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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.



Kabinede 19.07.2017 tarihinde öngörülen
revizyon çerçevesinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðýna getirilen Ahmet Eþref FAKIBABA,
20.07.2017 tarihinde görevi önceki Bakanýmýz Faruk
ÇELÝK'ten devraldý.

Bakanlýk görevini devralan Ahmet Eþref
FAKIBABA sözlerine; hem Türkiye'ye yaptýðý hizmetler,
hem de memleketi Þanlýurfa'ya yaptýðý katkýlardan
dolayý selefi Faruk ÇELÝK'e teþekkür ederek baþladý.
Kendisine duyduðu minnettarlýðý ifade eden
FAKIBABA, hem Belediye Baþkanlýðý ve hem de
Milletvekilliði döneminde ÇELIK ile çalýþmanýn bir
gurur olduðunu belirtti.

Törende konuþan ÇELÝK, 10 yýlý Bakanlýk
görevi olmak üzere yaklaþýk 18 yýldýr parlamenter
olarak millete, devlete hizmet etmenin onurunu
yaþadýðýný söyledi. Bakanlýk görevinde bulunduðu 10
yýllýk süre içinde milletin kronik sorunlarýna çözüm

üreten pek çok icraatý gerçekleþtirdiklerini
belirten ÇELÝK, sosyal güvenlik reformu
ve genel saðlýk sigortasýndan istihdam
paketlerine, çalýþma hayatýnda birçok
önemli düzenlemenin, Bakan olduðu
dönemde hayata geçtiðini kaydetti.

FAKIBABA'ya yeni görevinde
baþarýlar dileyen ÇELÝK; "Milli Tarým ve
Hayvancýlýk Projesi'nin hayata geçmesi
için bizimle gece gündüz demeden
çalýþan sivil toplum kuruluþlarýmýza,
üniversitedeki hocalarýmýza,
bakanlýðýmýzýn fedakâr ve cefakâr
personeline, bu milleti doyuran
üreticilerimize ve bu görevleri bize layýk
gören baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz
olmak üzere, Sayýn Baþbakan'ýmýza

teþekkür ediyorum." dedi.
1951 Þanlýurfa Birecik doðumlu Ahmet Eþref

FAKIBABA; Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi'ni
bitirdikten sonra, Taksim Ýlk Yardým Hastanesi Genel
Cerrahi Kliniði'nde ihtisas yaptý. Amerika'da Texas
Eyaleti Arlington Hastanesi'nde gözlemci olarak
bulunan Fakýbaba, Iðdýr ve Birecik Devlet Hastaneleri
ile Þanlýurfa SSK Hastanesi'nde Baþhekimlik yaptý.

Þanlýurfa Belediye Baþkanlýðýný iki dönem
yürütmesinin yaný sýra, 25 ve 26. dönemlerde
Þanlýurfa milletvekili olarak Meclise girdi. Son olarak
da mevcut 65. Hükümette Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý görevine getirilen yeni Bakanýmýz Ahmet
Eþref FAKIBABA, evli ve üç çocuk babasý olup çok iyi
derecede Ýngilizce bilmektedir.
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Kýymetli Samtim Okurlarý,
Sýcaklýklarýn mevsim normallerinin

üzerinde seyrettiði bir yaz mevsimini bu sene
de geride býrakmýþ bulunuyoruz. Eylül ve tabi
içinde bulunduðumuz Ekim ayýyla beraber
yavaþ yavaþ toprakta kalan son ürünlerin de
hasadý gerçekleþti, gerçekleþiyor.

Özellikle Bölgemizi ilgilendiren Fýndýkta
Bakanlýðýmýz devreye girerek manipülasyona
yönelik giriþimlerin önüne geçmiþ ve
ellerindeki tüm fýndýðý TMO eliyle alma
garantisi vererek üreticimizi fýrsatçý tüccarlara
karþý da korumuþtur. Halen Türkiye genelinde
37 noktada 200 kiþilik ekiple devam eden
alýmlar çerçevesinde þu ana kadar 6 bin
üreticiden, 10 bin ton fýndýk satýn alýnmýþtýr.
Önümüzdeki günler içinse 35 bin üreticiye, 85
bin ton fýndýk için randevu verildiði ve her
geçen gün günlük alým kapasitesi artýrýlarak
ilave randevularýn açýldýðý bilinmektedir.

Üreticilerimizin lehine olarak, Sn. Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýzýn talimatlarý
doðrultusunda, TMO'ya fýndýk satacak
üreticilerin Da. baþýna teslim edeceði ürün
miktarý 130 kg'a çýkarýlmýþtýr. Yine
üreticilerimizin lehine olmak üzere fýndýk
alýmlarýnda uygulanan çürük oraný % 3'ten %
5'e çatlak oraný % 2'den % 7'ye çýkarýlmýþtýr.
Ödemeler 15 günden 1 haftaya geri çekilmiþ,
alým noktalarý da 18'den 37'ye çýkarýlmýþtýr.

Bir diðer bahsetmek istediðim konu da 27
Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasýnda Tüyap
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde
gerçekleþtirdiðimiz "SAMSUN TARIM, 3. Tarým,
Hayvancýlýk ve Teknolojileri Fuarý'dýr. Aslýnda
daha önceki yýllarda da gerçekleþtirilen Fuar,
bildiðimiz gibi 2015 yýlýndan itibaren ise
profesyonel bir boyut kazanarak Türkiye'nin
sayýlý Fuar Þirketlerinden olan TÜYAP Tüm
Fuarcýlýk Yapým A.Þ.'nin organizasyonuyla ve
gayet donanýmlý ve ihtiyaca cevap verir biçimde
düzenlenmektedir. Fuarýmýz, iki ayrý salonda ve
10.000 m2 kapalý, 40.000 m2 açýk alanda
olmak üzere toplamda 50.000 m2'lik alanda
gerçekleþmektedir. 

Geçtiðimiz yýl 18 farklý þehirden ve
yurtdýþýndaki 5 ülkeden 42.000'i aþkýn
ziyaretçiyi yeni ürün ve teknolojilerle buluþturan
Samsun Tarým Fuarýnda,  bu yýl da Karadeniz
Bölgesi ve ülke genelinden 90 firma 6000 m2

alanda on binlerce çiftçi ve sektör profesyoneli
ile Fuarýmýzý ziyaret etmiþ, bu suretle tarým ve
hayvancýlýk sektöründeki yeniliklerin bir araya
gelmesi mümkün olmuþtur. 

Fuarýn, etkinlik boyunca ziyaretçi ve
katýlýmcýlara; üretimde ihtiyaç duyulan
hammadde, yeni teknoloji, donaným ve
sistemlerdeki yenilikleri ayný çatý altýnda
bulabilmek, yerli ve yabancý yatýrýmcýlarla yeni
iþ baðlantýlarý kurabilmek, farklý ürün ve
teknolojileri fiyat avantajlarý ile bulabilmek,
bölgenin ve Samsun'un önemli tarýmsal
avantajlarýný incelemek, fýrsatlarý detaylý analiz
etmek, sektördeki geliþmeleri ve beklentileri
yakýndan takip edebilmek gibi pek çok fýrsatý
beraberinde sunduðunu düþünmekteyiz.

"Tarým ve Ýnsan Konulu Fotoðraf Sergisi"
de yine bu kapsamda bu yýl da siz deðerli
üreticilerimiz ve halkýmýzla buluþma fýrsatý
bulmuþ, birbirinden güzel tarýmsal içerikli
fotoðraflar göz ve gönüllerimize hitap etmiþtir. 

Sonuç olarak ülkemiz ve bölgemizden;
kurum yöneticileri, danýþmanlar, çiftçiler ve
profesyonellerin buluþtuðu; sektörel kurum-
kuruluþlardan danýþmanlar, tarýmsal kurum-
kuruluþ çalýþanlarý, oda- birlik mensuplarý,
halkýmýz yani tüketici ve üretici pozisyonundaki
çiftçilerimizin bir araya geldiði etkinliðin bu yýl
da hayýrlara vesile olmuþ olmasýný diliyor,

Birlik ve beraberliðimizin her vesile ile
devamýný diliyorum.

Nail KIRMACI

Ýl Müdür V.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIÐINDA
AHMET EÞREF FAKIBABA DÖNEMÝ
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27. 09. 2017 Çarþamba saat 12.00'de, TÜYAP
Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen
Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tarým fuarý olma
özelliðini taþýyan 'Samsun Tarým Fuarý 2017, 3.
Tarým, Hayvancýlýk ve Teknoloji Fuarý'nýn
açýlýþ töreni gerçekleþtirildi.    

Açýlýþ öncesi TÜYAP Anadolu Fuarlarý
Genel Müdürü Cihat ALAGÖZ yaptýðý
konuþmasýnda; "Geçen yýla nazaran
yabancý sayýmýzda 2 kat artýþ yaþandý. 220
yabancý iþ adamýný inþallah fuarýmýzda
aðýrlayacaðýz. Bir diðer güzellik ise geçen
sene hiç katýlmayan ulusal çaplý firmalar bu
yýl fuarýmýza katýlarak, Samsun fuarlarýna
olan güvenlerini gösterdiler." dedi.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Hasan ÖZLÜ ise

yaptýðý konuþmasýnda; "Tarým insanýmýzýn saðlýklý
beslenmesi için çok önemli. Tarým insanoðlunun
modasý geçmeyen bir üretim faaliyetidir. Ülkemizde
23,8 milyon hektar alanda tarýmsal üretim yapýyoruz.

Buna çay ve meralarýmýzý da ilave ettiðimizde bu alan
38,4 milyon hektar alana çýkýyor. Ülkemiz tarýmsal
hasýla bakýmýndan 158 milyar TL ile Avrupa'da 1.,
Dünya'da ise 8. sýradadýr. 

Þükürler olsun ki 4 mevsimin yaþandýðý
tarýmsal açýdan avantajlý bir coðrafyada yaþýyoruz.
Bu sayede 150 adet tarýmsal ürünü ekonomik olarak
yürütebiliyoruz. 2017 yýlý itibariyle toplam sýðýr
varlýðýmýz 14,8 milyona, küçükbaþ hayvan varlýðýmýz
ise 44,5 milyona ulaþmýþ, kanatlý sayýmýz 350 milyon
adet, arý kovanýmýz ise 7,9 milyon adettir. 2016

yýlýnda su üretimimiz 18,5 milyon ton yani 18,5
milyar litredir. Kýrmýzý et üretimimiz 1 milyon 170 bin
ton, tavuk üretimimiz 1 milyon 879 bin ton olarak
gerçekleþmiþtir. Yumurta üretimimiz ise 18,1 milyar
adettir." dedi.

Sonrasýnda söz alan, Samsun Valisi Osman
Kaymak ise yaptýðý konuþmasýnda; "Samsun coðrafi
ve toprak yapýsý ile ekolojik özelliklerinden
kaynaklanan ürün çeþitliliðinin yaný sýra, canlý
hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki deðiþim, su
ürünleri ve balýkçýlýða yapýlan yatýrýmlar, her þeyden

önemlisi yetiþmiþ iþgücü bakýmýndan yüksek
potansiyele sahiptir. Samsun'un tarýmsal
üretimde kullanýlan toplam alan 378.117
hektardýr. Bu alanýn 28.908 hektarý sebze,
230.291 hektarý tahýllar, 97.329 hektarý
meyve alanýna aittir. 

Ýlimiz 314.398 adet büyükbaþ hayvan,
189.941 adet küçükbaþ hayvan varlýðýna
sahiptir. Ýlimiz Türkiye genelinde büyükbaþ
hayvan varlýðý olarak 11. sýrada, manda
sayýsý olarak 1. sýradadýr. 2002 yýlýndan
2016 yýlý sonuna kadar; Hayvancýlýk desteði

3. SAMSUN TARIM FUARI
GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

güncel



olarak 180.044.213 TL, Alan Bazlý Desteklemeler
olarak 1.001.282.933 TL. Fark Ödemesi Destekleri
278.542.178 TL Telafi Edici Ödemeler 8.368.121
TL. Diðer Destekler 61.924.536 TL ödenmiþtir. Kýrsal
Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn
Desteklenmesi Programý dahilinde
ilimizde ve ilçelerinde, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz 2016 yýlýna
kadar toplamda 63.505.827 TL hibe
þeklinde kýrsal kalkýnma desteði
uygulamýþtýr.

Tarým bu bölgede aðýrlýklý
sektör olduðundan Samsun Ýli
istihdam yapýsý da ilk aþamada
tarýmdan etkilenmiþtir. Samsun;
yabancý yatýrýmcýlar için kýþlýk sebze
baþta olmak üzere, organik ürünler,
iyi tarým ürünleri, damýzlýk hayvan,
tohum, fide, fidan, depolama,
lojistik, anlaþmalý çiftçilik, unlu mamuller,
gýda ürünleri iþleme ve paketleme gibi
özellikle katma deðer saðlayýcý alanlarda
oldukça cazip bir ilimizdir. Bu tarým fuarýnýn
ilimize, ülkemize hayýrlý ve uðurlu olmasýný
diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygýyla
selamlýyorum." dedi. 

Konuþmalarýn ardýndan 'Samsun
Tarým Fuarý 2017, 3. Tarým, Hayvancýlýk ve
Teknoloji Fuarý'nýn açýlýþý diðer protokol

üyeleri tarafýndan
gerçekleþtirildi. Daha
sonra TÜYAP Samsun
Fuar ve Kongre
Merkezi'nde sergilenen
'Tarým ve Ýnsan Ulusal
Fotoðraf Yarýþmasý
Sergisi' ve Samsun Ýl
Koordinatörlüðü IPARD
Projeleri Sergisi'nin
açýlýþý gerçekleþtirilerek
sergiler gezildi ve
yetkililerden sergi
hakkýnda bilgi aldý.

Açýlýþ törenine
ayrýca, Samsun
Milletvekilleri Orhan

KIRCALI, Hasan Basri KURT ve Kemal ZEYBEK,
Samsun Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Turan
ÇAKIR, Samsun Baro Baþkaný Av. Kerami GÜRBÜZ,
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Vali Yardýmcýlarý Hasan
ÖZTÜRK, Dr. Hakan
KUBALI, Ýl Emniyet
Müdürü Vedat YAVUZ,
Tarým Ýþletmeleri
(TÝGEM) Genel Müdürü
Mehmet TAÞAN, Ýlçe
Kaymakamlarý, Ýlçe
Belediye Baþkanlarý,
kamu kurum ve kuruluþ
müdürleri, sivil toplum
kuruluþ temsilcileri,
sektör temsilcileri ve
davetliler katýldý.

Fuarda, ayrýca;
"Ýyi Koç, Ýyi Teke, Ýyi
Kuzu, Ýyi Oðlak
Yarýþmasý", Fýndýkta Dip
Sürgünü Temizliði, Türkiye'de Sebze Tohumculuðunun
Mevcut Durumu, 2017 TKDK- IPARD Sözleþmeleri
Plaket Takdimi, TKDK- IPARD Projeleri Fotoðraf

Sergisi Açýlýþý, Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Eðitimi,
TKDK- IPARD Programý Hibe Destekleri Bilgilendirme
Toplantýsý, iyi Tarým Uygulamalarý Sertifika daðýtým
Programý, Hayvan Besleme, Sývý Toz Kimyevi

Gübreler, TARKÝM Bilgilendirmesi,
Fýndýk Pazarý, Bafra Tarýmýnýn Genel
Durumu- Çeltik Yetiþtiriciliði-
Sebzecilik ve Seracýlýðýn Mevcut
Durumu ve Geleceði- Sürmeli
Gerçeðinde Organik Tarým ve
Geleceði, Çarþamba Bafra
Ovalarýnda Sebze Þoklama Tesisleri
Kurma Projesi sunumlarý ile Ýl
Müdürlüðümüzden Ýlkay
GÜVENÇER'in Tarýmda Genç Kadýn
Giriþimciliðinin Güçlendirilmesi
konulu sunumu da ilgi gördü. 

2017 Samsun Tarým Fuarýndaki
pek çok stant arasýnda; Samsun Gýda

Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüzün
yaný sýra; Araþtýrma Enstitüleri, Üniversite,
Odalar, Finans- Kredi Kuruluþlarý, Bitkisel-
Hayvansal Üretici Birlikleri, Basýn- Medya,
Kooperatifler, Tohumculuk, Alet Makine,
Aktar, Gýda, Kozmetik gibi alanlarda
faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri de
bulunmakta olup özellikle hafta sonuna
denk gelen 30 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde
Samsunlularýn yoðun ilgisi gözlenmiþtir.
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yaylý týrmýk ve tapan ile  tarla ekime hazýr hale
getirilmelidir. Kesinlikle rutubet oraný çok yüksek
tarlada toprak iþlemesi yapýlmamalýdýr. Ekilen
tohumluðun zamanýnda ve yeknesak bir þekilde
çimlenebilmesi için tohum yataðýnýn iyi hazýrlanmýþ
ve tavda olmasý gerekir.

Özellikle yamaç alanlardaki toprak
iþlemesinde su erozyonunun önlenmesi için sürüm ve
ekim iþlemlerinin eðime dik yapýlmasý gerekir.
Bilindiði gibi eðer tedbir alýnmaz ise erozyon, tarla
topraklarýnýn üst verimli tabakasýnýn sel ile yýkanýp
yok olmasýna neden olmaktadýr.

Ýyi bir toprak hazýrlýðý, bölgeye uygun çeþit
seçimi, sertifikalý tohumluk kullanýmý, ekim dönemi
ve zamaný, ekim sýklýðý ve derinliði, ekim yöntemi ve
ekimden sonra topraðýn bastýrýlmasý verimi ve kaliteyi
doðrudan etkilemektedir.

Çeþit seçimi: 
Çeþit seçimi tek bir kritere göre yapýlmamalýdýr.

Çeþiti tescil ettiren enstitünün bulunduðu bölgenin
iklim þartlarý önemlidir. Her araþtýma kurumu kendi
bulunduðu alanda en iyi performans gösteren
hatlarý çeþit olarak tescil ettirmektedir.  Kýþ ve bahar
soðuklarý aþýrý olan alanlarda yazlýk karakterde olan
çeþitlerin yetiþtirilmesi risk taþýmaktadýr. Yazlýk çeþitler
hýzlý büyüdükleri için geç gelen son donlar bitkinin
tamamen  ölümüne dahi sebep olabilir. Böyle
alanlarda geç baþaklanan kýþlýk çeþitler tercih
edilmelidir. 

Yine sulu alanlar için geliþtirilmiþ çeþitler kuru
alanlarda yada düþük yaðýþlý alanlarda
ekilmemelidir. Kurak alanlar için geliþtirilmiþ çeþitler
suyun kýsýtlý olduðu durumlarda her zaman daha
tatminkar bir verim seviyesine sahiptir. Kurak

alanlarda ilkbahar yaðýþlarý verimi belirlediði için
erkencilik önemli bir seçim kriteri olmaktadýr.

Hasada yakýn yaðýþ riski bulunan alanlarda
baþakta çimlenme problemi yaþanabileceði göz
önünde bulundurulmalýdýr. Dolayýsýyla baþakta
çimlenmeye daha toleranslý olan kýrmýzý daneli
çeþitler tercih edilmelidir. Genel olarak beyaz daneli
çeþitler baþakta çimlenmeye hassastýr. Baþakta
çimlenme ürünün kalite deðerlerini ve tohumluk
vasfýný kaybettirir. 

Domuz zararý görülebilen alanlarda kýlçýklý
çeþitler tercih edilmelidir. Kýlçýklar hayvanýn aðzýnda
rahatsýz edici þekilde biriktiði için kýlçýklý buðdaylar
domuz zararýndan korunmuþ olmaktadýr.

Tohumluklar sertifikalý olmalýdýr. Sertifikalý
tohumluklar üniform irilikte, çimlenme ve sürme gücü
yüksek danelerden oluþur. Selektörlenerek diðer ot
tohumlarýndan temizlendiðinden  tarlayý temiz
býrakýr. Tohumluklar kök çürüklüðü (Fusarium ssp)
sürme, rastýk ve zararlýlara karþý ilaçlanmýþ olmalýdýr.
Özellikle kök çürüklüðüne karþý tohumluklarýn
ilaçlanmasý sonradan bitki üzerine yapýlan
ilaçlamadan çok daha koruyucu etkiye sahip
olduðundan önemlidir. 

Ekim:
Ülkemizde ekim genellikle güz aylarýnda

yapýlmaktadýr. Kýþlýk olarak tabir edilen çeþitlerin güz
aylarýnda ekilmesi elzemdir. Çünkü vernelizasyon
olarak adlandýrýlan soðuklama ihtiyacýný
karþýlayamaz ise baþaklanma gerçekleþmez ve ürün
alýnamaz. Buna karþýn yazlýk karakterli çeþitlerde
böyle bir durum söz konusu deðildir. Bu çeþitler
ilkbahar aylarýnda ekilebilir. Buna yazlýk ekim denilir.
Ancak ülkemizde yazlýk veya kýþlýk karakterli olsun

Buðdaygiller familyasý içinde yer alan buðdayýn
geçmiþi çok eskilere dayanmakta ve kültüre alýnmasý
M.Ö. 10.000 'e  kadar uzanmaktadýr.

Buðday, yeryüzünde yatay ve dikey olarak en
geniþ yetiþtirilme alanýna sahip önemli bir bitkidir.
Ekvator 'dan 60. enleme ve deniz seviyesinden 3500
m. yüksekliðe kadar yaklaþýk 200 milyon hektarlýk bir
alanda yetiþtirilmektedir. Ülkeler açýsýndan stratejik
bir öneme sahiptir. Türkiye 'nin de aralarýnda
bulunduðu birçok ülkenin temel besin kaynaðýný
teþkil etmektedir.

