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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
mera slah konularnda yaplan çalmalarda
da belirlediimiz hedeflere doru gitmekteyiz.
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baarl
bir
yaplamamaktadr.

FINDIK BAHÇELERNDE ÖNEML
ZARARLARA NEDEN OLAN
YAZICIBÖCEKLER
(Colepotera:Scolytidae) VE
BYOTEKNK MÜCADELE
(KTLESEL YAKALAMA)
Kibar AK

Birol BEYTUT

Ziraat Y. Mühendisi

Ziraat Y. Mühendisi

mücadele

Xyleborus dispar ve Lymantor coryli’nin
biyolojilerinden ve ergin çk zamanlarnn
tam olarak belirlenememesinden kaynaklanan
nedenlerden dolay kimyasal mücadelesinde
istenen baar salanamamaktadr. Ancak son
yllarda
Karadeniz
Tarmsal
Aratrma
Enstitüsünde yaplan çalmalar sonucunda
etkinlii ortaya konan ve Tarm ve Köyileri
Bakanl tarafndan ruhsatlandrlan Krmz
kanatl yapkan tuzaklar kullanlmaktadr. Bu
tuzaklar
kimyasal
mücadeleye
karar
verebilmek ve kitlesel yakalama amaçl olarak
kullanlmaktadr.
Bu çalmada, yörede fndk alanlarnda
önemli bir problem haline gelen, ancak
yetitiricilerce iyi tannmayan yazcböcekleri
konuya
dikkat
çekilmesi
tantlarak
amaçlanm, ayrca biyoteknik mücadelele
yöntemleri hakknda bilgi verilmitir..

Hüseyin AKYOL

Ziraat Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü
1. Giri
Fndk, tarmsal gelir ve salad ihracat
bakmndan Türkiye’nin önemli ürünlerinden
biridir..
Türkiye’de fndk bahçelerinde verimi
düüren bir çok faktör vardr. Bu faktörlerden
biri
de
fndk
bahçelerinde
bulunan
zararllardr. Fndk zararllar kalite ve verime
dorudan veya dolayl etki yapmaktadr.
Bir çok aratrmaya göre Türkiye’de
fndn en önemli zararlsnn Fndk kurdu
(Curculio nucum L.) olduu bildirilmektedir.
Ancak son yllarda yaplan çalmalar ve
gözlemlere göre fndk bahçelerini kurutan
yazcböcekler de (Col:.Scolytidae)] önemli
zararl grubunu oluturmaktadr (Kurt, 1982;
Ik, 1984; Ak, 2004; Ak ve ark.,2004)..
Yazcböcekler sert ve yumuak çekirdekli
meyve aaçlarnn ve çal formundaki süs
bitkilerinin de polifag bir zararldr. Ancak son
yllarda Orta ve Dou Karadeniz bölgesinde
fndk bahçelerinde özellikle sahil ve orta
kuakta populasyonlar hzla artarak fndk
bahçelerininin kurmasna neden olmaktadr.
Önceleri Çaramba ovasnda taban suyu
yüksek olan taban arazide zararl olan
yazcböcekler zamanla fndk üretiminin
youn olarak yapld Dou Karadeniz’e
doru yaylmtr. Bu alanlarda fndn en
önemli ekonomik ürün olmas ve fndk
dnda bölge için alternatif ürün olarak
yerletirilmeye
çallan
kivi
ve
trabzonhurmasnda zararlar yapmaktadr.
Bunun yannda yaamlarnn önemli bir
bölümünü konukçusunun odun dokusu
içindeki galerilerde geçirmeleri nedeniyle
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kimyasal

2.

Fndk
Bahçelerindeki
Önemli
Zararlara Neden Olan Yazcböcek
Türleri

2.1. Xyleborus dispar
Tanm (Dii): Vücut boyu 3.24 r 0.56
(2.20-3.55) mm ve eni 1.45 r 0.01 (1.361.53) mm. Pronotum koyu kahverengi, arka
ksm düz deil, yardan itibaren geriye doru
meyil yaparak son bulur, ön yarsnda granül
eklinde çkntlar mevcutken arka ksm
pürüzsüz.

ekil 1. Xyleborus dispar ergin (Dii)
Elytra
koyu
kahverengimsi,
üzerinde
uzunlamasna paralel çkntlardan oluan
çizgiler mevcut. Anten topuzlu ve topuzun uç
yars ince kll, anten topuzu ve antenin
birinci halkas erkeinkinden daha uzundur.
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Anten ve bacaklar, pronotum ve elytraya
göre açk renkte, bacaklar erkeinkinden
daha ksa (ekil 1).

özsuyunun akmasna neden olmaktadr (ekil
2). Fndk aaçlarnda bu akntlar kolayca
görülebilmektedir.
Konukçuda
iletim
demetlerinin zarar görmesi ve özsu aknts
nedeniyle bitki zayf dümekte ve zamanla
kurumaktadr (Ak, 2004) (ekil 3).

Biyolojisi ve Zarar: Zararl k
galeriler içinde ergin olarak geçirmekte ve
mart ayndan itibaren hava scaklklar günlük
ortalama 18-20qC’ye ulanca bu galerileri
terk ederek dar çkmakta ve yaknnda
bulunan uygun konukçuya (fndk dallarna)
geçmektedir. lkbahar döneminde (martnisan-mays) meydana gelen çklar sürekli
olmamakta, scakla bal olarak ani çklar
eklinde olmaktadr. Yaz dönemindeki çklar
(hazirandan sonraki) ise temmuz bandan
austos ortasna veya eylül ortasna kadar
devam etmektedir. Zirai mücadele teknik
talimatna göre ise haziran ortalarndan
itibaren
ergin
çknn
balad
bildirilmektedir (Anonymous 1995).

2.2. Lymantor coryli Perris 1853
Tanm (Dii): Vücut boyu 2.21 r 0.15
mm (2.06-2.31), eni 0.73 r 0.009 (0.69-0.79)
mm. Vücut silindirik ekilde uzun, boyu eninin
yaklak olarak üç kat kadar. Vücut koyu
kahverenginde ancak pronotum elytraya göre
biraz daha açk renkte. Elytra çizgi eklinde
boyuna paralel youn çukurcuklara sahip,
sonunda her iki tarafta dikdörtgen eklinde,
pürüzsüz ve kenarlar dikenimsi kllarla snrl,
belirgin bir lekeli. Anten topuzlu ve topuz
tamamen ince kll, anten ve bacaklar açk
kahverenginde. (ekil4).

ekil 4. Lymantor coryli ergini (Dii)
ekil 2. Xyleborus dispar’ n meydana
getirdii aknt.

Biyolojisi ve Zarar: Lymantor coryli’nin
ilk erginleri mart-nisan aynda çkmakta,
çktan
bir
ay
sonra
yumurta
brakmaktadrlar. Temmuz ortasnda tekrar
yumurtalarna rastlanmas ise ya ikinci bir döl
verdii veya tek dölün erginlerinin iki farkl
dönemde çk yapt düüncesini ortaya
koymaktadr. lk yumurtalarn görünmesinden
yaklak bir hafta sonra larvalar, larvalarn
görünmesinden iki hafta sonrada pupalar
görülmektedir (Ak, 2004).
L. coryli ergini yaklak olarak 1 mm’lik
giri deliini gövde ve dallarn herhangi bir
yerinden (X. dispar genellikle sürgün diplerini
tercih eder) açar ve giri deliinin kenarlarn
odun talalar ile çevirir (ekil 5). Dal içine
giren dii ergin önce daire eklinde çevre
galeri açar ve yumurta brakr. Larva ve pupa

ekil 3. Xyleborus dispar’ n dal içindeki
galerisi.
Uygun konukçuya geçen diiler sürgün
diplerinden girerek galeri açmaya balamakta
ve konukçudaki giri deliinden bitki
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x Dekara aslacak tuzak says bulaklk
durumuna göre ayarlanmaldr. Bulakln
%70-80 olduu bahçelerde dekara 6-8
tuzak,
bulakln
%30-40
olduu
bahçelerde dekara 3-4 tuzak kullanlabilinir.
x Sorunlu olan bahçelerde mücadele süresini
azaltarak daha ksa sürede sonuç alabilmek
için biyoteknik metod, kültürel mücadele ve
kimyasal mücadele ile kombine edilmelidir.
x Biyoteknik mücadelenin gelitirilmesine
yönelik çalmalara devam edilmelidir. Bu
çalmalar Bakanlk, uygulayc kurulular ve
sivil toplum örgütleriyle birlikte yaplmaldr.

dönemlerini odun içinde düzgün olmayan
dairemsi ekilli galeride geçirir (ekil 6). Bu
ekilde gövde ve dallarda meydana gelen
galeriler nedeniyle dallarn kurumasna yol
açar (Ak, 2004 ve Ak ve ark., 2004).

