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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.



TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde,
TUYAP Fuarcýlýk A.Þ. tarafýndan bu yýl 2'ncisi
düzenlenen 2. Gýda, Ýçecek Ürünleri, Gýda Ýþleme
Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiði Fuarý (Samsun
Gýda Fuarý) 23- 26 Kasým 2017 tarihleri arasýnda
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleþtirildi. Fuar, Anadolu'daki fuarlar arasýnda
tek gýda  ihtisas fuar olma özelliði ile de öne çýkýyor. 

Açýlýþ öncesi TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel
Müdürü Cihat ALAGÖZ yaptýðý konuþmasýnda, "Bu
sene 5 farklý ülkeden 159 iþ adamýný fuarýmýzda

aðýrlýyoruz. Yani yabancý ziyaretçi sayýsýný yüzde 38
oranýnda arttýrdýk. Geçen sene 72 firmamýz
fuarýmýza katýlým saðlamýþtý. Bu sene ise 80 firmaya
çýktý. Fuarýmýz yüzde 11 oranýnda da katýlýmcý
alanýnda büyüme gösterirken, Fuarýmýzýn kapladýðý
alan ise yüzde 32 alanýnda büyüdü. Ne mutlu bize ki
Samsun'u bir fuar þehri yapma konusunda da adým
adým ilerliyoruz." dedi.

Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
YILMAZ ise; "Aslýnda biz bu Fuar ve Kongre
Merkezimizi zor þartlar altýna yaptýk. Bu tesis
yapýlmadan önce Doðupark ve Batýpark'ta
kurduðumuz çadýrlarda ter ve rutubet içerisinde fuar
yapýyorduk. Bugün modern bir ortamda fuarýmýzý
organize ediyoruz. Bugün burada bir gýda fuarý
organize edilmiþse bunun baþarýsýný saðlamak
hepimizin görevidir. Samsun 10 bin kilometrekare
yani 1 milyon hektarlýk bir coðrafya. Bunun 400 bin
hektarý taþý diksen büyür dedikleri bir topraða sahip.
Taþý býrak ne dikersen dik büyüyebilecek ölçekte
verimli topraklarda yaþýyoruz. Þimdi biraz daha gayet
edersek bana göre daha güzel iþler yaparýz." dedi.

Sonrasýnda Samsun Valisi Osman KAYMAK da
yaptýðý konuþmasýnda; "Bu gün Samsun'da 2. Gýda

samtim ocak 2018 22 samtim ocak 2018 3

önsöz güncel

Kýymetli Samtim Okurlarý,
Samsun, ülkemizin en çok tarýmsal ekiliþ

alanýna sahip illerin içinde olduðu, iklim
özellikleri, zengin ürün çeþitliliði ve
kirlenmemiþ temiz topraklarý ile hem ilimizin
güvenli gýda ihtiyacýný karþýlamakta, hem de
ülkemiz insanlarýna daha kaliteli ve temiz gýda
saðlama imkânýna sahip bir il potansiyeline
sahip olarak ön plana çýkmaktadýr.

Ýl Müdürlüðü olarak vizyonumuz, kýrsal
alanlarla beraber kentlerde de etkin,
paydaþlarýn ve tüketicilerin her an
ulaþabileceði kadar yakýn, tarýmýn her
sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman,
kurumsal ve idari dönüþümünü tamamlamýþ
yetkin bir kurum olmaktýr.

Son yýllarda gýda fiyatlarýndaki
deðiþimler, tarýmsal ürünlerin enerji amaçlý
kullanýmý ve tüketim alýþkanlýklarýnýn
deðiþmesi tarým sektörünün önemini bir kat
daha artýrmýþtýr. Artýk tarým sektörü; gýda
güvenliðinden gýda güvenilirliðine, enerjiden
sanayiye, biyoçeþitliliðin korunmasýndan
sürdürülebilirliðine, tarýmsal girdilerden
tüketime kadar, bir bütün olarak algýlanmalý ve
her unsur en iyi þekilde yönetilmelidir. 

Tarým, sosyal alan olmaktan çok, stratejik
ve rekabete dayalý iktisadi bir sektör olmalýdýr.
Yine tüm Dünya'da yaþanan küresel finans
krizinde tarým sektörü, önceki küresel krizlerde
olduðu gibi "tampon sektör" görevi üstlenmiþ ve
diðer sektörlerdeki büyüme kayýplarýnýn hýzýný
yavaþlatmýþtýr.

Ýlimizde hayvan saðlýðý çalýþmalarýnda
önemli baþarýlar elde edilmiþ,
kooperatifleþmeye yönelik yoðun çalýþmalar
yapýlmýþ, kooperatif destekleri artýrýlmýþtýr.
Sektörde yapýsal dönüþümü saðlamak
amacýyla, kýrsal kalkýnma yatýrýmlarýnýn
desteklenmesi programý geliþtirilerek
uygulamaya devam edilmiþ ve ilimiz en çok
proje geçiren iller arasýna girmiþ, yüzlerce
kiþiye istihdam saðlanmýþtýr. 

Organik tarým, iyi tarým uygulamalarýnda
önemli mesafeler alýnmýþ, meyvecilik havzalarý
oluþturulmuþ ve üretime geçilmiþtir. Halkýmýzýn
saðlýðý için büyük önem taþýyan bitki koruma
ürünlerinin satýþ ve kullanýmýnda yeni
düzenlemeler getirilmiþ ve "reçeteli zirai ilaç
satýþý" uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Bugüne kadar
Ýl Müdürlüðü olarak yapmýþ olduðumuz
çalýþmalar, üreticilere yüksek refah, tüketicilere
güvenilir gýda saðlayan, rekabet gücü yüksek
bir tarým sektörü oluþturma çabasýdýr.

Dünya nüfusundaki hýzlý artýþla birlikte
gýda maddelerine duyulan ihtiyaç da yoðun bir
þekilde artmýþtýr. Gýda maddelerine olan talebin

karþýlanabilmesi amacýyla; birim alandan daha
fazla ürün alabilmek için tarýmsal alanlarda
kimyasal girdilerin kullanýldýðý konvansiyonel
üretime baþlanmýþtýr. Kimyasallarýn bilinçsiz ve
aþýrý kullanýlmasý sonucunda ekolojik denge
bozulmaya baþlamýþ, çevre ve insan saðlýðý
üzerinde olumsuz etkiler ortaya çýkmýþtýr. Bu
nedenle, Türkiye gibi birçok ülkede artan
tüketici bilinci ile birlikte sürdürülebilir tarým ve
gýda güvenliði kavramlarý tartýþýlmaya
baþlanmýþtýr. 

Gýda güvenliði konusunda Samsun Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü özverili
çalýþmalar yaparken tüm iþletmeleri kayýt altýna
almayý ve kayýt altýndaki iþletmelerin insan
saðlýðý için hijyen kurallarý dahilinde kaliteli
üretim yapmasýný hedeflemektedir. Gýda
güvenliði kapsamýnda yapýlan denetimlerde
bilgi ve tecrübe birikimi olan denetçilerimiz
iþletmenin daha saðlýklý, daha kaliteli, daha
karlý üretim yapmasý için iþletme sahipleriyle
birlikte uyum içinde hareket etmektedir. 

Burada gýda güvenliði denetçilerimizin
amacý; iþletmenin denetim kurallarýný
uygulayarak kaliteli ve hijyen üretimle ürün ve
müþteri yelpazesini geniþletmeye yardýmcý
olmak, marka olabilmenin alt yapýsýný
oluþturmak, üretim teknolojisini geliþtirmek,
serbest piyasada rekabet ederek ayakta
kalmasýný ve daha fazla gelir elde etmesini
saðlamaktýr. 

Bu vesileyle 2018 yýlýnýn ülkemiz tarýmý
için yeni açýlýmlara, üretimde sürdürülebilir
verimliliðe ve berekete katkýda bulunmasýný
diler, saygýlar sunarým.

Nail KIRMACI

Ýl Müdür V.

SAMSUN GIDA FUARI 2017
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Fuarýmýzý açýyoruz. Samsun'umuzun 1- 2 ay
içerisinde ikinci bir fuarý açacak duruma gelmesi
gerçekten gýpta edilecek bir durum. Samsun büyüyor
diyoruz. Samsun gerçekten büyüyor. Samsun
Karadeniz Bölgesi'nin en büyük þehridir. Bu
büyüklüðe yaraþýr þekilde diðer illerimize ve bölge
illerimize önderlik yapmamýz lazým. Ýnþallah bu fuar
tarým üreticilerinin ve tüketicilerinin bir araya geldiði
bir ortama dönüþecektir. Bundan da Samsun ve
bölgemiz kazanacaktýr diye düþünüyorum. Fuarýn
ilimize hayýrlar getirmesini diliyorum. Hepinizi
sevgiyle ve saygýyla selamlýyorum." dedi.

Açýlýþa Samsun Valisi Osman KAYMAK,
Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
YILMAZ ve Samsun Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk
Müdürümüz Nail KIRMACI'nýn yaný sýra Vali
Yardýmcýsý Hasan ÖZTÜRK, Tekkeköy Kaymakamý
Günay ÖZTÜRK, Canik Kaymakamý Ýlhan
TURGUT, Atakum Kaymakamý Namýk
Kemal NAZLI, Tekkeköy Belediye Baþkaný
Hasan TOGAR, Ýlkadým Belediye Baþkaný
Erdoðan TOK, Atakum Belediye Baþkaný
Ýshak TAÞÇI, Kavak Belediye Baþkaný
Ýbrahim SARICAOÐLU, Vezirköprü Belediye
Baþkaný Ýbrahim Sadýk EDÝS, Alaçam
Belediye Baþkaný Hadi UYAR, Bafra
Belediye Baþkaný Zihni ÞAHÝN, Bafra Ticaret
ve Sanayi Odasý Baþkaný Göksel BAÞAR,
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Salih Zeki
MURZÝOÐLU, Türkiye Gýda Sanayi
Ýþverenleri Sendikasý Yönetim Kurulu

Baþkaný Necdet BUZBAÞ, Samsun Milletvekillerimiz
Akif Çaðatay KILIÇ, Fuat KÖKTAÞ, Kemal ZEYBEK ile
sivil toplum kuruluþ ve sektör temsilcileri, yaný sýra
davetliler katýldý. 

Sonrasýnda protokol üyeleri ve vatandaþlarla
beraber stantlar gezilerek sergilenen ürün ve
faaliyetler hakkýnda bilgi alýndý. Ýl Müdürümüz Nail
KIRMACI'nýn da vatandaþlarla buluþtuðu Fuarda,
Samsun Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürlüðümüz
standý büyük ilgi gördü. Fuarýn ziyarete açýk olduðu 4
gün boyunca çok sayýda ziyaretçi standýmýza ilgi
gösterirken; vatandaþlarýn 'ALO Gýda' hattý ile ilgili
soru ve olumlu geri dönüþ yönelttikleri, çeþitli
ürünlerin yetiþtiricilik ve muhafazasýný içeren basýlý
yayýnlarýmýzdan çeþitli liflet ve broþürlerle ilgili
meslektaþlarýmýzýn verdiði seminerlere büyük ilgi
gösterdikleri gözlendi.

Fuar süresince, Ýl Müdürlüðümüzün konu
uzmaný elemanlarý tarafýndan çeþitli konularda
verilen seminer- konferans ve eðitimlerden bazýlarý
þunlar: 25 Kasým'da Dr. Sibel ÖZÇAKMAK; "Gýda
Hijyeni ve Güvenliði", 26 Kasým'da Zir. Müh. Onur
DURMUÞOÐLU; "Ekmek Üretiminde Dikkat Edilecek
Hususlar", yine 26 Kasým'da Zir. Müh. Mustafa
KOCAMAN; "Gýda ile Temas Eden Madde ve
Malzemeler"... Ýl Müdürlüðümüzün yaný sýra OMU
Gýda Bölümünden akademisyenler de benzer
etkinliklerle Fuarda yer aldý. 

Ayrýca Fuarda perþembe, cuma, cumartesi
günleri; TAFED ve Karadeniz Aþçýlar ve Turizm
Birliði'nin destekleri ile Karadeniz Yöresel Lezzetleri
Sunumlarý gerçekleþtirildi. Yine TAFED kurucu
baþkaný Haþim DEMÝRTAÞ tarafýndan; Sebze Dekor
ve Oymacýlýk Eðitimi ve TAFED Milli Takým Direktörü

Dr. Emrah Köksal SEZGÝN tarafýndan da Pastacýlýk
Eðitimleri verildi.

Gürcistan, Ýran, Irak, Suriye ve Azerbaycan'dan
organize edilen iþ adamlarýndan oluþan 159 kiþilik
yurt dýþý heyetleri fuar alanýný ziyaret ederek, katýlýmcý
firmalarla detaylý görüþmeler ve iþ birlikleri sonrasý
geleceðe yönelik yatýrýmlara imza attýlar. Yerli
firmalara yurtdýþý bayilikleri teklif eden yabancý alým
heyetleri, gýda mamulleri ve gýda teknolojileri üreten
firmalar ile ikili görüþmeler yaptýklarýný belirterek
fuardan memnuniyetle ayrýldýklarýný dile getirdiler.
Fuar boyunca ziyaretleri devam eden heyetler,
yaptýklarý iþ birlikleri ve yatýrýmlarla, fuarýn dünyaya
açýlan kapýsý olmasý noktasýnda, yerli firmalar ve
gýda sektörü arasýnda fýrsat yaratacak adýmlar attýlar. 

Fuarýn açýlýþ gününden itibaren, Karadeniz, Ýç
Anadolu, Marmara ve Doðu Anadolu bölgeleri baþta

olmak üzere tüm illerden fuarý ev dýþý
tüketim gruplarý,  ulusal marketler,
süpermarket zincirlerinin yöneticileri
ve satýn alma yöneticileri, gýda ve
içecek perakendecileri, tüm HORECA
tesisleri, oteller ve turizm tesisleri
iþletmecileri, kafe, restoran
iþletmecileri, fastfood zincirleri
yöneticileri, bakkaliye grubu, yerel
marketler, yemek fabrikalarý, catering
firmalarý, gýda mühendisleri ve toplu
tüketim yapan her türlü kuruluþun
yöneticileri ziyaret etti.

güncel



Su Ürünleri yetiþtiriciliði, insanlarýn
saðlýklý beslenmesi, sanayi sektörüne
hammadde temini, sektörde istihdam
oluþturmasý, kýrsal kalkýnmaya katký
saðlamasý, yüksek ihracat imkâný ve doðal
kaynaklarýn ile biyolojik çeþitliliðin
muhafazasý konularýnda önemli imkânlar
oluþturmaktadýr. 

Su ürünleri yetiþtiriciliði ya da kültür
balýkçýlýðý ekonomik faaliyet olarak
ülkemizde 70'li yýllarda Gökkuþaðý alabalýðý
yetiþtiriciliði baþlamýþtýr. Bu faaliyet
baþlangýç evresinde birkaç tonluk
iþletmelerde yapýlýrken günümüzde birkaç
bin tonluk seviyelere ulaþmýþtýr. Gökkuþaðý
alabalýðý yetiþtiriciliði ile baþlayan kültür
balýkçýlýðýnda çipura, levrek de büyük bir paya
sahiptir. 

Ýnsan tüketimi için avlanan balýk miktarý sýnýr
noktasýndadýr. Orta gelir sýnýfýnýn balýk tüketimi hýzla
artmaktadýr. Saðlýklý gýda tüketimi algýsýnda ilk akla
gelen ürünlerden biri balýk etidir. Proteinin etkin
kullanýlmasý açýsýndan % 31 oraný ile balýketi önemli
bir gýda maddesidir. Enerji kullanýmý oraný % 27 ile
büyük baþ hayvanlarda iken ardýndan % 23 oraný ile
balýk gelmektedir. Satýn aldýðýmýz ürünün yenilebilir
miktarýna baktýðýmýzda, büyük baþ hayvanda bu
oran % 41 iken balýkta % 68'dir. Bunu bir avantaj
olarak deðerlendirmek gerekir. 

Tüm sektörlerdeki esas maliyet yemdir. Büyük
alabalýk üretiminde 1.1 kg yem ile 1 kg. balýk
üretilebilirken; büyükbaþta bu rakam 4-6 kg.'a kadar
çýkabilmektedir. Yenilebilir et olarak
düþündüðümüzde alabalýk 100 kg yemin 61 kg'ýný

ete çevirebiliyor. Ama diðerleri bunun 3'te birinden
daha da azdýr. Bu rakamlar tavuk için 21 kg ve
domuz için 17 kg'dýr. 

Yem konusu balýkçýlýk sektörünün dezavantajlý
konularýndan biridir. 1990'lý yýllarda yemin % 60'ý
balýk unundan yapýlýyordu. Fakat son yýllarda yemin
büyük bir kýsmý sebze ve tahýllardan elde edilen
unlardan oluþmaktadýr. Þili'de yeme katýlan ürünlerin
% 20'si tavuk menþelidir.

TTürkiye Su Ürünleri Üretimi
Su ürünleri üretiminin büyük çoðunluðu

denizlerde avcýlýk ve üretim yoluyla yapýlmaktadýr.
Ülkemizin 2016 yýlý su ürünleri üretimi 588.000
tondur. Bunun 335.000 tonu avcýlýk, 253.000 tonu
yetiþtiricilikten karþýlanmýþtýr. Yetiþtiriciliðimizin Büyük
bir kýsmý (% 61) Ege Bölgesinden karþýlanmaktadýr. 

Karadeniz Bölgesi % 9 paya sahiptir.
Yetiþtiricilikte en önemli türler çipura, levrek ve
alabalýktýr. Alabalýk (iç su) 101.297 ton (% 40), levrek
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80.847 ton (% 32), çipura 58.254 ton(% 23),
diðer(orkinos, sarýaðýz, sinagrit, fangri, trança,
minekop, sivriburun, karagöz vb. (%3), alabalýk
deniz 5.716 ton (% 2). 

Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK), 2016 yýlý
'Su Ürünleri Ýstatistiklerine göre; su ürünleri üretimi
2016 yýlýnda bir önceki yýla göre % 14,2 azalarak
588 bin 715 ton olarak gerçekleþti. Üretimin % 56,9'
u avcýlýk; % 43,1'i yetiþtiricilik yoluyla saðlandý 

Ülkemizin 8.333 km uzunluðundaki kýyý
þeridinin ve yaklaþýk 178 bin km uzunluðundaki
nehirleriyle 26 milyon hektarlýk su alanýnýn yeterince
deðerlendirilebildiðini söylemek olasý deðildir.
Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun verilerine göre; 2016
yýlýnda üretilen 588 bin 715 ton balýðýn 145 bin 469
tonu ihraç edildi. Balýk ithalatý ise 82 bin 074 ton
oldu. Kiþi baþýna balýk tüketimi 8,6 kg ile en fazla
2007 yýlý oldu.

Bugün kiþi baþýna balýk tüketimimiz 6,2- 7,00
kg arasýndadýr. Dünyada kiþi baþýna ortalama balýk
tüketimi 15 kg'dýr. AB28 ortalamasý 22 kg'dýr.
Japonya'da ise kiþi baþýna yýllýk ortalama tüketim 70
kg'dýr. Çok yakýnda bu miktar 10 kg seviyelerine
çýkacaktýr. Ülkemizde yýllýk kiþi baþýna ortalama 6,2
kg balýk tüketimi ile saðlýklý nesiller yetiþtirmemiz için
yeterli gözükmüyor. 

Ülkesel hedeflerimizi yüksek tutmak
zorundayýz. Sürekli artan genç nüfusa sahibiz. 6- 7
kg olan balýk tüketimimizin en az 15 kg olmasý
lazýmdýr. Bunun içinse ülkemizin sadece 1.200.000

ton balýða ihtiyacý hasýl olur. 800 milyon dolar olan
ihracatýmýzý 4 milyar dolara çýkaracak üretim ve
ihracat planlamalarý yapmak zorundayýz. Devletin
vermiþ olduðu desteklerin bir an evvel yatýrýma
dönüþtürülmesi gerekmektedir.  Samsun ve Sinop
arasýnda 60 bin tonluk yeni bir üretim alaný açýlýyor. 