Dünya çapýnda 217,6 milyon hektarlýk alanda
ekimi yapýlan buðdayýn  yýllýk üretimi yaklaþýk 720
milyon ton civarýndadýr. Ortalama verim 287 kg.'dýr.
Dünya buðday üretiminde ilk üç sýrayý AB (Avrupa
birliði ülkeleri), Çin ve Hindistan almaktadýr. Diðer
büyük buðday üreticileri sýrasýyla ABD, Rusya, Fransa,
Pakistan, Almanya, Kanada, Avustralya, Türkiye ve
Ýran 'dýr.

ÜLKE                      ÜRETÝM       TÜKETÝM 
(milyon ton)

1- Çin 130            117
2- Hindistan 89              95 
3- Rusya 61              37 
4- ABD 56              33 
5- Avustralya 27               -
6- Ukrayna 27              13 
7- Kanada 26               -
8- Pakistan 25              25 
9- Türkiye 20              18 

Ülkemizde, tahýl yetiþtiriciliði yapýlan alanlarýn
% 67'sini buðday oluþturmaktadýr. Bu yaklaþýk olarak
8.5 milyon hektarlýk bir alaný kapsamaktadýr. Toplam
üretimimiz 19-20 milyon ton civarýndadýr. Ülkemizde
dekara ortalama buðday verimi 254 kg'dýr. Samsun
ili buðday ekim alaný 145.210 hektar, üretim 384 bin
ton olup, dekara verim 264.5 kg' dýr (Oktay,2006).

Üretim bakýmýndan ilk sýrayý % 32'lik pay ile Ýç
Anadolu Bölgesi sahiptir. Bunu sýrasýyla Güneydoðu
Anadolu bölgesi (%20), Marmara bölgesi (%13),
Akdeniz bölgesi (%12), Karadeniz bölgesi (%9), Ege
bölgesi (%8) ve Doðu Anadolu bölgesi (%7)  takip
etmektedir. 

Ýnsan beslenmesinde çok önemli olan buðday,
yurdumuzda gerek ekiliþ alaný ve gerekse üretim
yönünden büyük potansiyele sahiptir. Ülkemiz

açýsýndan dikkate alýndýðýnda, ekonomik deðer, ekili
arazi, üretim miktarý ve toplumumuzun
beslenmesinde baþta gelen ekmek, bisküvi,
makarna, bulgur ve tarhana gibi çeþitli ürünlerin
hammaddesi olan buðday Rize dýþýnda tüm illerde
üretilmektedir.

Buðday 'da yüksek verim, ilgili her kesimin
ortak paydasýdýr. Özellikle çiftçiler açýsýndan verim ilk
dikkate alýnan kýstastýr. Buðday verimi, biyotik ve
abiyotik stres faktörleri tarafýndan kýsýtlanmaktadýr.
Ülkemizde buðday ekiliþ alanlarý sýnýrlarýna ulaþmýþ
hatta buðday yetiþtirilmesine elveriþli olmayan sýra
dýþý alanlarda bile buðday yetiþtiriciliði yapýlmaya
baþlanmýþtýr. Bu nedenle buðday üretimimizin
artýrýlmasý birim alandan alýnan verimin
artýrýlmasýna, yüksek verimli, üstün kaliteli, biyotik ve
abiyotik streslere dayanýklý çeþitlerin ýslahý ve uygun
kültürel teknikler kullanýlarak yetiþtirilmeleri ile
mümkündür.

Buðday bitkisi her çeþit toprakta yetiþmekle
birlikte genellikle yüksek verim derin, killi, týnlý-killi,
humusça zengin topraklarda mümkün
olabilmektedir. Ancak baþka ürünlerin
yetiþtirilemediði ince toprak katmanlarýndan oluþan
fakir alanlarda da buðday tarýmý yapýlabilmektedir.

Toprak Hazýrlýðý:
Buðday tarýmýnda toprak iþleme  ön bitkinin

hasadýndan sonra baþlanýr. Tarlada kalan sap
artýklarý toplanýp geriye kalan köklerde uygun bir
toprak iþleme aletleriyle (goble disk  veya dik
rotavotör gibi)  parçalanýp topraða karýþtýrýlmalýdýr.
Artýklarýn çabuk parçalanmasýný hýzlandýrmak için
pülverizatörle dekara 2-3 kg azotlu gübre takviyesi
yapýlmalýdýr. Daha sonra Pulluk yada çizelle tarla
iþlenmelidir. Ýkileme goble disk ile yapýlýrsa kesekler
parçalanýr, yabancý otlar gömülür. Ekimden önce

Hasan Orhan BAYRAMOÐLU
Zir. Yük. Müh.

Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü
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Cemal ÞERMET
Zir. Yük. Müh.
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ekimler güz aylarýnda yapýlmaktadýr. Bunda
yaðýþlardan olabildiðince faydalanmak etkili bir
faktördür.

Ekim zamaný ve homojen bir çýkýþ verim ve
kalite açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Ekim
zamanýný belirleyen önemli faktör  toprak sýcaklýðýdýr.
Toprak sýcaklýðýnýn 10 °C civarýnda olduðu dönem
çimlenme ve iyi bir kök geliþimi açýsýndan önemlidir.
Ýyi bir kök geliþimi soðuk ve kuraklýða dayanýklýlýk
bakýmýndan önem arz etmektedir.

Sahil bölgelerimizde en uygun ekim zamaný 15
Kasým-15 Aralýk arasý dönemdir. Ýç bölgelere doðru
gidildikçe bu dönem daha erken tarihlere tekabül
etmektedir. Ýç bölgelerimizde ekim yaklaþýk olarak 25
Eylül-25 Ekim arasýnda yapýlmaktadýr. Kýþa girmeden
bitki çýkýþ yapmýþ ise ürünün % 50 si garanti edildi
demektir.

Ekim derinliði önem arz eden diðer bir
konudur. Derin ekimde çim toprak yüzeyine
ulaþamayabilir. Böyle bir durum hem yetersiz hem de
heterojen bir çýkýþa neden olur. Gereðinden fazla
yüzlek ekim ise alatav gibi problemlere yol açabilir ki
bu durumda hem çýkýþ hem de verim açýsýndan
büyük kayýplara yol açar. En uygun ekim derinliði
yaklaþýk olarak 4-6 cm'dir. Ekim sýklýðý ise
metrekareye 500-550 tohum hesabý ile yapýlmasý en
ideal olanýdýr. Daha sýk ekim hem gereksiz yere
tohumluk miktarýný arttýrýr hem de bitkilerin cýlýz
geliþimine neden olur. Bu ise daha küçük ve cýlýz
dane oluþumuna sebebiyet vererek verimi ve kaliteyi
olumsuz etkiler.

En önemli hususlardan bir tanesi de ekim
yöntemidir. Ülkemizde arazilerin topografik yapýsýna
göre farklý ekim yöntemleri kullanýlmaktadýr. En
uygun ekim yöntemi mibzer ile sýraya ekimdir. Bu
yöntem ile hem üniform bir çýkýþ saðlanýr hemde
birim alana atýlan tohumluk miktarýndan tasarruf
saðlanýr. Ekimden sonra topraðýn bastýrýlmasý,
tohumun toprak ile temasýný arttýrarak hem hýzlý hem
de güçlü ve düzenli bir çýkýþ saðlar.

Gübreleme
Buðday gübreye genellikle iyi tepki

gösteren bir bitkidir. Azot, Fosfor ve
Potasyum (N,P,K) buðdayýn en fazla tükettiði
makro besin maddeleridir.?Azot buðdayýn
topraktan en fazla kaldýrdýðý besin
elementidir.?Sulu þartlarda Ekmeklik
buðdaylarda dekara 12 -14 kg, Kuru
þartlarda ise 6-8 kg azot uygulamasý
tavsiye edilmektedir.?Azotun kuru þartlarda
iki parça halinde, sulu þartlarda üç parça
halinde verilmesi tavsiye edilir.?Fosfor alýmý
buðdayda en fazla Nisan ayý baþý veya
ortasýna rastlayan sapa kalkma döneminde
olur.?Buðday bitkisi dekara 400 kg dane
verimi için dekardan yaklaþýk 5-6 kg fosfor

kaldýrýlmaktadýr.?Kuru þartlar için 6 kg?Sulu þartlar
için ise 9 kg saf fosfor buðday yetiþtiriciliði için
uygundur.?Buðdayýn potasyum ihtiyacýnýn az olmasý
ve ayný zamanda topraklarýmýzýn çoðunun elveriþli
potasyumca zengin olmasý nedeniyle genellikle
potasyumlu gübre yapýlmamaktadýr. Verilecek
gübrelerden fosfor ve potasyumun eger
uygulanacaksa tamamýnýn ekimle birlikte verilmesi
tavsiye edilir. Buðdayda mikro besin elementi
noksanlýklarý genelde alkali topraklarda ortaya
çýkmaktadýr.?Zn eksikliðinde toprak uygulamalarda
ekim öncesi dekara 0,5 - 1,5 kg Zn yapraktan
uygulamalarda 40 - 120 g Zn (çinko) toprak analiz
sonuçlarýna göre uygulanýr.?Azotun gübre
uygulamasýnda dikkat edilecek hususlar:?Yaðýþý
yeterli olan yörelerde bazý yýllar ilkbahar baþlangýç
yaðýþlarý az olabilir. Bu durumda ikinci üst gübre
miktarý azaltýlmalýdýr.Azaltýlmamasý durumunda fazla
azottan dolayý bitkinin su tüketimi artar ve topraktaki
su miktarý kýsa sürede tükenir ve buðdayda yanma
dediðimiz olay meydana gelir. ?Yaðýþý yeterli olan
bölgelerde dekardan fazla ürün alýnmasý
düþüncesiyle gereðinden fazla azotlu gübre kullanýmý
bitkinin yatmasýna neden olur ve pas gibi hastalýk
etmenlerinin zarar derecesini artýrabilir.

Yabancý Ot Mücadelesi
Buðday tarýmýnda yabancý ot mücadelesi

özellikle yabancý otlarýn 2-4 yaprak olduðu erken
devrede yapýlmasý çok önem taþýr ve yapýlmasý % 20-
30 oranýnda daha fazla verim alýnmasýný saðlar. Hýzlý
geliþme yeteneðine sahip yabancý otlar özellikle Mart
ayýnýn ikinci yarýsýnda faydalý tarla alanýný hýzla
kaplar ve buðday bitkisinin geliþmesini engelleyerek
ve bitki besin maddelerine ortak olarak önemli
oranda zarar yaparlar. 

Buðday tarýmýnda yabancý ot mücadelesi
kültürel tedbirlerle ve kimyasal yöntemlerle
yapýlmaktadýr. Buðday tarýmýnda en ekonomik
yabancý ot mücadelesi yabancý ot ilaçlarý ile yapýlýr.
Kimyasal mücadelede tarlada görülen yabancý ot
türlerine göre seçilen ilaçlar kullaným özelliklerine
göre ekim sonrasý veya çýkýþ sonrasý uygulanabilir. Bu
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yöntem ile mücadelede, hububat tarlalarýnda hakim
yabancý otlarýn geniþ yapraklý veya dar yapraklý
oluþuna göre farklý ilaçlar kullanýlmaktadýr. Tarlada
hakim yabancý otlar geniþ yapraklý yabancý otlar ise
en yaygýn olarak 2,4 Amin grubu ve MCPA bileþimli
ilaçlar kullanýlmaktadýr. 

2,4-D Amin ve MCPA bileþimli ilaçlar için en
uygun ilaçlama zamaný buðdayýn kardeþlenmeyi
bitirip kaleme kalkmadan önceki devresidir. Bu
devrede buðdaylar 15-20 cm boyunda, yabancý otlar
ise 2-6 yaprak dönemlerindedir. Kardeþlenme
öncesi, baþak oluþumu ve çiçeklenme devresinde
yabancý ot ilacý atmaktan kaçýnýlmalýdýr. Erken
ilaçlama kardeþlenmeye, geç ilaçlama ise bitkinin
boylanmasýna ve baþak kýnýndan çýkmasýna engel
olmaktadýr. Ayrýca ilaçlamada geç kalýndýðýnda
ilaçlama aletinin uzamýþ buðday bitkilerine çarparak
zarar vermesi de söz konusudur. Ayný zamanda geç
kalýnan yabancý ot mücadelesinde yabancý otlar
tarlada büyük ölçüde suyu ve besin maddelerini
tükettiðinden dekardan istenen verim artýþý
saðlanamaz. 

2,4 Amin ve MCPA grubu ilaçlar fazla soðuk,
kapalý havalarda ve aþýrý sýcakta uygulanýrsa istenen
faydalý etki olmayabillir. Bu nedenle buðday
tarýmýnda ilaçlama hava sýcaklýðýnýn 8-18 °C
arasýnda olduðu, rüzgarsýz ve yaðýþsýz bir günde
yapýlmalýdýr. Rüzgarlý bir günde ilaçlama yapýlmasý
halinde çevredeki, yazlýk ürünler ile sebze bahçeleri
ve bað alanlarý taþýnan ilaç zerreleriyle zarar
görebilir. Bu grup ilaçlarýn uygulanmasýndan sonra
yaklaþýk 6 saat içerisinde yaðmur yaðmazsa en iyi
sonuç alýnýr. 

Son yýllarda modern yabancý ot ilaçlarý
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu ilaçlar dekara 1 -3 gr
gibi çok düþük dozda kullanýlan Chlorosülforon,
Tibenuron-methyl ve Methyl Amin carbonyl etkili
maddelerini içermektedirler. Ancak Chlorosülforan

grubu ilaçlarý kullanýrken çok aþýrý dozda
kullanmamaya dikkat edilmelidir. Aksi halde
ertesi yýl ekilecek olan münavebe
bitkilerinden ayçiçeði ve diðer yazlýk bitkilere
zarar gelebilir. 

Ayrýca tarlada yabani yulaf, delice, kuþ
otu, tilki kuyruðu gibi çimensi yabancý otlar
varsa bunlarý kontrol edebilecek ilaçlarýn
esas ilaçlamadan 10 gün sonra veya evvel,
eðer karýþýmlarý mümkün ise geniþ yapraklý
ot ilaçlarý ile karýþtýrýlarak verilebilir. 

Buðday Hastalýklarý ve Mücadelesi:
Bölgemizde çok rastlanan buðday

hastalýklarý; Sürme (kör), pas hastalýklarý
(sarý pas, kahverengi pas, kara pas), rastýk,
kök ve boðaz çürüklüðü'dür.

Sürme (kör): Hastalýklý bitkiler
saðlamlardan daha kýsa boyludur. Daneler
yuvarlaða yakýn bir þekil alýr. Ezilince siyah

bir toz kitlesi ile dolu olduklarý görülür. Dayanýklý çeþit
kullanarak, yazlýk ekim yapýlarak ve ekim öncesinde
tohumlar ilaçlanarak mücadele yapýlmaktadýr.

Sarý Pas (kýnacýk): Yapraklar üzerinde sarý, dar,
uzunca, birbirine paralel noktalý çizgiler halinde sap
ve baþakta meydana gelirlerse de genellikle yaprak
ve kavuzlarda görülür.

Kahverengi Pas: Sarý pastan sonra görülür.
Püstülleri kara pasýnkinden koyu, kara pasýnkinden
daha açýktýr. Püstüller dairevi yýðýnlar meydana
getirir.

Kara Pas: En geç görülen pas türüdür. Püstüller
rastgele daðýlmýþlardýr. Püstüllerin üzerindeki
epidermisin yýrtýlmasý ile bariz olarak tanýnýr. Pas
Hastalýklarýnýn mücadelesinde dayanýklý çeþit
kullanmak ve ilaçlý mücadele iki önemli husustur.

Rastýk: Hastalýklý buðday, baþak çýkarýr
çýkarmaz görülür. Hastalýða yakalanmýþ bitkiler
saðlamlardan daha kýsa ve zayýf olup, genellikle
kardeþlenmezler ve erken olgunlaþýrlar. Buðdayýn
baþaklarý çiçek zamaný siyah bir toz kitlesi hastalýk
etmeni fungusun sporlarýdýr. Bu sporlar rüzgarýn
etkisiyle etrafa daðýlýr ve daha sonra geride sadece
baþak ekseni kalýr.Hastalýða dayanýklý çeþitler
kullanýlmasý ve tohum ilaçlamasý yaparak önlem
alýnabilir.

Buðdayda kök ve boðaz çürüklüðü: Daha
ziyade buðdaygillere arýz olur. Kuru ziraat yapýlan
bölgelerde kýþlýk buðdaygillerde daha çok görülür.
Alkali topraklarda hastalýk daha etkendir. En belirgin
baþaklanma dönemindedir. Bitki vaktinden erken
sararýr ve beyazlaþýr. Baþak dane tutmaz veya
daneler cýlýz kalýr. Bazen baþak vermeyebilir. Sap,
yaprak ve baþakta hýzlý bir beyazlaþma görülür.
Hastalýksýz tohum ekmeli. Tohum ilaçlamasý ile
beraber erken ilkbaharda yeþil aksam ilaçlamasýna
özen gösterilmelidir.
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Dünyada ve ülkemizde ekim alanlarýnýn
giderek daralmasý nedeniyle ekim alanlarýný artýrarak
üretimi çoðaltmak mümkün gözükmemektedir.
Bunun sonucunda üretimi artýrmanýn tek yolu,
geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi tüm girdilerin en iyi
þekilde kombine edilerek çiftçiye sunulmasýdýr. Bu
girdilerden en önemlisi olan tohum, bitkisel üretimin
en temel girdisidir ve tohum olmadan üretim
yapýlmasý imkânsýzdýr. 

Bitkisel üretim gerek iç gerekse dýþ talep
yönünden stratejik bir önem ifade eder. Tarýmýn,
iktisadi geliþmemize yaptýðý besin, piyasa ve döviz
katkýlarýnýn artýrýlmasýnda bitkisel üretimin rolü büyük
olacaktýr. Bitkisel üretimin talebi karþýlayacak ölçüde
artýrýlmasý, prodüktivitenin yükseltilmesine bunun için
de modern üretim girdilerinin ve ekim tekniklerinin
daha çok kullanýlmasýna baðlýdýr. Çaðdaþ dünya
tarýmýnýn göz kamaþtýrýcý prodüktivite
artýþlarýnda tohumlama faktörünün büyük
payý vardýr. Bu nedenle çiftçiye yüksek
verimli ve nitelikli tohum çeþitleri
ulaþtýrýlmalý. Yüksek verimli ve nitelikli
tohum çeþitleri ulaþtýrabilmek için sertifikalý
tohum kullandýrýlmalýdýr.

Sertifikalý Tohum Nedir?
Tescil edilmiþ çeþitlerden elde edilen,

Tarla ve Laboratuar kontrolleri neticesinde
genetik, fiziksel ve biyolojik deðerlerinin
standartlara uygunluðu belirlenmiþ,
ambalajlanmýþ ve etiketlenmiþ belgeli
tohumluklara Sertifikalý Tohum denir. 

Sertifikalý tohumluk tescilli bir
çeþide ait olduðundan genetik
potansiyeli yüksektir. Bu sayede
gübre, su ve ilaç gibi girdilerden daha
etkin olarak yararlandýklarýndan
üretim maliyetlerini düþük tutarak
ekonomik üretim imkâný saðlarlar. 

Sertifikalý tohumlar Nasýl
üretilir?

Tarla özenle seçilir, tohumluk
üretimi yapýlacak tarlalar çok iyi
hazýrlanýr. Çeþit karýþýmýnýn önlenmesi
için temiz tarlaya ekim yapýlýr ve
uygun yetiþtirme teknikleri uygulanýr.
Ayrýca, mekanik karýþýma sebep
vermeyecek izolasyon mesafesi, ön
bitki þartlarýna uyulur.

Tarlada baþak- bitki temizliði
yapýlýr. Hasattan önce tohumluk
yapýlacak parsellerin her metrekaresi
dolaþýlarak; yabancý çeþitlerin ve

hastalýklý bitkilerin en iyi görüldüðü zamanda diðer
tür ve çeþitler ile karýþým unsurlarý (diðer ürünler,
zararlý yabancý otlar, yabancý otlar gibi) tarladan
uzaklaþtýrýlýr. Ýl- ilçe Tarým Müdürlükleri
elemanlarýnca tarla kontrolü yapýlýr. Tarla kontrolünü
kazanan parseller çeþit karýþýmýna meydan
verilmeden tohumluk olarak hasat edilir.

Modern tesislerde elenir. Modern tohumculuk
tesislerinde sertifikalý tohumluklardan  hastalýklý ve
cýlýz daneler, þekil bakýmýndan farklý olan daneler
ayýrýcýlarla ayrýlýr.  Zayýf, kýrýk dane, yabancý ot
tohumlarý, yabancý çeþitler, cansýz yabancý maddeler
temizlenir.

Laboratuvar Kontrollerinden geçer. Modern
tohum hazýrlama tesislerinde elenen tohumluða
sertifika raporunun verilebilmesi için, bu tarlalardan

usulüne uygun olarak alýnan örnekler laboratuar
analizlerine tabi tutulur. Safiyet ve çimlenme yönüyle
standardý tutan numunelere, sertifikalý olduðunu
gösteren orijinal veya sertifikalý tohumluk sertifika
raporu verilir. Sertifika raporu alan tohumluklar,
hastalýklara karþý ilaçlanýr, ambalajlanýr, etiketlenir ve
daðýtýma hazýr hale getirilir.

