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

Mustafa KKemal AATATÜRK



Yoðun bir tarýmsal sezonu
geride býraktýk. Geçmiþ yýlýn
deðerlendirmesini yaptýðýmýz bu
günlerde gelinen nokta ile bu sene
yapacaklarýmýzýn programýný
yapmaktayýz. Ýl ve ilçe
Müdürlüklerimizdeki tüm
personelimizle ülkemizin önemli
tarýmsal potansiyeline sahip olan
ilimizi her geçen gün bir adým
daha öteye taþýmanýn gayreti
içerisindeyiz. Bakanlýðýmýz politikalarý ile ülkemiz pazar koþullarýna uygun
saðlýklý ve kaliteli ürün üretme amacýyla geliþtirdiðimiz meyvecilik projeleri,
organik tarým ve Ýyi Tarým Uygulamalarý ile artýk belli bir seviyeye gelmiþ
bulunmaktayýz. Ýlimiz çiftçilerinde oluþan bu bilinç nedeniyle olay sahiplenilmiþ,
bu konuda bireysel uygulamalar öne çýkmaya baþlamýþtýr.

Yýllardýr ziyaretçi sponsorluðunu yapmýþ olduðumuz SAMTARIM Fuarýna
ziyaretçi katýlýmýnýn oldukça yüksek olmasý, tarýmsal faaliyetlerde ilimizin iddialý
olduðunun bir göstergesi olarak deðerlendirilmektedir. Geçmiþ yýllarda
yaptýðýmýz faaliyetlerin semeresi alýnmaya baþlanmýþtýr artýk. Geriye dönülmez
bir þekilde Samsun tarýmý kabuk deðiþtirmeye baþlamýþtýr. Ve bundan sonra da
yapacaðýmýz çalýþmalar ile bu süreç her geçen gün artan þekilde devam
edecektir.

2011 yýlýnda ilimizde 7 ilçede 47 üretici ile 440 dekar alanda uygulanan
Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesinde elma domates ve þeftali üretimi
ve üretimde  kullanýlan Zirai Mücadele Ýlaçlarý ile diðer kimyasallarýn kayýt
altýna alýnarak izlenmesi hedeflenmiþtir. Adý gecen ürünlerden alýnan numuneler
bakanlýðýmýz tarafýndan ücreti karþýlanarak analize gönderilmiþ çýkan
sonuçlarýn Gýda kodeksine uygun  olmasý sonucunda Mavi Sertifikalý (insan
saðlýðý ve çevre için zararsýz) ürünler tüketime sunulacaktýr. Bu projenin de 2012
yýlýnda artan bir þekilde uygulanmasýna devam edilecektir. Sonuçta halkýmýzýn
saðlýklý ve kaliteli ürün yemesi noktasýnda önemli bir projenin ilimizde baþarýyla
uygulanmýþ olmasý ve devamý bizleri de memnun etmektedir.

Geçen yýlýn muhasebesini yaparken þunu da belirtmeden geçemeyeceðim.
Ülkemiz tarýmýna daha saðlýklý hizmet vermek amacýyla Bakanlýðýmýzýn ve taþra
teþkilatýnýn yeniden yapýlanmasý süreci tamamlanmýþtýr. Gelinen noktada
birimlerimizin koordinasyonu ve size en kolay þekilde hizmet verecek þekilde
düzenlemesi yapýlmýþtýr. Her þeyin sizlere hizmet vermek amacýyla en ince
noktasýna kadar düþünüldüðünü belirtir, ürününüz bol ve bereketli olmasýný
temenni ederim.
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Hýzla artan dünya nüfusu, sanayileþme ve fosil
kaynaklarýnýn aþýrý kullanýmýna baðlý olarak yaþanan
çevresel sorunlarýn zaman içerisinde bölgesel ve ülkesel
boyuttan uzaklaþarak küresel bir sorun haline gelmesi,
hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarýna bakýþ
açýsýný deðiþtirmiþtir. Enerjide dýþa baðýmlý olmak
istemeyen ve enerji arzýnda sorun yaþayan ülkeler, fosil
kaynaklara baðlý olarak artan çevresel sorunlarýn da
etkisiyle, sahip olduklarý alternatif enerji kaynaklarýný
artýrmaya ve çeþitlendirmeye çalýþmaktadýrlar.

Bu çerçevede, pek çok bilim adamý tarafýndan 21.
yüzyýlýn sonuna kadar, fosil kaynaklý enerji kaynaklarýnýn
yerini rüzgar, güneþ, hidrojen ve biyoyakýtlar gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn almasý öngörülmektedir.
Bu deðiþik alternatif enerji kaynaklarý içerisinde
biyoyakýtlar üretimlerinin kolay, bilinir ve teknolojik
açýdan oturmuþ olmasý sebebiyle ön plana çýkmaktadýr.
Biyoyakýtlarýn depolanmasý ve taþýnmasý diðer
yenilenebilir enerji kaynaklarýna göre çok daha kolay ve
basittir. 

Biyoyakýtlar çok geniþ bir yelpazede olup bu çeþitli
yakýtlar içerisinde biyoetanol, biyodizel, biyogaz ve
biyohidrojen en önemli olanlarýdýr. Biyoyakýtlar içerisinde
biyoetanol,  son zamanda dünya ülkelerinde önemli
miktarlarda üretilerek özellikle motorlu araçlarda yakýt
olarak kullanýlmaktadýr. Biyoetanol; tarýmsal

materyalden, atýklarý da dahil olmak üzere elde
edilmektedir. Renksiz bir sývý olup kimyasal formülü
C2H5OH þeklindedir. Alkol içeriði hacmen %100
dolayýndadýr. Saf alkol veya etanol veya etil alkol adý
altýnda piyasada pazarlanan ürünle, özellikle alkol
miktarý dýþýnda hemen hemen ayný niteliktedir.

Biyoetanol üretiminde tarýmsal materyal olarak,
bileþiminde seker (meyve, seker pancarý, melas, besi
pancarý vb.) ve niþasta (patates, hububat vb.) bulunan
ürünler söz konusudur. Gerektiðinde selülozlu ürünler ve
hatta bira, þarap gibi alkollü içkiler de bu amaçla
kullanýlabilmektedir. Biyoetanol üretim prosesi; 1.
Hammaddenin fermentasyona hazýrlanmasý, 2. Saf maya
katkýsýyla fermantasyonun gerçekleþtirilmesi, 3. Damýtma
yöntemiyle alkolün ayrýlmasý, 4. Arda kalan suyun ve bazý
yan ürünlerin uzaklaþtýrýlmasý amacýyla rektifikasyon ve
dehidrasyon iþlemlerinin uygulanmasý, seklinde
özetlenebilir.

Biyoetanol benzine eþdeðer yapýda olduðu için,
enerji ve taþýmacýlýk pazarýndan en büyük payý alacaðý
tahmin edilmektedir. Gelecekte ulaþým ve taþýmacýlýk için
enerji ihtiyaçlarýný karþýlarken ortaya çýkabilecek çevresel,
siyasal ve ekonomik krizleri önlemek için biyoetanol, son
derece etkili bir ilk adýmdýr ve insanoðlunun eski fosil
yakýtlardan yeni, sürdürülebilir teknolojilere doðru
yönelten bir köprü vazifesindedir.

TTÜÜRRKKÝÝYYEE''DDEE VVEE DDÜÜNNYYAA''DDAA

BBÝÝYYOOEETTAANNOOLLÜÜNN 
MMEEVVCCUUTT DDUURRUUMMUU VVEE PPRROOJJEEKKSSÝÝYYOONNUU
DDrr.. AAyyþþeeggüüll EEFFEENNDDÝÝOOÐÐLLUU      RReeyyhhaann KKAARRAAYYEELL

Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü, Samsun
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Biyoetanol, otomobiller ve diðer motorlu araçlarda
tek basýna bir yakýt olarak ya da benzine karýþtýrýlan bir
katký maddesi olarak kullanýlabilmektedir. Etanol, hava
kirliliðini azaltmak ya da petrol ürünlerinin tüketimini

azaltmak amacýyla, benzinle deðiþik oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlabilmektedir. En yaygýn uygulamalar
E10 ya da E85 diye bilinen sýrasýyla %10 ve %85 etanol
içeren karýþýmlardýr. Biyoetanol sürdürülebilir bir enerji
kaynaðý olarak saðladýðý çevresel ve ekonomik yararlar
nedeniyle fosil yakýtlara göre avantajlar saðlamaktadýr.
Biyoetanolün fosil yakýtlara göre üstünlükleri þöyle
özetlenebilir: 

*Çevre ve iklim korumalý oluþu, dolayýsýyla Kyoto
antlaþmasýna uygunluðu,

*Enerji bakýmýndan ele alýndýðýnda; benzine
nazaran 2-3 oktan daha yüksek enerji vermesi ve daha
temiz bir enerji maddesi olmasý,

*Bileþiminde; daha az formaldehit bulunmasý,
kükürt bulunmamasý, yandýðýnda daha az karbondioksit
ve karbon monoksit vermesi,

*Biyolojik parçalanabilirliði, suda çözünebilirliði,
daha ucuz oluþu, ayrýca tarýma katký saðlamasýdýr.

Dünyada biyoetanol üretiminde, ilk sýrada Brezilya
olmak üzere ABD, Kanada, AB ülkeleri gibi birçok ülkenin

büyük üretimler için aktivite gösterdikleri bilinmektedir.
Hammadde olarak seker pancarý ve hububat ürünleri öne
çýkmaktadýr. 

Dünya biyoyakýt üretimi 2007 yýlý itibariyle 62.214
milyon litre olup, bunun 52.010 milyon litresi
biyoetanoldür (FAO, 2008). Dünyada 2007 yýlýnda
biyoetanol üretiminde ABD 26.500 milyon litre (%51)
üretimle birinci sýrada yer almakta, bunu Brezilya 19.000
milyon litre (%36,5) ve AB ülkelerinin 2.253 milyon litre
(%4,3) üretimle takip ettikleri görülmektedir. ABD, Brezilya
ve AB dünya biyoetanol üretiminin yaklaþýk %92'sini
gerçekleþtirmektedirler.

2004 yýlý sonu itibariyle dünyada motorlu araç
yakýtý olarak kullanýlan biyoetanolün 31 milyar litre
olduðu bildirilmektedir. 2020 yýlýnda bu miktarýn 120
milyar litreye ulaþacaðý tahmin edilmektedir. AUS
Firmasýnýn araþtýrmalarýna göre 2002-2012 yýllarý
arasýnda alternatif enerji kullanýmýna baðlý olarak ham
petrol sarfiyatýnda 1,6 milyon varil azalma olacaðý
beklenmektedir.

DDüünnyyaadaa bbiiyyoyyaakkýýt üüreettimi ((FAOO,, 22000088)

Bilindiði gibi ülkemizde de tarýmsal potansiyel
oldukça yüksektir. Çeþitli meyveler, hububat ürünleri,
yumrulu bitkiler önemli miktarlarda yetiþtirilmektedir.
Üretim fazlalarý ve atýklarý bulunmaktadýr. Bunlar
biyoetanol vb. üretiminde deðerlendirildiðinde hem
çiftçimize, hem çevremize hem de ekonomimize katký
saðlanabilecektir.

Türkiye'nin yýllýk benzin tüketimi ortalama 4,5
milyon m3'dür. Benzinin %2'lik karýþým oranýnda
90 bin m3, %5'lik karþýmda 225 bin m3
biyoetanol ihtiyacý söz konusudur. Alýnan
üretim izinlerinin toplamý 135 bin m3 olup,
bu miktar ise benzine %3 karýþým oranýna
tekabül etmektedir. Ülkemizde 2009 yýlý
itibariyle AB'nin %5 karýþým hedefini
yakalayabilmesi için yýllýk 90 milyon litre
kapasiteli üretim tesislerine ihtiyaç
duyulmaktadýr.

Ülkemizde, biyoetanol aðýrlýklý
olarak þeker fabrikalarýnda melastan
üretilmektedir ve var olan ihtiyacý
karþýlayamamaktadýr. Ayrýca tesis
kurulum ve üretim maliyetleri de
yüksektir. Ülkemizde biyoetanol üretimi
için en uygun hammaddeler mýsýr ve
buðdaydýr. Ancak ihtiyaç duyulan
biyoetonolü üretmek için ülkemizde üretilen bu
hammaddeler de ihtiyaca cevap veremeyeceði gibi

fiyatlarý da oldukça yüksektir. 
Bursa'da Kurulu Tarkim A.Þ. buðday ve mýsýrdan

yýlda 20 milyon litre yakýt biyoetanolü üretmektedir. Konya
Þeker Fabrikasý pancardan yýlda 80 milyon litre yakýt
biyoetanolü üretmek için 2008 yýlýnda üretim izni almýþtýr.
Yine

Adana'da Kurulu bulunan
Tezkim A.Þ. buðday ve mýsýrdan
yýlda 35 milyon litre yakýt biyoetanol üretim
iznini almýþtýr (Aydýn, K). 

Küresel enerji talebindeki sürekli artýþ ve
ihtiyaç yeni kaynaklarýnýn bulunmasýný zorunlu
hale getirmektedir. Türkiye kullandýðý petrolün
%95'ini ithal etmektedir. Buda ekonomik
açýdan ciddi sýkýntýlar ortaya çýkarmaktadýr.

Türkiye'de biyoetanol üretilmesi petrole olan
baðýmlýlýðý ve sera gazý salýnýmlarýný azaltacaktýr.

Bu nedenle ABD, Brezilya, AB gibi birçok ülkede
olduðu gibi ülkemizde de biyoetanol üretimi konusunda
ciddi adýmlar atýlmalý ve biyoetanol üretim tesisleri
kurulmalýdýr. Böylelikle hem yerli tarým sektörü
desteklenecek, hem araçlarýn performansý yükselecek,
hem de daha ucuz yakýt ve daha temiz bir çevre söz
konusu olabilecektir. 
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TTaarriihhsseell SSüürreeçç vvee AAmmaaçç
Ýnsanoðlu varolduðu günlerden bugüne deðin

önemini koruyan ve özellikle son yüzyýllarda dünyanýn
geleceði üzerine yaþanan tüm olaylarda rol alan Avrupa
kýtasý, kökeni 2000 yýl kadar öncesine giden bir süreçte
bir araya gelme çalýþmalarý yürütmektedir. Zamanla
deðiþmekle birlikte siyasal, kültürel, dinsel vb pek çok
faktörün etkisi ile bir araya gelme çalýþmalarý yürütülmüþ,
ancak süreç içerisinde yaþanan bazý sorunlar nedeniyle
her defasýnda farklý süreçlerde bu çalýþmalar daðýlma ve
bir araya gelme olgusunu yaþamýþtýr. Her zamankinden
daha fazla bugün Birlik olmaya en yakýn olduðu
durumlarda dahi, zaman zaman yaþanan derin ayrýlýklar
Birlik oluþumu sürecini de etkilemektedir.

Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda büyük yýkýma
uðrayan Avrupa, bir çýkýþ yolu aramaktaydý. Avrupa'da
barýþýn yeniden kurulmasý, ortak deðerler etrafýnda bir
araya gelinmesi ve refahý artýracak biçimde ekonomik
alanda bir iþbirliðinin saðlanmasý fikri her geçen gün
daha yüksek bir düzeyde dile getirilmeye baþlanmýþtý.
Avrupa'da barýþýn saðlanmasý ve ülkeler arasýnda
ekonomik bir iþbirliðinin kurulmasý için, siyasi bir birliðin
temellerinin atýlmasý hedefleniyordu. Bu doðrultuda,
Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Ýtalya ve
Lüksemburg tarafýndan 1951 yýlýnda Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluðunu kuran Paris Antlaþmasý ile 1957 yýlýnda
Avrupa Ekonomik Topluluðunu ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluðunu kuran Roma Antlaþmalarý imzalandý.

Avrupa Birliðinde amaç, üye devletlerin ve
vatandaþlarýnýn ulusal, kültürel, dilsel, dinsel çeþitliliðini
bir potada eritmek deðil, bu çeþitliliðin getirdiði
dinamizmi güce dönüþtürebilmek olarak ifade
edilmektedir. Avrupa Birliði, Avrupa halklarýnýn ekonomik,
siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle
kaynaþmasýný öngören, Avrupa devletlerinin ve
vatandaþlarýnýn bir araya gelerek oluþturduðu uluslarüstü
bir yapýdýr. Bu yapý, üye devletler arasýnda imzalanan
uluslararasý antlaþmalarla kuruldu ve ayný antlaþmalarla
bazý alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye
devletler tarafýndan AB'ye verildi. Böylelikle, dünyada bir
benzeri daha olmayan, tüm üye devletleri ve
vatandaþlarýný ayný anda, ayný þekilde ve ayný ölçüde
baðlayan bir hukuk sistemi meydana getirildi. Bunun
yanýnda kiþilerin, mallarýn, hizmetlerin ve sermayenin
Avrupa Birliði sýnýrlarý içinde rahatça dolaþýmýnýn

saðlanmasý için bir iç pazar kuruldu. 
500 milyona yakýn vatandaþý ve 18 trilyon dolarý

bulan gayrisafi milli hâsýlasý ile Avrupa Birliði, dünyanýn
en büyük ekonomisi konumunda. Küresel ekonomik
krizden Yunanistan, Ýspanya , Portekiz, Polonya ve kýsmen
Ýngiltere , Fransa olumsuz etkilenmesine raðmen ;
dünyanýn pek çok bölgesi ile kýyaslandýðýnda yine de
ekonomik refah düzeyi ve bu refahýn paylaþýmý
bakýmýndan görece bir baþarý oluþturmaya devam ediyor.
Ayný zamanda bugün itibariyle resmi olarak 17 Avrupa
Birliði üyesi ülke tarafýndan kullanýlan Avro, dünyada
dolar ile birlikte en fazla kullanýlan para birimi niteliðinde. 

