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dergisi Samsun Tarm l
Müdürlüü tarafndan üç ayda bir olmak
üzere ylda 4 defa çkarlan, tarmsal
içerikli makalelerin yaymland bir
dergidir. Bu dergide tüm tarmsal
konularda,
aratrma
ve
derleme
makaleler yaymlanacaktr.
1. Yaymlanacak
olan
makaleler
baka hiçbir yerde yaymlanmam
olacaktr.
2. Yaymlanan
makalenin
sorumluluu yazar(lar)na aittir.
3. Gönderilen
makale
yayn
kurulunca incelenecek, gerekli
görüldüü takdirde anlam ve
içerii
deimemek
kaydyla
gerekli düzeltmeler yapldktan
sonra yaymlanacaktr.
4. Makale yayn sras yayn kuruluna
geli srasna göre olacaktr.
5. Makalenin
disket kayd e-mail
adresine gönderilecektir.
6. Yaymlanan
yazlardan
dolay
yazar(lar)a
telif
hakk
ödenmeyecektir.
Yaymlanan
makalenin yazar(lar)na 5 dergi
gönderilecektir.

1.

2.

3.

4.

Yazm Kurallar
Dergi yayn dili Türkçe’dir. Varsa
Abstract ve Keywords ksmlar
ngilizce
olmaldr.
Gerektiinde
teknik terimlerin Türkçe karl
parantez içerisinde verilmelidir.
Gönderilen yazlar Word 6.0 veya
daha üzeri bir versiyonda, A4
boyutunda, 11 punto, Tahoma
fontunda ve 1 aralkl olarak
yazlacaktr. Makaleler 4 sayfay
geçmeyecektir.
Yazar(lar)n ismi, ünvan ve kurumu
makale balnn hemen altnda
ortalanm bir ekilde yazlacaktr.
Makalede kullanlan kaynaklar metin
içinde ilgili ksmda (soyad, yayn
yl)
esasna
göre,
Kaynaklar
ksmnda ise alfabetik sraya göre
yazlacaktr.
Reklam Fiyatlar

Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)
Arka Kapak (Renkli Yarm Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Tam Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Yarm Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Yarm Sayfa)

: 300 YTL
: 150 YTL
: 150 YTL
: 75 YTL
: 60 YTL
: 30 YTL

Abone Bedeli : 12 YTL/yl

Milli ekonominin temeli ziraattr. Bunun içindir ki
tarmda kalknmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yaylacak programl ve pratik çalmalar bu
amaca ulamay kolaylatracaktr.

SAMTM
tamamnn

özelletirilmesi,

büyük

ve

küçükba hayvanlarn kayt altna alnmas,
mera

slah

konularnda

da

çalmalar

sebze

tarmnn

sürdürülmektedir.
limizde

klk

yaygnlatrlmas

yannda

yi

tarm

Uygulamalar kapsamnda ihraç deeri olan
ve tüketici taleplerine belirtilen standartlarda
cevap verecek olan kaliteli sebze üretimi
konusunda da ilk saylacak çalma Bafra ve
Çaramba ilçelerimizde balatlmtr. Böylece
Rusya bata olmak üzere çeitli ülkelere TU
kapsamnda yetitirilen sebze ticaretinin önü
Sayn Tarm Dostlar

de açlacak, limiz tarmsal alanda önemli bir

Yeni bir yl yeni umutlar, yeni planlar,

açlm yakalayacaktr.

yeni çalmalar demektir. Ama her eyden

Yine ilimizde yeni tannmaya balayan

önce geçen yln art ve eksilerinin bir arada

yalk kabuksuz kabak çekirdei yetitiricilii

deerlendirilmesidir. Eer bu yaplmyorsa

konusunda da önemli bir noktaya geldik. Bu

geçmite bir sorun olduu gibi gelecein de

konuda sözlemeli yetitiricilik kapsamnda

sorunlarla dolu olacan göstermektedir. Bu
anlamda

2005

ylnn

yaptmzda

pek

olduumuzu

ancak

ekim

deerlendirmesini

çok

konuda

bunun

hedeflerimizi

daha

büyük

tantm yapld.
l Müdürlüümüzce yaplan pek çok

tutmak

çalma

durumundayz.
2005

ve

içerisinde

ön

plana

çkan

bu

çalmalar ilimiz ve ülkemiz tarmnda önemli

ylnda

yaplan

çalmalar

gelimeler

içerisinde özellikle corafi bilgi sisteminin
kurulum

Terme

sonuçlar alnd ve bir tarla günü ile ürün

yeterli

olmadn görmekteyiz. Bu nedenle yeni yla
ait

oluturuldu.

Karacaköy’de yaplan çalmalarda olumlu

baarl

da

alanlar

kullanm

konusunda

etmektedir.

önemli

salanabileceine
AB

uyum

iaret

sürecinde

bu

çalmalarmz daha bir hz kazanacak, kaliteli

aamalar kaydettik. Sonuçta ilimizin arazi

ve salkl ürün üretiminin yolu açlacaktr.

varl, snrlar gibi konularda oldukça önemli

Ürününüz bereketli ve salkl olsun.

sonuçlar elde ettik. Yaptmz çalmalar
sonucunda ilimizin toplam alannn 954.320

Sadullah KRENC

ha olduunu ortaya koyduk.
Sr

suni

tohumlama

Tarm l Müdürü
ilemlerinin
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kaldrlmas öngörülmütür. Gümrük Birlii
anlamas ülkemiz tarafndan da imza
edilmitir. AB Tarm politikalarna 1961 ylnda
topluluk içinde kurulan Ortak Tarm
Politikalar Organizasyonu yön vermektedir.
Tarm ve krsal alan Türkiye’nin sosyoekonomik yapsnda büyük yer tutmaktadr.
Ülke
nüfusunun
%35’i
krsal
alanda
yaamakta, tarmn istihdamdaki pay %34
gibi büyük bir rakama tekabül etmektedir.
Tarmn GSMH’daki pay yllar itibariyle sürekli
azalarak bu gün %11,2’ye kadar gerilemitir.
Ekonomik süreç içinde bu beklenen bir
durumdur. 1 Mays 2004 ten sonra 25 üyeli
AB’nin istihdamnda tarmn pay %6,
GSMH’daki pay ise %1,8’dir. lk bakta AB
için tarmn öneminin giderek azald izlenimi
olusa da, 2004 yl itibariyle 103 milyar
Euro’luk AB bütçesinin 43 milyar (yaklak %
42’si) Euro’su tarma ayrlmaktadr. AB
mevzuatnn
yine
yarsn
tarm
oluturmaktadr. AB’nin OTP uygulamalar tek
Pazar, topluluk tercihi, mali dayanmalar ile
dinamik bir yap kazand. Üretim arttkça AB
arz fazlas vermeye balad. 1999 ve 2003
yllarnda açklanan önlemler ile AB tarmsal
destek
kompozisyonunu
üretimden
bamsz alanlara yöneltmekte, krsal
kalknma ve çevre politikalarn ön plana
çkartmaktadr. OTP Türkiye ye aynen
uygulandnda yllk olarak DGD için 8, Pazar
ödemeleri için 1, krsal kalknma önlemleri için
2,3 milyar Euro olmak üzere toplam 11,3
milyar Euro’ya ihtiyaç vardr. Türkiye tarma
ancak 3 katrilyon (yaklak 1,7 milyar Euro)
aktarabiliyor. Ülkemiz için tarmn genel bütçe
içerisindeki pay , %1 in altndadr.
Bugün AB yeni ve etkili bir çiftlik
politikasn gündeme getirmektedir. Bu
kapsamda DGD bundan böyle üretimle
balantl
olmayacaktr.
OTP
2003
reformunun temel özellikleri incelendiinde
tek ödeme plan çerçevesinde: Tek ödeme
plan DGD’nin yerini alacak, bundan böyle
ödemeler üreticinin ne ürettii ile balantl
olmayacaktr.
OTP gerei dorudan ödemelerden
yararlanmak isteyenler, topraklarnda yi
Tarm Uygulamalar yapmak, çevresel
deerlere sayg göstermek durumunda
kalacaklardr. Bu koullara uymak istemeyen

ÜLKEMZ TARIMININ YAPISI VE
NTELKL TARIMSAL LERDEK
MÜHENDSLK UYGULAMALARI
Ergin KAHVEC

Ali Rza DEMRBA

Ziraat Mühendisi

Ziraat Y. Mühendisi

Mustafa ALTINDEER

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Bilindii üzere, ülkemizde tarm;
nüfus, iletme yaps, ekonomik büyüklük,
rekabet gücü, girdi ve çktlardaki alm ve
pazarlama skntlar, mülkiyet durumu,
mekanizasyon
ve
tarm
teknolojileri
yoksunluu gibi, birçok sorunlarn, hzla
almas gereken bir sektör durumundadr.
Arazi varl, iklim, ekosistemler, su kaynaklar
ve igücü açsndan düzenlenebilir pozitif
öelere sahip tarmsal yapmzn, gerek
ülkesel gerekse de uluslar aras sorunlarn
hzla çözmesi ve radikal dönüümler yaamas
kaçnlmazdr. Dier taraftan, AB sürecinde,
sektörel
bazda,
entegrasyonda
ciddi
skntlarn yaanaca belli olmutur. Bu
nedenle, ülkemiz için öngörülen yazl
müktesebatn
yaklak
%40’
tarma
ayrlmtr. Oysa tarm, ilerleme raporundaki
35 maddeden sadece birisidir.

Dünya Ticaret Örgütünün, 1995
ylndaki, Uruguay oturumunda ise; 2005
ylndan itibaren örgüte üye ülkelerde,
tarmsal ürünlerin serbest dolam esas
alnm ve bu yldan itibaren gümrük
tarifelerinin minimize edilmesi ya da tümden

Ocak 2006
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üreticiler çapraz uyum ile daha az destek
alacaklar, ancak 2007 itibariyle onlarda bu
plana uyacaklardr.
Tek ödeme plan 10 Ocak 2005 'de
yürürlüe girecek ve üye devletler 2007
banda bu plana uyacaklardr. Bu planda
güçlendirilmi krsal kalknma politikalar
ile gda kalitesi önlemleri, tüketici
bilgilendirme faaliyetlerini taahhüt eden
ve kalite planlar ad altnda üretim yapan
üretici gruplarna proje masraflarnn % 70’ini
geçmeyecek
ekilde
kurumsal
destek
salanacaktr. Üye ülkeler, üreticilerine
çevre, kamu, hayvan ve bitki sal,
hayvan refah ve meslek güvenlii ile
ilgili konularda AB mevzuatnda yer alan
standartlara uymalar için destek alacaklardr.
Çiftlik danma hizmetleri kullanan
üreticilere yardm etmeye yönelik destekler,
birlik sübvansiyonlar için de yer almaktadr.
Genel yi Hayvanclk Uygulamalar
çerçevesinde en az 5 yl çiftlik hayvanlarnn
refahn yükseltmeye yönelik taahhüt altna
giren üreticiler desteklenmektedir.
AB ‘nin ülkemiz için belirledii 6 Ekim
2004 tarihli ilerleme raporunda, tarm sektörü
ve krsal alana yönelik eletirilerinde, MeyveSebze, Fndk, Bakliyat ve Koyun eti gibi
rekabet ans olan ürünler dnda Türkiye’
nin iinin zor olduu, rekabetçi bir yap için
daha fazla liberalizasyon gerektii ifade
edilmitir.
Türkiye
tarmnn
OTP
müktesebatna uyum çalmalarnda, sürecin
çok dikkatli incelenmesi gerekir. AB 40 yl
akn bir süredir tarmn desteklemektedir.
Tarmsal desteklemelerle krsal alt yap
sorununu çözmü, dünyann en büyük
tarmsal potansiyeline ulamtr. imdi içsel
ve dsal gerekler nedeniyle fazla üretim
kapasitesini geri çekmeye çalmakta, organik
tarma yönelmekte, hatta 92 tonun üzerinde
üretim yapan üreticilere, arazilerinin %10
‘unu bo brakma zorunluluu getirmektedir.
Aslnda AB dorudan ödemeler sistemine
1992 de geçmitir. Kukusuz bu durum AB’nin
istihdamnda %6 yer alan tarm kesimini,
üreticisini ve üretim yapsn koruma adna ne
kadar duyarl olduunu göstermektedir.
AB Uyum Program kapsamnda
tarmdaki öncelikler listesine bakldnda, alt
üst balk düzenlenmi olduu görülmektedir.

Konular kabaca deerlendirildiinde dahi,
tarma genel bakn, tarmsal iletme
anlaml çiftlikler baznda olduu kolayca
anlalabilmektedir. Öyle ki; iletmelerin tek
merkezden veya konu bazl merkezlerden
effaf izlenimine olanak tannmaktadr. Zaten
AB, OTP gereince bütün üye ülkelerde
temelde
ayn
modelleri
uygulamay
öngörmektedir. leri Tarm uygulamalar da
bu modelleri gerekli klmaktadr.

Gerek ülkemiz açsndan, gerekse de
AB
uyum
süreci
açsndan,
tarmsal
iletmecilik esasl uygulamalara iddetle
ihtiyacmz olduu kesindir. Tarmda stratejik
öncelikler planlamasn, bundan böyle AB
uyum programna göre düzenlemesi gereken
ülkemizin, bu programda yer alan “Yatay
Konulara likin Düzenlemelere” uyum
balndaki maddelerden biri olan “Çiftlik
Muhasebe Veri Ann” oluturulmas için
dahi, Tarmsal letmeler Modelimizin süratle
yenilenmesi gerekir.
Bu balam da, zaten kstl kaynaklara
sahip olan ülkemizde, kaynaklarn son derece
verimli ve doru projelerle deerlendirilmesi
gerekmektedir. Tarmsal alt yap sorunlar
giderilmeden, ileri tarm uygulamalarnn
hayata geçirilmesi mümkün deildir. Bu
gerçekler dorultusunda “Tarmla lgili
Yönlendirme Ve Garanti Fonu EAGGF”
oluturulmasn
beklemeden,
mevcut
kaynaklar aklc kullanma zorunluluumuz
vardr. Bu noktadan hareketle; Birimimiz

ülkemizde
var
olan
ekonomik
ölçeklerdeki iletmeler ile yaplacak
ayn nitelikli iletmelerin teknik, hukuki,
idari baz da desteklenmesini öne
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çkarmay uygun görmektedir.Tarmsal
iletmelerin, ekonomiklik temelinde
oluturulmasnn ilk koulu olarak; bilgi,
"emek ve sermaye youn yatmlara ve
yatrmclara ihtiyaç vardr.Bu tür
yatrmlarn, önceden planl yatrmlar
olabilmesi
için,
planlama
ve
projelendirmenin,
fikir
safhasndan
uygulama safhasna kadar düzenlenmi
olmas gerekir.

meslektalarnn yetkileriyle haklarna
sahip
ve
onlarn
ödevleriyle
yükümlüdürler. Bu konuda Türk, Silâhl
Kuvvetleri mensuplar ile ilgili hükümler
sakldr. “demektedir.
Anlalaca üzere, madde mimar ve
mühendislerin unvan formasyonlar gerei,
serbest çalabilmeleri için TMMOB’ne üye
olma koulunu getirmektedir. Serbest meslek
mensuplarnn
ticari,
mali
ve
dier
mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve
ödevlerinin sakl kalmas kayd tabiidir. Bu
kapsamda çalanlarn vergi kayplarnn
önlenmesi için, düzenlenen fatura ve
belgelerin; Maliye Bakanlna, (Vergi Usul
Kanunu 194 ve deiik 236 nolu genel
teblilere göre) ”mühendis ve mimarlar
tarafndan düzenlenen plan, proje,
resim ve hesaplar tasdik eden valilik,
belediye ve Türkiye elektrik kurumu gibi
kurum ve kurulularca devaml bilgi
verme zorunluluu” getirilmitir. Bunun
nasl yaplacana dair ise, düzenlenecek
formlar tebli eklerin de verilmitir. Bilgilerin
aylk olarak düzenli gönderilmesi istenmitir.
Uygulamada dikkat edilmeyen bu konu
ile, hem kazanca tabi iratlarn hem de
nihayetinde
kazançlarn
vergiden
kaçrlmas söz konusu olmaktadr.

Tarmsal
iletme
projelerinin
hazrlanmas, etüt ve fizibilitelerinin
yaplmas ; proje uygulama ve tarmsal
danmanlk gibi, Ziraat Mühendislerinin
kendi nam ve hesaplarna yapacaklar
ilerin hukuki,teknik ve idari prosedürü
aada irdelenmitir.