Balýkçýlýk sektörü 47 binden fazla kiþiye
doðrudan dolaylý olarak 250 bin kiþiye istihdam
olanaðý saðlamaktadýr. Su ürünleri sektörünün 2016
yýlý cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasýla deðeri
4.850.199.297 TL'dir. Genel bir yaklaþýmla
Karadeniz'de 240, Marmara'da 200, Ege'de 300,
Akdeniz'de ise 500 balýk türünün bulunduðu ve
bunlarýn 100'e yakýnýnýn ekonomik öneme sahip
olduðu söylenebilir. 

Yýllara Göre Su Ürünleri Ýhracat ve Ýthalatý
Su ürünleri ihracatýmýz sýralamasýnda ilk 10

ülke Hollanda, Ýtalya, Almanya, Ýngiltere, Japonya,
Rusya federasyonu, Ýspanya, ABD, Lübnan,
Fransa'dýr. Su ürünleri ihracatýmýzýn % 68'ini A.B (28)
Ülkelerine yapmaktayýz. 

Su ürünleri ihracatýnda ilk sýrayý % 24'lük pay
ile çipura alýrken, % 18'lik pay ile deniz levreði 2.
Sýrada ve diðer tuzlu su balýklarýnýn dondurulmuþ
filetolarý % 12 ile 3. sýradadýr. Alabalýk filetolarý
(tütsülenmiþ) % 5 ile 6. sýrada yer almaktadýr. 2016
yýlýnda toplam su ürünleri ihracatýmýz 724 milyon $
olarak gerçekleþmiþtir. 

Ülkemizden yapýlan alabalýk ihracatýnda AB
ülkeleri önemli bir yere sahiptir. Ýhracat sýralamasý

Almanya, Rusya Federasyonu, Romanya,
Polonya, Hollanda ile devam etmektedir.
Toplam 103 milyon $'lýk alabalýk ihracatýnýn
82 milyon $'ý AB ülkelerine aittir. 

Samsun Su Ürünleri Üretimi
Samsun ili ve çevresi, su ürünleri

üretimi bakýmýndan önemli bir konuma
sahiptir. Yýllara baðlý olarak ülke
ekonomisine deniz, kültür ve iç su balýkçýlýðý
yoluyla artan oranda ekonomik katký
saðlamaktadýr. Son yýllarda kabuklu ve
yumuþakça sektöründe bir duraðanlýk
yaþanýrken, kültür balýkçýlýðýna eðilim
artmaktadýr. 

SU ÜRÜNLERÝ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Mustafa ALTINDEÐER        Burhan HEKÝMOÐLU        Dr. Ali KORKMAZ
Strateji Geliþtirme Birimi
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Barajýn % 3'lük kýsmý su ürünleri yetiþtiriciliðine
açýlmýþ olup, Tarým Bilgi Sistemi Su Ürünleri Kayýt
Sisteminde 456.000 m2 yetiþtiriciliðe ayrýlmýþ alan
görünmektedir. Hali hazýrda baraj gölünde 14 adet
yetiþtiricilik belgeli tesis mevcuttur. Bu tesislere
kiralanan toplam 256.500 m2 yüzey alaný
kiralanmýþ bulunmaktadýr. 

2016 yýlý TÜÝK verilerine göre, ülke genelinde
253.395 ton su ürünleri yetiþtiriciliði üretimi
gerçekleþmiþtir. Ýlimizde ise 2016 yýlý içinde 5.585 ton
su ürünleri üretimi gerçekleþtirilmiþ olup, ülke
genelinin % 2,16'sýna tekabül etmektedir. 2016
yýlýnda ülke genelinde iç su ve denizde toplam
335.319,80 ton su ürünleri avcýlýðý gerçekleþtirilmiþ
olup, Samsun ilinde iç su ve denizde toplam
54.835,21 ton su ürünleri avcýlýðý gerçekleþtirilmiþtir.
2016 yýlýnda ülkemiz deniz ve iç sularýnda avlanan
ürünlerin % 14,05'i ilimizden avlanmýþtýr.

Samsun Ýlinde Su Ürünlerinin Pazarlamasý
Samsun Ýlinde avlanan ve üretilen su ürünleri

üretildikten sonra çoðunluðu doðrudan tüketilmekte
ancak bir kýsmý iþlenmektedir. Ýþleme hizmeti ile
ürüne katma deðer kazandýrýlmakta, üretimdeki
fazlalýk önlenebilmektedir. Bu hizmet bizzat iþletmede
olabildiði gibi, pazarlama sistemi içinde
iþletmelerden uzaktaki iþleme yerlerinde
olabilmektedir. Örneðin; Samsun ve civarýnda
avlanan balýklar genelde iþlenmek için (balýk unu ve
balýk yaðý) Samsun ve Sinop'ta bulunan iþletmelere
götürülmektedir.

Su ürünleri iþletmelerinde, bölgemizde
hammaddenin yetersizliði ve kalite eksikliði nedeniyle
kapasite kullaným oranlarýnda düþüktür. Bu durum
iþletmelerin verimli çalýþmalarýný da engellemektedir.
Bu durumun baþlýca sebebi Karadeniz kýyýsý olan
ülkelerin av baskýsý altýnda olan bu nedenle üretim
miktarlarýný daha fazla artýrma imkâný olmayan bir
denizdir. 

Diðer denizlerin verimi ise düþük olduðu için
toplam üretime etkileri azdýr. Bölge balýkçýlarý
genelde Rusya ve komþu ülkelere avlanmaya
gitmektedirler. Ancak ülkeler arasýndaki uluslararasý
anlaþmaya uygun olamayan problemlerle
karþýlaþmalarý su ürünleri balýkçýlýðýnýn bölgede

geliþememesine neden olmaktadýr. Bu yüzden
Karadeniz kýyý þehirlerinde balýkçýlýðýn geliþmesi
Karadeniz'e kýyýsý olan ülkelerin ortak politika
uygulamalarýna baðlýdýr.

Samsun Ýilinde su ürünleri iþletmeciliði
konusunda faaliyet gösteren iþletmeler mevcut dur.
Bu iþletmelerde aðýrlýklý olarak hamsi, kara ve deniz
salyangoz eti iþlenip AB ülkelerine, Japonya, Kore ve
Çin gibi ülkelere pazarlanmaktadýr. Ülkemizde
olduðu gibi Samsun'da da su ürünlerine dayalý
endüstrinin, zamanýnda yeter miktarda hammaddeyi
oluþturan balýk ve diðer ürünleri bulmada güçlüklerle
karþýlaþtýðý bilinmektedir.

Samsun ili 15 m'den büyük 125 adet balýkçý
gemisi, 5 adet balýkçý barýnaðý ile su ürünleri
sektöründe adýndan söz ettirmektedir. Samsun ilinde
su ürünleri iþletmeciliði konusunda faaliyet gösteren

iþletmeler mevcut dur. Bu iþletmelerde aðýrlýklý olarak
hamsi, kara ve deniz salyangoz eti iþlenip AB
ülkelerine, Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelere
pazarlanmaktadýr. Ýlimizde 8 adet Su Ürünleri Ýþleme
Tesisi mevcuttur. 

Bunlardan 6 adeti ihracat iznine sahiptir.
Samsun'dan Belçika'ya alabalýk füme, Almanya'ya
alabalýk havyar, Gürcistan'a taze balýketi, Kore ve
Çin'e deniz salyangozu eti ihracat edilmektedir. Son
zamanlarda Samsun'dan Avrupa Birliði ülkelerine
ihracat iznine sahip firmalarca su ürünleri ihracatý
gerçekleþmektedir. Baþta Fransa, Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg aðýrlýklý olarak ihracat yapýlan
ülkelerdir. Aðýrlýklý olarak Marine Hamsi, Füme
Hamsi ihraç edilmekte olup 2015 yýlýnda Samsun'un
su ürünleri ihracatý 5.617.263 $ olarak
gerçekleþmiþtir.

Su ürünlerinin üretimden tüketime kadar geçen
aþamalarda bozulmadan korunabilmesi için soðuk
zincirin sorunsuz olarak kurulmasý gerekmektedir.
Dondurulmuþ su ürünleri taþýmasýnda soðutuculu
araçlar kullanýlmaktadýr, yani iþlenmiþ ürünlerde
taþýmacýlýkta teknolojiden yararlanýlmaktadýr. Bütün
bunlarýn yanýnda Samsun'da Geliþme potansiyeli
taþýyan Su Ürünleri sektörünün çözüm bekleyen
önemli sorunlarý vardýr.

2016 TÜÝK verilerine göre ülkemizde avcýlýk
yoluyla yakalanan 335.000 ton balýðýn 55.000 tonu
Samsun ilinden karþýlanmýþtýr. Samsun, balýk
yetiþtiriciliði konusunda 14.000 tonluk kapasiteye
sahiptir. 2016 yýlýnda Samsun'da 5.500 ton balýk
üretimi yapýlmýþtýr. 

Samsun'un Türkiye Su Ürünleri Sektörüne
Katkýsý

Samsun'un, Türkiye'nin deniz avcýlýðý ile
üretiminin büyük kýsmýnýn gerçekleþtirildiði Karadeniz
Bölgesinde bulunmasý nedeni ile ulusal boyutta çok
önemli bir rekabet avantajý mevcuttur.

Samsun, balýkçýlýk ve su ürünleri sektöründe
faaliyet gösteren giriþimcilik ruhunun yüksek seviyede
olduðu bir ildir. Samsun'daki firmalar özellikle son 5
yýl içerisinde balýðýn iþlenmesi, depolanmasý,
endüstriyel ürün haline getirilmesi vb. konularda
birçok yatýrým yapmýþtýr. Yatýrýmlarýn yeni olmasý
nedeni ile kullanýlan teknolojiler de günceldir.
Karadeniz'den her sene avlanan balýðýn yaklaþýk %
80'i Türk avcýlar tarafýndan avlanmaktadýr.
Karadeniz'e kýyýsý olan ülkeler arasýnda avcýlýk
yeteneði, donanýmý ve altyapýsý en iyi olan ülkenin
Türkiye olduðunun göstergesidir.

Doðu Karadeniz bölgesinde yer alan Samsun,
gerek sahip olduðu altyapý gerekse iþleme ve
depolama ve aracýlýk kapasitesi ile önemli bir
merkezdir. Samsun gerek deniz ve gerekse iç su
balýkçýlýk potansiyeli bakýmýndan Türkiye'nin önemli
illerinden biridir. Kýta sahanlýðýnýn uygunluðu
nedeniyle dip trol balýkçýlýðýnýn, buna baðlý olarak da
orta su trol balýkçýlýðýnýn yaygýn olarak yapýldýðý
Karadeniz'deki tek ilimizdir. 

Baraj Gölleri, Lagün Gölleri ve akarsularýnýn
fazla olmasý yönünden, iç su balýkçýlýðý bakýmýnda da
önemli bir yere sahiptir. Bölgede sadece sofralýk deðil
endüstriyel balýk avcýlýðý da yapýlmaktadýr. Tutulan
hamsi balýðýnýn önemli bir kýsmý ile çaça balýðýnýn
tamamý balýk unu ve yaðý tesislerinde
deðerlendirilmektedir. Balýk unu ve yaðý fabrikalarý
bakýmýndan bölgede önemli bir kapasite fazlasý
mevcuttur.

Kuzey Karadeniz kýyýlarýndan baþlayan hamsi
akýnýnýn Sinop'tan sonra hemen Samsun'a yönelmesi
avcýlýk bakýmýndan büyük avantajlar saðlamaktadýr.
Avlanma mevsiminin baþýnda Samsun bölgesi hamsi
akýnýna uðramaktadýr. Bu akýn geçmiþte yakalanan
hamsinin hayvan yemi olarak kullanýmý için
iþlenmesine neden olmuþ ve bu amaçla halen

faaliyetlerini sürdüren 6 iþletme teþvik alarak
kurulmuþtur. Mevsimine göre Samsun bölgesinden
yakalanan ticari açýdan önemli balýklarýn, ülkenin
her yerine ulaþtýrýlarak insan tüketimine sunulmasý ile
Samsun ekonomisine ve ülke beslenmesine önemli
katkýlar saðlamaktadýr. Samsun da deniz ve iç su
olmak üzere toplam 586 adet balýkçý teknesi
bulunmaktadýr.

Türkiye kýyýlarýnda sadece Samsun Bölgesinde
yapýlan çift tekne ile orta su trol avcýlýðý, bölgenin
balýk ihtiyacýnýn ve balýk unu yaðý fabrikalarýnýn da
hammadde ihtiyacýnýn karþýlanmasý noktasýnda
önemli bir yere sahiptir. 

Su Ürünleri konusunda; stratejik konumu,
Limanlarý, Balýkçý barýnaklarý, Modern balýkçý
tekneleri, Kalifiye elemanlarý ile bölgenin temsilcisi
konumundadýr.  Ayný zamanda sahip olduðu;
Altyapý, Ýþleme, Depolama, Aracýlýk kapasitesi
bakýmýndan da önemli bir merkezdir.

Ýþleme Deðerlendirme Tesisleri
Ýlimizde 6 adet balýk iþleme tesisi mevcut olup,

bu tesislerde genel olarak hamsi ve deniz salyangozu
iþlenmekte ve iþlenen bu ürünler, AB Ülkeleri,
Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelere ihraç
edilmektedirler. Ýhraç edilen bu su ürünlerinden yýllýk
15 milyon ABD dolarý döviz saðlanmaktadýr.

Ýlimizde su ürünleri yetiþtiriciliði 1980'li yýllarýn
ikinci yarýsýnda Aynalý Sazan Balýðý yetiþtiriciliði ile
baþlayýp, Ülkemiz Ýç sularýnda að kafeslerde alabalýk
yetiþtiriciliði çalýþmalarý ilk olarak 1995 yýlýnda Ýlimiz
sýnýrlarýnda bulunan Derbent Baraj Gölünde
yapýlmaya baþlamýþtýr. Yakakent Çamgölü Mevkiinde
Karadeniz'de Að Kafeslerde Alabalýk, Levrek
yetiþtiriciliði çalýþmalarýna ise 2008 yýlýnda
baþlanmýþtýr.

Samsun ilinde su ürünleri yetiþtiriciliði 2007
yýlýndan itibaren hýzla yükselen bir trend göstererek,
içinde bulunduðumuz 2017 yýlý itibarý ile toplam
14.154 ton/yýl kurulu kapasiteye ulaþmýþtýr.

2017 yýlý itibarý ile kurulu kapasitemiz, 108,8
ton/ yýl Sazan, 9.736,70 ton/ yýl Alabalýk, 4.190,20
ton/ yýl Levrek ve 147,6 ton/ yýl Çipura olmak üzere
toplam 14.183,30 ton/ yýl'dýr. Toplam 37 adet su
ürünleri yetiþtiricilik tesisimiz bulunmakta olup,
bunlarda biri Akvaryum balýðý, biri ise Kara
salyangozu üretimi yapmaktadýr. 

Ýlimiz, Bafra Ýlçesinde bulunan Derbent Baraj
Gölünün toplam alaný 1623 ha'dýr (57 m kotta).
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röportaj

SAMTÝM: Mevcut durumu ve iþletmelerimizin un
üretim potansiyelini düþündüðümüzde ithalattaki bu
oranýn bu þekilde süreceðini öngörebilir miyiz?

ULUSOY UN: Bu miktar dengesi yýldan yýla
üretim ve tüketim miktarlarý ile orantýlý olarak
deðiþmekle beraber yaklaþýk bu seviyelerdedir.
Umuyoruz ki, Milli Tarým Projesi dâhilinde teþvik
kapsamýnda bulunan hammaddemizin üretiminde
ileriki yýllarda büyük artýþlar yaþanýr ve biz de
neredeyse tüm dünyaya ihracatýný gerçekleþtirdiðimiz
Türk ununu % 100 oranda kendi buðdayýmýzla
üretiriz. Fakat þuan, sofralarýmýzýn vazgeçilmezi olan
ekmeðimizin hammaddesi unu üreten, istihdama
saðladýðý desteði devamlý büyüten, 120'den fazla
ülkeye ihracat yapan ve ülke kasasýna 1 milyar
dolardan fazla girdi saðlayan Türkiye un sanayicileri
olarak buðday ithalatýnýn sorumlularý biziz.

SAMTÝM: Bakanlýðýmýzýn, mevcut durumu daha
da iyiye götürmek ve dýþa baðýmlýlýðý mümkün olan
en aza indirmek adýna son yýllarda yaptýðý
yeniliklerden haberdarsýnýzdýr muhakkak, neler
düþünüyorsunuz?

ULUSOY UN: Elbette haberdarým, bu ülke için
kim taþ üstüne taþ koyuyor çabalýyorsa takdirle
karþýlýyoruz. Örneðin Milli Tarým Projesi, çiftçilerimizin
neyi, nerede ekerse ne kadar destek alacaklarýný
önceden bileceði, ürün haritasý çýkarýlan 941
havzada ürünlerin bilimsel olarak tespit edilen

bölgelerde yetiþtirilmelerinin saðlanacaðý, geniþ
çaplý ve tarým sektöründe bir devrim olarak
adlandýrabileceðimiz bir projedir. 

Stratejik açýdan önem arz eden 19 ürünü
buðday, arpa, ayçiçeði, çavdar, çay, çeltik, aspir,
kuru fasulye, kanola, mercimek, mýsýr, nohut,
pamuk, soya, yulaf, yaðlýk zeytin, fýndýk, tritikale ve
yem bitkileri üreten çiftçilerimiz havza bazlý
desteklerden yararlanabilecek ve bu sayede
verimlilik artacaktýr. Sektörümüzün hammaddesi
olan buðday ve yem bitkileri ise tüm havzalarda
destek kapsamýnda olacaktýr. 

Türk tarýmýnýn geleceði niteliðindeki Milli Tarým
Projesini öncelikle bu ülkenin birer vatandaþý ve daha
sonra un sanayicileri olarak sonuna kadar
destekliyor ve milletimiz için çok hayýrlý sonuçlarý
beraberinde getireceðine inanýyoruz.

SAMTÝM: Ýnþallah. Peki, bu kapsamdaki yerli
tohum atýlýmý için neler söylersiniz?

ULUSOY UN: Proje kapsamýnda yerli tohum
üretiminde bir atýlým gerçekleþtirilmesi planlar
arasýnda. Özellikle sebze tohumunda yüzde 60
civarýnda ithal ürüne baðýmlýlýðýmýz bulunuyor.
Bunun parasal karþýlýðý da senede yaklaþýk 90
milyon dolar. Önümüzdeki süreçte bu yüzdenin
düþürülmesi ve sertifikalý tohum kullanýmýnýn
yaygýnlaþtýrýlmasý ile dýþa baðýmlýlýðýn en aza
indirgenmesi planlanýyor. Ancak Milli Tarým
Projesi'nin asýl faydasý bence ileriki nesillere
býrakacaðýmýz mirasta yatýyor. Bu açýdan Milli Tarým
Projesini desteliyor ve atalarýmýzýn emanetinin
bizlerden sonraki nesillere taþýnmasýnda üzerimize
düþen görevleri yerine getirmek için var gücüyle
çalýþan herkese þükranlarýmý sunuyorum.

SAMTÝM: Biz de sizlere tüm bu çalýþmalarýnýz
ve ülke- bölge- ilimiz ekonomisine katkýlarýnýzdan
dolayý tebrik ediyoruz.

Son zamanlardaki buðday ithalatýmýza dair
konuþulanlarý, meselenin muhataplarýna soralým
istedik ve yüksek cirosu, üretime ve istihdama
katkýsýyla Samsun'umuzun yüz aký kuruluþlarýndan
Ulusoy Un Ýþletmesini ziyaret ettik. Oldukça samimi
bir çalýþma ortamýndaki laboratuvarý, depolarý ve son
teknoloji üretim ünitelerini gezip görme fýrsatý
bulduðumuz iþletmenin Yönetim Kurulu Baþkaný Eren
Günhan Ulusoy'a sizlerin de merak ettiðini
düþündüðümüz konularda sorularýmýzý yönelttik, iþte
o cevaplar... 

SAMTÝM: Bizlere kuruluþ hikâyenizden
bahseder misiniz?