MMeevvccuutt DDuurruumm
Bu güne kadar ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel

alandaki iþbirliklerini güçlendirdiler. Kuruluþ yýllarýnda
sadece 6 üyeden oluþan Avrupa Topluluklarý, deðiþik
tarihlerde yeni üyelerin katýlýmý sonucu 27 üyeden oluþan
bir Birlik halini almýþtýr. Bugün itibariyle Avrupa Birliði
(AB)'nin üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi, Hollanda, Ýngiltere,
Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýtalya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dýr. AB,
Türkiye, Hýrvatistan ve Ýzlanda ile katýlým müzakerelerini
sürdürmektedir. Ayrýca Makedonya ve Karadað'a adaylýk
statüsü tanýmýþ olup, iki ülke ile katýlým müzakerelerini
henüz baþlatmamýþtýr.

AABB BBaayrraakk vvee MMarrþþý
Avrupa Birliðinin amblemi gök mavisi zemin

üzerinde, oniki altýn yýldýz, Avrupa halklarýnýn birliðini

MMuussttaaffaa AALLTTIINNDDEEÐÐEERR  ((Strateji Geliþtirme Birimi)

temsil edecek þekilde, bir daire oluþturur. Yýldýzlarýn sayýsý
deðiþmez. Oniki sayýsý, mükemmelliðin ve bütünselliðin
sembolüdür.

Avrupa Birliði'nin sembollerinden biri de Avrupa
Marþý'dýr. Avrupa Marþý, Ludwig Van Beethoven tarafýndan
1823 yýlýnda bestelenen 9.Senfoni'nin son bölümü olan
'Ode to Joy'dan ilham alýnarak hazýrlanmýþtýr.
9.Senfoni'nin 'Neþeye Övgü' anlamýna gelen 'Ode to Joy'
bölümü, Friedrich Schiller'in 1785 yýlýnda kaleme aldýðý
'An die Freude' adlý þiirine dayanmaktadýr. Schiller bu
þiirinde, insan ýrkýnýn kardeþlik ortamý içinde yaþamasý
idealine yer vermiþtir. Beethoven, benzer düþüncelere
sahip olduðu için 'Neþeye Övgü' bölümünü Schiller'den
esinlenerek yazmýþtýr. Avrupa Marþý'nda herhangi bir yazýlý
anlatým yoktur. Ancak müziðin evrensel dili kullanýlarak
AB'nýn öncelikleri olan özgürlük, barýþ ve dayanýþma
konularýnda mesajlar verilmektedir. 1985 yýlýna
gelindiðinde Avrupa Marþý, Avrupa Birliði devlet ve
hükümet baþkanlarý tarafýndan birliðin resmi marþý olarak
kabul edilmiþtir. Avrupa Marþý üye ülkelerin milli
marþlarýnýn yerini almayý deðil, paylaþýlan ortak deðerleri
ve farklýlýklar içinde birlik olabilme baþarýsýný kutlamayý
hedeflemektedir. 

MMaallii YYaarrddýýmmllaarr
27 üyeli Avrupa Birliði (AB), insan haklarý ve pazar

ekonomisi konusunda ortak deðerleri paylaþan ülkelerden
oluþmaktadýr. Gerek bu ülkelerin iç ekonomik ve sosyal
geliþmelerine destek olmak gerekse ülkelerarasý
geliþmiþlik düzeyini dengelemek amacýyla hibe ya da

kredi þeklindeki çeþitli mali araçlar halinde önemli
miktarlarda kaynak harcamaktadýr. AB, ayný zaman
gerekli gördüðü hallerde üçüncü ülkelere de mali
yardýmlarda bulunmaktadýr.

Bunlarýn yaný sýra, AB'ye üye olmak için baþvuran
ve resmi olarak adaylýðý tanýnmýþ ülkelere de özel mali
destekler verilmektedir. 1999 Helsinki Zirvesinde adaylýk
statüsü kazanan Türkiye ile birlikte mevcut dört aday ülke
(Türkiye, Hýrvatistan, Makedonya, Karadað), katýlým
öncesi yardým adý verilen artýrýlmýþ bir mali yardýmdan
faydalanmaktadýr. Ayrýca henüz adaylýk statüsü
kazanmamýþ olup Avrupa'da yer alan ve adaylýðý çok kýsa
vadede muhtemel görülen dört potansiyel aday ülke de
(Arnavutluk, Bosna Hersek, Sýrbistan ve Kosova) paralel
bir mali yardým kapsamýna girmektedir. Söz konusu
yardýmlar, ülkelere AB üyeliði süreci kapsamýnda AB
müktesebatýna uyum ve uygulama yönünde ülke
tarafýndan alýnmasý gereken siyasi, ekonomik, yasal ve
idari tedbirler için mali kaynak sunmaktadýr.

Avrupa Birliði 2007 - 2013 yýllarýna ait bütçe
dönemiyle birlikte aday ülkelere saðladýðý mali yardým
mekanizmasýnda deðiþikliðe gitmiþtir. Buna göre aday ve
potansiyel aday ülkelere yapýlan mali yardýmlar Katýlým
Öncesi Yardým Aracý (IPA) adý altýnda birleþtirilmiþtir. Beþ
bölüm halinde yapýlandýrýlan IPA, geçiþ dönemi ve
kurumsal yapýlanma desteði yaný sýra çevre, ulaþtýrma,
bölgesel rekabet, insan kaynaklarý kalkýnmasý ve kýrsal
kalkýnma (IPARD) olarak belirlenen yeni alanlarda katýlým
öncesi mali destek saðlamaktadýr. Ayrýca aday ülkeler,
katký paylarý kýsmen IPA altýnda finanse edilmekte olan
Topluluk Programlarýna katýlmaya devam etmektedir.

IPA kapsamýnda 2007-2013 yýllarý itibarýyla
bütçelenen toplam fon yaklaþýk 10,1 milyar avro
tutarýndadýr. Bu tutarýn yaklaþýk yarýsýný oluþturan 4,9
milyar avro, nüfus ve yüzölçümü büyüklüðü dikkate
alýnarak Türkiye için ayrýlmýþ durumdadýr. 

IPA'nýn temel amacý aday ülkenin AB'ye üye olma
yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin
desteklenmesidir. Projeler aracýlýðýyla kullandýrýlan fonlar,
AB müktesebatýna uyumu ve bu uyum için gerekli idari
kapasite oluþturulmasýný hedefler. Bununla beraber
ekonomik ve sosyal uyumun saðlanmasýna (bölgesel
kalkýnma, tarýmsal ve kýrsal kalkýnma, sýnýr ötesi iþbirliði
ve KOBÝ projeleri) yönelik projeler de mali yardýmlar
içerisinde gün geçtikçe artmaktadýr.

ÝÝlleerrlleemmee RRaappoorrllaarrýý
Ýlerleme raporlarýnýn ondördüncüsü yayýnlandý.

Ýlerleme raporlarý 1998 yýlýndan bu yana tüm aday
ülkeler için hazýrlanýyor ve AB geniþleme stratejisi belgesi
ile birlikte kamuoyuna açýklanýyor. AB'nin aday ülkelerin
Kopenhag kriterleri acýsýndan deðerlendirildiði ilerleme
raporlarý aday :Türkiye, Hýrvatistan, Makedonya,
Karadað, Ýzlanda ve potansiyel aday ülkeler olan
Arnavutluk, Bosna Hersek, Sýrbistan, Kosova  açýsýndan
önem taþýyor.

AAVVRRUUPPAA BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ SSÜÜRREECCÝÝ VVEE ÝÝLLEERRLLEEMMEE
RRAAPPOORRLLAARRII ÜÜZZEERRÝÝNNEE BBÝÝRR DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRRMMEE 
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11.. GGiirriiþþ
Arý sütü konusunda yapýlan çalýþmalar 100 yýl

öncesine dayanmakla beraber üretimi ve kullanýmý ile
ilgili araþtýrmalar 1950'li yýllarda baþlamýþtýr. Halen
dünya üzerinde arý sütü üretimi ve dýþ satýmý bakýmýndan
ilk akla gelen ülke Çin olup, bu ülkede 1980'lerden
sonra arý ürünleri üretiminde büyük bir artýþ gözlenmiþtir.
Çin'de arý sütü, arýcýlýk endüstrisinde bal ile birlikte ikinci
bir ürün haline gelmiþtir. Arý sütünün üretim teknikleri,
fiziksel özellikleri ve klinik fonksiyonlarý üzerinde
1950'den beri yapýlan araþtýrmalarla üretim miktarý ve
ürün kalitesi artýrýlmaya. Çinliler, arý ürünlerinin tedavi
edici ve besleyici özelliklerine geleneksel olarak çok
inandýklarýndan dolayý, arý sütü ve polene daima ilgi
göstermiþler ve arý sütünün yaklaþýk 100 farklý
mamulünü üreten 700 fabrika kurmuþlardýr. Çin ve
Tayland'da arý sütü az masrafla fazla miktarda üretilerek
30-50 gr'lýk þiþelerde paketlenmiþ halde
pazarlanmaktadýr.

Türkiye'de arý
sütünün önemi gün
geçtikçe daha iyi
anlaþýlmýþ ve
kullaným alanlarý
artmaya
baþlamýþtýr.
Özellikle son
yýllarda

araþtýrmacýlar
arý sütünün
üretimi ve insan
saðlýðý açýsýndan
kullanýmý konusunda
birçok araþtýrmalar
yapmýþlardýr. Ülkemizde arý sütü ile
ilgili araþtýrmalara hýz verilerek, üretiminin
artýrýlmasý için üreticiler teþvik edilmelidir.

22.. AArrýý SSüüttüünnüünn ÖÖnneemmii
Arý sütünün ham maddesi polen ve nektardýr. Ýþçi

arýlar, nektar ve poleni sindirim organlarýnda deðiþikliðe
uðratýp, baldan çok daha kuvvetli ve besleyici bir madde
olan arý sütüne dönüþtürmektedirler. Arý sütü bal ve
polenin genç iþçi arýlarýn sindirim organlarýnda
hazmedilmesi sonucunda salgýlanmaktadýr. Yani arý sütü
üretimi için gerekli maddeler kan yoluyla süt salgý
bezlerine gelmekte, süt sentezi bu bezlerde yapýlarak
üretilen süt aðýz boþluðuna akýtýlmaktadýr. Arý sütü

salgýlanýp aðýz boþluðuna verildiði anda süt
kývamýndadýr. Petek gözüne konulduktan sonra
koyulaþarak krema rengini almaktadýr. Özel bir
aromaya sahip olup, koyu kývamda, hafif ekþimsi,
kuvvetli asit karakterinde bir maddedir.

Arý sütünün iþçi balarýlarý ile ana arýlar arasýndaki
farklýlaþmayý meydana getiren biyolojik bir etki yaptýðý
bildirilmekte ve bu etkinin arý sütünün yüksek pantotenik
asit içeriðinden kaynaklandýðý tahmin edilmektedir.

33.. AArrýý SSüüttüünnüünn KKiimmyyasaall BBileþþiimii
Arý sütünün kimyasal yapýsý, elde edildiði

mevsimlere, iklim koþullarýna ve koloninin güçlü olma
durumuna göre deðiþiklikler gösterebilmektedir. Arý sütü
vitaminlerce ve özellikle B grubu vitaminlerince zengin
olup; C, D ve E vitaminleri ile diðer bazý vitaminleri de
içermektedir. Son zamanlarda arý sütünde proteinler,

yað asitleri, þekerler, steroller, fosforlu bileþikler ve
mineral maddeler yönünden yapýlan birçok

çalýþmada, arý sütünde ayrýca 10-
hydroxy- 2-decanoic asit

olarak tanýmlanan ve pek
çok bakteri ve fungusa
karþý antibiyotik etkisi

gösteren bir madde
bulunduðu da

belirlenmiþtir. Bu
madde
sayesinde arý

sütünün
mikrobial özellik

de taþýdýðý
anlaþýlmýþtýr. Bu madde,
arý sütünün kalite ve

kontrolünde belirleyici
faktör olarak önem

kazanmaktadýr.
44.. TTüükkeettiillmmeesi

Birçok faydalý etkileri görülen arý sütünün saðlýk
ve zindelik veren bir gýda maddesi olarak tüketilmesi
uygundur. Ýnsan gýdasý olarak tüketilecek arý sütü saf
halde taze olarak, bal ile çeþitli oranlarda karýþtýrýlarak,
liyofilize edildikten sonra kapsül, draje veya hap þekline
getirilerek kullanýlmaktadýr. 

Yetiþkin bir insanýn sabahlarý aç karnýna,
kahvaltýdan yarým saat önce ve tahta bir kaþýkçýk
yardýmýyla saf olarak dil altýndan günlük doz olarak 500
mg (yarým gram) alabileceðini veya vücut aðýrlýðýnýn her
kg'ý için 3 mg olarak da hesaplanabileceðini; günlük

AARRII SSÜÜTTÜÜYYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. SSeemmiirraammiiss KKAARRLLIIDDAAÐÐ
Ýnönü Üniversitesi, 
Hekimhan Meslek Yüksekokulu, Malatya.

Türkiye açýsýndan bakýldýðýnda, AB ile 2005 yýlýnda
baþlayan müzakere surecinin ilerlememesi nedeniyle,
ilerleme raporlarý Türkiye'de eskisi kadar ilgiyle
karþýlanmýyor. Ancak bu durum, raporlarýn önemini
kaybettiði anlamýna gelmiyor. 2011 ilerleme raporu
demokrasi ve temel haklar acýsýndan bazý sorunlara iþaret
ediyor. Türkiye'nin demokratikleþme sürecinde önemli
alanlar olan ifade özgürlüðü, basýn özgürlüðü ve adalet
sisteminin iþleyiþinde sorunlara temas eden rapor,
Türkiye'de çoðulculuðun ve canlý bir sivil toplumun
olduðunu da vurguluyor. 

Ýlerleme raporu 33 fasýldan oluþan baþlýklarý
kapsamaktadýr. Bunlar içinde bulunan 11. fasýl:Tarým ve
Kýrsal Kalkýnma; 12. fasýl Gýda Güvenliði, Veterinerlik ve
Bitki Saðlýðý; 13. fasýl olan balýkçýlýk ilerleme raporlarýnda
üzerine çok yorumlar yapýlan konu baþlýklarýdýr. Ýlerleme
raporunun Tarým ve Kýrsal Kalkýnma faslýnda canlý hayvan
ithalatý ve kýrmýzý et konusu bir önceki ilerleme raporunda
olduðu gibi eleþtiri konusu olmuþtur. Raporda,Türkiye'nin
kýrmýzý et ve canlý büyükbaþ hayvan ithalatýna getirdiði
kýsýtlamalar yalnýzca kýsmen ve geçici sureli olarak
kaldýrýlmýþtýr denilmektedir. Türkiye'nin uyguladýðý zirai
destek politikasý da  eleþtirilmektedir. Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðýnýn Haziran 2011 itibariyle Tarým, Gýda ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý olarak yeniden yapýlandýrýlmasý;
Çiftlik Muhasebe Kayýt Sistemi'nin 12 ildeki 600 tarýmsal
arazi ve çiftlikte uygulanmaya baþlanmasý; Kýrsal
kalkýnma alanýnda IPARD uygulamalarý ve AB fonlarýnýn
yönetilmesi konularýnda ilerleme saðlandý
bahsedilmektedir.

Tarým ve Kýrsal Kalkýnma faslý, Genel Ýþler ve dýþ
iliþkiler Konseyi (GÝDÝK) tarafýndan 11 Aralýk 2006
tarihinde Türkiye'ye iliþkin  olarak kabul edilen ve 14/15
Aralýk 2006'da Avrupa Konseyi tarafýndan onaylanan
kararlarýn kapsadýðý sekiz fasýldan biridir. Kýbrýs bayraðý
taþýyan veya uðradýðý son liman Kýbrýs'ta olan gemi ve
uçaklarýn taþýdýðý mallarýn serbest dolaþýmý üzerindeki
sýnýrlamalar devam ettiði müddetçe, Türkiye bu fasla
iliþkin müktesebatý bütünüyle uygulayabilecek konumda
olmayacaktýr þeklinde eleþtiriye konu olmuþtur. Ýlerleme
kaydedilmediði vurgulanmýþtýr. 