Özellikle Bankalarn, Belediyelerin ve
dier kurulularn “proje veya fizibilite
yapmlarnda teknik, idari ve mali
denetimleri
dlayarak
kendilerince
verilecek kredi veya vergi indirimlerini
önemsemesi
açklanan
kanun
ve
teblilere açkça aykrdr ve suç unsuru
tamaktadr. Dier taraftan ayn maddeye

Ülkemizdeki Mimar ve Mühendislerin
çalma alanlarndaki yasal artlar, 6235
(7303) sayl “TMMOB Kanunu” belirlemitir.
Ad geçen kanunun “umumi hükümler”
bölümünün 33. maddesi; “Türkiye'de
mühendislik ve mimarlk meslekleri
mensuplar, mesleklerinin icrasn iktiza
ettiren ilerle megul olabilmeleri ve
meslekî tedrisat yapabilmeleri için
ihtisasna uygun bir odaya kaydolmak
ve azalk vasfn muhafaza etmek
mecburiyetindedirler. (Ek fkralar :
K.H.K. 66 .19.4.1983)Kamu Kurumu ve
Kurulular
ile
iktisadî
Devlet
Teekkülleri
ve
Kamu
iktisadî
Kurulularnda asli ve sürekli olarak
çalan
mühendislik
ve
mimarlk
meslekleri mensuplarnn "meslek ve
ihtisaslaryla ilgili odaya girmeleri
isteklerine baldr. Ancak bunlar,
görevlerinin gerei olan ileri yaparken,
mesleki
bakmdan,
Odaya
kaytl

Ocak 2006

(6235 (7303) sayl TMMOB Kanunu)
19.4.1983 tarihli KHK ile eklenen fkraya göre,
Kamu çalan mimar ve mühendislerin odaya
üye olmalar, isteklerine braklmtr. Ancak,
bunlar “görevlerinin gerei olan ileri
yaparken, mesleki bakmdan, Odaya
kaytl
meslektalarnn
yetkileriyle
haklarna sahip ve onlarn ödevleriyle
yükümlüdürler.” denmitir.Burada kamu
çalan MM’ lere , görevleri gerei yapacaklar
ilerde, ayrcalk getirilmi olmakla beraber,
odaya kaytl meslektalarnn ödevleriyle
yükümlü tutulmulardr. Açkça anlalaca
gibi, kamu çalmalarnda sadece kamudaki
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görevler,
odalarn
denetimi
dnda
braklmtr. Buradaki görev tanm ise
“kadro görevi” yani mimar, mühendis
olarak alglanmaldr.  ve ilemlerin

baka
herhangi
bir
unvan
kullanamazlar.
Madde 38 -Bu kanunun 33 ve 34
üncü maddelerinde yazl vecibeleri
yerine getirmeyen yüksek mühendis,
yüksek mimar, mühendis ve mimarlar
Türkiye de mesleki faaliyetten men
edilirler“ demektedir.
Buraya kadar irdelenen hususlar tüm
mimar mühendisler ve TMMOB’ne tabi meslek
disiplinleri için geçerlidir. Özetle denilebilir
ki ; Türkiye de TMMOB disiplini altndaki
meslek mensuplar, unvanlar gerei
kendi nam ve hesaplarna yapacaklar
faaliyetleri yetkili olarak, teknik-idarimali
denetimli
yapabilmeleri
için
odalarna üye ve serbest çalma nitelii
kazanm olmalar gerekir.

sorumluluu
tamamen
kamu
hiyerarisine
ve
kamu
hizmetleri
kavramna tabidir. Devamla, art koulan
odaya

kaytl

meslektalarnn

hak

ve

ödevleriyle yükümlülük kapsam ise
MM’lerin unvanlarn kullanmalaryla
ilgilidir. Konu, 33. maddenin 1. paragraf ile
birlikte deerlendirildiinde; en az lisans
düzeyli
unvanlarn
kullandklarnda,
sorumluluk
hukuksal
açdan
kiiselleeceinden, oda üyeleriyle ayn
artlarn
tanmas
gerekmektedir.
Bu
nedenledir ki; Bilirkiilik, Experlik, Hakemlik,
mesleki
danmanlk
gibi
hususlar
uygulamada kamu görevlileri için de oda
denetimini öngörmektedir. Ayn ekilde kamu
çalan MM’ler görevleri gerei dahi olsa
mesleinin insiyatif kurallarn ihlal edemezler.
Ayn yasann 26. maddesi “Odalara
kaytl meslek mensuplarndan bu
kanuna aykr hareketleri görülenlerle
meslekle alâkal ilerde gerek kasten ve
gerekse ihmal göstermek suretiyle
zarara sebebiyet veren veya akdettii
mukavelelere riayet etmeyen veyahut
meslek eref ve haysiyetini muhil
durumlar tespit olunanlara kaytl
bulunduklar oda haysiyet divannca
aada yazl inzibatî cezalar, verilir :
a)Yazl htar;
b)(25) liradan (100) liraya kadar para
cezas;
c)(100) liradan (1.000) liraya kadar
para cezas;
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat
icrasndan meni;
d)Odadan hraç,
Bu cezalarn verilmesinde sra
gözetilmez. Ancak sebep tekil eden
hadisenin mahiyet ve neticelerine göre
bu cezalardan biri tatbik olunur” eklinde
düzenlemi ve odalarn denetimlerine esas
olacak mesleki disiplin kurallarn belirlemitir.
37. ve 38. madde ise” Madde 37 Yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis
ve
mimarlar
kanunen
kendilerine verilmi olan unvandan

Konu Ziraat Mühendislii ve Tarmla
ilgili Mühendislik ileri açsndan ele alnrsa ;
06.05.1960 tarih ve 7472 sayl Ziraat Yüksek
Mühendisleri
Kanuna
(YÖK
yasas
çerçevesinde kanun Ziraat Mühendislerini de
kapsar durumdadr) ve 24.01.1992 tarih ve
21121 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan
Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine
dair Tüzüün incelenmesi gerekir.
7472 Sayl Kanunun 2,3,5. maddeleri;
Madde 2 - Ziraat yüksek mühendisleri
mesleki itigal veya ihtisas sahalar
dahilinde olmak üzere aratrma, slah,
yetitirme, toprak muhafaza, zirai
mücadele, ziraat alet ve makineleri,
bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak,
su, gda, yem, kimyevi gübre, nebat
tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai
ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve
faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldklar
veya ihtisas yaptklar sahalara ait keif,
plan ve projeleri hazrlamaya ve tatbik
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etmeye, bütün bu sahalarda gerekli
kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf
ilerini
görmeye,
raporlar
tanzim
etmeye, zirai danma bürolar ve
laboratuvarlar
açmaya,
hususi
müessese ve iletmeler kurmaya ve
idare etmeye veya bunlarn mesul
müdürlüünü ifaya salahiyetlidirler.
Madde 3 - Umumi, mülhak ve
hususi bütçeli idarelerle, belediyeler ve
bunlara bal idare, müessese ve
teekküllerde
ve
iktisadi
devlet
teekküllerinde
ve
sermayesinin
yarsndan fazlas devlete ait olan
müesseselerde ve bu müesseselerin ve
teekküllerin itiraklerinde vazife gören
ziraat yüksek mühendisleri mesai
saatleri haricinde tasdik ve murakabe
ve muamelesi kendisine veya mensup
olduu daireye ait olmamak üzere
itigal ve ihtisaslar ile alakal her türlü
faaliyetlerde bulunabilirler.
Madde 5 - Aada yazl haller;
Ziraat yüksek mühendislii meslekinin
icrasna, cezann veya mahkumiyetin
mahiyetine göre muvakkat veya daimi
surette mani tekil eyler:
a) Medeni
haklarn
kullanma
ehliyetinden mahrum bulunmak,
b)
Amme
hizmetlerinden
memnuniyet veya meslek ve sanatn
tatili cezasna mahküm olmak
c) Türk Mühendis ve Mimar Odalar
Birlii hakkndaki 6235 sayl kanun
hükümleri
dairesinde
sanat
icrasndan
men
cezas
almak
hükümlerini tamaktadr.
Kanunun
2.
maddesi
Ziraat
Mühendislerinin yetki ve sorumluluklarn tarif
etmi, 3. madde ise kamu adna çalanlara;
ilem, deerlendirme-kontrol ve onay yetkisi
mensup olduu kuruma ait olmad
müddetçe, 2. madde de sayl konularla ilgili,
mesai saatleri dnda (kendi nam ve
hesaplarna),
her
türlü
faaliyette
bulunabileceklerini belirtmektedir. Tarm ve
Köyileri Bakanl, kanunda geçen “daire”
kavramn, Bakanln tüm birimleri olarak
yorumlamtr. 5. Madde ise, mesleki disiplin
ve cezai ehliyetin TMMOB Kanunu çevresinde
olduunun teyidi ile; Ziraat Mühendislerinin
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hangi
koullarda
mesleklerini
icra
edemeyeceklerini bildirmektedir.
Bu üç maddede vurgulanan;
Ziraat Mühendislerinin gerek serbest
gerekse de kamu da çalrken serbest
çalma koularnn neler olduudur.
Kii , kurum ve tüzel kiiliklerin gelire
esas (ücret gelirleri ve ticari gelirler)
ilemleri nasl yapacana dair dier
yasal zorunluluklar , iin niteliine göre
birçok mevzuatla belirlenmitir. Kamu
hukukunda ve kamu maliyesinde temel
öe yasa ve mevzuatlarca tarif edilmi,
belirli
koullar
tayarak
yaplan
vergilendirilmi hakl kazanç elde
edilmesidir.
Ksacas,
7472
sayl
kanunun 2. ve 3. maddelerinde verilen
yetkilerin kamu hukuku ve kamu
maliyesi esaslarna göre kullanlmas
yani kazançlarn vergilendirilebilir resmi
nitelikli olmas gerekir.
24.01.1992 Tarih ve 21121 sayl
Ziraat
resmi
gazetede
yaymlanan

Mühendislerinin
Görev
Yetkilerine
ilikin Tüzük ise 7472 Sayl Kanunda
saylan yetki ve sorumluluklara Kanunun
6.maddesi gereince açklklar getirmitir.

Tüzüün II. Bölüm Genel Çalma
Alanlar, Görev ve Yetkiler bal altnda
saylan
“Tarm
letmelerinin
Planlanmas
ve
Projelendirilmesi:
Madde 8 - Ziraat mühendisleri, bitkisel
veya hayvansal üretim yapan, tarm
iletmelerinin,
üretim,
hasat,
snflandrma, ambalajlama, muhafaza,
depolama, deerlendirme ve pazarlama
faaliyetleriyle ilgili etüt, planlama ve
projelendirme
ileriyle
bunlarn
uygulama ve kontrol ilerini yapmaya
yetkilidirler.” hükmünü getirmektedir. Bu
hüküm
projelerin
tamamn
kapsar
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niteliktedir. Projenin inaat, çizim, tesisat,
mekanizasyon gibi ksmlarn ayr ayr
tanmlamad gibi yetki ve sorumluluu
kapsamnda tutmay amaçlamtr.
SONUÇ VE DEERLENDRME
Ülkemizde, günümüz mevzuatnda
varolan ve gelecekte tüm meslek veya kazanç
edinilen ilere de uygulanmas zorunlu olacak
olan; mesleki eitim, kariyer, mesleki disiplin
ve bunlara ait örgütlere mensup olunmas
koulunun, nitelikli tarmsal uygulamalar için
de geçerli olduu muhakkaktr. Tarmsal plan,
proje, inaat, fizibilite gibi fenni mesuliyetli
ilerde,
belirtilen
yasal
zorunluluklarn
uygulanmamas anlalr deildir. lgili odann
izni ve kurs bitirme belgesi olmakszn,
berber, bakkal, oför, tesisatç vs gibi
faaliyetlerin yaplamad bir kamu düzeninde,
hiçbir
artsz
ve
açklanan
koullar
aranmakszn, tarmsal proje, fizibilite ve
benzeri ilerin belge olarak kabul edilmesinin
tutarl bir taraf yoktur. Kald ki; ayn mesleki
disiplin (TMMOB) içerisinde yer alan ve ayn
hükümlere tabi olan naat Mühendislii,
Makine Mühendislii, Mimar, ehir Plancs,
Maden Mühendislii ile ilgili uygulamalar,
uzun yllardr yukarda açklanan dayanaklara
göre yürütülmektedir. Büyüklüü, nitelii,
kapasitesi, ekil ve biçimi her ne olursa olsun,
kiilerin kendi nam ve hesaplarna yaptklar
ve/veya yapmalar gereken tarmsal plan,
proje, inaat, fizibilite gibi fenni mesuliyetli
ilerin, mevzuatna ve usulüne göre
yaplmamas birçok yönden suç tekil
etmektedir. Ayrca i veya ilemi yapan ve
yaptran konumundaki bütün muhataplarn,
sahipsiz ve dayanaksz olmas sonucunu
dourmaktadr. Bu durum, devasa admlar
atmas gereken tarmmzn; yatrmlara,
teknik ve teknolojik gelimelere kapal
kalmasna yol açmaktadr.

l Müdürlüümüzce “Kültür

Bitkilerinde Zarar Yapan
Hastalk ve Zararllarn
Tannmas ve Mücadelesi”
Kitab Yaymlanmtr.
Edinmek steyenlerin l
Müdürlüümüz Ziraat Bankas
Samsun Merkez ubesi 399
27 572-5002 nolu Hesabna
Yatrdklar 10 YTL Parann
Dekontunu 0 362 233 21 63’e
Fakslamalar Gerekmektedir.
Kargo Masraf Alcya Aittir.

Bu nedenlerden dolay, kamu
adna yaplan kamu görevi nitelikli
tarmsal ilerin dndaki, bahse konu
ilerin, serbest çalma hakk edinmi,
Ziraat
Mühendisleri
tarafndan
yaplmas yasal, teknik ve idari açdan
daha doru ve gereklidir.
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düzeyinde, en az 16 üreticinin bir araya
gelmesiyle kurulabilirse de, kurulacak Üretici
Birliindeki kurucu üyelerin, l ve ilçedeki ilgili
üretimin en az %l0’unu gerçekletirmeleri
gerekir; u farkla ki eer söz konusu ilçedeki
üretim l üretimi toplamnn %50’sini
geçiyorsa, ilgili üretimin %5”i yeterli olacaktr.
Tarm l Müdürlüüne, Üretici Birlii
kurmak istediklerini dilekçeyle beyan eden
üreticiler için kendi Ziraat odalarndan
alacaklar Çiftçilik Belgesi ve Nüfus Cüzdan
fotokopisi yeterlidir. Kurulu çalmalar ilgili
teknik elemanlarca yaplr ve Üretici Birlii
evraklar Tekilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüünce onaylandktan sonra söz konusu
Üretici Birlii tüzel kiilik kazanr.
Üretici Birlikleri, üyelerinin ürettii
ürünü Birlik mülkiyetine almadan ve kar amac
gütmeden
üyeleri adna satar ve satlan
ürünün %0.2’sini Birlik hesabna alr. Birliin
dier bir geliri de Üyelerinden ald yllk
aidattr. Bu aidat asgari ücretin %10’undan az
olamaz.
Birlik
söz
konusu
gelirlerle
faaliyetlerini sürdürür.
1163 sayl yasaya göre kurulan
Tarmsal amaçl kooperatiflerle 5200 sayl
yasaya göre kurulan Üretici Birlikleri üyelerin
sfatlar, hukuki ve mali yönler bakmndan
farkldrlar. Örnein, kooperatiflere gerçek ve
tüzel
kiilerden
baka
özel
idareler,
Belediyeler, Vakf ve dernekler, köy tüzel
kiilikleri üye olabildii halde, Üretici Birliklerine
gerçek ve tüzel kiiler üye olabilir,
Kooperatiflerde ortaklar bebin paya kadar
istedii miktarda sermaye payna sahip olduu
halde, Üretici Birliklerinde yllk aidattan baka
bir katk yoktur, kooperatiflerdeki Risturn
verilmesi ilkesi (Gelir-Gider fazlalklarnn
ortaklara datlmas) olduu halde, Üretici
Birliklerinde bu kural yoktur, zira; Üretici
Birlikleri yllk aidatlar ve üyeleri adna sattklar
ürünün binde ikisi olan gelirleriyle yürütülürler,
Üretici Birliklerinde kooperatifler gibi “Ortaklk”
ilkesi yoktur. Ancak, idari yönden bir benzerlik
gösterirler. Üretimi talebe göre planlama,
dolaysyla ürün baznda Üreticiyi örgütleme
amacyla kurulan Üretici Birlikleri hali hazrda
örgütlenme ve emekleme aamasndadr. Bu
konudaki ilgi ve bilinç, Üretici Birlikleri
üyelerinin (özellikle sebze ve Meyve üreticileri
Birlikleri) ç-D Pazarlara girerek, Pazar

ÜRETC BRLKLER
Muhammet ÖZTÜRK

Orman Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
06.07.2004 tarihli 5200 sayl “Tarmsal
Üretici Birlikleri Kanunu “ ve 16.01.2005 tarih
ve 2570 sayl “Tarmsal Üretici Birliklerinin
Kurulu Usul ve Esaslarna likin Yönetmelik”
hükümlerine göre gönüllülük esasna dayal
olarak kurulan Birlikler olup; Bitkisel,
Hayvansal ve Su ürünleri kapsamndaki her
ürün veya ürün grubunda kurulabilirler.
5200 sayl yasa da belirli ihtiyaçlar
karlamak için çkartlmtr. Kanunun amac;
üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini
iyiletirmek, kendi mülkiyetine almamak
kaydyla pazara geçerli norm ve standartlara
uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve
uluslar aras ölçekte pazarlama gücünü artrc
tedbirleri almak üzere tarm üreticilerinin ürün
veya ürün grubu baznda asgari ilçe düzeyinde
bir araya gelerek tüzel kiilie haiz üretici
birliklerinin kurulmasn salamaktr.

Tarm
kesiminin
alt
yapsndaki
örgütlenme ihtiyac, öncelii olan temel bir
sorundur.
Tarma
dayal
sanayilerin
hammadde ihtiyac ile serbest piyasa
ihtiyaçlarnn
üretiminin
talebe
göre
planlanmas zorunluluu ayn zamanda
üreticinin de örgütlenme zorunluluudur.
Üretimle ilgili bütün yeni teknikler ve metodlar
yalnz ve ancak örgütlü üreticiler artlarnda
daha ekonomik olabilir. 5200 sayl yasa bu
gibi ihtiyaçlardan domutur.
Tarmsal Üretici Birliklerinin kuruluu;
Ürün veya ürün grubu baznda, asgari ilçe
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koullarnda deneyim kazanan örnek çiftçilerin
de katlmyla daha da artacak ve nihayet her
ürün grubundaki üreticinin geçerli norm ve
standartlara
uygun
üretim
yapabilmesi
salanarak Tarmsal üretim-talep dengesi daha
da iyileecektir.

SU ÜRÜNLER ÜRETM
Denizler, doal göller, baraj gölleri,
göletler, akarsular, dalyanlar, lagünler ve
karada çeitli sistemler kullanarak su ürünleri
yetitiricilii ve avcl yaparak elde ettikleri Su
Ürünlerini pazara sunmaya taahhüt edenler
Birlik kurabilirler. Bu ürün veya ürün grubunda
Üretici Birlii kuracak Su ürünleri yetitiricileri
ve Avclarnn; Su Ürünleri yetitiricilik Belgesi,
Su ürünleri avclarnn ise Su Ürünleri Ruhsat
Tezkeresine sahip olmalar art aranr.