Sertifikalý Tohum Neden Kazançlýdýr?
"Sertifikalý tohumlukta çeþit saflýðý tamdýr.

Ýçerisinde yabancý madde ve yabancý tohum
olmadýðý için hangi ürünü ekmiþseniz onu alýrsýnýz.

"Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme
(çýkýþ) kabiliyeti vardýr. Yani tarlaya attýðýnýz her
tohum çimlenir. Bu sayede kuvvetli bir geliþme
gösterir, bu da bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum
miktarýnda %25'e varan verim artýþý ve tasarruf
saðlayarak tohum maliyetini düþürür ve üreticiye
kazanç saðlar. 

"Söz konusu tohum ýslah edilmiþtir. Bu nedenle
toprak rutubetinden ve bitki besin elementlerinden
(gübre) yararlanma kabiliyeti sertifikasýz tohumlara
oranla daha yüksektir. 

"Ekilen tohumlarýn tamamý ayný günlerde çýkýþ
saðladýðý için (tekdüze çýkýþ) tarlada dalgalanma ve
boþluklar olmaz, dolayýsýyla da ürün kaybý görülmez. 

"Bitkilerin tümünün geliþmesi ayný dönemdedir,
böylece; bakým, çapalama, sulama, ilaçlama gibi
iþlemlerin yararý tam olarak kendini gösterir. Buda
üreticiye zaman ve kazanç saðlar. 

"Olgunlaþma tüm bitkilerde ayný zamanda
olacaðýndan hasat kolaylýðý saðlar. 

"Çeþit özellikleri bilindiðinden ekim zamaný tam
olarak ayarlanabilir. Çeþit özellikleri bilindiðinde
ürünün geliþimi sýrasýnda izlenecek olan uygulama
(bakým, sulama vs.) programý da daha rahat
belirlenir. 

"Elde edilen ürünler ayný özelliklerde ve kaliteli
olduðundan pazar deðerleri yüksektir, bu da satýþ
kolaylýðý saðlar. Verim kabiliyeti diðer tohumlara
göre daha yüksek olduðundan daha yüksek kazanç
saðlar. 

"Söz konusu tohumlar toprakta mevcut ve
tohumla taþýnan bazý hastalýklara karþý koruyucu
olarak ilaçlandýðýndan kayýplar minimum
düzeydedir, ekimde fazla tohum kullanýlmasýna
gerek kalmadýðýndan tasarruf saðlar. 

"Ekimde daha az tohum kullanýlýr.  Serin iklim
tahýllarýnda metrekarede 450-500 tohum hesabýyla
dekara kullanýlacak sertifikalý tohum miktarý 20-22
kg'dýr. Çiftçiler kendi mahsullerinden elde ettikleri
tohumluklarý ektiklerinde safiyet ve çimlenme
gücündeki eksikliði telafi etmek için daha fazla
tohumluk kullanmaktadýrlar. Bu durum ise sertifikalý
tohumluk kullanýmýndan daha fazla bir maliyetin
ödenmesini ve üretim aþmasýnda pek çok verimlilik
sorunlarýný beraberinde getirmektedir.

"Sertifikalý hububat tohumluðu, iyi çimlenme,
hýzlý geliþme ve genetik potansiyelinin yüksekliði
sonucu % 20-25 verim artýþý saðlar.  Bu verim artýþý
yabancý döllenen bitki türlerindeki hibrit tohumlarda
2-3 katýna ulaþabilir. Netice olarak çiftçi gelirini
yükseltir. Sertifikalý tohumluk kademelidir ve belirli
üretim süresi vardýr bu nedenle hibritlerin her yýl,
standart tohumlarýn üç yýlda bir yenilenmesi gerekir.

"Sertifikalý tohumluk kullanýldýðýnda yüksek
kalitede ürün elde edildiðinden, daha yüksek fiyattan
satýlýr. Ülkemizde hububatta kaliteli üretim sorunu
dolayýsýyla dýþarýdan kaliteli buðday ithali
yapýlmaktadýr. Mahsul kalitesine; baþta çeþit,
tohumluk kalitesi, iklim ve toprak özellikleri, süne ve
kýmýl zararý, diðer tür ve çeþitler, yabancý maddeler,
dane iriliði etki etmektedir. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý tarafýndan desteklenmektedir. Sertifikalý
tohum kullanan çiftçilerimiz sertifikalý tohumluk
kullandýklarýný faturalarý ile tespit ettirdikleri takdirde
kullanýlan tohumluk miktarýna göre destekleme
ödemesi almaktadýrlar.

"Görüldüðü gibi kaliteyi belirleyen ana unsur iyi
bir çeþidin, sertifikalý tohumluðun kullanýlýp
kullanýlmamasýdýr. Çeþit karýþýklýðý olmayan,
çimlenme kabiliyeti yüksek sertifikalý tohumluktan
standart kalitede mahsul elde edilir. Tescilli bir çeþide
ait sertifikalý tohumluk kullanýldýðýnda elde edilen

ürünün hektolitresi, protein kalitesi, enerji
vb. deðerleri çeþidin özelliði ile uyumlu
olacaðýndan, mahsul daha fazla fiyatla
satýlmaktadýr Son yýllarda kaliteye göre
fiyatlandýrma daha yaygýn uygulama alaný
bulmaktadýr.

KAYNAKLAR
1-http://alotarim.com/index.php/tarimsal-
destekler/item/1551-sertifikali-tohum-
nedir-nasil-uretilir-kullanimina-destek-
fiyatlari
2-http://dergipark.gov.tr/download/
article-file/323151

SERTÝFÝKALI TOHUM Nedir, Ne Deðildir?
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Ülkemizde yapýlan hayvancýlýðýn en önemli
sorunlarýndan biri de buzaðý ölümleri olarak
bilinmektedir. Bu sorun ise yetersiz bakým þartlarý,
bilgi ve eðitimin yetersiz olmasý üreticinin ihmalinden
kaynaklanmaktadýr. 

Ülkemizde büyük iþletmelerde böyle bir
sorunun minimum düzeyde olduðu ve sorunun daha
çok küçük iþletmelerde olduðu ne yazýk ki bir gerçek
olarak apaçýk ortadadýr. Bu kayýplarýn en aza
indirilmesi mümkündür ve sürü idaresi bu süreçte en
önemli yeri tutmaktadýr. Yeni doðan buzaðýnýn içinde
bulunduðu ortamýn hijyen þartlarýnýn saðlanmasý,
ortamýn ýsýsý, nemi ve  buzaðýlarýn  ayrý bir yerde
tutulmasý ile özellikle  buzaðý kulübelerinin altýklarýnýn
temiz ve bakýmlý olmasý, yeterli ve kaliteli aðýz sütüyle
beslenmesi hayvanýn baðýþýklýk sistemi ve
hastalýklara karþý korunmasýnda etkili faktörlerdir.

Buzaðýlarda enfeksiyöz (bakteriyel, viral,
paraziter, mikotik) ve nonenfeksiyöz (beslenme ve
metabolizma bozukluklarý, vitamin, mineral madde,
iz element yetersizlikleri, konjenital anomaliler)
hastalýklara ve buna baðlý ölümlere sýk olarak

rastlanmaktadýr.

Doðumdan sonraki 0- 28 günü kapsayan
neonatal dönemin (yeni doðan) buzaðý kayýplarýnýn
en fazla olduðu süreç olduðu, bu dönemde
çoðunlukla ishaller, 28'nci gün ile 6 aylýða kadar
olan dönemde ise solunum yolu enfeksiyonlarýna
baðlý ölümlerin gerçekleþtiði görülmektedir.

Yurt dýþýndaki buzaðý ölümlerine baktýðýmýzda
ise bu oranlarýn % 1- 2 seviyesinde olmasý oldukça
düþündürücüdür. Yurt dýþýnda buzaðý ölümlerinin
önüne geçebilmek bu sorunu çözebilmek için; kaliteli
aðýz sütlerini toplanarak süt tozu haline
getirilmektedir. Annenin sütü yeterli deðilse veya
anne doðumu müteakip  ölmüþse hemen
hazýrladýklarý süt tozunu buzaðýya vermektedirler.
Böylece buzaðý dýþ etkenlere karþý tamamen
korunmuþ þekilde hayata devam edebilmektedir. 

Doç. Dr. Duygu Dalgýn (OMÜ Veteriner
Fakültesi), yaptýðý çalýþmalar sonucunda buzaðýlarýn
diðer canlý türlerinden farklý olarak baðýþýksýz olarak
doðduklarýný belirterek þunlarý kaydetmiþtir; ''Bu
nedenledir ki buzaðý doðduðunda bütün hastalýklara
açýk bir þekilde doðuyor. Ahýr þartlarý zaten her türlü

enfeksiyona açýk. Buzaðýnýn kendi baðýþýklýk
proteinini üretmesi için bir kaç ay lazým. Yeni doðan
buzaðýlar baðýþýklýðý anneden ancak aðýz sütü ile
alabilmektedir'. 

Yavrularýn ölümlerinin doðumdan sonraki ilk 8
saat içinde annelerinden yeterli aðýz sütü
alamamalarýndan kaynaklandýðý, zengin baðýþýklýk
proteinlerini içeren aðýz sütünü yeterli oranda ya da
hiç alamadýklarý için baðýþýklýk sistemi oluþmayan
buzaðýlarýn doðumdan sonraki ilk 1 ay içerisinde ise
yapýlan pek çok araþtýrmada öldükleri gözlenmiþtir.

Ayrýca ineðin doðumdan önceki beslenmesi de
buzaðýda hastalýðýn çýkmasýný engellemede rol
oynar.Çünkü ineklerin ve düvelerin, gebeliklerinin
son 3 ayýnda yeterli enerji ve protein almalarý
gerekmektedir. Gebeliðin son döneminde gebe
hayvanýn aþýlarýnýn yapýlmasý, buzaðýlarda ise
antiserum uygulanmasý buzaðý ölümlerini ciddi
oranda azaltacaktýr.

Bu baðlamda; Ýlimizde (OMÜ) Veteriner
Fakültesinden Doç. Dr. Duygu Dalgýn hanýmefendi
ekibi ile yapmýþ olduðu çalýþma buzaðý ölümlerinin
önüne geçilebileceði belirtilmektedir. Türkiye
coðrafyasýna ait kolostrum ikame tozunun patent
baþvurusunu yaparak 2 yýl üzerinde çalýþtýklarý 'Altýn
Buzaðý-Can Sütü Projesi'nin sonuna geldi. Büyük bir

bölümü doðumdan hemen sonra gerçekleþen buzaðý
ölümlerini kolostrum ikame tozu (aðýz sütü) ile
önlemeyi amaçlayan öðretim üyeleri, yýllýk 600
milyon euroluk bir ekonomik kaybýn önüne geçmeyi
hedeflenmektedir.

Milli Tarým Projesi kapsamýnda açýklanan 2016
verilerine göre: Türkiye'de yýllýk 6 milyon buzaðý
doðmaktadýr ve bunlardan yaklaþýk olarak 900 binin
öldüðü bilinmektedir. Bakanlýðýmýzýn resmi rakamlarý
ise buzaðý ölümlerinin yüzde 20'lerin üzerinde
olduðunu göstermektedir. Bu da yeni doðan her 5
buzaðýdan birinin yeterli önlemler alýnmadýðý için
öldüðünü apaçýk ortaya koymaktadýr. Her buzaðýnýn
bedeli 1800- 2000 TL arasýnda olduðu düþünülürse,
matematiksel olarak her yýl 2,5- 3 milyar TL arasýnda
milli ekonomide kayba neden olmaktadýr. Diðer bir
açýdan ele alacak olursak daha 1 yaþýna gelmeden
kaybedilen buzaðý ve dana sayýsý, 81 ülkenin her
birinin toplam sýðýr sayýsýndan daha fazladýr.

Eðer bu buzaðý kayýplarý alýnacak tedbirler ve
uygulanacak doðru projeler ile desteklenip engellenir
ise Türkiye dýþarýdan her yýl ithal etmiþ olduðu 500
bin hayvaný ithal etmeyecek ve dýþa baðýmlýlýktan
kurtulacaktýr.

BUZAÐI ÖLÜMLERÝ

Ali Aslan DURAN
Veteriner Hekim
Hayvan Saðlýðý ve Yetiþtiriciliði Þb. Müd.     

Deniz AKER
Veteriner Hekim
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Türkiye, fýndýk konusundaki yeni atýlýmlarýn
kaynaðýný ve temelini oluþturabilecek paha biçilemez
deðerlerde materyal, deneyim ve bilgi birikimine
sahip olmanýn bilinci ile üretimden son tüketiciye
kadar tüm aþamalarda ihtiyaçlara en üst düzeyde
cevap verebilecek yetiþmiþ insan gücünü, teknik
ekipmaný ve sanayi kapasitesini elinde
bulundurmaktadýr. 

Türkiye'de nüfusun yaklaþýk 1/4'ü kýrsal
kesimde yaþamakta ve tarým sektörü özellikle bu
kesim açýsýndan temel
istihdam kaynaðýný
oluþturmaktadýr. Bu kesim
içerisinde, fýndýk sektörü;
üretimi, istihdamý, ihracatý,
ekonomiye katkýsý ve
çözülmeyi bekleyen
sorunlarýyla önemli bir yer
oluþturmaktadýr.

Dünyada Fýndýk
Sektörünün Mevcut Üretim
Durumu

Fýndýk dünyada sert
kabuklu meyveler içinde
gerek üretim gerekse tüketim bakýmýndan bademden
sonra ikinci sýrada yer almaktadýr. Dünyada özellikle
36- 41 kuzey enlemlerinde uygun iklim koþullarýnda
yetiþtirilmektedir.

Bilindiði üzere Dünya fýndýk üretiminin büyük
bölümü Türkiye'de gerçekleþtirilmektedir. Resmi
rakamlara göre, ülkemiz üretim alaný 705 bin
hektardýr. Türkiye'den sonra sýrasýyla Ýtalya, Ýspanya
ve ABD baþta olmak üzere diðer ülkelerde yaklaþýk
200 bin hektar alanda fýndýk üretimi yapýlmaktadýr.
Fýndýðýn kültür çeþitleri ise Türkiye, Ýtalya, Ýspanya,
ABD, Þili, Çin, Ýran, Yunanistan, Fransa, Azerbaycan,
Rusya ve Gürcistan'da yetiþtirilmektedir. 

Dünya fýndýk üretimi, 1960'lý yýllarda yaklaþýk
250 bin ton civarýnda iken, son 5 yýllýk süreçte
ortalama 807 bin tona çýkmýþtýr. 537 bin ton ile
Dünya fýndýk üretiminin yaklaþýk % 67'sini
gerçekleþtiren Türkiye'yi sýrasýyla Ýtalya ve Gürcistan
takip etmektedir (INC). Son 5 yýllýk ortalama veriler
dikkate alýndýðýnda ülkemiz üretimi 537 bin ton

(%67), diðer ülkelerin üretimi ise 270 bin ton (%33)
civarýndadýr.

Dünyada Fýndýk Ýhracat ve Ýthalat Durumu:
Dünya fýndýk ihracatýnýn son 5 yýllýk ortalamasý

kabuklu fýndýk karþýlýðý 684 bin tondur. Bunun %
75'ini Türkiye gerçekleþtirmektedir (INC). Dünya
fýndýk üretim ve ihracatýnýn çok önemli bir kýsmýný
Türkiye'nin saðlamasýndan dolayý ülkemizin iç
piyasada uyguladýðý politikalarýn dünya piyasalarý ve
fiyatlarýna etkisi de fazla olmaktadýr.

Türkiye'den en fazla fýndýk ithalatý yapan ülke
Almanya'dýr. Dünyadaki en büyük fýndýk ithalatçýsý
ülkeler sýrasýyla Ýtalya, Almanya, Fransa, Kanada,
Belçika, Rusya ve Ýsviçre'dir. 

Türkiye'de Fýndýk Sektörünün Mevcut Durumu
Üretim 

Fýndýk Alanlarýnýn Tespitine Dair 2014/ 7253
Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý'na göre 16 il ve bunlara
baðlý 123 ilçede yasal olarak fýndýk dikimi
yapýlabilmektedir. Kararname ile bu il ve ilçeler
dýþýndaki il ve ilçelerin tamamý ile yukarýdaki il ve
ilçelerde 1. ve 2. sýnýf tarým arazilerinde, %  6'dan
daha az eðimli 3 üncü sýnýf tarým arazilerinde, fýndýk
bahçesi tesis edilmesine ve yenilenmesine izin
verilmeyeceði hüküm altýna alýnmýþtýr.

Ticarete konu olan yetiþtiriciliðin tamamýna
yakýný Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Düzce,
Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartýn, Kocaeli, Sinop,
Gümüþhane, Kastamonu, Rize, Bolu ve Tokat illerinde

gerçekleþtirilmektedir. 2016 yýlý TÜÝK verilerine göre
705 bin hektarlýk alanda fýndýk yetiþtiriciliði
yapýlmaktadýr. Dikim alanlarýnýn % 60'ýna tekabül
eden 421.764 hektarlýk alan, fýndýðýn ekolojik
bölgesi olan Doðu Karadeniz'de yer almaktadýr. 

Ülkemizde son beþ yýllýk ortalama fýndýk üretimi
537 bin ton olmakla birlikte; 2012 yýlýnda 660 bin
ton, 2016 yýlýnda ise 420 bin ton olarak
gerçekleþmiþtir (TÜÝK). Bölgede yapýlan çalýþmalara
göre Optimal Büyüklükte Tarým Ýþletmeciliðinin Tesisi
için bölgede en elveriþli þartlarda normal bir ailenin
fýndýk tarýmý ile geçimini saðlayabilmesi amacýyla
yaklaþýk 22 dekarlýk bir fýndýk bahçesine sahip olmasý
gerekirken iþletmelerin ortalama büyüklüðü 14
dekardýr. Türkiye'nin fýndýk veriminde yýllara göre
meydana gelen bazý önemli dalgalanmalarýn nedeni
olarak en baþ sebep iþte bu Optimal Büyüklükte
Tarým Ýþletmesinin yetersizliðidir. 

Bu nedenin dýþýnda; Ýklim þartlarýnýn bazý yýllar
olumsuzluðu (don ve kuraklýk gibi), Ýþletme ölçeðinin
küçüklüðü, çeþit seçimi, sýraya dikim ve sulama gibi
gerekli kültürel iþlemlerin yeterince doðru
yapýlmamasý ve fýndýk bitkisinde görülen periyodisite
gibi etkenler verimdeki dalgalanmayý artýrmaktadýr. 

Fýndýk bahçelerinin genelde yaþlý olmasý,
ocaklarýn ise sýk dikili olmasýndan dolayý Trabzon,
Giresun ve Ordu illerindeki verim seviyesi; Kocaeli,
Sakarya ve Düzce illerinin verim seviyesine göre
daha düþüktür. Sakarya ve Düzce illerindeki
üreticilerin iþletme büyüklükleri ve verim düzeylerinin
daha yüksek olmasý nedeniyle bu bölgedeki dikim
alanlarý hýzla artmaktadýr.

Tüketim
Fýndýkta bir pazar sorunu

yaþanmaktadýr. Ýç fýndýðýn, iç piyasaya
satýþýyla yýllýk tüketim 120.000 ton
üzerinde görülse de kiþi baþýna yaklaþýk
600- 700 gr tüketim olmaktadýr. Tabloda
yer alan yüksek tüketim rakamlarý, FKB ve
TMO'nun arz fazlasý stoklarýný yað
imalatýnda kullanmasýndan
kaynaklanmaktadýr. 

Son yýllarda fýndýk iç tüketim miktarý
100- 120 bin ton civarýnda olup fýndýk
yaðý dâhil son 5 yýllýk tüketim ortalamasý
129 bin tondur. Türkiye'de üretilen
fýndýðýn her yýl deðiþmekle birlikte yaklaþýk
olarak %15- 20 kadarý iç piyasada
tüketilmekte, % 80- 85'i ise ihraç

edilmektedir. Dolayýsýyla, yurdum insanýnýn (ürettiði
kadar olmasa da) en azýndan þimdikinden yüksek
miktarda tüketmesinin önü açýlmalýdýr.

Ülkemiz Ýhracat Rakamlarý
Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan

fýndýk, ihracat geliri ile de ekonomimize önemli katký
saðlamaktadýr. 2014/ 15 ihracat sezonunda ise
ihracatýmýz 217 bin ton ve iç karþýlýðý 435 bin ton
kabuklu olarak gerçekleþmiþtir. Bu sezonunda 2
milyar 799 milyon 529 dolar döviz girdisi elde
edilmiþtir. Ýhracatýmýz miktar olarak 2012/ 13
sezonunun altýnda olsa da deðer olarak Cumhuriyet
tarihinin en yüksek fýndýk geliri elde edilen sezonu
olarak deðerlendirilmekte olup; 2015/ 16
sezonunda 250 bin ton fýndýk ihracatý ile 2.3 milyar
dolar döviz girdisi elde edilmiþtir.

Türkiye'de fýndýk ihracatý genel olarak kabuklu
fýndýk,  iç fýndýk,  fýndýk ezmesi,  fýndýk unu,  fýndýk
püresi,  fýndýk yaðý,  krokan ve iþlenmiþ fýndýk olmak
üzere sekiz grupta gerçekleþmektedir. Dünyada fýndýk
tüketiminin tamamýna yakýný Avrupa ülkeleri
tarafýndan gerçekleþtirilmekte ve büyük ölçüde
çikolata ve þekerleme sanayinde ham madde olarak
kullanýlmaktadýr.