Ýlerleme raporunun 12. faslý Gýda güvenliði,
veterinerlik ve bitki saðlýðýdýr. Veterinerlik politikasý

alanýnda
mevzuatýn
aktarýlmasý ve
uygulanmasý;
ithalat denetim
sistemlerine yasal
uyum
(uygulamada
halen eksiklikler
bulunmaktadýr);
ulusal kalýntý

izleme planýnýn uygulanmasý ve izlenmesi; gýda güvenliði
alanýnda yasal uyum; gýda iþletmelerinin müktesebata
uyumlu þekilde sýnýflandýrýlmasý; gýda güvenliði alanýnda
etiketleme, sunum ve reklam, gýda katký maddeleri ve
saflýk kriterleri, ekstraksiyon çözücüleri, hýzlý dondurulmuþ
gýda maddeleri, özel beslenme amaçlý gýdalar, ýþýnlanmýþ
gýdalar ve mineral sulara iliþkin mevzuata uyum ve
uygulamalar; gýda ve yemin piyasaya arzý alanýnda gýda
isletmelerinin AB standartlarýyla uyumlu hale getirilmesi ve
hayvansal yan ürünler; gýda güvenliði alanýnda aroma
maddeleri, gýda takviyeleri ve yeni gýdalar ile ilgili
mevzuat uyumu; yem için özel kurallar alaný;

Tarým ve Köyisleri Bakanlýðýnýn yeniden
yapýlandýrýlarak kapasitesinin artýrýlmasý konularýnda
ilerleme kaydedilmiþtir. 

Sýðýr türü hayvanlarýn kimliklendirilmesi ve
hareketlerinin kayýt altýna alýnmasý konularý eleþtirilmiþ ve
sýnýrlý ilerleme olduðu raporlanmýþtýr. 

Bulaþýcý süngerimsi ensefalopati hastalýðýnýn
kontrolü; ev ve süs hayvanlarýnýn ticaret dýþý amaçlarla
hareketlerinin kontrolü; sýðýr eti ve türevlerine uygulanan
fiili ithalat kýsýtlamalarý halen tam olarak kaldýrýlmamýþtýr;
hayvan refahýna iliþkin konularda ilerleme kaydedilmemiþ
denilmektedir. Bununla birlikte Veterinerlik denetimleri ve
kontrollerinin finansmaný; gýda ve yemin piyasaya arzý
alanýnda, hijyen paketinin iç hukuka aktarýlmasý;
Veterinerlik denetimleri ve kontrollerinin finansmaný,
hayvan refahý ve zootekni; GDO'lara iliþkin yasal
düzenleme kabul edilmiþtir ancak bu, AB müktesebatý ile
uyumlu deðildir denilmekte ve ilerleme saðlanmadý
denilmektedir. 

Ýlerleme raporunun 13. faslý Balýkçýlýkla ilgilidir.
Tarým ve Köyisleri Bakanlýðý'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý;
idari yapýlar; Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname'nin yürürlüðe girmesi; Balýkçýlýk ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüðünün kurulmasý; Kaynak ve filo yönetimi;
Su Ürünleri Bilgi Sistemi'nin güçlendirilmesi konularýnda
ilerleme kaydedilmiþ  denilmektedir. Balýkçýlýk faslýnýn AB
müktesebatýna uyum; piyasa politikasý ve devlet destekleri;
Gümrük Birliði'nin tam ve istisnasýz uygulanmasý konularý
eleþtirilmiþ ve ilerleme kaydedilmemiþ denilmiþtir.



1110

alýnmasý gereken dozun, vücut aðýrlýðýnýn her kg'ý için 10
mg saf arý sütü olarak önerilebileceðini ve ayrýca arý
sütünün alýþkanlýk yapmayan, her yaþta alýnabilen bir
gýda maddesi olarak bildirilmektedir.

55.. SSaakkllaannmmaassýý
Arý sütü, taze olarak 2 ay için +5 C'de

buzdolabýnda saklanabilirken; 2
aydan sonra yavaþ yavaþ
özelliðini kaybetmektedir.
Donmuþ ve kurutulmuþ
arý sütü ise, -18C'de 6 ay
bozulmadan
saklanabildiði
halde, oda
sýcaklýðýnda 6
saat tutulduktan
sonra bozulmaya
baþlamaktadýr . Saf
arý sütü genelde koyu
renkli cam kaplarda
saklanmalýdýr.
Dayanýklýlýðýný daha fazla
artýrabilmek için, 5 kat granüle
olmuþ balla karýþtýrýlmalýdýr. Ayrýca arý sütü
kaplarý buzdolabýndan çýkarýlarak taþýnacaksa,
özel buz kaplarý içinde nakledilmeli, soðuk zincir
kopmamalýdýr.

66.. AArrýý SSüüttüünnüünn EEttkkiissii vvee KKuullllaannýýmm AAllaannýý
1960'lý yýllarýn ortalarýnda arý sütü, tedavi edici ve

kuvvet verici özelliklerinden dolayý diyetlerde ve kozmetik
sanayinde geniþ kullanýn alaný bulmuþtur.

Dokulara fazla oksijen girmesinin saðlanmasý,
metabolizmanýn düzenli çalýþmasý, bedeni ve zihni
yorgunluða karþý direncin arttýrýlmasý, sinirlerin
sakinleþtirilmesi, vücuda canlýlýk ve zindelik
kazandýrýlmasý, hücre onarýcý ve yapýcý özelliði ile cilt
bozukluklarýnda, erken yaþlanma ve yýpranmaya mani
olmada, soðuða karþý direncin arttýrýlmasýnda, kan
dolaþýmýnýn hýzlandýrýlmasýnda, kandaki kolesterol ve
total lipit seviyelerinin düþürülmesinde, hipoglisemik (kan
þekerini düþürücü) etkisinin olduðu, sindirim sistemi
bozukluklarýnda, çocuklarýn iþtahlarýnýn açýlmasýnda,

çocuklarýn diþ ve kemiklerinin geliþmesinde, çocuklarýn
dimað ve zekalarýnýn geliþmesinde, çocuk astýmýnýn
tedavisinde, sporcularýn enerji ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasýnda, kalbin myocardium tabakasýnýn
kuvvetlendirilmesinde, yüksek ve alçak tansiyonlarýn
ayarlanmasý, karaciðer fonksiyonlarýnýn düzenlenmesi,
zayýflýðý önlemede, kansýzlýðýn giderilmesinde, bakteriyel
ve viral hastalýklara karþý baðýþýklýk saðlanmasýnda,
gastrit ve mide ülserinde oluþan yaralarýn tedavisinde,
hanýmlarýn menopoz devresindeki asabi hallerinin
giderilmesinde, yaþlý erkeklerde prostat vakalarýnýn
tedavisinde, cinsi kudretin arttýrýlmasýnda, iktidarsýzlýðýn
önlenmesinde, kýsýrlýk tedavisinde, sperm aktivitesinin
arttýrýlmasýnda, cilt ve saç hastalýklarýnda tedavi edici
doðal besin olarak kullanýldýðý bildirilmektedir.

Arý sütü kan üretimini kolaylaþtýrýr. Anemiyi giderir.
Hormonal faaliyetleri düzenler. Kalp damarlarýný temizler.

Astým, bronþit, tüberkülozlu hastalarda, sinir depresyon
ve asabiyeyi önlemede, mide ve baðýrsak

rahatsýzlýklarýnda, böbrek ve idrar yollarý
rahatsýzlýklarýnda, döl tutma

oranýnýn artmasýnda ve cilt
maskelerinde, beyin
performansý gerektiren

durumlarda özellikle
öðrencilerin sýnav

dönemlerinde
daha baþarýlý
olmalarýnda,

çocuk sahibi olmak
isteyenlere yardýmcý

olmasýnda, sporcularýn
harcadýklarý aþýrý enerjiyi

dengelemede, yarýþma
önceleri yapýlan kürlerle

vücuda mukavemet ve aktivite
kazandýrarak sporcunun öz enerjisini en

rantabl bir þekilde kullanmasý için beyin-beden
uyumunu saðlanmasýnda, hamilelerde gebeliðin saðlýklý
geçmesinde, fetusun ve annenin saðlýklý beslenerek
zararlý etkilerden korunmasýnda pek çok ülkede
kullanýlmaktadýr.

Physalis (Altýn Çilek) dünyada en yaygýn ismiyle Çin
feneri (Physalis alkekeni) olarak bilinir. Physalis gerek süs
özellikleri için bahçe peyzajlarýnda ve sonbaharda hasat
edilmek üzere meyvesinden faydalanmak üzere yetiþtirilir.
Fener þekilli yeþil kapsül içerisindeki meyvesi portakal
rengine döner sonra dökülmeye baþlar. Bahçelerde
görüntüsü için kullanýlan Çin feneri sonbahar aylarýnda
hasat edilir. Dinlendirildiðinde tatlýlaþan altýn çilek birçok
ülkenin mutfaðýnda harika bir lezzet olarak yerini almýþtýr.

Ortasý kahverengi olan sarý çiçeklere sahip bir
bitkidir. Ayný ismi taþýyan meyvesi ise olgunlaþtýktan sonra
sarýmtýrak rengini almaktadýr. Bu meyve birçok toprak
tipinde yetiþmekle birlikte en önemli özelliði çorak
topraklarda da verim verebilmesidir. Bitki olarak çok
kýrýlgan ve hassas bir yapýya sahiptir. Physalis'in acutifolia,
alkagengi, angulata, angustifolia, arenicola, carpenteri
gibi baþlýca çeþitleri bulunmaktadýr. Dünyada daha çok
Amerika, Güney Afrika ve Ýsrail'de yaygýn olarak
yetiþtirilmektedir.

YYaarraarrllaarrýý
- Dünyanýn en zengin lif oranýna sahip meyvesidir.
- Kilo vermeye yardýmcý ve son derece faydalý bir

meyvedir.

- Diyabet (þeker) hastalarýna faydalý olduðu
gözlemlenmiþtir.

- Antioksidan oraný yüksektir.
- Kalp, verem ve idrar yolu hastalýklarýnýn

tedavisine yardýmcý olur.
- C, B1, B2, B3 vitamini ve mineraller bakýmýndan

çok zengin bir meyvedir.
- Potasyum deðeri çok yüksek bir meyvedir.
- Kalsiyum deðeri aþýrý zengin olduðundan

çocuklarýn geliþiminde çok etkilidir.
- Metabolizmanýn hýzlý çalýþmasýna katkýlarý olduðu

bilinmektedir.
- Kan dolaþýmýný düzenlemede pozitif etkileri vardýr. 
- Ýdrar söktürmeye faydalarý vardýr.
- Kalorisi azdýr. Sindirim sistemindeki parazitleri yok

etmeye yardýmcý olur.
- Deri gerici özelliði olduðundan, yaþlanmayý

geciktirmeye yardýmcý olur.
- Kandaki fazla ürik asitin atýlmasýna yardýmcýdýr.
- Kaný arýndýrmaya yardýmcý olur. Görme sinirlerini

yapýlandýrmaya yardýmcý olur.
- Prostat ve boðaz hastalýklarýnýn tedavisinde

olumlu etkileri olduðu gözlenmiþtir.
- Reçel, meyve salatalarý, tatlýlar ve turtalarda

kullanýlýr.

AALLTTIINN ÇÇÝÝLLEEKK EErrccaann KKAARRAADDUUMMAANN
Ziraat Mühendisi.

(Physalis peruviana)
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YYeettiiþþttiirriicciilliiððii
SSýýccaakkllýýkk ÝÝsstteeððii :: Günlük güneþ ýþýðýndan daha fazla

faydalanacak tam güneþ veya kýsmi gölge, bir dikim
bölgesi seçilmelidir. Phyalis birçok toprak koþullarýna
uyum saðlayabilmektedir. Genellikle gübre veya kum gibi
herhangi bir özel bir isteði yoktur. Altýn çilek bitkisi, fide
döneminde nemi sever, meyve ve meyve olgunlaþma
döneminde yüksek nemden hoþlanmaz. Nemli
ortamlarda hastalýklar artar; ama kök çevresinin düzenli
su almasýný ister. Altýn çilek bitkisini örtü altýnda fide
dönemindeki sýcaklýk isteði 18-20°C iken yetiþme
döneminde 25°C dir. 30°C'nin üstündeki sýcaklýkta
meyve tutumu sorun olur. Bu sýcaklýklarýn
üzerine çýkýldýðýnda
meyvelerde dökülmeler
görülür. 10°C'nin
altýndaki sýcaklýkta bitki
geliþmesi durur.

EEkkiimmii ::
Tohum ekiminde
dikkat edilecek
hususlar þunlardýr:
Torf sýcaklýðý 20°C ve
nispi nem 65- 70 arasý
olmasý gerekir. Tohumlar en
fazla 0,5-1 cm arasý derinliðe
atýlmalýdýr. Yüzlek ve derin ekiminden
kaçýnýlmalýdýr. Uygun koþullarda tohumlar 7-10 gün
sonra çimlenirler ve yaklaþýk 35-60 gün sonra dikim
büyüklüðüne ulaþýrlar. Tohum ekiminden sonra
tohumlarýn yüzeye çýkmamasý için su püskürtme ile verilir
ve topraðýn sürekli nemli kalmasý saðlanýr. pH'ý 5,5-7
olan, kumlu topraklardan hafif killi topraklara kadar
deðiþik topraklarda yetiþir. Dikim yapýlmadan önce
mutlaka toprak analizleri yaptýrmalý, çýkan sonuçlara göre
gübreleme yapýlmalýdýr

GGüübbrreelleemmee :: Fide dikiminden 10-15 gün önce
topraðýn yüzüne Suni gübre olarak 55 kg amonyum nitrat
gübresi serilir, en az 15-20 cm derinliðinde toprak
iþlenerek karýþtýrýlýr. Ekim öncesi son sürüm esnasýnda
topraða dekara 200 kg yanmýþ ahýr gübresi verilmesi
yararlý olacaktýr. Fazla kimyasal gübreyi seven bir bitki
deðildir. Özellikle azotlu gübrelerin fazla verilmesi halinde
sürekli boy verir ve çiçeklenmeyi azaltýr. Bir önceki
dönemde topraktan kaynaklanan hastalýk ve nematod
problemi görülen alanlarda toprak ilaçlamasý
yapýlmalýdýr. Toprak 20 cm derinlikte iþlenmelidir.

Dikim :: Altýn çilek fideleri 5-6 gerçek yapraklý
olduðu zaman hazýrlanmýþ olan fide dikim yerlerine tek
sýra olmak üzere, sýra üzeri ve sýra arasý 100 x 120 cm,
ara ile dikilmelidir. Fideler havanýn serin olduðu saatlerde
ve toprak tavý yeterli olduðu zaman dikilmelidir. Dikimde
çukurlar derin olmalý, kök boðazýna kesinlikle toprak
gelmemelidir. Daha önce ayarlanan dikim aralýklarýna
fide dikim iþlemi yapýlýr. Fide dikim iþlemi yapýlmadan

önce, kök mantari hastalýklarý önleyici ilaçlar
kullanýlmalýdýr. Fideler 5-6 gerçek yapraða ulaþtýðýnda
dikim yapýlmalýdýr. Dikim yapýlýrken fide torfunun en üst
kýsmý ile toprak yüzeyi ayný hizada olmasý gerekir.
Dikimden sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Fideler 20
- 30 cm boya ulaþtýðýnda ipe alýnmalýdýr.

AAsskkýýyyaa AAllmmaa :: Altýn çilek 20-30 cm boylanýnca dip
kýsmýndan geniþçe olmak þartýyla bir düðüm atýlýr ve diðer
tepedeki tele baðlanarak ipe alýnýr; ancak bitkinin gövde
ve büyüme noktalarý gevrek olduðundan ipe alma ve
sarmada bitkinin yaralanmamasýna dikkat edilmelidir.

BBuuddaammaa :: Bitkinin ana gövdesi üzerinden
çok sayýda yan dallar çýkar. (8-10 yan dal) bu

dallarý budama yapmak
suretiyle 4’e indirilir ve aský
teline iple baðlanýr. Budama

yaparak bitkinin daha iyi
havalanmasý ve ýþýk
almasý saðlanýr
böylece bitkimizin

meyve kalitesi artmýþ
olur.

SSuullaammaa :: Sabahýn
erken saatlerinde yapraklar

donuk renkte ise bitkinin
sulanmasý gerekir. Ýlk meyveler görüldükten

sonra sýcak havalarda hafif topraklarda her 2-3
günde bir, aðýr toprakta 3-7 günde bir sulanmalý, az su
sýk aralýk prensibi uygulanmalýdýr. Damla sulamada; 1,5
ton/da'dan baþlanýr bitki büyüklüðüne göre 5 ton/da ile
noktalanýr. Damla sulama; bitkinin su ihtiyacýný günlük
olarak cevap verebilmesi yanýnda, gübrelemenin de
birlikte yapýlmasýna imkân vermektedir. Sulama zamanýný
tayininde en pratik yol, bitkinin kök bölgesindeki topraðýn
tavýný kontrol ederek yapýlmalýdýr.