Tarmsal Üretici Birlikleri Ürün Gruplar
BTKSEL ÜRETM
A) MEYVE
1- Meyve üreticileri
2- Yumuak çekirdekliler; Elma, Armut, Ayva
3- Sert çekirdekliler; Kays, Kiraz, Vine,
Erik, eftali, Nektarin, Kzlck, Zerdali,
Zeytin
4- Sert Kabuklular; Kestane, Ceviz, Badem,
Fndk, Antep Fst
5- Üzümsü meyveler; Çilek, Dut, Muz,
Trabzon Hurmas, Kivi, Böürtlen,
Ahududu, Kuburnu, Üzüm, ncir.
6- Turunçgiller
7- Meyve fidan ve Asma fidan
B) SEBZE VE SÜS BTKLER
1- Sebze; örtüalt sebzecilii, domates,
havuç, patlcan, kabak, karpuz, kavun,
biber, kök ve yumrulu bitkiler, baklagil
2- Mantar,
3- Süs Bitkileri; Kesme çiçekler, ç ve D
Mekan Bitkileri, Doal Çiçek Soanlar

ORGANK ÜRÜN ÜRETM
Organik tarmsal üretim sistemi ile ürün
yetitirerek elde ettikleri organik ürünleri
pazara sunmay taahhüt edenler Üretici Birlii
kurabilir. Bu üretim sistemi ile üretim
yapanlarn kuracaklar Birlik yetitiricilerinden
kontrol ve/veya sertifikasyon kurulularndan,
organik üretim yaptn belirten belge almalar
art aranr.
Bitkisel üretim grubunda yer alan ürün
veya ürün grubunda kurulacak Üretici Birliini
oluturacak üyelerin lçedeki toplam üretim
miktarnn %10”unu üretebilmesi gerekir. u
farklaki; Eer söz konusu ilçedeki üretim l
üretimi toplamnn %50”sini geçiyorsa ilçe
üretimin %5”i Birlik kurmak için yeterli
olacaktr
Hayvansal üretim grubunda Birlik
kuracak üyelerden lçedeki üretim miktarlar
aranmamakla birlikte;
Süt Birlii kurulmas durumunda kurucu
üyelerin ylda 3600 ton,
Krmz Et Birlii kurulmas durumunda
kurucu üyelerin ylda 320 ton
Kanatl hayvan Eti Birlii kurulmas
durumunda kurucu üyelerin ylda 100.000 adet
Yumurta Birlii kurulmas durumunda
kurucu üyelerin ylda onalt milyon adet

C- TARLA BTKLER
1- Tahllar; buday, arpa, yulaf, çavdar,
çeltik, msr,
2- Yemeklik Dane Baklagiller; nohut,
mercimek, kurufasulye,
3- Endüstri Bitkileri ; pamuk, patates, tütün,
4- Yal Tohumlu Bitkiler ; ayçiçei, kolza,
soya, yer fst, aspir,
5- Yem Bitkileri ; fi, yonca, korunga,
6- Çay,
7- Tbbi ve kokulu Baharat bitkileri
D- HAYVANSAL ÜRETM
1- Süt
2- Krmz Et
3- Kanatl Hayvan Eti
4- Yumurta
5- Bal
6- Koza veya ham ipek
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Bal Birlii kurulmas durumunda kurucu
üyelerin ylda 25 ton
Koza veya Ham pek Birlii kurulmas
durumunda kurucu üyelerin ylda 400 kg
Deniz ürünleri yetitiricilii Birlii
kurulmas durumunda kurucu üyelerin ylda
300 ton
Su ürünleri yetitiricilii birlii kurulmas
durumunda kurucu üyelerin ylda 80 ton
Su ürünleri avcl birlii kurulmas
durumunda kurucu üyelerin ylda 3600 ton
Deniz ürünleri avcl birlii kurulmas
durumunda kurucu üyelerin ylda 1600 ton
üretim kapasitesi art aranr.
5200 sayl yasaya göre limizde; 4
adedi Çaramba, 3 adedi Terme, 2 adedi
Bafra, 1 adedi Ondokuzmays, 1 adedi Kavak
ve 1 adedi de Merkez ilçede olmak üzere
toplam olarak 12 adet Tarmsal Üretici Birlii
kurulmu ve Bakanlkça onaylandktan sonra
tüzel kiilik kazanmtr. Bunlar;
1-Terme Organik Fndk Üreticileri Tar. Birlii
2-Terme Bal Üreticileri Tarmsal Birlii
3-Çaramba ç ve D Mek.Süs Bit. Ür. Tar. Bir.
4-Bafra Krmz Et Üreticileri Tarmsal Birlii
5-Bafra Tahl Üreticileri Tarmsal Birlii
6-Çaramba eftali Üreticileri Tarmsal Birlii
7-Terme Çeltik Üreticileri Tarmsal Birlii
8-Çaramba Sebze Üreticileri Tarmsal Birlii
9-Kavak Kanatl Hayvan Eti Üreticileri Tar. Bir.
10-Merkez lçe eftali Üreticileri Tarmsal Birlii
11-Ondokuzmays Fndk Üreticileri Tar. Birlii
12-Çaramba Fndk Üreticileri Tarmsal Birlii

satlma garantisi üretimdeki sorunlarn
çözümü için yeterlidir. Zira; Pazarn Talebi
üretimi ekillendirecektir.
Halen, Üretici Birliklerince üretilen
ürünler mahalli pazarlarda mahalli usullerle
pazarlanabiliyorsa da, mahalli pazarn talep
hacmi az ve kalite bakmndan da standartlara
uygunluk kaygs yoktur. Üretim konusunda
en önemli sorun ise Mahalli pazarn talebinin
snrlldr; söz konusu snrl üretim
üreticinin kazanc için yeterli deildir. Talep
arttkça üretim de artacandan, üreticinin
kazanc artacaktr. Pazar ve pazarlama
sorunlarnn önündeki engeller olarak;
a)Örgütlenme bilincinin arzu edilen
seviyeye gelememesi,
b)Yurt içi ve yurt d pazarlara
sunulacak ürünlerin muhafaza ve ambalajyla
ilgili tesis kurabilecek ekonomik güçten ve
piyasa
ekonomisi
bilgisinden
yoksun
olunmas,
c)5200 sayl yasann 19. maddesinde
zikredilen hususlarn uygulamasnn ne ekilde
olacann 16.01.2005 tarihli resmi gazetede
yaynlanm
ilgili
yönetmelikte
açkla
kavuturulmamas,
d)Tarma dayal sanayi kurulularnn
Tarmsal Üretici Birlikleri ile henüz irtibat
kuramamas,
e)Yurt içi ve Yurt d pazarlarn talep
ettii ürünlerin cins, miktar ve standartlarnn
Üretici Birliklerince bilinememesi,
f)Üreticinin
örgütlenme
bilincinin
oluturulmas bakmndan, yalnzca Üretici
Birlii üyelerine salanacak düük faizli
bireysel zirai kredi imkanlarnn bulunmamas,
g)Üretici Birliklerinin faaliyet gösterdii
yerlerde Birliklerin etkinliini tesis edilmesi
bakmndan, Birliklerce verilecek belgelerin de
Bakanlk nezdinde geçerli olmamas gibi
engeller saylabilir.
Yukarda açklanan engeller aldkça
Üretici Birliklerinin Tarm sektöründeki yeri
iyileecek ve Tarmdaki sosyo-ekonomik yap
daha da hzl deiecektir.
Üretici
Birliklerinin
denetimi
25.09.2005 tarih ve 25947 sayl ”Tarmsal
Üretici Birlikleri ile Tarmsal Üretici Birlikleri
merkez birliklerinin denetlenmesine ilikin
yönetmelik hükümlerine göre Tarm ve
Köyileri Bakanl tarafndan yaplr.

limizde 5200 sayl yasaya göre
imdiye kadar kurulan 12 adet Tarmsal
Üretici Birliinin hedefi; Üretilen ürünü sürekli
ve istikrarl bir ekilde iç ve d pazarlara
sunarak kalc bir bir ekonomik faaliyet içinde
bulunabilmektir. Üretimde baz sorunlar
bulunmakla birlikte, bu sorunlar zaman içinde
alabilir sorunlardr. Zaten üretilen ürünün
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gerektirir. Oluabilecek sorunlarn bir önceki
ve/veya 2 sonraki aamay engelleyebilecei
ve sonuç aamasnda dahi olabilirliin negatif
çkaca hiç unutulmamaldr. Dayanakszlk,
ihmal, dikkatsizlik ve önemli krlmalara yol
açacak
unsurlarn
atlanmas
projenin
uygulanmasn engelleyecektir. Ekip çalmas
veya nitelikli bir usta- çrak ilikisi bu geliim
sürecini olumlu yönde etkiler.

PROJE HAZIRLANMASI VE
LEY PROSEDÜRÜ
Ergin KAHVEC

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Proje, herhangi bir i, eylem ve
yaplanma ile ilgili; tasar taslak aamasndan
itibaren, o i veya eylemi, niteliine göre en
realist unsurlarla en doru sonuca götürmek
için yaplan bir planlama, programlama ve
uygulama dizinidir. Proje; esasnda zaman,
zemin ve imkanlarn kullanlmas ile en
doruyu bulma felsefesidir. Var olan ile hedef
arasndaki çizginin dorusal bir çizgi olmasn
amaçlar. Genellikle somut sonuçlarn alnmas
üzerine
kurulur.
Hemen
her
konu
projelendirilebilir olmakla beraber; sosyal,
toplumsal, siyasi ve kültürel projeler genelde
ekonomiklik
temeline
dayanmaz.
Bu
kavramlarda
yaratlacak
dönüüm
ve
deiimlere göre deerlendirmeler yaplr.
Proje üretme felsefesi; zamanla,
kiisel- grupsal veya toplumsal bir bak açs
dourur.
Bu bak açlar genelde ayn,
özelde ise farkl farkl deerlendirmeler
birikimine yol açar. Genel proje üretmeyaratma felsefesini ve birikimini edinmi birey
veya gruplarn olaylara bak tamamen daha
iyiyi aramak üzerine oturur. Hemen her
konuda, her alanda ve her çizgide temel
deiim, dönüüm çizgileri belirginleir ve
zamanla birikimli projecilerin söylemlerinde
birçok kesime noktalar oluur. Bu nedenle,
belli bir noktadan sonra projecilerin hemen
her konuda çerçeve bir fikri vardr.
Projeciler, önsezileri güçlü, çok
düünen, aratrmac, sebep- sonuç ilikilerini
hzla kuran, eldekilerle olmas gerekenler
arasndaki balantlar alternatifli olarak
düünebilen, yorum gücü yüksek insanlardr.
Proje mantalitesi kiilerin kendi
kapasiteleri ve eitim, çevre, genel kültür,
yetime artlar, okuma- aratrma- incelemegözlem yapma- yorumlama ile dorudan
ilikili olarak zamanla oluur ve geliir.
Proje, deiik aamalardan oluan
ancak; her aamadan sonra kümülatif ve
bütünsel
bir
yaklamla
yeniden
deerlendirmeye
alnan
bir
yaklam

PROJE HAZIRLANMASI AKI SÜREC
1- Fikir Safhas : Projelerde balangç
safhas fikri safhadr. Bu safha öneri
olarak gelebilecei gibi ihtiyaçtan da
oluabilir. Bu safhada bir iin, eylemin ilk
defa veya o i veya eyleme özgü olarak
fikir oluturulmas söz konusudur. Oluan
fikrin
uygulanabilir
olup
olmamas
balangç için çok fazla önem tamaz.
Ancak, oluan fikir olas koullara göre
nesnel olamaz. Aslnda fikir safhas ve
fikrin nesnel veya hayalcilii, projelerin ve
projecilerin sanki giz noktas gibidir. Hayal
ile bu hayalin gerçeklemesi için yaplan
her giriim fikir safhasnda ilerleme olarak
kabul edilebilir. Ancak, bu yazda
incelenen proje üretim format, daha
ziyade
somut
fikirsel
üretimleri
içereceinden, konunun bu boyutu fazla
dikkate alnmayacaktr. Bu aamadan
sonraki süreç daha ziyade yatrm veya
imalat amaçl ekonomiklik aranan projeler
için ele alnacaktr.
2- Ön etüt safhas : Yaplacak i ve
eylemin nerede, nasl, ne ekilde, hangi
unsurlarla
yaplmasnn
aratrld
safhadr. Bu safhada iin niteliine göre,
düünülen veya önerilen projeye esas,
ana
unsurlarn;
varolup
olmad,
aratrma ve deerlendirilmeye deer
bulunup bulunmad belirlenecektir.
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aamadr. Bu analizlerden alnacak
sonuçlar projenin olabilirliini belirler.
Sonuçlar yeterli pozitiflikte olmaldr.
7- mza-Onay Safhas: Bu aamada
dosyada tüm hukuki, idari, teknik,
ekonomik veri, belge ve dayanaklarn
bulunmas
gerekir.
mza
projenin
üstlenilmesidir.
Bu
sorumluluunun
sorumluluk yasal veya prensip olarak
tanmlanm, yetkili, belgeli ve uzman
kiilerce üstlenilmelidir yetki, belgesi ve
yeterlilii yasal zemine dayanmayan kii
veya meslek mensuplarnn projenin
sorumluluklarn bilerek veya bilmeyerek
üstlenmesi mümkün deildir. Bu nedenle;
proje hazrlayan olarak imza koyanlarn
kendi meslek disiplini örgütlerince imza
ve/veya denetime tabi tutulmadkça proje
sorumluluu üstlenmeleri hukuken askda
kalr.
Bu
durumda
proje
teknik
sorumluluunun yan sra, idare hukuku
sorumluluu da onay mercilerine geçmi
olur ki; bu durum ileride projenin iptaline
yol açabilir.

3- Etüt safhas : Ön etüt aamasndan
geçen, temel unsur ve noktalarda en az,
yar ve yarya yakn, pozitif sonuçlar
tahmin edilen i ve eylemlerin detayl ele
alnd, aama etüt aamasdr. Bu
aamada yaplacak i veya eylemin ortaya
çkarlmas için gereken idari, hukuki,
fiziki, mali, dorudan ve dolayl etki
mekanizmalar tek tek gözden geçirilir. 
veya
eylemin
krlma
noktalar;
alternatifleri, çözüm yollar saptanr. Bu
noktalarn alp alamayaca hususunda
gerekli her türlü çalma yaplr.
4- Taslak-Tasarm-Avan safhas : Bu
aamada yaplacak i veya eylem yava
yava her yönüyle belirginlemi ve
mümkün olduunca alternatifli taslakavan hale gelmitir. Yaplacak ilerle ilgili
bir zaman, hareket tarz planlanmas,
yaplr. Fiziksel eskizler, planlar, girdi ve
uygulamalara
ait
temin
ve
ak
programlar alternatifli olarak hazrlanr.
Avan deerlendirme olarak 2. ve 3.
safhalarla birlikte bütünsel bir yaklamla
en rantabl ve en objektif olan taslaa
ilerlik kazandrlr.

Meslek disiplinlerince vizesi yaplan
projeler onay merci olan resmi kuruma
sunulur. Resmi kurum ilgili birimlerince; yer,
içerik ve uygulamaya ait somut verileri zemin
üzerinde; idari- mali- hukuki belge, hesap ve
kriterleri dosya üzerinde, proje sorumlu
elemanlarnca “incelemesi” yaplr. Yaplan
inceleme sonucunda düzenlenecek“ olabilirlik
raporu” ile birlikte “kontrol” için ilgili birim
amirine intikal ettirilir. Birim amirinin
kontrolünden geçen projeler “ onay” için
kurumun 1. derece amirine gider, onaylanr
ve uygulama aamasna geçilmi olur.
Projede yer alan termin sürelerinin
tutturulmas, denetlenmesi ve iin- eylemin
balamasna izin verilmesi için proje sahibine
“i teslimi” yaplr. Proje uygulama safhasna
kadar olan tüm safhalar tamamlanm olur.
Proje uygulama safhasnda, iin ve
eylemin niteliine göre takip ve kontrolü
yaplr. Gerekirse gerçekleme ve/veya
hakedi
raporlar
düzenlenir.
Termin
süresinde bitirilmeyen iler için; projede
öngörülen sürenin (1+2) katn,(1+1+1)
amayacak ekilde, ek süre verilebilir.

5- malat-Yap-Girdi-Tesis Planlanmas;
Çizim
ve
Boyutlandrmalarn
Tanmlanmas Aamas : Bu aama,
seçilen yol- yöntem- ekil ve taslak
projeye göre yaplan öngörülerin; alt yapyap-tesis-iletme-mekanizasyon-malzeme
gibi unsurlarn çizim, metraj ve keiflerinin
hazrlanmas ve bunlarn uygun mercilerce
kabul görmesi aamasdr.
6- Fizibilite-Deerlendirme Aamas :
Bu aama yaplacak ve bu aamaya kadar
gelmi olan i ve eylemlerin sosyal,
çevresel, ekonomik açlardan sorguland
ve
bütün
donelerin
bütünsel
bir
yaklamla
birlikte
analiz
edildii
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karlk bu dönemdeki yüksek scaklklar
kaliteyi bozduundan ve yazlk sebzelerin
youn olduu bir dönem olduu için bu
dönemde yetitiricilik yaplmamaktadr. Ba
lahanalar dier lahana grubu sebzeler gibi
serin iklimden holandndan en uygun
scaklk15–200C arasdr. Balar bu scaklklar
arasnda en iyi ekilde teekkül eder. 250C’de
büyüme engellenmekte, küçük bal meyveler
meydana gelmektedir. Geçci çeitler –10oC
düük scaklklara da toleransldrlar.
Toprak istei: Toprak istekleri
bakmndan seçici deildir. Ancak topran su
tutma kapasitesi iyi olmaldr. pH’s 6-6,5
olan, organik maddece zengin nemli, tnl,
kumlu-tnl, topraklarda baarl sonuç alnr.
Özellikle
tuzlu
topraklarda
yetitiricilik
yapmaktan kaçnlmaldr. Lahanalar tuza
dayankldr.
Fakat
tuzlu
topraklarda
yetitirilen lahanalarn yaprak kaliteleri bozuk
olur. Lahana bitkileri üst üste ayn toprakta
yetitirilmemelidir.
Mutlaka
münavebe
yaplmaldr.

BEYAZ&KIRMIZI BA LAHANA
YETTRCL
Sevinç SAYGILI

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Lahanalar,

Cruciferae

familyasnn

Brassica oleracea türüne aittir. Beyaz ba
lahana Brassica oleraceae var. alba Krmz
ba lahana ise Brassica oleraceae var. Rubla
familyasnda yer almaktadr. ki yllk
sebzelerdir. Birinci yl vegetatif gelime, ikinci
yl ise generatif gelime olmaktadr. Sebze
olarak deerlendirilen ksm beyaz ve krmzmor renkli balardr. Balar sarmalk, turuluk
ve salata olarak deerlendirilir.