Türkiye'nin 2012- 16 yýllarý arasýndaki ihracat
(yýllýk) ortalamasý 252 bin ton iç fýndýktýr. 2016 yýlýnda
ülkemiz fýndýk ihracatýnýn % 58'ini natürel iç fýndýk, %
16'sýný iþlenmiþ fýndýk, % 26'sýný ise ileri iþlenmiþ
fýndýk olarak yapmýþtýr (KÝB). 

Fýndýk ihracatýmýzda AB'nin payý 2001 yýlý
verilerine göre % 81,2 iken bu oran 2016 yýlýnda %

Burhan HEKÝMOÐLU   Mustafa ALTINDEÐER
Samsun GTHB Strateji Geliþtirme Birimi

FINDIK SEKTÖRÜNÜN
MEVCUT DURUMU 
VE YENÝ YAKLAÞIMLAR
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77 olarak gerçekleþmiþtir. Bunun nedeni ise ihracat
yapýlan ülke sayýsýnýn son yýllarda artmasýdýr.
Ýhracattaki son 5 yýl ortalamaya göre ilk sýrayý % 22,8
ile Almanya, ikinci sýrayý ise % 21,02 ile Ýtalya
almaktadýr. Diðer önemli pazarlarý sýrasýyla Fransa,
Avusturya, Belçika, Kanada, Ýsviçre ve Polonya
oluþturmaktadýr (KÝB). 

Ülkemizde Fýndýk Ürününün Ve Üreticisinin
Durumu

Ülkemizde 537.000 hektar alanda fýndýk
üretimi yapýlmaktadýr. Bu alanlarda yaklaþýk 400 bin
aile fýndýk üretmektedir. Üretici, tüccar, fabrikacý ve
ihracatçýlarý baz alarak bir hesap yapýlacak olursa,
fýndýk tarýmý direk ve endirek olarak 5 milyon kiþiyi
ilgilendirmektedir.

-Fýndýk Karadeniz bölgesinde yaklaþýk 3150
köyde, 400.000 dolaylarýndaki çiftçi ailesinin direk
olarak geçim kaynaðýdýr.

-2016 TÜÝK verilerine göre Samsun ilinde
93.600 hektar alanda 67.855 ton fýndýk üretilmiþtir. 

-Samsun ilinde Fýndýk Kayýt Sistemine kayýtlý
olan 26.279 üreticimiz fýndýk üretimi yapmaktadýr. 

-Samsun Ýlinde 2016 yýlýnda 69,3 milyon TL
olmak üzere, 2012 yýlýndan bu güne kadar üreticilere
toplam da 311 milyon TL alan bazlý destek verilmiþtir.

Fýndýk sektörünün tüm taraflarýnda ve özellikle
üretici kesiminde bazý sorunlarý oldukça önem arz
etmektedir. Sektörde önceki yýllarda uygulanan
müdahale alýmlarý ile ülkemizdeki fýndýk alanlarýnýn
aþýrý geniþlemiþ, üretim-tüketim arasýndaki marj
giderek artmýþ, Ülkemizde arz fazlasý stoklar oluþmuþ
ve arz fazlasý stokun piyasalardan çekilmesi
neticesinde kamuya olan yük yýldan yýla artmýþtýr. 

Yürürlüðe Konan Fýndýk Stratejisi
Uygulamasýyla;

1.% 6 meylin üzerindeki Yasal üretim
alanlarýndaki üretici ve üretim korunarak, haksýz
rekabete uðramalarý engelleneceði,

2.Yasal alanlarda
yaþlý, düþük verimli ve
hastalýklý bahçelerin
sökülerek yüksek verimli,
dayanýklý, sulama,
bakým, hasat yönünden
teknolojiye ve
mekanizasyona uygun
bahçelerin tesisi için
düþük faizli, uzun vadeli
ve hibe destekli kredilerin
saðlanmasýyla
maliyetlerin düþeceði ve
verimin yükseleceði, 

3.Böylece Fýndýk bahçelerinin parçalanmasýnýn
engelleneceði ve optimal ölçekte birleþmeleri
özendireceði ve Gerçek Üreticinin refah seviyesinin
yükseleceði,

4.Taban arazilerde verilecek düþük faizli, uzun
vadeli ve hibe destekli kredilerle katma deðeri yüksek
olan ürünlere geçiþ artýrýlacaðý,

5.Arz ve talep dengesi saðlanacaðý,
6.Fiyat serbest piyasada oluþacak, rakip

ülkelerin üretimi cazibesini yitireceði,
7.Ülkemiz, uluslararasý piyasalardaki ürün

arzýnda belirleyici olacaðý, 
8.Kamu harcamalarýnda azalma saðlanacaðý,   
9.Gerçek üreticiye Sürdürülebilir bir

destekleme modeli uygulanacaðý, 
10.Fiyatta ve ihracat gelirlerinde istikrar

saðlanacaðý ve Dolayýsýyla yüksek fiyat ve müdahale
beklentisi azalacaðý; öngörülmektedir.

Bilindiði üzere 2844 sayýlý "Fýndýk Üretiminin
Planlanmasý Ve Dikim Alanlarýnýn Belirlenmesi
Hakkýnda Kanunun" 2. maddesinde 2. bendinde
"tahmin edilen yüksek verimli ve kaliteli üretim
hedeflerine ulaþabilmek için fýndýk üretimine izin
verilecek yeni alanlarýn"

Tekniðine göre oluþturulmasý, Ruhsatlý
alanlarda yaþlý ve verimsiz bahçelerin sökülerek
yüksek verimli ve dayanýklý çeþit dikimlerinin, hasat ve
bakým için sýraya dikim gibi diðer uygulamalar
olabildiðince mekanizasyona uygun olarak
düzenlenmesi için son yýllarda bazý destekler verilmiþ,
ancak sürecin düþük faizli, uzun vadeli ve hibe
destekli projelerle desteklenerek hýzlandýrýlmasý
isabetli bir yaklaþým olacaktýr.

Sonuç itibariyle, sektörün paydaþlarýnýn
beklentilerine paralel olarak fýndýk üreticilerine
saðlanan desteðin   sürdürülmesi yönünde fayda
vardýr.
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makale makale
Üretimde Yapýlmasý

Gerekenler
Bundan sonra destekleme

alýmlarýnýn kalkmasýyla Fýndýk
fiyatlarý serbest piyasada
oluþacaðýndan % 6 eðimin
üzerinde ruhsatlý alanlarda
üretim yapanlar, düz alanlarda
üretim yapanlara göre verim ve
kalite yönünden düþük ancak
maliyet yönünden daha pahalý
üretim yaptýklarýndan dolayý
maðdur olma ihtimaliyle karþý
karþýya kalacaklardýr.   

Bu maðduriyeti gidermek,
yaný sýra dekara verimi arttýrmak,
üste kg maliyetini düþürmek,
yüksek fiyat ve de müdahale
beklentisini azaltmak için;

Teknolojik ve Bilimsel Üretime Geçilmesi 
Eski üretim bölgesinde bulunan bahçelerin

çoðunluðunun ekonomik ömrünü doldurmuþ olduðu
ve  Fýndýk aðaçlarýnda ekonomik verim yaþýnýn
yaklaþýk 30 yýl olduðu bilinmektedir.

Ekonomik ömrünü tamamlayan bahçelerin
kademeli olarak yenilenmesi gerekmektedir.

"Yaþlý ve uygun olmayan bahçelerin sökülerek
yüksek verimli ve dayanýklý çeþit dikimleri
desteklenerek hýzlandýrýlmalýdýr. Bu Amaçla Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ve Araþtýrma
kurumlarý Fýndýkta bölgeye uygun ve yüksek verimli
çeþitlerin ve Tarýmsal Yeniliklerin Yaygýnlaþtýrýlmasý
Yayým Projeleri uygulamaktadýr.

"Coðrafik yapýsý uygun olan arazilerde,
Maliyetin yaklaþýk % 50'sini oluþturan hasat ve bakým
iþçiliðini azaltmak için mekanizasyona geçiþ daha
fazla desteklenmelidir. Bu amaçla GTHB, TKDK ve
OKA üzerinden fýndýkta maliyeti azaltacak
mekanizasyon için budama, bakým, dikim, hasat
hizmeti verebilecek iþletmelere yönelik hibe destekli
daha fazla proje yapýlmalýdýr.

"Budama, gübreleme, sulama, toprak iþleme,
hastalýk-zararlý ve yabancý otlarla mücadelede
mekanizasyon kullanýmý eksikliði nedeniyle yetersiz
kalýnmaktadýr. Yüksek verim ve kalite için kültürel
iþlemlerin zamanýnda ve yeterince uygulanmasý
önem arz etmektedir.

"Yüksek verim, sulama, bakým ve hasat
kolaylýðý ve ekonomikliði için Sýraya dikim gibi yeni
dikim þekli ve diðer uygulamalar olabildiðince
mekanizasyona uygun olarak düzenlenmeli,

"Eðimin fazla ve topraðýn yüzlek olduðu
yerlerde teraslama ile eðime dik sýraya dikim
özendirilmeli,

"Verim artýþý için uygun olan yerlerde damlama
ve yaðmurlama sulama uygulanmalarý hibe

desteklerle daha fazla teþvik edilmeli,
Bunlarýn uygulanmasýyla;
"Teknoloji kullanýmýný ekonomik hale getirir.
"Dekara Verimi artýrýr.
"Rekabet gücü artar.
"Kilogram Maliyetini düþürür.
"Ýþletme ve üretim masraflarý azalýr.
"Dolayýsýyla yüksek fiyat ve müdahale beklentisi

azalýr. 
Sonuç
Fýndýk, üretim ve ticaretinde lider olduðumuz

bir ürün olmasýyla öne çýksa da, ekonomik bir deðer
olduðu günden beri hep sorunlarýyla gündeme
gelmiþtir ve ne yazýk ki halen de sorunlarý
konuþulmaktadýr. 

Yeni Fýndýk Stratejisi'yle fýndýk üretimi
yapýlmasýna izin verilen iller bir kere daha saptanýp,
il il, ilçe ilçe yazýlý hale getirildi. Yeni Fýndýk Stratejisi
uygulandýðý yýllarda, fýndýk sektörünün kronik sorunu
olan "arz fazlasý" sorununun, doðal þartlardan dolayý
rekoltenin az olmasý nedeniyle, yaþanmamasý, fýndýk
fiyatlarýnýn belli bir seviyenin üzerinde seyretmesine
imkân verirken, bir anlamda sistemi test edecek reel
þartlar da önemli oranda oluþmamýþ oldu. Ancak,
Alan Bazlý Gelir Desteðinden vazgeçmenin de çok
kolay olmayacaðý test edilmiþ oldu. 

"Yeni Fýndýk Stratejisi"yle Reel Piyasa Ýçin Ne
Hedeflenmiþti?

-Fýndýk fiyatýnýn serbest piyasa þartlarýnda arz
ve talep kanunu esaslarýna göre belirlenmesi ve tam
rekabetçi piyasanýn tahsis edilmesi

-Üreticinin refah seviyesinin yükselmesi
-Kalite ve verimliliðin artmasý
-Sektöre yön verecek kurumsal yapýnýn

oluþmasý (Lisanslý Depoculuk, Fýndýk Ýhtisas Borsasý,
Üretici Birlikleri vb.)
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-Fýndýk ticaretinin kolaylaþmasý, üreticinin,
tüccar ve sanayicinin kâr marjýnýn yükselmesi

-Fýndýðýn hazinenin sýrtýna yük olmasýnýn önüne
geçilmesi

Stratejiyle hedeflenenler listesini uzatmak
elbette mümkündür, ancak ana hatlarýyla gerek
devletin gerekse sektörün beklentileri ya da hedefleri
bu yöndeydi.

Aradan geçen yýllarda ne oldu;
-Fýndýk fiyatýnýn serbest piyasa þartlarýnda arz

ve talep kanununa göre, taraflarýn mutabakat ve
memnuniyetiyle belirlenmesi sürecinde, kurumlar
arasý iþbirliði tam oluþamadý, Her nedense,
Sektördeki taraflarýn bir araya gelemeyeceði, arz ve
talebin mutabýk kalamayacaðý, makul bir piyasa
fiyatý noktasýnýn tesis edilemeyeceði bir algý yaratýldý.

- Üreticinin refah seviyesi öngörüldüðü þekilde
hýzlý yükselmedi. Süreçte Miras kanunundan dolayý
araziler sürekli bölünmeye devam etti. Kýrsal ikamete
dayalý üretici profili doðal olarak kýrdan kente göç
devam etti. Alan Bazlý Gelir Desteðinin direkt arazi
sahibine ödenmesi, üreticiyi üretim sürecinden
uzaklaþtýrdý. Ürettiði için deðil, mülkiyet sahibi olduðu
için destek alan bir üretici güruhu ortaya çýktý.

- Üretim odaklý olamayan destekleme, kýrsal
ikametgâha dayanmayan üretici profili, arazi
bölünmesi gibi faktörler birim alandan alýnan
verimliliði hýzla düþürürken elbette kalite de olumsuz
etkilendi.

-Lisanslý Depoculuk pilot uygulamalarýna 2012
sezonunda Düzce ve Ünye 'de daha sonra Samsunda
baþlansa da, sembolik miktarlarda ürün kabulü
yapabilen bu depolarýn iþlevselliði istenilen anlamda
oluþmadý.

Üretim Odaklý Tarýmsal Destek Üreticiler
açýsýndan;

-Yýllarca Fýndýk alanlarýnda kontrolsüz üretim
olduðundan arz fazlasý ürün söz konusudur.

-Fýndýk ürününde yeter gelirli iþletme büyüklüðü
22 da iken mevcut iþletme büyüklüðünün ortalama
14 da olduðu; bu alanýn da birkaç parselden
oluþtuðu bilinmektedir. Tarým arazilerinin miras
yoluyla bölünmesinin engellenmesi ve toplulaþtýrma
çalýþmasýna hýz verilmesi gerekmektedir.

-Ülkemizde bugüne kadar uygulanan Miras
Kanunundan kaynaklý olarak ortalama tarým arazisi
büyüklüðü AB'nin (Optimal ölçeðin) çok gerisinde
olup, küçük iþletmelerde maliyet, verim ve kalite
gözetilmeksizin üretim yapýlmaktadýr.

-Bölgede uygulanan Üretim teknikleri ilkel
olup, insan ve coðrafik þartlar nedeniyle makineli
tarým yaygýn deðildir. 

-Fýndýk yetiþtiriciliði geleneksel olarak
yapýlmakta, modern tarým teknoloji ve tekniklerinden

uzak bir görünüm arz etmektedir. 
-Çiftçilerin bir bölümü 60 yaþýn üzerinde, bir

bölümü üretimi ek gelir olarak görmekte, bir bölümü
köy dýþýnda, þehirde ikamet etmektedir. Çiftçi
profilinin iyileþtirilmesine önem verilmelidir.

-Yaþanan göçler nedeniyle köylerde kalan yaþlý
üretici nüfusun Ýlkel yöntemlerin kullanýmýndaki ýsrarý
maliyetleri sürekli olarak artýrmaktadýr. Fýndýk
yetiþtiren Yabancý ülkeler ile kýyaslandýðýnda
ülkemizde verim düþük, maliyetler ise yüksektir.
Maliyetlerin %50'ye yakýn kýsmýný iþçilik oluþturuyor.

-Bölgemizde Teknoloji kullanýl(a)mayan
optimal iþletmelerde bile iþçilik, aile fertleri dýþýnda
ücretli iþçilere yaptýrýldýðýnda karlý bir üretim çok zor
görünmektedir.

-Köyde yaþayan üreticilerin hayattan
beklentileri ve tüketim þekilleri þehirde yaþayanlar ile
ayný olmuþtur. Bu nedenle geçim daha zorlaþmýþtýr.

-Çok parçalý arazi, düþük verim ve az miktarda
gelirin çok sayýda aile bireyi arasýnda bölüþümü bu
sektörde önemli oranda "Gizli Ýþsizlik" ortaya çýkarmýþ
ve iç göçü teþvik etmiþtir.

-Yenileme yapýlacak bahçelerde ürün kaybý
desteði, fidan desteði ve söküm desteði gibi konular
dikkate alýnmalýdýr

-Gerçek üreticilerin çoðunluðunun geçimi
yalnýzca fýndýða baðlýdýr. Gerçek üreticilerin üretim
yaptýðý Arazilerin yapýsý ve doðal koþullar nedeniyle
bölgede fýndýðýn yerini alacak baþka bir ürün yoktur.
Sadece ek gelir getirici yan ara ürünler önerilebilir.

Klasik destekleme modeli olan "Taban Fiyat
Garantili Destekleme Alýmý" ve halen uygulanmakta
olan "Alan Bazlý Gelir Desteði" üretim odaklý deðildir.
Her iki destekleme modeli sonuçlarý itibarýyla
deðerlendirildiðinde,

-Tarýmsal desteklerin teþvik özellikleri olmalý.
Her destek bir iyileþmeyi teþvik etmeli, yapýlan her
iyileþtirme yeni desteklere kapý açmalýdýr.

-Üretim süreci ve ürün desteklenmelidir. Üretim
sürecinin desteklenmesiyle; tarýmsal faaliyette
makineleþmenin tercih  edilmesi, yeni ve yüksek
verimli ürünlerin üretimine yönelinmesi, iyi tarým ve
organik tarým metotlarýna geçilmesi, ürün çeþitliliðine
gidilmesi gibi durumlara daha fazla destek
saðlanmasý ifade edilmektedir. 

-Destek ve teþvikler bir bütün olarak ve
sektörün tamamý için düþünülmelidir. Yeni pazarlara
açýlmak, ürüne katma deðer kazandýracak Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi ve teþviki gibi hususlar
da bu desteklemeler kapsamýnda deðerlendiril-
melidir. Milli ürün olarak andýðýmýz fýndýkta,
üreticiden tüccara, tüccardan sanayici ve ihracatçýya
kadar muazzam bir iþbirliði vardýr. Bu iþ birliðinin ete
kemiðe büründürülmesi adýna da hazýrlanacak olan
bir Fýndýk Kanununa büyük iþler düþmektedir.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Dr. Ahmet
Eþref Fakýbaba, 17.08.2017 tarihinde yaptýðý
açýklama ile TMO'nun Giresun kalite fýndýðý 10.50
TL/ Kg., Levant kalite fýndýðý 10.00 TL/ Kg. fiyattan
alým yapacaðýný belirtmiþtir. Konu ile ilgili TMO'dan
yapýlan açýklama þu þekildedir;

"21 Aðustos 2017 tarihinde baþlayan fýndýk
alýmlarý Türkiye genelinde 37 noktada 200 kiþilik
ekiple devam etmektedir. Þu ana kadar 6 bin
üreticiden, 10 bin ton fýndýk satýn alýnmýþtýr. Ordu ve
Giresun illerinde þube müdürlüklerimiz açýlmýþ olup
bu illerde yaþayan üreticilerimiz açýsýndan randevu
iþlemleri alým ve fiyat takibi diðer konularda
bilgilendirme açýsýndan
kolaylýk saðlanmýþtýr.

Giresun Ticaret
Borsasý ile yapýlan
iþbirliði kapsamýnda
Giresun'da bulunan
lisanslý depolarda TMO
olarak fýndýk satýn
alýnmaya baþlanmýþtýr.
Üreticiler randevularýný
www.tmo.gov.tr internet
adresinden ve alým
noktalarýndan alabilirler.
Önümüzdeki günler için
35 bin üreticiye, 85 bin
ton fýndýk için randevu
verilmiþtir. Her geçen

gün günlük alým kapasitesi artýrýlmakta, ilave
randevular açýlmaktadýr.

Üreticilerimizin lehine olarak Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný Dr. Ahmet Eþref Fakýbaba'nýn
talimatlarý doðrultusunda, TMO'ya fýndýk satacak
üreticilerin Da. baþýna teslim edeceði ürün miktarý
130 kg'a çýkarýlmýþtýr.

Yine üreticilerimizin lehine olmak üzere fýndýk
alýmlarýnda uygulanan çürük oraný % 3'ten % 5'e
çatlak oraný % 2'den % 7'ye çýkarýlmýþtýr. Ödemeler
15 günden 1 haftaya çekilmiþtir. Alým noktalarý
18'den 37'ye çýkarýlmýþtýr.

'Fýndýk Stratejisi' kapsamýnda 2017 yýlý ürünü
için fýndýk üreticilerine alan bazlý gelir desteði 170 Tl
/Da ile mazot, gübre ve toprak analizi olarak da 13
TL / Da üzerinden destekleme yapýlacaktýr.

Üreticilerimiz, fýndýk alýmlarý konusunda her
türlü bilgi ve þikâyetlerini 'Alo Ürün' 312 alan koduyla
4163410- 14 (5 hat) hattýna bildirebilirler. 