HHaassaatt :: Mayýs ayýnda tarlaya þaþýrtýlýr. Ýlk hasat
olgunluðuna gelmesi temmuz-aðustos aylarýnda olup;
hasat ekim-kasým aylarýna kadar devam etmektedir. Yere
dökülen yapraklar ve dallar sonrasýnda, bir sonraki
ilkbaharda Physalis çok yýllýk bir bitki olup tekrar
canlanacak ve büyümeye baþlayacaktýr. Bir kök altýn çilek
yýl boyunca 1-3 kg arasý meyve vermektedir. Bu
doðrultuda iyi bir bakýmla dekardan yaklaþýk 1-2 ton
civarý ürünün alýnabilmesi mümkündür.

Muuhhaffazaa KKoþuullllaarrýý :: Meyvesi 7°C de %70-80
nemde muhafaza edilmelidir.

Samsun'da 2002 yýlýnda toplam 37 Milyon TL
tarýmsal destek verilmiþ iken, 2010 yýlýnda tarým
sektörüne 104,8 Milyon TL destek verildi. 2011 yýlýnda ise
Mart ayý sonu itibariyle 43 Milyon TL desteðe ulaþýldý.
2002 yýlýnda 808 Bin TL prim desteði verilmiþ iken, 2010
yýlýnda 19,6 Milyon TL destek verildi. 2011 yýlýnda ise
Mart ayý sonu itibariyle 11 Milyon TL desteðe ulaþýldý.
2003-2011 yýllarýnda, çiftçilerimize toplam 82,9 Milyon
TL prim desteði verildi. 2002-2010 döneminde, çiftçimize
ödenen prim miktarý 24 kat arttý. Samsun'da 2002 yýlýnda
1,4 Milyon TL hayvancýlýk desteði verilmiþ iken, 2010
yýlýnda 20,4 Milyon TL destek verildi. 2011 yýlýnda ise
Mart ayý sonu itibariyle 16,5 Milyon TL desteðe ulaþýldý.
2003-2011 yýllarýnda, çiftçilerimize toplam 128,6 Milyon
TL hayvancýlýk desteði verildi. 2002-2010 döneminde,
çiftçimize ödenen hayvancýlýk desteði miktarý 14,6 kat
arttý.

Tarým-sanayi entegrasyonunu saðlayan %50 hibe
destekli Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi
Programý ve Kýrsal kalkýnma hamlesi 2006 yýlýnda
baþladý. Böylece, tarýmsal ürünlerin iþlenmesi,
paketlenmesi, ambalajlanmasý, depolanmasý ve Makine
ekipman alýmý gibi ekonomik yatýrýmlar desteklendi.
1.845 adet makine-ekipman alýmý için 8,6 Milyon TL hibe
desteði verildi. Samsun da 1999-2002 döneminde 3 adet
kooperatif projesine 900 Bin TL kredi desteði saðlanmýþ
iken, 2003-2011 döneminde 36 adet kooperatif
projesine 29,7 Milyon TL destek saðlandý. Bu projeler ile
1.796 aile desteklendi. 13,3 Milyon TL tutarýnda 73 proje
tamamlanarak, 728 kiþiye istihdam saðlandý.Son yýllarda
Dünya genelinde yaþanan krizlere raðmen Türkiye'de
tarým sektörü, 2008 yýlýnda %4,3, 2009 yýlýnda %3,6 ve

2010 yýlýnda ise %2,4 oranýnda büyüme göstererek genel
ekonomiye olumlu etki saðlamýþtýr. Tarým sektörü son 7
yýlýn 6'sýnda büyümüþtür (Sadece 2007 yýlýnda, Türkiye
son 72 yýlýn en kurak günlerinin yaþanmýþ olmasý
nedeniyle tarýmsal üretim olumsuz etkilenmiþtir). 2011 yýlý
6 aylýk döneme ait büyüme rakamlarýna göre; 2011
yýlýnýn da büyüme ile tamamlanacaðýný söylemek
mümkündür. Bu durumda son 8 yýlýn 7'sinde büyüme
olmasý beklenmektedir. Ayný zamanda, son 50 yýlýn en
istikrarlý dönemi olarak 2004-2011 dönemleri olacaktýr.
Bunun en önemli sebebi, istikrarla uygulanan tarým
politikalarý ve araçlarýnýn etkinliði ile saðlanan yapýsal
deðiþim ve dönüþümdür.

2011 yýlýnda da tarým sektörü ekonomiye olumlu
etki saðlamaya devam etmektedir. 2011 yýlýnýn ilk altý
aylýk döneminde sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasýla
%10,2 artmýþ, Tarýmsal Gayri Safi Yurtiçi Hasýla ise %6,8
oranýnda artmýþtýr. Yine 2011 yýlýnýn ikinci üç aylýk
döneminde önceki yýlýn ayný dönemine göre cari fiyatlarla
Gayri Safi Yurtiçi Hasýla %19,2 artmýþ, tarýmsal Gayri Safi
Yurtiçi Hasýla ise %19,7 oranýnda artmýþtýr.

2011 yýlý Temmuz döneminde, Türkiye'de kurumsal
olmayan nüfus bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1
milyon 49 bin kiþilik bir artýþ ile 72 milyon 421 bin kiþiye,
kurumsal olmayan çalýþma çaðýndaki nüfus ise 1 milyon
63 bin kiþi artarak 53 milyon 635 bin kiþiye ulaþmýþtýr.

2011 yýlý Temmuz döneminde istihdam edilenlerin
sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre 1 milyon 475 bin
kiþi artarak, 24 milyon 953 bin kiþiye yükselmiþtir. Bu
dönemde, tarým sektöründe çalýþan sayýsý 421 bin kiþi,
tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý 1 Milyon 54 bin kiþi
artmýþtýr. 2010 yýlý Haziran ayýnda toplam istihdamda
tarým sektörünün payý % 26,8 iken; 2011 yýlý Haziran
ayýnda ise % 26,9 olmuþtur.

TTÜÜRRKKÝÝYYEE vvee SSAAMMSSUUNN

TTAARRIIMM SSEEKKTTÖÖRRÜÜ
BBuurrhhaann HHEEKKÝÝMMOOÐÐLLUU
Ziraat Mühendisi.
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Dünya üzerinde çayýr mera alanlarý savaþ ve tabii
afet durumlarýnda olumsuz yönde etkilenmiþ, bu
dönemlerde meralar sürülerek tarla ve bahçe alanlarý
haline getirilmiþlerdir. Ancak nüfus artýþý nedeniyle ortaya
çýkan beslenme sorunlarý da zaman zaman meralarýn
tarým arazisi haline getirilmesine yol açmýþtýr. Olumsuz
þartlar ortadan kalktýðýnda kimi ülkeler yeniden meralarý
tesis etmiþler, kimileri de meradan elde edecekleri ot
verimine eþdeðer yem bitkileri yetiþtirmiþlerdir. 

Tarým ve hayvancýlýðýn geliþtiði ülkelerde çayýr ve
meralar toplam arazinin önemli bir kýsmýný kaplarlar. Bu
ülkelerde çayýr mera alaný toplam arazinin %20'si ile
%50'si arasýnda yer almýþtýr. Kaba yem ,"Doðal haliyle
hayvana verildiðinde su içeriði %15-20'den yada ham
selüloz içeriði kuru madde de %16-18'den daha fazla
olan ve yemlemede kullanýlabilen her türlü materyal"
kaba yem olarak tanýmlanmaktadýr.

Ruminant hayvanlarýn beslenmesinde kullanýlan
kaba yemler daha çok taze, kurutulmuþ veya
silaj þeklinde rasyonlarýn temel kýsmýný
oluþturan düþük enerjili yemler
oluþturmaktadýr. Çayýr, mera, otlaklardan elde
edilen buðdaygil veya baklagil yeþil yemler,
bunlarýn kuru otlarý veya silajlar ruminant
rasyonlarýnda kullanýlan diðer kaba yemlerdir.
Protein içeriði bakýmýndan kalitesiz olan bu
yemler ruminant hayvanlar tarafýndan
deðerlendirilebilmektedir. Süt sýðýrlarýnýn
rasyonlarýnda kullanýlacak kaba yemlerin iyi
kalitede olmasý istenir. Gerek yüksek süt verimi

ve süt kalitesi gerekse de baþarýlý bir gebelik için
rasyonlara ilave edilecek kaba yemlerin iyi kalitede
olmasý arzulanýr. Kaba yemler sadece hayvanlarýn besin
madde ihtiyacýný karþýlamamakta ayný zamanda
hayvanlarýn sindirim sisteminin çalýþmasý için de son
derece önemlidir. 

DDüünnyyaaddaa YYeemm BBiittkkiillerii ÜÜrrettimi
Dünyada, tarýmda ileri gitmiþ birçok ülkede toplam

tarla arazisi içerisindeki yem bitkilerinin payý büyüktür.
Örneðin, Avustralya'da bu oran %50'ye yaklaþýrken,
birçok Kuzey Avrupa ülkesinde %25'ler düzeyinde
bulunmaktadýr. Ýncelenen Avrupa ülkelerinde en düþük
paylardan biri ülkemize aittir. Bu ülkelerde tek bir yem
bitkisi bile, ekilebilir alan içerisinde büyük bir yer
kaplayabilmektedir. Yurdumuzda yonca ekim alaný 569
bin ha. kadar olduðu halde, Ýtalya'da 1.3 milyon ha,
Kanada'da 2.5 milyon ha, Arjantin'de 7.5 milyon ha, ABD
ise 11 milyon ha'a ulaþmaktadýr.

2011 Temmuz döneminde Ýþsizlik oraný % 9,1 tarým
dýþý iþsizlik oraný ise % 11,8 seviyesinde gerçekleþmiþtir.
Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine
göre 273 bin kiþi azalarak 2 milyon 509 bin kiþiye
düþmüþtür. Geçen yýlýn ayný dönemine göre tarýmsal
istihdamda artýþ olmasý Tarým sektöründe geniþleme
olduðunun bir göstergesidir.

DDüünnyyaa BBaannkkaassýý RRaappoorruunnddaa TTaarrýýmm
Dünya Bankasý 2009 yýlý Raporunda; üretici

fiyatlarýna göre Türkiye tarýmda dünyada 7’inci büyük
ülke olmuþtur.  Dünya Bankasý verilerine göre, 2008
yýlýnda 2 trilyon 248 milyar 165,5 milyon dolar olan
dünya tarýmsal üretim deðeri, yüzde 2,08 azalarak, 2009
yýlýnda 2 trilyon 201 milyar 288,5 milyon dolara
gerilemiþtir. Genel ekonomide üst sýralarda yer alan Çin,
2009’da, dünya tarýmsal hâsýlasýnda liderliðini
sürdürerek dünya tarýmsal hâsýlanýn yüzde 23,4’ünü tek
baþýna gerçekleþtirmiþtir. 515,7 milyar dolar ile Çin,
dünya tarýmsal hasýla listesinde ilk sýrada yer alýrken, onu,
229 milyar dolar ile Hindistan, 133,1 milyar dolar ile
ABD, 83,4 milyar dolar ile Brezilya izlemiþtir. Endonezya
5. sýrada ve Japonya, 6. sýrada yer alýrken, Türkiye, 50
milyar 813,2 milyon dolar ile 7. sýraya yükselmiþtir.

OECD 22011 RRaporunda TTarým 
Merkezi Paris'te bulunan OECD, üye ülkeler ve

geliþmekte olan bazý ülkeleri de kapsayan 2010 yýlý tarým
alanýndaki izleme ve deðerlendirme raporunu 25 Eylül
2011 tarihinde yayýmladý. Ekonomi Ýþbirliði ve Kalkýnma
Örgütüne (OECD) üye ülkelerde tarým sektörüne yapýlan
destek azalýrken, sadece Türkiye'de bu oran artýþ
göstermiþtir. OECD ülkelerinde 2010 yýlýnda tarým
sektörüne verilen destek rekor seviyede düþerek 227
milyar dolara inmiþtir. 2010 yýlýnda tarým sektörüne
verilen destek 1980'li yýllardan bu yana en düþük seviyeye
inmiþtir.

Bu rapora göre 1995-1997 yýlýndan bu yana tarým
sektörü desteði bütün OECD ülkelerinde düþerken bir tek
Türkiye'de artýþ gösteriyor. Tarým sektöründe çalýþanlarýn,

ülkedeki toplam istihdam içindeki oranýnýn 1995 yýlýnda
yüzde 43 olan bu oranýn 2009 yýlýnda yüzde 25 indiðine
dikkat çekilmiþtir. Türkiye'de tarým sektörünün GSYH'ye
oranýnýn 1995 yýlýnda yüzde 12 iken, bu oranýn 2009
yýlýnda yüzde 8,5'e düþtüðü vurgulanmýþtýr.

AABB 22001111 ÝÝlleerrlleemmee RRaappoorruunnddaa TTaarrýýmm
Tarým ve Kýrsal Kalkýnma baþlýðý altýnda;
"Ortak Tarým Politikasý (OTP) konusunda mevzuat

uyumu bakýmýndan bazý ilerlemeler kaydedilmiþtir. Tarým
ve Köyiþleri Bakanlýðý yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname Haziran 2011'de
yürürlüðe girmiþtir. Bu Kararname, OTP'nin uygulanmasý
için gerekli idari yapýlarýn geliþtirilmesi bakýmýndan
önemli bir adým teþkil etmektedir.

"Müzakereler bakýmýndan kilit unsur olan tarým
istatistikleri konusunda, bir stratejinin kabul edilmemiþ
olmasý bir eksiklik olarak devam etmektedir.

"Bir diðer kilit unsur olan tarýmsal destek
politikalarýnýn OTP'ye uyarlanmasýna yönelik bir strateji
geliþtirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiþtir.

"Canlý sýðýr, sýðýr eti ve bunlardan elde edilen
ürünler üzerindeki fiili ithalat yasaðý hâlâ yalnýzca kýsmi ve
geçici olarak kaldýrýlmýþ durumdadýr. Yasaðýn tamamen
kaldýrýlmasý, bu fasýldaki müzakereler bakýmýndan kilit
unsur olmaya devam etmektedir.

"Ortak piyasa düzenleri konusunda ilerleme
kaydedilmemiþtir.

"Kýrsalkalkýnmaya iliþkin olarak kayda deðer
ilerleme saðlanmýþtýr. Türkiye, Katýlým Öncesi Mali Araç-
Kýrsal Kalkýnma Bileþeni (IPARD) baðlantýlý yapýlarýný
güçlendirmeyi sürdürerek, Aðustos 2011'de, 17 ilde üç
tedbir için AB fonlarýnýn yönetimine iliþkin yetkiyi
devralmýþtýr. Yetki devri kararý, AB tarafýndan finanse
edilen, tarýmsal iþletmelere ve iþleme tesislerine ve kýrsal
kalkýnma projelerine iliþkin yatýrýmlarýn Türkiye tarafýndan
yönetilmesine zemin hazýrlamýþtýr.

"Organik tarým konusunda, organik tarýmýn
esaslarýna ve uygulanmasýna iliþkin yönetmelik kabul
edilmiþtir.

SSAAMMSSUUNN''DDAA 

YYEEMM BBÝÝTTKKÝÝLLEERRÝÝ ÜÜRREETTÝÝMMÝÝNNDDEEKKÝÝ GGEELLÝÝÞÞMMEELLEERR
MMuussttaaffaa AALLTTIINNDDEEÐÐEERR RRýýffaatt CCOOÞÞKKUUNN 
S t r a t e j i  G e l i þ t i r m e  B i r i m i
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TTüürrkkiiyyee''ddee YYeemm BBiittkkiilleerrii ÜÜrreettiimmii::
Türkiye`nin 1950-2000 yýllarý arasý 50 yýllýk yem

bitkileri ekiliþleri incelendiðinde, 1950 yýlýnda 4.200 ha
iken, 2000 yýlýnda bu rakam 250.800 ha olmuþtur.
Korunga ekiliþ alaný 1950 yýlýnda 2.000 ha iken, 2000
yýlýnda 107.500 ha'a ulaþmýþtýr. Fið ekiliþ alanlarý 1950
yýlýnda 30.000 ha iken, 2000 yýlýnda bu rakam 225.300
ha olmuþtur. Burçak ise yýllar itibariyle ekiliþ alanlarýný
kaybetmiþtir. 1950 yýlýnda 130.600 ha olan burçak ekim
alaný 2000 yýlýnda 3.600 ha`a gerilemiþtir.

2009 yýlý TÜÝK rakamlarýna göre, Türkiye'nin
iþlenebilir tarým alaný 20.840.793 hektardýr. Tarla bitkileri
ürünlerinin ekim alaný 16.581.603 hektar ve nadas
alanlarý 4.259.190 hektardýr. 1.585.681 hektar olan yem
bitkileri ekim alaný, toplam iþlenebilir tarým alanýnýn
%7.61'ini oluþturmaktadýr.

Silajlýk mýsýrda dahil toplam yem bitkileri üretimi
11.4 milyon tondur. Toplam 10.946.239 adet olan
büyükbaþ hayvan varlýðý için 33.5 milyon ton kaba yeme
gereksinim duyulmaktadýr. Yaklaþýk 24 milyon adet olan
koyun ve 5.6 milyon keçi için ise toplam olarak 8.3 milyon
ton kaba yem gerekmektedir. Çayýr meralarýmýzdan
yaklaþýk 7.3 milyon ton kuru ot elde edildiði varsayýlýrsa,
kaba yem üretimimizin 25 milyon ton civarýnda artýrýlmasý
gerekmektedir.