ULUSOY UN: Bir zahire dükkânýndan un
fabrikasýna doðru giden hikâyenin temelleri 1970-80
yýllarý arasýnda babam Fahrettin Ulusoy tarafýndan
atýlmýþtýr. Un fabrikasý sayýsýnýn çok az olmasý
nedeniyle ihtiyaç duyulan un diðer bölge
üreticilerinden satýn alýnýp Karadeniz Bölgesi'nde
toptancýlara satýlmaya baþlanmýþtýr. 1980- 86 yýllarý
arasýnda artan ticaret hacmi ile Ulusoy Gýda
Karadeniz sahil kesiminde en etkili gýda ve ihtiyaç
maddeleri daðýtým ve pazarlama þirketi haline geldi.
Fahrettin Bey'in un fabrikasý kurma hayali sonucunda
Ulusoy Un Fabrikasý 8 Ocak 1991'de 180 ton/gün
buðday iþleme kapasiteli ile Samsun'da üretime
baþladý. Bugün þirketimizin Samsun'da 500 ton/gün
ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 900
ton/gün buðday iþleme kapasiteli iki fabrikasý
bulunmaktadýr. Ayrýca Samsun Gýda Organize
Sanayi Bölgesinde þuan inþasý devam eden ve 600
ton/gün kapasite ile 2018'in ikinci yarsýnda üretime

baþlayacak olan yeni fabrika yatýrýmýmýz
bulunmaktadýr.

SAMTÝM: Öncelikle þunu soralým,
dünya un ticaretinde Türkiye'nin yeri nedir?

ULUSOY UN: Türkiye, gerçekleþtirdiði
3,5 milyon ton ihracat ile dünya un ticaretinin
zirvesinde yer almaktadýr. Bu alanda 5 yýldýr
þampiyonluðu elinde bulunduran Türkiye un
sanayicileri, hem ülke kaynaklarýnýn
kullanýlýp ihracat ile dövize çevrilmesi
bakýmýndan, hem de gerçekleþtirdiði üretim
ve saðladýðý istihdam ile en büyük ve en eski
tarýmsal sanayi sektörlerinden biri olan
deðirmencilik sektörünü temsil etmektedir.

SAMTÝM: Baktýðýmýzda Türkiye 3-4
milyon ton buðday ithal ediyor. Bu konuda
eleþtirel yaklaþýmlar var ancak gerçeðin daha
farklý olduðunu sizlerin açýklamalarýnýzdan
biliyoruz, okurlarýmýzýn da anlamasý
açýsýndan anlatýr mýsýnýz?

ULUSOY UN: Evet, bu ithalatý gerçekleþtirenler
biziz. 2000'li yýllarýn baþýnda sektör olarak un
ihracatýnda oldukça baþarýlý bir çizgi yakaladýk. 2002
yýlýnda 253 bin ton olan yýllýk un ihracatýmýz 2017 yýlý
itibariyle 3,5 milyon tona yükseldi. Yani 15 yýlda
neredeyse 15 kat arttý. Türkiye'deki buðday
üretiminin ise sanayicilerimizin yakaladýðý bu ihracat
artýþ hýzýna ayak uydurmasý pek mümkün deðil. 

Ýhracata 3,5 milyon ton un üretebilmek için 5
milyon ton hammadde yani buðday gerekmektedir.
Türkiye'nin 2016 yýlý buðday üretim miktarý 21 milyon
ton, tüketimi ise 19 milyon tondur. 2016 yýlýnda 3,7
milyon ton buðday ithalatý gerçekleþtirdik. Yani kaba
hesapla üretimden kalan 2 milyon tonun 1,3
milyonunu sanayicilerimiz un üretiminde kullanmýþ,
müþterilerimizin talepleri doðrultusunda da üretim
için gereken miktarý ithalat ile kapatmýþtýr. 

DÜNYA UN TÝCARETÝNÝN ZÝRVESÝNDEYÝZ
röportajRöportaj: Hatice OLGUN

Fotoðraf: Recep YAPINCAK
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Tohum; tarýmsal üretimin temel girdilerinin
baþýnda gelmekte olup, kaliteli tohum kullanýmý,
verimi ve üretimi artýrmasýnýn yaný sýra daha dayanýklý,
daha az maliyetli ve rekabet gücü yüksek ürünlerin
elde edilmesi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr.
Bitkisel üretimde, üstün nitelikli tohum kullanýlmasýnýn
önemi ve kaliteli tohum kullanýlmasýnýn verimi diðer
üretim þartlarýna baðlý olarak % 20- 30 oranýnda hatta
yabancý döllenen türlerde, melez tohumlarýn 3 katýna
kadar artýþ saðladýðý bilinmektedir. 

Ülkemizin tarýmsal üretim potansiyelinin daha iyi
kullanýlmasýný saðlayacak ve bu doðrultuda
tohumculuk sektörümüzün geliþimini hýzlandýracak
olan etmenlerin baþýnda hiç kuþkusuz sertifikalý
tohumluk kullanýmý geliyor. Tescilli, kayýtlý, sertifikalý,
yüksek vasýflý ve iyi iþlenmiþ tohumluklarýn kullanýmýnýn
her geçen gün ülkemizde yaygýnlaþýyor olmasý, ülke
tarýmýnýn geliþimine önemli katký saðlamaktadýr.

Türkiye Tohumculuk Sektörü, 1980'lerde
baþlatýlan liberalleþme hamlesiyle birlikte, özellikle özel sektör tohumculuðunun da geliþimine paralel olarak
önemli kazanýmlar elde etmiþtir. Sektörün bugünkü durumuna gelmesinde hiç kuþkusuz 2004 yýlýnda
yürürlüðe giren Yeni Bitki Çeþitlerine Ait Islahçý Haklarýnýn Korunmasýna Ýliþkin Kanun ile 2006'da yayýmlanan
Tohumculuk Kanunu ve bunlara dayandýrýlarak çýkarýlan ilgili alt mevzuatýn çok önemli katkýsý olmuþtur.

Tohumculuk Kanunu ve Islahçý Haklarý Kanunu gibi yasal düzenlemelerle önü açýlan tohumculuk
sektörü, Ar- Ge çalýþmalarýyla büyümesini katlayarak sürdürüyor. Ülkemizde özellikle sebze tohumculuk
sektörü son 25 yýlda büyük geliþme göstermiþ; bir yandan yurt içi tohumluk üretimini artýrmak, diðer yandan
da yerli tohumculuðumuzun geliþtirilmesi konusunda özel sektör tarafýndan önemli çalýþmalar yapýlmýþtýr.

Tohumluk üretiminde özel sektörün payý yýllar itibarýyla artmaktadýr. Özel sektör 2010 yýlýnda toplam
tohumluk üretiminin % 63'ünü karþýlarken, 2014 yýlýnda bu oran % 79'a yükselmiþtir. Hibrit ayçiçeði, hibrit
mýsýr, patates, pamuk ve sebze tohumluðunun ise 2010 yýlýndan bu yana neredeyse tamamýný özel sektör
karþýlamaktadýr. 2010 yýlýnda sertifikalý buðday tohumluðunun % 52'si kamu tarafýndan karþýlanýrken bu oran
2014 yýlýnda % 36'ya düþmüþtür. Arpa tohumluðunun üretiminde ise, kamunun payý 2010 yýlýnda % 51 iken
2014 yýlýnda % 13'e düþmüþtür.

Türkiye'de 2015 yýlýnda en fazla üretimi yapýlan tohumluk ürünü buðday olmuþtur. Sertifikalý buðday
tohumu üretimi 2015 yýlýnda, 2011 yýlýna göre % 18 oranýnda artmýþtýr. Yýllar itibarýyla tohumluk üretim
miktarlarý incelendiðinde, bazý tohumluklarýn üretimi artarken bazýlarýnýn ülkenin o yýl ki üretim durumuna
göre azaldýðý gözlenmektedir. 2011 yýlýna göre 2015 yýlýnda üretimi en fazla artan tohumluk cinsi arpa (%
158) olmuþtur. 2015 yýlýndaki toplam tohumluk üretiminde ise, 2011 yýlýna göre % 41 oranýnda artýþ
görülmektedir.

Milli Tarým projesinin temel dayanaklarýndan bir tanesi de tarýmda dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlmasý olarak
belirlenmiþ durumda. 2015 yýlý için tohum ticareti ile ilgili verilere bakýldýðýnda, Türkiye'nin tohum ithalatýnýn
tohum ihracatýný oldukça geçmiþ olduðu görülüyor. 2015 yýlý itibariyle toplam tohum ithalatý 202 milyon
dolar olurken, tohum ihracatý ise 113 milyon dolar, 2016 yýlýna baktýðýmýz zaman ihracatýmýzýn 153.5 milyon
dolara çýktýðýný görüyoruz. Ýthalatý yapýlan tohumlar arasýnda en yüksek miktarda olan patates tohumu
olmasýna karþýn son yýllarda patates tohumluðu üretiminde de olumlu önemli geliþmeler baþlamýþtýr. 

En çok ihraç edilen tohumlar ise mýsýr ve ayçiçeðine ait. Tabloya bakýldýðýnda dikkat çeken bir diðer
ayrýntý ise 2007 yýlý itibariyle ithalat ve ihracatta gerçekleþen yükseliþ. Bu durum, 2006'da kabul edilen
Tohumculuk Kanunu'nun yürürlüðe giriþinin yarattýðý bir etki olabilir. Ayrýca Türkiye'nin ithal ettiði tohumlarýn,
genellikle sebze tohumu olduðuna da belirtmek isteriz.

Dünya ve Türkiye'de Tohum Dýþ Ticareti 
Uluslararasý Tohum Federasyonu (ISF) 2013 yýlý tohum raporunda

11,4 milyar dolar deðerinde olan dünya tohum ihracatýnda, önde
gelen ülkelerin sýrasýyla Fransa (% 16,5), Hollanda (% 14,3) ve ABD (%
13,1) olduðu belirtilmiþtir. Ayný yýl Fransa 602 bin ton tohumluk ihracatý
yaparken, Hollanda 214 bin ton, ABD ise 329 bin ton ihracat yapmýþtýr.
Dünya toplam tohumluk ihracat miktarý ise yaklaþýk 4.2 milyon tondur. 

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Milli Tarým Projesi
kapsamýnda Tohumculuða ve Sertifika sürecine çok önem vererek ''Milli
Tarýmda Tohumculuðun Rolü ve Geleceði'' konulu bir çalýþtay yapmýþ ve

çalýþtayda ''2018'de sertifikalý tohum kullanmayanlar destek alamayacak ve yaðmurlama- damlama sulama
sistemi kurmayanlara da destek verilmeyecek'' denilmiþtir. 

Günümüzde gerek gýda güvenliði gerek üretim alanlarýnýn daralmasý, iklim deðiþikliði, hýzlý nüfus artýþý
neticesinde tohumculuk sektörü daha da önem kazanmýþtýr. Türkiye, 147 milyar liralýk tarýmsal hasýlaya
ulaþmýþ, 16,8 milyar dolarlýk tarýmsal ihracat gerçekleþtirmiþtir. 2015'ten bu yana yaklaþýk 1,4 milyar liralýk
sertifikalý tohum, fide ve fidan desteði bakanlýk tarafýndan verilmiþtir.

2002'de 145 bin ton olan sertifikalý tohum üretiminin 2015'te 896 bin tona çýkmýþtýr. Sertifikalý fide ve
fidan üretimimiz 2002'de 4 milyon adet iken, bugün 132 milyon adede yükselmiþ olup hâlihazýrda 70 ülkeye
tohum ihraç ediyoruz diyebiliriz. Ancak geldiðimiz nokta yeterli deðildir. Tohumculukta hedefimiz özel
sektörün de yoðun çalýþmalarýyla ilk 5 ülke arasýnda yer almaktýr.

Türkiye'de bugün 791 tohumculuk þirketi var. Bunlardan 35'i yabancý sermayelidir. Yabancýlar mýsýr,
þekerpancarý ve ayçiçeði gibi endüstriyel ürünlerde yüzde 90 paya sahiptir. Ancak buraya "Yerli" "Yerel" yani
"Atalýk" tohumlar konusunu daha sonraki yazýlarda tartýþmak üzere bir not düþmek gerekiyor. Ulusal Tohum
Takas Merkezi gibi sivil toplum kuruluþlarý ve yerel örgütlenmeler yerli tohumlarla ilgili farkýndalýk yaratmaya
çalýþýyorlar. Bu sivil toplum örgütlerine göre sertifikalandýrma süreçleri küçük çiftçileri zor durumda
býrakabiliyor. 

Yerli, Yerel (atalýk) tohumlarý kullanan çiftçiler bu tohumlarý tescilletme süreci uzun ve maliyetli
olduðundan iþlemleri yarýda býrakýyor, çoðunlukla bu yerel tohumlarý tüzel kiþilikler ve özel þirketler tohum
tescilliyorlar. Bu da yerel türlerin tohumlarýnýn özel mülkiyet olmasý, üretim ve pazarlamasýnýn da böylece
tescil sahibi kurum ve kiþilerin tekelinde olmasý anlamýna geliyor. 

10,6 milyar dolar deðerinde olan dünya tohumluk ithalatýnda ilk sýrayý alan ülkeler ABD (% 12), Fransa
(% 7,3) ve Hollanda (% 6,9) olmuþtur. ABD 324 bin ton, Fransa 175 bin ton ve Hollanda 234 bin ton
tohumluk ithal etmiþtir. Türk tohumculuk sektörü son yýllarda hem üretim hem de ihracatta dünyada önemli
bir konuma gelmiþtir. Türkiye'nin son 12 yýlda tohumluk üretimi 5 katýn, ihracatý ise 8 katýn üzerinde artýþ
göstermiþtir. 2002 yýlýnda 145 bin ton olan tohumluk üretimi 2014'te 776 bin tona, ayný dönemde tohumluk
ihracatý da 17 milyon dolardan 113 milyon dolara ulaþmýþtýr.

Ülkemizin, 2002 yýlýnda 22,6 milyon dolar olan toplam tohum ihracatý 2015 yýlýnda, 113,5 milyon
dolar,  2016 yýlýna baktýðýmýz zaman ihracatýmýzýn 153.5 milyon dolara çýktýðýný görüyoruz. Ýthalatýmýz ise
191,5 milyon dolara çýkmýþtýr. 2016 yýlý ilk dokuz ayý itibariyle tohum ihracatý bir önceki yýlýn ayný dönemine
göre %35,4 artýþla 108,2 milyon dolar, ithalatý ise % 0,6 artýþla 157,7 milyon dolar seviyesinde
gerçekleþmiþtir.

TOHUMCULUK DÜNYASI

Burhan HEKÝMOÐLU / Mustafa ALTINDEÐER
Strateji Geliþtirme Birimi
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2015 itibarýyla deðer bakýmýndan ihracata en fazla konu olan ürünler; ayçiçeði tohumu, mýsýr, buðday
tohumu, kabak tohumu, domates tohumu ve hýyar tohumu olarak gerçekleþmiþtir. Ýhracata konu tohumlar
içinde en fazla payý % 43 ile ayçiçeði tohumu alýrken bunu mýsýr tohumu takip etmiþtir. 

Yine 2015 yýlý itibarýyla deðer bakýmýndan ithalata en fazla konu olan ürünlerse, deðer bakýmýndan en
yüksek olandan düþüðe doðru sýrasýyla; domates tohumu, patates tohumu, þeker pancarý, biber tohumu,
hýyar tohumu, mýsýr tohumu (tek melez) olarak gerçekleþmiþtir. 

2015 yýlý itibariyle ülkemizin en fazla tohumluk ihraç ettiði ülkelerden ilk sýrayý 15,6 milyon dolarlýk
deðeri ile toplam tohumluk ihracatýnýn % 13,7'sinin yapýldýðý Ukrayna, 2'nci sýrayý 10 milyon dolar ve %  8,8
pay ile Rusya Federasyonu, 3'üncü sýrayý 9,8 milyon dolar ve % 8,7 pay ile Irak almaktadýr.

2015 yýlý itibariyle ülkemizin en fazla tohumluk ithal ettiði ülkelerden ilk sýrayý 28 milyon dolarlýk deðeri
ile toplam tohumluk ithalatýnýn % 14,6'sýnýn yapýldýðý Fransa, 2'nci sýrayý 24,8 milyon dolar ve % 13 pay ile
Hollanda, 3'üncü sýrayý 18,9 milyon dolar ve % 9,8 pay ile ABD almaktadýr.

Bakanlýðýmýz bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüðü (TAGEM) özellikle tohumculuk araþtýrma çalýþmalarýnda çok büyük bir kapasiteye sahiptir. TAGEM
kendi araþtýrma kurumlarý marifetiyle bu alanda Ar-Ge yaptýðý gibi, ayrýca özel sektöre ve üniversitelere Ar-
Ge desteði veriyor. Bunun dýþýnda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü (BÜGEM) bünyesinde yer alan
Tohumculuk Daire Baþkanlýðý özellikle sertifikalý tohum üretimini yöneterek tohum üreticilerine ve
kullanýcýlarýna destek vererek tohumculuk sektörünün dinamik kalmasýný saðlýyor. 

Ayrýca Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðü (GKGM) saðlýklý tohum üretimini temin amacýyla Avrupa
Birliði'nde uygulanan Bitki Pasaportu Sistemini ülkemize yerleþtirdi ve tohum ithalat-ihracatýnda karantina
analiz altyapýsýný geliþtirdi. GKGM özellikle tohum ticaretinin önünü açmak için 40 civarýnda tohum için
zararlý risk analizi (ZRA) çalýþmasý yaptý ve üretilen ZRA raporlarýný baþta Orta ve Güney Amerika ülkeleri
olmak üzere birçok ülkeye gönderdi. Bu çalýþmalar özellikle tohum ihracatýmýzýn önünün açýlmasý ve bu yolla
sektörün büyümesi için hayati önemdedir. 

Ayrýca ýslah ve çeþit geliþtirmeye aðýrlýk verilmesi, Kamu özel sektör arasýndaki iþbirliðinin
güçlendirilmesi, OECD, ISF ve ISTA ve UPOV gibi uluslararasý kuruluþlar arasýnda iþbirliðinin güçlendirilmesi
gerekiyor. Bu manada Bakanlýðýmýz tarafýndan tohumculuk sektörüne bilindiði gibi her türlü destek
verilmektedir.

5553 Sayýlý Tohumculuk Kanunu kapsamýnda kurulan Türkiye Tohumcular Birliði'nin ve bu birliðe baðlý
kurulan alt birliklerin faaliyet alaný çerçevesinde yapacaðý ticareti geliþtirmeye yönelik eðitim, fuar, tanýtým
toplantýlarý, sektörel dýþ ticaret ziyaretleri, kongreler baþta olmak üzere, her türlü ticareti geliþtirmeye yönelik
aktiviteleri destekleniyor. 

Sektör son yýllarda yakaladýðý hýzlý yükseliþi sürdürmekte olup; 2023 hedefi 1 milyon ton üretim,
ihtiyacýmýzýn tamamý yurtiçinde üretilen tohumluklardan temin edilecek olup Tohumluk ihracatýmýzýn 2023 de;
500 milyon dolara çýkarýlmasý hedeflenmektedir.

Bu yýl Tohumculuk Sektörü; Ulusal Strateji Geliþtirme Projesi çalýþmasý baþlatmýþtýr. Bunun sonucunda
ortaya çýkan yeni yol haritasýný Tohumculuk sektöründe uygulanabilir etkin stratejiler ve politikalar belirlemek,
farkýndalýk oluþturmakla birlikte; üretimin, ihracatýn, kullaným alanlarýnýn ve katma deðerinin arttýrýlarak yerel
kalkýnmaya ve tohumculuk sektörüne katký saðlamayý amaçlamaktadýr.

Kaynak

1-2017 Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatý (2017-5). 

2-Tohumculuk Sektör Raporu Ekonomi Bakanlýðý 2016.

3-Türkiye'de Tohumculuðun Durumu Ve Geliþimi Ayhan ELÇÝ

4-Milli Tarým Projesi
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Özet
Bu araþtýrma ile Samsun Ýli ve

Ýlçelerinde patates tarýmýnýn yýllar
içerisindeki deðiþimi ve bu deðiþimin
nedenleri belirlenmiþtir. Samsun Ýlinde
2012 yýlýnda patates dikim alaný 22.692
da iken 2016 yýlýnda 7.981 da' a
düþmüþtür. Buna karþýn birim alandan
alýnan verim ayný yýllarda 1.961 kg/da'
dan 2.191 kg/da' a yükselmiþtir. Ýlçeler
arasýnda 2016 yýlý verilerine göre en fazla
dikim Vezirköprü (1.834 da), Bafra (1.100
da) ve Kavak (1.100 da) ilçelerinde
yapýlmýþ, birim alandan en yüksek verim
Bafra (2.885 kg/da), Vezirköprü (2.884
kg/da) ve Havza (2.403 kg/da) Ýlçelerinde
alýnmýþtýr.