YETTRME STEKLER

YETTRME TEKN

stei
:
Lahanalarn
klim
yetitiriciliinde iklim etmenlerinden scakln
büyük bir rolü vardr. Özellikle çiçeklenmeleri
için bir süre düük scakla maruz kalmalar
gerekir. Bu gereksinmeleri karlanmazsa
sürekli vegetatif devrede kalr. Serin iklim
sebzesi olan lahanagillerde en kaliteli üretim
Sonbahar-k
döneminde
gerçekletirilir.
Avrupa ülkelerinde bütün yl boyunca
yetitirilen lahanalar ülkemizde genellikle
klk olarak yetitirilirler. Yaz döneminde
yetitirilen erkenci çeitler bulunmasna

Tohum Ekimi: Fideler yastklarda
yetitirilebildii gibi viyollerde yetitirmek
mümkündür. 1 m2‘ye 2-5 g tohum hesap
edilir. Tohum yastklar hazrlanarak 15 cm
aralkla (seyrek olarak) açlan çizilere seyrek
olarak tohumlar ekilir. Çizilerin derinlii 2.5-3
cm civarnda olmaldr. Tohum ekiminden
önce çiziler sulanmas gerekir. Viyollerde
yetitiricilik en iyi olan yöntemdir. Dikimin
toprakl olarak yaplabilmesine olanak vermesi
fide dikim dönemi scak havalara denk geldii

15

Ocak 2006

SAMTM
için tutum daha iyi olmaktadr. Fide yetitirme
devresinde
scakln
12oC’nin
altna
0
dümemesi istenir. Çimlenme 10 C’de 15 gün
içinde 20oC’de ise 1 haftada meydana gelir.
Buday hasadndan sonra II. ürün olarak da
yetitirilebilirler. Tohum ekimleri Mays aynda
balayp Austos ayna kadar kademeli olarak
devam edebilir. Dikimlerde Haziran ay ile
Austos aynn sonuna kadar yaplabilir. yi
bir lahana fidesi 5-10 yaprakl, salam ve
kuvvetli,
ayn
zamanda
pikin
fazla
boylanmam fide olmaldr. Krmz ba
lahana fidesinin tarlaya dikimi austosun
15’ine kadar yaplmaldr. Gecikmesi ba
balamasn olumsuz etkilemektedir. Ekim ve
dikimde önemli olan pazara ürün çkartma
zamandr. Çeitleri doru seçerek bunu
ayarlayabiliriz. Dikim mesafesi olarak sra
aras 50-70 cm ve sra üzeri 45-60 cm
alnabilir. Dikim aralklar ba büyüklüüne
göre ayarlanmaldr. Sk dikimde birim alana
daha fazla bitki girecei için balar küçük
kalr.

Toprak yaps ve sulama durumuna göre 1-2
kez ya da her sulamadan sonra kaymak
tabakas krlsn diye çapalama yaplr. lk
çapa bitkiler 10-15 cm boylandnda, ikinci
çapa ise yapraklar 30-35 cm’lik çap kazanp
ba olumaya baladnda yaplr. Lahana
suyu seven bir sebzedir.
Toprak yaps, ya durumu, bitkinin
gelime durumuna göre düzenli sulama
yaplr. Yasz, çok kurak ve rutubetsiz
yörelerde yetitirilen lahanalarn verimi ve
kalitesi
dümektedir.Karadeniz
Bölgesi
lahanagil yetitiricilii için çok uygundur.
Yan k boyunca düzenli bir ekilde devam
etmesinden dolay bu dönemde ayrca
sulamaya ihtiyaç göstermez. Fide dikiminden
sonra ksa bir dönem sulama gerekir. Ot
mücadelesi yaplmaldr. Çapalama ile yabanc
ot mücadelesi de yaplm olmaktadr.
Mücadelesi: Yaprak bitleri ve lahana
kelebeine
kar
koruyucu
ilaçlama
yaplmaldr. Eer mücadele yaplmazsa
lahana kelebei yapraklarn pazar deerinin
dümesine; yaprak bitleri ise lahanalarda ba
oluumunu engeller.

Gübreleme: Geni ve bol miktarda
yapraklara sahip olan lahanalar yetitirildikleri
yerin besin maddelerince zengin olmasn
isterler. Bu nedenle. dikimden en az 3 ay
önce 3-4 ton/da çiftlik gübresi verildikten
sonra sonbaharda derin bir toprak sürümü
yaplmaldr. Toprak tahlili sonucuna göre,
Fosforlu gübrenin tamam dikim öncesi,
azotlu gübrede iki defada verilir. lk yars
dikimle geri kalan ise ba balamaya
balad dönemde 2. çapayla birlikte verilir.

Hasat: Lahanada hasadn; çeit
irilii, erkencilik, geçcilik ve pazar artlar
etkilemektedir. Balarn istenilen büyüklüe
gelmesine ve yetitirme-bakm artlarna bal
olmak üzere dikimden itibaren 3-5 ay sonra
balar. Çeit özelliine bal olarak olgunlaan
balarn tarlada bekletilme süresi 20-30 gün
arasnda deimektedir. Hasat olgunluuna
gelen balar toprak seviyesinden bir bçak
yardmyla kesilir, bozuk yapraklar temizlenir
ve sata sunulur. Ortalama 3-7 ton/da ürün
alnr.

lerlediiniz yolda
hiç bir zorlukla
karslamyorsanz,
bilin ki o yol asla sizi
doruya ulatrmaz...!"
Bakm leri: Yetitirilme yerlerine
dikilen lahana bitkilerine can suyu verilir.
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olgusuyla bu art beslenme alkanlklarna
yanstmalar, kaliteli, çeitli, fonksiyonel,
kullanm kolay gda talebi ksacas hayat
standardnn yükselmesi gda sanayisinin
gelimesine katkda bulunacaktr. Ayrca
ülkenin ve/veya bölgenin geliimi ile ucuz ve
kolay ulalabilir teknoloji gda sanayisinin
geliimi için kaçnlmaz bir gerekliliktir.
Kii bana düen yllk gelirin düük
olmasna bal olarak kalitesiz ve ucuz gda
talebi
gda
sanayisinin
en
büyük
dümanlarndan biridir. lenmi gdalar taklit
ve taie oldukça açk ürünler olduundan;
merdiven alt tabir edilen imalathanelerde
üretilen salksz ve kalitesiz ürünler gda
sanayinin en büyük kamburu olmasnn yan
sra halk saln da tehdit etmektedir.
Görüldüü üzere gda sanayinin
geliim sürecinde belki de en önemli
faktörlerden birisi tüketici bilinci ile üretici
vicdan arasnda kalan kanun uygulamalar
ve uygulayclardr.

SAMSUN’DA GIDA SANAYNN
SORUNLARI VE ÇÖZÜM
YÖNTEMLER
Tevfik Boaçhan ALTUNKAYNAK

Gda Yük. Müh.
Samsun Tarm l Müdürlüü
1. Giri
Gda sanayi; salkl bir topluma
ulamada birincil faktör olmasnn yan sra
tarmsal üretim, katma deer, istihdam ve
ihracat açsndan önemli ilevleri olan bir
sektördür.
Gda sanayi, tarmdan ve doal
kaynaklardan
salad
hammaddeyi,
uygulad bir veya daha fazla ilemle, raf
ömrü uzun, fonksiyonel ve tüketimi kolay
ürünlere dönütüren bir imalat sanayi
koludur. Tarmsal üretimin mevsime ve
yöreye bal deikenliine karlk gda
gereksiniminin süreklilii, çabuk bozulma
eilimindeki tarmsal ürünlere belirli ileme ve
muhafaza
yöntemlerinin
uygulanmasn
zorunlu klmakta ve bu ilevi gda sanayi
yerine getirmektedir (Eki 1992).
Gda sanayinin gelimesini belirleyen
en önemli etkenlerden birisi, tarmdan yeterli
miktarda ve uygun kalitede hammaddeyi
sürekli olarak salayabilmesidir. Bunun koulu
ise; üretim deseninin ve üretim hedeflerinin
belirlenmesi ve buna ulatracak araçlarn
etkili bir biçimde kullanlmasdr. Ksaca,
ulusal bir tarm politikasnn uygulanmasdr.
Türkiye‘de tarmsal üretim yldan yla
dalgalanmaktadr.
Tarmsal üretimin geleceine ilikin bu
belirsizlik, yatrmlarn azalmasna veya yanl
yatrmlara yol açmaktadr. Gda yatrmlarnn
artmas, öncelikle tarmsal üretime ilikin
projeksiyonlarn belirlenmesine ve çeit
seçilirken gda sanayi taleplerinin de dikkate
alnmasna baldr (Eki ve ark. 2004). Bunun
yannda gda sanayisi de bölgesel tarmsal
ürünlere göre yatrm yeri belirlemelidir.
Geliimini tamamlamam bir ülkede
sadece tarmsal üretimin iyiletirilmesi ile gda
sanayisinin gelimesi beklenemez. Gda
sanayi bir hizmet ve imalat koludur ve dier
sanayi dallarnn geliimine baldr. nsanlarn
gelirlerindeki art ve bilinçli gda tüketimi

2. Samsun’da Gda Sanayinin
Durumu
Samsun Tarm l Müdürlüü 2004 Gda
Envanterine göre gda sanayi iletmelerinin
sektörel says Tablo 1 de, buna göre sektörel
dalm ise ekil 1’de verilmitir(Ekmek ve
simit frnlar sektörel dalma dahil
edilmemitir).
Görüldüü
üzere
sektör
dalm gda talebine göre deil de (un
fabrikalar hariç) daha çok tarmsal üretime
göre ekillenmitir. Türkiye genelinde un ve
unlu mamul üreten sektörün gda sanayisinin
%65,44’ünü (TKB 2002) oluturduu ve kii
bana günlük besin enerjisinin %52‘sinin
tahllardan
karland
(DTP
2001)
düünülürse, un fabrikas saysnn yüksek
çkmas beklenen bir sonuçtur.
Tablo 1’e göre fndk ve pirinç ileme
fabrikasnn nispeten fazla olmas ilimizde
gda
sanayinin
tarmsal
üretimden
etkilendiini göstermektedir. Fakat Çaramba
ve Bafra ovalarna sahip, bitkisel üretimi
yüksek olan ilimizde maalesef meyve-sebze
ileme fabrikas bir adettir. Bu da u an
faaliyet göstermemektedir. leri teknoloji ve
yüksek maliyet gerektiren meyve-sebze
ileme fabrikas bulunmamasndan; yatrm
maliyetleri, iç piyasaya dönük ksa vadeli
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beklentiler ve tüketici taleplerinin tarmsal
üretimden daha önemli olduu sonucu
çkarlabilir.

endüstrisinin gelimi olduu anlamna
gelmemektedir. Nitekim Türkiye çapnda bile
kurumsallam,
rekabet
edebilen
süt
iletmesi says 21’e ulaamamtr.

Tablo 1. Samsun’da Gda letmeleri
ldeki
Sektörler
iyeri
adedi
Ekmek frn ve unlu mamüller
397
Un fabrikalar
58
Pirinç fabrikalar
24
ekerli mamüller
18
Fndk fabrikalar
15
Süt ve süt ürünleri
21
Gda ambalaj imalathane
12
Alkolsüz içecekler
6
Tuz imalathaneleri
2
Çay-eker paketleme
8
Kuruyemi ve kahve
5
imalathane
Yemek üretim datm
10
Bitkisel ya imalathanesi
2
Meyve-sebze ileme
1
Et ve et ürünleri
5
Baharat paketleme
8
Dondurma külah
5
Bakliyat paketleme
2
Simit frnlar
18
Su ürünleri
2
Bal
1
Yumurta üretim paketleme
1
Katk maddeleri
1
Toplam
622

7%

5%

4%

4%

10%

26%
11%
18%

Un fabrikalar

Di er

Pirinç fabrikalar

Süt ve süt ürünleri

ekerli mamüller

F nd k fabrikalar

G da ambalaj imalathane

Yemek üretim da  t m

Çay-eker paketleme

Baharat paketleme

ekil 1. Sektörel dalm
limizde bulunan bu iletmelerin bir
ksm; çok küçük ölçekli, bir ksm atl
kapasitede çalmakta, bazlar mandra
düzeyinde üretim yapmaktadr, bazlar
kapanm
veya
kapanmak
üzeredir.
Kurumsallam, rekabet edebilir ancak iki süt
iletmesi mevcuttur. Bu da say olarak kalite,
verimlilik ve rekabet açsndan Samsun için
yeterlidir. Samsun’da eski teknoloji ile çalan
bir adet bitkisel ya üretim fabrikas ve bir
adet ya dolum tesisi vardr. 18 adet ekerli
mamul üretim tesisinin bir tanesi uluslar aras
düzeyde faaliyet göstermektedir ve Samsun
ihracatnda önemli bir yere sahiptir. Dier
ekerli mamul fabrikalarnn dört tanesi orta
ölçekli olup Türkiye çapnda satlar
mevcuttur. Dier iletmeler ise küçük çapldr.
Bunun haricinde su ürünleri, et
ürünleri iletme tesisleri mevcuttur. Geriye
kalanlar ise daha çok gda paketleme
yapmaktadr.

Hzl i temposu; tüm dünyada olduu
gibi Türkiye ve Samsun’da yemek kavramn
bir sektör haline getirmi ve fabrikasyon
yemek imalat ve hizmet sektörü büyük bir
gelime göstermitir. Nitekim ilimizde on adet
yemek fabrikas bulunmakta ve iletme says
her geçen gün artmaktadr. Samsun kaynakl
yemek
fabrikalar
Türkiye’nin
deiik
bölgelerinde önemli projelere imza atm ve
oralarda hizmet vermektedir. Bu bakmdan
yemekçilik sektörü; her ne kadar tam bir
imalat sektörü olmasa da gda sanayimizin
önemli bir kolunu oluturmaktadr.
Gda iletme says açsndan süt ve
süt ürünleri fabrikalar 21 adet ile üçüncü
srada
bulunmasna
ramen
bu
süt
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6%

9%

3. Gda Sanayinin Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Yaplan aratrma sonucunda gda
sanayinin sorunlar; sermaye yetersizlii,
kurumsallaamama, marka oluturamama,
kalitesiz ve yetersiz hammadde, yetersiz yerli
teknoloji, alt yap eksiklii, kanunlar ve
uygulamalar, atl kapasite, haksz rekabet,
düük gelir düzeyi ve eitim eklinde tespit
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edilmitir. Bu sorunlar genel ve yerel sorunlar
olmak üzere ikiye ayrlabilir. Genel sorunlar
yani Samsun’la yada bölge ile direkt
ilikilendirilemeyen sorunlar;
x Kurumsallaamama,
x Marka oluturamama,
x Haksz rekabet
x Teknoloji
x Düük gelir düzeyi
x Kanunlar ve uygulamalar
eklindedir. Yerel sorunlar yada Samsunla
ilikilendirilebilen sorunlar ise;
x Yetersiz sermaye,
x Kalitesiz ve yetersiz hammadde,
x Altyap eksiklii,
x Atl kapasite,
x Eitim
eklindedir.

bir pazarda faaliyet göstermelerine neden
olmaktadr. Yani gda sanayimiz, büyük
markalar pazar ile merdiven alt iletmeler
pazar arasnda kendine yer aramaktadr.
Marka oluturma; akll yatrm ve yeterli
sermaye ile mümkün olabilir. Bunlar ise gda
sanayimizin dier sorunlardr.

Gda sanayisinin alt çizilmesi gereken
sorunlar ise; ulusal ve bölgesel gelimilik
düzeyine bal olarak pahal ve ulalmas güç
teknoloji, yetersiz sermaye ve yanl
yatrmlar, gelir düzeyi ve tüketici taleplerine
göre
ekillenen
haksz
rekabet
ve
sürdürülebilir kalitedir.

Düük gelir düzeyi / Haksz rekabet :
Haksz rekabet; gelir düzeyi, bilinçli tüketici ve
kontrol ve denetim mekanizmalar ile oldukça
yakndan ilikilidir. Gda sanayi ürünleri taklit
ve taie açk olduundan ucuz ve kalitesiz
ürünleri ambalajla süsleyerek pazara giren
iletme says küçümsenmeyecek kadar
çoktur. Buna bir de nüfusa oran yüksek olan
düük gelirli ve bilinçsiz tüketici talepleri
eklenince haksz rekabet kendiliinden ortaya
çkarak toplumsal bir sorun oluturmaktadr.
Bilindii gibi, temel bir gereksinim olduu için,
gdalarn talep elastikiyeti oldukça kstldr ve
bu nedenle gda talebi ile gelir düzeyi
paralellik göstermektedir. Nitekim, Türkiye’ de
gda talebi 1995–2000 döneminde ylda
ortalama
%3.4
büyürken,
2000–02
döneminde %0.8 küçülmütür. Buna bal
olarak gda üretimi de 1995–2000 döneminde
ylda ortalama %3.4 art, 2000–02
döneminde %1.2 azal göstermitir. Bu
azalmann balca nedeni kukusuz 2000
Kasm ve 2001 ubat‘nda yaanan kriz
nedeni ile gelir düzeyinin dümesidir (Kymaz
2003). Nitekim, DE verilerine göre 1995–
2000 döneminde kii bana yllk ortalama
GSYH 2978 USD düzeyinde iken 2000 – 2002
döneminde 2581 USD düzeyindedir (DE
2004).

