa 
kaynakl� EurepGAP Protokolü ve sertifikas�n�n bugün için  85 ülkede uyguland���n� ve bu nedenle 
küresel anlamda akredite oldu�u için, 2007 y�l� Eylül ay�ndan itibaren GlobalGAP Sertifikas� ad�n� 
ald���n� ifade etti. 

GlobalGAP Sertifikal� �yi Tar�m Uygulamalar� için 2009 y�l�nda, �l Özel �daresi Genel 
sekreterli�i’nin 100.000 TL kaynak ay�rd���n�, 2009 y�l�nda sertifika kapsam�nda beyan edilecek 
ürünlerin i�letmedeki tüm ürünleri ve bütün y�l� kapsayaca��n�, böylece projeli i�letmelerde, g�da 
güvenli�i, izlenebilirlik ve tar�m-çevre ili�kilerinde alan hakimiyetini kuracaklar�n�, ilk defa 2009 
y�l�nda tüketici odakl� tan�t�m etkinlikleri için 25.000 TL’l�k bir kaynak harcanmas� 
dü�ünülmektedir. �yi Tar�m Uygulamalar� için bugüne kadar sa�lanan �l Özel �daresi katk�s� 
toplam olarak 849.000 TL’d�r. Sertifikaland�r�lan toplam alan ise 4.914 dekard�r. Makine 
al�mlar� ile birlikte Bafra Sebze Üreticileri Birli�i tüzel ki�ili�i için yap�lan harcama toplam� 
1.208.000 TL’d�r. 

34 Birlik üretici üyesinin kat�ld��� program ak��� içerisinde, bitki koruma ürünlerinde reçete 
sistemi ile di�er mevzuat düzenlemeleri konusunda söz alan Ziraat Mühendisleri Nevzat ÖZCAN ve 
Fatih Ö�ÜTÇÜ k�sa bilgilendirme sunusu yapt�lar. 

Toplant�ya yönelik bir aç�klama yapan �l Tar�m Müdürü Sadullah K�RENC� ise “�yi Tar�m 
Uygulamalar� konusunda sa�lad���m�z geli�meler do�ru yolda oldu�umuzu ve iyi bir i� 
yapt���m�z�n göstergesidir. 2009 y�l�n�n g�da güvenli�i ile ilgili hassasiyetleri üst seviyede 
hissedece�imiz bir y�l, �yi Tar�m devletin de milletin de gündemindedir.” dedi. 
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B�ÇERDÖVER KURSLARI 
 

Samsun �linde 139.000 hektar hububat ekili� alan� olup, bu alan�n 90.000 hektarl�k k�sm� 
biçerdöverle hasat edilmektedir. 2000 y�l�na kadar ilimizde %2-3 civar�nda olan dane kayb� �l 
Müdürlü�ümüz taraf�ndan aç�lan Biçerdöver Operatörü Yeti�tirme Kurslar� ve s�k� denetimler 
neticesinde 2008 y�l�nda dane kayb� %1.38 olarak gerçekle�mi�tir. 

Sadece 2008 y�l�nda ilimizin Türkiye ekonomisine maddi katk�s� yasal s�n�r olan %3 dane 
kayb�na göre 3.763.000 TL olmu�, 7200 ton bu�day yere de�il üreticilerin ambarlar�na girmi�tir. 
Bafra ilçemizin hububat ekili� alan� yakla��k olarak 22.000 hektar olup üretim 120.000 ton 
civar�ndad�r. Biçerdöverle biçilen alanda %3 olan yasal s�n�ra göre 1620 ton hububat dane kayb� 
olarak yere de�il üreticilerimizin ambarlar�na girmi� dolay�s� ile Bafra ilçemizde ilimiz ekonomisine 
810.000 TL katk�da bulunmu�tur. 

Dane kayb�n�n daha da a�a��lara çekilmesi milli ekonomiye daha fazla katk� anlam�na 
gelmektedir. Bunun içinde sürücülerimizin belgeli ve teknik bilgilere sahip olmalar� gerekir. �l 
Müdürlü�ü olarak açt���m�z ve 14 i� günü süren ‘Biçerdöver Operatörleri Yeti�tirme Kurslar�nda bu 
e�itimlerin hepsi verilmekte ve belge almalar� sa�lanmaktad�r. 

�limizde yakla��k olarak 300 biçerdöver bulunmaktad�r, bu biçerdöverlerin yakla��k 210 
adedi Bafra ilçemizdedir. Biçerdöverlerin h�zl� bir �ekilde el de�i�tirmesi, ço�unun il d���nda 
çal��mas� ve yurtd���na (Rusya) ç�kacak olanlar�n da belgeli olmas� istendi�inden operatör ihtiyac�n� 
do�urmakta bunun sonucu olarak ta �l Müdürlü�ümüz bu ihtiyaca cevap verebilmek için 2001-2008 
y�llar� aras�n da Bafra ilçemizde 310 ki�i �l toplam�nda ise 368 ki�i Biçerdöver Operatörü Belgesi 
sahibi yap�lm��t�r. 