Samsun Ýli ve Ýlçelerinde patates
tarýmýnda yeni yeni tohumluk olarak
sertifikalý çeþitlerinin kullanýlmasý, üreticilerin patates tarýmý hakkýnda bilgilendirilmesi bazý olumlu
geliþmelere neden olmakla birlikte, halen toplam üretim alanýnýn ve birim alandan alýnan verim
düþüklüðünün önemli bazý nedenleri vardýr. Bunlar; yöreye uygun olmayan tohumluk seçimi, üreticinin bir
önceki yýldan kendi patatesinden tohumluk ayýrmasý yada pazardan menþei belirsiz tohumluk almasý,  boðaz
doldurma gibi kültürel iþlemlerin zamanýnda ve doðru yapýlmamasý, gübreleme, hastalýk ve zararlýlara karþý
ilaçlama gibi bakým iþlerinde eksikliklerin olmasý, ürünü pazarlamada sýkýntý çekeceði endiþesi ilk sýralarda
yer almaktadýr. Üreticilerle yapýlan ikili görüþmelerde, dikim alanýnýn artýrýlmasý yönünde üreticilerin deðiþime
ve yeniliðe açýk olduklarý, önerileri önemsedikleri ve benimsedikleri görülmüþtür.

Anahtar Kelimeler: Patates, verim, üretim sorunlarý, tohumluk yumru
Giriþ 
Tek yýllýk bir kültür bitkisi olan patates, dünyanýn hemen her yerinde baþarýyla yetiþtirilmekte ve besin

kaynaðý olarak deðiþik þekillerde vazgeçilmez bir gýda kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr.  
Literatüre göre patates, M.Ö 2000-5000 yýllarýnda Güney Amerika'nýn And Daðlarýnda yerliler

tarafýndan beslenmede kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Hawkes,1992). Ýspanyol seyyahlar tarafýndan 1553
yýlýnda Ýspanya'ya getirilmiþ, oradan Fransa, Ýtalya, Ýngiltere ve Almanya'ya yayýlmýþtýr. Patatesin Anadolu'ya
giriþi konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, ilk olarak 1870'li yýllarda kuzeyden Rusya ve Kafkasya
üzerinden geldiði, Doðu Anadolu ve Karadeniz yaylalarýnda yetiþtirilmeye baþladýðý bildirilmektedir
(Ýlisulu,1957). Bir diðer görüþ ise 19. Asrýn sonlarýnda patates tarýmýnýn Balkanlardan göçmenlerle getirildiði
ve Sakarya ovasýnda yetiþtirilmeye baþlandýðý yönündedir. Her iki görüþ dikkate alýndýðýnda Anadolu
topraklarýnda 150 yýlý aþkýn bir geçmiþi vardýr.

Patatesin 2016 yýlýnda Türkiye'deki dikim alaný 1.448.572 da, toplam üretim miktarý 4.750.000 ton ve
verim ortalamasý 3.283 kg/da'dýr.  Karadeniz Bölgesi'nde dikim alaný 159.711 da, üretim miktarý 317.547
ton olup, verim ortalamasý 2.084 kg/da'dýr. Samsun ilinde ise dikim alaný 7.981 da, üretim miktarý 17.488
ton, verim 2.191 kg/da'dýr.

Samsun Ýlinde 2016 yýlý TÜÝK verilerine göre, toplam tarým alaný 3.781.165,73 da olup, 2.302.905,00
da alaný tahýllar ve diðer bitkisel ürünler, 973.286,00 da alaný meyveler, içecek ve baharat bitkileri,

289.082,00 da alaný sebze bahçeleri,
215.255,00 da alaný nadas ve 637,00 da
alaný süs bitkileri alanlarý oluþturmaktadýr.
Bu alan içerisinde patatesin 7.981 dekarla
toplam tarým alaný içerisindeki payý %
0,21'dir. Samsun Ýlçelerinde en fazla
patates tarýmý Vezirköprü (1.834 da),
Kavak (1.100 da) ve Bafra (1.100 da)
ilçelerinde yapýlmaktadýr. Bu üç ilçe
Samsun'da patates tarýmý yapýlan toplam
alanýn %50,55'ini oluþturmaktadýr
(TÜÝK,2017). 

Ilýman bir iklime sahip olan Samsun,
patates tarýmý için uygundur. Sahil
þeridinde (Merkez ilçe, Terme, Çarþamba,
Bafra, Alaçam,19 Mayýs, Tekkeköy ve
Yakakent ) yazlar sýcak, kýþlar ýlýk ve yaðýþlý
geçmektedir. Ýç bölgeler ise (Vezirköprü,

Havza, Ladik, Kavak, Asarcýk ve Salýpazarý) yüksekliði 2.000 metreyi bulan Akdað ve 1.500 metreyi bulan
Canik daðlarýnýn etkisi altýndadýr. Bu etkiden dolayý kýþlar soðuk, yaðmur ve kar yaðýþlý, yazlar ise serin geçer. 

Bu çalýþmanýn amacý, Samsun ve Ýlçelerinde patates tarýmýndaki son beþ yýl içerisindeki deðiþimi ve
karþýlaþýlan temel sorunlarý belirlemek, bu sorunlarýn çözümüne yönelik öneriler ortaya koymaktýr. 

Patates Tarýmýnda Son Beþ Yýllýk Deðiþim 
Son beþ yýllýk istatistik veriler incelendiðinde, Türkiye genelinde patates dikim alanýnda meydana gelen

azalma Karadeniz Bölgesi ve Samsun illerinde de görülmektedir. Buna karþýn genel olarak birim alandan
alýnan yumru verimi artmýþ ve toplam üretim miktarýnda önemli bir deðiþim olmamýþtýr. Son beþ yýllýk verilere
göre Ýlin patates dikim alanýndaki payý, ülkemiz toplam patates dikim alaný içerisinde %1,01 iken, Karadeniz
bölgesi içerisinde %7,90 olarak belirlenmiþtir. 2012 yýlýnda yaklaþýk 44 ton olan üretim 2016 yýlýnda 17 ton'a
gerilemiþtir. Genel olarak Samsun il ve ilçeleri patates dikim alaný ve üretim miktarý yönünde önemli bir azalýþ
göstermiþ, birim alandan alýnan verim Türkiye ortalamasýnýn altýnda kalmýþtýr (Çizelge 1).

Samsun ili, Kýzýlýrmak deltasýný içinde barýndýran Bafra ilçesi ile Yeþilýrmak deltasýný sýnýrlarý içerisinde
bulunduran Çarþamba ilçeleri baþta olmak üzere farklý iklim ve toprak yapýsýna sahip 17 ilçeden
oluþmaktadýr. Bu Ýlçelerde 2016 yýlý içerisinde en fazla patates dikimi, Vezirköprü (1.834 da), Kavak (1.100
da) ve Bafra (1.100 da) ilçelerinde yapýlmýþ, en fazla verim Bafra (2.885 kg/da), Vezirköprü (2.884 kg/da)
ve Havza (2.403 kg/da) Ýlçelerinden alýnmýþtýr. Ýstatistiki veriler incelendiðinde Samsun ilçelerinde 2016
yýlýnda patates veriminin 957 kg/da (Yakakent) ile 2.885 kg/da (Bafra) arasýnda deðiþtiði görülmektedir
(Çizelge 2). 
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* Terme ve Ondokuzmayýs ilçelerinde istatistiklere girecek miktarda dikim olmamasý nedeniyle çizelgede yer verilmemiþtir.
Samsun Ýlinde son beþ yýlýn TÜÝK (2016) verileri incelendiðinde patates dikim alnýnda %64,83 oranýnda

bir azalýþ görülürken, tahýllar ve diðer bitkisel ürünler içerisinde, ekim alanýnda en fazla artýþýn desteklemeler
nedeniyle %44,86 ile Ayçiçeðinde,  %40,80 ile Yonca ve %20,66 ile Silajlýk Mýsýrda olduðu görülmektedir
(Çizelge 3). 2016 yýlýnda Yaðlýk Ayçiçeðine fark ödemesi kapsamýnda 40 krþ/kg destek verilir iken yem
bitkileri kapsamýnda yonca'ya sulu þartlarda 60 TL/da/yýl-kuru þartlarda 35 TL/da/yýl, korungaya 45
TL/da/yýl, silajlýk mýsýra sulu þartlarda 90 TL/da, kuru þartlarda 45 TL/da destek verilmiþtir (Anonim,2016).
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makale makale
2012-2016 periyodunda Samsun Ýli ve Ýlçelerinde Patates Yetiþtiriciliðinde deðiþimin nedenleri: 
Tohumluk ve Çeþit Seçimi: Ülkemizde tohumluk olarak kullanýlan yaklaþýk 151 patates çeþidi, Hollanda,

Fransa, Almanya, Ýngiltere ve ABD'den farklý kademelerde ithal edilmektedir (Anonim,2017). Ýthal edilen Temel-1
ve Temel-2 anaç kademe tohumluklar ülke içerisinde bir kez çoðaltýlarak pazarlanmaktadýr (Çalýþkan ve
ark,2015). Ülkemizde, özel sektör, üniversite ve Patates Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan ýslah edilmiþ az sayýda da
olsa yeni patates çeþitleri bulunmaktadýr. Fakat bu sayýnýn yetersizliði dikkate alýndýðýnda, ülkemiz için yüksek verim
ve kalitede patates çeþitlerinin geliþtirilmesine daha fazla ihtiyaç duyulduðu aþikardýr. Ýlimizde üreticiler daha çok
kendi ürettikleri ürünlerden ayýrdýklarý veya birbirlerinden temin ettikleri patates yumrularýný, yada pazardan
menþei belli olmayan patatesleri alarak tohumluk olarak kullanmakta veya kýsýtla da olsa firmalardan aldýklarý
sertifikalý çeþitleri dikmektedirler (üreticilerle ikili görüþmeler,2017). 

Orijinalliðini kaybeden bu tohumlarýn kullanýlmasý sonucunda hastalýk ve zararlý oraný artmakta, verim
önemli ölçüde düþmektedir. Üreticileri bilinçlendirmek amacýyla Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri
tarafýndan bazý proje ve faaliyetler yürütülmektedir. Sertifikalý tohumluk kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak üzere Canik
Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan projelendirilen ve Canik Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý tarafýndan finanse edilen "Sertifikalý Patates Tarýmýnýn Geliþtirilmesi ve Yaygýnlaþtýrýlmasý Projesi" kapsamýnda
2015 yýlýnda 8 dekar, 2016 yýlýnda 54 dekar ve 2017 yýlýnda 58 dekar alanda proje uygulanmýþ ve üreticilerin
daha kaliteli ve verimli ürün almalarý saðlanmýþtýr. Projeli alanlarýn takibi, Canik Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðü ve Ondokuzmayýs Üniversitesi iþbirliði ile düzenli olarak yapýlmýþtýr. 

Dönemsel olarak gerekli bilgilendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr. Üreticiler elde ettikleri ürünleri bölge halkýna
pazarlayarak, bölgenin patates ihtiyacýný karþýlamýþ ve ek gelir elde etmiþ, sertifikalý tohum kullanýmý ile diðer
tohum kaynaklarýnýn verim ve hastalýklar açýsýndan farký üreticilere arazide gösterilmiþtir. Bu ve benzeri çalýþmalarýn
artarak devam etmesi eksik bilginin giderilmesine ve kaliteli üretimin artmasýna neden olacaktýr. 

Kültürel Ýþlemlerin Zamanýnda ve Doðru Yapýlamamasý
Dikim Zamaný: Ýlin sahil kesiminde patates için en ideal dikim zamaný Ocak ve Þubat, iç kesimlerde Mart ve

Nisan aylarýdýr. Ancak bu aylarda, özellikle iç kesimlerde zaman zaman kýþlarýn soðuk, yaðmur ve kar yaðýþlý
geçmesi, topraðýn tava gelmesini geciktirmekte, patates dikimi belirtilen tarihlerden daha geçe kalmaktadýr. Bu
tarihlerden daha geç yapýlan dikimler patates mildiyösü zarar oranýný artýrmakta, bitkiler erken geliþme döneminde
hastalýða yakalanmakta, üreticilerin ilaçlama ya da bakým iþlemlerini zamanýnda yapmamasý nedeni ile patatesin
geliþmesi ve yumru verimi düþmektedir.  

Dikim Þekli: Patateste dikim sýklýðýnýn 70 x 30 cm sýra arasý x sýra üzeri mesafede yapýlmasý uygun olmasýna
raðmen, bölge üreticileri çoðunlukla buna uymamaktadýr. Üreticilerin bir kýsmý yumru iriliðini dikkate almadan
yumruyu keserek, bazýlarý ise daha sýk dikim yapmaktadýr. Çoðu üreticilerde ocak usulü dikim yapmakta ve 40cm
aralýklý yapýlan her bir ocaða 3-4 yumru koymaktadýr (üreticilerle ikili görüþmeler,2017). Ocak usulü dikim birim
alana daha fazla tohumluk kullanýlarak maliyetlerin artmasýna, geliþen yumrularýn yetersiz beslenme nedeniyle
küçük kalmasýna, bakým iþlemlerinin zorlaþmasýna neden olmaktadýr. 

Bakým Ýþlemleri: Patates yetiþtiriciliðinde, boðaz doldurma ile dýþarýda oluþacak yumrularýn güneþten zarar
görmeleri engellenir. Yumrularýn topraktaki nemden daha iyi yararlanmasý, daha çok stolon dolayýsýyla yumru
oluþumu saðlanmýþ olur. Ancak ilimizde, patates tarýmýnda en önemli bakým iþlemlerinden biri olan ve en az 2 kez
yapýlamasý gereken boðaz doldurma üreticiler tarafýndan ya hiç yapýlmamakta ya da bir kez bilinçsiz, geç
dönemde ve geliþigüzel yapýlmaktadýr. Bunun sonucunda yumrular yeterince büyüyememekte, yeni yumru oluþumu
aksamakta ve verim önemli ölçüde düþmektedir. 

Yabancý ot çapasýný üreticiler ya hiç yapmamakta ya da zamanýnda yapmadýklarý için oluþan yabancý otlar
patatesin geliþimini engellemekte ve bitki geliþemediði için yeterli irilikte yumru verimi alýnamamaktadýr. Bir diðer
önemli konu; Ýklim koþullarýna göre sulama yapýlmasý gereken yýllarda ve geç dikimlerde üreticilerin çoðu sulama
kaynaðýndaki sýkýntýlardan dolayý sulama yapamamaktadýr. Bu durumda da verim düþmektedir. Dikimle ve boðaz
doldurma ile birlikte verilen gübre verimi artýrmakta ancak üreticilerin çoðu ya hiç gübre kullanmamakta ya da
elinde olan herhangi bir gübreyi kullanmaktadýr. Gübrelemeden etkin yararlanýlamamakta, bu durum düþük
verimle sonuçlanmaktadýr.

Bölgemizde en yaygýn görülen patates zararlýsý patates böceði, hastalýðý ise patates mildiyösüdür. Ancak
üreticilerin çoðu ilaçlama yapmamakta veya geç kalmakta, yada bilgi eksikliði nedeniyle bilinçsiz ilaç
kullanmaktadýr. Zamanýnda önlemi alýnamayan hastalýk ve zararlýlar verimin önemli ölçüde düþmesine neden
olmaktadýr.

Hasat: Bölgemizde Patates dikim alanlarý daha ziyade küçük alanlardan oluþmaktadýr. Bu nedenle dikim ve
hasat el çapasý ile yapýlmaktadýr. Bu durum hasat sýrasýnda yumrularýn yaralanmasýna neden olmakta ve
pazarlanabilir yumru verimi düþürmektedir. Hasat sýrasýnda yaralanan yumrularýn ortalama %45'i depolama
sýrasýnda çürümektedir. 
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Ürün depolamadaki Sorunlar: Depolamada en
önemli kayýp kaynaklarý nem kaybý, filizlenme, ürün
hastalýklarý ve zararlýlarýdýr. Yapýlan araþtýrmalar
patateslerde normal depolama süresinde kontrolsüz
koþullarda %12, hatta %20'ye kadar kayýplar meydana
geldiðini göstermektedir. Zaten kýsýtlý üretimin yapýldýðý
ilimizde patatesleri saklamak için modern depolar
bulunmamaktadýr. Karadeniz Bölgesinde genel olarak
üreticiler daha çok patatesleri tüketinceye yada
pazarlayýncaya kadar, topraða açýlmýþ çukurlarda veya
taþ duvarlarla örülmüþ yarý toprak altýndaki depolarda
(Aytaç ve ark,2002), veya köy evlerinin kiler olarak
tanýmlanan karanlýk odalarýnda saklamaktadýr. Bu
ortamlarda patates uzun süre saklanamadýðý için
patateslerde çürüme ve bozulmalar meydana
gelmektedir (Arslanoðlu, 2008). 

Özellikle erken dikime baðlý olarak erken hasadýn
yapýldýðý dönemlerde (Haziran ayýn içerisinde), hasadý
takip eden Temmuz ve Aðustos aylarýnda bazý yýllarda
patates güvesi görülmektedir. Hasattan sonra hemen
pazarlanamayan yumrularda bazý yýllar Patates Güvesi
(Phthorimaea operculella)'sine karþýn ilaçlama
yapýlmasý gerekmektedir. Oysa ilimizde depolamada
çoðunlukla ilaç uygulamasý yoktur. Çok az miktarda
üretici tarafýndan kullanýlan ilaçlarýn da yetkili ve ilgili
kurumlara danýþýlmadan bilinçsiz yapýldýðý
görülmektedir. Bu konuda da üreticilerin
bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Pazarlamadaki Sorunlar: Ýlde patates tarýmý,
daha çok küçük arazi parçalarý üzerinde ek gelir elde
etmek amacýyla yapýlmaktadýr. Üreticiler ürettikleri
patatesleri, daha çok kendileri veya komþulara satýþ
yoluyla tüketmektedir. Patates üretiminde istikrarlý ve
düzenli bir pazar yapýsý bulunmamaktadýr. Depolama
süresinin kýsa tutularak hemen pazara arz edilmesi
önem taþýdýðýndan, pazardaki bu istikrarsýzlýk
üreticilerin üretim açýsýndan kararsýzlýðýna ve
endiþelenmelerine neden olmaktadýr.

Bölgenin Patates Üretimindeki Avantajlarý : 
*Ýlin özellikle güneye bakan arazilerinde patates

dikimi Ocak ve Þubat aylarýnda yapýlabilmektedir. Bu
durum erken hasat imkaný saðladýðý için pazara
Haziran ayý baþýnda turfanda patates sunma imkaný
saðlamaktadýr. 

*Erken dönemde hasat edilen taze patates daha
yüksek fiyatlardan alýcý bulabildiði için üretici ara
dönemde daha fazla para kazanabilmektedir.

*Patates bir çapa bitkisidir. Çapa bitkilerinin gerek
topraðýn iþlenmesi gerekse yabancý ot mücadelesi
bakýmýndan önemi son derece büyüktür. Ýlde patates
tahýllar ve baklagiller, gerekse diðer endüstri bitkileri ve
yem bitkileri ile son derece uyumlu bir ekim nöbeti
saðlayabilmektedir.

Sorunlarýn Giderilmesi ve Ýlde Patatesin Ekonomik
Üretimi Ýçin Öne Çýkan Çözüm Önerileri

*Samsun ve Ýlçelerinde Ýlin ihtiyacýný karþýlamak

üzere kaliteli ve hastalýklardan ari tohumluk kullanýmý
yaygýnlaþtýrýlmalý, üreticilerin bölgeye uygun tohumluk
bulmasýna yönelik çalýþmalar Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl ve Ýlçe müdürlüklerince yürütülmektedir ve yürütmeye
devam edilmelidir.

*Hastalýk-zararlý ve patates kültürel iþlemleri ile
ilgili üreticilerin periyodik olarak bilgilendirilmeleri
saðlanmalýdýr. 