Türkiye'de fið ve yonca yem bitkileri ekiliþlerinde
baþý çekmektedir. Bunlarý silajlýk mýsýr ve korunga ekiliþ
alanlarý izlemektedir. Ekiliþ alaný her geçen gün azalan
burçaðýn yem bitkileri içerisindeki payý oldukça düþüktür.

Samsun Ýli Bafra ilçesinde sulu tarým arazisi
þartlarýnda profesyonel süt sýðýrcýlýðý yapan iþletmeler 1
dekar araziden üretilen silajlýk mýsýr ve silajlýk Macar
fiðinden kaba yem üretimi ile 1 büyük baþ hayvanýn 1
yýllýk kaba yem ihtiyacýný yaklaþýk olarak
karþýlamaktadýrlar. Yýl içerisinde mayýs ayýnda ekimi
yapýlan silajlýk mýsýr eylül-ekim ayýnda hasat edilip silaj
yapýlamakta;sonrasýnda ekim-kasým ayýnda silajlýk Macar
fiði ekimi yapýlýp nisan-mayýs ayýnda hasat edilerek silaj
yapýlmaktadýr. Bu iþlemlerde 1 dekar alana mýsýr

bitkisinden en az 7-8 bin bitki çýkacak þekilde tohum
ekilmektedir. Her mýsýr bitkisinin koçanýyla birlikte en az 1
kg silaj verimi verdiði kabul edilerek 1 dekardan yaklaþýk
7.000 kg silaj elde edilmektedir. Macar fiði hasadýndan
yaklaþýk 3.000 kg silaj elde edilmektedir. Toplamda
10.000 kg silaj elde eden iþletme 1 büyükbaþ hayvanýn
(10.000 kg/365 gün=27 kg) günlük 27 kg silaj ihtiyacýný
karþýlayabilmektedir. Sulu tarým arazilerinde normal
þartlarda 100 büyükbaþ hayvaný olan üretici bu üretimi en
az 100 dekar arazide yaparak yaklaþýk olarak kaba yem
ihtiyacýný karþýlamaktadýr.

SSaammssuunn''ddaa YYeemm BBiittkkiilleerrii ÜÜrreettiimmii
Samsun'da yýllar itibariyle deðiþiklik olmasýna

raðmen yem bitkileri ekiliþinden artýþ görülmemektedir.
Samsun Ýlinde yem bitkilerinin 10 yýllýk geliþimine
bakýldýðýnda mýsýrýn 2004 yýlýna kadar yem bitkisi olarak
üretimi gözükmezken 2004 yýlýnda silajlýk mýsýr üretimi
433.000 dekar iken 2010 yýlýnda 145.000 dekara
ulaþmýþtýr. Buna karþýn hasýl mýsýr ekim alaný 23.000
dekardan 350 da'a gerilemiþtir. Hasýl mýsýr alanlarý
azalýrken silajlýk mýsýr alanlarý 3-4 misli artmýþtýr. Yýllar
itibariyle yem bitkileri ekiliþ ve üretiminde yaþanan artýþlar
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn hayvancýlýðýn,
dolayýsýyla yem bitkilerini desteklemesi sonucunda
olmuþtur.

Dünyada en çok yetiþtirilen yonca birim alana
protein verimi yüksek, vitaminler yönünden zengin olan
yoncanýn kuru ve yeþil otu her türlü hayvan için lezzetli ve
besleyicidir. Otu yeþil veya kurutularak hayvanlara
yedirildiði gibi, silo ve pelet yeme iþlenebilir. Tüm bu üstün
özelliklerine raðmen Samsun ilinde yonca üretim alanlarý
yeterince artmamýþtýr. 2004 yýlýnda 10.000 da civarýnda
olan yonca üretim alaný, 2010 yýlýnda 5.400 da alana
gerilemiþtir. Yonca üretim alanlarý yarý yarýya azalmýþtýr.

Korunga Orta ve Doðu Anadolu ile geçit
bölgelerinde yaygýn olarak yetiþtirilen bir yem bitkisidir.
Soðuða ve kuraða çok dayanýklý, diðer bitkilerin
yetiþmediði kýraç, kireçli topraklarda iyi geliþir. Protein
oraný yüksek ve mineral maddelerce zengindir. Yoncanýn
aksine korunga hayvanlarda þiþkinlik yapmaz. Ýlimizde iç
geçit alt bölgeler için yetiþtiriciliði tercih edilen bir yem
bitkisidir. 2004-2010 yýllarý arasýnda Samsun'da korunga
üretim alanlarý pek deðiþmemiþ ve 10.000 da seviyesini
korumuþtur.

Macar fiði kýþa, kuraða ve soðuða en iyi dayanan
tek yýllýk bir fið türüdür. Yarý yatýk geliþmesi nedeniyle, ot
üretimi için yalnýz yetiþtirilebileceði gibi, tahýllarla karýþým

halinde de ekilebilir. Macar fiði özellikle aðýr killi
topraklarda mükemmel uyum saðlamaktadýr. Nemli
topraklarda diðer fiðlerden daha iyi geliþir. Tohum verimi
yüksektir. Ot üretimi, silaj, yeþil gübre, otlakiye ve tohum
üretimi amaçlarýyla yetiþtirilebilmektedir. Yukarýdaki tablo
incelendiðinde Samsun'da ekiliþ alaný en fazla artan yem
bitkilerinden biri de fiðdir. Bunun içinde Macar fiðinin payý
çok yüksektir. 2004 yýlýnda 135.000 da olan fið üretim
alaný 2010 yýlýnda 317.000 da'a çýkmýþtýr.

Aslýnda önemli bir tahýlý olan mýsýr, en çok yem
amacýyla yetiþtirilmektedir. Dünya mýsýr üretiminin
yaklaþýk üçte birini gerçekleþtirilen ABD'de üretilen mýsýrýn
çoðunluðu hayvan yemi ve endüstri ham maddesi olarak
kullanýlmaktadýr. Özellikle son 20-30 yýldan beri orta ve
batý Avrupa ülkelerin mýsýr tarýmý giderek artmaktadýr. Bu
artýþ özellikle silaj yapýmýnda kullanýlan en önemli bitki
olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Ülkemizde son 15-20
yýla kadar genellikle Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde
yapýlan mýsýr tarýmý son yýllarda baþta Akdeniz, Ege,
Trakya ve Ýç Anadolu olmak üzere diðer bölgelerimizde de
yaygýnlaþmýþtýr. Sulanabilir alanlarda ikinci ürün olarak
silaj, hasýl ve tane üretimi amacýyla yetiþtirilmektedir.
Yetiþtiriciliðinin kolay oluþu verimin yüksekliði silaj
yapýmýna uygunlu ve besleme deðerinin yüksekliði gibi
üstün özellikler mýsýr tarýmýnýn yaygýnlaþmasýnda ana
etmenlerdir. Üretim alaný artan yem bitkilerinden biri de
silajlýk mýsýr olmuþtur. 7 yýl önce 129.000 ton olan silajlýk
mýsýr üretimi günümüzde 467.000 ton'a ulaþmýþtýr. Sonuç
olarak: büyük baþ hayvancýlýðýmýzýn geliþmesi için iyi
bakým ve besleme imkanlarýnýn artýrýlmasý gerekmektedir.
Kaba yem üretimi de bunlardan biridir.
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Tarým sektörünün ilimizde hýzlý bir ivme
göstermesi ile birlikte bunlarýn içerisine son  yýllarda
damgasýný vuran yeni bir ürün olan Altýn Çilek
yetiþtiriciliði ile ilgili Ýlkadým Gýda,Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü
teknik desteði ve
çiftçimizin öz
kaynaklarý ile Ýlkadým
ilçemiz
Çatalarmut
mahallesinde
2 parça
halinde
toplamda 6000
adet altýn çilek fidesi
ile 6 dekar alanda
yetiþtiriciliðe
baþlanmýþtýr

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðünce; Çatalarmut  Mahallesi Garajlar
Mevkisinde 6 dekarlýk alanda Niyazi OKUDAN adlý
çiftçimizin kendi katkýlarý ile Mayýs ayýnda
yetiþtiriciliðe baþlamýþ, Altýn Çilek yetiþtiriciliðinde ilk
hasat Aðustos ayýnda baþlanmýþ, hasat
baþlangýcýnda çiftçimizin yüzü gülmüþtür.

Mayýs ayýnda dikimi yapýlan Bir kök altýn çilek
fidesinin yýl boyunca Aralýk ayýna kadar 1-3 kg arasý

meyve vermesi beklenmektedir. Bu doðrultuda iyi bir
bakýmla dekardan yaklaþýk 1-2 ton civarý ürünün
alýnacaðý tahmin edilmektedir..

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Kadir GÜVEN;

özellikle son
zamanlarda altýn
çilekle ilgili

kamuoyunda
yanýltýcý
bilgilerin
olduðu,

kapsül halinde
menþei belli

olmayan deðiþik
katkýda maddelerle

ilaç haline
dönüþtürülmüþ ürünlerde bazý saðlýk

sorunlarýnýn yaþanabileceðini, bu ürünün
tarladaki haliyle insan saðlýðýný olumsuz etkileyecek
etkilerinin olmadýðý, aksine insan saðlýðýna olumlu
bir çok faydalarýndan yararlanýlmasýný söyledi.

Ýlimiz çiftçilerine altýn çilek üretimine teþvik
etmek, üretim miktarlarýný artýrmak, küçük
sulanabilir arazilerden yüksek kazançlar
saðlanabileceðini göstermeyi amaçladýklarýný ve
çalýþmalarýnýn devam edeceðini belirtti.

27 Eylül 2011 tarihinde Bafra Ýlçesi Altýnova
Köyünde Kamil AL ve Ýbrahim AL kardeþlere ait
tarým iþletmesinde çeltik yetiþtiriciliði tarla günü
yapýldý. 

Tarla gününe Samsun Milletvekili Cemalettin
ÞÝMÞEK, Bafra Belediye Baþkaný Zihni ÞAHÝN,
Kurum Müdürleri, Þube Müdürleri, teknik elemanlar
ve çiftçiler katýldý. 

Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdür
Yardýmcýsý Mevlüt ÞAHÝN çeltik tarýmý ve çeltik
çeþitlerinde ýslah çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Ahmet DURSUN'un konuþmasýnýn ardýndan,

fideleme yöntemiyle üretim parseli, sertifikalý tohum
kullanýlan üretim parseli ve tohumluk çeltik üretim
parseli gezildi. Tarla ziyaretlerinin ardýndan Bafra
Pidesi ve Bafra Pirincinden yapýlan pilav ikramýnda
bulunuldu.

Bafra ilçesinde, ekonomik önem arz eden
ürünlerin baþýnda gelen çeltik üretiminde son
yýllarda sürekli artýþ görülmektedir. 2008 yýlýnda
resmi ekim alaný 48 bin dekar iken çeltik alanlarý
2011 yýlýnda büyük bir artýþ göstererek 43
köyümüzde 2247 çiftçimiz ile yaklaþýk 112.105
dekara ulaþmýþtýr. Ýlçemizde baþlýca Osmancýk ve
Gala çeltik çeþitlerinin ekimi yapýlmaktadýr.

ÝÝLLKKAADDIIMM''DDAA
AALLTTIINN ÇÇÝÝLLEEKK PPRROOJJEESSÝÝ
MMEEYYVVEE VVEERRDDÝÝ

BBAAFFRRAA ÝÝLLÇÇEESSÝÝ AALLTTIINNOOVVAA KKÖÖYYÜÜNNDDEE

ÇÇEELLTTÝÝKK YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLÝÝÐÐÝÝ 
TTAARRLLAA GGÜÜNNÜÜ
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BBAAFFRRAA ÝÝLLÇÇEEMMÝÝZZDDEE KKKKYYDDPP KKAAPPSSAAMMIINNDDAA 

MMAAKKÝÝNNEE EEKKÝÝPPMMAANN DDAAÐÐIITTIIMM TTÖÖRREENNÝÝ
27/09/2011 tarihinde Bafra Ýlçemizde KKYDP kapsamýnda Makine Ekipman daðýtým töreni gerçekleþtirildi.

2011 Yýlý KKYDP kapsamýnda Makine Ekipman alýmlarý desteklenmesi programý çerçevesinde Ýlimizde toplam 4460
çiftçi müracaatta bulunmuþ olup, 4253 adedi deðerlendirmeye alýnmýþ olup hibe talebi tutarý 17.565.693.-TL'dir.
Ýlimize tahsis edilen hibe tutan ise 5.500.000 TL (KDV hariç) olduðu için tahsis edilen tutar kadar makine ekipman
toplam 1376 adet makine ve ekipmana % 50 hibe desteði verilmiþtir. 

Makine ekipman daðýtým törenine Samsun Vali Yardýmcýsý Mustafa ÖZER, Bafra Kaymakamý Ali KATIRCI, Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN ve çok sayýda kurum amiri ve çiftçiler katýldý. Törende bir konuþma
yapan Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN, "Tarýmsal üretimde Makineleþmenin önemini vurgulayarak, Samsun'da beþ etap
sonucunda toplam 3.221 adet makineye 14.115.350.- TL hibe desteði verilmiþ olacaktýr. Bafra Ýlçemizde ise 122 adet
Makine ekipman karþýlýðýnda 728.500 TL. hibe desteði verilmiþtir. Desteklemelerin önümüzdeki yýllarda da devam
edeceðini söyledi."

20
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Bilgi Alýþveriþ Toplantýlarýnýn üçüncüsü, 30.09.2011

tarihinde Müdürlüðümüz toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN, Þube Müdürleri, ilçe

müdürleri  ve ilgili teknik elemanlar olmak üzere 75 kiþinin

katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýnýn öðleden önceki

bölümünde Bakanlýðýmýzýn yeniden yapýlan

yapýlandýrýlmasý ile ilgili 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayýlý

Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 651 sayýlý

KHK ve ayný KHK' nin 28 nci maddesine göre hazýrlanan

"Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Taþra Teþkilatýnýn

Görevleri, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýndaki Yönerge"

uygulamalarý görüþüldü. Bu kapsamda, Ýl Müdürümüz Kadir

GÜVEN tarafýndan genel bir deðerlendirme yapýldýktan

sonra sýrasýyla Þube Müdürlerimizce þubeleriyle ilgili

bilgilendirme yapýldý.

Toplantýnýn öðleden sonraki bölümünde

Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürlüðü'nce Ýl

Yayým Programý 2003-2010 dönemi faaliyetleri ve 2012 yýlý

Ýl Yayým Programý ve Ýlin sosyo-ekonomik göstergeleri

konusunda slayt sunusu yapýldý. Akabinde; SAMTARIM Fuarý

hakkýnda ilgili Fuar Müdürlüðünce bilgilendirme yapýldý.

Toplantý kapsamýnda Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi

(EKÜY) ve Gýda Denetimleri konusunda ilgili Þube

Müdürlüklerince sunu ve anlatým yapýldý. Bilgi Alýþ veriþ

Toplantýsýnda gündem dýþý olarak TARGEL Personelinin

Durumu, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi, Ýl

Özel Ýdaresi Destekli Projeler, Üniversite ve Araþtýrma

Kuruluþlarý Baþta Olmak Üzere Sektör Paydaþlarýyla Ýþbirliði

Yapýlmasý konularý ve benzeri konular hakkýnda bilgi alýþ

veriþi yapýlarak yöneltilen sorular cevaplandýrýldý.

BBAAVV TTOOPPLLAANNTTIISSIINNIINN 
ÜÜÇÇÜÜNNCCÜÜSSÜÜ GGEERRÇÇEEKKLLEEÞÞTTÝÝRRÝÝLLDDÝÝ

ÇÇÝÝFFTTLLÝÝKK MMUUHHAASSEEBBEE 
VVEERRÝÝ AAÐÐII TTOOPPLLAANNTTIISSII YYAAPPIILLDDII

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Coðrafi Bilgi

Sistemleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yürütülmekte olan

"Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Aðý Projesinin Yaygýnlaþtýrýlmasý

ve Sürdürülebilirliðinin Saðlanmasý" projesi kapsamýnda,

Ýlimizde 20 Eylül 2011 tarihinde ÇMVA sistemine kayýtlý

çiftçiler ile sisteme üye olma potansiyelindeki 32 çiftçinin

katýlýmý ile toplantý düzenlenmiþtir. 

Söz konusu toplantýnýn amacý, Çiftlik Muhasebe Veri

Aðý Sisteminin çiftçiler tarafýndan ne kadar tanýndýðýnýn

tespit edilmesi ve gelecekte ÇMVA'nýn yaygýnlaþtýrma

stratejilerinin belirlenmesidir. 