Kaynaklar
Ak, 2004. Giresun, Ordu ve Samsun illerinde
zarar
yapan
fndk
bahçelerinde
yazcböcek
(Coleoptera:
Scolytidae)
türlerinin tespiti ve kitlesel yakalama
yöntemi üzerinde aratrmalar. Selçuk
Üniv.Fen Bil.Enst. Doktora Tezi, Konya.
Ak, K., Uysal, M., Tuncer, C., 2004. Giresun,
Ordu
ve
Samsun
llerinde
Fndk
Bahçelerinde Zarar Yapan Yazcböcek
(Coleoptera:
Scolytidae)
Türleri
ve
Bulunu Oranlar. Türkiye I. Bitki Koruma
Kongresi Bildirileri 8-10 Eylül 2004,
Samsun. 255s.
Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik
Talimatlar
Cilt-3.
Subtropikal
Bitki
Zararllar Teknik Talimatlar. T.C. Tarm
Orman Bakanl, Zir. Müc. Zir. Kar. Gen.
Müd., Ankara. 184s.
Ik, M. 1984. Karadeniz bölgesi fndk
bahçelerinde zarar yapan Dalkran,
Xyleborus (Anisandrus) dispar Fabr.
(Coleopotera,
Scolytidae)
böceinin
biyolojisi ve mücadele metotlar üzerinde
aratrmalar. Tarm, Orman ve Köyileri
Bakanl, Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüü, Samsun
Bölge Zir. Müc. Ara. Enst. Müdürlüü,
Aratrma Eserleri Serisi, No:30. 63s.
Kurt, M.A., 1982. Dou Karadeniz Bölgesinde
fndk zararllar, tannmalar, yayl ve
zararlar,
yaaylar
ve
savam
yöntemleri. T.C. Tarm ve Orman
Bakanl, Zir. Müc. Zir. Kar. Gen. Müd.,
Samsun Bölge Zir. Müc. Ara. Enst.,
Mesleki Kitaplar Serisi, No: 26, Ankara.
75s.

ekil 5. Lymantor coryli ‘ni giri delii

ekil 6. Lymantor coryli ergini’nin dal
içindeki galerisi.
3. Yazcböceklerle Biyoteknik Mücadele
(Kitlesel Yakalama)
x Biyoteknik mücadele, Tarm ve Köyileri
Bakanl tarafndan ruhsatlandrlan Krmz
kanatl yapkan tuzaklar kullanlarak
yaplmaldr.
x Bu tuzaklar klam erginlerin ilk çk
yapt mart-nisan aylarnda aslabild gibi
populasyonun youn çk yapt temmuzaustos aylarnda bahçelere aslmaldr.
x Mart-nisan aylarnda ani scaklk artlar
olduu
için
çklar
süreklilik
arz
etmemektedir.
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FINDIK KANUNU - MEVZUATLAR FINDIK SEKTÖRÜNDE
UYGULANAN POLTKALARFINDIK ÜRETCSNN
DEVLETTEN BEKLENTLERMALYET UNSURLARI
M. Rasi UYSAL

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

1. Mevzuat
Devlet, fndk üretiminin en uygun
alanlarda yaplmasn ve üretimin talepteki
gelimelere
göre
yönlendirilmesini
düzenlemek amacyla, 16.06.1983 tarihinde
2844 sayl Fndk Üretiminin Planlanmas ve
Dikim Alanlarnn Belirlenmesi Hakknda
Kanunu çkarmtr.
Kanunda, fndk üretimi yaplacak
alanlarn, kalite özellikleri ile arazi kullanma
kabiliyet snrlar dikkate alnarak, Kanunun
yürürlüe girdii tarihten itibaren alt ay içinde
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek alanlarla
snrlandrlaca, konu ile ilgili olarak
yaymlanacak yönetmelikte, yeni fndk dikim
alanlarnn tespit ve ilan ile yeni fndk
bahçesi tesisine veya yenilenmesine izin
verilme usül ve esaslarnn düzenlenecei
hüküm altna alnmtr.

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 Kanun ile Devlet planl bir fndk
politikas uygulanmas için gerekli hukuki
altyapy
oluturmutur.
Anlan
kanun
uyarnca, Fndk Üretiminin Planlanmas ve
Dikim Alanlarnn Belirlenmesine Dair Usül ve
Esaslar Hakkndaki Yönetmelik, Kanundan 6
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2001/3267 sayl Karar ile, 2001/2218 sayl
Karar yürürlükten kaldrlm ve 3 üncü
maddesi ile söz konusu Kararn
1 inci
maddesinde belirtilen illerdeki 1 nci snf, 2
nci snf ve % 6’ dan daha az eimli 3 üncü
snf tarm arazilerinde tesis edilmi fndk
sahalarnda
Alternatif
Ürün
Program
uygulanmas hüküm altna alnmtr.

yl sonra yaymlanan 06.07.1989 tarih ve
89/14313 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile
yürürlüe girmitir.
Fndk üretimine izin verilecek sahalar
ise, Kanundan 10 yl sonra yaymlanan
07.01.1993 tarih ve 93/3985 sayl Bakanlar
Kurulu Karar ile belirlenmitir. 23.12.1994
tarih ve 94/6519 sayl Bakanlar Kurulu Karar
ile de fndk üretimine izin verilen alanlar
dnda kalan alanlarda yaplacak söküm
karl ödenecek tazminat ile ilgili hususlar
düzenlenmitir.
Tarm sektöründe balatlan yapsal
uyum çalmalarn desteklemek amacyla,
Dünya Bankas ile yaplan görümeler
neticesinde, 12.07.2001 tarihinde Tarm
Reformu Uygulama Projesi kraz Anlamas
kapsamna,
fndk
imzalanmtr.
Proje
üretiminden vazgeçerek alternatif ürün
yetitirecek üreticilere destek salanmas
uygulamas da alnmtr.

22.11.2001 tarih ve 2001/3438 sayl
Bakanlar Kurulu Karar’ nn ekinde yaymlanan
Yönetmelik ile de “ Fndk Üretiminin
Planlanmas
ve
Dikim
Alanlarnn
Belirlenmesi le Fndk Yerine Alternatif
Ürün
Yetitirmeyi
Tercih
Eden
Üreticilerin
Desteklenmesine
Dair
Hususlar”
karara balanmtr. Bu
Yönetmelik, 14.04.2003 tarih ve 2003/5495
sayl Kararn ekinde yaymlanan Yönetmelik
ile ikraz kullanm artlarna göre yeniden
düzenlenmitir.

Bu alandaki çalmalara paralel olarak
yaymlanan 28.03.2001 tarih ve 2001/2218
sayl Bakanlar Kurulu Karar ile 93/3985 ve
94/6519 sayl Kararlar yürürlükten kaldrlm
ve sökülen fndk alanna önerilen alternatif
ürünü eken veya diken üreticiye, fndktan
elde ettii ortalama net gelir ile yeni ektii
veya diktii alternatif ürünün ortalama net
gelir farknn
iki kat tutarnda bedel
ödenmesi ve bahsi geçen ödemelerin
finansmannn
uluslararas
finans
kurulularndan salanan dorudan mali
kaynak ve/veya kredi yoluyla salanmas
hususlar hüküm altna alnmtr.
Bahsi geçen kraz Anlamas ile
uyumlu olarak yaymlanan Bakanlar Kurulu’
nun 22.11.2001 tarih ve 2001 tarih ve
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1.1 Fndk Üretimi ve hracat:
Daha önce de belirtildii üzere, kanuni
düzenlemeler, fndk üretimine izin verilen
alanlarn
kontrol
altna
alnmasn
salayamamtr. Kanunun çkarld 1983
ylnda yaklak 400.000 hektar olarak
tahmin edilen ülke fndk üretim
alanlar, içinde bulunduumuz 2006
ylnda 600.000 hektar olarak tahmin
edilmektedir.
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Fndk dikimleri ova arazilerde daha
belirgin bir art
göstermitir. Bu durum
malum sebepler nedeniyledir. Bunlar:
- Fndk
ürününün
alc/irket
ayann bulunmas,
- Taban
fiyat
uygulamas
ve
destekleme almlar,
- Sosyal Politikalar,
- Fndk alanlarnn çok amaçl
kullanlmas,
- Fndk tarmnn entansif olmamas
nedeniyle tarm d çalma
hayatna imkan tanmas (yurt içi,
yurt d vb.)

dayanlarak
yaymlanan
Kararlar
dorultusunda uygulamalar yapamamasnn
balca sebebi kaynak sknts olmutur. Bu
nedenle, d finansman Dünya bankas’ndan
salanan Tarm Reformu Uygulama Projesi
(ARIP) ikraznn yaklak 150 milyon ABD
Dolarlk ksmnn fndk üretiminden alternatif
ürünlere
geçilmesi
için
kullanlmas
kararlatrlmtr.
ARIP kapsamndaki Alternatif Ürün
bileeninin
amac,
Devlet
sübvansiyonunun/desteinin
azalmasyla
üreticilere, alternatif üretime geçilerinde
destek salamaktr. Devlet müdahaleleri
çiftçinin ve tarmsal sanayinin dünya
fiyatlarna kyasla, daha yüksek maliyetle ve
gereinden fazla üretimde bulunmalarna,
buna karn daha verimli üretebilecekleri
ürünleri de daha az üretmelerine yol
açmaktadr. Üretim fazlas olan fndk yerine,
üretim aç olan ürünler ile ülke talebinin
ithalat yoluyla karland ürünlerin ikamesi
planlanmtr.