*Özellikle erkenci patates hasatý bakýmýndan
yatýrým yapmalý ve üretici sözleþmeli dikime
yönlendirilerek eðitim ve ekonomik yönden
desteklenmelidir. 

*Patateste hasat kayýplarýný önlemek için; Patates
hasadýna uygun hasat makinalarýnýn kullanýmý
saðlanmalý ve yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Bölge þartlarýna
uygun prototip hasat makinalarý geliþtirilmelidir.

*En önemli sorunlardan olan patates depolama
ve pazarlama ile ilgili çözüm yollarý aranmalýdýr ki
patates tarýmý üreticiler için kendi ihtiyaçlarýndan ziyade
ekonomik anlamda tarým yapabilecekleri bir ürün
olsun. 

Sonuç olarak; Ýlde son beþ yýlda patates dikim
alanlarý azalmýþtýr. Ýl genelinde özellikle sertifikalý
patates tohumu kullanýmý ile ilgili üreticiler
bilinçlendirilmelidir. Ilýman iklime sahip olan ilimizin en
büyük avantajý erken dönemde patates hasat etmek ve
pazara ürün çýkarmaktýr. Bu avantajýn, bölgeye uyumlu
erkenci çeþitlerin üretime alýnmasý ve üreticilerin teþvik
edilmesiyle deðerlendirilmesi, depolamadan daha
ziyade taze olarak tüketilmesi gerekmektedir.  Böylece
Haziran döneminde hem pazarýn ihtiyacý karþýlanacak
hem de üreticiye, daha fazla gelir saðlanacaktýr. 
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Tüberküloz, hayvanlar ve insanlar için bilinen
en eski hastalýklardandýr. Gerek hayvan saðlýðýný
gerekse insan saðlýðýný olumsuz yönde etkileyen
baþta akciðer olmak üzere deðiþik organ ve
dokularda kazeöz ve kireçlenmeyle karakterize
tüberküllerin oluþumuyla tanýnan bakteriyel bir
hastalýktýr. Kronik ve bulaþýcý özelliðe sahiptir.
Dünyanýn hemen hemen her yerinde evcil ve yabani
hayvanlar ve kuþlar arasýnda görülür. Hayvanlardan
insanlara geçebilen (zoonoz) önemli bir hastalýktýr.
9.yüzyýla kadar nedeni belli olmayan bu hastalýk
1865 yýlýnda Willemin tarafýndan keþfedilmiþtir.
Robert Koch 1882'de tüberküloz basilini keþfederek
deneysel çalýþmalarýna baþlamýþ, 24 Mart 1882'de
tüberküloz basilinin bulunuþunu bilim dünyasýna
duyurmuþtur. Basil 1896 yýlýnda Lehmann ve
Neumann tarafýndan Mycobacterium Tuberculosis
olarak adlandýrýlmýþtýr.

ETÝYOLOJÝ:
Hastalýk en fazla sýðýrlarda daha sonra

sýrasýyla domuz, kedi, köpek, koyun, keçi, at ve
kanatlýlarda görülür. Hastalýk etkeni Mycobacterium
Tuberculosis olup, insan ve hayvanlarda hastalýk
meydana getiren 4 tip vardýr: 

1-M. Tuberculosis (insan)
2-M. Bouis (Sýðýr/insan)
3-M. Muris (Fare)
4-M. Avium (Kanatlý)
Etken vücut dýþýnda yalnýzca birkaç hafta canlý

kalabilir. Isýda, doðrudan güneþ ýþýgýnda veya kuru
ortamlarda, çok uzun süre yaþayabilir. M.tuberculosis
dayanýklý bir mikroorganizma olup, gübre ve idrarla
karýþýk sularda 469 gün, güneþe maruz balgamda
20-30 saat, çið sütten yapýlmýþ tereyað ve peynirde
1ay, kokuþmuþ maddelerde 75-150 gün, gömülü
akciðer parçalarýnda 167 gün,kuru balgamda
aylarca, toprak ve suda 5 ay yaþar. Kaynama
derecesindeki suda 5 dakikada, 70-90 derecelik
alkolde 10 dakika, 80 C de 5-10 dakika, 70 C de 30
dakikada inaktive olur.

BULAÞMA-EPÝZOOTÝYOLOJÝ:
Tüberkülozis, özellikle sýðýr yetiþtirilen ülkelerde

çok yaygýn olarak bulunur. Ancak ileri ve iyi bir
kontrolün yapýlabildiði yerlerde çok düþük düzeye
kadar indirilebilmiþtir.

Hayvanlarýn tek yönlü amaçlar için beslenmesi,
barýnaklarda çok sýk olarak bir arada
bulundurulmasý, hijyenik koþullarýn iyi olmamasý,
uygun olmayan bakým ve beslenme, kirli hava ve
egzersiz yetersizliði, reaktörlerin zamanýnda
ayrýlmamalarý, dýþarýdan sürüye kontrolsüz hayvan
giriþi, sýðýrlarýn kanatlýlarla ayný yerde barýndýrýlmasý,

enfekte hayvan sütleriyle buzaðýlarýn beslenmesi,
bulaþma ve yayýlmayý kolaylaþtýrýr. Bulaþma baþlýca 5
yolla gerçekleþir;

1)Kongenital Yol: Yavrular doðmadan önce
hastalýðý anasýndan ve umblikal vena (Göbek venasý/
v.umblicalis) aracýlýðý ile alabilirler. Yavrular ya ölerek
atýlýr ya da normal olarak doðarlar. Ancak doðanlar
generalize tüberculosis sonucu ölürler.

2)Alimenter Yol: Buzaðýlar meme tuberculosisi
olan veya sütleriyle mikroorganizma çýkaran
analarýndan süt emmekle veya mikroorganizmalý
sütle beslenme sonucu hastalanýrlar.

3)Solunum Yolu: Aerogen bulaþmada açýk
akciðer tüberkülozlu hayvanlarýn öksürüp, týksýrmasý
sonucu dýþarý çýkan mikroorganizmalý damlacýklarýn
yanýnda bulunan hayvanlar tarafýndan solunum yolu
ile alýnmasý enfeksiyon meydana getirir.

4)Genital Yol: Testislerinde tüberküloz bulunan
boðalar doðal ve yapay tohumlama suretiyle
mikroorganizmalý spermalarý ile saðlam diþileri
bulaþtýrabilirler. Uterus ve vagina tüberkülozu olan
hayvanlar akýntýlarýyla çevreye bulaþtýrýrlar. 

5)Deri Yolu: Ýnsanlarda sýk görülen kasap ya
da et ile iþtigal eden kiþilerin derisinde bulunan yara
sýyrýklar yolu ile etken alýnabilir.

Tüberküloz hastalýðý insanlara;
1)Doðrudan
2)Dolaylý olarak;
-Hayvanla doðrudan temasý olan bakýcýlar, -

Hayvan sahipleri, -Veteriner hekimler gibi yollarla
bulaþýr.

Hasta hayvanlarýn öksürük, týksýrýklarý ile
yaydýklarý mikroorganizmayý soluyarak veya kesilen
hasta hayvanlarýn etlerine temas ederek sindirim
yoluyla hastalýða yakalanýrlar.

Dolaylý olarak insanlar; hasta hayvanlardan
elde edilen iyi piþmemiþ et, kaynatýlmadan veya
pastörize edilmeden tüketilen süt ve bunlardan elde
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edilen krema, tereyaðý, peynir, yoðurt vb. ürünlerin
yenilmesi ile tüberküloza yakalanýrlar.

ÝNKUBASYON:
Hastalýðýn kuluçka süresi 1-9 ay olmakla

birlikte, hastalýk meydana gelmesi için hazýrlayýcý
faktörlerinde mevcut olmasý gerekir.

SEMPTOMLAR:
-Kuru, kýsa ve hafýf öksürük, tüylerde bozulma,

iþtaha raðmen ilerleyen zayýflama, yorgunluk ve
halsizlik, ileri olgularda dyspnoea (solunum zorluðu),
solunum sayýsýnda artma, burundan gelen
mukopurulent / kanlý akýntý, bronþial lenf
yumrularýnýn þiþmesi ve soluk borusuna basýnç
yapmasý sonucu solunum güçlüðü.

Barsak enfeksiyonlarýnda:
-Karýn bölgesinde sancý, karýna bastýrýnca aðrý,

gerginlik, sertlik, Ýshal/kabýzlýk, dýþkýnýn
sümüksü/kanlý olmasý. 

Meme enfeksiyonlarýnda:
Memede sertleþme, þiþkinlik ve þekil bozukluðu,

Ýleri devrede sütte purulent ve kanlý görüntü, Süt
salgýsýnýn azalmasý/durmasý.

Böyle bir durumda sütün çið olarak içilmesi, bu
sütün suni emzirmelerde kullanýlmasý, iyi pastörize
edilmemesi veya kaynatýlmamasý TEHLÝKELÝDÝR.

TEÞHÝS:
1. Klinik Teþhis: Klinik olarak kesin teþhis

yapýlamaz.
2. Laboratuvar metodu ile Teþhis: Hasta

hayvana ait kan veya kan serumu, balgam, irin, süt,
gaita, vajen akýntýsý, idrar veya kesilmiþ hayvandan
alýnan marazi maddenin laboratuvar olarak
bakteriyolojik, histopatolojik ve hayvan deneyi ile
yapýlan muayene sonucu teþhise varýlýr.

3. Allerjik Teþhis: Bu metod kesin teþhiste en
emin yöntemlerden biridir. Tüberkülin testi olarak
bilinir. Ülkemizde tüberkülozisin saptanmasýnda deri
içi tüberkülin uygulanýr.

TEDAVÝ:
Tüberkülin testi ile (+) reaksiyon veren sýðýrlar

saðaltýlmazlar ve mecburi kesime tabi tutulurlar.
Kemoproflaktik ve kemoterapotik olarak izoniazidin
100mg/kg dozda 6-12 ay süre ile kullanýlýr.
Tüberküloz hastalýðý  ihbarý mecburi bir hastalýk olup
ayný zamanda tazminatlý hastalýklar kapsamýndadýr.
Bu nedenle hastalýk tespit edilen hayvanlar mahalli
raice göre kýymet takdiri yapýlarak, mecburi kesime
sevkedilir. Tüberkülozun organ ve dokularda yaygýn
olmadýðý etler kavurma olarak deðerlendirilir. 

Yaygýn ise tüm gövde imha edilir.
KORUNMA:
Hastalýktan korunma ve etrafa yayýlmasýna

mani olmada alýnmasý gereken önlemler özetle
þunlardýr:

1.Hastalýk kaynaklarýnýn bilinmesi ve ortadan
kaldýrýlmasý.

2.Gençlerle yaþlýlarýn bir arada
barýndýrýlmamasý ve otlatýlmamasý. 

3.Buzaðýlarýn saðlam ve kontrollü
hayvanlardan saðlanan sütlerle beslenmesi,
bilinmeyen veya kontrolsüz yerlerden süt alýnmamasý
ve böyle yerlerden alýnan sütlerin kaynatýlmasý veya
pastörize edilmesi.

4.Enfekte analardan doðan saðlam
buzaðýlarýn hemen ortamdan uzaklaþtýrýlmasý.

5.Sürüye dýþarýdan bilinmeyen, kontrolsüz ve
karantinaya alýnmamýþ hayvan sokulmamasý.

6.Saðlamlarýn dezenfekte edilmiþ ahýra
alýnmasý, saðlamlar ve hastalarýn ayrý bakýcýlar
tarafýndan bakýlmasý.

7.Reaktör grupta klinik olarak tüberküloz
alameti gösterenlerin kesime sevk edilmesi. 

HASTALIK ÇIKAN BARINAKLARDA TEMÝZLÝK VE
DEZENFEKSÝYON:

-Tüberküloz tespit edilmiþ ahýrdan çýkan
gübreler yakýlýr.

-Bina zeminine etkili dezenfektan maddeler
püskürtülür.

-Bina zeminindeki atýklar dezenfektan
maddeler ile birlikte imha edilir. Toprak zeminlerin
20,25 cm. topraðý kazýnarak atýlýr. Ýyice temizlenmiþ
ahýr zeminleri tekrar etkili dezenfekte edilir. 

- Su yalaklarý, yemlik ve diðer yerler dezenfekte
edilir.

ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZ ÇALIÞMALARI:
Tüberküloz hastalýðý tazminatlý hastalýklar

kapsamýnda olup, bu hastalýða yakalandýðý resmi
Veteriner Hekimler tarafýndan tespit edilen
hayvanlara Bakanlýðýmýz tarafýndan tazminat
ödenmektedir.

Ýlimizde 2017 yýlýnda 25 adet hastalýk çýkýþý
olmuþ olup devam eden 11 adet hastalýk mihraký
bulunmaktadýr. Tüberküloz hastalýðýndan dolayý
2017 yýlýnda 318 adet sýðýr þartlý kesime tabi
tutulmuþ ve hayvan sahiplerine 1.407.043,45 TL
tazminat ödemesi yapýlmýþtýr. 

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet Eþref
Fakýbaba, ithal et uygulamasýnýn geçici bir durum
olduðunu belirterek "2002 yýlýnda biz iktidara
gelmeden kiþi baþýna düþen kýrmýzý et miktarý 6,1
kilogram iken þimdi 14,7 kilograma çýkmýþtýr.
Ýnþallah plan ve programlarýmýzý yaptýk, bunu 15
kilograma çýkaracaðýz. Þu anda üretimimiz yeterli
deðil ama benim insanlarýmýn kýrmýzý ete ihtiyacý var.
Bu ithalat geçicidir bunu bilmenizi istiyorum.
Göreceksiniz 3 sene sonra biz artýk et ithal
etmeyeceðiz. Allah'ýn izniyle, buna emin olun,
kendine yeten bir ülke olacaðýz." dedi.

Kýrmýzý Ette Nereden Nereye Geldik?
Kýrmýzý et üretimimiz % 179 artýþla 421 bin

tondan 1 milyon 173 bin tona yükseldi.
Kiþi baþý kýrmýzý et tüketimimiz % 140 artýþla

6,1 kg'dan 14,7 kg'a çýktý.
Toplam kýrmýzý et üretimimiz 1milyon 173

bin ton: Tükettiðimiz et miktarýnýn %86'sýný ülkemizde
üreterek sadece %14'ünü ise ithal ederek karþýlýyoruz.

Kýrmýzý etteki arz açýðýmýz 2016'da % 14:
150 bin ton et miktarý açýðý ithalat ile
karþýlanmaktadýr. Ýthalatýn çoðu besilik sýðýr olarak
yapýlmakta olup ihtiyaç halinde kesimlik sýðýr, koyun
ve et de ithal edilmektedir.

% 14 olan ve 150 bin tona tekabül eden et
açýðýmýzý kapatmak, bu oraný daha da aþaðý
çekmek, yerli üretimi artýrmak amacýyla ciddi ve
kararlý bir politika yürütüyoruz. Bu kapsamda:

-Damýzlýk hayvan sayýsýný arttýrýyoruz.
-Damýzlýk düve merkezleri kuruyoruz.
-Mera hayvancýlýðý yetiþtirici bölgesinde düve

alýmýna % 30 hibe vermeye devam ediyoruz.
-Hayvan hastalýklarý ile etkin mücadele ederek

verim kayýplarýný önlüyoruz.
-Islah çalýþmalarý ile birim hayvan baþýna

verimi arttýrýyoruz.
-Yem bitkisi desteklemelerini arttýrarak yem

bitkisi üretimini teþvik ediyor ve girdi maliyetini
düþürüyoruz.

-Ýþletme altyapýlarýnýn iyileþtirilmesine devam
ediyoruz.

-Küçükbaþ hayvancýlýða verilen desteklemeleri
arttýrarak toplam kýrmýzý et üretiminde küçükbaþ
kaynaklý kýrmýzý et oranýný % 15'e çýkarmayý
hedefliyoruz.

-Damýzlýk koç-teke üretim merkezleri
kuruyoruz.

-Meralarýn rasyonel kullanýlmasý için yasal
düzenlemeler yapýyoruz.

-Hayvancýlýk yapan küçük aile iþletmelerinin
yeni kredilerle desteklenmesi çalýþmalarýna baþladýk.

Kýrmýzý Ette Kendimize Yeterli Hale Geleceðiz
güncel
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imkânlarýn oluþturulduðundan
bahsettikten sonra, konuþmasýný, "Tüm
çiftçi kadýnlarýmýzýn 15 Ekim Dünya
Çiftçi Kadýnlar Günü'nü kutluyor,
Anadolu'nun bereketli topraklarýnýn
hepimize þifa getirmesini diliyorum. Eli
toprak kokan çalýþkan kadýnlarýmýzý
sevgiyle selamlýyorum. Hasadýnýz bol,
ürününüz bereketli olsun inþallah."
sözleriyle sonlandýrdý.

"Kadýn çiftçilerin projelerini
destekliyoruz"

Sonrasýnda bir konuþma yapan
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný
Ahmet Eþref FAKIBABA ise, Türkiye'nin gelecek
planlamalarýnda tarýmýn çok büyük bir yeri olduðunu ve
olmaya devam edeceðini
belirterek, bu nedenle
kadýn çiftçilerin
projelerinin
desteklendiðini
bildirdi.

Bakanlýðýn kapýlarýnýn her zaman kadýn çiftçilere
açýk olacaðýný vurgulayan Bakan, 2 milyondan fazla
kadýn çiftçiye eðitim verdiklerini ve baþarýlý olanlarý
ödüllendirdiklerini ifade etti.  FAKIBABA, yürüttükleri
"Tarýmda Kadýn Giriþimciliðinin Güçlendirilmesi
Programý" nýn. 2016 yýlý "Avrupa Giriþimciliði Teþvik
Ödülleri" nde Türkiye'yi temsil eden iki ulusal projeden
biri olduðunu söyledi.

Bakanýmýz Ahmet Eþref FAKIBABA, kýrsal
kalkýnma desteklerinde kadýnlara öncelik verip pozitif
ayrýmcýlýk yaptýklarýný belirterek, þöyle devam etti:

"Yüzde 50 hibeli kýrsal kalkýnma projelerimizde
proje sahibinin kadýn çiftçi olmasý veya tarýmsal amaçlý
kooperatif ve birlik üyesi olmasý durumlarýnda 'ilave
puan' veriliyor. Böylece kadýn çiftçilerimiz proje
seçiminde ön sýralara çýkýyor. Genç Çiftçi Programý
kapsamýnda 30 bin lira hibeyle genç giriþimci kadýnlara
öncelik verilmiþtir. 2016 yýlýnda baþvurusu onaylanan ve
hibe almaya hak kazanan 15 bin çiftçinin yüzde 75'ini
kadýn çiftçilerimiz oluþturmuþtur. Pozitif ayrýmcýlýk deðil
bu, aslýnda hak verme olayý. Kadýnlarýmýza haklarýný
vermek önemli. Ülkemizin, Anadolu'nun kalkýnmasýný
istiyorsak mutlaka ve mutlaka kadýnlara önem
vermemiz lazým."

Törene, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Ahmet
Eþref FAKIBABA, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma
Betül SAYAN KAYA, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný
Jülide SARIEROÐLU ile Þekerbank Genel Müdürü Servet
TAZE katýldý. 

Program sonrasý TBMM KEFEK Kýrsalda Kadýnýn
Güçlendirilmesi Alt Komisyonunun davetlisi olarak
TBMM'de bir toplantý gerçekleþtirildi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý,
Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðýnýn
uygulamaya koyduðu "Tarýmda Genç
Giriþimci Kadýnlar Güçleniyor" proje
yarýþmasý, Türkiye finalinde ilimiz 3. oldu.

Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Nail KIRMACI, proje ortaklarý
KOSGEB Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüðü,
Çalýþma ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýl
Müdürlüðümüz ve Ýlçe Müdürlüklerimizde
görev yapan projenin her aþamasýnda görev
alan bütün ekibi tebrik etti.

Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca, 15
Ekim Dünya Kadýn Çiftçiler Günü
kapsamýnda bu yýl üçüncüsü düzenlenen "
Giriþimci Kadýn Çiftçiler Ödül Töreni", Sayýn
Cumhurbaþkanýmýzýn eþi Emine ERDOÐAN

Hanýmefendinin katýlýmlarýyla Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezinde gerçekleþti.