3.1. Genel Sorunlar

Kurumsallaamama: Samsun’da gda
sanayisinin en önemli sorunlarndan biri de
kurumsallaamamadr. Kurumsallaamamann
en büyük sebebi ksa vadeli beklentilerle
yaplm küçük ve yanl yatrmlardr. 400’ü
akn ekmek frn ve unlu mamuller üreten
iyeri varken Türkiye çapnda üretim ve
ihracat yapan bir tek unlu mamul üreticisi
mevcuttur.
Hemen
her
sektörde
kurumsallama sürecini tamamlayamayan
iletme says oldukça fazladr. letmelerin
büyük bir ksm, irket özelliinde bile
deildir, irket olan veya olma sürecinde
olanlar ise aile irketi düzeyinden ileriye
gidememitir. Uzun vadeli beklentilerle
yatrmlar
gerçekletirilemediinden
kurumsallama tamamlanamamakta ve gerek
tarmsal üretimdeki dalgalanmalardan, gerek
talep deiikliklerinden ve gerekse ekonomik
krizlerden iletmeler büyük yara almakta ve
bir bir kapanmaktadr.
Marka
oluturamama:
Gda
sektöründe Kurumsallaamamann bir sonucu
olarak marka oluturamama; iletmelerin dar
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limize ülkemizin deiik illerinden
kalitesiz ve ucuz gda girmekte ve müteri
bulmaktadr. Bu noktada kontrol ve denetim
mekanizmalar, yaptrm uygulanmasndan
ziyade izinsiz, kalitesiz ve ucuz gdalara talebi
azaltacak bilinçlendirme faaliyetlerine daha
fazla önem vermelidir. Talebin olduu
bölgeye istenmeyen mal giriini ancak
gümrük kaplaryla engelleyebilirsiniz. Bu
yüzden Samsun’un gda sanayicileri Tarm l
Müdürlüü ile ibirlii içinde olmaldr.

Gdalarn
Üretimi,
Tüketimi
ve
Denetlenmesine Dair KHK yürürlüe girmi ve
2004 ylnda 5179 sayl Gdalarn Üretimi
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK’nin
deitirilerek
kabulü
hakknda
kanun
yürürlüe girmitir.
5179 sayl kanun ile gda denetiminde
Tarm ve Köyileri Bakanl tek ve tam yetkili
olmutur. Gda üretim yerlerinin yan sra sat
ve toplu tüketim yerlerinin denetimi de Tarm
ve
Köyileri
Bakanlna
verilmitir.
27.08.2004 tarihinde yaynlanan Gda ve Gda
le temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten
yerlerinin Çalma zni ve Gda Sicili ve
Üretim zni lemleri le Sorumlu Yönetici
stihdam
Hakknda
Yönetmelik’e
göre
Çalma zni ve Gda Sicili ve Üretim zni
Tarm l Müdürlükleri ve Koruma Kontrol
Genel Müdürlüü tarafndan verilmekteydi.
5216 sayl Büyükehir Belediyesi
Kanunu’na uygun olmad gerekçesiyle
Çalma zni, Gda Sicili Ve Üretim zni ile ilgili
yönetmeliin 4. maddesi (b) bendi ile 24.
maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulmas
istemiyle Dantay nezdinde açlan dava
sonucu Dantay dari Dava Daireleri Kurulu
28.04.2005 tarih ve 2005/254 sayl kararna
kadar 5179 sayl kanuna göre gda üretim
yerleri faaliyetine balamadan önce bal
bulunduklar yerel yönetimlerden Gayri Shhi
Müessese Ruhsat (GSM), Tarm ve Köyileri
Bakanlndan Gda Sicili ve Çalma zni ve
Üretim zni almak zorundayd. Dantay
kararna göre Gda Sicili ve Çalma zni
verme yetkisi yerel yönetimlere devredilmitir.
Her ne kadar 5179 sayl kanun ile
gda mevzuatmz bir temele oturtulmaya
balanmsa da gda sanayisi açsndan üretim
izni alma sürecinde çeitli problemler ortaya
çkmaktadr. letmeler Gda Sicili Çalma zni
ve Üretim izni alabilmek için GSM Ruhsat,
Kapasite Raporu, Ticaret sicil gazetesi, Marka
Tescil Belgesi, oda üyelik veya faaliyet
belgesi, Türk Gda Kodeksi ürün teblii
yaynlanmam ürünler için bileen listesi, i
akm emas, üretim teknolojisi, ürün teblii
yaynlanm
ürünler
için
Tarm
l
Müdürlüklerinde format bulunan beyanname
ve etiket bilgilerini Tarm l Müdürlüklerine
ibraz etmek zorundadr. Ayrca üretim
kapasitesi, çaltrd içi says ve üretim

Teknoloji : Daha önce de belirtildii
gibi Gda sanayi dier sanayi kollaryla çok
yakndan
ilikilidir.
Tek
bana
gda
sanayimizin geliimi beklenemez. Hijyenik
ortamlarda kaliteli ve salkl gda üretimi
pahal teknolojilerle mümkündür. Ve bu pahal
ürünü talep edecek hayat standard yüksek
tüketici potansiyeli her alanda ulusal ve
bölgesel kalknma hareketleriyle desteklenir.
letmeler;
mevcut
durumda
deerlendirildiinde ise teknolojiye ulamada
zorluk çektii görülmektedir. Özellikle ilimizde
gda ambalaj üretimi olmamas sorun
oluturmaktadr.
letmeler
ambalaj
malzemelerini uzak illere sipari vermekte,
tasarm, nakliye ve teslim sürecinde zaman
kaybetmektedir. Siparie uygun olmayan bir
tasarm teslim alndnda ise telafisi güç
sorunlar ortaya çkmaktadr. Ayn durum gda
ileme makineleri ve üretim hatlar için de
geçerlidir.
Kanunlar ve uygulamalar : 1996
ylnda Türkiye ile AB arasndaki Gümrük
Birlii (GB) anlamas, gda mevzuatnn 1/95
ve 2/97 sayl OKK karar gereince AB gda
mevzuat
ile
uyumlatrlmasn
öngörmektedir. 1995 tarih ve 560 sayl
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niteliine
göre
bir
teknik
sorumlu
müdür(TSM) istihdam yapmak bu personelin
noter onayl sözlemesi, diplomas ve meslek
odasndan alaca Sorumlu Yönetici Belgesi
de istenen belgeler arasndadr. zorunludur.
Yetki devri kapsamnda bir çok ürün için
üretim izinleri Tarm l Müdürlülüklerince
verilmesine ramen baz ürünlerin üretim
izinleri Tarm l Müdürlüü vastas ile Koruma
ve kontrol Genel Müdürlüünce verilmektedir.
Bütün bu belgelerin hazrlanmas sürecinde
iletmeler zaman kaybetmekte, özellikle
üretim
izinlerinin
Ankara’dan
alnmas
gerektii durumlarda zaman kayb oldukça
fazla olmaktadr. Ayrca GSM ruhsat Çalma
zni ve Gda Sicili ve Üretim zni verme
aamasnda hemen hemen ayn nitelikler için
üç kez ayr ayr denetlenmektedir. Bu da yine
zaman kaybna ve denetim birimlerinin igücü
kaybna neden olmaktadr.
Kurumsallamasn tamamlayamam
iletmeler için Sorumlu Teknik Müdür (TSM)
istihdam da; iyeri niteliine göre personel
bulmada, ücretler, çalma saatleri ve
TSM’den gerektii gibi faydalanma açsndan
sorun oluturmaktadr.
Halen bir çok temel gda maddesinin
Türk
Gda
Kodeksi
ürün
teblii
yaynlanmamtr. Bu hem üretim izni bavuru
aamasnda hem de denetleme ve numune
alma sürecinde sorunlara yol açmaktadr.
Sonuç olarak gda iletmecisine
özellikle izin ve tescil aamasnda daha pratik
çözümler sunan, zaman kaybna neden
olmayacak ve teknik sorumlu müdürden daha
iyi faydalanmay ve teknik sorumlu müdür
açsndan da ücretler konusunda daha
belirleyici düzenlemeler yaplmal, tüm gda
maddelerinin ürün teblileri en ksa sürede
yaynlanmaldr.

teknoloji ve yüksek kapasiteye yatrm
yaplmadndan
yada
yaplamadndan
büyüme sürecinde düük kapasite ve eski
teknoloji
nedeniyle
içilik
maliyetleri
yükselmekte, kurumsallaamama nedeniyle
büyüme
sürecinde
ek
yatrm
yaplamamaktadr. Bu yüzden iletmeler
kurulum aamasnda hammadde ve pazar
potansiyelini göz önünde bulundurarak saysal
hedefler belirlemeli ve iyi ve alternatif fizibilite
raporlarna göre yatrm yapmaldr. Kurulacak
kapasite ve kullanlacak teknoloji belirlenen
hedeflere göre ilk yatrm maliyetinden
kaçmayacak ekilde belirlenmelidir.
Bu aamada tevik ve destekler
akllca
deerlendirilmeli
ve
Samsun
teviklerin artmas açsndan çok iyi temsil
edilmelidir. Ayrca kiisel giriimlerden ziyade
belirli ortaklklarla sermaye güçlendirilmelidir.

Kalitesiz ve yetersiz hammadde : Daha
önce de belirtildii gibi gda sanayi tarmsal
üretimle paralel geliebilecek bir sektördür.
limizde tarmsal ürünlerin miktar ve
kalitesinde yldan yla dalgalanmalar olmakta
bu da gda sanayisini hammadde temininde
olumsuz etkilemektedir. Örnein süt ve süt
ürünleri üreten iletmeler standart miktar ve
kalitede
çi
süt
bulmakta
güçlükler
yaamaktadr. limizde 10 farkl ilçede toplam
59 ton kapasiteli 22 süt toplama merkezi
bulunmaktadr. Buna ramen çi süt üreticisi
çi sütü kendi ileyerek semt pazarlarnda
satmaya çalmaktadr. Bu da ayr bir
sorundur.
Hammadde konusunda skntl olan
dier bir sektör ise un fabrikalardr. Standart

3.2. Yerel Sorunlar

Yetersiz Sermaye; limizde bulunan
gda iletmelerine bakldnda genellikle
yetersiz sermaye yüzünden ilk yatrm
maliyetlerinden kaçnld görülmektedir.
Gda iletmeleri temiz ve hijyenik olma
gerekliliklerinden dolay dier iletmelerden
ayrlr. Yatrmlardan kaçnlmas nedeniyle
daha sonra özellikle izin aamasnda ve
denetimlerde problem çkmaktadr. Ayrca ileri
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ve
istenen
kalitede
ürün
süreklilii
salanamadndan
buday
ithalat
yaplmakta ve yerli ürünlerle paçal yaplarak
ilenmektedir. Bu hem tarm hem gda
sanayini olumsuz etkilemektedir.
Yine ekerli mamuller sektörünün
birincil hammaddesi olan eker de eski
teknolojiler kullanlarak üretildiinden istenen
kalitede deildir. eker fabrikalarmz demir
aksam bulunan eski makinelerle çaltndan
eker içinde demir oran istenmeyen düzeyde
yüksek çkmakta bu da özellikle HACCP
prensipleri ile çalan, ihracat yapan
iletmelerimizi zor durumda brakmaktadr.

Samsun en ksa sürede sanayi
sitelerinin alt yap eksiklerini gidermeli, gda
iletmeleri çevresel zararlardan en az
etkilenecek ortamlara tanmaldr.
Atl Kapasite : Atl kapasite tüm
sektörde olmamakla beraber özellikle un
fabrikalar ve süt ve süt ürünleri ileme
fabrikalarnda bu sorun önemli düzeylere
ulamtr. Türkiye çapnda un fabrikalar %30
kapasite kullanm oranna sahiptir ve bu oran
samsun için de geçerlidir. Fazla sayda un
fabrikas
vardr.
Çözüm
ise
çeitli
birlemelerde baz fabrikalarn kapatlmas
veya farkl sektörlerde deerlendirilmesidir.

Eitim; Gda sanayisini yönlendiren en
önemli faktör tüketici talepleridir. Düük gelir
düzeyi nedeniyle kalitesiz gdaya talep vardr.
Semt pazarlar ve varo bakkallarnda
ambalajsz, salksz, kalitesiz ve taklit ürünler
satlmaktadr. Halkmz, eitimli, eitimsiz bir
çok insan ve hatta gda bilimcileri bile hala
sokak sütünü talep etmektedir. Kimisi daha
besleyici olduunu, kimisi doal ve katksz
olduunu düünerek ve büyük bir ksm da
daha ucuz olduu için bu ürünleri talep
etmektedir. Gda sanayisinin geliimine en
büyük katky adeta kültürümüzün bir parças
haline gelmi bu alkanlklardan kurtulmakla
salayacaz. Salkl olmann birinci art
salkl beslenmedir. Bunun önemini ulusal
düzeyde politikalarla, ilgili tüm sivil toplum
kurulular, meslek odalar ve en önemlisi
medya yoluyla kapsaml bir çalmayla
halkmza gerektii gibi anlatabilmeliyiz. Aksi
taktirde gda terörü hem salmz hem de
gda sanayimizi tehdit etmeye devam
edecektir.

Altyap eksiklii : Gda iletmeleri
üretimdeki kalitenin süreklilii ve salk
açsndan sürekli akar su sitemine sahip,
direnaj-kanalizasyon, kat atk uzaklatrma
sisteminde sorun oluturmayacak, çevresel
kirleticilerden uzakta, zararllarn yerleip
geliemeyecei bir ortamda bulunmaldr.
Fakat iletmelerimizin büyük bir ksm alt yap
sorunlarn tam anlamyla çözememi sanayi
sitelerinde,
yerleim
merkezlerinde,
apartmanlar arasnda faaliyet göstermektedir.
Bu sanayi sitelerinde su ve elektrik kesintileri
olmakta,
youn
yal
havalarda
kanalizasyonlar tamakta ve üretim tam
anlamyla durmak zorunda kalmaktadr.
Ayrca iletme çevresinde su birikintileri,
çamur gibi zararllarn yerleebilecei ortamlar
olumakta ve çevresel kirleticilere maruz
kalnmaktadr. Kat atklarn uzaklatrlmas
da ilgili yerel yönetimlerce tam anlamyla
yaplamamaktadr.
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üphesiz ki bunlarn içinde en önemlisi kalite
ve salk düzenlemelerinde küresel anlamda
akredite olmu gda güvenlii ve izlenebilirlik
konularndaki standartlarn üretimle birlikte
düünülmemesidir.
Nitekim,
2002
ylnda
Türk
biberlerinde
bulunan
ilaç
kalntlar
ihracatmz önemli ölçüde duraklatmtr.
2002-2003 sezonunun son aylarndan itibaren
biberde youn miktarda ilaç kalntsnn tespit
edilmesi üzerine, 02.06.2003 tarihi itibaryla
tekrar, Türk biberlerinde analiz mecburiyeti
getirilmitir. Almanya’da Türk biberlerine
analizi mecburiyeti halen devam etmektedir.

Y TARIM UYGULAMALARIHACCP VE EUREPGAP
Mustafa Rasi UYSAL

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Dünya Ülkeleri nezninde ortak öneme
haiz “Bitki ve Hayvan Sal, Çevre Sal,
Doal
Kaynaklarn
Korunmas
ve
Sürdürülebilirlik, zlenebilirlik ve bütün bunlar
birlikte düünüldüünde; nihai olarak nsan
sal“ konularnda uluslar aras çevrelerde
genel kabul görmü muhtelif standartlar
Ülkemiz için de zorunlu hale getirmitir. Bu
standartlardan balcalar; Kritik Kontrol
Noktalarnda Tehlike Analizi (HACCP), Ya
Sebze ve Meyvede uygulanan yi Tarm
Uygulamalar (Good Agriculture PracticesGAP) ‘dr.
yi tarm uygulamalar konusunda en
öne çkan oluum; merkezi Almanya’da
bulunan ve tüketici taleplerine göre yönlenen
EUREP’tir (Avrupa Perakendecileri Tarm
Ürünleri Çalma Grubu). yi Tarm
Uygulamalar tanm olarak; “Çevre,
nsan ve Hayvan salna zarar
vermeyen
bir
tarmsal
üretimin
yaplmas, doal kaynaklarn korunmas,
tarmda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
ile gda güvenliinin salanmas“ olarak
ifade edilebilir.

Artan
tüketici
bilinci
gda
güvenlii ve izlenebilirlik konularn
daha fazla sorgulanr hale getirmitir.
Ya sebze-meyve ihracatmzda önemli
Pazar yeri olan Rusya Federasyonu,
Almanya, Suudi Arabistan, Hollanda ve
Romanya gibi ülkelerin SO 9000,
HACCP, EUREPGAP gibi kalite belgeleri
ve sertifika istemeleri;ihracatçlarmz
ve üreticilerimizi kontrollü ve sözlemeli
üretime icbar etmektedir. Bu nedenle
EUREPGAP Protokolü Çerçevesinde yi
Tarm Uygulamalar gda güvenliinde
Küresel bir referansa sahip olarak
Ülkemiz ve limiz gündeminde de olmak
zorundadr. EUREPGAP Protokolünün,
AB Gda Kanunu müktesebatnda 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren yer almas,
2006 ylndan itibaren ya sebze, ya
meyve ve kesme çiçekte HACCP
mecburiyeti, 2007 ylndan itibaren de
EUREPGAP Sertifika mecburiyeti ve bu
gda standartlarnn küresel anlamda da
akredite olmas, Ülkemizi, hem AB
sürecinde ve hem de ihracat ya sebze

EUREPGAP Protokolü : EUREPGAP
Protokolü,
yi
tarm
uygulamalarnn
çerçevesini belirler. Protokol, ya sebze, ya
meyve, kesme çiçekçilik ürünlerinde gda
güvenlii ve izlenebilirliini ilikin minimum
artlar ihtiva etmektedir. Bunun yannda
çevre sal, doal kaynaklarn korunmas,
sürdürülebilirlik içi sal ve i güvenlii gibi
konularda da muhtelif tanmlamalar ve
tanmlamalara haizdir.
Ülkemiz, yllk bazda ortalama 43
milyon ton ya sebze meyve üretimi ile
dünyada önemli bir üretim merkezi olmakla
birlikte; bu üretimin ancak %2-3 ‘lük gibi çok
cüzi bir ksm ihraç edilebilmektedir. Ya
sebze ve meyve ihracatmzdaki bu yetersizlik
muhtelif sebeplerle izah edilebilirse de, hiç
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9 Çevre le Alakal Konular (tarmn doaya
etkisi, doal yaam ve doal kaynaklar
koruma politikas, verimsiz alanlar

ve meyve ihracatçs olduumuz dier
Dünya
Ülkeleri
ile
olan
ticari
münasebetlerimiz bakmndan, yaknen
alakadar etmektedir.
EUREP’in hayvansal gdalar, bakliyat
ve kahve için özel standartlar üzerinde
çalmalar
devam
etmektedir.
Anlalmaktadr ki; salk ve
kalite
belgesine dayanmayan bir ihracat yaps
ve anlaynn yakn bir gelecekte
ayakta kalamayaca aikardr. limizin
sahip
olduu
ekolojik
perspektif,
bilhassa
ya
sebze
üretiminde,
Ülkemizin rekabet gücünü artracak
düzeyde özel ürün havzalarna haiz
olmas; EUREPGAP Çerçevesinde yi
Tarm
Uygulamalarn,
program
anlamnda ve yatrm öncelii olarak ta
benimsemi
olmamzn
ana
nedenleridir.