Piyasaya müdahalelerin ihraç fiyat ve
ihracat gelirlerinin artrlmas için gerekli
olduu savunulmaktadr. Ancak, söz konusu
müdahalelerin
maliyeti
hesaplandnda,
Devlet desteinin olmad yllarda fndk
ihracatndan salanan net döviz girilerinin
daha fazla olduu görülmektedir. Örnein;
Ülkeye büyük döviz girii olduu belirtilen
1998 ve 1999 yllarnda net döviz giriinin
srasyla 548 ve 375 milyon ABD Dolar olarak
gerçekletii
görülmektedir.
Fiskobirlik’e
düük kaynak aktarlan 2001 yl ve hiç
kaynak aktarm yaplmayan 2002 ylnda ise
net ihraç gelirleri 600 milyon ABD Dolar
seviyesinde olmutur. Devlet Fiyat stikrar
Fonu (DFF) kredileri yoluyla piyasaya yaplan
müdahalelerin maliyetine faiz yükü ve
Hazine’nin borçlanma maliyeti de dahil
edildiinde müdahalelerin olumsuz etkisi daha
bariz anlalm olacaktr.
Bu nedenle, Tarm Sat Kooperatifleri
ve
Birliklerin
yeniden
yaplandrlmas
sürecinde, birliklerin teknik ve mali açdan
sürdürülebilir
yapya
dönütürülmeleri
hedeflenmektedir.
Uygulanmakta
olan
program dorultusunda, Birliklerin alnan
ürünü
ilemek
yerine
pazarlamasn
salayarak üretici/ortaklarn çkarlarna hizmet
eder yapya dönümeleri amaçlanmtr. Bu
süreç
içinde,
üretici/ortaklarn
bilgilendirilerek,
kooperatifçilik
bilincinin
yerletirilmesine çallmaktadr.

Fndk üretiminde bat ve Dou
Karadeniz Bölgeleri arasnda, bat Karadeniz
lehine verim fark bulunduu için, Alternatif
Ürün Programnn daha ziyade Bat Karadeniz
bölgesinde ve ilgili mevzuat dahilinde fndk
dikimine
izin
verilen
alanlar
dnda
uygulanmas
uygun
görülmütür.
Bu
uygulama ile, arzn kontrol altna alnp fiyatn
artaca
varsaymyla
Dou
Karadeniz
bölgesindeki üreticilerin gelirlerinde art
olmas hedeflenmitir.
Projenin orijinal tasarmnda, toplam
100.000 hektarlk alanda fndk sökümü
planlanmken, bu alan önce 57.000, sonra
da 16.000 hektara indirilmitir.

1.2. Alternatif Ürünü Program
Devletin arz fazlas sorununa yönelik
olarak; 2844 sayl Kanun ve Kanuna
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Buna paralel olarak, proje kapsamnda,
alternatif ürüne geçmek isteyen fndk
üreticilerine bir kereye mahsus olmak üzere
söküm, girdi ve tarla hazrlama olarak üç
aamada, toplam olarak 144 USD/Dekar
ödeme yaplmas planlanmken; bu rakam
200 USD/Dekar seviyesine yükseltilmitir.
Hâlihazrda girdi ve bakm desteklerinin fndk
yerine çok yllk bitki yetitirecek üreticilere 2.
ve 3. yllarda da verilmesine yönelik
çalmalar yaplmaktadr.
Fndkta
Alternatif
Ürüne
Geçi
Programnn Artvin, Bartn, Giresun, Düzce,
Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya,
Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak (13 il)
illerinde uygulanmasna karar verilmitir. Bu
illerde, rakm 750 metrenin üzerinde araziler
hariç olmak üzere, 1. ve 2. snf tarm arazileri
ile, % 6’dan daha az eimli 3.snf tarm
arazilerinde
Alternatif
Ürün
program
uygulanmaktadr.

alternatif
ürün
ikame
edilmitir.
Bu
kapsamda, ödenen söküm, girdi-bakm-hasat
tutar 773.652 USD’dr. Bu rakamlar 2003 ve
2004 yl rakamlar olup, 2005 ve 2006
yllarnda fndk sökümü için üretici müracaat
olmamtr.
Proje tasarmnda yer alan alternatif
ürün
alanlarnn
yüksekliine
karn
uygulamada baar salanamamasnn en
büyük nedeni, fndn halen cazibesini
koruyor olmas ve fndk yerine ikame edilen
ürünlere uygulanan tevik ödemelerinin telafi
edici güçte olmamasdr.
Alternatif Ürün Programnn arzu edilen
düzeyde uygulanabilmesi için, projenin genel
esprisi dnda aada yazl önlemlerin de
birlikte düünülmesi gerekmektedir.
x Alternatif ürünler için alc/irket ayann
pazar
ve
pazarlama
oluturulmas,
imkânlarnn gelitirilmesi,
x Alternatif
ürün
deerlendirme
ve
muhafaza tesislerinin kurulmas, bu
amaca matuf yatrmlarn desteklenmesi,
x Üretici
Birliklerinin
kurulmas
ve
fonksiyonel hale getirilmesi, birliklerin
üretim, faaliyet, pazarlama ve denetime
yönelik iç departmanlarnn ihdas edilerek
rekabetçi yapya kavuturulmas,
x Alternatif ürünlerle ilgili yetitiricilik, ürün
deerlendirme, pazarlama vb. konularda
tantc faaliyetlere imkân tannmal, tarla
günleri ve çiftçi gezileri organizasyonlarna
arlk verilmelidir,
x Alternatif ürünlerden, öncelikle ülkesel
ihtiyaç duyulup da ihtiyacn ithalat yoluyla
karland ürünler tercih edilerek, bu
ürünler
tatmin
edici
seviyede
desteklenmelidir,
x Alternatif ürün programnn amaçland
alan
bilhassa
ova
arazilerde
yer
iletmelerle,
tarm
danmanlarnn
irtibatlandrlmas salanmaldr,
x Çiftçi
örgütleri
ve
sivil
toplum
kurulularnn, pazar fiyatlarnn olutuu
mekanizma
içerisinde
söz
sahibi
olabilecekleri önlemler alnmaldr.

Bununla birlikte Sakarya, Düzce,
Samsun ve Ordu illerindeki eimli olmayan ve
1. ve 2. snf tarm arazisi vasfna sahip
57.000 hektarlk alanda, ortalama verimin de
yüksek olmas nedeniyle, alternatif ürün
program
çalmalar
bu
illerde
younlatrlmtr.
Keza, ARIP Proje tasarmndaki 16.000
hektarlk hedef rakamlara karn, sadece
Samsun linde 25.000 hektar alanda alternatif
ürün program uygulanmas amaçlanmtr.
2003 ylnda yürürlüe konulan proje
kapsamnda, bugüne dein 3.868 dekar
alanda fndk sökümü gerçekletirilerek yerine
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2. Fndk Üreticisinin Devletten
Beklentileri
Fndk üreticisinin Devletten beklentileri
aadaki ekilde ifade edilebilir:
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x
x
x
x
x
x
x

x

4. Sonuç
Bu noktaya kadar ele alnan hususlar
muvacehesinde, fndk sektörüne yönelik
olarak
uygulanacak
politikann
ana
unsurlarnn;
piyasaya
müdahalenin
olmamas, Alternatif Ürün Programnn
uygulanmas ve Üretici Birliklerinin yeniden
yaplandrlmas olduu yönünde yaygn görü
ve kanaatler söz konusudur.

Gelimi bat devletlerinde olduu gibi
pazar fiyat destei uygulanmas
Girdi sübvansiyonu salanmas
Üretim sezonu banda, ürüne mahsuben
faizsiz kredi ikraz yaplmas,
Reel fiyat politikalarnn uygulanmas,
Devletin üretimin fazla olduu yllarda
destekleme almlar yaparak, fiyat istikrar
ve pazar devamllnn korumas,
Fndk ihracat imkanlarnn gelitirilmesi,
yeni pazarlarla bu ürünün tantrlmas,
Fndkta verimlilik, hastalk ve zararllarla
toprak
yönetimi,
hasat,
mücadele,
harman,
depolama
ve
muhafaza
konularnda teknik kurulularn daha fazla
desteinin salanmas
Tarmsal Üretici Birliklerinin yeniden
yaplandrlarak daha fonksiyonel hale
getirilmesi
3. Fndk Maliyet Hesab
3.1.

Fndk Maliyet Hesabnda
Kullanlan Maliyet Unsurlar

Aslnda, fndk arznn tamamnn
gerek iç piyasada (iç tüketimin tevik
edilmesi) gerekse d pazarlarda (ihracat
yoluyla) deerlendirilebilecei bir yapnn
kurulmas amaçlanmaldr. Bu yapnn ihdasn
salayacak düzeyde kamusal destek birlikte
düünülmelidir.
Fndk sektöründe önemli bir faktör
olan Fndk Tarm Sat Kooperatiflerinin
temel
kooperatifçilik
fonksiyonlarna
odaklanmasn temin edecek tedbirler ve
yapsal dönüüm salanmaldr. Birlikler,
gerektiinde
piyasa
regülasyonunu
salayabilecek kredibiliteye haiz klnmaldr.
Sektörün dier aktörleri olan hracatç
Birlikleri ve Kamu Organizasyonlarnn, Fndk
Tarm Sat Kooperatifleri ile ibirlii
salanarak, üretici ve ülke menfaatlerinin en
üst düzeyde korunabilecei bir politika
belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.