Samsun'da TMO Fýndýk Alým Merkezleri

Samsun'da TMO Fýndýk Alýmlarý 6 merkezde
yapýlmaktadýr. Bunlar Merkez, Bafra, Çarþamba,
Salýpazarý, Terme ve Ayvacýk'týr. Fýndýk üreticilerimizin
maðduriyet yaþamamasý için yeni alým merkezleri
oluþturulacaktýr. Üreticilerimizin ürünlerini bedelinin
altýnda satmamalarý, TMO ya teslim etmelerini
saðlamak için her türlü çalýþma yapýlmaktadýr. 
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makale haber

BAKANLIK FINDIK ÜRETÝCÝSÝNÝN YANINDA 



Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý; Eðitim
Yayým ve Yayýnlar Baþkanlýðý'nýn Bilecik, Düzce,
Elazýð, Kastamonu, Mersin (Silifke) ve Sivas
illerinde bulunan El Sanatlarý Eðitim Merkezi
Müdürlüklerine 2017-2018 eðitim-öðretim yýlý
için parasýz yatýlý ve gündüzlü kursiyer alýnacaktýr.

Bakanlýðýmýza baðlý El Sanatlarý Eðitim
Merkezi Müdürlükleri'nde kýrsal alanda yaþayan
çiftçi çocuklarýna ve gençlerine el sanatlarýný
öðreterek, onlarý meslek sahibi yapmak, köylerde
istihdam saðlamak amacýyla, ahþap boyama,
yöresel kilim dokuma, taký yapýmý, gümüþ taký
iþletmeciliði, ev tekstili, mermer iþletmeciliði,
filografi tekniði gibi pek çok konuda parasýz yatýlý
ve gündüzlü Mesleki Eðitim verilmektedir.
Kastamonu, Mersin (Silifke),Sivas, Bilecik, Düzce,
Elazýð illerinde el Sanatlarý Eðitim Merkezi
Müdürlükleri bulunmaktadýr. Eðitim Merkezi
Müdürlüklerince her yýl toplumsal hayatýn, iþ
çevrelerinin ve sanayinin ihtiyaç duyduðu nitelikli ara
eleman ihtiyacýný karþýlamak maksadýyla, mesleki
eðitim kurslarý düzenlenmekte, mezun olan
kursiyerlere mesleki eðitim aldýðýna dair Kurs Bitirme
Belgesi verilmektedir.

EEl Sanatlarý Eðitim Merkezlerine Alýnacak
Kursiyerlerde Aranacak Þartlar: 

a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþý olma þartý aranýr. 4/4/2013
tarihli ve 6458 sayýlý Yabancýlar ve Uluslararasý
Koruma Kanunu kapsamýnda ülkemizde bulunan
yabancýlar, Türkiye'de çalýþma izni verilen yabancýlar,
yabancý misyon þefliklerinde veya uluslararasý
kuruluþ temsilciliklerindeki görevliler ile Türk
vatandaþlýðýný kazanmýþ olup sonradan Bakanlar
Kurulundan Türk vatandaþlýðýndan çýkma izni alarak
yabancý bir devlet vatandaþlýðý hakkýný kazanan
kiþiler ve bunlarýn birinci derecede yakýnlarý kurslara
devam edebilirler. Bunlarla ilgili iþlemlerde 7/ 9/
2013 tarihli ve 28758 sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim
Kurumlarý Yönetmeliði ile Türkiye'de öðrenim gören
yabancý uyruklu öðrencilere iliþkin mevzuat
hükümlerine uyulur. Yukarýda belirtilenlerin
dýþýndakiler için Bakanlýðýn izni gerekir,

b) Yatýlý kursiyerler için en az on dört, en fazla
yirmi dört; gündüzlü kursiyerler için en az on dört
yaþýnda olmak,

c) Yatýlý kursiyerler için taksirli suçlar ile kabahat
nevinden olanlar hariç olmak üzere, ertelenmiþ olsa
dahi bir suçtan dolayý mahkûm olmamak,

ç) Yatýlý kursiyerler için evli olmamak,
.d) Uzun ve kýsa süreli kurslar için, MEB modül

programýndaki giriþ koþullarýný taþýmak,
e) Herhangi bir müdürlükte, eðitim ve

öðretimine devam ederken hiçbir müdürlüðe kursiyer
olarak alýnmama cezasý almamýþ olmak,

f) Erkek kursiyerler için öðretim süresince
askerlikle iliþkisi olmamak.

Kursiyerlerin Kayýt Süresi
1) Müdürlükte, kurslarla ilgili tüm faaliyetler yýl

boyunca sürdürülür. Faaliyetler ve tatiller, müdürlük
tarafýndan hazýrlanan çalýþma takviminde belirtilir.

2) Ön kayýt iþlemleri, doðrudan müdürlük veya
internet üzerinden, kesin kayýtlar ise doðrudan
müdürlük tarafýndan yapýlýr.

3) Uzun ve kýsa süreli kurslara kesin kaydý
yapýlan kursiyerlerin bilgileri, kurs baþladýktan en geç
on beþ gün sonra Baþkanlýða gönderilir.

Kursiyerlerden Kayýt Sýrasýnda Ýstenecek
Belgeler

(1) Kursiyerlerden kayýt sýrasýnda aþaðýdaki
belgeler istenir:

a) Örneði ek-2'de yer alan Kursiyer Baþvuru ve
Beyan Formu,

b) Öðrenim belgesi veya müdürlükçe onaylý
sureti,

c) Son altý ay içinde çekilmiþ iki adet 4,5 x 6
ebadýnda renkli vesikalýk fotoðraf.

(2) Kayýt sýrasýnda istenilen belgelerde gerçeðe
aykýrý beyanda bulunduðu tespit edilenlerin kayýtlarý
yapýlmýþ olsa dahi iptal edilir. Bu kiþiler hiçbir hak
talebinde bulunamazlar.

(3) Kursiyerler eðitime devam ederken, Kursiyer
Baþvuru ve Beyan Formunda, beyan ettikleri
durumlarýnda deðiþiklik olmasý halinde, buna iliþkin
beyaný zamanýnda ibraz etmek zorundadýrlar.

Not: ÝÞKUR desteklerinden yararlanmak için 16
yaþýndan gün almýþ olmak gerekmektedir.

Konuyla ilgili bilgiler ve formlar Bakanlýðýmýz
http://www.tarim.gov.tr internet sayfasýnda yer almaktadýr. 

Kamuoyuna saygýyla duyurulur.
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El Sanatlarý Eðitim Merkezlerine Kursiyer Alýmlarý Baþlýyor
Ýlimizde fýndýk 934.000 dekar alanda

yetiþtiriciliði yapýlan ve ekonomik önemi olan bir
üründür. Üretim sezonu boyunca budama,
gübreleme, hastalýk ve zararlýlarla mücadele, hasat,
harman ve depolama gibi teknik uygulamalarýn
gereði gibi yapýlmasý, verim ve kalite artýþý
saðlayacaktýr. Fýndýk hasadýnýn baþlayacaðý bu
günlerde üreticilerimizin hasatla ilgili kriterleri
dikkate almalarý, kurutma ve depolama iþlemlerini
gerektiði gibi yapmaya dikkat etmeleri
gerekmektedir. Konu ile ilgili bir açýklama yapan
Samsun Ýl Gýda Tarým Hayvancýlýk Müdürümüz Nail
KIRMACI þunlarý söyledi:

"Fýndýk hasadýna baþlanmadan önce
bahçelerde genel temizlik yapýlmalýdýr. Hasadý
güçleþtirebilecek yabancý otlar biçilerek
temizlenmelidir. Bahçelerimizin önemli bir kýsmý
karýþýk çeþitlerle kurulu olduðundan farklý çeþitler
ayný zamanda hasat olgunluðuna gelmemektedir.
Bazý çeþitler erken bazý çeþitler geç olgunlaþmaktadýr.
En uygun yöntem farklý çeþitlerin ayrý ayrý ve
olgunlaþtýklarýnda hasat edilmeleridir. Ancak pratikte
karýþýk çeþitlerle kurulu bahçelerde hâkim olan çeþit
olgunlaþtýðýnda hasat iþlemi yapýlmaktadýr.
Fýndýklarýn hasat olgunluðuna geldiði bazý özelliklere
bakýlarak anlaþýlmaktadýr. Bu özellikler; zuruflarýn
iyice kýzarmasý, fýndýk tanelerinin zuruf içerisinde
hareket etmesi, sert meyve kabuðunun ¾ nispetinde
kýzarmasý, ve iç fýndýðýn kendine has sertlik ve tadýnýn
olmasý, saðlam ve dolgun meyveleri taþýyan dallarýn
sallandýðý zaman mevcut meyvelerin ¾'ünün  daldan
dökülmesi fýndýðýn hasat olgunluðuna ulaþtýðýný
gösterir. Hasat olgunluðuna ulaþmadan toplanan
fýndýklarda sert meyve kabuðu donuk olur, iç kabuðu
iyice doldurmaz, buruþuk iç oraný artar ve randýman
düþer. Fýndýk çeþitleri kendine has sertlik, lezzet ve
tada ulaþmadan hasat edilmesi durumunda meyve
kalitesi düþer. Uzun süre muhafaza edilmeleri
güçleþir ve kolay bozulurlar.

Fýndýðýn en iyi hasat edilme þekli dallarýn
silkelenmesi ile yerden ve bekletilmeden
toplanmasýdýr. Böylece fýndýklar tam hasat
zamanýnda toplanýr,  randýman ve kalite iyi ayrýca dal
ve dalcýklar ile gelecek yýlýn tomurcuklarý da zarar
görmemiþ olur. Yerden toplamaya uygun olmayan
bahçelerde daldan elle toplanacaksa; dallarýn
birbirine sürtünmemesi, çotanaklarýn dallara
birleþtiði yerden tek tek toplanmasý, gelecek yýlýn
mahsulünü oluþturacak dal, dalcýk ve tomurcuklarýn
zarar görmemesi için sýyýrma þeklinde toplama
yapýlmamasý, hasadý yapýlan dalýn dikkatlice yerine
býrakýlmasý gerekir.  Hasatta fýndýðýn kýzýþmasýna
neden olan naylon çuval kullanýlmamalý, yerine jüt
veya file çuvallar kullanýlmalýdýr. Çuvallara toplanan
fýndýklar harman yerine taþýnýr. Harman yerlerinin
hafif bir meyil verilerek betondan yapýlmasý
uygundur. Harman yerine getirilen fýndýklar yýðýn
halinde býrakýlmamalý, 10-15 cm kalýnlýðýnda bir

tabaka halinde serilerek güneþli havalarda
kurumalarý saðlanmalýdýr. Harmanlama da fýndýðýn
iyice kurumasýna özen gösterilmeli, nem oraný
kabuklu fýndýkta % 12'yi iç fýndýkta % 6'yý
geçmemelidir. Kurumuþ fýndýklarý çuvallama sabah
erken veya akþam geç saatlerde yapýlmalý, fýndýklar
sýcak halde iken çuvallama yapýlmamalýdýr. Kuruyan
fýndýklar jüt veya fileli çuvallarda zemini tahta olan
depoda yüksek yýðýnlar oluþturmadan býrakýlmalýdýr.
Depo olarak kullanýlacak yerin serin, kuru ve
havalanabilir nitelikte olmasý durumunda ürün 1 yýl
kadar özelliði bozulmadan muhafaza edilebilir.
Hasat olgunluðundan önce toplanmýþ iyi
kurutulmamýþ ve fazla nemli fýndýklarýn muhafazasý
oldukça güç olup, kýzýþma,  acýlaþma ve küflenme
meydana gelir. Ayrýca insan ve hayvan saðlýðý için
zararlý olan aflatoksini oluþturan etmenlerin de
fýndýkta erken toplama, olumsuz koþullarda
harmanlama ve uygun olmayan depolama
þartlarýndan kaynaklanabileceði göz ardý
edilmemelidir.  

Karadeniz bölgesinde fýndýk hasadý, iklime
baðlý olarak yýllara göre deðiþmekle birlikte genel
olarak Aðustos ayýnýn birinci yarýsýnda
baþlamaktadýr. Fýndýk yetiþtirilen Bölge Ýllerinde
olduðu gibi Ýlimizde de her yýl  'Fýndýk Hasat ve Ýhraç
Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nca fýndýk
alanlarýnda yapýlan inceleme sonucunda hasat ve
ihraç tarihleri belirlenmektedir. Fýndýk hasat ve Ýhraç
tarihlerini Belirleme Komisyonu çalýþmalarý
neticesinde alýnan karara göre 2017 yýlý ürünü için
Samsun Ýlinde fýndýk toplanmasýna; sahil kuþakta
10.08.2017, orta kuþakta 05.08.2017, yüksek
kuþakta ise 15.08.2017 tarihlerinde
baþlanabilecektir. Fýndýk üreticilerimizin, Ýlimiz için
belirlenen hasat tarihlerini dikkate alarak fýndýk
hasadýna baþlamalarý, ayrýca hasat, harman ve
depolama iþlemlerini tekniðine uygun olarak
yapmaya özen göstermeleri, kaliteli ve randýmaný iyi
olan ürün elde önem arz etmektedir." 

FINDIK HASADI BAÞLIYOR 
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Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü
Sayýn Nail KIRMACI, yeni öðretim yýlýnýn baþlamasý
nedeniyle verdiði demeçte; "Yeni baþlayan eðitim ve
öðretim yýlý nedeniyle öðrencilerimizin saðlýklý
beslenebilmeleri açýsýndan okul kantinleri ve
yemekhanelerinin saðlýklý ve güvenilir gýda arzýný
saðlayabilmek için bu iþletmelerin denetimleri ve
kontrolleri kurumumuzun önceliði haline gelmiþtir.
Bu nedenle Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüklerimize yazýlý talimat
gönderilerek okul kantin ve yemekhanelerinin
denetimlerine öncelik verilmesi istenmiþtir.

Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden
beklenen uygarlýk seviyesine ulaþabilmesi ancak
bedensel ve zihinsel yönden güçlü, saðlýklý ve
yetenekli bireylerin varlýðýna baðlýdýr. Bu bireylerin
yetiþmesi için çocukluktan itibaren saðlýklý ve dengeli
beslenmenin çok büyük önemi vardýr. Gýda
güvenilirliði ve beslenme konularýnda birincil
üretimden son tüketiciye kadar olan gýda zincirinin
tüm aþamalarýnda eðitimin arttýrýlmasý, tüketicilerin
bilinçlendirilmesi saðlanmalýdýr. Tüm zinciri içine
alan bir yaklaþýmla gýda üretimi gerçekleþtirilmeli,
toplum saðlýðýnýn en iyi þekilde korunmasý için
zincirdeki her bir baðlantýnýn bir diðerinden güçlü
olmasý gerekmektedir. Ancak bu þekilde saðlýklý
bireylerin yetiþmesi mümkün olacaktýr.

Samsun merkezinde ve diðer ilçelerinde toplam
412 adet okul kantin iþletmesi olup, yasal mevzuata
uygunluðun saðlanýp saðlanmadýðý tüm eðitim-
öðretim yýl içinde yapýlan denetim ve kontroller ile

tespit edilmektedir. 2017 yýlý içerisinde okul
kantinlerine yönelik 552 denetim yapýlmýþtýr.
Uygunsuzluklarýn tespiti ve verilen süre içerisinde
tamamlanmadýðýnýn tespiti halinde gerekli idari para
cezasý uygulanmaktadýr. Bununla birlikte, okul
idarecileri ve hatta velilerin de sýk sýk okul kantini ve
yemekhanelerinde gözlemde bulunmalarý ve

karþýlaþtýklarý olumsuzluklarý Alo Gýda 174
aracýlýðý ile kurumumuza bildirmeleri gýda
güvenliði zincirini daha etkili hale
getirecektir. Çünkü en iyi denetçi tüketicidir. 

Çocuklarýmýzýn daha saðlýklý
beslenebilmeleri için, Ýl Müdürlüðümüz
tarafýndan etkin kontrollerimiz devam
etmektedir. Okul yönetimi tarafýndan
yapýlan denetimlerde gýda güvenilirliði ve
hijyen þartlarýnda tespit edilen eksikliklerin
okul yöneticileri tarafýndan Ýl/Ýlçe
Müdürlüklerimiz ile paylaþmasý ve
öðrencilerimizin daha güvenilir ve saðlýklý
gýdaya eriþimi için iþbirliði halinde
çalýþmalarýn devamlýlýðý için gayret
göstermekteyiz" demiþtir.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca, Kýrsal
Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý
kapsamýnda Tarýma Dayalý Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Hakkýnda Teblið 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayýlý
Resmi Gazetede tarihli Resmi yayýmlanarak yürürlüðe
girmiþtir. 

Konu ile ilgili açýklama yapan  Samsun Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Vekili Nail KIRMACI
þunlarý söyledi: "Bu Tebliðin amacý; 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 belirlemektir"
dedi.

Hibe programý ile Küçük ve orta ölçekli ekonomik
faaliyetlere yönelik yatýrým tesislerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadýr. Program kapsamýnda Ýlimizde;
1- Yaþ meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama

yatýrýmlarý hariç bitkisel ürünlerin iþlenmesi,
paketlenmesi ve depolanmasý ,

2- Ham derinin iþlenmesi ve günlük en fazla 20 baþ
hayvan kesim kapasiteli mezbaha yapýmý , 

3- Soðuk hava deposu , 
4- Çelik silo yapýmý , 
5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre iþlenmesi,

paketlenmesi ve depolanmasý tesisi ,  
6 -Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralarýn yapýmý  
7- Bu Teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili

tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ tesisler ile bu
teblið kapsamýnda yapýlacak tesislerde, ayrýca üç
dekardan küçük olmamasý þartýyla örtü altý kayýt
sistemine kayýtlý mevcut modern seralarda
kullanýlmak üzere; yenilenebilir enerji
kaynaklarýndan jeotermal ve biyogazdan ýsý
ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneþ ve rüzgar
enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapýmý,

8 - Kýrsal ekonomik altyapý yatýrým konularýndan;
1 -Çiftlik faaliyetlerinin geliþtirilmesine yönelik altyapý

sistemlerinden ; 
a) Balýkçý barýnaklarýnýn modernizasyonu, balýkçý

barýnaklarý ile birlikte iç sularda, denizlerde ve
havuzlarda yetiþtiricilik yapan iþletmeler için
buzlama makinesi, balýk nakil tanký (Balýk nakil
tanký üretimi ile orantýlý olmalý), kafes ve kafes aðý,

balýk boylama makinasý, fish pump, tambur filtre,
tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boþaltma
aparatý.

b) Çiftlik gübresi depolama ve/veya iþleme ve daðýtma
sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya iþleme
tesisi olanlara çiftlik gübresi daðýtma sistemleri ,
ceviz hasat makinesi. 

c)  Yaylacýlar ve gezici arýcýlar için çekilir tip güneþ
paneli, çekilir tip karavan, yaylacýlar için çadýr ahýr
ve aðýl, arýcýlar için bal süzme, sýr alma, bal
dinlendirme.

d) Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Baðýmsýz
veya blok þeklinde tünel), meyve bahçelerinde don
ve dolu zararýný engellemeye yönelik sistemler,
mantar yetiþtiriciliðine yönelik sera, faal durumda
olup yenilenebilir enerji kullanacak seralarýn
modernizasyonu için ýsýtma sistemi, ýsý perdesi,
polikarbon sera örtüsü.  

e) Tarýmsal üretimiyle orantýlý çiftlik içinde üretilen
ürünlerin iþlenmesine yönelik iþleme tesisleri, soðuk
hava deposu, soðuk oda, þoklama ünitesi, çelik silo,

f) Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet
kapasiteli taþýnabilir kanatlý kümesi, süt soðutma
tanklarý, süt saðým sistemleri, yem karma
(sabit/hareketli), yem kýrma/ezme, büyükbaþ yemlik
ve suluk küçükbaþ yemlik ve suluk, hayvan padok
sistemleri, üstü kapalý kaba yem deposu yapýmý 

2- Biliþim sistemleri ve eðitimi: Sürü yönetim sistemi,
Bakanlýk kayýt sistemlerine entegre biliþim sistemleri
ile ekipmanlarý ve sadece tarýmsal kooperatiflere
yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalýþacak su
ürünleri mezat sistemi.

Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI, konuþmasýnýn
devamýnda: Proje Hibe üst limitleri olarak  Kýrsal
ekonomik altyapý yatýrýmlarýndan  Yeni Tesis yapýmlarý
için; 2.000.000 TL., Kapasite Artýrýmý ve Teknoloji
Yenileme için 1.500.000 TL. ve  Tamamlama Projeleri
için 1.750.000 TL. olan Hibeye esas Proje tutarlarýnýn
KDV Hariç %50'sine Hibe desteði verilebileceðini; Çiftlik
Faaliyetlerinin Geliþtirilmesine Dair Altyapý Sistemlerine
Yönelik Yatýrýmlar ile Biliþim Sistemleri ve Eðitimi
Yatýrýmlarý için ise 30.000 TL ve  500.000 TL. arasýndaki
Hibeye esas Proje tutarlarýnýn da KDV Hariç % 50'sine
Hibe desteði verilebileceðini ifade ederek konuþmasýna
þöyle devam etti:

Gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan bu tebliðde
belirtilen usul ve esaslara göre hazýrlanan baþvuru
dosyasýnýn giriþi yine gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan
bu tebliðin yayýmlandýðý 13 Eylül 2017 tarihinden
itibaren 90 (doksan) gün içerisinde elektronik að
"www.tarim.gov.tr" internet adresinden yapacaklardýr.
Baþvuracak gerçek ve tüzel kiþiler program konusunda
Ýl Müdürlüðümüz Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme
Þubesinde  Ýl Proje Yürütme Biriminden bilgi alabilirler."