EUREPGAP Sertifikasyonu için, bugün
dünyann 32 ülkesinde yaklak 40 adet
Yetkili kurulu tarafndan sertifikalandrma
ilemi yaplmaktadr. Akredite olmu Sertifika
Kurulular,
ürünlerin
üretim
artlarn
inceledikten sonra sertifika vermektedirler.
Sertifikalar bir yl süre ile geçerlidir ve her yl
denetim
yapldktan
sonra
yenilenmek
zorundadr. Alnan sertifika, ayr ayr her
ürün için istenebilir. Bir firma tek bana
sertifika için bavurabilir;ancak, grup
eklinde ortak bir ürün için de bavuru
yaplabilir. Bu durumda maliyet daha
düüktür ve yllk kontrol hepsinde
deil,
irketlerin
%10‘unda
yaplmaktadr.
Üretici grubu organizasyon
yaps u
donanmlara haiz olmaldr.
-EUREPGAP temsilcileri, üretici grubunu
temsil vizyonuna sahip olmaldr.
-ç denetim departman ihdas
edilmelidir.
-Tarmsal Teknik Departman
oluturulmaldr.
-Kalite Sistemi yönetimi öngörülen
argümanlara haiz olmaldr.
-Ürün leme alan yönetimi
belirlenmelidir.
Bu donanmlarla birlikte;
-Üretici grubu EUREPGAP prosedürleri
ile ilgilenen elemanlarnn yeterli
düzeyde
eitimini
salamak
zorundadr.
-Sorumlu
elemann
EUREPGAP
standartlarnda belirtilen niteliklere
uygun olduu, eitimi, nitelii ve
yeterlilii beyan edilmelidir. Birden
fazla
iç
denetici
kullanld
durumlarda eitim ve deerlendirme
program olmaldr.
-EUREPGAP
standartlar
ile
ilgili
yönetim ve kalite yönetim sistemi
belgelenmelidir.

EUREPGAP’ta zlenmesi Gereken Yollar
9 Kayt Tutma
9 Tür ve Anaç Seçimi
9 Yetitiricilik Yaplan Alann Tarihçesi ve
daresi-Rotasyonlar
9 Toprak Yetitirme Yöntemleri
9 Gübre Kullanm
9 Bitki Koruma
9 Derim (hijyen-salk ve temizlik, ambalaj)
9 Derim Sonras Uygulamalar
9 Atk ve Kirlilik Yönetimi,Yeniden leme ve
Yeniden Kullanma
9 çi Sal, Güvenlii ve Refah
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EUREPGAP’n limizde Uygulanabilirlik
Durumu ve Bugüne Kadar Yaplan ler
Samsun linin Ya sebze, meyve ve
süs bitkisi yetitirilen alanlar toplam
1.277.410 da olup, lin sahip olduu tarm
alanlar içerisinde oransal olarak takriben
%28‘lik bir paya sahiptir. Süs bitkileri
yetitiricilii mukayese kabul etmeyecek
düzeyde eser miktarda olduundan, ayrca
mütalaa edilmeyecektir. Sebze tarm yaplan
yaklak 360.000 dekar alann 302.740
dekarlk ksm (%84) Bafra ve Çaramba
lçelerine aittir. Bunun yannda takriben
341.00 da olan sulanmayan alanlarn da sulu
tarm artlarna kavuturulmas durumunda;
yaklak
701.000
da
alanda
sebze
yetitiricilii
planlanabilir
durumdadr.
EUREPGAP Protokolü Çerçevesinde TU
kapsamnda, l Müdürlüümüzce, Sebze
Sertifikasyonun
tercih
Yetitiriciliinde
edilmesinin baz özel sebepleri mevcuttur.
Bunlar;
-Sebze Yetitiriciliinin nispeten toplu
yada toplulatrlm alanlarda
yaplmas,
-Sebze Yetitiricilii yapan letmelerde
entansif tarma geçilmi olmas,
-Sebze yetitiricilii yaplan alanlarn
yapsal problemlerinin nispeten az
olmas,
-Sebze tarmnn daha ekonomik
alanlarda yaplmas ve nispeten
mekanize edilmi olmas,
-Ova arazilerde lokalize olan sebze
yetitiriciliinde sulama suyu ve
sulama problemlerinin olmamas,
-Ya sebzelerin yetitiricilik kolayl,
çiftçilerin üretim geleneinde daha
belirgin yer almalar,
- Çiftçi organizasyonlarnn bu yöndeki
tercihleri,
-ç ve D Pazar taleplerine uygun
çeitlilik ve yüksek adaptasyon
özellikleri,
-Yetime periyodunda nispeten daha az
kimyasal kullanm gerektirmeleri
nedeniyle sertifika anlamnda
avantajl olmalar,
-Rusya Federasyonu ve Karadenize
kys olan dier ülkelerin corafi
yaknlklar ve özellikle de klk sebze

tüketim alkanlklar nedeniyle,pazar
ve pazarlama kolayl ve süreklilii,
-Klk sebzelerin ikinci ürün olarak
ikame kolayl ve münavebe
sisteminde kolaylkla terdih
edilebilirlii,
-Yazlk ve klk sebzelerin düük kalori
ve ya içerii, buna mukabil yüksek
vitamin içerikleri nedeniyle insan
sal bakmndan tüketimlerinin
yüksek oranda önerilmeleri vb.

Bu
referanslardan
hareketle,
Müdürlüümüzce 2005 yl Özel dare Yatrm
Bütçesine teklif edilen “Lahana Grubu
Klk Sebze Üretimi Projesi “ 150.000
YTL’lk ödenek tahsisiyle finanse edilmitir.
Bakanlmzca hazrlanan ve 8 Eylül 2004
tarih ve 25577 Sayl Resmi Gazete’de
yaymlanan “yi Tarm Uygulamalar
Yönetmelii“nde tanmlanan görev ve
sorumluluklar ile konunun ehemmiyet ve
öncelii
nedenlerinden
mütevellit;
“EUREPGAP Protokolü Çerçevesinde Lahana
Grubu Klk Sebze Üretimi “ bal altnda bir
isim ve program deiiklii cihetine gidilmitir.
Bu kapsamda Çaramba ve Bafra
lçelerinde 18 Köy, 72 Çiftçi ve 855
dekar
alanda
planlanan
Brokkoli,
Karnabahar, Beyaz Ba lahana ve
Krmz Ba lahana yetitiricilii için
Austos-Eylül takviminde 2.236.000
adet hibrit fide datm yaplarak
sertifika alanlarna dikimleri yaplmtr.
Sertifika
alanlarnda
Entegre
Mücadele, Entegre Ürün Yönetimi,
Kalite Sistem Yönetimi ve Kayt Tutma
ameliyeleri baaryla uygulanm ve
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Yetkili Kurulularca Kontrol aamasna
gelinmitir.Takvim olarak Kasm ay
sonlarnda Krmz Ba lahana,Aralk ay
ortalarnda Beyaz Ba Lahana Ocakubat 2006 döneminde ise Brokkoli ve
Karnabahar hasad hedeflenmektedir.
Ön Denetime esas Pestisit kalnt
analizleri yaptrlarak sözleme öncesi
riskler en aza indirilmitir.
limiz hinterlandnda ya sebze
yetitiricilii için önemli miktarda “özel ürün
havzalar” mevcuttur. Özellikle, Bafra ve
Çaramba merkezli açkta yazlk ve klk
sebze
yetitiriciliinde,
EUREPGAP’n
öngördüü gda güvenlik artlarna uygun
üretim yaplmas durumunda, Samsun linin
rekabet kabul etmeyecek düzeyde bir üretim
ve ihracat merkezi olaca muhakkaktr.
Bunun yannda Kontrollü Örtüalt alanlarnda
da iyi tarm artlar salanarak;asgari “Orijin
Belgesi“ düzeyinde gda güvenlik sertifikas
düzenlenerek iç ve d pazar imkanlar
artrlacaktr. Örtüalt Yetitiricilii yapan tüm
iletmelerde 2006 yl itibaryla kayt
sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.

deneyimli eleman istihdam salanarak;
sertifikasyonun
dorudan
çiftçi
organizasyonlarnca
salanmas;
l
Müdürlüümüzün
ise
yi
Tarm
5.
Uygulamalar
Yönetmeliinin
Maddesinde
tanmlanan
görev
ve
sorumluluklar mecrasnda fonksiyon icra
etmesi daha isabetli olacaktr. Samsun
linden yurt dna yaplan ya sebze ve
meyve ihracat tutar 2003 yl verilerine
göre 48.536.745 USD’dr. Takriben
66.000.000 YTL’na tekabül etmektedir.
Bu miktarn içerisinde ya sebze ihraç
deeri 5.641.478 USD olup, (7.683.000
YTL) oldukça düük bir (%11.6) nispete
denk gelmektedir.
Halbuki, sadece Çaramba ve Bafra
lçelerindeki 341.000 dekarlk fiili sahann
planl üretime kazandrlmas durumunda
(Klk sebzelerin ikinci ürün olarak ikame
edilmesi ya da münavebede yer almas
birlikte düünülerek) yaklak 1.000.000
ton ya sebze üretimi, alternatif ürün
alanlar ve sulanmayan alanlarn sulu tarm
artlarna kavuturulmas durumunda elverili
alanlarla birlikte yaklak 500.000 dekar
alanda planlanabilecek ya sebze üretimi ise
bir hedef olarak düünüldüünde; limizin ya
sebze üretimi 2.5-3.0 milyon ton gibi bir
rakama ulaabilecektir. Bu rakamlar,
Samsun linin tarm ve tarm d tüm
gayri safi haslasnn fevkinde bir geliri
ifade etmekte olup,istihdam ve katma deer
etkileri de birlikte düünüldüünde daha da
heyecan ve umut vericidir.
Bu durum göstermektedir ki Samsun
linin
ekonomisi;
tarmsal
üretim
ve
hammaddesi tarma dayal sanayi ekseninde
gelimek durumundadr. Tarm l Müdürlüü
olarak bu kalknma stratejisi içerisindeki
mesleki misyonu üstlenmi olduumuzu ifade
ediyoruz.

Gelecee Dönük Çalma ve Hedefler
Sertifika alanlarnda, 2005 ylnda,
üretim ve sertifikasyon anlamnda hedeflenen
gerçeklemeler saland taktirde, 2006 yl
ve takip eden yllarda hiç üphesiz ki daha
planl ve potansiyel alanlarn tamamna amil
olacak ya sebze yetitiricilii çalmalarnn
içerisinde olacamz muhakkaktr. Ancak,
Çiftçi organizasyonlarn daha etkin klarak ve
özellikle Sebze Üreticileri Birlikleri bünyesinde
iç denetim departmanlarnn ihdas edilerek ve
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Yaam geriye
bakarak anlalr,
ileriye bakarak
yaanr.
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ARICILIK KONUSUNDA GECE KURSU DÜZENLEND
Samsun Tarm l Müdürlüünce, ilimizde
arcl yaygnlatrmak amacyla gece kurslar
düzenlenmektedir. Bu kapsamda 5-16 Eylül 2005
tarihleri arasnda Çiftçi Eitimi ve Yaym ube
Müdürlüünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi
Dr. Ali KORKMAZ tarafndan verilen kursta
arcln ülke ekonomisindeki yeri ve önemi
yannda arclkta yaplacak çada uygulamalar
hakknda bilgi verilmektedir. Kursun açl
konumasn yapan Tarm l Müdürü Sadullah
KRENC, Samsun ilinin 8500 kolonilik büyük bir
arclk potansiyeline sahip olduunu ve bu
potansiyeli harekete geçirmek için ana ar
yetitiricilii eitimi yannda ürün çeitliliini
salamak
için
çalmalara
hz
verildiini
belirtmitir.

TGEM BAYLER LE SERTFKALI BUDAY TOHUMLUU
KONULU TOPLANTI YAPILDI
l Müdürlüümüz bu yla kadar Tarm
letmeleri
Genel
Müdürlüüne
bal
iletmelerde
üretilen sertifikal buday
tohumluklarn
üretme
istasyonlarndan
getirmek suretiyle maliyetine yakn bir fiyat ile
çiftçiye satmakta idi, bu yl itibari ile sertifikal
tohumluk destei Tarm ve Köyileri Bakanl
tarafndan verilecek olmas sebebi ile Tarm
letmeleri Genel Müdürlüü tarafndan üretimi
yaplan ve l Müdürlüümüze tahsis edilen
tohumluklarn
Tarm
letmeleri
Genel
Müdürlüünce yetkilendirilen bayilerce çiftçilere
intikal ettirilecektir.Toplantda bir konuma
yapan Tarm l Müdürü Sadullah KRENC “l
Müdürlüü olarak çok önemli atlmlar
yapyoruz. Çiftçilerimizi sertifikal tohum ve
fidan
kullanmn
özendirmek
amacyla
Bakanlmz
tarafndan
desteklemeler
yaplmaktadr. Özelletirmenin tarm alannda
daha da geniletilmesi gerektiini belirten
Sadullah KRENC daha önce özelletirilen suni
tohumlama da tohumlama orannn önceki
yllara göre üç kat artarak 30 bin’e ulatn
belirtti.
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KAVUN ÇET DEMONSTRASYONU YAPILDI

l Müdürlüümüzün Çiftçi Eitimi ve Yaym
çalmalar dahilinde limiz Demirci Köyünde
smail ÖZ’e ait 2 dekarlk bir alanda kurduu
Kavun
çeit
demonstrasyonu
baar
ile
sonuçlandrlmtr. Yerli kavun çeitlerine göre
hibrit çeitlerin kalite ve verim üstünlüünü yöre
çiftçilerine
göstermek
amacyla
yaplan
demonstrasyonda Souelha-F1 çeidi kullanlm
ve dekara 3 ton verim alnmtr. Tarla sahibi
smail ÖZ; “Önceki yllarda ürettii yerli kavun
çeitlerine kyasla hibrit olan bu çeitle 3 kat daha
fazla verim aldm” dedi.Kavunlarn hasadna
katlan Tarm l Müdürü Sadullah KRENC ise bu
demonstrasyonun bölge çiftçisine örnek bir
çalma tekil ettiini belirtti. Daha sonra Çorak
Köyünde incir hasad yapan çiftçileri yerinde
ziyaret eden KRENC Samsun’a özgü çizgili siyah
incir yetitiriciliini yaygnlatrmak için gelecek yl
çalmalarn balayacan beyan etti.

ÜÇPINAR KÖYÜ KOYUNLARINI ALDI
limiz Merkez lçe Üçpnar Köyünde,
Tarm
l Müdürlüümüz ile Sosyal
Yardmlama ve Dayanma Vakf ibirliinde
“Üçpnar
Köyü
Koyunculuk
Projesi”
uygulamaya konulmu olup, 11 aileye 19’ar
ba koyun ve 1’er ba koç olmak üzere toplam
220 ba Karayaka rk koyun hak sahiplerine
teslim edilmitir. Proje, yoksullukla mücadele
programnn bir parças olarak, hiçbir sosyal
güvencesi
olmayan
dar
gelirli
vatandalarmzn
hayat
standardn
yükseltmeye yönelik bir giriim olarak
deerlendirilmektedir. Sosyal Yardmlama ve
Dayanmay Tevik Fonu tarafndan, Yerel
Giriimler kapsamnda salanan faizsiz kredi
destei ile çiftçilerimiz, ilk yl ödemesiz, toplam
4 yllk bir geri ödeme plan ile ödemelerini
tamamlayacaklardr.
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TARIMA DESTEN LK MEYVES ELMALAR HASAD EDLD
Tarm l Müdürlüünce l Özel daresi
Kaynaklar kullanlarak Çiftçi Eitim ve Yaym
ubesi Meyvecilik Birimi tarafndan 2004 ylnda
uygulamaya konulan Meyvecilik Projelerinden
biri olan Bodur Elma yetitiriciliinde; Samsun
Merkez Çorak köyünde Çiftçi Bahri ÇETN’ e ait
bahçede dikimden 18 ay sonra 2. Vejetasyon
döneminde ilk meyveler hasad edildi. Meyve
hasadna l Müdürümüz, Proje Yürütücüleri
Mühendis
Abdulkadir
KULEYN,
Necdet
ERYILMAZ, Sinan DARI, Mehmet Ali YETGN,
Çorak köyü çiftçilerinin katlm ile bodur
elmann
tantm
gerçekletirildi.
Hasad
enliinde bir konuma yapan l Müdürümüz
“proje uygulamann 3 önemli unsur içerdiini,
bunlarn teknik bilgi, finans ve üretici olduunu
belirtti. KRENC “teknik bilginin tarm
tekilatna, uygulamann siz çiftçilere ait
olduunu, ancak bizlerin yatmc kurulu
olmadmz için finans kayna l Özel
daresidir” dedi. “Aln terinin emei olan bu
projelere sahip çkmalarn” istedi ve üretimi
gerçekletiren Bahri ÇETN’ e tekilatyla yapt
çalmadan dolay teekkür etti. Konumasn
“Siz üreticilerden gelen talepler ve Bizlerin
öncelikleri dikkate alnarak bu tip projelerin l
Özel daresinin bizlere ayraca kaynak ile
hzlanarak devam edecektir” dedi

BR LK DAHA “TOPLU MESAJ SSTEM FAALYETE GEÇT”
limiz merkez ve ilçelerinde zaman
zaman ortaya çkan don, ya ve sel gibi tabii
olaylar, kredi ve teviklerin uygulanmasnda
çiftçilerin haberdar edilmesi, hastalk ve
zararllarla mücadele de takvimin hatrlatlmas
amacyla; Kaymakamlara, lçe ve Belde
Belediye Bakanlarna, lçe Tarm Müdürlerine,
tüm teknik ve salk elemanlara, muhtarlara,
önder çiftçilere, ziraat odalar, birlik ve
kooperatif bakanlarna ulalabilmesi ve bilgi
verilmesi, için Tarm l Müdürlüümüz
bünyesinde oluturulan GSM alt yap
çalmalar tamamlanm olup, 20.10.2005
tarihi itibaryla hizmete girmitir
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RUAM TARAMA ÇALIMALARI YAPILDI
2001 ylnda ülke genelinde yaplan
Ruam
Hastal
Eradikasyon
Projesi
kapsamnda
ülkemizdeki
tek
trnakl
hayvanlarda ruam taramas yaplm ve 2002
ylnda AB karar ile AB At ithalat ve ihracat
serbest braklmtr.Bu durumun korunmas ve
ülkemizdeki dier ihbar mecburi hayvan
hastalklar listesinde yer alan At Vebas,
Ruam, Durin, Atlarn Enfeksiyöz Anemisi,
Vesiculer
Stomatitis
ve
Equine
Encephalomyelitis gibi hastalklarn kontrolü,
izlenmesi ve eradikasyon çalmalar devam
etmektedir.Ruam Hastal yönünden salanan
konumun devamll için Samsun’daki tek
trnakl hayvanlardan teste tabi tutulmu
olanlarn tespit edilmesi, bu tespitler
sonucunda kaytlarda Ruam Salk Sertifikas
olmayan at ve katrlarn mallein testine tabi
tutulmas çalmalarmz devam etmektedir.
Ruam taramalar sonucunda salim olduklar
belirlenen atlarn sahiplerine resimli kimlik
kartlar ve ruam salk sertifikalar teslim
edilmitir.