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir

GÜVEN konu ile ilgili olarak; Türkiye'deki tarým

iþletmelerinin ekonomik durumlarý ve yýllýk gelirlerine iliþkin

bilgilerin toplanacaðý ve bunlarýn istatistiki verilere

dönüþtürüleceði bir bilgi sistemi olan ÇMVA kapsamýnda

toplanacak bilgiler, tarým politikalarýnýn belirlenmesi

açýsýndan önemli bir kaynak olacaðýný, ilimizin pilot iller

arasýnda olmasýnýn çiftçilerimiz açýsýndan önemli olduðunu,

çiftçilerimizin iþletmelerinin gelir ve giderlerini kayýt altýna

almak suretiyle kayýt tutma özelliði kazanacaklarýný ifade

ederek; bunun sonraki yýllarda üretim planlamalarýnda

kullanýlabileceklerini ifade etti. 

Toplantýya Bakanlýk proje konu sorumlusu Cemre

Bahar ÖZCANLI, Ýrem Nida KIZILTEPE, Uzman Hans

VROLÝJK, Daina SAKTÝNA ve Jan Van RHEENEN katýlarak

konu ile ilgili eðitim vermiþlerdir. 
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Samsun Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði 7.

Olaðan Genel Kurulu 28 Eylül 2011 Çarþamba

günü Atakum Belediyesi Sosyal Tesislerinde

yapýldý. 

Genel Kurul

çalýþmalarýna, Samsun

Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Ýl

Müdürü Kadir

GÜVEN, Ondokuz

Mayýs Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Dekaný Prof. Dr.

Mehmet KURAN, Samsun

Sinop Veteriner Hekimleri Odasý

Baþkaný Prof. Dr. Murat FINDIK, diðer bazý il

birlik baþkanlarý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü

temsilcileri ile çok sayýda üye ve davetliler katýlmýþlardýr. 

Genel Kurulda birer konuþma yapan Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN ve Ondokuz Mayýs

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet

KURAN, örgütlenmenin önemi üzerinde durarak,

birlik, beraberlik ve dayanýþma ile

sorunlarýn kolaylýkla

çözülebileceðini

vurgulamýþlardýr.

Genel Kurulda

Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu ve

Merkez Birliði temsilciði için

asil ve yedek üye seçimleri

yapýlmýþtýr. Birliði dört yýl süre ile

yönetecek olan yeni Yönetim Kurulu

asil üyeliklerine Mahmut AYDIN, Ekrem

KARAGÖL, Ýbrahim UÇAR, Arslan KURTOÐLU, Hasan

ERGÜN, Hasbi ÇAÐLAR ve Kenan YILDIRIM seçilmiþlerdir.

2009 yýlýnda Tarým Seferberliði kapsamýnda
T.C.Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Denizbank
iþbirliðiyle hayat bulan "1000 Köye 100.000 Kitap" projesi
büyüyerek devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliðini
taþýyan "1000 Köye 100.000 Kitap" projesinin
üreticilerden büyük ilgi görmesi sonucunda, proje
kapsamý geniþletilerek "3500 Köye 350.000 Kitap"
daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir.

20 Ocak 2011 Salý günü, saat 14.00'de,
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðünde düzenlenen
toplantýya Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir
GÜVEN, Denizbank
Karadeniz Bölge
Müdürü Seyfi Doðan
ATAKENT,
Denizbank
Çarþamba Þube
Müdürü Boran MELETLÝ,
Denizbank Bafra Þube
Müdürü Bülent KIROÐLU,
Basýn Mensuplarý, kitap daðýtýmý
yapýlacak  köylerin tarým danýþmanlarý ve köy
muhtarlarý katýldýlar. 

Törende bir konuþma yapan Ýl Müdürü  Kadir
GÜVEN: 2009 yýlýnda baþlatýlan "1000 Köye 100.000
Kitap" projesinin kapsamý geniþletilerek, 2010 yýlýnda
"2500 Köye 250.000 Kitap" 2011 yýlýnda  "3500 Köye
350.000 Kitap" Projesi kapsamýnda kitap daðýtýmý
yaptýklarýný, Tarým sektörünün Türkiye için gerek
ekonomik gerekse sosyal bakýmdan en önemli
sektörlerden biri olduðunu belirterek, Ýlimiz çiftçilerinin
çeþitli etkinlikler ve oluþturulan projelerle ekonomik ve
sosyal seviyeleri yükseltilmeye çalýþýlmaktadýr. Köy ve

beldelerde görev yapan, Ziraat Mühendisi ve Veteriner
Hekimlerden oluþan Tarým Danýþmanlarýnýn çiftçilerimizi
her konuda bilgilendirmeleri bakýmýndan kitap setlerinin
çok faydalý olacaðýný belirten Kadir Güven Denizbank
yetkililerine katkýlarýndan dolayý teþekkür etmiþtir. 

Denizbank Karadeniz Bölge Müdürü Seyfi Doðan
ATAKENT; Sosyal sorumluluk anlayýþý çerçevesinde imza

attýklarý kampanya ile ilgili olarak yaptýðý
açýklamada tarýma verdikleri finansal

desteðin yaný sýra üreticilerin
sosyal hayatlarýna da destek

verdiklerine ve üretimin
daha verimli yapýlabilmesi

için üreticilerin
bilinçlendirilmesine
katký saðlamaya
çalýþtýklarýna
dikkat çekti.

Atakent, þöyle
konuþtu: "Tarým

sektörünün geliþmesi
yönünde sürdürdüðümüz

yoðun faaliyetler, yenilikçi
ürünlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz

ile Türk çiftçisinin geliþmesine, bilinçlenmesine
katkýda bulunmayý hedefliyoruz. Þubelerimizdeki
çoðunluðu ziraat mühendislerinden oluþan müþteri
temsilcilerimiz ile yatýrýmcýlara ve üreticilere Denizbank
farkýyla kaliteli hizmeti götürmek de hedeflerimiz arasýnda
yer alýyor." 

Konuþmalardan sonra Proje kapsamýnda Ýlimiz köy
ve beldelerinde görev  yapan 9  Tarým danýþmanýna,
5200 Sayfa ve 100 Adet  kitaptan oluþan, kitap setlerinin
daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir.
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SSAAMMSSUUNN ÝÝLLÝÝ 
DDAAMMIIZZLLIIKK SSIIÐÐIIRR YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLEERRÝÝ BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ
77.. OOLLAAÐÐAANN GGEENNEELL KKUURRUULLUU

33..550000 KKÖÖYYEE
335500..000000 KKÝÝTTAAPP



Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzca; 3
yýldýr topraðýn ve tarýmýn önemi konusunda sosyal ve
bireysel duyarlýlýðý geliþtirmek amacýyla fotoðraf
yarýþmasý yapýlmaktadýr. Hayvancýlýk, toprak, su, gýda
ve muhafazasý, tarým ürünleri iþlemesi, çiftçi, köy ve
köylüyle ilgili konularý kapsayan 'Tarým ve Ýnsan' konulu
fotoðraf yarýþmasýnda deðerlendirmeye alýnan 134
fotoðrafýn yer aldýðý serginin açýlýþý ilimizde
düzenlenmiþtir. Bugüne kadar sürdürülen bu
çalýþmalarla önemli düzeyde bir fotoðraf veri tabaný
oluþturulmuþtur. Bu fotoðraflarýn kamuya açýlmasý ve
bu bilincin yaygýnlaþmasý amacýyla 2011 yýlý içerisinde
Ýstanbul, Adana, Ordu ve Kars baþta olmak üzere
çeþitli illerimizde fotoðraf sergileri düzenlenmiþtir.

Toplumun her kesimine tarýmýn önemini
kavratmak, hayatýmýzdaki yeri hususunda toplumsal
bilinç oluþturarak duyarlýlýðý arttýrmak, tarým
sektöründe çalýþanlarý kültürel aktivitelerle buluþturarak
motivasyonlarýný yükseltmek, insanlarýn dikkatini
tarýma çekmek amacýyla gerçekleþtirilen serginin
Samsun'da da tarým için faydalý sonuçlar oluþturacaðý
beklenmektedir. Serginin açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl
Müdürümüz Kadir GÜVEN "Tarým; insanýn en soylu
davranýþýdýr. Fotoðraflar; insanlarýn duyduklarýný,
gördüklerini, düþündüklerini, üzüntülerini, sevinçlerini
yaþadýðý ana ve geleceðe aktarmaktadýr. Fotoðraf
sanatýnýn ise bir aktiviteyi dondurup çerçevelendirerek
ölümsüzleþtirmektedir. Dikkat ettiðim kadarýyla
çekilmiþ olan resimler hakikaten son derece güzel.
tarýmla hiç ilgisi olmayan insanlarýn bile tarýma ilgisini
çekecek olan resimler. Bu serginin Samsun ve ülkemiz
açýsýndan hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum."
demiþtir.

Bakanlýðýmýzca düzenlenen 2. Tarým ve insan
Fotoðraf Yarýþmasýna, 7-88 yaþ arasýnda toplam 480
kiþi 2 bin 98 eserle katýldý. Yarýþmaya genel kategoride
278 katýlýmcý 1207, çiftçi kategorisinde 24 katýlýmcý
102, öðrenci kategorisinde 113 yarýþmacý 491 ve
personel kategorisinde ise 65 katýlýmcý 298 eserle
katýlmýþtýr. 
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""TTAARRIIMM vvee ÝÝNNSSAANN""
KKOONNUULLUU FFOOTTOOÐÐRRAAFF SSEERRGGÝÝSSÝÝ

Dünyada ve Ülkemizdeki yeniliklerin
çiftçilerimiz, üreticilerimiz, teknik elemanlarýmýz ve
tüm tarým kamuoyu ile paylaþýlmasýnda fuarlarýn
önemi oldukça fazladýr. Karadeniz bölgesinde bir
ilk olma özelliði taþýyan ve bu yýl beþincisi
düzenlenen tarým fuarý Ýlimizde SAM-TARIM
(Samsun Tarým-Hayvancýlýk, Zirai Donatým ve
Gýda Fuarý) adý altýnda 06 - 09 Ekim tarihleri
arasýnda Samsun Sevgi Park Fuar alanýnda
açýlmýþtýr.

Teknik elemanlarýmýzýn ve çiftçilerimizin
tarým sektöründe ortaya çýkan yenilikleri yerinde
görmeleri ve tohumculuktan, fide yetiþtiriciliði,
damlama sulama sistemleri, gübreleme metotlarý,
tarýmsal alet ve ekipmanlarý, süt saðým makineleri,
ilaçlama ve seracýlýða kadar çok geniþ bir
yelpazeyi içine alan sektörün üretici ve tüketicisini
bir araya getirmek amacýyla düzenlenen fuara Ýl
Müdürlüðümüzde bir stant açarak katýlmýþtýr.

Stant'ýmýzda çiftçilerimiz tarafýndan ihtiyaç
duyulan hemen hemen bütün tarýmsal konularda
liflet ve kitapçýklarý ücretsiz olarak temin edilmiþ,
üreticilerimizin ihtiyaç duyduklarý konulardaki bilgi
eksiklikleri konu uzmaný elemanlarca anýnda
cevaplandýrýlmýþtýr.

Fuar açýlýþýna Samsun Vali Yardýmcýsý
Mustafa ÖZER, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekaný
Mehmet KURAN, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
il Müdür Kadir GÜVEN ile çok sayýda
kurum amiri ve vatandaþ katýlmýþtýr.

Açýlýþta bir konuþma yapan Ýl
Müdürümüz Kadir GÜVEN, "Tarýmsal
faaliyetlerde elde edilen ürünlerin
pazarda yer bulmasýnýn en önemli ayaðý
olan tanýtým ve pazarlamanýn zirve
noktasý fuarlardýr. Sektörün tüm
paydaþlarýnýn bir araya gelmesine olanak
tanýyan fuarlarýn, ilimizde düzenlenmesi
ve her geçen yýl gelenekselleþmesi bu
konuya olan inancýmýzý artýrmakta,
çabalarýmýza ivme kazandýrmaktadýr.
Samsun'un konumu itibariyle Karadeniz

Bölgesinin merkezinde olmasý, Rusya, Gürcistan,
Ukrayna, Azerbaycan gibi pazarlara ulaþmada
olanaklara sahip olmasý her geçen gün önemini
de artýrmaktadýr.

Son yýllarda Samsun'daki geliþmelerin tarým
sektöründe de yaþanmasý, bugüne kadar yapýlan
çalýþmalarýn meyvesi olarak görülmektedir.
Özellikle üretimde söz sahibi olduðumuz kýþlýk
sebze konusunda ihracat imkânlarýnýn
geliþtirilmesi noktasýnda fuarlarda kurulan
baðlantýlarýn sektöre katký saðlayacaðýný
ummaktayýz.

Ýlimizin tarýmsal yapýsýndaki deðiþimlere
paralel olarak, Bakanlýðýmýzca yürütülmekte olan
pek çok proje ilimizde uygulanmakta,. pek çok
çalýþmada ülkemizde öncü olmuþ durumdayýz.
Hayvancýlýðýmýzda son yýllarda yaþadýðýmýz
deðiþimlerle kültür ýrký sýðýr potansiyelimizi de
artýrmýþ bulunmaktayýz. Kýsacasý tarýmýn her
safhasýnda Samsun'un aðýrlýðý hissedilmektedir.
Üreticilerimizdeki bilinç düzeyinin artmasýna
paralel olarak da tarýmsal üretim, verim ve
çeþitlilik de artmaktadýr. Ýlimizde düzenlenen
SAMTARIM Fuarý ile de ilimizdeki tarým sektörünün
paydaþlarý da ülkemizde ve dünyada yaþanan
tarýmsal geliþmeleri yakýndan takip etme
olanaðýna kavuþmaktadýrlar.

Son olarak þunu belirtmek isterim ki
çaðýmýzdaki geliþmiþliðin en önemli
göstergelerinden biri, düzenlenen fuarlar
olmaktadýr. Bu anlamda ilimiz tarýmýndaki
geliþmelerin öncüsü, destekleyicisi ve en önemlisi
iþaret fiþeði olan SAMTARIM Fuarýnýn ilimiz,
bölgemiz ve ülkemiz tarýmýna hayýrlý olmasýný
diliyorum" dedi.

55.. SSAAMMSSUUNN TTAARRIIMM FFUUAARRII
GGEERRÇÇEEKKLLEEÞÞTTÝÝRRÝÝLLDDÝÝ



Samsun'da bu sene ikincisi düzenlenen Samsun
Gýda ve Teknolojileri Fuarý,   13-16 Ekim 2011 tarihleri
arasýnda Sevgi Park Fuar Alaný'nda 56 firmanýn katýlýmý
ile ziyaretçilere açýlmýþtýr.

Açýlýþýný Samsun Vali Yardýmcýsý Sayýn Mustafa
ÖZER' in yaptýðý fuarda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðümüzde bir stant açtý. Standýmýzda
ziyaretçilere Gýda ve Tarým konularýný içeren broþür,
liflet, SAMTÝM dergisi ve çeþitli ikramlarda bulunuldu.

Açýlýþta bir konuþma yapan Ýl Müdürümüz Sayýn
Kadir GÜVEN "Karadeniz bölgesinde tek olma özelliði
taþýyan ve gýda sektörünün önemli buluþma
noktalarýndan biri olan gýda fuarýnda süt ve süt
ürünlerinden bakliyat, baharat, doðal ürünler, kuru
yemiþler, salçalar, soslar, bebe gýdalarý, un
ve unlu mamuller ile dondurma
ürünlerine kadar geniþ bir yelpazede
katýlýmýn saðlanmasý Ýlimiz açýsýndan
gurur kaynaðýdýr.

Yöresel markalarýn oluþumu ve
tanýtýmýnda gýda fuarlarýmýzýn önemi çok
büyüktür. Bilhassa ilimizde salça, konserve
ve balýk iþleme alanlarýnda faaliyet gösteren
ilimiz müteþebbislerinin markalaþmasý ve bu
markalarý uluslar arasý arenaya taþýmasý en
büyük arzumuz olduðunu belirti".

Dört gün açýk kalan gýda ve
teknolojileri fuarýný çok sayýda vatandaþýmýz
ziyaret etti. Gýda ve Teknolojileri Fuarý'na
Samsun Vali Yardýmcýsý Sayýn Mustafa ÖZER,
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir
GÜVEN,  Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa
KARAKURT, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki
MÝRZAOÐLU, iþadamlarý ve çok sayýda davetli katýldý.
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SSAAMMSSUUNN SSAAMM--GGIIDDAA 22001111
1133 EEKKÝÝMM’’DDEE AAÇÇIILLDDII

16 Ekim Dünya Gýda Günü Kutlamalarý Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz ve Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðümüz organizasyonunda, Atakum Ýlçesinde
bulunan Fahrettin ULUSOY Ýlköðretim okulunda
gerçekleþtirilmiþtir. 

17 Ekim Pazartesi saat 15:00 ila 17:00 arasýnda
gerçekleþen kutlamalarda Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým
Örgütünün ( FAO) açýkladýðý, bu yýl ki tema olan "Global
Gýda Fiyatlarý - Krizden Ýstikrara" konusu ifade edildi. 