Maliyet Unsuru
1. Girdi Giderleri
-Gübre bedeli
-Zirai mücadele ilaç bedeli
2.Bakm Ve çilik Giderler
-Belleme ve çapalama
-Çit onarm
-Dal piçlerinin ayklanmas, budama, vs
-Gübreleme içilii
-Zirai mücadele içilii
-Bahçe alt temizlii
-Fndk toplama içilii
-Harman masraf(patozla)
3. Nakliye Ve Pazarlama
-Harmana tama
-Pazar yerine tama
4. Dier Deiken Masraflar(Çuval,ip vb.)
5. Deiken Masraf Toplam (1+2+3+4)
6. Deiken Masraf Toplam Faizi (% 20)
7. Toplam Deien Masraflar Top. ( 5+6)
8.Genel dare Giderleri ( TDM’nin % 3)
9. Çplak Arazi Kymetinin % 5’
10.Dier Sabit Masraf (Tesis, Amor.Pay)
11.Toplam Sabit Masraflar (8+9+10)
12.Yan Ürün Gelirleri (fndk aac odunu)
13.Toplam Üretim Masraflar (7+11+12)
14. Dekar Alan Verimi (kg/da)
15. Alnan Yan Ürün Kymeti (TL/da)
1 kg Fndn Üretim Maliyeti (13/14)

Herkes
Deilsin!
11
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hektar bulmu, 31 milyon kg ürün hasat
edilmitir.
Dünyadaki pek çok kukonmaz
üreticisi ülke planl bir pazarlama ann
olmamasndan
kaynaklanan
sorunlar
yaamaktadr. Üretici ülkeler pazardaki talebi
karlayacak oranda üretimi arttrmak ve
fiyatlardaki düüü önlemek amacndadrlar
(Anonim,2004). 2003 yl verilerine göre en
önemli ihracatç ülkeler Peru (66,844 ton),
Meksika (47,657 ton), ve ABD (23,657
ton)’dir. En büyük ithalatç ülke ABD (96,455
ton), Avrupa ilkeleri (21,904 ton) ve Japonya
(17,850 ton) olmutur (Anonim,2004).

ALTERNATF BR SEBZE;
KUKONMAZ
lkay GÜVENÇER

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemizde son yllarda yaanan
gelimeler tarm kesimindeki üretici ve
tarmsal sanayi kurulularn alternatif ürün
arayna
itmitir.
Geleneksel
tarm
ürünlerimizin yan sra, alternatif ürünler
yüksek kazançlarndan dolay tercih edilir
olmulardr. Alternatif ürün olarak brokoli,
enginar, krmz ve beyaz ba lahana, tatl
msr, baz domates ve biber çeitleri
saylabilir ve bu ürünler arttrlabilir. Bu
ürünlerde bir tanesi de kukonmaz bitkisidir.
Kymetli sebzeler grubuna giren kukonmazn
(Barvinkó,1994) ihracat deeri çok yüksektir
(Hartmann,1989).
Kukonmaz eskiçalardan itibaren taze
sürgünleri için yetitirilen bir sebzedir. Eski
Yunan ve Romallardan beri sevilen bir besin
kayna olduu bilinmektedir (Anonim,
2006a). Dünyada uzun zamandr çok ilgi
gören kukonmaz (Asparagus officinalis)
Türkiye için yeni bir sebze türü saylabilir.
Ülkemizde halk tarafndan pek tannmad
gibi tüketimi de yok denecek kadar azdr.
Kukonmaz sap toprak altnda olan,
yenilebilen ksm tomurcuk olan bir bitkidir.
Halk arasnda “tilkien, acot” olarak bilinir.
Özellikle Avrupallar bu bitkiyi her derde deva
olarak bilirler ve özellikle et yemeklerinin
yannda kullanrlar.

Türkiye’de Kukonmaz Üretimi
Türkiye,
kukonmaz
üretimi
bakmndan gerek iklim gerekse toprak yaps
bakmndan uygundur. Kukonmaz lk iklim
bitkisidir. Gelimesi için büyük oranda toprak
altnda kaldndan ilkbahar aylarnda hasad
tamamlandktan sonra sonbahar ortalarna
kadar tohum almak amacyla toprak üstü
ksmnn gelimesi devam eder ( Bayraktar,
1981). Türler için kukonmaz çok bilinen ve
tüketilen bir sebze deildir. Ege ve Marmara
Bölgesinde
yetitiriciliinin
yapld
bilinmektedir.
1960’l yllarda taze olarak
ihraç amacyla yetitiricilii az da olsa
yaplmtr. O yllarda özellikle ülkede yaayan
yabanclar ve bu bitkiyi tanyan kiiler
tarafndan tüketilmi, yine o yllardaki

Dünyada Kukonmaz Üretimi
1992 ylnda Çin üretici alt ülke içinde
lider durumda iken (2), 1999 ylnda Peru
üretimin %40’n gerçekletirmitir.1992-2002
yllar arasnda dünya kukonmaz üretiminde
%70 orannda art olmu bu oranda
kukonmaz tüketimi de artmtr. Dünya
üretiminde en büyük üretici ülkeler; Çin,
Peru, ABD, spanya,Almanya ve Meksika’dr
(2). 2003 ylnda Çin’de dikkat çeken oranda
üretim
art
gözlenmitir
(Anonim,2004).Almanya’da 2003 ylnda 18
000 hektar alanda üretim yaplm, 2004
ylnda Yunanistan’da üretim alanlar 4500
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yumuaktr. Belirgin bir lezzeti yoktur.
Meneke kukonmaz mora çalan rengiyle
meyvemsi bir tada sahiptir. Yeil kukonmaz
uzun boylanan, en yaygn olan ve lüks
tüketime giren türdür (Anonim, 2005a).
Ayrca sar kukonmaz da tercih edilen türdür
(Anonim, 2006a).
Kukonmaz besin içerii bakmndan
iyi bir besindir. Özellikle folikasit içerii
bakmndan dikkat çekicidir. Günlük folikasit
ihtiyacnn %60’ndan fazlasn gideren bir
sebzedir. Ayrca karacier ve böbrei çaltrr,
kandaki eker orann düürür, dalak
tkankln giderir (Anonim, 2005c).

ulatrma imkanlarnn iyi olmamasndan
dolay
yetitirilen
kukonmazlar
ihraç
edilememitir.
Yurtiçinde
Pazar
bulamadndan
dolay
kukonmazlklar
bozulmutur (Vural ve ark., 2000). Daha
sonraki yllarda konservelik üretim için
giriimler olduysa da, 1997 ylnda zmir
Menemen’deki tevikle kurulmu olan büyük
plantasyonun dnda ekonomik anlamda
üretim gerçekletirilememitir. Yeterli üretim
olmadndan konserve ve donmu olarak
deerlendirilmesi söz konusu deildir.
Son yllarda birkaç üretici tarafndan
yurtd
kaynakl
özel
ürün
olarak
üretilmektedir. 2004 yl verilerine göre
ülkemizde 17 ton kukonmaz üretimi olduu
bildirilmektedir. Bu üretimin 12 tonu Balkesir,
5 tonu Tokat ilinde sözlemeli olarak
gerçeklemektedir (Anonim, 2004a). Türkiye
florasnda Antalya, Konya ve Mersi illerinde
endemik olarak(Anonim, 2005), ayrca Aydn,
Mula
ve
Manisa’da
yabani
formlar
bulunmakta, ilkbaharda yenilebilen dier
yabani otlarla birlikte pazarlarda satlmaktadr
(Vural ve ark.,2000). Bu da kukonmaz
sebzesinde yaplacak olan çalmalarda milli
çeit elde etme imkânnn olabileceini
göstermektedir.
Bugünkü durumu itibariyle ekonomik
önemi olmayan bu sebze, iyi bir üretim
planlamas ve organizasyon a ile ülkemiz
için çok iyi bir ihraç sebzesi olabilecektir.
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nsan Beslenmesindeki Yeri:
Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde
severek tüketilen ve aranan bir bitki olan,
Türkiye'de ise, taze sebze olarak pek ilgi
görememi,
ancak
konserve
olarak
tandmz. Kukonmaz içeriinde bulunan A,
B1, B2 ve C vitaminlerinin yan sra protein,
eker, ya ve çeitli minerallerce zengin bir
üründür. Kukonmaz bitkisinin sebze olarak
yenen
bölümü
taze
sürgünleridir.
Beslenmedeki öneminin yan sra diyet
etkisinin de olduu bilinmektedir (Elmac ve
Seçer, 2004). Yemeklerde garnitür ve salata
olarak tüketilir ve çorbas yaplr (Anonim,
2006a).
Yetitirilen 3 ayr cinsi sofralarda
tercih sebebi olmaktadr. Beyaz kukonmaz
her çeit toprakta yetiir. Büyük ve
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yoluyla
ihracat
yapmaktadr.
Bu
da
ihracatçlarmzn bizzat kendilerinin, fndk
kullancs sanayilere yeterince ulaamadn
göstermektedir.

FINDIK POLTKASI VE
ÖNERLER*
Sadk CNAZ

DTM Bat Karadeniz Bölge Müdürü
Türkiye, Dünya fndk üretim ve
ihracatnn en büyük ksmn yapmaktadr. Bu
nedenle Avrupa topluluu ve Türkiye'nin
uygulad politikalar Dünya fndk piyasasn
önemli derecede etkilemektedir.
Dünya fndk tüketiminin çok büyük
bir bölümü Avrupa topluluu tarafndan ve
ihracat
da
Türkiye
tarafndan
gerçekletirildiinden
fndk
ticaret
politikalarn incelerken Avrupa Topluluu ve
Türkiye'yi ele almak yeterli olacaktr. Türkiye
Avrupa; Topluluuna Gümrük Vergisinden
muaf olarak 25.000 ton fndn üstü için
%4 Gümrük Vergisi ödemektedir. Ancak
spanya ve Portekiz'e ihraç edilecek fndn
hepsi
%4
Gümrük
Vergisine
tabi
tutulmaktadr.
Ayrca
%2,3
stopaj
kesilmektedir.