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi
Programý 12. Etap Tebliði Yayýnlandý

Okul Kantinlerinde Gýda Güvenilirliðine Dair
Denetim ve Kontroller
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Güney Amerika'da binlerce yýldýr pirinç ve
buðdayýn yerini tutan çok geniþ alanlarda tüketilebilen
Kinoa, ayný zamanda ilaç endüstrisinde de kullanýlan
bir bitkidir. Yapýlan araþtýrmalar sonucu Kinoanýn yüksek
oranda protein içerikli olmasýnýn yanýnda vücudumuzun
temel yapý taþlarý olan ve dýþarýdan gýdalar yoluyla
aldýðýmýz 8 farklý aminoasidin tamamýný bünyesinde
bulundurduðu belirtilmiþtir. 

Bu özellikleriyle, vejetaryen beslenmede tercih
edieln Kinoa, birçok kanser türünü tetiklediði belirtilen
'Gluten'i bünyesinde içermeyen nadir tahýllardan olmasý
yanýyla da çölyak hastalarý ve gluten alerjisi olanlarýn
sofralarýnda kýymetli hale gelmeye baþlamýþtýr. Bu
bitkinin gitgide önem arz etmesinin sektörümüzü
ilgilendiren yaný ise; azalan su kaynaklarýna karþýn, çok
zorlu ve kurak þartlarda dahi yetiþebilmesi ve tarýmýnýn
buðday kadar kolay olmasýdýr.

Samsun Ýlinde, daha önceden birkaç ilçede Kinoa
ekim denemesi yapýlmýþ fakat çeþit seçimi- uygulama
hatalarý gibi bazý olumsuzluklardan dolayý baþarýlý
olunamamýþtýr. Atakum Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðünün, Atakum ilçesinin Kinoa tarýmý için uygun
olduðunu belirlemeleri üzerine, ilçeye baðlý Kamalý
köyünde genç çiftçi Mesut CANDAN'ýn 1,5 dekarlýk
alanýnda deneme ekimi gerçekleþtirilmiþtir.  

Konu ile ilgili mikrofon uzattýðýmýz, denemenin
yürütücülerinden Atakum Ýlçe Tarým Müdürlüðü
personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Esra CENGÝZ þunlarý
söyledi: " Kinoa bitkisi Türk tarýmý için henüz çok yeni
olmasýna raðmen Kinoa Yetiþtiricileri Derneðinin
yapmýþ olduðu çalýþmalar neticesinde ülkemizde birçok
üretici için alternatif ürün haline gelmeye baþlamýþtýr.
Ülkemizde ekimi yaygýnlaþan Kinoanýn verimi kýraç
arazilerde asgari 250 kg/ dekar olurken, ekimden
hasada kadar gerekli tüm bakým, sulama ve gübreleme
iþlemleri uygun yapýldýðýnda bu rakam 350 kg/
dekar'lara çýkabilmektedir. 

Kinoa bitkisinin yetiþtiriciliði buðday tarýmýyla
ortak noktalara sahiptir. Ayný buðday gibi ekilen bitki

120 günde hasada gelmektedir. Buðday tarýmýnda
kullanýlan biçerdöverlerin Kinoa tohumu boyutuna
uygun elekleri kullanýlarak hasat
gerçekleþtirilebilmektedir. Ekim zamaný bölgesel olarak
deðiþmekte olup, kýþýn sonunda kar yaðýþý
görülmeyecek bir döneme girildiðinde ekim yapýlmasý
gerekmektedir. Kinoa bitkisi soðuða, kuraða ve dona
dayanýklýlýðýndan dolayý Türkiye þartlarýnda hemen her
bölgede yetiþtirilme imkânýna sahiptir.

Yapýlan bu örnek çalýþma ile ilimiz ve bölgemizde
deðiþimi takip eden üreticilerin, fazla kazanç
saðlayamadýklarý geleneksel tarým ürünlerinden
uzaklaþarak kendilerine alternatif ve kazançlý bir üretim
olan Kinoa yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþmasýný ümit
ediyoruz. Halen ihtiyaç duyulan Kinoa miktarýndan
daha düþük ekim gerçekleþtiðinden dolayý fiyat
anlamýnda elini çabuk tutan üreticilerin yüzünü
güldüreceðe benziyor."

Kinoa denemesi için evinin yanýndaki 1.5 dekarlýk
araziyi tahsis eden üretici Mesut CANDAN ise þunlarý
söyledi: "Ben aslýnda genç çiftçi destekleri için
baþvurmuþtum. Ýlçe Müdürlüðümüzden bize böyle bir
teklif getirildiðinde, tabi daha öncesinden bildiðimiz
duyduðumuz bir ürün olmadýðý için araþtýrdým.
Ýnternetten ulaþtýðým bilgiler ve en önemlisi Ýlçe
Müdürlüðü çalýþanlarýnýn detaylý izah ediþi sonrasý ikna
oldum ve ilk etapta evimizin yanýndaki bu küçük alanda
denemeyi gerçekleþtirdik. Sonuçtan memnunuz,
önümüzdeki sene Türkiye Kinoa Üreticileri Derneði'nin
alým garantisi ve Samsun Büyükþehir Belediyemizin
destek sözüyle de cesaretlenerek daha geniþ bir alanda
üreticisi olmayý kýsmetse düþünüyoruz."    

Son olarak mikrofon uzattýðýmýz Atakum Ýlçe
Tarým Müdürü Yener GÜNAY da þunlarý söyledi: "Kinoa
yeni bir bitki ve ülkemiz özellikle de bölgemiz için
uygunluðu tartýþýlmaz. Biz bunun farkýna vardýktan
sonra, ilgili arkadaþlarýmýzýn özverili çalýþmalarýna
üreticimizin gayret ve uyumu eklendiðinde aldýðýmýz bu
sonuçtan elbetteki memnuniyet duyuyoruz. Halen
ithalatçý olduðumuz üründe, milli menfaatlerimiz gereði
mümkün olduðunca üretici pozisyona geçmeyi diliyor,
mesai saatleri gözetmeden bizzat ilgilenen
arkadaþlarýmýza teþekkürlerimi sunuyorum."

KÝNOA SAMSUN'DA UMUT VERDÝ
Samsun Valisi Sayýn

Osman Kaymak'ýn da
katýlýmýyla, 19.08.2017
Cumartesi günü saat 10.00'da
Samsun- Sinop Ýlleri Su
Ürünleri Yetiþtiricileri Birlik
Baþkanlýðý ve Samsun Ýl Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü tarafýndan Serra
Otel'de 'Karadeniz'de Büyük
Alabalýk Yetiþtiriciliði' konulu
toplantý düzenlendi.

Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþýnýn okunmasýnýn
ardýndan bir konuþma yapan
Samsun Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Nail
KIRMACI þunlarý söyledi;
"Ýlimiz su ürünleri üretimi
bakýmýndan sahip olduðu balýkçý barýnaklarý, baraj
gölleri sektörün öncü paydaþlarý ve paketleme
tesislerinin varlýðý ile çok büyük bir potansiyele sahip.
Yine ilimiz su ürünleri yetiþtiriciliði ve avcýlýk
konusunda da oldukça önemli bir noktada.
Ülkemizde 2016 yýlý TUÝK rakamlarý çerçevesinde,
yakalanan- üretilen 335 bin tonluk balýðýn 55 bin
tonu Samsun'da üretilmiþtir. Bu rakam Türkiye
ortalamasýnýn % 15'ine tekabül etmektedir. Ancak
avcýlýk yoluyla balýk üretimi yýllara göre rakamlar
incelendiðinde çok fazla bir artýþ gösterememektedir.
Bu toplantýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Her zaman
yanýmýzda olan baþta Sayýn Valimize ve diðer
katýlýmcýlara çok teþekkür ediyorum".

Ardýndan Samsun-Sinop Ýlleri Su Ürünleri
Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Osman PARLAK da bir
konuþma yaparak, Samsun ve Sinop illerinde su
ürünleri yetiþtiriciliði ve avcýlýk konularýnda güncel

bilgiler verdi. Sonrasýnda mikrofonu alan, Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Balýkçýlýk ve Su
Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuð ATALAY ise
þunlarý ilave etti; "Dünyada yaklaþýk 170 milyon ton
balýk üretiliyor. Bunun 100 milyon tonu avcýlýktan, 70
milyon tonu da yetiþtiricilikten elde ediliyor. Bu 100
milyon tonu artýk artýrmanýn imkâný yok. Bilim
insanlarý diyorlar ki, hem teknoloji hem artan talep
artýk stoklarý sýnýr noktasýna getirdi. Yani daha fazla
balýk avlayamayýz!  O zaman artan ihtiyacý da
yetiþtiricilikle karþýlayacaðýz. Yaklaþýk bu seneki
üretimimiz 253 bin tondu. Bu önemli bir artýþla bu
seviyeye geldi. Son on yýlda bu sektörün büyümesi %
90 üretim artýþýmýz var.".

Son olarak bir konuþma yapan Vali Osman
KAYMAK da konuþmasýnda; "Deðerli Arkadaþlar; Bu
gün aranýzda olmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum. Gerçekten çok önemli bir toplantý

yapýyoruz. Üç tarafý sularla çevrili bir ülkeyiz.
Balýkçýlýk konusunda dünyadaki rakiplerimizi
hedef alarak önümüze bakmamýz lazým. Bu
konuda Japonya'yý, Danimarka'yý ve Ýsveç'i
görmek lazým... Buralardaki balýk tüketimi,
balýk üretimi sektör bakýmýndan bir birini
takip ediyor. Ben Samsun'da göreve
baþlayalý bir ay oldu. Þüphesiz bu zaman
zarfýnda Samsun'u ve Samsunlularý tanýmaya
çalýþýyorum. Samsun'da insanýmýzýn daha
mutlu olmasý için refah seviyesinin
yükselmesi için çalýþmalar yapýlýyor. Þüphesiz
ilimizde devam eden çalýþmalar var.
Bahsedildiði gibi ilimiz bir spor kenti, saðlýk
kenti, tarým kenti ve turizm kenti unvanlarýný
almaya çalýþýyoruz."dedi.

Karadeniz'de Büyük Alabalýk Yetiþtiriciliði
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Ýç sulardaki su ürünleri populasyonunun
artýrýlmasý amacýyla her yýl düzenli olarak yapýlan
balýklandýrma çalýþmalarý kapsamýnda, Ýlimizde
bulunan göl ve göletlere toplam 60 bin adet pullu
sazan yavrusu býrakýldý.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn 2017
Yýlý Balýklandýrma Projesi kapsamýnda Ýlimize tahsis
edilen ve Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma Üretme ve
Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü tarafýndan üretilen pullu
sazan yavrularý Samsun'a getirilerek önceden tespiti
yapýlan doðal göl ve göletlere býrakýldý.

Konu ile olarak Samsun Ýl Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdür Vekili Bekir KARAOSMANOÐLU

yaptýðý açýklamada; iç sularýmýzdaki balýk varlýðýnýn
devamlýlýðýnýn saðlanabilmesinin büyük önem
taþýdýðýný vurgulayarak, balýklandýrma çalýþmalarýyla
gölet ve akarsulardaki mevcut balýk varlýðýnýn
korunmasý, ekonomik deðeri yüksek balýk ürünlerinin
artýrýlmasý ve vatandaþlarýn hayvansal protein
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn hedeflendiðini söyledi.
Ortalama 3- 5 gram aðýrlýðýndaki sazan yavrularýnýn
3- 4 yýl sonra avlanabilir asgari boy olan 40- 50
cm'ye ulaþacaðýný belirten KARAOSMANOÐLU,
balýklandýrma çalýþmalarýnda özellikle amatör
balýkçýlarýn avcýlýk yoluyla yararlanabileceði su
kaynaklarýný tercih ettiklerini kaydederek; su
kaynaklarýnýn kirletilmemesi ve suyun tasarruflu
kullanýlmasýnýn yaný sýra avcýlýkta belirlenen yasak ve
sýnýrlamalara titizlikle uyulmasýnýn sularýmýzdaki
doðal yaþamýn devamlýlýðý ve sürdürülebilirliði
açýsýndan çok önemli olduðunu da sözlerine ekledi

Ülkemizde büyükbaþ
hayvanlar ile küçükbaþ hayvanlar
küpelenerek ulusal veritabanýnda
kayýt altýna alýnmakta, mevcut kayýt
sistemi vasýtasýyla hayvanlarýn
hareketleri ve hastalýklarý
izlenebilmektedir. Kayýt sisteminde
kayýt altýna alýnan hayvanlarýn tür,
ýrk, cinsiyet ve doðum tarihi
bilgilerinin sorgulanabilmesi
amacýyla Bakanlýðýmýzca Küpe Sorgulama - T.C. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý web sayfasý hazýrlanarak
kullanýma açýlmýþtýr. Söz konusu adresten hayvanýn küpe numarasý girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir .

Web sayfasýndan SORGULAMA YAPMAK ÝÇÝN TIKLAYINIZ 
Cep telefonlarýna küpe sorgulama programý indirmek içinde

Denizlerde gýrgýr ve trol yöntemiyle avlananlar
için 1 Eylül'de av yasaðý sona ererek yeni sezon
baþladý. Yeni sezonla birlikte balýkçýlara birtakým
uyarýlarda bulunarak bazý hususlara dikkat çeken
Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürümüz
Nail KIRMACI konuyla ilgili yaptýðý açýklamasýnda
þunlarý söyledi:  

"Önümüzdeki av Sezonu boyunca Yunuslar,
Foklar, Deniz Alalarý ve Mersin balýklarýnýn bütün
karasularýmýzda avlanmalarý yasaktýr. Tüp, nargile,
maske, zýpkýn ile dalýþ yapýlarak, þnorkel ve su altý
tüfekleri kullanýlarak su altýnda ticari amaçlý balýk
avcýlýðý yasaktýr. Gýrgýr aðý kullanan balýkçý gemileri
için Bakanlýk Ýl veya Ýlçe Müdürlüklerinden aðlarýn

derinliðini gösterir, bir yýl geçerli ölçüm
belgesi alýnmasý zorunludur. Gýrgýr aðlarýyla
hamsi avcýlýðý 16.00-08.00 saatleri
arasýnda yapýlýr. Gýrgýr aðlarý belirtilen
saatler dýþýnda, hamsi avlamak amacýyla
denizde bulundurulamaz. Karasularýmýzda
gýrgýr aðlarý ile kýyýdan itibaren 24 metre
derinlikten sýð sularda avcýlýk yapýlmasý
yasaktýr. Fanyalý aðlarda að göz açýklýðý 1
Eylül 2017 tarihinden itibaren 36 mm ve
üzeri olarak uygulanacaktýr. 

Ayný þekilde kalkan avcýlýðýnda
kullanýlacak aðlarýn göz açýklýklarý 1 Eylül
2017 tarihinden itibaren 400 mm'den

küçük olamayacaktýr. Limanlarda, balýkçý
barýnaklarýnda, barýnma ile çekek yerlerinde ve bu
yerlerin giriþinde ana mendireðin baþýndan itibaren
100 m yarýçaplý alanda su ürünleri avcýlýðý yasaktýr.
Unutulmamalýdýr ki ideal avcýlýk dengeli avcýlýktýr.
Aþýrý ve kuralsýz avcýlýk, geleceðimizin ve çok önemli
bir zenginliðimizin yok edilmesi demektir. Amacýnýz
günü kurtarmak deðil, geleceði kurtarmak olmalýdýr.
Denetimler sonucunda, su ürünleri avcýlýðýna getirilen
düzenlemelere aykýrý hareket edenler hakkýnda; idari
para cezasý, ürünlere el konulma, ruhsatýn geçici süre
ile geri alýnmasý ve iptali gibi yaptýrýmlarýn
uygulanacaðýný hatýrlatýr, balýkçýlarýmýza bol bereketli
bir av sezonu dilerim".

Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü, Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Þubesi Kontrol
Ekipleri, Samsun Balýk Hali ve Balýk nakliye
araçlarýnda 14- 15/ 09. 2017 tarihlerinde
denetimler yaptý.

Denetim ekipleri yaptýðý denetimlerde; balýk
mezat yerlerinde balýk boy yasaklarýna uyulup
uyulmadýðýný kontrol etti. Gece boyu Balýk Halinde
yapýlan denetimlerde,  1380 Sayýlý Su Ürünleri
Kanunu'na aykýrý olarak avlanan ve boy yasaðýna
uymayan su ürünlerine el konuldu. Denetimlerde 32
kasa mezgit ile 27 adet Kalkan balýðýna el konularak
2 Komisyoncu firmaya yasal iþlem yapan denetim
ekipleri, el koyduðu su ürünlerini Mili Emlak
Müdürlüðüne teslim etmek üzere Balýk Halinde Ýl
Müdürlüðüne ait soðuk hava deposunda muhafaza
altýna aldý.

Yasaklara Uymayanlara Cezai Ýþlem
Uygulanacak

2016- 17 av sezonunun baþlamasýyla birlikte
Balýk Hali denetimin yaný sýra, Samsun Ýl genelinde
tespiti yapýlan perakende satýþ noktalarýnda da

denetim çalýþmalarý sýklaþtýrýldý. Kontrol ve Denetim
ekipleri tarafýndan yapýlan denetimlerde,
sürdürülebilir balýkçýlýðýn saðlanmasý amacýyla
özellikle boy olarak küçük balýklarýn ve av yasaðý
olan türlerin satýþýnýn yapýlýp yapýlmadýðý da
denetleniyor. 

Samsun Balýk Halinde yapýlan Denetime, Su
Ürünleri Þube Müdürü ve çok sayýda denetim ekibiyle
birlikte katýlan Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdür V. Bekir KARAOSMANOÐLU konuyla ilgili
yaptýðý açýklamada, gelecek nesillerin su ürünleri
kýtlýðý yaþamamasý ve bol balýk tüketebilmesine
destek olmak için vatandaþlarýmýzýn denetime
katýlmalarýný istedi. 

Denizlerde Av Yasaðý Sona Erdi

Su Ürünleri Denetimleri Sýklaþtýrýldý

Samsun Ýli Ýç Sularý Balýklandýrýldý

Küpe Sorgulama Web Sayfasý Kullanýma Açýldý
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Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü V. Nail
KIRMACI, Samsun'da 2017 yýlýnda Buzaðý
Desteklemesi kapsamýnda toplam 27 milyon 836 bin
TL destekleme ödendiðini belirtti. 

Nail KIRMACI yaptýðý açýklamada; "Hayvancýlýk
desteklemelerinde soy kütüðüne kayýtlý buzaðýlar için
700 TL olmak üzere yetiþtiricilere buzaðý baþýna 550
TL destekleme ödenmektedir. Ýlimizde buzaðý
desteklemesinden 29.150 iþletmede 77.685 buzaðý
yararlanmýþ olup, toplam destekleme miktarý 27
milyon 836 bin TL'dir. Destekleme ödemeleri 3
dönem içerisinde yapýlmakta olup, ilk 2 dönem
ödemesi gerçekleþtirilmiþtir. 3. dönem ödemeleri için
hak ediþleri hazýrlanarak ödenmek üzere
Bakanlýðýmýza gönderilmiþtir." dedi. 

Yetiþtiricilerin desteklemelerden azami oranda
yararlanabilmeleri için dikkat etmeleri gereken
durumlara da deðinen Ýl Müdür V. Nail KIRMACI,

açýklamasýnýn devamýnda; "Yetiþtiricilerimizin bir
maðduriyet yaþamamasý için buzaðýlarýnýn Türkvet
sistemine kaydedilmesi, 4 ay iþletmede bulunmasý ve
programlý tüm aþýlamalarýný yaptýrmasý
gerekmektedir " dedi.

Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri
Merkez Birliði ve Merkez Birliðine üye Damýzlýk Koyun
Keçi Yetiþtiricileri Ýl Birliklerince, 500 baþ kapasiteye
sahip damýzlýk koç- teke üretimine yönelik yeni
iþletme kurulmasý veya mevcut iþletmelerin
kapasitelerinin 500 baþa sahip olacak þekilde
artýrýlmasýný, rehabilitasyon yatýrýmlarýný ve bu

iþletmelerden damýzlýk koç-teke alýmý yapacak Birlik
üyesi yetiþtiricilerinin desteklenmesini kapsayan
teþvikler için 11 Temmuz'da baþlayan baþvuru süresi
10 Aðustos'ta dolmuþtur. Bu süre boyunca üreticilerin
baþvurduðu yatýrým konularý ise þunlardýr;

Birlikler; Yeni yatýrým veya kapasite arttýrýmý/
rehabilitasyon konusunu kapsayan inþaat yapýmý,
makine alet ve ekipman alýmý desteklerinden bir kez
yararlanabilirler. Damýzlýk koç- teke alýmýndan
yararlanamazlar.

Birlik Üyesi Yetiþtiriciler; Hibe desteði
kapsamýnda her 50 baþ anaç hayvana kadar bir baþ
koç- teke olmak üzere en fazla 5 baþ damýzlýk teke
veya damýzlýk koç alabilir ve destekleme hibesinden
bir kez yararlanabilirler.

Hibe Oranlarý; Hibe oraný birlikler için inþaat
yapýmý, makine alet ve ekipman alýmýna ait
gerçekleþme tutarýnýn %50'si ile sýnýrlýdýr. Birlik üyesi
yetiþtiriciler için damýzlýk koç-teke satýn alan birlik
üyesi yetiþtiricilere alým tutarýnýn %50'si ile sýnýrlýdýr.

Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren
"Düve Alým Desteklenmesine Ýliþkin Proje"
kapsamýndaki baþvurular Bakanlýðýmýzca belirlenen
Ýlimizin de içerisinde bulunduðu illerde baþlamýþtýr.