BENM KÖYLERM PROJES DEERLENDRME TOPLANTISI
Kurumumuzca yürütülmekte olan ve
ilimizde bulunan tüm köylerden sorumlu teknik
elemanlarn görev ald Benim Köylerim
Tarmsal kalknma Projesinin 2005 yl ilk 6 aylk
deerlendirme toplants yapld. Toplantda
teknik elemanlarca yaplan veri toplama ve alt
yap oluturma çalmalar ele alnm olup
geçen
süre
zarfnda
uygulanm
ve
uygulanmakta
olan
projelerin
deerlendirilmesine yer verilmitir. Köylü ve
teknik eleman bulumasnn saland bu
projenin uygulanmas ile l Müdürlüünce
ulalamam, sorunlarna çözüm aranmam
köy braklmamas planlanm olup projenin
fiilen balad 2005 ylnda belirlenen hedeflere
ulald, ancak çalmann daha geni kitlelere
yaylmas için neler yaplmas gerektii üzerinde
durulmutur.
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KABUKSUZ YALIK KABAK TARLA GÜNÜ YAPILDI
limizde bulunan Çaramba ve Bafra
Ovalarnda üretilen ürün gerek bölge içinde,
gerekse
dier
bölgelerde
tüketime
sunulmaktadr. Ovada çiftçilere yeni alternatif
ürün deseni oluturmak amacyla, 2004 ylnda
yalk kabak yetitiricilii demonstrasyonu
kurulmu ve baarl sonuçlar elde edilmitir.
2005 yl üretim sezonunda Bolu Kalite Yem
Sanayi ile Terme Karacaköy çiftçilerinden Mete
IITAN (Tarmsal Kalknma Kooperatifi Bakan)
sözlemeli üretim yapmtr. Tohumlar firma
tarafndan ücretsiz temin edilmi ve üreticinin
yetitirdii ürünü de firma almtr.

ISIRGAN KONULU KONFERANS VERLD
limizde tarmsal gelimeye katk salamak
bakmndan oldukça ilginç olan Isrgan
Yetitiricilii konulu bir konferans verilmitir.
Samsun ilinde faaliyete geçen VESA irketi
tarafndan giyim sanayinde kullanlacak özellikte
lif içeriine sahip srgan otunun yetitirilmesi ve
lif ve giyim eyas olarak deerlendirilmesi
konulu tantm toplants l Müdürlüümüzün de
katlm ile gerçekletirilmitir. Isrgan otu, yeni
araylar içerisine giren ülkemizde önemli bir
yeri olan Samsun tarmnda atl duran tarm
arazilerinin deerlendirilmesine olumlu katkda
bulunacak bir çalma olarak görülmektedir.

SOSYAL TESSLERMZ YENLEND
l Müdürlüümüz bünyesinde bulunan,
yemekhane ve misafirhane olarak faaliyet
gösteren sosyal tesislerimiz, çada anlayla
yeniden düzenlenerek Samsun Valisi Mustafa
DEMR tarafndan hizmete açlmtr. limize
dardan gelen misafirlerin hoça vakit
geçirebilecei mekanlarn da düzenlendii
sosyal tesislerde masa tenisi gibi sportif
faaliyetlerin
de
yaplabilecei
mekanlar
bulunmaktadr.
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L MÜDÜRLÜÜMÜZCE FTAR YEME VERLD
l Müdürlüümüzce Bakanlmza bal
dier kamu kurum ve kurulularnn daire Müdür
ve Yardmclar ile kendi bünyesinde görev
yapan personeline iftar yemei verildi. Yemekte
konuma yapan l Müdürümüz günlük uralar
ve youn çalmalar arasnda stresten
uzaklamak ve hoça ortamlar geçirmek
amacyla bir araya gelmek için bu tip ortamlarn
bir sebep tekil ettiini belirtmitir.

SAMSUN MERKEZ KÖY MUHTARLARI LE TOPLANTI
l Müdürlüümüzce yürütülen tarmsal
çalmalar duyurmak ve muhtarlarla birlikte
deerlendirmek amacyla Merkez lçe Köy
muhtarlar ile bir toplant düzenlenmitir.
Özellikle 2005 yl tarmsal desteklemelerin
arlkl olarak ele alnd toplantda muhtarlara
Benim Köylerim Tarmsal Kalknma Projesi
kapsamnda köylerinde görev yapan teknik
personele yardmc olmalar ve uygulamaya
çaltklar
projelerde
katlm
salamalar
konusunda bilgilendirme yaplmtr.

EV EKONOMS ÇALIMALARI SERGS AÇILDI
limiz Köselli köyünde ÇEY ubesi Ev
Ekonomisi
birimince
düzenlenen
kurs
kapsamnda
yaplan
el
ii
çalmalar
sergilenmitir. Dünya Çiftçi Kadnlar Günü
dolaysyla düzenlenen serginin açln yapan l
Müdürümüz çiftçi kadnlarn eitiminin ayn
zamanda toplumsal eitimin de belirleyici ve
anahtar olduunu vurgulayarak il müdürlüü
olarak bu tip etkinliklere arlk verildiini ve
çalmalarn her geçen gün aratan bir ekilde
sürdürüleceini belirtmitir.
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SU ÜRÜNLER SEKTÖRÜNÜN AB’YE UYUMU KONULU TOPLANTI YAPILDI
“Ortak Pazar Organizasyonu ve Üretici
Örgütleri” konulu toplant yapld. Bakanlmz,
Su ürünleri mevzuatnn Avrupa Birlii
mevzuatna uyumlu hale getirilmesi için 2001
ylnda
çalmalara
balam,
yürütülen
çalmalar 2003 ylnda proje haline getirilerek
AB’ye sunulmu ve kabul edilen proje
10.01.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya
balanmtr. AB ile ortak yürütülecek ve 2 yl
sürmesi
planlanm
olan
“Su
Ürünleri
Sektörünün-AB
Müktesebatna
Yasal
ve
Kurumsal Uyumu Projesi” gerei, “Ortak Pazar
Organizasyonu Bileenleri ve Üretici Örgütlerine
Yönelik Taraflarn Bilgilendirilmesi” konusunda,
limizde bir toplant yaplmtr.

FINDIK KONULU ETM ÇALIMALARI DEVAM EDYOR
limizde yaygn bir ekilde yetitiricilii
yaplan fndk konusunda bitki koruma ube
müdürlüünce fndk hastalk ve zararllar
konusunda eitim çalmas yaplmtr. Bu
kapsamda hazrlanm olan Fndk Tarm
kitabnn da datmnn yapld çalmada
fndk yetitiriciliinde hastalk ve zararllarla
etkin bir mücadelede bulunmann kaliteli ürün
elde edilmesinde de önemli rolü olduuna vurgu
yaplmtr.

EYHKOYUN VE ÇEVRE KÖYLER TKK ÜYELERNE GEBE DÜVE
limizde kooperatifleme çalmalarnn
her geçen gün artarak devam etmesinin doal
sonucu olarak gebe düve datmlarna da hz
verilmitir. limiz Merkez köylerinden olan
eyhkoyun ve civarnda bulunan köylerde
kurulmu olan Tarmsal Kalknma Kooperatifi
üyelerine bu kapsamda gebe düve datmlar
gerçekletirilmitir.
Ayrca
bu
çalma
kapsamnda kooperatif üyelerine ve hanmlarna
büyükba hayvan yetitiricilii konularnda
eitim çalmas verilmektedir.
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UZAKTAN ALGILAMA TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Kurumumuzca yürütülmekte olan Corafi
Bilgi Sistemleri konulu çalmann tantld
toplant kurumumuzda yaplm olup Samsun
Valisi Mustafa DEMR ve Samsun Milletvekilleri
Mehmet KURT ile Ahmet YEN katlm
salamlardr. Ayrca l Müdürlüümüz 2005 yl
çalmalarnn da ele alnd toplantda l
Müdürlüümüzce son yllarda ortaya konulan ve
gerçekletirilen çalmalar ile bu çalmalarda
salanan ilerlemeler hakknda bilgilendirme
yaplmtr.
Müdürlüümüzce yaplan corafi Bilgi
Sistemleri çalmalar sonucunda ilk defa
Samsun ilinin, ilçelerinin ve köylerinin snrlar ve
alanlar doru bir ekilde tespit edilmi, veri
taban oluturulmu ve ilimizin yüzölçümü
954.320 ha olarak tespit edilmitir. lk defa bu
çalmayla birlikte ilimizde tespit ve tahdit
çalmas biten meralarmz bilgisayar ortamna
tanmtr. Bu proje kapsamnda özel sektörle
ibirlii halinde aadaki 1/100.000’lik ölçekte
saysal harita müdürlüümüze kazandrlmtr.

2006 Ylnn Tüm nsanla Salk,
Mutluluk ve Bar Getirmesini Dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü

Kurban Bayramnz Kutlu Olsun
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ocak 2006
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ÇFTÇLERE TOHUMLUK KATKISI SALANDI
Bakanlmzca Destekleme kapsamnda
bulunan Macar Fii, Korunga ve Triticale
ekililerinde
2005
ylnda
da
art
gözlenmektedir. 2001 yl ekilileri ile 2004 yl
ekilileri arasnda %103 orannda art
salanmtr. Yem bitkileri ekim alanndaki art
2005 ylnda daha da artarak 200.000 da alana
ulaaca tahmin edilmektedir. Bu hzl artta
uygulanan destekler etkili olmaktadr. Bu
çerçevede; Samsun Tarm l Müdürlüü olarak
çiftçilerimize datlmak üzere Tarm letme
Müdürlüklerinden tedarik edilen Macar fii,
korunga ve tritikale tohumluklar l Özel dare
kaynaklarndan da desteklenerek 2005 yl güz
ekimi döneminde tritikale de 400 da, korungada
500 da ve Macar fiinde ise 6700 da alanda
ekim salanmtr. 2005 yl yem bitkileri
ekililerinde (Macar Fii) Bafra ilçemiz ilk srada
yer alrken Ondokuzmays ve Havza ilçeleri
Bafra’nn ardndan en fazla fi tohumluu ekimi
gerçekletiren ilçelerimiz olmulardr. 53.850 kg
Macar fii, 8.000 kg tritikale, ve 7.000 kg
korunga tohumluu bedelinin 70.000 YTL.’lik
ksm Samsun l Özel dare Bütçesinden
çiftçilere katk olarak salanmtr.

ÇAKMAK BARAJI HAVZASI ORGANK TARIMA GEÇYOR…
Tarm l Müdürlüü Organik Tarm Timi
tarafndan çme Suyu Baraj Havzalarnda
Organik
Tarm
Uygulamalarnn
Yaygnlatrlmasna likin mzalanan Protokol
gereince baraj çevresinde Organik fndk
yetitiricilii yapmak isteyen çiftçilerimizi
bilgilendirmek amacyla Organik tarm Timi
Elemanlar ve çiftçilerinin katlmyla Terme
lçesi Evci Kasabas Çamlca köyüne teknik gezi
düzenlendi. Gezi sonunda EKOSAM Yetkilisi ve
Acagüney çiftçilerimizle Acagüney beldesinde
organik fndk yetitiriciliine balamak isteyen
40 çiftçi ile sözlemeli üretim artlar hakknda
toplant düzenlenmesi kararlatrld.
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Y TARIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA EUREPGAP SERTFKALI
KILIK SEBZE ÜRETM ÇALIMALARI BALADI

Çaramba ve Bafra lçelerinde 18 köyde 72
projeli çiftçi ile yürütülen çalmalar kapsamnda
toplam
855
da.
alanda
klk
sebze
yetitiriciliine baland. kinci ürün olarak
düünülen brokkoli, karnabahar, krmz ba
lahana ve beyaz ba lahana fide dikimleri
Austos-Eylül 2005 tarihinde tamamlanm olup
ihracata yönelik olarak planlanan üretimde
Eurepgap Protokolü uygunluk kriterlerine göre
üretim alanlarnda gerekli kontroller yaplmak
suretiyle kayt sistemine geçilmitir. Üretimin
fide ve toprak hazrl aamasndan balayarak
hasada kadar olan süreçte entegre mücadele,
entegre
ürün
yönetimi
ilkelerine
göre
uygulamalar sürdürülmektedir. limiz iklim ve
toprak
artlar
yönünden
klk
sebze
yetitiriciliine en uygun ova arazilere sahiptir.
Çaramba ve Bafra Ovalarnda klk sebze
üretimi yaygnlatrlarak iç ve d pazarlara gda
güvenirlii ve izlenebilirlie uygun standartlarda
ürünler sunulacaktr. Elde edilecek ürünlerin
Rusya bata olmak üzere Avrupa ülkelerine
ihracat öncelikli olarak düünülmektedir. ç
pazarlarda da artan tüketici bilincine bal
olarak yi Tarm artlarnda üretilen bu ürünlerin
rabet görecei muhakkaktr.

“LÜTFEN OKUYUNUZ” SERS KTAPLAR HAZIRLANDI
Tarm l Müdürlüklerinde görev yapan
teknik
elemanlarn
çeitli
uygulamalar
konusunda yararlanabilecei
kitapçklardan
oluan bir seri hazrlanmtr. Üretici birlikleri ve
Kooperatifler, statistiklerle Samsun Tarm, yi
Tarm Uygulamalar, Organik Tarm, Corafi
Bilgi Sistemleri, Çiftçi Kayt Sistemi ve Dorudan
Gelir Destei ile Tarmsal Proje Hazrlama
balklarndan oluan 7 kitaplk bir set halinde
teknik elemanlara datlmtr.
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RUSYA HEYET LMZ ZYARET ETT
2005 yl banda ilimizden Rusya
Cumhuriyetine giden 20 kiilik heyetin temaslar
meyvesini verdi. Milletvekili Mustafa ÇAKIR
bakanlnda Bafra ve Çaramba Ziraat Odas
bakanlar, iadamlar ve bir ksm bürokratlarn
katld ziyarette çeitli temaslarda bulunulmu
ve ilimizin Bafra ve Çaramba ovalarndaki
yazlk ve klk sebzelerin Rusya Cumhuriyetine
pazarlanma imkanlar aratrlmtr. Yaplan
görümeler neticesi Moskova’dan bir heyetin
ilimizi ziyaret etmesi ve nelerin satlabilecei
konusunun ondan sonra deerlendirilmesine
karar verilmitir. Bu ziyaret sonucunda
Samsun’da Bafra ve Çaramba ilçelerinde üretici
birlikleri kurdurulmu deiik tarihlerde bir
araya gelinerek çalmalar yönlendirilmi ve
yaplan davete istinaden Rusya heyeti
21/11/2005 tarihinde 2 günlük bir ziyaret için
ilimize gelmilerdir. Heyete 21/11/2005’te
milletvekili Ahmet YEN’nin de katlmyla
KTAE’de ovalarmz tantan bir dunum
yaplmtr. Ardndan da Çaramba Ovas
gezdirilmi ve öleden sonra il Kontrol
Laboratuar Müdürlüü ziyaret edilmitir.
kinci gün 23/11/2005’te Bafra’da souk
hava depolar ile sebze hali gezdirilmitir. Ovada
yaplan bir turdan sonra heyet ile ticari
görümelere geçildi. Görüme neticesinde
Karadeniz Bölgesi Üretim ve Pazarlama San.
Tic. A. . le ibirlii anlamas imzalanmtr.
Rusya Cumhuriyeti ilimizden sebze olarak
karnabahar, brokoli, marul, turp, soan ve
eftali almak istemektedir.
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Süs Bitkilerinden
S. Filiz SALAM

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Doal yetime ortamlarna benzerlik
göstermesi için toprana erelti otunun
kökü, aaç ereltileri, aaç kabuu
çürüntüsü, torf, perlit kartrn.
Orkideler hafif, süzek topraklar sever.
Asla günete brakmayn. Perdelenmi k
isterler, direkt günete kalan orkide ölür.
Musluktan doldurduunuz suyu vermeyin.
Bir gece önce suyu bir kaba koyup klorun
geçmesini bekleyin ya da yamur suyu
kullann.
Sulama
sonras
saks
dibinde
su
brakmayn, dökün.
Çiçeklerin açmas bitince orkideler be ay
dinlenmek ister. Bu dönemde sulamalar
arasnda birkaç gün kuru brakn. (lgi
göstermeyin!)
Orkideler gübre sevmez. Ya özel kendi sv
gübresini bulup aln ya da potasyumlu gül
gübresini yarm dozaj azaltarak verin.
Koyun, keçi, at gübresini unutun.
Gübre orkide çiçekliyken iki haftada bir,
dinlenirken ayda bir verilebilir.
2-3 ylda bir kullandnz saksnn bir boy
büyüü ile deitirin.
Orkidelerin bulunduu mekan bitkinin
sal için havalandrn.