Tüketicilerin fnd çerezlik olarak
tüketmelerini
özendirmek
ve
fndkla
mamulleri
tanmalarn
salamak
için
sektörün %58,6’s uluslararas alanda reklam
kampanyalar yaplmasna taraftardr. Böyle
bir kampanyaya mali destek verebileceini
belirten ihracatç says ise %57'dir. Bu rakam
küçümsenmeyecek büyüklükte olup, sektörün
yarsndan fazlasnn mali destek verebilecei
bir tantm kampanyas uzun vadede fndk
ihracatmzn
artmasna
katk
salayabilecektir. Ancak ihracatç irketler
halen
uluslararas
alanda
reklâm
faaliyetlerine para ayrmamaktadrlar. Bu
irketlerin sadece %3 ü elde ettii gelirin
%1’ini reklâm harcamasnda kullanmaktadr.
Üretimdeki dalgalanma ile beraber
fndk fiyatlarnda istikrarszlk ortaya
çkmakta, son yllarda fndk fiyatlarn
da artyor gibi görünen fndk fiyatlar
gerçekte azalan bir seyir izlemektedir. Türk
fnd ile dier ihracatç ülkelerin fndk
fiyatlarnn birbirine paralel seyir izlediini en
büyük fndk ithalatçs olan Avrupa
Topluluunun yapt ithalatla gözlemek
mümkündür. Türk Fndk hracat fiyatnn
genel olarak talyan fndk fiyatndan
düüktür. Bunun nedeni olarak; talya'nn
Topluluk pazarlarna olan çok yaknl ve
modern pazarlama tekniklerini kullanmalar
saylabilir.
Dünya fndk fiyatlarnn Amerikan
Dolarnn
dier
paralar
karsnda
deiiminden
etkilendii
bilinen
bir

Avrupa Topluluu fndk ile ilgili
olarak
ithalatta
baz
standartlar
uygulamaktadr.
Bu
standartlar
Türk
Standartlar Enstitüsü tarafndan da aynen
kabul edildii için Ülkemiz Standartlar ile bir
fark göze çarpmamaktadr.
Ülkemiz fndk ihracatnn büyük bir
ksm irketlerin yurt dndaki anlamal
acenteleri aracl ile yaplmaktadr, ikinci
srada %32.2 ile uluslararas acenteler
gelmektedir.
Buna
göre
fndk
ihracatçlarmzn yaklak %74'ü araclar
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gerçektir. Özellikle AB'nin dünyann en
büyük fndk ihracatçs olmas nedeniyle,
Amerikan Dolar ile Euro arasndaki fark da
fndk
fiyatlarn
önemli
derecede
etkilemektedir.

ortaya çkan üretim art, mevcut pazarlarn
doyuma ulamas ve fndk fiyatlarnn reel
olarak
dümesi
yukardaki
cevaplarn
arkasnda
yatan
gerçek
nedenlerdir.
Avrupa'daki fndk Türk fnd ile dier
ihracatç ülkelerin fndk fiyatlarnn birbirine
paralel bir' seyir izlediini, en büyük fndk
ithalatçs olan Avrupa topluluunun yapt
ithalatta gözlemek mümkündür, Türk Fndk
ihracat fiyatnn genel olarak talyan fndk
ihracat fiyatndan düüktür. Bunun nedeni
olarak; talya'nn Topluluk pazarlarna olan
corafi yaknl ve modern pazarlama
tekniklerini kullanmalar saylabilir.
Sonuç ve Öneriler
Hükümet
fndk
üretimini
snrlandran yasay yürürlüe koymutur.
Fndk ihracatnn sorunu fazla ürün
deil, artan üretime paralel olarak
ihracatn arttrlamamasdr. Fndktan baka
ürün
yetitiremeyen
Dou
Karadeniz
Bölgesine her türlü teknik ve mali destek
salanarak buralarda verimin ve kalitenin
arttrlmasn salamak, iyi bir pazarlama
organizasyonu ile de ihracata kanalize olan
fndn gelirinin büyük bir ksmnn üreticiye
geçmesi için çallmaldr.
D pazarlarn isteklerine cevap
verecek
çeitlerin
yetitirilmesi
salanmaldr. Eer Türkiye kendi fndk
üretimini ksarsa, yerimizi rakiplerimizin
alabilecei gerçeini gözden uzak tutmamak
gerekmektedir. Ancak popülist eilim ve
politikalar yaanm ve 1994 ylnda 1.50
dolar olarak belirlenen destekleme fiyatlar,
hiçbir ekonomik dayana olmadan 4 yl gibi
ksa bir süre sonunda 1998'de (Dolar
baznda % 68'e varan bir artla) 2.50
dolara kadar yükselmitir. Bu durum, bir
taraftan
Türkiye
Fndk
ihracatn
zorlatrrken dier taraftan da spanya
talya hatta Gürcistan ve Azerbaycan gibi
ülkelerde fndk tarmn tevik etmitir.
Ondan sonra Türk insanna 'fndk dikme,
fndn sök" demenin yanl ve hakszlk
olacam düünüyorum. Düzce, Çaramba
ve Terme v.b. birkaç ürün almaya müsait
ovalarda fndk dikilmemelidir. 2844 sayl
fndk üretiminin planlanmas ve dikim
alannn belirlenmesi ile fndk yerine alternatif

Devlet statistik Enstitüsü verilerine
göre çiftçinin eline geçen fiyatlarda ürün
maliyetlerinin üzerinde seyretmi, ancak net
gelir
yllar
itibariyle
deiik
oranl
gerçeklemitir.
Ayrca
son
yllara
bakldnda çiftçilerin net gelirlerinin çok
azald açk olarak gözlenmektedir. Devletin
ilan ettii destekleme fiyatlar çiftçi eline gs
fiyatlardan genellikle yüksek olmaktadr. Bu
çarpkln temel nedeni, fndk üreticisi
üretim aamasnda düük faizle yeterli kredi
verilmemesinden kaynaklanmaktadr, nedenle
yl içinde borçlanan üretici ürünü alivre olarak
ve ucuz fiyattan arac ve tüccara satmak
zorunda kalmaktadr.
hracatçlarn ihracatn gelecei
hakkndaki düüncelerini önem srasna
göre sralarsak; 1 -Yurt dnda reklâm
yapmak 2-Yeni pazarlar aramak 3-Paketlerin
iyiletirilmesini
salamak
4-Üretimdeki
dalgalanmalarn
düzenlenmesi
5-Fndk
kalitesinin
yükseltilmesi
6-Üreticilerin
organizasyonunun salanmas 7-Maliyetlerin
düürülmesi.
Görüldüü gibi fndk ihracatçlarnn
gelecek için en önemli olarak gördükleri
konularn banda yurt dnda reklam ve
promosyon kampanyalarnn yaplmas, yen
pazarlar
bulunmas
ve
paketlemenin
iyiletirilmesi gelmektedir. Son yllarda
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ürün yetitirmeyi tercih eden üreticilerin
desteklenmesine dair esas ve usuller
hakkndaki
yönetmelik
uygulanmaldr.
Eksiimiz
pazarlamadr.
Pazarlama
sorununun çözümlenmesi gerekir. hracatn
ve özellikle iç tüketimin artmas icap eder. ç
tüketim 70-80.000 tondur.

Fndk ile ilgili "Veri Bankas"
oluturmamz lazm. Bu bankada ekili
alanlar, gerekse üretim, ihracat ve stoklar
mevcut olmal.
Fndk için hala bir politika
belirlenememi. "Milli Fndk Politikas"
belirlenmelidir. Fndk ihracatnn amaç deil
araç olarak kullanan bankalardaki ihracat
döviz taahhütlerini fndk ihraç ederek
kapatmalar fiyatlar düürmekte, fndk
ihracatnda tahribata neden olmaktadrlar.
ncir için bankadan kredi alan bir ihracatç,
fndk ihraç ederek banka taahhüdünü
kapatamamaldr.
Çin fnd tanmyor. Kabuklu fndkla
balamal. ABD fnd düük kaliteli olduu
için Kentalde 35 dolar fiyat avantajna
sahiptir. Çin pazarnda. Bu pazara giri de
devlet ihracatçya %12-15 orannda veya
baka ekilde desteklemesi gerekir.
Fndk ihracat sektöründe çalan
firmalarn incelenmesinden %80'ninin küçük
ölçekli, %14.3'nün orta ve %5.7!sinin de
büyük ölçekli olduu anlalmaktadr. Büyük
irketlerin fnd dorudan üreticiden
alrken, orta ve küçük ölçekli irketlerin
krclardan fndk aldklar ortaya çkmtr.
Büyük ve orta ölçekli irketler piyasadaki
fndn ayr ayr %31'lik ksmn kontrol
ederken, küçük ölçekli irketler % 38 'ini
piyasaya sokmaktadrlar.
Türk Fndk hracat Sektörü fnd
yeterli miktarda ilememektedir. Bu da
ürünün farkllamasn zorlatrmakta ve
Katma Deer artnn çok düük miktarda
kalmasna yol açmaktadr. Sektör, fnd
daha fazla ileyerek ihraç etmeye gayret
etmelidir. Daha fazla ilenen ürünün
paketlenmesi ise daha modern güvenilir ve
dünya standartlarnda olmaldr. Fndn
ihraç edilen miktarnn %80'ine yakn
ksm çikolata, bisküvi, ekerleme, tatl,
pasta, dondurma olarak kullanlyor. Fndk
ileme tesislerinin kurulmas hem fndk
tüketiminin artmas hem de katma deer ve
istihdam
yaratlmas
açsndan
çok
önemlidir. Bu konuda tevik edici proje ArGe çalmas yoktur. Mamul çeitlendirme
çalmalarnda Tübitak, tantmnda TRT
destek olmaldr. Pazarlama kanallar ele
alndnda Türk Fndk hracatçsnn yurt