Ýlimizden "Ayþe Haným'ýn Çiftliði" projesiyle yarýþmaya katýlan kadýn çiftçimiz, Ayþe AKKUÞ Türkiye 3.'sü oldu.

Yarýþmanýn birincilik ödülünü; "Gelenekten Geleceðe Sumak Ekþisi" projesiyle Kahramanmaraþ'tan Sultan
KAÇAMAZ, ikincilik ödülünü "Çýtýr Çileðim" projesiyle Batman'dan Lale BASUT alýrken, Jüri özel ödülüne ise
"Daðlarýn Ekmeði Ballandý" projesiyle Aydýn'dan Hafize ALTINAY layýk görüldü.

Konuþmasýnda tarým alanýnda kadýn giriþimciliðinin güçlendirilmesi ve giriþimci kadýn çiftçilerin
ödüllendirilmesi vesilesiyle birlikte olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Sayýn Emine ERDOÐAN; kadýnlarýn
evde, iþte, tarlada, hayatýn her alanýnda var olduklarýna ve birikimlerini ortaya koyduklarýna dikkat çekti.

"Kadýn elinin deðdiði her iþ deðer kazanýp bereketleniyor"

Emine ERDOÐAN, kadýnlarýn makine, ekipman desteðiyle iþ kurmalarýnýn saðlandýðýný ve hibe
programlarýndan faydalanmalarý için pozitif ayrýmcýlýk yapýldýðýný belirterek; "Ýl ziyaretlerimiz sýrasýnda
kadýnlarýmýzýn çok farklý projelere imza attýklarýný görüyor ve onlarla gurur duyuyorum. Tarýmýn deðiþik alanlarýnda
faaliyet gösteren, yenilikçi kaynaklarý
etkin ve verimli kullanan, bulunduðu
çevreye rol model olan kadýnlar,
gelecek adýna umudumuzu
arttýrýyorlar. Kadýn elinin deðdiði her
iþ deðer kazanýp bereketleniyor."
ifadelerini kullandý.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýnýn, Kýrsal Alanda Kadýnýn
Güçlendirilmesi için Ulusal Eylem
Planý'ný hazýrlayarak giriþimciliðin
önünü açtýðýný hatýrlatan Emine
ERDOÐAN, kadýnlarýn geniþ bir
yelpazede desteklendiðini,
giriþimcilik eðitimlerinden proje bazlý
çalýþmalara kadar kadýnlar için yeni

ÝLÝMÝZE BÜYÜK ÖDÜL 
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Bakanlýðýmýz bünyesinde Kýrsal Kalkýnma ve
Örgütlenme Þubemizce uygulanmakta olan Genç
Çiftçi Projesi kapsamýnda 19 Mayýs Ýlçemizde Ýl
Müdürümüz Nail KIRMACI 'nýn katýlýmýyla 5 genç
çiftçimizin her birine 6 adet olmak üzere toplamda 30
adet sýðýr teslim edildi.

Genç Çiftçi projeleri Kýrsal Kalkýnma Destekleri
kapsamýnda tarýmda sürdürülebilirliðin saðlanmasý,
genç çiftçilerin giriþimciliðinin desteklenmesi, gelir
düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý ve kýrsalda genç nüfusun istihdamýna
katký saðlayacak kýrsal alandaki tarýmsal üretime
yönelik projelerin desteklenmesi amacýyla 2017
yýlýnda da 2017/10 numaralý teblið ile uygulanmaya
devam etmektedir.

Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI 19 Mayýs Ýlçemizde
gerçekleþtirilen hayvan daðýtým töreninde daðýtýlan
hayvanlarýn hak sahiplerine hayýrlý olmasýný dileyerek,
çiftçilerimize ürünlerinin bol, kazançlarýnýn bereketli
olmasý temennisinde bulundu. Ayrýca konu ile ilgili
açýklama yaparak þunlarý söyledi;

"Genç Çiftçi Projesi kýrsal alanda ikamet eden
18-40 yaþ aralýðýnda, tarýmsal faaliyet gösteren veya
göstermek isteyen genç çiftçilerin mahallinde
uygulayacaðý bitkisel, hayvansal, yöresel tarým
ürünleri, týbbi ve aromatik bitki üretimi, iþlenmesi,
depolanmasý ve paketlenmesine yönelik projelere
30.000,00 TL'ye kadar hibe ödenmesini
kapsamaktadýr.

GENÇ ÇÝFTÇÝ PROJELERÝ YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Bu yýl Ýlimize tahsis edilen 7.590.000 ? ödenek

çerçevesinde 253 adet proje sahibi genç çiftçimiz hibe
almaya hak kazanmýþtýr. 253 projenin %75'i kadýn
çiftçilerimizindir.

Proje kapsamýnda 126 adet büyükbaþ hayvan
(sýðýr) yetiþtiriciliði, 11 adet büyükbaþ hayvan (manda)
yetiþtiriciliði, 53 adet küçükbaþ hayvan (koyun)
yetiþtiriciliði, 2 adet küçükbaþ hayvan (keçi) yetiþtiriciliði,
15 adet büyükbaþ hayvancýlýk (sýðýr) tesis yapýmý ve
hayvan alýmý, 17 adet arýcýlýk, 20 adet örtü altý
yetiþtiriciliði, 8 adet mantar yetiþtiriciliði, 1 adet fide,
fidan, süs bitkisi yetiþtiriciliði olmak üzere 253 projenin
uygulamalarý devam etmektedir.

Samsun tarýmýna ve çiftçilerimize faydalý olacak
bu projelerle genç çiftçilerimiz 2016 yýlýnda 7.170.000
TL, 2017 yýlýnda 7.590.000 TL. hibeden yararlanmýþtýr."  

2018 yýlýnda da yeni tebliðin Resmi Gazete' de
yayýmlanmasýnýn ardýndan mevzuat çerçevesinde yeni
baþvuru tarihleri açýklanacaktýr. Ýlgilenen çiftçilerimiz
ayrýntýlý bilgiyi Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerimizdeki Proje
Yürütme Biriminden alabilirler.

2017 Yýlý Genç Çiftçi Projeleri Kapsamýnda:
Hayvansal Üretim Alanýnda;

*126 genç üreticiye kiþi baþý 6 hayvan olmak
üzere toplam 756 büyükbaþ hayvan,

*11 genç üreticiye kiþi baþý 5 hayvan olmak üzere
toplam 55 adet manda,

*2 genç üreticiye kiþi baþý 37 hayvan olmak üzere
toplam 74 adet keçi,

*54 genç üreticiye kiþi baþý 37 hayvan olmak
üzere toplam 1998 küçükbaþ hayvan,

*15 genç üreticiye tesis yapýmý ve kiþi baþý 3
hayvan olmak üzere toplam 45 hayvan verilmiþtir.

Bitkisel Üretim Alanýnda;

*20 genç üreticiye sebze ve süs bitkisi üretimi için
örtü altý üretim alaný tesisi,

*8 genç üretici için mantar yetiþtiriciliði tesisi,

*17 genç üreticiye kiþi baþý 40 kovan olmak üzere
toplam 680 adet arýlý kovan verilmiþtir.



samtim ocak 2018 228 samtim ocak 2018 29

haber haber

DOKAP Projeleri kapsamýnda; Ýl
Müdürlüðümüzce hazýrlanan ve Kalkýnma Bakanlýðý
DOKAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðýnca
yatýrýma alýnan "Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliðinde
Yaþam Standartlarýnýn Geliþtirilmesi Projesi" tanýtým
toplantýsý 13.12.2017 Çarþamba günü Ýl
Müdürlüðümüz toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 

Bu kapsamda 50 adet göçer hayvancýlýk yapan
çiftçilere barýnma çadýrý ve 50 adet güneþ enerjisi ile
elektrik üretimi saðlayan sistemlerin daðýtým töreni
gerçekleþtirilirken, ayrýca yatýrýma alýnan "Arý Ürünleri
Paketleme Tesisi Modernizasyonu Projesi " ve
"Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygýnlaþtýrýlmasý
Projesi" protokol imzalama töreni de düzenlendi. 

Samsun Ýli ve Ýlçelerinde yaþayan, Damýzlýk
Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði üyesi olan 50 adet
küçükbaþ hayvan yetiþtiricisini kapsayan "Küçükbaþ
Hayvan Yetiþtiriciliðinde Yaþam Standartlarýnýn
Geliþtirilmesi Projesi"nin amacý; mera ve yaylalarda
yetiþtiricilik yapan iþletme sahiplerinin en büyük
sýkýntýlarý olan elektrik ve barýnma sorununa çözüm
getirmektir. 

Elektrik ve barýnma günlük hayatýmýzda sadece
hayvancýlýk açýsýndan deðil insanlarýn günlük
ihtiyaçlarý açýsýndan da olmasa olmaz gerekliliktir.
Ýþletme sahipleri elektrik olmadýðý için ihtiyaçlarýný
eski usullere göre karþýlamaktadýrlar. Gece
aydýnlatma olmadýðý için hem insanlar hem de
hayvanlar için yabani hayvanlar, hýrsýzlýk vb. güvenlik
tehditleri oluþmaktadýr. Elde edilen ürünlerin
muhafazasý ve ailelerin sosyal yaþantýdan mahrum
kalmasý yayla hayvancýlýðýnýn son yýllarda
azalmasýnýn en önemli nedenleri arasýnda yer
almaktadýr.

Yenilenebilir güneþ enerjisi sistemi ve ailelerin
barýnacaklarý göçer çadýrlarý sayesinde elektrik
olmayan mera ve yaylalarda küçükbaþ hayvan
yetiþtiriciliði yapan iþletmeler elektriðe ve iyi barýnma
þartlarýna kavuþmuþ olacaklardýr. Küçükbaþ
hayvanlar yabanýl hayvanlardan korunacak,
iþletmelerin güvenlik sorunlarý çözülebilecek,
aydýnlatma, televizyon, radyo, vb. aletlerin kullanýmý,
cep telefonu ve haberleþme araçlarýnýn sürekli
kullanýlabilirliði saðlanmýþ olacaktýr. 

Aileler evlerindeki konforu mera ve yaylalarda
da saðlayabilecek, yayla hayvancýlýðýnda yaþam
standartlarýnýn iyileþtirilmesi ile yaylada küçükbaþ
hayvan yetiþtiriciliði sevilerek yapýlan bir iþ haline

gelecektir. Ayrýca gençler bu sayede yaylaya aileleri
ile birlikte gidecekleri için yayla hayvancýlýðýnýn
gelecekte sürdürülebilirliði saðlanmýþ olacaktýr. 

Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Samsun
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Nail
KIRMACI; "Projemiz 160 bin liralýk bir proje. Bu 160
bin TL bütçenin yaný sýra protokolleri imzalanan Arý
Ürünleri Paketleme Tesisi Modernizasyonu ve Solucan
Gübresinin Üretiminin Yaygýnlaþtýrýlmasý Projelerine
de toplamda 515 bin TL bütçe ayrýlmýþtýr. Proje
kapsamýnda üreticilerimize barýnma çadýrý ve elektrik
paneli saðlamayý amaçladýk. Tüm ekip
arkadaþlarýmýzla yürüttüðümüz bu çalýþmada güzel
bir sonuç elde ettik. Ben þimdiden hayýrlý uðurlu
olmasýný diliyorum." diye konuþtu.

Daha sonra konuþan DOKAP Baþkaný Ekrem
YÜCE, "Samsun ilimizde 1 ayý geçmeden bir projenin
imza törenini gerçekleþtiriyoruz. Doðu Karadeniz
Bölgesi'nin sahip olduðu kaynaklarý deðerlendirerek,
bu bölgede yaþayan halkýmýzý gelir düzeyini ve
yaþam standardýný yükseltmeyi bölgeler arasý ve
bölge içi farkýndalýðý gidermeyi, ayný zamanda ulusal
düzeyde ekonomik giriþime ve sosyal istikrar
hedeflerine katkýda bulunmayý amaçlayan bir
bölgesel kalkýnma projesidir DOKAP. 2014, 2015 ve
2016 yýllarýnda DOKAP iþ birliði ile Samsun'da
toplam 1 milyar 389 milyon TL tutarýnda yatýrým
gerçekleþtirilmiþtir" þeklinde konuþtu.

Son olarak konuþma yapan Samsun Valisi
Sayýn Osman KAYMAK ise, "Bu ili daha üst seviyelere
nasýl çýkarmamýz gerektiði konusunda çalýþmalar
yapýyoruz. Tarýmda daha iyi yerlerde olabilmeliyiz.
Bafra Ovasý' nýn neden bir Çukurova olmadýðýný
tartýþmalýyýz. Tarýmsal anlamda dünyanýn geldiði
seviyeleri Samsun'un da yakalamasý lazým. Artýk biz
dünya ile yarýþýyoruz, Güzel projeler ile bu þehri üst
sýralara çýkarmamýz lazým. Bugün imzasýný ve
protokolünü yapacaðýmýz projeler çok önemli. Bu
projelerin üreticilerimiz ve þehrimiz adýna hayýrlý
olmasýný diliyorum" dedi.

Konuþmalarýn ardýndan Güneþ Enerjisi Sistemi
ve Göçmen Çadýrlarýnýn Teslim Töreni yapýldý.
Programa ayrýca, Samsun Büyükþehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardýmcýsý Sefer ARLI, sivil toplum
kuruluþlarý temsilcileri ve üreticiler katýldý.

Bakanlýðýmýzca gübrenin takibi ile ilgili
yürütülmekte olan çalýþmalar nihai noktaya geldi.
Türkiye'de ilk kez gübrenin takibinde uygulanacak
olan DNA barkod ve karekod sistemi ile gübrenin
bütün aþamasý yakýndan takip edilebilecek. Bu takip
sistemi sayesinde gübrede güvenlik baþta olmak
üzere sahtekarlýðýn, yolsuzluðun ve kaçakçýlýðýn
önüne geçilmesi amaçlanýyor. Yine düzenleme
sayesinde, çiftçi ayný zamanda bürokratik iþlemlere
gerek kalmadan sadece TC kimlik numarasýyla
bayilerden gübresini alabilecek. 

GTS Neler Saðlayacak?
*Yüzde 100 izlenebilirlik saðlayacak
*Kayýtdýþýlýðýn önüne geçilecek
*Sahte, taklit ve taðþiþ gübrelerin tespiti

yapýlacak
*Politika belirlemeye yönelik saðlýklý veri

oluþturulacak 
*Taraflar maddi yönden olumlu etkilenecek
*Gübre piyasasý normalleþecek
DNA Barkod ve Karekod Sistemi Nedir, Nasýl

Uygulanýr?
DNA barkod, gözle görülemeyen organik nano

partiküllerden oluþan, uygulandýðý ürünlere veri
kodlayarak tekil kimlik ve takip edilebilirlik özelliði
kazandýran biyoteknolojik bir etikettir. Karekod ise þu
anda piyasada birçok üründe yaygýn olarak
kullanýlan bir kimliklendirme sistemidir. Ürünün
etiketi ve ambalajýnda bulunan karekod ile DNA
barkod eþleþtirilerek tüm ürünler kimliklendirilmiþ
olacak.

Gübre Takip Sistemi Çiftçiye Ne getirecek?
*Nitratlý gübrelerin bitkisel üretimdeki verim

artýþýndan fayda saðlayacak.
*Nitratlý gübre alýmýndaki kontrollü satýþ

uygulamasýndan kurtulacak.

*Gübre takip sistemi ile çuval, þiþe, torba veya
karton paketlerde piyasaya arz edilen ürünlerin
üretici veya ithalatçýdan, daðýtýcýya ve nihai kullanýcý
olan çiftçiye kadar güvenle ulaþtýrýlmasý saðlanacak.
Böylece çiftçi gerçekten ihtiyacý olan gübreyi, güvenli
bir þekilde alarak kullanabilecek, bu sayede ürettiði
ürünün kalite ve miktarýnýn artmasý sonucu hem
kendi bütçesine hem de ülke ekonomisine katký
saðlayacak.

Bu kapsamda 15 Aralýk 2017'de Canik Kültür
Merkezi'nde Samsun, Tokat, Amasya, Sinop ve
Çorum illerinde bulunan 820 bayiden 500 civarýnda
bayinin katýlýmýyla Gübre Takip Sistemi ile ilgili bayi
bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirildi. Ýl Müdür
Yardýmcýmýz Bayram AY ve Bakanlýktan Yüksek Ziraat
Mühendisi Rasim TOPÇU'nun da konuþma yaptýðý
toplantýda proje yürütücüsü Sinan ATASAGUN sistemi
anlatan bir sunum gerçekleþtirdi. Ayrýca toplantýya
Þube Müdürleri ve il-ilçelerde görevli gübre birim
sorumlularý katýldý.

01 Aralýk'ta biliþim altyapýsý test edilen söz
konusu Gübre Takip Sistemi, 01 Ocak 2018'de
devreye girmiþ olacak. Ayný zamanda firmalar,
bayiler, tarýmsal STK'lar ve çiftçileri bu konuda
bilgilendirmeye yönelik olarak daðýtýlmak üzere tüm
paydaþlara sistemle ilgili bilgilendirici rehber
hazýrlandý.

Ayrýntýlý bilgiye http://www.dstrace.com/
adresinden ulaþabilirsiniz.

Gübre Takip Sistemi Bayi Bilgilendirme Toplantýsý Yapýldý Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiricilerine 160 Bin TL Deðerinde Destek
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Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI, 04.11.2017
Cumartesi günü Sayýn Samsun Valimiz Osman
KAYMAK ve beraberindeki ekiple birlikte,
Bölgemizdeki bazý tarýmsal iþletmelere bir dizi ziyaret
gerçekleþtirdi. Ziyaretin ilk duraðý olan Çarþamba
Ýlçesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fýndýk alýmý
deposunda incelemelerde bulunarak yetkililerden
bilgi alan Vali ve beraberindeki heyet, çalýþmalarý
denetledi.  

Sonrasýnda, 100 dönüm arazideki 75 dönüm
kapalý sera alanýna sahip olan OR-SAM A.Þ. Sera
Ýþletmesinde incelemelerde bulunan Vali KAYMAK,
Haziran ayýnda bölgede yaþanan sel felaketi ile ilgili
olarak maðdurlara müjde verdi. KAYMAK; sel
felaketinde maðdur olan vatandaþlar için AFAD'dan
istenen ödenek kapsamýndaki iki milyon iki yüz
yetmiþ bin TL'nin ellerine ulaþtýðýný bildirdi.  

Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI ile birlikte OR-
SAM A.Þ. Sera Ýþletmesinde incelemelerde bulunan
Vali KAYMAK, iþletmede sürdürülen iyi tarým
uygulamalarý ile yakýndan ilgilenerek, serada
gerçekleþtirilen tüm faaliyetler hakkýnda
çalýþanlardan bilgi aldý. 

Daha sonra Sayýn Vali, Ýl Müdürümüz ve
beraberindeki heyet, 15 Ekim Dünya Kadýnlar Günü
kapsamýnda bu yýl 3.'sü düzenlenen Proje
Yarýþmasýnda; 'Ayþe Haným'ýn Çiftliði' projesi ile
3.'lüðe deðer bulunan ve Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn
Eþinin de katýldýðý törende ödüllendirilen kadýn
çiftçimiz Ayþe AKKUÞ'u ziyaret etti. Burada,
Çarþamba Ýlçesinde kurduðu iþletmede manda
sütünden ürünler üreten Türkiye üçüncüsü Ayþe
AKKUÞ ve diðer kadýn giriþimciler ile tek tek sohbet
eden Vali, projeleri ile ilgili gerek Ýl Müdürümüzden
ve gerekse de giriþimcilerin bizzat kendilerinden bilgi
aldý.

Ziyaretin son duraðý Aksa Tarým Gelemen
Ýþletmesi olurken, Ýþletme Müdürü Enver ZOR
iþletmenin çalýþmalarý hakkýnda heyete bilgi verdi.
Yaklaþýk 11.958 dönüm arazi üzerine kurulu Aksa
Tarým Gelemen Ýþletmesi ziyaretinde ilk olarak 5500
besi hayvanýnýn bulunduðu alaný gezen Vali Osman
KAYMAK, alanýn temizliði konusuna dikkat çekerken,
iþletmenin sulama konusundaki taleplerine de
yardýmcý olma sözü verdi.