Kurs sertifika da��t�m töreninde bir konu�ma yapan �l Müdürü Sadullah K�RENC� “Bu 
y�l�n ilk kursu her zaman oldu�u gibi yine Bafra �lçemizde 5 �ubatta aç�lm�� ve 24 �ubat tarihinde 
yap�lan s�navla 19 operatör aday�m�z e�itimden geçirilerek belge sahibi yap�lm��t�r. Kurslar�m�z� 
talebe göre s�ralad���m�zdan 2 Mart yani bugün Vezirköprü’de, 23 Mart’ta tekrar Bafra’da ve 10 
Nisan’da Terme ilçemizde kurs taleplerini yerine getirmeye çal��aca��z.” dedi. 

 
ÖRNEK KOOPERAT�F PROJELER�M�ZE �LG� 

 
Yozgat �l Tar�m Müdürlü�ü Destekleme �ube Müdürü Halil KARATEK�N ile Destekleme 

�ubesinde görevli Mühendisler Metin KARASU ve Haydar KUTSAL Yozgat ilinde uygulanacak 
olan kooperatif projeleri ile ilgili örnek te�kil etmesi amac� ile, 2006 y�l� mali program�ndan toplu 
üretim üniteleri �eklinde uygulanan Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba�l�k (50X4 Ba�/Aile) Dam�zl�k 
S���r Yeti�tiricili�i Projesi’ni yerinde görmek üzere  S.S. Kurupelit ve Alt�nkum Beldeleri ile Aksu 
ve Yukar�aksu Köyleri TKK’nin Alt�nkum Beldesi �ncesu mahallesinde bulunan 500 ba� sa�mal 
kapasiteli i�letmeyi ziyaret ettiler. Uygulanan proje ve i�letme hakk�nda �l Müdürlü�ümüz yetkilileri 
ve Kooperatif Yönetimince Yozgat Tar�m �l Müdürlü�ü yetkililerine teknik ve idari bilgiler verildi. 

Toplu üretim üniteleri �eklinde planlanarak uygulamaya konan ve i�letmeye devam eden 
proje 2007 y�l� ba�lar�nda faaliyete geçmi� olup, proje kapsam�nda hayvan bar�naklar�, su deposu, 
sa��m ünitesi, i�letme binas�, silaj depolar�, gübre çukurlar� kaba-kesif yem deposu ile lojman ve 
bak�c� odalar� yapt�r�lm��, 5 tonluk süt tank� ve grubu ile yem k�rma ve silaj makinalar� al�nm�� ve 
bunlar için 833.000 TL, Holstein �rk� Mavi Sertifika Belgeli canl� demirba� için 793.200 TL ve 
i�letme kredisi olarak da 30.000 TL olmak üzere toplam 1.656.200 TL devlet kredisi 
kulland�r�lm��t�r. 
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Personel Hareketleri 
 

�brahim SARCAN 
Personel �efi 

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

Hidayet TAN Mühendis Samsun Zirai Karantina Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 

Musa �ANLI Mühendis Samsun Kavak �lçe Tar�m Müdürlü�ü Samsun �lkad�m �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Fatma YE��LYURT Mühendis Samsun  �l Tar�m Müdürlü�ü Samsun Atakum �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Habib MURUZ Veteriner Hekim Trabzon Çar��ba�� �lçe Tar�m Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Ramazan HORASAN Veteriner Hekim Ordu Çayba�� �lçe Tar�m Müdürlü�ü Samsun Canik �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Hatice PARLAYAN Tekniker Samsun Ball�ca Sigara Fabrikas� Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Fatih BAYRAK Tekniker Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü Samsun Canik �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Mehmet KARAYLIO�LU Tekniker Samsun Ball�ca Sigara Fabrikas� Müdürlü�ü Samsun Yakakent �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Durmu� UZUN Veteriner Sa�l�k Teknisyeni Samsun Sal�pazar� �lçe Tar�m Müdürlü�ü Samsun Terme �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Y�lmaz �EN Veteriner Sa�l�k Teknisyeni Hatay Cilvegözü Tahaffuzhane Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 

Duygu GÜNAKIN Ev Ekonomisi Teknisyeni Samsun Kavak �lçe Tar�m Müdürlü�ü Ankara �l Tar�m Müdürlü�ü 

Levent DEM�R Teknisyen Samsun Türktelekom A.�. Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 

Mithat BAYRAKO�LU Güvenlik Görevlisi Rize �kizdere HES ��letme Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 

Erkan KEMENT Memur Samsun Müftülü�ü Samsun Kavak �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Asuman AYYILDIZ Memur Samsun Gümrük Muhafaza Ba�müdürlü�ü Samsun Tekkeköy �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Ay�egül SEKBAN AKIN Memur Samsun Bafra Telekom Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Ya�ar BE�L�O�LU ��çi Samsun Ayvac�k �lçe Tar�m Müdürlü�ü Samsun Tekkeköy �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Okay ÖZCAN ��çi Samsun Ball�ca Sigara Fabrikas� Müdürlü�ü Samsun Bafra �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Gürsel YILDIZ ��çi Samsun Ball�ca Sigara Fabrikas� Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 

Hadi KAYA ��çi Samsun Ball�ca Sigara Fabrikas� Müdürlü�ü Samsun Ondokuzmay�s �lçe Tar�m Müdürlü�ü 

Osman �EKER ��çi Samsun Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
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Ya�am her gün ve her 
yerde yeniden ba�lar. 

Yeni atanan 
arkada�lar�m�za ba�ar� 

ve esenlikler dileriz. 