ç piyasada eki, ac, buruuk, çürük,
asitli ve aflatoksinli fndk tüketilmektedir. Bu
durum damak zevkini önler, iç talebi
azaltmaktadr. Tübitak'n yapt aratrmaya
göre fndk; a-Gerginlik ve sinire kar
koruyucu b-Enfarktüs riskini %50 azaltr. cKolestrol düzeyini düürür; d-E vitamini
sayesinde tkanmay önler, kalp ve damar
çeperlerinin korunmasn salar. e-Beyinin
yalanmasn önler. f-Kanseri önler, gKanszl önler h-Kalp ve Damar hastalklarn
önler. -Kemik ve dilerin geliiminde rol
oynar (içinde bol kalsiyum vardr) k-Büyüme
ve cinsiyet hormonlar gelimesinde büyük rol
oynar (zira içinde çinko var).
Burada
yukardaki
saydm
dallarda dünyada isim yapm Tp Fakültesi
Öretim Üyeleri ile bir klip hazrlanabilir.
Bu
klip
her
ülkenin
diline
göre
hazrlanmaldr. Böyle bir klibin ben ses
getireceine inanyorum. Öncelikle bu klip
Kanada, Japonya, ABD, Çin, Rusya, Güney
Dou Asya Ülkeleri, Dou Avrupa ülkeleri,
Türk Cumhuriyetleri, Yunanistan, spanya,
Danimarka, rlanda. Portekiz ve Hindistan
gibi ülkelerde yaynlanmaldr. Balangç
olarak Japonya, Çin ve ABD de Devlet fiyat
krar, yolu açar yerini özel sektöre
brakabilir.
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dndaki fabrikalara ve son kullancya
ulaamad görülmektedir. hracatn büyük
bir
bölümü
araclar
marifetiyle
gerçekletiinden ihracatçlarmzn pazarda
söz sahibi olmalar çok güç olmaktadr.
hracatçlarn dünya pazarlarnda daha
aktif olmalar, yurt dna da fndk kullanan
sanayicilere dorudan ulaabilecek bir
pazarlama
stratejisi
gelitirmeleri
ve
uygulamalar gerekiyor.
Ayn ekilde, ülkemizde uluslar
aras bir fndk borsas olmamas
nedeniyle, fiyatlarn en büyük thalatç ülke
olan Almanya'da (Hamburg kentinde)
olutuu
bilinmektedir.
Merkezi
bir
organizasyonla
Giresun'da
Uluslararas
Fndk Alm Satm Borsas" kurulmaldr. Bu
borsa her türlü teknik ve idari yardmla
desteklenmesi gerekmektedir. Dünya Fndk
Piyasasnda oluan gelimeleri annda
yanstarak alc ve satclar bilgilendirmelidir.
Ancak böyle bir durumda fndk fiyatlar
spekülasyondan kurtularak gerçek piyasa
fiyatlarna kavuacaktr.

geçirilerek organize olmas durumunda Türk
fndk ihracat sektörü dünya pazarlarnda hak
ettii yeri alacak ve fndkla geçimini
salayan üreticiden ihracatçya kadar olan
herkes bu durumdan yararlanacaktr.
hracatçlarn da belli bir çizgide
birlemeleri zaman gelmitir.Avrupa'da
pazarlama irketleri kurarak bürolar
açarak reklam ve pazar aratrmalarna
katlarak uluslararas çkar çalmalarndaki
yerlerini almaldrlar.

"Milli Fndk Konseyi" kurulmaldr.
Bu kurul fndn üretim, ticaret, ihracat,
destekleme, fiyat, pazarlama ile ilgili tüm
sorunlarn bir bütün içinde ele almal, çözüm
önerilerini alternatifleri ile birlikte ortaya
koymal, uzun ve ksa süreli uygulama
planlar hazrlamal.
Fndk ihracatnda da ilgili birimler
arasnda çok ballk vardr. Türk mal imaj
ve marka gelitirilmelidir. Türkiye'de kara
tamacl ve sigorta pahaldr. hracat
sigortas sistemi yeterince yaygn deildir.
Kalite imaj yaratacak CE, SO 9000 ve
HACCP uygulamalar yeterli deildir.
Türkiye'de fndk tüketen sanayilerin pek
çou ucuz ve kalitesiz mal üretmektedir. Bu
tüketimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'ye ithali
yaplmakta olan kalitesiz aflatoksinli ran
meneli Antepfst ucuz satld için fndk
tüketimine zarar veriyor. Türk Fndna
yüksek ithal vergisi koymu Rusya, Ukrayna
gibi ülkelerle ikili temaslar yaplmal. AB, iç
fnda %3 thal vergisi uyguluyor. Fiyat
düünce çiftçisini koruma adna kotay
tehdit olarak kullanabiliyor. AB. Komisyonu
tarafndan baz tedbirlerin alnmas (Asgari

Türk fndk üretim alanlarnn
daraltlmas ve snrlandrlmas ile ilgili
ekonomik
analizler
yaplmal
piyasa
boluu yaratacak üretim azalmalarna
meydan verilmemeli üreticilerin gelirinin
kalite ve verim art ile salanmasna
çallmaldr. Kalitede en önemli husus
kurutmadr. 1963 den bu yana Karadenizli
fndk üreticisinin %33 alm gücü azalm
Dou Karadeniz Bölgesi dnda yeni dikime
müsaade edilmemelidir.
hracatçlarmzn gelecekte dünya
piyasalarn etkileyebilmesi, yeni durumlara
adaptasyon yetenei ve giriimcilik gücüne
bal görülmektedir. Bu gücün harekete

17

Ekim 2006

SAMTM
ithal fiyat, Gümrük oranlarnn yükseltilmesi,
ithal lisans gibi) Türkiye için tehdit oluyor.

Fndn nsan Salna
Yararlar
Fndk ve fndk yann ulusal
ekonomiye yapt 1 milyar dolar akn
katknn yannda besleyici özellikleri ile en
önemli besinlerimizden biri olduu bilinen bir
gerçektir.
Elde
edilen
sonuçlar
deerlendirildiinde; enerji deeri 639
kcal/100 g olan fndn protein içerii %8.2
olarak bulunmutur. Bu deer bitkisel
kaynakl proteinler için önemli saylmaktadr.
ncelenen fndk çeitlerinde ortalama ya
oran %62.7 olarak saptanmtr. Bu yan,
ya asitleri bileimin %82’sini oleik asit
oluturmaktadr.
Son
yllarda
yaplan
çalmalarda fndkta çok yüksek düzeylerde
bulunan tek çift bal doymam ya asidi
oleikasidin kanda kolesterolün yükselmesini
önledii ve böylece kalp-damar hastalklarna
kar korucu etki gösterdii belirtilmektedir.
Fndn ve yann bu açdan önemi ABD
Kaliforniya eyaletinde yaplan 6 yl süreli bir
aratrma ile de belirlenmitir. Bu çalmaya
göre günde en az bir kere fndk yiyen veya
fndk ya kullanan bir insann, hiç fndk ya
kullanmayan insana göre enfarktüsten ölme
riski yar yarya azalmaktadr. Fndk ve fndk
ya vücutta karbonhidrat, protein ve ya
metabolizmasnda düzenleyici olarak görev
yapan baz B gurubu vitaminler için önemli bir
kaynaktr. B1 ve B2 vitaminleri için iyi, B6
vitamini içinse çok iyi kaynak olduu
saptanmtr Kan yapm ve ruhsal salk
açsndan gerekli olan B2 ve B6 vitaminleri
fndk ve fndk yanda önemli düzeylerde
bulunduundan bu besinin her gün düzenli
olarak tüketilmesi ülkemiz çocuklarnn iki ana
beslenme sorununa pratik bir çözüm olarak
düünülmektedir.
Fndk ve fndk ya E vitaminin
bilinen en iyi kaynadr. Bu vitaminin kalp ve
dier kaslarn sal ve üreme sisteminin
normal çalmas için gereklidir. Alyuvarlarn
parçalanmasn önleyerek yine ülkemizde
yaygn olan kanszla kar koruyucu etki
olumasn önleyerek veya olutuktan sonra
onlar etkisiz hale getirerek kanser hastalna
kar korumasdr.