Ziyarette Samsun Valimiz Osman
KAYMAK, Samsun Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürümüz Nail KIRMACI
ve ilgili personelimizin yaný sýra;
Çarþamba Kaymakamý Mustafa
GÜNEY, Çarþamba Belediye Baþkaný
Hüseyin DÜNDAR,  Samsun Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr
Fatih ÖZKAN da hazýr bulundu.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Balýkçýlýk
ve Su Ürünleri Genel Müdür Vekili Dr. Mustafa Altuð
ATALAY Ýlimizde birtakým ziyaretlerde bulundu. Ýlk
olarak, Terme Balýkçý Barýnaðý Ýdari Binasý'nýn açýlýþýný
yaptý.

Sonrasýnda Çarþamba Belediyesinin Yeþilýrmak
kýyýsýnda yapmayý planladýðý Mersin Balýðý Üretim ve
Balýklandýrma Merkezi projesini yerinde inceleyerek
proje ile ilgili bilgileri aldý. Daha sonra
Ondokuzmayýs Ýlçesinde bulunan Dereköy Balýkçý
Barýnaðý'nda balýkçýlarla Deniz Salyangozu ile ilgili
konularda istiþareler yaparak bir balýkçý teknesi ile
deniz salyangozu avcýlýðýna katýlan ATALAY, Ýlimiz ve
çevre illerde gerçekleþtirilecek Su Ürünleri Avcýlýðý
denetimlerinin koordinasyon toplantýsýna da katýlarak
su ürünleri denetmenleriyle istiþarelerde bulundu. 

Sinop Ýlinde kurulan ve kurulum aþamasýnda
olan su ürünleri yetiþtiricilik tesisleri ile ilimiz Yakakent
ilçesinde bulunan su ürünleri yetiþtiricilik tesislerini de
yerinde gören Sn. ATALAY, bölgemizin su ürünleri
yetiþtiriciliði hakkýnda sektör temsilcileri ile
istiþarelerde bulundu. Genel Müdürümüze Ýl Müdür
Vekilimiz Bekir KARAOSMANOÐLU, Su Ürünleri ve
Balýkçýlýk Þube Müdürümüz Ýcabi ÇAÐAN ile birlikte
Sinop Ýl Müdürü Þahin DEÐÝRMEN ve Sinop Balýkçýlýk
ve Su Ürünleri Þube Müdürü Tülin ERDEM eþlik etti.

Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürümüz
Ýlimizi Ziyaret Etti

Ýl Müdürümüz Sayýn Valimizle Birlikte 
Bir Dizi Ziyarette Bulundu
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Ýl Müdürlüðümüzce 29 Kasým 2017 Çarþamba
günü ''Sürdürülebilir Sulama Yönetimi'' konulu bir
panel düzenlenmiþtir.

Panele Vali Yardýmcýsý Hakan KUBALI, Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Bayram AY,
Ondokuzmayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný
Yusuf DEMÝR, Tarým Kredi Kooperatifleri Birliði  Bölge
Müdürü Mustafa DOYURUCUOÐLU, Tohum
Sertifikasý Test Müdürü Tahir ATAR, Zirai Karantina
Müdürü Mehmet Fatih ÖZDEMÝR, Gýda Kontrol
Laboratuvarý Müdürü Osman AYDIN, Bafra
Kýzýlýrmak Sulama Birliði Baþkaný Kemal NAÝR, Bafra
Altýnkaya Sulama Birliði Baþkaný Ali KADEMER,
Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Hizmetler Daire Baþkaný
Mehmet Akif ÖZDEMÝR,  Bafra Tahýl Üreticileri Birliði
Baþkaný Hasan TOKER, üniversite öðretim görevlileri,
çiftçiler, tarým danýþmanlarý, Bakanlýðýmýzýn il-Ýlçe
çalýþanlarý ve öðrenciler olmak üzere  geniþ bir kitle
ile katýlým saðlanmýþtýr.

Açýlýþ konuþmasýný yapan Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Bayram AY;
''Sürdürülebilir Sulama Yönetimi  konulu bu panelde
amacýmýz tarým ve sulama ile ilgili tüm kesimleri bir
araya getirerek konu ile ilgili genel mevcut durumu
ortaya koymak, sorunlarý tespit etmek ve çözüm
önerileri üretmektir.'' demiþtir.

Sonrasýnda söz alan Ondokuzmayýs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Yusuf DEMÝR de;
küresel ýsýnmanýn su ile birlikte algýlanmasýný, suyu
geleceðe taþýmamýz yani sürdürülebilir su ve sulama
yönetiminin dünyanýn en önemli konularýndan biri
olduðunu vurgulamýþtýr. Vali Yardýmcýsý Hakan
KUBALI ise konuþmasýnda suyun en önemli yaþam
kaynaðý ve su yönetiminin günümüzün en temel
konularýndan biri olduðunu, tarým yapýlabilir
arazilerin sulama imkânýndan yoksun olduðu ve su
yönetimi konusunda halkýn bilinçlendirilmesinin ve
var olan sulanabilir tarým arazilerinin korunmasýnýn
öneminden bahsetmiþtir.

Panele konuþmacý olarak katýlan Tarým
Reformu Genel Müdürlüðü Sulama Altyapýsý Çalýþma
Grubu sorumlusu Ali Çaðlar ÇELÝKCAN; 'Tarým
Bakanlýðýnýn Sulama Konusundaki Politika ve
Stratejileri', Ondokuzmayýs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarýmsal Altyapý ve Sulama Bölümü öðretim
görevlilerinden Doç. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL;
'Basýnçlý Sulama Sistemleri ve Doðru Kullaným
Yöntemleri', Doç. Dr. Kadir Ersin TEMÝZEL; 'Yüzey
Sulama Sistemleri', Devlet Su Ýþleri 71. Þube
Müdürlüðünden Selman ÇUBUKÇUOÐLU;  'Devlet
Su Ýþlerinin Sulama Sahalarý ve Ýþletme ve Bakým
Baþmühendislikleri Hizmetleri, Karþýlaþtýklarý Sorunlar
ve Çözüm Önerileri', Meteoroloji Genel
Müdürlüðünden Murat ASAR;  'Zirai Meteoroloji',
Bafra Kýzýlýrmak Sulama Birliðinden Bekir KAYA;
'Sulama Þebekelerinin Ýþletilmesi' konularýnda bilgiler
vermiþlerdir.

13 Aralýk 2017 tarihinde Samsun Sheraton
Otel'de Samsun Valisi Osman KAYMAK,
Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.
Dr. Mehmet KURAN, Büyükþehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardýmcýsý Sefer ARLI, Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Nail KIRMACI, Ýlçe
kaymakamlarý, Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürleri ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü
Þube Müdürlerinin de katýlýmlarý ile Mavi Yýldýz ödül
töreni gerçekleþtirilmiþtir. 

5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý,
Gýda ve Yem Kanunu ve bu kapsamda hazýrlanan
mevzuatlara teknik ve hijyenik yönden uyum
saðlamýþ Turizm Ýþletme Belgesi bulunan otelleri
ödüllendirmek, kamuoyuna duyurmak ve böylece
sektörel bazda rekabet ortamýný tesis etmek üzere,
Samsun Ýli sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren Turizm
Ýþletme Belgesi olan oteller için Valilik Makamýnýn
olurlarý ile yürürlüðe giren "Mavi Yýldýz" projesi
kapsamýnda oluþturulan ve Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube Müdürü
Semra GÜLTEN'in koordinatörlüðündeki Mavi Yýldýz
Deðerlendirme Komisyonu, ödül için baþvuran
Samsun Sheraton Otel'de 21 Kasým 2016 tarihinde
denetim yapmýþ ve bu denetim neticesinde oy birliði
ile iþletmenin ödül almaya hak kazandýðýna karar
vermiþti.

Törende konuþma yapan Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nail KIRMACI "Ýl Müdürlüðü
olarak temel amacýmýz; 5996 Sayýlý Veteriner
Hizmetleri, Bitki Saðlýðý, Gýda ve Yem Kanunu ve
buna baðlý Yönetmelikler çerçevesinde çiftlikten
sofraya gýda güvenilirliði kapsamýnda birincil üretim
dahil olmak üzere gýda, yem ve gýda ile temas eden
madde ve malzemelerin üretim, iþleme, depolama,

daðýtým, satýþ ve toplu tüketim gibi gýda zincirinin tüm
aþamalarýnda etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye
her zaman yeterli ve güvenli gýda arzýnýn saðlanmasý,
üretici ve tüketici menfaatleri ile halk saðlýðýnýn en üst
düzeyde korunmasý, sektörler arasý haksýz rekabetin
önlenmesi, gýda sanayinin geliþmesi, toplumun
dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve
çeþitlilikte gýda saðlayarak bunlarýn güvenilir olarak
tüketiciye ulaþmasýnýn saðlanmasýdýr." dedi.

Samsun Valisi Sayýn Osman KAYMAK da
konuþmasýnda "Marifet iltifata tabidir. Güzel iþ
yapanlarý ödüllendirip taktir ederek
yüreklendirmezsek arada kaybolup giderler. Bu
nedenle, 2015 yýlýnda baþlayýp ciddiyetle devam
eden Mavi Yýldýz Projesi bu açýdan çok önemlidir.
Ancak, bu projenin tüm gýda iþletmelerini
kapsayacak þekilde uygulanmasý çok daha
memnuniyet verecektir. Parayý deðil de hijyeni ve
saðlýðý önceleyen, gýda mevzuatýna uygun üretim
yapan iþletmelerin tespit edilerek ödüllendirilmesi,
uymayanlarýn da cezalandýrýlmasý gerekmektedir. Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan
yaklaþýk 200 kiþilik gýda kontrolörü ile yapýlan gýda
denetimlerinden memnuniyet duymaktayýz. Bu
projede yer alan arkadaþlarýmý ve ödül alan Samsun
Sheraton Otel'i tebrik ediyorum." dedi.  

Sonrasýnda Samsun Valisi Osman KAYMAK'ýn
Samsun Sheraton Otel Müdürü Savaþ TÜRKAY Mavi
Yýldýz Ödülü teslim etmesinin ardýndan Mavi Yýldýz'ýn

Samsun Sheraton Otel Mavi Yýldýz Ödülünü Aldý Sürdürülebilir Sulama Yönetimi Paneline Yoðun Ýlgi
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Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nail
KIRMACI, Dünya Gýda Günü ile ilgili yaptýðý
açýklamada "5996 Kanun ve buna baðlý
Yönetmelikler çerçevesinde çiftlikten sofraya gýda
güvenliði kapsamýnda birincil üretim dahil olmak
üzere gýdanýn üretim, iþleme, depolama, daðýtým,
satýþ ve toplu tüketim gibi gýda zincirinin tüm
aþamalarýnda etkin kontrol ve denetimi ile tüketiciye
her zaman yeterli ve güvenli gýda arzýnýn saðlanmasý,
üretici ve tüketici menfaatleri ile halk saðlýðýnýn en üst
düzeyde korunmasý, sektörler arasý haksýz rekabetin
önlenmesi, gýda sanayinin geliþmesi, toplumun
dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve
çeþitlilikte gýda saðlayarak bunlarýn güvenilir olarak
tüketiciye ulaþmasýnýn saðlanmasý Bakanlýðýmýzýn
temel  görevidir.

Bu nedenle, ülkemizde ve tüm dünyada her yýl
16 Ekim'de, hem gýda güvenliðine dikkat çekmek
hem de Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün
(FAO) 1945 yýlýndaki kuruluþunu hatýrlatmak için
Dünya Gýda Günü'nü kutlamaktayýz. 2017 yýlý Dünya
Gýda Günü'nün sloganý "Göçün Geleceðini
Deðiþtirin. Gýda Güvenliðine ve Kýrsal Kalkýnmaya
Yatýrým Yapýn" olup, sürdürülebilir bir geleceðe doðru
sýfýr açlýk küresel hedefine, gýda güvenliði, kýrsal
kalkýnma ve göç arasýndaki baðlantýlarý ele alýnmasý
amaçlanmýþtýr.

Dünya Gýda Günü'nde Birleþmiþ Milletlere üye
ülkelerde açlýk ve yoksulluk, iklim deðiþikliðinin
gezegenimizin saðlýðýna etkileri, göç, çatýþma gibi
konular kapsamlý olarak ele alýnmaktadýr. Besin
maddeleri üretiminin az olduðu yoksul ülkelerde açlýk
ve yetersiz beslenme sorunu vardýr. Açlýk ve yetersiz
beslenme konusu tüm uluslarýn ortak sorunudur. Bu
soruna dikkati çekmek, çözüm yollarý bulmak amacý
ile her yýl Birleþmiþ Milletler' e üye tüm ülkelerde

toplantýlar düzenlenir. Toplantýlardaki
araþtýrma ve inceleme sonuçlarý dünya
kamuoyuna duyurulur. 

Kýrsal alanlarda daha iyi koþullarýn
oluþturulmasý, yaþanabilir geçim
kaynaklarýnýn desteklenmesi ile göç baskýsý
hafifletilebilir ve kýrsaldaki genç kesimin
özellikle kadýn giriþimcilerin desteklenerek
verimli istihdamý saðlanabilir, yenilikçi
mekanizmalar ve kýrsal kalkýnma
stratejilerinin geliþtirilmesi teþvik edilmiþ olur.
Böylece, çiftçilerin arazilerde kalmalarý ve
gýda üretimine devam etmeleri saðlanarak
sürdürülebilir kalkýnma desteklenmiþ

olacaktýr." Dedi. Son olarak gýda güvenliði ile kýrsal
kalkýnmanýn desteklenmesi konularýnda herkesi
üzerine düþen görevi yapmaya davet etti.

Ayvacýk'ta Dünya Gýda Günü Etkinliði
Ayvacýk Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk

Müdürlüðünce,  2017 yýlý Dünya Gýda Günü  temasý
olan  "Göçün geleceðini deðiþtirin. Gýda güvenliðine
ve kýrsal kalkýnmaya yatýrým yapýn" sloganýna dikkat
çekilerek Ayvacýk Atatürk Ýlkokulu'nda 90 öðrenci ve
öðretmenleriyle birlikte Dünya Gýda Günü kutlandý.

Güvenilir gýda konusunda çocuklarda bilinç ve
farkýndalýk oluþturmak amacýyla "Güvenilir Gýda,
Gýda Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar ve Alo
174 Gýda Hattý" konusunda ilçe müdürlüðü teknik
personellerinden ziraat mühendisi Funda GÜNEÞ
tarafýndan eðitim verildi.

Verilen eðitimde çocuklarýn öncelikle güvenilir
gýdaya nasýl ulaþabilecekleri, tüketime sunulan
gýdalarýn ne ölçüde saðlýklý olduðu, denetim
mekanizmasý ve öðrencilerin gýda maddesi satýn
alýrken bilgi düzeyleri ve tutumlarýnýn neler olduðu
konusunda bilgi alýþveriþinde bulunularak, Alo 174
Gýda Hattý tanýtýmý yapýldý. 

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüz ve
TARSÝM Karadeniz Bölge Müdürlüðü iþ birliðiyle Ýl/Ýlçe
Müdürlüklerinde görev yapan Teknik/Saðlýk personeli
ile ziraat odalarý ve üretici birliklerinde tarým
danýþmaný olarak çalýþan personele 'Tarým
Sigortalarý' hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

'Devlet Destekli Tarým Sigortalarý Uygulamalarý'
hakkýnda bilgi veren TARSÝM Karadeniz Bölge
Müdürü Bülent YAÞAROÐLU: "Üreticilerimizin
ürünlerini sigorta yaptýrarak dolu, sel, su baskýný,
fýrtýna, hortum, heyelan, deprem ve benzeri tabii
afetlerin getireceði zararlarý karþýlýyoruz. Bahsi geçen
doðal afetler için yapýlacak sözleþmelerde primin
%50'si Bakanlýðýmýz tarafýndan üreticilere destek
olarak verilmektedir. Özellikle meyvecilikte hassas bir
konu olan don riskine karþý devlet desteði %66.
Ayrýca  yeni iþletmelerde þap hastalýðý da sigorta
kapsamýna alýndý. 2017 yýlýnda kapsama alýnan
buðday da, ilçe bazlý kuraklýk sigortasýna ilave olarak
diðer serin iklim tahýllarý da TARSÝM kapsamýna dahil
edilecek. TARSÝM büyüdükçe kapsama aldýðý riskleri
geniþletmeye devam edecektir."  Þeklinde konuþtu.          

Konu ile ilgili açýklama yapan Ýl Gýda, Tarým ve

Hayvancýlýk Müdürümüz Nail KIRMACI ise: "Tarým
riskli bir sektör. Özellikle son yýllarda küresel iklim
deðiþikliði nedeniyle oluþan kötü hava þartlarý tarýmý
olumsuz yönde etkiliyor. 2005 yýlýnda çýkarýlan Tarým
Sigortalarý Kanunu'nda her geçen yýl çiftçilerimizin
lehine yeni düzenlemeler yapýlmaktadýr. En önemlisi
de sigorta primlerinin %50'si devletimiz tarafýndan
ödeniyor. Çiftçilerimizin herhangi bir doðal afet
meydana geldiðinde maðduriyet yaþamamalarý için
ürünlerini sigorta yaptýrmalarýný istiyoruz." Dedi.

Tarým Sigortalarý Bilgilendirme Toplantýsý Yapýldý 2017 Dünya Gýda Günü
"Göçün Geleceðini Deðiþtirin. Gýda Güvenliðine ve Kýrsal Kalkýnmaya Yatýrým Yapýn"

Kadýn Giriþimcilere Teknik Gezi
Çarþamba ilçesinden 44 kadýn çiftçi, Muðlalý

kadýn çiftçilerin çalýþmalarýný yerinde görmek ve
tanýþmak amacýyla Muðla'ya ziyaret gerçekleþtirdi.
Samsunlu kadýn çiftçilerle Muðlalý kadýn çiftçileri
buluþturmak ve çalýþmalarýný paylaþmak amacýyla,
Harika Durgut'un projesini gerçekleþtirdiði köyde bir
program düzenlendi.

Törenden sonra Muðla-Menteþe'de yer alan

Ömriye Çiçek'in iþletmesi ziyaret edildi. Kooperatif
bünyesinde bulunan kadýn çiftçilerin el emeði
ürünleri inceleyerek kooperatif binasý gezildi.
Buradan Konakaltý Kültür Merkezi, Yörük Evleri ve
Zahire Pazarýna gezinti yapýldý.

Dalaman ilçesinde Solucan Gübresi projesini
hayata geçiren Çiðdem Gün'ün iþletmesi de gezildi.
Ayný gün Köyceðiz Ýlçesinin Çandýr Mahallesinde

Kýrsal Turizm Projesini hayata geçiren
giriþimci kadýn çiftçilerinden Hatice
Demirtaþ'ýn iþletmesi ziyaret edildi.

Kadýn giriþimci Organik Köy olmaya
aday Çandýr Mahallesindeki iþletmesinde
yetiþtirdiði organik ürünleri tanýtarak
iþletmesinin iþleyiþ sürecini ve bu projeleri
birleþtirerek hizmet sektörüne nasýl dahil
olduðunu paylaþtý. Bu teknik geziden
sonra Dalyan-Kaunos Kral Mezarlarýnýn
da görüldüðü tekne gezisi düzenlendi.
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Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI 'Ekmek ve Ekmek
Çeþitleri Tebliði Eðitimi' ne Katýldý.

Ýl Müdürümüz yaptýðý konuþmada;
"Sofralarýmýzda önemli bir yere sahip olan

ekmek, çeþitleri, diðer ekmek çeþitleri ile ekþi hamur
ekmeklerinin tekniðine uygun ve hijyenik þekilde
üretimi, muhafazasý, taþýnmasý ve pazarlanmasýna
iliþkin kurallar ve ürünlerin sahip olmasý gereken
özellikler 01.04.2012 tarihinde 28163 sayýlý resmi
gazetede yayýmlanan Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve
Ekmek Çeþitleri Tebliðinde (Teblið No:2012/2)
belirlenmiþtir.

Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliðinin 2 nolu
ekinin 10. Maddesinde 'Bu Teblið kapsamýnda
faaliyet gösteren gýda iþletmecileri sorumluluk
alanlarý ile ilgili çalýþtýrdýklarý personelin gýda hijyeni
ile ilgili konularda eðitilmelerini saðlarlar. Bu Teblið
kapsamýnda verilecek eðitimlerle ilgili olarak
Bakanlýk; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve
kuruluþlarý ve üniversiteler ile iþbirliði yapar.' hükmü
gereði Bakanlýðýmýz ile ilgili meslek odalarý arasýnda
protokoller imzalanmýþtýr." Dedi.

Ýl Müdürümüz Kýrmacý sözlerine þöyle devam
etti; "Bugün burada bu protokoller kapsamýnda
Ýlimizde eðitimlere baþlanmýþ ve ilk etabý
tamamlanmýþtýr.

Bu eðitim sadece Türk Gýda Kodeksi Ekmek

Çeþitleri Tebliði kapsamýnda yapýlmakta olup, Hijyen
Eðitim yönetmeliði kapsamýndaki Hijyen Eðitimleri ile
karýþtýrýlmamalýdýr.

Protokoller kapsamýnda verilen eðitimlerin
geçerlilik süresi 5 yýl olup, ekmek üretim, daðýtým ve
satýþýnda çalýþan ve bu güne kadar eðitim almamýþ
veya eðitiminin geçerliliði sona ermiþ personelin
meslek odalarýna baþvurarak söz konusu eðitime
katýlým taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Emeði geçen Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu
temsilcilerine, Samsun ve Çarþamba Fýrýncýlar Odasý
Baþkanlýklarýmýza ve Ýl Müdürlüðümüz Gýda ve Yem
Þubesi  teknik personelimize teþekkür ediyorum."
diyerek konuþmasýný  tamamladý.
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Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube
Müdürümüz Orhan ÞANLI'nýn sunumlarýyla, Terme
Ticaret ve Sanayi Odasý toplantý salonunda sektör
temsilcileri, çiftçi ve yatýrýmcýlara yönelik olarak
'KKYDP 12. Etap Kapsamýnda Tarýma Dayalý
Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Tebliði' ile ilgili
bilgilendirme toplantýsý düzenlendi ve sorular
cevaplandý.

Bakanlýðýmýz tarafýndan; doðal kaynaklar ve
çevrenin korunmasýný dikkate alarak kýrsal alanda
gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve
tarýma dayalý sanayi entegrasyonunun saðlanmasý
için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin desteklenmesi,
tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda
güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif
gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý, kýrsal ekonomik
altyapýnýn güçlendirilmesi, tarýmsal faaliyetler için
geliþtirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafýndan

kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, yürütülmekte olan
kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin
artýrýlmasý, kýrsal toplumda yerel kalkýnma
kapasitesinin oluþturulmasýna katký saðlamak için
yeni teknoloji içeren yatýrýmlarýn desteklenmesine
iliþkin usul ve esaslarý belirleyen 'Kýrsal Kalkýnma
Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý Çerçevesinde
Tarýma Dayalý Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Tebliði'
13.09.2017 tarihli ve 30179 sayýlý Resmi Gazete' de
yayýmlandý. Tebliðin baþvuru tarihleri, yatýrým
konularý, hibe destek oranlarý hakkýnda bilgilerin
verildiði toplantýya Terme Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Ahmet EKMEKÇÝ, Terme Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Yasin ÇAKIR, Terme Ziraat Odasý Baþkaný
Ferda ERGÜN, çeþitli kooperatif ve birlik baþkanlarý
da katýldý.

Terme'de Tarýma Dayalý Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Tebliði Bilgilendirme Toplantýsý Yapýldý

"Terme Ýlçesinde Sosyal Ormancýlýðýn
Geliþtirilmesi Amacýyla Gölardý Orman Ýþletme Þefliði
Sorumluluk Sahasý Çobanyataðý Mevkiinde Yabani
Ceviz Aðaçlarýnýn Kültüre Alýnmasý Projesi"
kapsamýnda; Samsun, Ordu, Amasya Ýl/ Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlükleri ile Orman Ýþletme
Müdürlükleri, Ziraat Odalarý Teknik personellerinden
oluþan yaklaþýk 120 kiþilik gruba "Ceviz Yetiþtiriciliði"
ve "Cevizde Deðiþtirme Aþýlarý" konularýnda eðitim
düzenlendi.

Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitü'nden
Yüksek Ziraat Mühendisi Ercan ER tarafýndan verilen

eðitimin akabinde, yaklaþýk 150 adet
ceviz aðacýna yine Yüksek Ziraat
Mühendisi Ercan ER
koordinasyonunda Enstitü ve Ýlçe
Müdürlüðümüz teknik
personellerinden oluþan 10 kiþilik
ekiple CHANDLER ve FERNOR cinsi
ceviz aþý kalemleri kullanýlarak
aþýlama yapýlmýþtýr. Bu aþýlarýn
kontrolü ve bakýmý Karadeniz Tarýmsal
Araþtýrma Enstitümüz ve Terme Ýlçe
Müdürlüðümüzce ortaklaþa
yürütülmektedir. 

Terme Ýlçe Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Tuncay DEMÝR
yaptýðý açýklamada, "Ýlçemiz, Ceviz
yetiþtiriciliði için elveriþli ekolojik
þartlara haiz lokasyonlara sahiptir. Bu

alanlardan birisi de Çobanyataðý koruma sahasýdýr,
lokasyon mikro klima iklim yapýsýna sahiptir. 

Proje sayesinde elde edilen kaliteli, verimli ve
pazar deðeri yüksek ürünlerden elde edilecek istihsal
gelirleri, koruma alanýnda barýnan ve sýnýrlý çiftçilik
faaliyetine sahip ailelerin ekonomik gelirlerini
artýrmada ve sosyal refah düzeylerini geliþtirmede,
fonksiyonel olduðu kadar ayný zamanda stratejik bir
öneme haiz olacaktýr. 2017 yýlýnda da yaklaþýk 50
adet ceviz aðacý daha aþýlanarak ekonomimize
kazandýrýlmýþtýr" dedi.

Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði Eðitimi

Ýlimizde ceviz üretimini geliþtirmek amacýyla,
Alaçam Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünce ve Samsun Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðümüzün katkýlarýyla
hazýrlanarak Samsun Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan finanse edilen proje kapsamýnda bedelsiz
olarak 1500 adet 'Chandler' cinsi aþýlý ceviz fidaný
daðýtýmý gerçekleþmiþtir.

06.12.2017 tarihindeki daðýtým; Alaçam Ýlçesi
Harmancýk, Doðankent, Aþaðýýsýrganlý,  Ortaköy ve
Bahþioymaðý Mahallelerinde toplamda 35 çiftçimize
yönelik olarak gerçekleþmiþtir. Alaçam Belediye
Baþkaný Hadi UYAR, Alaçam Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Mehmet GÜREÞ, Alaçam
Ziraat Odasý Baþkaný Hüseyin BEDÝR ve Ýlçe

Müdürlüðümüz teknik personelinin de hazýr
bulunduðu daðýtým esnasýnda; yaklaþýk 30.000 TL
deðerindeki fidanlarýn dikimi ve bakýmý hakkýnda
üreticilerimize teknik bilgi de aktarýlmýþtýr.

Alaçam'da Ceviz Fidaný Daðýtýldý

Terme Ýlçemizde Yabani Cevizler Aþýlandý 



Ayvacýk Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü tarafýndan Ayvacýk Ziraat Odasý toplantý
salonunda mahalle muhtarlarýna, Döngel
Mahallesi'nde bayanlara yönelik olarak "Bilinçli
Gübre Kullanýmý" konusunda eðitim verildi. 

Yapýlan eðitim çalýþmasýna Ayvacýk Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü teknik
personellerinden Ziraat Mühendisi Funda GÜNEÞ,
Ziraat Mühendisi Murat TAÞ, Ziraat Mühendisi
Ayþegül GÜLER, mahalle muhtarlarý ve bayan çiftçiler
katýldýlar.

Ýlçe müdürlüðü teknik personelleri tarafýndan,
fýndýk üretiminde verim ve kalitenin arttýrýlmasý ve
daha bilinçli tarýmsal üretim yapýlmasýný saðlamak
amacýyla yapýlan eðitimde, toprak örneklerinin
alýnmasý ve toprak analiz sonuçlarýna göre
gübrelemenin doðru zamanda, doðru miktarda,

doðru uygulama yöntemiyle yapýlmasýnýn önemi,
doðru budama teknikleri ve fýndýk yetiþtiriciliðinde
yapýlan hatalar anlatýldý. Ayrýca güvenilir gýda, gýda
satýn alýrken dikkat edilecek hususlar ve Alo 174
Gýda Hattý konusunda bilgilendirme yapýldý.
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Ýl Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Nail
KIRMACI, Samsun'da 2017 yýlý
Ocak - Haziran dönemi Çið
Süt Üretimi Desteklemesi
kapsamýnda toplam 640 bin
686 TL'nin yetiþtiricilerin
hesabýna yatýrýldýðýný söyledi.

Hayvancýlýk Destekle-
mesi kapsamýnda Çið Süt
Üretimi Desteklemesinin,
soðutulmuþ ve üretici örgütü
aracýlýðý ile satýlan süte ayrý
ayrý litre baþýna olmak üzere ödendiðini söyleyen Ýl
Müdürü Nail KIRMACI, "2017 yýlýnýn ilk altý ayýnda

Çið Süt Üretimi Desteklemesi
kapsamýnda 1.652 yetiþtirici
desteklemeden yararlanmýþ olup, 12
milyon 777 bin 628 litre süte ödenen
destekleme miktarý ise toplam 640 bin
686 TL'dir " dedi.

Yetiþtiricilerin desteklemelerden
azami oranda yararlanabilmeleri için
dikkat etmeleri gereken durumlara da
deðinen Ýl Müdürü Nail KIRMACI
"Yetiþtiricilerimizin bir maðduriyet
yaþamamasý için müstahsil makbuzu
veya faturalarýný eksiksiz ve doðru olarak

düzenletmeleri ve Süt Üreticileri Birliklerine
zamanýnda baþvuru yapmalarý gerekmektedir." dedi.

Samsun Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðümüz tarafýndan, Mevlit Kandili dolayýsýyla
vatandaþlara Derebahçe cami önünde kurulan
stantta süt daðýtýldý.

Süt daðýtýmý etkinliði hakkýnda açýklamalarda
bulunan Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili
Bayram AY; "Ýfa etmekte olduðumuz Mevlit Kandili
dolayýsýyla, Müdürlüðümüz tarafýndan halkýmýzýn
Kandilini kutlamak amacýyla geçmiþte olduðu gibi
bugün de bu etkinliði düzenlemiþ bulunuyoruz.
Ýnsanlarýn bir araya geldiði bu mübarek gün ve
gecelerde, çok önemli bir besin kaynaðý olan sütü
hatýrlatmak, ön plana çýkarmak istedik. Bu vesileyle
tüm halkýmýzýn mübarek Mevlit Kandilini bir kez daha
kutluyor; hayýrlara, birlik beraberliðe ve kardeþliðe
vesile olmasýný caný gönülden diliyorum." dedi.

Samsun Derebahçe Camisinde yapýlan
program çýkýþýnda, tüm halkýmýza Ýl Müdürlüðümüz
tarafýndan süt ikramý gerçekleþtirilerek etkinlik sona
erdi.

Ayvacýk Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü tarafýndan 12- 18 Aralýk  "Tutum Yatýrým
ve Türk Malý" haftasý kapsamýnda Ayvacýk Döngel
Ýlkokulunda "Bilinçli Tüketici, Ekmek Ýsrafý, Gýda
Güvenirliði ve Alo 174 Gýda Hattý" konularýnda
öðrencilere bilgi verildi.

Ýlçe Müdürlüðü teknik personeli Ziraat
Mühendisi Funda GÜNEÞ'in yaptýðý sunumda,
çocuklara saðlýklý birey olmak için güvenilir gýdaya
nasýl ulaþabilecekleri anlatýldý. Geleceðin bireyleri
olan çocuklarda güvenilir gýdaya yönelik bilinç ve
farkýndalýk yaratmak amacýyla, yapýlan sunumda,
öðrencilere açýkta satýlan yiyecekleri satýn
almamalarý, gýda satýn alýrken mutlaka etiketindeki
son kullanma tarihini okumalarýný, protein içeriði
yüksek besinler olan süt, yoðurt, köfte ve yumurta
gibi gýdalarý mutfak masasý/ tezgâhýnýn üzerinde
býrakmamalarý ve hemen buzdolabýna koymalarý
gerektiði hikaye ve oyunlarla anlatýlarak, çocuklarda

farkýndalýk yaratýlmaya çalýþýldý.
Ayrýca; ekmek israfýnýn ne olduðu anlatýlarak;

temel gýda olan ekmeðin, çöpe atýlmayýp nasýl
deðerlendirileceði konusunda öðrencilerle bilgi alýþ
veriþinde bulunuldu.

Ayvacýk'ta Öðrencilere Bilinçli Tüketici Eðitimi Verildi

Ayvacýk’ta Çiftçilere Bilinçli Gübre Kullanýmý Eðitimi Verildi

Mevlit Kandili Dolayýsýyla Süt Daðýtýmý Yapýldý 

Sayýn Bakanýmýzýn talimatýyla Bakanlýk
birimlerinde risk temelli süreç yönetimi çerçevesinde
hizmet kalitesinin artýrýlmasý, kalite anlayýþýnýn
yerleþtirilmesi ve uluslararasý kalite standartlarýna
uygun olarak belgelendirmek amacýyla kalite
yönetim sistemi kurulmasý amaçlanmýþtýr. Bu amaçla
Bakanlýðýmýz bölgesel nitelikli olarak toplam dokuz
ilde kalite yönetim sistemi eðitimi ve çalýþtayý
düzenlenmesini planlanmýþtýr. Bu baðlamda kalite
yönetim sistemi eðitim ve çalýþtayýnýn Bakanlýðýmýz ve

Türk Standartlarý Enstitüsü ile ortaklaþa yürütülmesi
kararlaþtýrýlmýþtýr. Ýlimizde düzenlenen eðitime Ýl
Müdürlüðümüz Nail KIRMACI dahil dokuz ilin
(Karabük, Bartýn, Zonguldak, Düzce, Sinop, Çorum,
Amasya ve Kastamonu) Ýl Müdürleri, Ýl Müdür
Yardýmcýlarý, Ýdari ve Mali Ýþler Þube Müdürü ve Ýç
Kontrolden sorumlu personellerimizin katýlýmlarýyla
Grand Amisos Hotel' de gerçekleþtirilmiþtir. Eðitim 10
Kasým 2017 tarihinde sona ermiþtir.

Kalite Yönetim Sistemi Eðitimi

Çið Süt Üretiminin Desteklenmesi

7 Aralýk 2017 Perþembe günü Resmi Gazetede
yayýmlanan tebliðe göre; tarýmsal faaliyetler için
geliþtirilen modern basýnçlý bireysel sulama sistemi
yatýrýmlarýnda, mal alým bedelinin yüzde 50'si kadar
destek saðlanacak.

Konu hakkýnda bir açýklama yapan Samsun Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüz Nail KIRMACI
þunlarý söyledi: "Resmi gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren söz konusu tebliðle, tarýmsal
faaliyetler için geliþtirilen modern basýnçlý bireysel
sulama sistemlerinin üreticiler tarafýndan
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlarak, daha kaliteli ve pazar

isteklerine uygun üretilmesi amaçlanmaktadýr. Bu
kapsamda tarýmsal faaliyetler için geliþtirilen modern
basýnçlý bireysel sulama sistemi yatýrýmlarýnda mal
alým tutarýnýn yüzde 50'si kadar destek Devlet
tarafýndan üreticilerimize saðlanacak olup;

- Yatýrým Konularý, Uygulama Ýlleri, Yatýrýmýn
Tamamlanma Süresi ve Baþvuru Sahiplerinde Aranan
Özellikler ve Sorumluluklarý,

- Uygulanacak Hibe Desteði Tutarý, Oraný ve
Hibe Desteði Verilecek Mal Alýmý Gider Esaslarý, 

Üreticilerimiz için hayýrlý uðurlu olmasýný
dilerim." dedi.

Tarýmsal Sulamaya % 50 Destek
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Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nail
KIRMACI, ilimizde devam etmekte olan gýda
denetimleri ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda þunlarý
söyledi; "Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerimiz, 5996 Sayýlý
Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem
Kanunu doðrultusunda gýda iþletmelerine yönelik,
gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve þikayet üzerine
denetim ve kontrolleri titizlikle yürütmeye devam
etmektedir. Samsun il genelinde 1.214 adet gýda
üretim yeri, 5.915 adet gýda satýþ yeri, 4.674 adet
toplu tüketim yeri bulunmaktadýr.

2017 yýlýnda bugüne kadar 9.909 gýda
iþletmesi denetimi yapýlmýþtýr. Bu denetimler
neticesinde, 71 adet idari para cezasý karþýlýðýnda

toplam 475.724 TL idari para cezasý uygulanmýþtýr.
Yine yapýlan bu denetimler neticesinde; 1.168 adet
gýda numunesi alýnmýþ ve analizleri için laboratuvara
gönderilmiþtir. Ayrýca yurt dýþýndan gelen gýda
maddeleri için 340 ithalat kontrolü yapýlarak
735.030 ton gýda ithalatý yapýlmýþtýr. Vatandaþlarýmýz
tarafýndan Alo 174 Gýda hattýna yaptýklarý ihbarlar
neticesinde 2017 yýlý içerisinde 555 bildirim alýnmýþ
olup, yapýlan denetimlerde olumsuzluk tespit
edilmesi sonucunda 41 iþletmeye idari para cezasý
uygulanmýþtýr.

2017 yýlý içerisinde 412 okul kantininde 552
denetim, 268 okul yemekhanesinde 365 denetim
gerçekleþtirilmiþtir."

Su Ürünleri Denetimlerimiz Devam Ediyor

2017 Yýlý Çeltik Hasadý Sonu Deðerlendirilmesi
Ýlimiz çeltik yetiþtiriciliðinde Ülkemizde sahip

olduðu % 15 pay ile Edirne ilimizden sonra ikinciliði
elinde bulundurmaktadýr.

01 Eylül 2017 tarihinde Çarþamba Ýlçemizde
baþlayan çeltik hasadý Terme, Yakakent, Tekkeköy,
Salýpazarý, Alaçam ve Bafra ilçelerimizde de yapýlarak,
28 Ekim'de Ondokuzmayýs ilçemizde sona ermiþtir.
Ýlimizde bu yýl toplam çeltik ekiliþ alaný 16.460 Ha. olup
tamamý biçerdöverle hasat edilmiþtir.

Konu ile ilgili bir açýklama yapan Samsun Ýl Gýda
Tarým Hayvancýlýk Müdürümüz Nail KIRMACI þunlarý
söyledi: "Ýlimiz için önemli bir paya sahip çeltik
hasadýnýn titizlikle yapýlmasý, hasat esnasýnda
yaþanacak kayýplarýn önlenmesi hususunda büyük
önem arz etmektedir. Ýl genelinde toplam 45 kontrolör
ile 8 ilçede yapýlan biçerdöverle çeltik hasadýnda 143
kontrol sonunda ortalama çeltik verimi 790 kg/da,
biçerdöverle hasat edilen ürün miktarý 130.027 ton ve

dane kayýp oraný  % 1,45 kg/da olarak tespit edilmiþtir.
Bu deðerlere göre Ýlimizde 2017 yýlý çeltik

hasadýnda biçerdöverle hasatta müsaade edilen % 2'lik
dane kayýp sýnýra göre ilimiz ekonomisine 1.380.236 TL
kazanç saðlanmýþtýr.  Çiftçilerimizin ürününün bol,
kazançlarýnýn bereketli olmasýný dilerim."

Ýl Müdürlüðümüz Su Ürünleri denetim
ekiplerince küçük boyda 12 ton hamsi ve
istavrite ayrýca yapýlan yol
kontrollerinde küçük
boyda 200 kg tekir ve
istavrit, 4 adet kalkan
balýðýna el konulmuþ,
3 kiþiye ise yasal iþlem
uygulanmýþtýr

Gýda Kontrol Hizmetleri






	samtim 60KAPAK_1
	samtim 60KAPAK_2
	samtim 60_
	samtim 60KAPAK_3
	samtim 60KAPAK_4