ORKDE

Orkideler son derece güzel, gösterili,
uzun ömürlüdür. Çiçekli bitkilerin en geni
familyalarndan birini meydana getirir. Dünya
üzerinde 18.000-20.000 kadar orkide türü
bulunmaktadr. Çiçekçilerde satlan orkideler,
tropikal olanlarn seralarda yetitirilmesi
sonucu elde edilir. Bunlara “Epifit Orkide”
denir. Ayn çiçek yapsna ve güzelliine
sahip, fakat daha küçük boyutlar olan ve
genellikle toprakta yaayan orkidelerde
vardr. Bunlara da “Terreristrik Orkideler”
denir. Salep bu tip orkidelerin yumrularndan
elde edilir.
Orkide tohumlar çok küçüktür, ayn
zamanda endospermleri yoktur. Bu nedenle
oldukça zor çimlenirler. Tohumla üretimleri
oldukça zordur. Vegetatif üretim yöntemleri
ise; Yumrular ile üretim, çelikler ile üretim,
ayrma ile üretim ve doku kültürü ile
üretimdir.
Orkideler saks çiçei veya kesme
çiçek olarak yetitirilirler. Eer saksda orkide
yetitiricilii yapyorsanz ite size baz
öneriler:
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

BLEMEDM

TAZE KOR
Bizim olmayan, bizim için domayan ebem
kuaklarndan
El ele verip umuda varamadm
Notalar kskandran,sevda türküleri mrldanp,
Birlikte söyleyemediim
A benim ulalmamm,sonuçsuz kalmm...
Geçmi zamanlar yad edercesine
Bu kez ban yerde
Bu ehrin herhangi bir yerinde;
Geçme umudu olmayan kara trenler gibi,
Denizinde salnmayan saatli vapurlar gibi
Dalarna uramayan ikar,
Ovasna konmayan göçmen kular gibi
Çkverdin hiç yoktan
Geçmi zamanlar yad eder gibi
Çektin gittin konumadan...
Hatralar kaldrmlara,kaldrmlar sana hasretti de
Ondan mdr ban yerde?
Hasretin gemine balyoz gibi indi admlarn
Kalabalkta yank oldun
A benim hasreti dindirmiim...
Çkverdin hiç yoktan
Yüzü kr kr olmuum
Zamann adaleti tecelli edip;
Ovas çorak,yata kraç kalmm
A benim günahm almm...
Ban yerde
Geçtin gittin ya konumadan
Rüzgarndan,
Savrulan küllerin altndan
A benim taze kor olup çkmm...

Esir oldum sana anlamam niçin
Bir his var içimde bilemediim
Her nefes, hep sana hep senin için
Dilekler kalmad dilemediim.
Bir gülü aklm bamdan alan
Bir bak fikrimi dertlere salan
Yllarca yaanp tortusu kalan
Bir iz var kalbimde silemediim.
Suskun kalbim senle coar çalar da
Gönül Ferhat olmu gezer dalarda
Bütün yollar beni sana balar da
Çözemem nedendir gelemediim
Tek akm,bir tanem,dikenim,çalm
Baharda çiçeim, petekte balm.
Güzelim, meleim, karasevdalm
Senin urunadr gülemediim.

Adnan ÖZBULUT
TBAR ve KARAKTER
tibar, içinde yasadn ortam belirler;
Karakteri, inandn dorular.
tibar; sandn eydir;
Karakter; olduun ey.
tibar; fotoraftr;
Karakter; ise yüz..
tibar; dardan gelir;
Karakter; içerden.
tibar; bir toplulukta sahip olduundur;
Karakter ; giderken elinde olan..
tibarn bir anda olur;
Karakterin ömür boyunca.
tibarn bir saatte örenilir;
Karakterin bir ylda aça çkmaz.
tibar; mantar gibi büyür;
Karakter; sonsuza kadar sürer
tibar; zengin veya fakir yapar;
Karakterse; mutlu ya da mutsuz.

ALHAM/2001

Tutkular, geminin
yelkenlerini iiren
rüzgarlar gibidir. Gün
gelir gemiyi batrdklar
da olur. Fakat onlar
olmakszn gemi asla
yerinden hareket etmez!

tibar; insanlarn mezar tasna
kazdklardr;
Karakter; meleklerin Allah huzurunda senin
için söyledikleri.
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Ev Ekonomisti
Samsun Tarm l Müdürlüü

PÜF NOKTALARI

AYVA REÇEL

Etin yumuack olmasn istiyorsanz, eti
piirmeden önce limon suyuna bulayp
bekletin. Birkaç damla limon suyu ile et daha
yumuak ve lezzetli olur. Daha çabuk pier.
Bir dier yol ise eti yourtla terbiye etmek.

KÖY ÇORBASI

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler
iyi piirildiinde besleyici deeri artar. Çi
nohut karn ars yapar.
Kahve lekesini çkartmak için beyaz sabunu
lk suda köpürtün. Lekeli bölgeyi bu suyla
ykayp durulayn.
Çikolata lekesini çkartmak için lekeyi sabunlu
souk suyla ykayn ve gliserinli su ile silin.
Malzemeleri
1 kg ayva
1.5 kg eker (7.5 SB)
750 g su (3 SB)
1 limon suyu veya 1 g limon tuzu

Meyve lekesini çkartmak için 3 çay ka
karbonat 1 fincan souk suda eriyinceye
kadar kartrn ve lekeli bölgeye sürün.
Turu yaparken lahanalara ön halama ilemi
uygulanrsa yumuar ve süner

Hazrlan
Ayvalar iyice temizlenir, kabuklar soyulur.
stenilen büyüklükteki dilimlere bölünür.
Dilimler uzun veya ikiye bölünerek küçültülür.
Hepsi tencereye konur. Üzerine 3 bardak su
konur, yumuayncaya kadar halanr.
çerisine 1,5 kg eker konur, urup kaynatlr,
köpükleri alnr, urup koyulap reçel
kvamna gelince limon suyu konur. ki dakika
daha kaynatlr, ocaktan indirilir. Scakken
temiz ykanm, kurulanm kavanozlara
doldurulur.

LAHANA TURUSU
Temizlenmi lahanalar iri parçalara ayrlarak
fermantasyon kaplarna düzenli bir ekilde
yerletirilir. Üzerlerine %8-10 orannda
salamura ile %1-2 Sitrik asit (5 su barda
suya 5 çorba ka tuz ile yarm çorba ka
sitrik asit veya yarm limon suyu) ilave edilir.
Fermantasyon kaplarna istenirse tat ve
aroma vermek için sarmsak, defne
yapra,maydanoz ve ac biber katlabilir.
Kaplarn kapaklar kapatlarak oda scaklnda
(4-6 hafta) fermantasyona braklr.

Kelimelerin gücünü bilmiyorsan
insanlarn kuvvetini asla tahmin
bile edemezsin...!"
Ocak 2006
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Abdurrahman GÜNER

Tütün Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

Çift Vuru
Maçn en heyecanl yerinde hakem düdük
çalar. Santrafor Temel:
- Ne oldi, Hakim Pey?
- Çift vuru atacaksnz!
Temel, heyecanla arkadalarn etrafndan
uzaklatrmaya çalarak:
- Ula çekilun. kisini da pen atacaum.

Penum, Hemerum
Dursun, ehliyetini alnca “hacmurat”yla ehir
turuna çkar. Youn trafikte önündeki
gurbetçinin son model mercedesine arkadan
çarpar. Adam arabadan aa inmi inmesine
ya ne tepki göstereceine kendisi de karar
veremeyerek biraz da “alamanc” tavryla:
- Araban satsan benimkine ancak tampon
alrsn zaten. Ne diyeyim ben sana,biraz
dikkat et bari deyip O önde Dursun arkada
ikisi de yola devam ederler.
Henüz 400-500 m ancak gitmilerdi ki geçmi
tekerrür eder ve Dursun ayn araca ikinci kez
çarpar. Dikiz aynasnda Dursun’u gören adam
aknlkla kafasn camdan dar çkartp
bakar. Dursun, adamn tavrlarndan ald
cesaretle:
- Hemerum, penum pen.

Bakalarn azarlar gibi kendini azarla,
Kendini affeder gibi bakalarn affet.
41
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t@rimnet
Osman TEMEL

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Taklit bir admin hesab oluturun
Sistemde hiç bir hakk olmayan
"Administrator" isimli bir hesap yaratp 10
veya daha fazla karakterli karmakark bir
ifre verin. Ayrca bu hesap için auditing
özelliini açarsanz hesaba yaplan
saldrlar da izleyebilirsiniz.
En son login olan kullanc adnn
gösterilmesini engelleyin
Windows’a login olmak için Ctrl+Alt+Del
tularna bastnz zaman, en son login
olmu kullancnn ad otomatik olarak
yazl gelir. (Bu özellii kaldrmak için
Microsoft’un Q310125 numaral yazsna
bakabilirsiniz.)
EFS'i etkin hale getirin
Windows 2000, sabit diskinizdeki
dosyalarn güvenliini arttrmak için güçlü
bir ifreleme özelliine sahiptir. Bu özellii
etkin hale getirip kullann. Sadece
dosyalar deil, önemli klasörleri de
ifreleyin. Böylece diskinizin sökülüp baka
bir makinaya taklarak önemli bilgilere
eriilmesini engellemi olursunuz.
Infrared Port’unuzu iptal edin
Kullanmayacanz durumlarda IR Portunu
aktif halde brakmayn. IR portu sayesinde
haberiniz olmadan laptop'unuzdaki
dosyalara eriilebilir.
Bilgilerinizi yedekleyin
Çalnan yada kaybolan bir bilgisayardaki
bilgilerin yeri çok zor dolduruluyor.
Hassas dökümanlarnz off line olarak
depolamay düünün
Çok önemli dokümanlarnz, yedek ve
tanabilir bir diske yedeklemek akllca
olabilir. Bu tür diskler kendiliinden
ifreleme özelliklerine de sahip.

Tanabilir Bilgisayarlarda
Güvenlik
Güvenli bir iletim sistemi seçin
Windows 2000 ve XP Professional serisi
iletim sistemleri güvenli logon, dosya
düzeyinde güvenlik gibi özellikleri
desteklerler. Windows 95/98/ME ailesinde
ise bu tür güvenlik bileenleri yoktur, ve
bu iletim sistemlerini kullandnzda,
laptopunuzu alan herkes bilgilerinize ular.
Güçlü bir BIOS ifresi kullann
BIOS ifresi kullanmak bilgilerinizi korumak
için iyi bir yöntemdir. Baz üreticiler
dierlerinden daha güçlü BIOS ifreleme
ve koruma mekanizmalar sunarlar,
örnein BIOS ifresinin sabit disk’i
kilitlemesi gibi.
Bilgisayarnz etiketletin
Cihaznz etiketlemek veya iaretlemek
kaybolmas durumunda ansnz arttrr.
Ayrca çalnan bir cihazn kolayca
satlmasna engel olur.
Seri numarasn kaydedin
Seri numarasn bilmek, bakm için
üreticiye gönderildiinde yakalanabilmesini
salar.
NTFS dosya sistemi kullann
NTFS dosya düzeyinde güvenlik salar.
FAT ve FAT32 kullanmak çalnan cihazdaki
bilgilere eriimi kolaylatrr.
Guest hesabn iptal edin
Misafir hesabnn iptal edilmi olduundan
emin olun.
Admin hesabnn adn deitirin
Administrator hesab için farkl bir isim
kullanmak, sisteme tüm haklara sahip
olarak login olabilmek için hem hesap adn
hem de ifreyi bulmay gerektirir.
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Personel Hareketleri
Ali TIRA

Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
lkay Yazgan GÜVENÇER
Fatih ÖÜTÇÜ
Necla SARIBRAHMOLU
Elif Halilolu ALKAN
Ali ÇMEN
Zühal BAYGÜR
Ali SÜRMEL
Nevzat TADEMR
Suat BAL
Burhan AKYILDIZ
Özgür BA
Ömer Burahan SOLMAZ
Abdulmuttalip ARSLAN
Nihat AKYÜREK
Sati ALTUNKAYA
Resul ALTUNKAYA
Naci KALELOLU
Hakan AKOLU
Mehmet KARATEPE
Orhan EROL
Önder Faik YANIKÖZ
lker Ali TEPEL
Güner ALPAY
Yekta ÖZKAN
Gönül GÜL
Hülya YAZICI
Hüseyin YURT

Ünvan
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Vet.Hekim
Vet.Hekim
Vet.Hekim
Vet.Hekim
Vet.Hekim.
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Çev.Sa.Tek.
Siv.Sav.Uzm.
Salk Mem.
Memur
Hizmetli
Hizmetli

Eski Görev Yeri
Tarmsal Üret.Geli.Genel.Müd.
Çorum l Müd.
Çanakkale l Müd.
Ordu-Fatsa lçe Müd.
Aday
Aday
Samsun l Müd.
Tar.Mes.lis.müd.
Aday
Aday
anlurfa-Bozova lçe Müd.
Aday
Samsun l Müd.
Rize-Hemin lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
19 Mays lçe Müd.
Havza lçe Müd.
Sinop-Saraydüzü lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Samsun l Müd.
Sam.Güb.San.A.Gen.Müd.
Mu l Müd.
Tokat l Müd.
Artvin l Müd.
Ayvack Kaymakaml

Yeni Görev Yeri
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Bafra lçe Müd.
Samsun l Müd.
Yakakent lçe Müd.
Yakakent lçe Müd.
Kocaeli Geb.Çayr.Toh. Sert.Test. Md.
Samsun l Müd.
Ayvack lçe Müd.
Salpazar lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Ank.Tar.Alet.Test.Merk.Müd.
Ayvack lçe Müd.
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Çankr Valilii
Yakakent lçe Müd.
19 Mays lçe Müd.
Terme lçe Müd.
zmir Büyükçili Lis.Müd.Öretmen
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Samsun l Müd.
Ayvack lçe Müd.

Emekliler
Ad Soyad
Recai AKMAN
Hatice CANDAN
Alaattin YILDIZOLU
Günay GÜLER

Ünvan

Ad Soyad

Mühendis
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen

Reat SEZGN
Güner ALPAY
aban SAKALLI

Ünvan
Vet.Sa.Tek.
Siv.Sav.Uzm.
Daimi çi

Yaam her gün ve her yerde yeniden balar.
Emekli arkadalarmza yeni yaamlarnda esenlikler dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Geçen Saynn Bulmacalarnn Cevaplar
Furkann doru bildii soru saysna x dersek: 4x - (25 - x) = 60 eklinde bir denklem kurar ve denklemi çözersek doru
bildii sorularn saysn 17, yanl bildii sorularn saysn 8 olarak buluruz.
M.Ö 471 ylnda antik bir çömlein üzerinde M.Ö. 471 yazlamazd. Çünkü 472 yl sonra Hz sa nn doaca ve onun
doumunun milat kabul edilecei bilinemezdi.
Yarn bitimine 3 metre kala aabey ve karde ayn hizaya gelirler. son 3 metreyi hz daha fazla olan aabey önde bitirir.
Beni asarak öldüreceksiniz derse kurtulur. Çünkü, onu asmaya götürseler doru söylemi olur, o zaman ba kesilmesi
gerekir. Ban kesmeye götürseler, o zaman yalan söylemi olacak ve aslmas gerekecek. Böylece adam ne aslabilir ne de
kesilebilir.
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Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Bulmacamz doru çözerek yazma adresimize
gönderenlere l Müdürlüümüz yayn Bodur
Elma Yetitiricilii kitab hediye edilecektir.
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ZEKAMETRE
Düz bir rman iki yakasnda bulunan,
hzlar farkl ve sabit olan iki gemi
birbirlerine doru ayn anda hareket
ediyorlar. lk olarak en yakn limana A
metre mesafede karlayorlar. Yollarna
devam edip iskeleye varyorlar. Her iki
gemide yolcu indirip, bindirmek için Z
dakika bekleyip ters yönde hareket
ediyorlar. Bu kez en yakn limana B metre
mesafede
karlayorlar.
Irman
geniliini A ve B cinsinden bulunuz. Not:
Aknt dikkate alnmyor.
ki kii öyle bir oyun oynamaktadr: Oyun,
ilk kiinin Ocak aynda herhangi bir tarih
(gün, ay) seçmesiyle balar. Daha sonra
taraflar srayla seçtikleri tarihleri söylerler.
Sra kimdeyse, rakibinin seçtii tarihin gün
ya da ay bilgilerinden sadece birini
artrarak bir tarih seçecektir. Ancak seçilen
tarihlerdeki gün says hiçbir zaman çift
say olamaz. (Örnek: 1.kii:5 Ocak, 2.kii:5
ubat, 1.kii:21 ubat, 2.kii:21 Ekim,
1.kii:29 Ekim). 31 Aralk gününü söyleyen
oyunu kazanr. Kazanmay garantilemek
için ilk oyuncu hangi günü seçerek oyuna
balamaldr?
Soru iaretlerinin yerine hangi saylarn
geleceini bulunuz
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Soldan Saa
1. Snf, 2. Fransa Bakanlk Saray, Bir Organmz,
3. Kaldraç, 4. Fizikte Birim, Bir sim, 5. Derin
Kap, Titan, 6. Kedi Yavrusu, Hindistan’da Bir Halk,
7. Tren Yolu, Bir Makam, 8. Cüzi, Yaprak Damlas,
9. Edilgen, Bir Cetvel, 10. Ek.
Yukardan Aaya
1. Kimyasal Tedavi, 2. Balkç Teknesi, 3. Ruh,
Politik, 4. Ezilmi, Çngrak, 5. Dikenli Bir Ot, Bir
Nota, 6. Genilik, Seçmek Emri, 7. Einstein’n
Teorisi, 8. Sonsuza Kadar.
Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Telepati, 2. Efelek, 3. Lekesiz, 4. Em, Lab, 5. Ven, Yara, 6. k,
Kanal, 7. Zil, Re, 8. Yn, Aa, Ab, 9. Anlama, 10. Nar, Akan.
Yukardan Aaya: 1. Televizyon, 2. Efe, Ekin, 3. Leken, Ar, 4. Elem, An, 5. Pes,
Yarala, 6. Akilane, Ak, 7. Zara, Ama, 8. n, Balaban.
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Cevaplar Gelecek Sayıda
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