Gemi tamacl için limanlarmz
modernletirilmelidir. Konteynr tamacl
tevik edilmeli. D Ticaret ataeliklerinde en
azndan fndk ihracatnn youn yapld
birkaç ülkede fndk konusunda yetimi,
yabanc mevzuata ve fndk standartlarna
vakf uzmanlar istihdam edilmelidir. Fndk
sanayi
ve
üniversite
ibirlii
younlalmaldr. ç pazarda perakende
safhada fnda uygulanan KDV oran % 17
den % 8'lere indirilmelidir. Fndk ya
sadece yemeklik ya deil alternatif
kullanm yerleri (kozmetik sanayi gibi)
aratrlmaldr. Türk fndnn hedef olarak
tam ilenmi mamul ve yan mamul satlacak
ekilde ihraç politikas ekillendirilmelidir.
ilenmi fndk ihracatnda yllara göre bariz
bir art olmamtr. Son be yl çinde
ilenmi fndk ihracatmz fndk ihracatnn
%22'lerinden, %28-30 seviyelerine çkmtr.
l970'lerde ihracatn % 20'si olan fndk
bugün %3'ler seviyesine kadar dümütür.
Fndk ihracatçlar sermaye yaplan ve
finans imkanlar yetersiz olduundan güçlü
ithalatçlar karsnda pazarlama yapma
ans yoktur. Fiyat koyan çou zaman
alcdr. Bu nedenle ihracatç çok düük
karla hatta zaman zaman zararna
çalmaktadr.
* Bu yaz “Ülkemizde Fndk Politikalar” konulu panele ait
kitapçktan alnmtr.

Kaynak : http://www.kuzeyfindik.com/fy1.html
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Bundan sonra bilinçsiz gübre ve ilaç kullanm
balamtr. Çiftçiler toprann ihtiyacn
belirlemeden geliigüzel gübre kullanmaya
balamlardr. Uzun yllar boyunca dünyada
kullanmndan uzaklalan DDT zararllara
kar kullanlmtr. Toprak ve yeralt sular
kirletilmi, en vahim durum ise halkn yapt
bu tahriplerden hiç haberinin olmamas
olmutur.
Dernek yönetimimiz ve köyümüzün
aydnlar bu gelimeleri de dikkate alarak,
daha iyi yaam ve ürün elde etmek için bilgi
ve deneyim düzeyini artrmak; birim
miktardan en fazla ürünü elde ederek
maksimum
fiyata
satabilecek
koullar
yaratmak; topra ve suyu zehirlememek ve
toprak veriminin giderek artmasn salamak,
fndk fiyatn belirleme konusunda söz sahibi
olmak, bu konuda siyasetçilere yön vererek
dünya genelinde fiyat belirleme konusunda
söz sahibi olacak bir örgütlenmeye (Tarmsal
Kalknma Kooperatifi, Üretici Birlii vs ) yani
daha fazla refah ve daha iyi bir gelecek için
çeitli araylar içerisinde olmutur.

EKOLOJK FINDIK TARIMINA
GEÇ ÇN KAPASTE
GELTRME PROJES:

EFKAP
Mehmet AKBULUT

Proje Koordinatörü
1943 ylnda Çangeri ad ile
Terme/Evci köyünden müstakil bir muhtarlk
olarak ayrlan Yüksekyayla köyü, geni alana
sahip, arazileri engebeli ve yamaç olmas
yannda
köylülerin
yerleimi
dank
olduundan yaplacak hizmetlerin aksamasna
neden
olmaktadr.
Yüksekyayla
köyü
kuruluundan bu güne altyap hizmetleri
gerçekletirilmi olup zamann gerektirecei
her türlü sosyal, ekonomik hizmetlerin ve
eitim
hizmetlerinin
gerçekletirilmesi
amacyla çalmalarna devam etmi ve 2002
ylnn Eylül aynda Yüksekyayla Köyü Kültür
ve Yardmlama Derneini kurarak köylüler
arasnda birlik beraberlik ve kardelik ruhunu
daha da pekitirmek, ihtiyaç sahibi birey ve
ailelere imkanlar dahilinde gerekli her türlü
olana salamak amacyla çalmalarna hz
vermitir. Dernek 2003 ylnda yaklak 500
kiilik katlm ile ilkini gerçekletirdii yaz
enlii sonraki yllarda da devam etti.Yaz
enliklerimiz geleneksel bir olaya dönüerek
yurt
içerisindeki
ve
yurt
dndaki
köylülerimizin her yl bir araya gelerek
dayanmasna büyük katk salamtr.
Yüksekyayla köyünde yaayan halkn
tamam fndk üretmekte, geçimlerinin önemli
bir
bölümünü
fndk
üretiminden
karlamaktadrlar. Köyde bir köylünün
ortalama arazi büyüklüü 20-25 dönümdür.
Buradan aldklar ürün ise ortalama 1-2 ton
arasnda deimektedir. Dolaysyla bir ailenin
fndktan elde ettii yllk gelir 4.000 –6.000
YTL arasnda deimekte. Ürün olmad yllar
ise büyük sknt çekmektedirler. Öncelikle,
ormandan açlarak elde edilen fndk arazileri
ilk 10 yl orman topranda depolu humus
gücü sayesinde iyi verim alnm, ancak daha
sonra orman humusunun gücünün bitmesi
nedeniyle gerekli mineral desteini toprak
bulamad için fndkta verim dümütür.

EFKAP Nedir
“Ekolojik Fndk Tarmna Geçi çin
Kapasite
Gelitirme
Projesi"
(EFKAP)
Üretimde
kimyasal
girdi
kullanmadan,
üretimden tüketime kadar her aamas
kontrollü ve sertifikal tarmsal bir üretim
biçimini, toprak ve su kaynaklar ile havay
kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan
saln koruyarak maddi ve manevi her
konuda toplumumuza katk salayaca ve
Yüksekyayla Köyü Kültür ve Yardmlama
Dernei olarak Avrupa Birliine, Samsun,
Kastamonu ve Erzurum Düzeyli Bölgeleri ll
Kalknma Program–Yerel Kalknma Giriimleri
Hibe Program kapsamnda sunulan bir eitim
projesidir.
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Sertifika
kurulular
ile
halkn
tanmasn salamak ve sertifikal ürünün
önemini benimsetmek,
Halka dier köylülerle koordineli
çalmay özendirmek ve organize olmann
önemini anlatmak.
Bölgede aktif devlet ve sivil toplum
örgütlerine ekolojik fndk tarmnn ve
dünyadaki deiimlerin neler olduunu
anlatmak ve yaplacak çalma programlarda
bu konunun dikkate alnmasn salamak.
Fiskobirlikin ekolojik fndk tarmna
destek vermesini salamaktr.
Yüksekyayla
Köyü
Kültür
ve
Yardmlama Dernei Avrupa Birlii, Samsun,
Kastamonu ve Erzurum Düzeyli Bölgeleri ll.
Kalknma Program–Yerel Kalknma Giriimleri
Hibe Program kapsamnda sunduu ‘Ekolojik
Fndk Tarmna Geçi çin Kapasite Gelitirme
Projesi’ (EFKAP) 25.667,2 Euro kaynak
almtr. Kaynan %87,92’sini Avrupa Birlii
karlayacaktr. 8 ay sürecek olan proje 1
Haziran 2006 tarihinde balayan projede
öncelikle proje ekibini kurarak çalma düzeni
oluturuldu. Ardndan uzman eitimcilerin
katksyla ayrntl ders programlar, 10 gün
süre ile 43 ders saati eklinde hazrland.
Eitim materyalleri eitime katlan uzmanlar
ve proje yönetimi tarafndan ortaklaa
hazrlanarak kursiyerlere ve dier komu
köylere
de
verildi.
Projenin
tantm
günümüzün tüm imkânlar kullanlarak, ilk
günden itibaren görsel ve yazl basnla, Web
sayfasyla, eitim notlarn içeren ve projeyi
deiik yönleriyle tantan bir kitap ile yapld.

Terme ilçesi Yüksekyayla köyünün
kapsad iki havza de bulunan 60 tane çiftçi
ailesini sertifikal ekolojik fndk üretimi
konusunda eiterek kapasitelerini gelitirmeyi
ve ekolojik fndk üretimine geçi yapmaya
özendirmeyi amaçlamakta olup, bu amacna
ulamak için: 1- Çalma düzenin ve proje
ekibinin
kurulmas,
2Ayrntl
ders
programlarnn hazrlanmas, 3- Eitim
materyallerinin hazrlanmas, 4- Eitim
programlarnn
planland
ekli
ile
uygulanmas, 5- Projenin tantlmas, 6Projenin izlenmesi ve deerlendirilmesi
faaliyetinin uygulanmasn öngörmektedir.

Projenin hedef kitlesi, Yüksekyayla
köyünde yaamakta olan ve fndk tarm
yapan 60 çiftçi ailesidir. Proje kapsamnda her
aileden iki kiinin katlaca hesaplanarak 120
kii eitilecektir. Bunun yannda dernek
üyeleri bölgede bulunan devlet kurulularnn
temsilcileri de eitilmi olacaktr.
Bu faaliyetler sonucunda beklenen
somut çktlar: 1-Ekolojik fndk tarmna geçi
konusunda eitilmi ve özendirilmi 60 çiftçi
ailesi, 2-Ekolojik fndk tarm konusunda
hazrlanm eitim dokümanlar, 3-Talep
edilen dier eitimlerde de kullanlmak üzere
hazr bir eitim seti.

Projenin Yapsal Etkisi
Proje, uygulama süresince pek fazla
yapsal bir etkisi olmayacak ancak verilen
eitimlerin ileriki dönemde etkisi olarak;
köylülerin ortak hareket etmeleri için bir
üretici birlii ya da köy kooperatifi kurmalar
beklenmektedir. On yllk dönem içersinde ise
ekolojik fndk üretimi yaygnlatnda bir
ekolojik fndk pazar kurmak için bir takm
örgütlenmelere gitme gerei doacaktr. En
etkin
yapsal
deiiklik
için
Avrupa
standartlarnda ekolojik ürün sertifikas olan
bir ürünün üretilmesi ve dünya pazarnn
%70’ini elinde bulunduran Ülkemizin daha
güçlü olarak pazarda yer almasdr.