Etkinlikte Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz
Sayýn Kadir GÜVEN de günün anlam ve önemini belirten
bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda öðrencilere "
Ýsrafýn önlenmesi ve Gýdanýn muhafazasý"
konusunda açýklayýcý bilgiler verdi. Okul
Müdürü Sayýn Osman TURAN'ýn
konuþmasýnda "Gýda Konusunda Dünyanýn
kendi kendine yetebilecek bir ülke
olduðumuz" vurgulandý. 

Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü
elemanlarýndan Gýda Kontrolörü Mustafa
KOCAMAN "Gýda Nedir?" konulu sunumu
ilgiyle izlendi. Öðrenciler kendilerine sunulan
kýrtasiye hediyelerinin yanýnda ikramlarý
heyecanla tükettiler.

1166 EEKKÝÝMM DDÜÜNNYYAA GGIIDDAA GGÜÜNNÜÜ
KKUUTTLLAANNDDII
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Bakanlýðýmýzýn yeniden yapýlanma
sürecine paralel olarak Ýl Müdürlüðümüzde
de bir takým deðiþiklikler gerçekleþmiþtir. Bu
süreçte Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube
Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Fikret
SÖNMEZ'in emekliðe ayrýlmasý ile boþalan
Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube
Müdürlüðü görevine, Tarýmsal Altyapý ve Arazi
Deðerlendirme Þube Müdürlüðü görevini
yürüten Ziraat Mühendisi Gürsel BALCI,
Tarýmsal Altyapý ve Arazi Deðerlendirme Þube
Müdürlüðüne de Harita Mühendisi Aytül
DURUKAN görevlendirilmiþtir.

639 sayýlý Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname ile Samsun Tarým
Reformu Bölge Müdürlüðü kapatýlarak Samsun
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile
birleþtirilmiþtir. Kapatýlan Tarým Reformu Bölge
Müdürlüðü personeli 12.10.2011 tarihinde
Atakum'daki hizmet binasýndan Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüz hizmet binasýna
taþýnmýþlardýr. Mülga Tarým Reformu Bölge
Müdürlüðünün yürüttüðü iþler Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý bünyesindeki Taþra
Teþkilatýnýn Kuruluþu, Görevleri Ýle Çalýþma Usul
ve Esaslarýný Hakkýndaki Yönergede belirtildiði

üzere
Tarýmsal Altyapý ve

Arazi Deðerlendirme Þube
Müdürlüðü bünyesinde yürütülecektir.

Atakum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðümüz 12 Ekim 2011 Çarþamba
gününden itibaren Mimar Sinan Mahallesi Adnan
Menderes bulvarý No:165 (Eski Atakum Belediye
Binasý-Gýda Kontrol Laboratuar Müdürlüðü
arkasý) adresinde hizmet vermeye baþlamýþtýr.

Ýlkadým Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðümüz 03 Ekim 2011 Pazartesi
gününden itibaren Hançerli Mahallesi Atatürk
Bulvarý üzerinde bulunan, Ýlkadým Kaymakamlýk
binasýnýn 1. katýnda hizmet vermeye baþlamýþtýr.

KKAARRNNAABBAAHHAARR YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLÝÝÐÐÝÝ
TTAARRLLAA GGÜÜNNÜÜ DDÜÜZZEENNLLEENNDDÝÝ

25 Ekim 2011 tarihinde Bafra Kaygusuz
köyünde Þükrü ARSLAN'ýn tarlasýnda, 15 deðiþik
karnabahar çeþidi ile kurulan demonstrasyonun
sonucunu üreticilere göstermek amacýyla
karnabahar yetiþtiriciliði tarla günü düzenlendi.

Tarla gününde Özel bir firma yetkilisi Tolga
TABUR, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Kadir GÜVEN ve Bafra Kaymakamý Ali
KATIRCI'nýn konuþmalarýnýn ardýndan,
Karnabahar parselleri gezildi. Tarla gününe Ýlçe
Protokolü, Ýl ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü teknik elemanlarý, birlik baþkanlarý,
çok sayýda çiftçi ve basýn mensuplarý katýldý. 

Konu ile ilgili olarak Samsun Gýda-Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN, yaptýðý
konuþmada" Bafra ilçesi yazlýk ve kýþlýk sebze
üretiminde Türkiye genelinde önemli bir paya
sahiptir. Özellikle 80 bin dekarlýk kýþlýk sebze
üretimi ile Türkiye genelinde ön planda yer
almaktadýr. Ýlçemizde üretilen kýþlýk sebzede

25.000 dekarlýk üretimi ile Beyazbaþ lahana,
22.000 dekar üretimi ile kýrmýzý baþ lahana ön
sýralarda yer alýrken 8.000 dekarlýk üretimi ile de
karnabahar yetiþtiriciliði dikkat çekmektedir. Kýþlýk
sebze üretiminin ilçe ekonomisine yýllýk katkýsý
ortalama 80 - 100 milyon liradýr. Ýlçemizde son
yýllarda mart, nisan dönemlerinde beyazbaþ ve
kýrmýzýbaþ lahana ihracatý yapýlmakta olup 2011
yýlýnda bu rakam 900 ton olarak gerçekleþmiþtir."
dedi. 

Ayrýca bu demonstrasyonla, çeþitlerin
bölgeye uyumu, verim özellikleri, hastalýklara
dayanýklýlýðý ve hangi çeþidin bu özellikleri azami
ölçüde sahip olduðu çiftçilerimize gösterilmiþtir.
Diðer taraftan söz konusu arazide Ýyi Tarým
Uygulamalarý yapýlmakta ve ÇATAK Projesi
uygulanmaktadýr, çiftçimizin Ýyi Tarým
Uygulamasýndan dekar baþýna 20 TL, ÇATAK
Projesi kapsamýnda olmasý nedeniylede dekar
baþýna 135 TL Bakanlýðýmýzdan destek almýþtýr.

GGÖÖRREEVV vvee 
YYEERR DDEEÐÐÝÝÞÞÝÝKKLLÝÝÐÐÝÝ
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Samsun Ýli Damýzlýk Koyun ve Keçi

Yetiþtiricileri Birliðinin Olaðanüstü Genel Kurul

Toplantýsý 07.10.2011 tarihinde Samsun Gýda,

Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Sosyal

Tesislerinde yapýldý.

Genel Kurul Toplantýsýna Gýda, Tarým ve

Havyacýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN, Kýrsal

Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Recep

KIRBAÞ, Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su

Ürünleri Þube Müdürü Dr. Habib MURUZ,

Bakanlýk Temsilcileri ve çok sayýda üye katýlmýþtýr. 

Genel Kurulda bir konuþma yapan Gýda

Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN

yaptýðý açýklamada, 5996 sayýlý Veteriner

Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem kanununa

göre Bakanlýk tarafýndan çýkarýlan 08.04.2011

tarih ve  27899 sayýlý Resmi gazetede

yayýnlanarak yürürlüðe giren Islah Amaçlý hayvan

yetiþtirici birliklerinin kurulmasý ve hizmetleri

hakkýnda yönetmelik esaslarý hakkýnda kýsaca

bilgiler verdi. Ayrýca örgütlenmenin önemi

üzerinde durarak, birlik, beraberlik ve

dayanýþmanýn önemini vurgulayarak, dayanýþma

ile sorunlarýn kolaylýkla halledilebileceði, birçok

zorluðun bu sayede aþýlabileceðini beyan

etmiþlerdir.

Daha sonra Gündem maddeleri

görüþüldükten sonra toplantý sona ermiþtir.

SSAAMMSSUUNN ÝÝLLÝÝ 
DDAAMMIIZZLLIIKK KKOOYYUUNN KKEEÇÇÝÝ YYEETTÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝCCÝÝLLEERRÝÝ BBÝÝRRLLÝÝÐÐÝÝ
OOLLAAÐÐAANNÜÜSSTTÜÜ GGEENNEELL KKUURRUULL TTOOPPLLAANNTTIISSII

Samsun Milletvekili Sayýn Akif Çaðatay KILIÇ,
Ýl Müdürlüðümüzü ziyaret ederek Müdürlüðümüzün
çalýþmalarý hakkýnda Ýl Müdürü Kadir GÜVEN'den
bilgi aldý. 

Kadir GÜVEN Samsun'da tarým sektöründe,
bugüne kadar yapýlan çalýþmalar ve bundan sonra
yapýlacak olan çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgi
verdi. 

Samsun Milletvekili Akif Çaðatay KILIÇ ise
"Hükümetimiz iktidar olduðundan beri tarým
sektörüne gereken önemi vererek cumhuriyet
tarihinde görülmemiþ desteklerle üreticilerimiz
desteklenmiþ ve bunun sonucu olarak tarýmsal
üretimimiz üç katýna çýkmýþtýr ve üreticilerimizi
imkanlar ölçüsünde desteklemeye devam
edeceklerini" söyledi.

SSAAMMSSUUNN MMÝÝLLLLEETTVVEEKKÝÝLLÝÝ 

SSAAYYIINN AAKKÝÝFF ÇÇAAÐÐAATTAAYY KKIILLIIÇÇ''TTAANN 

MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜÐÐÜÜMMÜÜZZÜÜ ZZÝÝYYAARREETT
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Bakanlýðýmýzca yürütülen Su Ürünleri Avcýlýk

ve Kontrol Hizmetleri ile ilgili olarak Samsun Gýda

Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünün ev

sahipliðinde Karadeniz'e komþu Artvin, Trabzon,

Rize, Ordu, Giresun, Sinop, Zonguldak, Bartýn,

Sakarya, Kastamonu ve Düzce illerinin katýlýmý ile

gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsý 28-29

Eylül 2011 tarihleri arasýnda Samsun'da

gerçekleþtirildi. 

Toplantýya Bakanlýðýmýz; Balýkçýlýk ve Su

ürünleri Genel Müdürlüðünden Avcýlýk ve Kontrol

Daire Baþkaný Sayýn Turgay TÜRKYILMAZ,

Mühendis Hamdi ARPA ile söz konusu illerin

Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube

Müdürleri ile Su Ürünleri Mühendisleri katýldý. Ýki

oturum þeklinde yapýlan Toplantýnýn öðleden

önceki oturumunda  Daire Baþkaný Sayýn Turgay

TÜRKYILMAZ tarafýndan su ürünleri potansiyelinin

sürdürülebilirliðini saðlamak amacýyla

yürütülecek avcýlýk kontrol ve denetim prosedürleri

hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. Öðleden

sonraki bölümde ise Karadeniz de su ürünleri

avcýlýk ve kontrol uygulamalarýnda karþýlaþýlan

sorunlar ve çözüm önerileri tartýþýldý. Katýlýmcýlar

ile Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri

Birliði Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleriyle akþam

yemeðinde bir araya gelerek karþýlýklý fikir

alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýnýn 2. Gününde

tüm katýlýmcýlarla birlikte Samsun Büyükþehir

Belediyesi Su Ürünleri Balýk Halinde gece saat

02:30 da bir denetim yapýldý. Ýl temsilcileri yapýlan

denetimin ve uygulamanýn kendileri için oldukça

faydalý olduðunu dile getirdiler. 

SSUU ÜÜRRÜÜNNLLEERRÝÝ EEÐÐÝÝTTÝÝMM VVEE
BBÝÝLLGGÝÝLLEENNDDÝÝRRMMEE TTOOPPLLAANNTTIISSII

Ýl Müdürlüðümüz ve Alaçam Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü ile  müþterek yürütülen
bir Demonstrasyon çalýþmasý kapsamýnda,  ilçeye
baðlý Gökçeboðaz Köyünde  üretici Mehmet
Cengiz SEZGÝN'e ait 11 dekarlýk arazide kurulan,
Silajlýk Mýsýr Çeþit Demonstrasyonu alanýnda;
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü ve Sakarya
Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü  tarafýndan ortak
geliþtirilip tescil ettirilen SAMADA 07 çeþidi ile
birlikte bölgede yaygýn olarak kullanýlan yerel
çeþitler mukayeseli olarak ekilmiþ ve 21.09.2011
günü  yapýlan hasat ölçümlerinde Samada 07 çeþidi
dekara 8 ton  verimle ezici bir performans
göstermiþtir.

Tarla bitkileri programýnýn teknik sorumlularý,
ziraat mühendisi M.Rasi UYSAL, Tufan AYDIN ve
Kaan ALTAÞ tarafýndan yürütülen çalýþma
sonucunda; Alaçam bölgesinde uzun yýllar
ortalamalarýna göre dekardan 4 ton civarlarýnda
silajlýk özellikte mýsýr verimi elde edilebildiði,
yürütülen bu çalýþma kapsamýnda  Samada 07
çeþidinin yerel çeþitlerle eþit yetiþtiricilik  þartlarýnda
ekildiði, hasata kadar geçen süreçte Samada 07
çeþidinin önemli vejetasyon üstünlüðü gösterdiði;
ortalama 3,5 - 4,0 metre boy yapan çeþidin sap
kalýnlýðý, yatmaya mukavemet ve homojen dane
olgunlaþmasý yönüyle de belirgin bir fark yarattýðý
belirtilmiþtir. UYSAL, AYDIN ve ALTAÞ, elde edilen
hasat deðerlerine göre; Samada 07 çeþidinden
dekara 8 ton  verim elde edildiði, demonstre edilen
diðer çeþitlerden  ise 4,0 - 4,5 ton verim elde
edildiði, Samada 07 çeþidinin belirgin
üstünlüklerinden birisinin de silaj için hasat

olgunluðuna
geldiðinde bitkilerde

hiçbir sararmanýn görülmemiþ olduðu
vurgulanmýþtýr.

Ýl Müdürümüz Sayýn Kadir GÜVEN ise;
"Samsun ilinin hayvan varlýðý bakýmýndan Türkiye'de
ilk sýralarda yer aldýðýný, hayvancýlýkta karþýlaþýlan
en büyük problemlerden birinin de kaliteli kaba yem
açýðý olduðunu belirterek; silo yemler ve silaj yapýmý
bu açýðý gidermede en önemli seçeneklerden biri
olduðunu ifade ederek, yapýlan bu çalýþma ve bu
kapsamda elde edilen yüksek silaj veriminin bölge
için çok önemli bir geliþme sayýlabileceðini"
belirtmiþtir. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Kadir GÜVEN, Samada 07 çeþidinden dekar baþýna
elde edilen 8 ton'luk verimin  bölge ortalamalarýnýn
çok üzerinde olduðunu, bu çeþidin kýsa zamanda il
genelinde yaygýnlaþacaðýný ifade ederek, bu
yöndeki üretici taleplerinin destekleneceðini
sözlerine eklemiþtir.

YYEENNÝÝ SSÝÝLLAAJJLLIIKK MMIISSIIRR ÇÇEEÞÞÝÝDDÝÝ
GGÖÖZZ DDOOLLDDUURRDDUU
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1. Ahmet 13. sokakta oturmaktadýr. Evinin numarasý 13-
1300 arasýndadýr. Mehmet numarayý öðrenmek ister. 

Mehmet sorar: "Evinin numarasý 500'den küçük mü?" 
Ahmet cevap verir ama yalan söyler.
Mehmet sorar: "Evinin numarasý bir tamsayýnýn karesi mi?"
Ahmet cevap verir ama yalan söyler.
Mehmet sorar: "Evinin numarasý bir tamsayýnýn küpü mü?" 
Ahmet cevap verir ve doðruyu söyler.
Mehmet der ki : "Eðer evinin numarasýnýn ikinci basamaðýnýn

1 olup olmadýðýný söylersen sana sayýyý söylerim" 
Ahmet cevap verir ve Mehmet sayýyý söyler ama Mehmet

yanýlmýþtýr. 
Ahmet'in evinin numarasý kaçtýr?

2. Öðretmen öðrencilere; "Önümüzdeki hafta sizi sýnav
yapacaðým. Fakat sýnav öyle bir gün olacak ki, okula geldiðinizde
o günün sýnav günü olacaðýný asla tahmin edemeyeceksiniz."
demiþ. 

Öðretmen hangi gün sýnav yapmýþ olabilir?...

3. 27 - 9145 - 10989201 - ?
Soru iþareti yerine gelecek rakamý bulunuz?

4. U, Ý, E, Ý, F, ?
Soru iþareti yerine hangi harf gelmelidir?

5. Plazo De Mayo'da güzel ve þýk bir kadýna telefon
numarasýný sordum. O da bana dedi ki: "4. ve 5. rakamlar
mükemmel bir kare oluþturur. 6. ve 7. rakamlar da öyle. Ýlk üç
rakama gelince, mükemmel bir küp oluþturur, ve üstelik öbür dört
rakamýn çarpýmýna eþittir. Beni arasana." Telefon numarasý kaç?

CEVAPLAR
Cevap 11. 
Yalancý Ahmet..
Birinci soruya hayýr,
ikinciye hayýr,
üçüncüye evet
(doðru) demiþ..
Mehmet'in elinde
512 ve 1000
kalmýþ.. Ýkinci rakam
1 ya da deðil sonuç
yanlýþ..  Demek ki:
doðru yanýtlar, evet,
evet ve evet...  En az
iki basamaklý
olduðunu da
düþünerek: 64
numara... 