Baþvuru Yeri ve Zamaný: Bu hibe desteðinden
yararlanmak isteyen yetiþtirici/ üreticiler iþletmenin
bulunduðu /ikamet edilen il /ilçe müdürlüklerine,
baþvurularýný bizzat kendileri tarafýndan yapmasý
þarttýr. 2017 yýlý için baþvurular 11 Eylül- 10 Ekim
2017 tarihleri arasýnda alýnacaktýr.  

Destekleme Konularý ve Hibe Oraný: TÜRKVET
'e kayýtlý sýðýr iþletmesi olan yetiþtiricilere en az 20, en
çok 200 baþ düve alým bedelinin  % 30 hibe olarak
verilmektedir.

Hibe Programýna Kimler Baþvuru Yapabilir: 
a) Gerçek Kiþiler, b) Tüzel Kiþiler
Her müracaat sahibi düve alým desteðinden

sadece bir defa yararlanabilir.
Hibe desteðinden þirket ortaðý olarak

yararlanan yetiþtiri/üretici þirket ortaklýðýndan ayrýlsa
dahi hibe desteðinden bir daha yararlanamaz.

Hibe Programýndan yararlanmak için
baþvuruda bulunacak yahut yararlanamayacak
gerçek ve tüzel kiþilerde aranacak þartlarlar web
sitemizde detaylý verilmiþ olup, 

Hibe Desteði Kapsamýnda olan Hayvanlar ise
þu þekildedir; 

"Kombine ve etçi damýzlýk gebe düve fiyatý

8.500 TL/baþ"
"Kombine ve etçi 8-13 aylýk damýzlýk boþ diþi

sýðýr fiyatý 5.000 TL/baþ"
Destek kapsamýna girecek kombine etçi ýrklar

Simental, Kýrmýzý/ Siyah Angus, Hereford,
Limuzin,Þarole  ve Belçika Mavisi olarak
belirlenmiþtir. Düve alýmlarý  Düve Yetiþtirici
Merkezleri, Hastalýktan ari Ýþletmeler, TÝGEM ve Tarým
Kredi Kooperatiflerinden  gerçekleþtirilecektir. 

Üreticilerimizin düve alým desteklemelerinden
yararlanabilmeleri için baþvurularýný yapmak üzere
yukarýda belirtilen tarihler arasýnda gerekli belgelerle
birlikte Ýl/ Ýlçe Müdürlüklerine gelmesi gerekmektedir.
Ýlgililere önemle duyurulur.  

Yetiþtiricilere Buzaðý Desteklemesi Ödendi 

Düve Alým Hibe Desteði Baþvurularý Baþladý Damýzlýk Koç Teke Yetiþtiriciliði Yatýrýmlarý
Destek Baþvurularý Tamamlandý

Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
Çarþamba, Havza, Ýlkadým ve Bafra ilçelerinde
Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý ile
ortaklaþa Serbest Veteriner Hekimlere yönelik
Bilgilendirme Toplantýlarý düzenledi. 

Toplantýya, Hayvan Saðlýðý ve Yetiþtiriciliði Þube
Müdürü Turgut GÜLER, Samsun Sinop Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odasý Baþkaný Mahmut
ÇETÝNKAYA, Veteriner Hekimler Ersel Reha EREN ve
Sabri AKMAN ile Serbest Veteriner Hekimler katýldý.

Kamu özel sektör iþbirliðinin önemine deðinen
Þube Müdürü Turgut GÜLER; "Ýl Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Müdürlüðü olarak
tüm paydaþlarýmýzla iþbirliði
içerisinde çalýþarak,
yetiþtiricilere en iyi hizmeti en
hýzlý þekilde vermenin gayreti
içerisindeyiz. Yetiþtiricilerimize
daha kaliteli hizmet sunmak
maksadý ile Veteriner
Hekimleri Odasýyla suni
tohumlama uygulamalarý ve
sýðýr cinsi hayvanlarýn
tanýmlanmasý konularýnda
iþbirliði yapýlarak protokolle

yetki devri yapýldý. Protokol kapsamýnda verilen
hizmet Ýl/ Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüklerince denetlenmektedir" dedi. 

Toplantýlarda Ýlimiz hayvancýlýðý, hayvan saðlýðý
çalýþmalarý, hayvancýlýk desteklemeleri, büyükbaþ
hayvanlarýn kimliklendirme iþlemleri, klinik
denetimleri, aþýlama programlarý ve serbest veteriner
hekimlerin yükümlülükleri ile ilgili bilgiler verilirken; Ýl
Müdürlüðümüz ve Serbest Veteriner Hekimlerin
taleplerinin aktarýlmasý ve çözüm önerilerinin istiþare
edilmesi ile sona erdi. 

Serbest Veteriner Hekimlerle Bilgilendirme Toplantýsý Yapýldý



samtim ekim 2017 332 samtim ekim 2017 33

haber haber

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Dr. Ahmet
Eþref FAKIBABA, yeni eðitim döneminde Türkiye
genelindeki 32 bin 128 okulda 6 milyon öðrenciye
60 bin ton okul sütü daðýtýlacaðýný bildirdi. Bakan, 25
Ekim 2017 tarihinde ihalesi yapýlacak olan Okul Sütü
programýyla ilgili olarak aþaðýdaki açýklamayý yaptý:

"Geleceðin yetiþkinleri olacak anasýnýfý ve
ilkokul çaðýndaki öðrencilerimize süt içme
alýþkanlýðýný kazandýrmak, yeterli ve dengeli
beslenmelerine katkýda bulunarak saðlýklý büyüme ve
geliþmelerini saðlamak amacýyla Okul Sütü Programý
uygulanmaktadýr. Türkiye'deki toplam süt üretim
miktarýmýz yýllýk 18,5 milyon tondur. Bu sütün
yaklaþýk 9 milyon tonu sanayiye gitmektedir. Okul
Sütü Programýnda ise yýlda yaklaþýk 60 bin ton süt
kullanýlmaktadýr.

Okul Sütü Programýný Bakanlýðýmýz
koordinasyonunda, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk
Bakanlýðýnca ortaklaþa olarak ülkesel ölçekte 2011-
2012 eðitim öðretim yýlýndan itibaren uyguluyoruz. 6
yýldýr baþarýyla uygulanan bu program kapsamýnda
toplam 1 milyar 500 milyon kutu (300 bin ton süt )
süt daðýtýmý gerçekleþtirildi. Bu uygulama döneminde
ise yaklaþýk 32 bin 128 okulda 6 milyon 56 bin 400
öðrenciye 60 bin ton okul sütü daðýtýmýný planlýyoruz.

Programýn 7. uygulama yýlýndaki okul sütü
daðýtýmý, 2017-2018 eðitim öðretim yýlý ikinci
döneminin baþlangýç tarihi olan 05 Þubat 2018

tarihinde baþlayacak ve dönem boyunca devam
edecek. 200 ml sade, yaðlý UHT içme sütü,
öðrencilerimize pazartesi, çarþamba ve cuma
günlerinde, haftada 3 gün süreyle daðýtýlacak."

Ýhale 25 Ekim 2017 Tarihinde Yapýlacak
2017-2018 eðitim öðretim yýlýnda baþlayacak

olan Okul Sütü temini, 4734 Sayýlý Kamu Ýhale
Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre "Açýk Ýhale"
usulüyle 25 Ekim 2017 Çarþamba günü saat
14.30'da Bakanlýðýmýzda yapýlacak olup ihale
dokümanlarýna 'Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý
Hayvancýlýk Genel Müdürlüðü 4. Kat 417 Nolu Oda
Eskiþehir Yolu 9. Km. Lodumlu- Ankara' adresinden
veya https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet
adresinden ulaþýlabilmektedir.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Dr. Ahmet
Eþref FAKIBABA, okullarda daðýtýmý yapýlacak olan
Okul Üzümü ile ilgili olarak aþaðýdaki açýklamayý
yaptý:

."Bakanlýðýmýz koordinasyonunda, Milli Eðitim
Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa
yürütülen "Okul Öncesi ve Temel Eðitim Birinci
Kademe Okullara Kuru Üzüm Daðýtýmý Programý"
uygulanmaya devam ediyor. Uygulama ile
öðrencilerimize kuru meyve tüketim alýþkanlýðý
kazandýrmayý, öðrencilerin yeterli ve dengeli

beslenmelerine katkýda bulunmayý amaçlýyoruz.
Ýlk olarak 2015 yýlý Þubat-Haziran döneminde

Tariþ Tarým Satýþ Kooperatifleri Birlikleri kanalýyla
temin edilen kuru üzümlerin daðýtýmý ile baþlanan
uygulamayla yaklaþýk 604 ton kuru üzüm daðýtýmý
yapýlmýþtý. Daha sonra 2016 yýlý içerisinde TMO
kanalýyla 2.606 ton kuru üzüm daðýtýmýný
gerçekleþtirdik. 2017 yýlý içerisinde ise okullarda kuru
üzüm daðýtým görevi Türkiye Tarým Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliðine verildi. Bu kapsamda
2017 yýlý Þubat-Haziran döneminde 4.121 ton kuru
üzüm daðýtýmý yapýldý.

Yeni baþlayan 2017/ 18 eðitim döneminin ilk
bölümü için de Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliði ile gerekli planlamalarý yaptýk.Bu
kapsamda okul sütü yapýlmayan diðer iki günde 25
gr paketler halinde toplam 4 bin 200 ton okul
üzümünün 14 hafta boyunca daðýtýmý yapýlacak.
Uygulamadan, anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý
ve temel eðitim birinci kademede (ilkokul) 81 ildeki
32 bin okulda öðretim gören yaklaþýk 6 milyon
öðrencimiz yararlanacak."

Etlerin Deðerlendirilmesi ve Muhafazasý

Ýlimizdeki hayvan pazarlarýnda denetlemelerde
bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nail
KIRMACI, Ýl Müdürlüðü olarak Kurban Bayramý için
gerekli tedbirlerin alýndýðýný söyledi.

Ýl Müdürü Nail KIRMACI, Ýl Müdür Yardýmcýsý
Bekir KARAOSMANOÐLU ve Hayvan Saðlýðý ve
Yetiþtiriciliði Þube Müdürü Turgut GÜLER hayvan
pazarýnda denetlemelerde bulunarak satýcýlarla
sohbet etti. Çalýþmalara dair açýklamada bulunan Ýl
Müdürü Nail KIRMACI, vatandaþlarýn saðlýklý biçimde
kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli
çalýþmalarý yaptýklarýný ifade etti. Pazarlarýn giriþ
noktalarýna veteriner kontrol noktalarý koyduklarýný
belirten Ýl Müdürü Nail KIRMACI, "Veteriner
hekimlerimiz bu noktalarda mesai mefhumu
gözetmeksizin saðlýk taramasý yapmaktadýr. Bu
çalýþmalarýmýz Kurban Bayramý boyunca da devam
edecektir" dedi.

Vatandaþlarýn 'haysag' adlý mobil uygulamayý
cep telefonlarýna indirip küpe numarasý bilgisiyle
hayvana dair tüm bilgileri edinebileceklerini
kaydeden Ýl Müdürü Nail KIRMACI, hayvan
pazarýnda sýkýntý yaþanmasý halinde Ýl
Müdürlüðümüz yetkililerine telefonla ulaþýlabileceðini

de belirtti. Hayvan pazarlarýnda düzenli olarak
dezenfeksiyon çalýþmasý yapýldýðýna da dikkat çeken
Ýl Müdürü Nail KIRMACI; "Özellikle giriþ ve çýkýþ
noktalarý olmak üzere bölgedeki bütün pazarlarýmýz
düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Dezenfekte
araçlarýmýz da yine mesai mefhumu gözetmeksizin
devamlý pazarlarda olacaktýr. Bayram boyunca da
kesim yerlerinde hastalýk çýkmasý durumunda imha
iþlemi gerçekleþtirildikten sonra dezenfeksiyon
saðlanacaktýr" ifadelerini kullandý.

Kurban Bayramý sonrasý, 'Etlerinin Ýþlenmesi ve
Muhafazasý' hakkýnda bir açýklama yapan Ýl Müdürü
V.i Bekir KARAOSMANOÐLU, etlerle ilgili insan
saðlýðýný tehlikeye sokan uygulamalarýn
tekrarlanmamasý için bilinçli tüketici profili
oluþturmanýn, saðlýklý ve güvenilir gýda açýsýndan
oldukça önemli olduðunu söyledi.

KARAOSMANOÐLU açýklamasýnýn devamýn-
da: "Saðlýklý et için; hayvan seçiminden itibaren,
kesimi, etlerin deðerlendirilmesi, muhafazasý ve
tüketimine kadar her aþamada dikkat edilmesi
gereken birçok unsur bulunmaktadýr. Hayvansal
gýdalar özellikle et ve et ürünleri, içerdiði zengin
besin maddelerinden dolayý, insanlar için olduðu
kadar mikroorganizmalar için de önemli bir besin
kaynaðýdýr. Bu nedenle et ürünlerinde
mikroorganizmalar hýzlý ve kolay çoðalýrlar.
Kontaminasyon dediðimiz bu bulaþmayý en aza
indirmek de alýnacak bir takým tedbirlerle mümkün
olacaktýr.

Etlerin deðerlendirilmesi ve muhafazasýnda da
dikkat edilmesi gereken kritik noktalar vardýr. Etler
kesimden hemen sonra tüketilmemelidir. Çünkü
henüz kas yapýsýndadýr ve et vasfý kazanmamýþtýr.

Ölüm sertliði dediðimiz rigormortis olayýnýn þekillenip
etin olgunlaþmasý için 24 saat soðuk ortamda
dinlendirilmesi gerekir.

Etlerin deðerlendirilmesi aþamasýnda, etlerin
önemli bir kýsmý kýyma yapýlmaktadýr. Maalesef
yasak olmasýna raðmen özellikle kurban bayramý
döneminde marketlerin, hatta tuhafiyecilerin önünde
bile kýyma çekilmektedir. Kýyma ete göre daha kolay
bozulur ve kýyma makineleri de mikroorganizmalarýn
bulaþmasýnda önemli bir risk oluþturmaktadýr. Bu
nedenle Gýda tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýndan
onaylý et parçalama tesisleri ya da kasaplarda
çekilmesi gerekmektedir" dedi.

Ýl Müdürümüz Hayvan Pazarlarýnda Denetlemelerde Bulundu 6 Milyon Öðrenciye 60 Bin Ton Okul Sütü Daðýtýlacak

32 bin okulda 6 milyon öðrenciye 4.200 ton okul üzümü daðýtýlacak
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Geleneksel olarak düzenlenen Çeltik Hasat
Festivalinin 2.'si Samsun'un Bafra ilçesi Örencik
Mahallesi'nde düzenlendi. 

Bafra Kaymakamlýðý, Çeltik Komisyonu
Baþkanlýðý, Bafra Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü ve Bafra Ziraat Odasý'nýn ortaklaþa
düzenlediði etkinliðe; Samsun Valisi Osman
KAYMAK, Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
YILMAZ,  Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Turan
ÇAKIR, Samsun Büyükþehir Belediyesi Grup
Baþkanvekili Nihat SOÐUK, Bafra Kaymakamý Ali
Fuat TÜRKE, Belediye Baþkaný Zihni ÞAHÝN, Samsun
Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nail KIRMACI,
Bafra Ziraat Odasý Baþkaný Osman TOSUNER,
Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Göksel BAÞAR ile
kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ve çiftçiler katýldý. 

'Geleneksel 2. Çeltik Hasat Þenliði saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþý okunmasýyla baþladý. Daha sonra
öðrenciler tarafýndan halk oyunlarý gösterisi yapýldý.
Ardýndan Bafra Ziraat Odasý Baþkaný Osman
TOSUNER, Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya
YILMAZ ve Samsun Valisi Osman KAYMAK'ýn birer
konuþma yaptýðý etkinlik sonrasý Ýl Müdürümüz Nail
KIRMACI þunlarý söyledi:

"Türkiye'de, Edirne'den sonra en çok çeltik
yetiþtirilen Samsun'umuzda üretilen çeltiðin de
yaklaþýk yüzde 70'inin Bafra'da üretildiðini biliyoruz.
Ýlimizin iki önemli ovasýndan biri olan Bafra Ovasý,
çeltik yetiþtiriciliði konusunda da yüzümüzü
güldürmektedir. Dolayýsýyla sözü çok da uzatmaya
gerek yok, tüm paydaþlarý bir araya getiren bu güzel
etkinliðin düzenlenmesinde katkýsý olan herkesi tebrik
ediyor, camiamýz adýna teþekkürlerimizi bildiriyoruz"
dedi. 

25.09.2017 Tarihinde Alaçam Ýlçe Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Ýlçeye baðlý
Yukarýsoðukçam Mahallesinde çiftçi þartlarýnda
yetiþtirilen Çeltik Çeþit Demonstrasyonu Sonucu Tarla
Günü etkinliði gerçekleþtirilmiþtir.

Etkinliðe Alaçam Kaymakamý Oðuz Alp
ÇAÐLAR, Ýl Müdür Yardýmcýsý Bekir
KARAOSMANOÐLU, OMÜ Ziraat Fakültesinden
Tarla Bitkileri Bölümü Öðretim Üyelerinde Doç. Dr.
Ýsmail SEZER, Þube Müdürleri, Ýlçe Müdürleri, Þube ve
Ýlçe Müdürlüklerinden teknik personel ile Alaçam
Ziraat Odasý Baþkaný ve çok sayýda çiftçi katýlmýþtýr.

Daha sonra OMÜ Ziraat Fakültesi Öðretim
üyesi Doç. Dr. Ýsmail SEZER söz alarak çeltik
yetiþtiriciliði ve çeltiðin beslenmedeki yeri, dünyada
ve Türkiye' de çeltik tüketimi konularýnda bilgi
vermiþtir. Akabinde Ýl Müdür Yardýmcýsý Bekir
KARAOSMANOÐLU söz alarak; çeltiðin insan
beslenmesinde buðdaydan sonra ikinci sýrada
yer aldýðýný, Ýlimizde % 97 oranýnda Osmancýk
97 çeþidi çeltiðin ekildiðini, Ýlimizin Türkiye
çeltik üretiminde Edirne Ýlinden sonra ikinci
sýrada geldiðini ve çeltiðe destek verildiðini

belirtmiþtir.
Son olarak Alaçam Kaymakamý Oðuz Alp

ÇAÐLAR söz alarak stratejik ürün olan çeltiðin
ilimizde yetiþtirilmesinden memnun olduðunu,
gýdanýn olmadýðý yerde hayatýn olamayacaðýný,
çiftçilikle uðraþan nüfusun azaldýðýný, maliyetlerin
arttýðýný, bunlarý önlemenin yolunun birim alandan
alýnan ürün miktarýnýn artýrýlmasýnýn gerekli
olduðunu belirtmiþtir.

Konuþmalardan sonra demonstrasyon alaný
katýlýmcýlar tarafýndan gezilmiþ ve tarla baþýnda Doç.
Dr. Ýsmail SEZER tarafýndan yetiþtiricilik, hastalýk ve
zararlýlar hakkýnda çiftçilere bilgiler vermiþtir.
Biçerdöver ile örnek çeltik hasadýndan sonra etkinlik
sona ermiþtir.

Alaçam Ýlçesinde tarýmsal
üretimin teþvik edilmesi, hayvancýlýkta
kaba yem açýðýnýn giderilmesi,
çiftçilerimizin desteklenmesi amacýyla
Samsun Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðý tarafýndan 5.000 kg
korunga tohumu üreticilere ücretsiz
daðýtýlmak üzere alýnmýþtýr.

Hayvancýlýðýn en önemli
sorunlarýndan biri olan kaba yem
ihtiyacýnýn karþýlanmasýndaki
problemlerin çözümü için Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan
çok farklý projeler gerçekleþtirmekte ve
üreticilere bu projeler üzerinden
destekleme ödemesi yapmaktadýr. Bu
projelerden biri olan ÇATAK Projesi
kapsamýndaki Korunga bitkisi ekiminin
yaygýnlaþtýrýlmasý için üç yýl boyunca dekar baþýna 60
TL ödenmesi planlanmýþtýr ve ilçemizde yaklaþýk
4000 dekar alanda üretime baþlanmýþtýr. 

Ýlçemizde Harmancýk, Doðankent, Köseköy,
Uzunkýraç, Yukarý Koçlu, Yukarý Isýrganlý

Mahallelerinde ikamet eden toplamda 34 üreticiye
02. 10. 2017 Pazartesi günü; Alaçam Kaymakamý
Oðuz Alp ÇAÐLAR, Alaçam Belediye Baþkaný Hadi
UYAR,  Alaçam Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürü Mehmet GÜREÞ ve yine Ýlçe Müdürlüðü
teknik elemanlarý tarafýndan korunga tohumunun
daðýtýmý ücretsiz olarak gerçekleþtirilmiþtir.

26. 09. 2017 Tarihinde Vezirköprü Ýlçe Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçeye
baðlý Karacaören Mahallesinde çiftçi þartlarýnda
yetiþtirilen Dane Mýsýr Çeþit Demonstrasyonu Sonucu
Tarla Günü etkinliði gerçekleþtirilmiþtir. 

Etkinliðe Vezirköprü Belediye Baþkaný Ýbrahim
Sadýk EDÝS, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nail
KIRMACI, Büyükþehir Belediyesi Kýrsal Kalkýnma

Dairesi Baþkaný Mehmet Akif ÖZDEMÝR,
Þube Müdürleri, Ýlçe Müdürleri, Þube ve Ýlçe
Müdürlüklerinden teknik personel ve çok sayýda çiftçi
katýlmýþtýr.

Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Nail KIRMACI, dane mýsýr çeþit
demonstrasyonu hakkýnda bilgiler vermiþ, bu
çalýþmanýn bir proje çerçevesinde yürütüldüðünü ve
bu proje neticesinde tarla gününü yaptýklarýný, ürün
deseninin ekolojik þartlara göre deðiþim gösterdiðini,
tarýmýn üretim þartlarýnýn zor ve meþakkatli
olduðunu, tarým arazilerinin parçalý, verimin düþük
olduðu, tarýmdan elde edilen ürünlerin mutlaka
katma deðere çevrilmesinin gerekli olduðunu,
standart ve pazarlamaya uygun ürünler üretmemiz
gerektiðini belirtmiþtir. 

Sonrasýnda söz alan Vezirköprü Belediye
Baþkaný Ýbrahim Sadýk EDÝS, Vezirköprü Ýlçesinde
epeyce çiftçinin dane mýsýr tarýmý ile uðraþtýðýný,
Ýlçenin birçok mahallesinin sulamaya açýlmasýndan
sonra dane mýsýr ekiliþinin de arttýðýný belirterek;
Belediyede tarým komisyonu ile sera kurduklarýný ve
bu seradan elde edilen deðiþik fidelerden çiftçilerin
faydalanabileceklerini belirtmiþtir. Konuþmalarýn
akabinde dane mýsýr ekili tarlaya gidilerek
biçerdöverle hasat gerçekleþtirilmiþ ve tören sona
ermiþtir.                                                               

Alaçam Ýlçesi'nde Korunga Tohumu Daðýtýmý Yapýldý2. Çeltik Hasat Etkinliði Bafra'da Yapýldý

Alaçam’da Çeltik Çeþit Demonstrasyonu Tarla Günü Düzenlendi
Dane Mýsýr Demonstrasyonu Tarla Günü



Samsun Valisi Sayýn Osman Kaymak, bugün
(21.08.2017 Pazartesi) saat 09.00'da Ýl Gýda, Tarým
ve Hayvancýlýk Müdürlüðümüzü ziyaret etti. Sayýn
Valiyi, Ýl Müdürümüz Nail Kýrmacý'nýn yaný sýra baðlý
diðer kurum kuruluþ müdürleriyle, þube müdürleri
karþýladý.

Karþýlamanýn ardýndan Vali Kaymak, Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Nail Kýrmacý'yý
makamýnda ziyaret etti. Bu ziyaretin ardýndan Ýl
Müdürlüðümüz toplantý salonuna geçen Vali ve
beraberindeki heyete, Ýl Müdürü Nail Kýrmacý slayt
eþliðinde; Samsun tarýmý, ekim alanlarý, anýz
yangýnlarý, hazýrlanan ve devam eden projeler, gýda
denetimleri, bakanlýkça gerçekleþtirilen
desteklemelerin rakamsal durumu, kýrsal kalkýnma
yatýrýmlarýnýn desteklenmesi, eðitim çalýþmalarý,
sulama projeleri ve üretim yapýlan tesisler gibi
konularda detaylý bir brifing verdi.

Ardýndan, Tohum Sertifikasyon Test Müdür
Vekili Azim Turan, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü Müdür Vekili Þahin Gizlenci, Tarým Kredi
Kooperatifi Birimi Bölge Müdürü Mustafa
Doyurucuoðlu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Samsun
Gýda Kontrol Laboratuvarý Müdürü Osman Aydýn,
Veteriner Kontrol Araþtýrma Enstitüsü Müdür Vekili
Ýsmail Aydýn, Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdürü
Derya Þahinler, Zirai Karantina Müdürü Mehmet
Fetih Özdemir, Çaykur Pazarlama Bölge Müdürü
Muzaffer Okutan ve Samsun Limaný Veteriner Sýnýr
Kontrol Noktasý Müdürü Burhan Akyýldýz da kurumsal
faaliyetleriyle ilgili olarak Valisi Kaymak'a ayrýntýlý
birer brifing verdiler.

samtim ekim 2017 336

Sayýn Valimiz, Ýl Müdürlüðümüzü Ziyaret Etti

Ýþitme Engelli Sporculara Türk Fýndýðý Anlatýldý

TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým AÞ. tarafýndan
düzenlenecek olan "2017 Samsun Tarým Fuarý"
hazýrlýk toplantýsý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Samsun
Ýl Müdürü V. Nail KIRMACI yönetiminde Zirai
Karantina Müdürlüðü Toplantý Salonunda yapýlmýþtýr.

Konu hakkýnda açýklama yapan Ýl Müdürü Nail
KIRMACI þunlarý söylemiþtir; "Ülkemizin en eski
Fuarcýlýk kültürüne sahip ilimizde Modern bir þekilde
yapýlan Fuar ve Kongre Merkezinde Ülkemizin sayýlý
ve etkin Fuar Þirketlerinden biri olan  TÜYAP Tüm
Fuarcýlýk AÞ. Tarafýndan 27 Eylül-1 Ekim 2017
tarihleri arasýnda düzenlenecek olan '2017 Samsun
Tarým Fuarý' Ýlimiz, Bölgemiz ve Ülkemiz  Tarým
camiasýna ve özellikle çiftçilerimize ve Ýlimizin
tanýtýmýna ve turizmine yarar saðlayacaktýr. Fuarlar
Tarým sektöründeki yeniliklerin ve geliþmelerin
tanýtýlmasý, üretici ve tüketicilerin bir araya getirilmesi
açýsýndan önem arz etmektedir. Ýlklere sahip olacak
bu fuara Bakanlýðýmýz birimlerinin bir arada olacaðý
modern dizayn edilmiþ yeni bir stantla katýlacaðýmýzý
ve faaliyetlerimizin çiftçilerimize ve diðer
katýlýmcýlarýna canlý, görsel ve yazýlý olarak etkin
sunulacaðýný þimdiden belirtmek isterim". 

TÜYAP Bölge Müdürü Server SEÇER de yaptýðý
konuþmada; Bu yýl 3.'sü düzenlenecek olan Samsun
Tarým Fuarýna çok önem verdiklerini ve bu sayede
yýllar itibari ile sektör temsilcilerinin fuara
katýlýmlarýnýn ve ziyaretçi sayýsýnýn önemli ölçüde
arttýðýný belirtmiþtir. Bu artýþýn devam etmesi için
toplantýya katýlan kurum ve kuruluþ yetkililerinin
üyelerinin fuara katýlmalarý amacýyla yapacaklarý
organizasyonlarda kendilerine düþen her türlü
desteðin verileceðini de sözlerine ekledi. 
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2017 Samsun Tarým Fuarýna Sektör Paydaþlarýndan Tam Destek
haber haber

Ýl Müdürlüðümüzce, yýl içerisinde yapýlan
çalýþmalarýn deðerlendirilmesi ve önümüzdeki
dönemlerde yapýlacak olan faaliyetlerin planlanmasý
amacýyla düzenli olarak Ýl Deðerlendirme toplantýsý
yapýlmaktadýr. Zirai Karantina Müdürlüðü Salonunda
yapýlan toplantýya Samsun Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Nail KIRMACI, Ýl Müdür
Yardýmcýsý ile Þube Müdürleri ve Ýlçe Müdürleri
katýlmýþlardýr.

Ýl Müdürü V. Nail KIRMACI yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda; Tarým camiasý olarak yaklaþýk 1200
personelin fedakarca yaptýðý çalýþmalarla çok önemli
hizmetlerin yerine getirilerek balýktan gýdaya
tarladan sofraya her alana dokunulduðunu bunun
yanýnda tarýmda üretim yapan kesime 180 milyon

TL.nin üzerinde yýllýk desteklerle üretimin
artýrýlmasýna katký saðlandýðýný belirtmiþtir. KIRMACI,
bu kadar geniþ kesime çok farklý alanlarda büyük
bütçelerle yapýlan faaliyetlerin duyurulmasý ve geniþ
kitlelerin haberdar edilmesi açýsýndan da elden gelen
gayretin gösterilmesi gerektiðini söyleyerek yaptýklarý
çalýþmalardan ötürü tüm çalýþanlara teþekkürlerini
bildirmiþtir.

Akabinde Þube Müdürleri, Þubelerinin
faaliyetleri konusunda yapýlanlarý ve yapýlacaklarý
anlatarak karþýlýklý istiþare ile sorunlar ve çözüm
yollarý üzerinde görüþ alýþveriþi yapýlmasýyla toplantý
sona ermiþtir.

Ýlçe ve Þube Müdürleri Deðerlendirme Toplantýsý Yapýldý

Samsun Ayvacýk Ziraat Odasý Baþkanlýðý
tarafýndan, Deaflympics Ýþitme Engelliler
Olimpiyatlarýnda tanýtýlmak üzere Türk Fýndýðý standý
kuruldu. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðümüzün de desteðiyle 28 Temmuz'da Turgut
Özal Öðrenci Yurdu'nda kurulan stant, 30 Temmuz'a
kadar açýk kaldý.

Ayvacýk Ziraat Odasý Baþkaný Erdal AVCI'nýn
büyük gayretleriyle gerçekleþtirilen etkinlikte, milli
ürünümüz olan fýndýðýn insan vücuduna faydalarýnýn,
uluslararasý iþaret dilinde hazýrlanmýþ videolar ve
karekodlu broþür sistemi ile sporculara anlatýldýðý
stant, gerek sporcularýn gerekse de Samsunlularýn
büyük beðenisini kazandý. Milli ürünümüz olan
fýndýðý tanýtmak üzere hazýrlanan bu özel  proje ile
dünyanýn her yerinden kentimize gelen sporcularýn,

bu ürünü hem görsel olarak ve hem de kendi iþaret
dilleri ile anlayabilecekleri videolar aracýlýðý ile
tanýma fýrsatý bulduðu etkinlik Samsun'umuz ve
ülkemiz için de bir ilk olmuþ oldu. Bu yerinde ve
anlamlý çalýþma için, baþta Ayvacýk Ziraat Odasý
Baþkaný olmak üzere tüm emeði geçenlere Ýl
Müdürlüðümüz olarak bizler de teþekkürlerimizi
bildiriyoruz.



2017 yýlý Hayvancýlýk Desteklemeleri genel
deðerlendirme ve bilgilendirme toplantýsý yapýldý.
Zirai Karantina Müdürlüðü toplantý salonunda
yapýlan toplantýya Hayvan Saðlýðý ve Yetiþtiriciliði

Þube Müdürü Turgut GÜLER, Þube Müdürlüðü ve Ýlçe
Müdürlüklerinde görevli konu sorumlusu personel
katýldý. 

Hayvan Saðlýðý ve Yetiþtiriciliði Þube Müdürü
Turgut GÜLER, 2016 yýlý Hayvancýlýk Desteklemeleri
kapsamýnda Samsun'da 40 bin iþletmeye 39 milyon
216 Bin TL destekleme ödendiðini ve desteklemelerin
her sene artarak devam ettiðini belirterek özverili
çalýþmalarýndan dolayý çalýþan personele teþekkür
etti. Toplantýda 2017 yýlýnda yetiþtiricilere verilecek
olan buzaðý, malak, anaç koyun, anaç manda, çið
süt, arýlý kovan ve çoban istihdam desteði ile 2017
yýlýnda ilk defa uygulanacak olan ana arý, damýzlýk
arý desteklemesi ve %30 hibe ile düve alým
desteklemesinin anlatýldýðý bir dizi sunum yapýldýktan
sonra; destekleme iþlemlerinin uygulanmasý
sýrasýnda meydana gelen sorunlar ve çözüm
önerilerinin görüþülmesiyle toplantý sona erdi.  
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Süt Çiftliklerine Onay Belgesi
Ýlimiz Atakum Ýlçesi Kurugökçe Mahallesinde

faaliyet gösteren Yusif Hayvancýlýk iþletmesi
Hastalýktan Ari Ýþletmeler Ýçin Saðlýk Sertifikasý ve
Onaylý Çiftlik Sertifikasý aldý.

Sertifikalar Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür
V. Nail KIRMACI tarafýndan þirket yetkililerine teslim
edildi. Ýl Müdürü Nail KIRMACI, Hayvan Saðlýðý ve
Yetiþtiriciliði Þube Müdür V. Turgut GÜLER ile konu
sorumlusu veteriner hekimlerle iþletmeyi ziyaret etti.

Sertifika tesliminde ilimizdeki modern
iþletmelerin çoðalmasýndan duyduðu memnuniyeti
belirten Ýl Müdürü KIRMACI; "AB standartlarýnda süt
üreten çiftliklerde hayvan saðlýðý, hayvan refahý ile
veteriner halk saðlýðý yönünden kontroller yapýlarak kaliteli süt üretiminin gerçekleþmesi saðlanmaktadýr.

Bakanlýðýmýz tarafýndan 'Hastalýktan Ari Ýþletme ve
Onaylý Çiftlik Sertifikasý' alan iþletmelere hayvan
baþýna 470 TL destekleme ödemesi yapýlmaktadýr.
Ayný zamanda 'Çið Sütün Arzýna Dair Teblið'
kapsamýnda tüketiciye arz edilecek olan çið sütün bu
iþletmelerde üretilmesi þartý bulunmaktadýr" dedi.

Ýl Müdürü Nail KIRMACI sertifikalarýn
tesliminden sonra iþletmede incelemelerde
bulunarak çiftlik ve süt üretimi hakkýnda bilgiler aldý. 

Hayvanlarda görülen Kýrým Kongo Kanamalý
Ateþi hastalýðýna karþý, Samsun Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðümüz tarafýndan, hastalýk
riskinin olduðu ilçelerde bulunan büyükbaþ ve

küçükbaþ hayvanlara dönemler halinde Halk Saðlýðý
Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyesinin temin ettiði
Ektoparaziter ilaçlarýn ücretsiz olarak uygulanmasýna
devam edilmektedir.

Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür V.
Bekir KARAOSMAOÐLU konu ile ilgili yaptýðý
açýklamada þunlarý söyledi; "Birer ay arayla dört
dönem halinde yapýlmasý planlanan uygulama
kapsamýnda ilk iki dönemde toplam 176.000
büyükbaþ ve 80.000 küçükbaþ hayvana
ektoparaziter ilaç uygulamasý yapýlmýþtýr. Kenelere
karþý büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarda uygulanan
ilaçlama çalýþmalarý ile kenelerin kan emme
zincirinin kýrýlarak kýrsal yaþamda faaliyet gösteren
özellikle risk altýndaki çiftçilerdeki hastalýk bulaþma
ihtimalinin azaltýlmasý hedeflenmektedir."  

2017 Yýlý DOKAP Kapsamýndaki Ýllerde
Hayvancýlýk Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesine Ýliþkin
Uygulama Esaslarý Tebliði (Teblið No: 2017/2)
kapsamýnda Ýlimizde yeni inþaat yatýrýmý konusunda
toplamda 55 baþvuru yapýlmýþ ve 49 baþvuru uygun
olarak deðerlendirilmiþtir. 

Hayvancýlýk Genel Müdürlüðümüz bütçe
imkânlarýný dikkate alarak 16 yatýrýmcýnýn
baþvurusunu onaylamýþtýr. 4.044.000,00 TL toplam
proje tutarýna karþýlýk ilimiz için 2.022.000,00 TL
bütçe ayrýlmýþtýr. Baþvurusu onaylanan 16
yatýrýmcýdan Bilal ÞAHÝN ile Ýl Müdürlüðümüz
arasýnda 2017 yýlýnýn ilk hibe sözleþmesi
imzalanmýþtýr. Ýl Müdürü Nail KIRMACI, Ýlimiz
tarýmýna katkýda bulunacak bu projenin bölgemizde
hayvancýlýk yapan vatandaþlarýmýza örnek olmasý
temennisinde bulundu. 

Salýpazarý Ýlçesi Tahnal Mahallesinde

uygulanacak olan 30 baþ kapasiteli yeni ahýr inþaatý
projesinin hibeye esas toplam proje tutarý 180.000
TL olup, bu miktarýn % 50'si hibe olarak Bakanlýðýmýz
tarafýndan karþýlanacaktýr.

Samsun Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü,
etlik kanatlý hayvan yetiþtiricilerine iþletmelerinde
uymalarý gereken Biyogüvenlik önlemleri ile ilgili eðitim
düzenledi.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, kanatlý
hayvan hastalýklarýna yol açan biyolojik etkenler ile halk
saðýlýðýný etkileyen zoonotik etkenlerin ticari kanatlý
iþletmelerine giriþ- çýkýþý ve biyogüvenlik denetiminden
geçmeyen iþletmelere hayvan sevkinin engellenmesi
amacý ile daha önceden yayýnladýðý Biyogüvenlik

Talimatýna istinaden düzenlenen toplantýda; iþletme
sýnýrlarýnýn her türlü hayvan giriþini engelleyecek þekilde
tel örgü ya da çit ile çevrilmesi, iþletme önü ve çevresinin
düzenlenmesi, dezenfeksiyon önlemleri, kemirgen
mücadelesi,  iþletmede tutulmasý gereken kayýtlar,
personel ve ziyaretçi giriþ çýkýþlarý, salgýn hastalýklarýn
önlenmesi ve kontrolü amacý ile alýnmasý gereken
biyogüvenlik tedbirleri anlatýldý. Sonrasýnda,
katýlýmcýlardan gelen sorularýn cevaplamasýnýn
ardýndan toplantý sona erdi.

Dokap 2017 Yýlý Ýlk Hibe Sözleþmesi Ýmzalandý

Etlik Kanatlý Hayvan Yetiþtiricilerine Biyogüvenlik Eðitimi

Hayvancýlýk Desteklemeleri Toplantýsý Yapýldý

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi Ýle Mücadele Çalýþmalarý Sürüyor
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15 Haziran 2017 tarihinde Alaçam Ýlçemizde
baþlayan buðday hasadý, 14 Aðustos'ta Ladik
ilçemizde sona ermiþtir. Ýlimizde bu yýl toplam
buðday ekiliþ alaný 109.425 ha. Olarak
gerçekleþmiþ olup, bunun 87.183 ha.'lýk kýsmý
biçerdöverle hasat edilmiþtir.

Ýl genelinde toplam 45 kontrolör ile 13 ilçede
yapýlan biçerdöverle buðday hasadýnda 270 kontrol
sonunda ortalama buðday verimi 410 kg/da,
biçerdöverle hasat edilen ürün miktarý 357.333 ton
ve dane kayýp oraný  % 0,88 kg/da olarak tespit
edilmiþtir.

Bu deðerlere göre Ýlimizde 2017 yýlý buðday
hasadýnda biçerdöverle hasatta müsaade edilen     %
2'lik dane kayýp sýnýra göre ilimiz ekonomisine
3.241.725 TL kazanç saðlanmýþtýr.

Ýlimiz 2017 yýlý çotanak sayýmýna göre fýndýk
rekolte tahmini çalýþmalarý, Ýl Müdürlüðümüzün
organizasyonunda komisyon üyelerinin katýlýmý ile
19- 23 Haziran 2017 tarihleri arasýnda
tamamlanmýþtýr.

Arazide yapýlan çalýþmalar; Komisyonda
görevli, Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý
Þube Müdürü Bayram AY, Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinde
görevli teknik elemanlar, Fiskobirlik, Ziraat Odalarý,
Ticaret Borsasý, Ticaret ve Sanayi Odalarý, Karadeniz
Ýhracatçýlar Birliði, Ulusal Fýndýk Konseyi, Ondokuz
Mayýs Üniversitesi,Toprak Mahsulleri Ofisi
temsilcilerinin katýlýmlarý ile gerçekleþtirilmiþtir.
Oransal yoðunluða göre belirlenen sahil orta ve

yüksek kuþaktaki mahallelerde tespit edilen fýndýk
bahçelerinde, iþaretlenen dallarda çotanak sayýmlarý
yapýlmýþ, sonuçlar Ýl Müdürümüz Nail KIRMACI
baþkanlýðýnda 23.06.2017 tarihinde yapýlan ilgili
toplantýda duyurulmuþtur.

2017 Üretim Yýlý Bitkisel Üretime Destekleme
Ödemesi Yapýlmasýna Dair Teblið (Teblið No:
2017/39) 17.09.2017 tarih ve 30183 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

Konu ile ilgili bir açýklama yapan Ýl Müdürümüz
Nail KIRMACI þunlarý söyledi: "2017 yýlýnda,
Bakanlýðýmýzýn açýkladýðý tarýmsal desteklemelerden
faydalanmak isteyen ve 2017 yýlý Çiftçi Kayýt
Sisteminde 30.06.2017 tarihine kadar kayýtlarýný
güncelleyen üreticilerimizin, Tebliðin yayýnlandýðý
tarihten itibaren Ýlçe Müdürlüklerine müracaat
etmeleri gerekmektedir. Tarýmsal Desteklemelerle
ilgili baþvuru zamanlarýný gösteren uygulama takvimi
aþaðýdadýr. Çiftçilerimizin, belirtilen tarihleri
geçirmeden en kýsa zamanda baþvuru yapmalarýný
önemle hatýrlatýr, desteklerin hayýrlý uðurlu olmasýný
temenni ederim" 

Tarýmsal Desteklemelerde Baþvuru Tarihlerine Dikkat

Ýlimiz 2017 Yýlý Fýndýk Rekolte Tahmini Çalýþmalarý Tamamlandý

2017 Yýlý Buðday Hasadý Sonu Deðerlendirilmesi
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