Cevap 22. Öðretmen
son gün sýnav
yapamaz; çünkü o
gün geldiðinde
sýnavýn o gün
yapýlacaðý
kesinleþeceðinden
tahmin edilemeyen
bir gün olmaz. Ayný
þekilde bir önceki
gün de yapamaz ve
bu mantýk geriye
doðru gittiðinizde
tüm günler için
geçerlidir. Ancak
öðretmen öðrenciler
nasýl olsa bu
mantýða göre bize
sýnav yapýlamaz diye

düþündüðü için,
herhangi bir gün
sýnav yapabilir. Bu
da öðrencilere asla
tahmin etmediði bir
gün olur. 

Cevap 33.
Sorunun orijinal
yanýtý : 
2+7 = 9
2x7 = 14
7-2 = 5
Yan yana
yazdýðýmýzda : 9145

9+1 = 10
9x1 = 9
9-1 = 8

4+5 = 9
4x5 = 20
5-4 = 1
Yan yana
yazdýðýmýzda :
10989201

1+0 = 1
1x0 = 0
1-0 = 1
9+8 = 17
9x8 = 72
9-8 = 1
9+2 = 11
9x2 = 18
9-2 = 7
0+1 = 1
0*1 = 0
1-0 = 1

Yan yana
yazdýðýmýzda yanýt
101177211118710
1 olmalýdýr.

Cevap 44.
Soru iþareti yerine
hangi harf
gelmelidir? Soru
cümlesindeki
kelimelerin son
harflerinin
sýralandýðý dizi.
U, Ý, E, Ý, F, ?
Cevap : R

Cevap 55.
2164916 veya
2161649 

ZZEEKKAAMMEETTRREERReeffiikk YYIILLMMAAZZ
Tekniker

Ýstatistiki verilere göre ülkemiz su zengini bir ülke

deðildir. Yaðýþ rejimi deðiþtirilemeyeceðine göre tek çýkar

yol sulama yatýrýmlarý yapmak ve sulamanýn fazla su

kullanýlmayan yöntemlerle yapýlmasýný saðlamaktýr. Ýþte

bu aþamada Bakanlýðýmýz devreye girerek Kýrsal

Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý

kapsamýnda köy bazlý sulama tesislerinin modern basýnçlý

toplu sulama tesisine dönüþtürülmesine yönelik iyileþtirme

ve geliþtirme yatýrýmlarýný desteklemektedir.

Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Samsun

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven "Proje

ile sulama alanýnda hali hazýrda sulanamayan alanlarýn

sulama imkânýna kavuþacaðýný sulanan alanlarda ise

sulama etkinliðinin artacaðýný bu sayede su kayýplarý

minimuma indirileceðini ve en önemlisi de yüzey

erozyonunun engellenmesinden dolayý toprak kayýplarý

önlenecektir. Bu durumda da uzun vadede alanýn

verimliliðinin ve yaþanabilirliðinin korunmuþ olacaðýný

belirtmiþtir. Etkili ve verimli bir sulama ile alanda meyve

ve sebze gibi katma deðeri yüksek diðer ürünlerin

yetiþtirilebilmesi de mümkün hale geleceðini vurgulayan

Güven; Bu durum sonuç olarak üreticilerin gelir ve

refahýný olumlu yönde geliþtirecek, proje sayesinde

kýrsalda yaþayan halkýmýzýn ekonomik gücü artacak ve

köyden kente göç engellenebileceðini" belirtmiþtir.

Ýlimizde bugüne kadar 3. etap da 1 adet, 5.etapta

3 adet olmak üzere toplam 4 adet toplu basýnçlý sulama

projesi bitirilmiþ olup, 6. Etap da halen 4 adet proje

devam etmektedir. Devam eden projelerle birlikte

toplamda 17.410 da. arazi kapalý sistem toplu basýnçlý

sulamaya açýlmýþtýr. Projelerin toplam tutarý (KDV hariç)

6.156.577 TL olup hibeye esas kýsmýna %75 Kýrsal

Kalkýnma Yatýrýmlarýný Destekleme Programý kapsamýnda

destek verilmektedir.

TTOOPPLLUU BBAASSIINNÇÇLLII SSUULLAAMMAA PPRROOJJEELLEERRÝÝ
MEYVELERÝNÝ VVERÝYOR



38 39

Erkekler kadýnlara göre on kat daha
fazla renk körö oluyorlar. 

Eskimo dilinde kar yaðýþlarýnýn
farklarýný tarif etmek için kullanýlan
yirmiden fazla sözcük vardýr. 

Fareler kusamaz. 
Filler zýplayamayan tek memelidir. 
Gecen 3500 yýlýn, sadece 230 yýlý

barýþ içinde yaþanmýþtýr. 
Gözleri açýk tutarak hapþýrmak

imkânsýzdýr. 
Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama

burnumuz ve kulaklarýmýzýn büyümesi asla sona
ermez. 

Güney Kore baþkenti Seul, Kore dilinde
"baþkent" anlamýna gelmektedir. 

Günýþýðýndan daha fazla
yararlanmak için saat
uygulamasýný Benjamin
Franklin baþlatmýþtýr. 

Günümüzde, evlenenlerin
yüzde ellisi boþanmaktadýr. 

Hamamböcekleri yaklaþýk
olarak 250 milyon yýldýr
yaþadýklarý halde hiçbir deðiþime
uðramamýþlardýr. 

Hapþýrdýðýnýz zaman,
kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut
fonksiyonlarýnýz bir an için durur. 

Hapþýrýrken Burnu ya da Aðzý Kapamak, Felce
Neden Oluyor. 

Havuca rengini karoten verir. 
Hawaii alfabesinde sadece 12 harf

bulunmaktadýr. 
Her 25 kiþiden biri astým hastasýdýr. 
Her dört Amerikalýdan biri mutlaka

televizyonda görünüyor. 
Her iki taraf da kan baðýþýnda bulunursa,

Paraguay'da düello yapmak yasaldýr. 
Herhangi bir okyanusun en uzak

olduðu nokta cin'dir.
Hindistan`da oyun kâðýtlarý yuvarlaktýr. 
Hindistan'daki yýllýk doðum sayýsý,

Avustralya'nýn toplam nüfusundan fazladýr. 
Hipopotamlar insandan daha hýzlý

koþarlar. 

Ýleri doðru bir adim atýldýðýnda, insan
vücudundaki 54 kas çalýþýr. 

Ýlk çamaþýr makinesi 1907 yilinda
Hurley Machine Co. Tarafýndan pazarlandý. 

Ýnciler sirkede erir. 
Ýnek sütünün ph deðeri 6'dýr. 
Ýngilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan

hikâyesinde kullanýlmak üzere
uydurulmuþtur. 

Ýngiltere'deki bütün kuðular kraliçenin
malidir. 

Ýnsan beyninin % 80'i sudur.
Ýnsan beyninin ortalama aðýrlýðý 1.3kg'dýr. 

Ýnsan elinde, en yavaþ uzayan
týrnak baþparmaðýnki, en hýzlý uzayan

týrnak ise orta parmaðýnkidir. 
Ýnsan saçý, üç kilo aðýrlýk

kaldýrabilecek
esnekliktedir. 

Ýnsan
vücudundaki en
güçlü kas dildir. 

Ýnsanlar
beyinlerinin
sadece %10'unu
kullanýrlar. 

Ýnsanlar
vücutlarýnda 300 adet kemikle doðuyorlar ama
yetiþkin olduklarýnda bu sayý 206 ya düþüyor. 

Ýnsanlar yaþamlarý boyunca altý filin aðýrlýðýna
eþit miktarda yiyecek tüketiyorlar. 

Ýnternetin yýllýk büyüme yüzdesi 314.000'dir. 
Kadýnlar erkeklere oranla iki kat fazla göz

kýrpar. 
Kanada, Kýzýlderili dilinde "büyük koy"

anlamýna gelmektedir. 
Kangurular geri geri yürüyemezler. 

Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün
kýtalara ayak basan ilk insandýr. 

Kaþlarý yukarý kaldýrmak için
30 kaþý harekete geçirmek
gerekiyor. 

Kediler ultrason seslerini
duyarlar. 

Kedilerin beyninde 32 adet kas
vardýr. 

ÖÖÐÐRREENNDDÝÝNNÝÝZZ DDEE NNEE OOLLDDUU!!
YYaaþþaarr BBUUDDAAKK

Ziraat Mühendisi
Sokrat Ölüme mahkum edildiðinde, eþi
- Haksýz yere öldürülüyorsun, diye aðlamaya baþlayýnca, Sokrat:
- Ne yani, demiþ. Birde haklý yere mi öldürülseydim!
***************************************************
Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaþayýþ ve felsefesiyle
ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliðinden
baþka hiçbir þeyi olmayan kibirli bir adamla karþýlaþýr. Ýkisinden
biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün deðildir... Maðrur
zengin, hor gördüðü filozofa: "Ben bir serserinin önünden kenara
çekilmem" der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin þu karþýlýðý
verir: 
- Ben çekilirim!!
***************************************************
Bir þemsiye tamircisi, yazmýþ olduðu þiirleri incelemesi için
Sheaksper' a gönderdiðinde, ünlü yazarýn cevabý þu olur:
- Dostum siz þemsiye yapýn, hep þemsiye yapýn, sadece þemsiye
yapýn.
***************************************************
Meþhur bir filozofa:
- Servet ayaklarýnýzýn altýnda olduðu halde neden bu kadar
fakirsiniz? diye sorulduðunda: 
- Ona ulaþmak için eðilmek lazým da ondan, demiþ.
***************************************************
Dostlarýnda biri, Fransýz kralý 15. Lui' ye:
- Majesteleri, demiþ. Akýl vergisi almayý hiç düþündünüz
mü? Hiç kimse budalalýðý kabul etmeyeceðine göre,
herkes böyle bir vergiyi seve seve öder.
Kral, alaylý alaylý gülerek:
- Hakikatten enteresan bir fikir, cevabýný vermiþ. Bu
buluþunuza karþýlýk, sizi akýl vergisinden muaf tutuyorum.
***************************************************
Kulaklarýnýn büyüklüðü ile ünlü Galile' ye hasýmlarýndan
biri:
- Efendim, demiþ. Kulaklarýnýz, bir insan için biraz büyük
deðil mi?
Galile:
- Doðru, demiþ. Benim kulaklarým bir insan için biraz büyük
ama, seninkiler bir eþek için fazla küçük sayýlmaz mý?
***************************************************
Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir
muharebede tenkide kalkýþýp parmaðýný harita üzerinde
gezdirerek:
- Önce þurasýný almalýydýnýz, sonra buradan geçerek
ötesini zaptetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye
baþlayýnca, Napolyon:
- Evet, demiþ. Onlar parmakla alýnabilseydi dediðin gibi
yapardým.
***************************************************
Bir toplantýda bir genç Mehmet Akif’i küçük düþürmek için:
- Afedersiniz, siz veteriner misiniz? demiþ. Mehmet Akif hiç
istifini bozmadan þu cevabý vermiþ:
- Evet, bir yeriniz mi aðrýyordu?
***************************************************
Ýdam edilmek üzere olan bir mahkuma:
- Diyeceðin bir þey var mý? diye sorduklarýnda:
- Bu bana iyi bir ders oldu!!
***************************************************
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Atatürk AAnýtý :: Hükümet Konaðý'nýn bitiþiðinde
þehir parkýndadýr. 19 Mayýs 1919'un anýsýný
ölümsüzleþtirmek için 1931'de
Samsun Belediyesi tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Avusturyalý
heykeltýraþ Heinrich Krippel'in
eseri olan anýt, 19 Ocak
1932'de törenle açýlmýþtýr. Her
yüzü kabartmalý taban üzerine
yükselen heykelde Atatürk,
üniformalý olarak ve arka
ayaklarýyla kuyruðuna dayanýp
þaha kalkan atýnýn üzerinde
betimlenmiþtir.

Büyük CCamii: Eski fuar
alanýnýn karþýsýndadýr. Batumlu
Hacý Ali Efendi tarafýndan 1884'te
yaptýrýlmýþtýr. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal
Sultan tarafýndan onartýldýðý için Valide Camii
adýyla da anýlýr. Duvarlarý sarýmsý kesme taþtan
örülen caminin sað ve solda birer þerefeli iki
minaresi yükselir. Son cemaat yeri altý sütun üzerine
basan beþik tonozlarla örtülüdür. Basýk kubbesinin
dört köþesinde kuleler vardýr. Kubbenin içi renkli
bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiþtir. Mihrabý
mermerden, minberi aðaçtandýr. Minber, yýldýz ve
madalyon motifli kabartmalarla süslüdür.

Ýkiztepe :: Bafra'nýn 7 km kuzeybatýsýndaki
yörede yapýlan araþtýrmalarda
Ýlk Tunç Çaðý ve Erken Hitit
döneminden kalma pek
çok buluntu ele geçmiþtir.
Ýkiztepe'yi oluþturan doðal
yükseltilerin ilkinde, Ýlk
Tunç Çaðý ve Erken Hitit
Dönemi denen geçiþ çaðý
yerleþmeleri bulunur. Yapý
kalýntýlarý Ýkiztepe'de
ahþap mimarinin varlýðýný
ortaya koymuþtur. Deniz
kabuðu ve bitki katkýlý
kaplar iki renklidir. Üstü
yumrulu ya da hayvan
biçimli kulplar yaygýndýr.

Tekkeköy MMaðaralarý ::
Samsun'un 14 km
doðusundaki Tekkeköy yakýnlarýndadýr. Burada
yapýlan arkeolojik kazýlarda Erken Hitit ve Ýlk Tunç
Çaðý kültür katlarý ortaya çýkarýlmýþtýr. Bulunan
eserler arasýnda seramikler çoðunluktadýr. Yöredeki
mezarlarda ölülerin yanýna seramik, býçak, kama
gibi çeþitli gereçler býrakýlmýþtýr.

Hacý HHatun CCamii: Saathane Meydaný
yakýnýndadýr. 1694'de Hatice Hatun'un oðlu Ýbrahim
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Kare planlý caminin taþ ve
tuðla ile karýþýk duvarlarý bir sývayla kaplýdýr. Tek
þerefeli minaresi kare kesitli taban üzerinde yükselir.

Sekizgen bir kasnaða oturan tuðladan yapýlmýþ
basýk bir kubbeyle örtülü olan caminin minberi

aðaçtan, mihrabý kireç taþýndandýr.
Gazi MMüzesi: Atatürk'ün

19 Mayýs 1919'da Samsun'a
geldiðinde misafir edildiði Palas
Oteli, belediye tarafýndan
Atatürk'e hediye edilerek müze
haline getirilmiþtir. Otelin zemin
katý Gazi kütüphanesi olarak
hizmete konulurken, üst kattaki
çalýþma odasý, yatak odasý,
toplantý salonu, derlenen diðer
tarihi eþyalarla birlikte Gazi
Müzesi olarak düzenlenmiþtir.

Kýzýlýrmak DDeltasý: Kýzýlýrmak
Deltasý Türkiye'nin, Karadeniz

sahilindeki doðal özelliklerini koruyabilmiþ en büyük
ve en verimli sulak alanýdýr. Samsun ilinde,
Kýzýlýrmak Nehri'nin denize döküldüðü yerde Bafra,
Alaçam, Engiz ilçeleri sýnýrlarý içinde kalan alanýn
Samsun-Sinop Karayolu Kuzeyinde kalan kýsmýdýr.
Samsun-Sinop Karayolunun Kuzeyinde kalan
alanda 56.000 hektar geniþliðinde delta ovasý
uzanýr. Deltanýn doðu sahilinde güller, sazlýk alanlar
kumullar, su basar çayýrlar ile birlikte yaklaþýk
12.000 hektar alaný kaplayan sulak alan vardýr. Batý
yakasýnda da yaklaþýk 1.500 hektar geniþliðinde

Karaboðaz gölü ve çevre
sazlýklarý bulunur. 

Ýlk AAdým AAnýtý: 1981-
82 arasýnda heykeltýraþ
Hakký ATAMULU
tarafýndan yapýlmýþtýr.
Atatürk'ün Samsun'a ilk
ayak bastýðý yere yaptýrýlan
anýtta, Atatürk'ün yanýnda
gençliði simgeleyen kýz ve
erkek figürleri yer alýr.

Havza KKaplýcalarý:
Havza Ýlçesi, kent
merkezindedir. Üç
kaynaktan çýkan sular
üzerinde Büyük Hamam,

Küçük Hamam ve Maarif
Hamamý adýyla üç kaplýca bulunur. Su sýcaklýðý 55
derecedir. Havza Kaplýcalarý, Bizans dönemi
kaplýcalarýndandýr. Ancak zamanla kullanýlabilecek
durumlarýný yitirmiþ ve Selçuklularýn yeni bir eseri
olarak hizmete girmiþtir. Havza Kaplýcalarýnýn
radyoaktivitesi yüksektir. Sodyumbikarbonatlý,
madeni az sulardandýr. Her çeþit romatizma,
nevralji, kýrýk-çýkýk, kadýn hastalýklarýnda etkilidir.
Cilt ve böbrek hastalýklarýnda da faydalý, ülkemizin
ünlü bir þifa merkezidir. Modern konaklama
tesisleriyle, yýl boyunca hizmetini sürdürmektedir.
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