Projenin Amac
TermeYüksekyayla
köyünün
kapsad iki havza de bulunan 60 tane çiftçi
ailesini sertifikal ekolojik fndk üretimi
konusunda eiterek kapasitelerini gelitirmek
ve ekolojik fndk üretimine geçi yapmaya
özendirmek. Ayrca;
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Balkesir-Edremit ve youn olarak Afyon`da
üretilmektedir. Salatalk dâhil kornion
ihracatndan geçen yl 51,2 milyon dolar gelir
saland. 2006 üretim döneminde hava
artlarndan dolay üründe azalma olmutur.
Üründe arz talep dengesinin bozulmas
hammadde bulmakta sknt çeken ve darya
turu ihracat yapan firmalar zor duruma
düürmütür. Taze kornion hyarn turu
yaplm haline göre çok ucuz ihraç ediliyor
olmas ihracatn "kayda" balatmtr. Kayda
balannca ne mi oldu? Sebze, meyve,
bal,
zeytinya,
yumurta,
kümes
hayvan etleri ve dayankl unlu
mamuller gibi tarm ve ilenmi tarm
ürünleri ihracatnda iade yoluyla destek
uygulamas var.
Tarmsal Ürünlerde hracat adesi
Yardmlarna
likin
Para
Kredi
ve
Koordinasyon Kurulu Teblii, 1 Ocak
2006`dan geçerli olmak üzere resmiyet
kazanmtr. Bu krizden sonra ise, kornion
hyarn ihracatnda ihracat iadesi ödenecek
miktar baraj da artrld. Buna göre, dier
sebze-meyvelerde yüzde 41 olan ihracat
iadesi ödenecek miktar baraj, hyar (sirke
veya asetik asitten baka usullerle hazrlanm
konserve edilmi) ihracatnda yüzde 80 olarak
uygulanmaya
baland.
Sen
neymisin
kornion demekten kendinizi alamadnz deil
mi? Boyu 9cm ‘yi geçmeyen, dikenli ve küçük
olan makbul olan, hyarn turusu yaplan…

KORNON HIYARINI NYE
YETTRMYORUZ
Sevinç SAYGILI

Ziraat Mühendisi
Samsun ili verimli iki büyük ovas
olmas
sebebiyle
Türkiye’de
sebze
yetitiriciliinde önemli bir konuma sahiptir.
Samsun 1.103.000 ton ürettii sebze
miktaryla Türkiye’de iller arasnda 4. srada
yer
almaktadr.
Bu
önemsenmeyecek
potansiyel deildir. Ne hikmet ki, D Ticaret
Müstearl’nn gündemine oturmu (DTM),
stratejik ürün kapsamna alnan kornion
hyar yetitiriciliinde bizim ilimizin ad
geçmedii gibi, istatistik verilerimizde bile
yukarda ki rakama katks bulunmamaktadr.
klimimiz
mi
uygun
deil?
Arazimiz mi yok? kinci ürün, alternatif
ürün meselesi mi yok? Piyasada açk m
yok? Bu sorularn cevabn biraz açacak
olursak ayet;
Sofralk hyar bölgenin tamamnda
rahatlkla yetitirilmektedir. klim artlarnn
müsait olmasndan dolay örtü altnda
turfandaclk
yaplmaktadr.
Yaptmz
demonstrasyon
sonuçlarna
göre
belli
dönemden
sonra
açk
alanda
da
yetitirilmektedir. Buday, arpa gibi tarla
ürünlerinden sonra arazilerimiz bo kalmakta
veya çiftçimiz ksa süre içinde hasada
gelecek, getirisi çok yüksek olan ürün
arayna girmektedir. Haziran aynda ilk
piyasaya çktnda fiyat 2YTL’ye kadar çkan
kornion hyarn biz niye yetitirmiyoruz?
Turusu sofralk hyara göre daha dayankl
olan kornion hyarn bizim hanmlarmz
pazarda bulamamaktadr. Eylül aynda dier
illerden getirtilen, genelde seyyar satclarda
satlan,
akama
kadar
gezdirilmekten
pörsüyen ve bozulan hyarlar almak zorunda
kalmaktadrlar. Bunun yannda, tarmsal
endüstride
kullanlan
kornion
hyar
sözlemeli üretiminde önünü açacak ve
çiftçilerimize alm garantisi salayacaktr.
Türkiye ylda 80 bin ton kornion
üretmektedir. Bu miktarn yüzde 90`n ihraç
etmektedir.
En
fazla
ihracat
yaplan
Almanya`y, Fransa, ngiltere ve dier AB
ülkeleri izlemektedir. Kornion, zmir-Ödemi,
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koullarna uygun frenküzümü çeitleri
belirlenmi; bu çeitlerin fenolojik, pomolojik
ve morfolojik özellikleri ile baz yetitirme
teknikleri
saptanmtr.
Bu
çalmann
ardndan ülkemizde çok az tannan bu meyve
türlerini üretici, pazarlamac, sanayici ve
tüketicilere tantmak, eitim, yaym ve üretim
faaliyetlerinde bulunmak gibi çalmalara
arlk verilecektir.

KARADENZ BÖLGESNDE
FRENKÜZÜMÜ YETTRCL
Dr. Nejdet KAPLAN
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü, Samsun
1.Giri
Frenküzümü,
ahududu
ve
böürtlenler; özgün renk, tat, yap ve
kokularyla, zengin mineral ve vitamin
içerikleriyle, gda endüstrisindeki çok çeitli
kullanm olanaklaryla dier meyveler arasnda
özel bir öneme sahiptir. Kapama bahçe olarak
aile igücünü en iyi ekilde deerlendiren,
küçük orta büyüklükteki tarmsal iletmelerin
verimliliini artran, iç ve d pazarlarda
sürekli talep gören meyvelerdir. D ülkelerde
19. yüzyldan itibaren kültüre alnarak üretimi
yaplan bu meyve türlerinin kültür formlar
ülkemizde yeterince tannmamaktadr. 20-25
yl önce Bursa çevresinde balayan Ahududu
üretimi kendine bir yer edinmi; böürtlen ve
frenküzümü
yetitiricilii
de
yeni
gelimektedir. Karadeniz Bölgesi iklim, toprak
ve corafik özellikleriyle üzümsü meyveler
yetitiriciliine son derece uygun bir
bölgemizdir. Bu türlerin yabani formlarna
Karadeniz
Bölgesi’nin
bütün
illerinde
rastlamak mümkündür. Bu Bölgemizde
geliecek olan frenküzümü, ahududu ve
böürtlen üretimi tarma dayal sanayinin
gelimesinde de itici güç görevini görecektir.
Üretimin yaygnlamasyla derin dondurma
(oklama), reçel, marmelât, meyve suyu,
dondurma, meyveli yourt ve pasta
sanayilerine
hammadde
salanacaktr.
Üretimin gelimesiyle sanayide geliecek ve
yeni istihdam alanlar ortaya çkacaktr.
Karadeniz Bölgesindeki üzümsü meyveler
yetitiricilii bölgedeki isizlik ve göç gibi
sosyal
sorunlar
olumlu
yönde
etkileyebilecektir.
1995 ylnda balayan “Frenküzümü,
Ahududu ve Böürtlen Çeit Islah” projesiyle
yurt içinden ve yurt dndan salanan
materyaller ile ülkemizin deiik yörelerinde
adaptasyon
denemeleri
kurulmutur.
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü söz
konusu projenin bandan itibaren içinde
olmutur. Bu projenin üçüncü ve son dilimi
olan bu çalmayla Samsun-Çaramba Ovas
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2. Bitki Özellikleri
Saxifragaceae familyasnn Ribes türü
içinde yer alrlar. Bitkisi destek istemeyen
düzgün dallaryla 1-1,5 metre kadar uzayan
bir çaldr. Açk yeil zarif yapraklar ve
mücevher gibi parlayan meyveleriyle albenisi
olan bir meyve türüdür. Bölgemiz artlarnda
tomurcuklar nisan ay banda patlamakta, ilk
çiçekler nisan ortasnda görülmekte, tam
çiçeklenme
ise
nisan
ortalarnda
gerçeklemektedir. Çeitlere göre meyveleri
haziran-temmuz aylarnda olgunlar.
Fndk gibi ocak eklinde yetitiricilii
yaplr. Siyah frenküzümlerinde ocaklar aras
mesafe 2X2 metre; krmz frenküzümlerinde
1,5X1,5 veya 1,5X1 metre olabilir. Ocaklara
3-5 aras sürgün dikilir. Toprak açsndan
seçici deildir. Bölgemiz koullarnda aralkubat döneminde dikimleri yaplmaldr.
Gübreli toprakla çukur doldurulur. Sktrlr
ve can suyu verilir. Yetikin bir bitkiden alnan
kök
sürgünlerinden
kolayca
yetiir.
Budanmayan frenküzümleri iyi mahsul
vermezler. Onun için yal dallar budanr.
Genç sürgünleri yerlerinde brakarak iyi bir
aralama yapmak gerekir.
Dikimin hemen ertesi yl verim
dönemine giren Frenküzümleri ekonomik
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4. nsan Sal çin Önemi
Frenküzümleri C vitamini bakmndan
bütün meyve türleri içinde en zengin içerii
olan meyve türüdür. 100 gram taze
frenküzümü meyvesi 250-444 mg C vitamini
içerir. Bu oran C vitaminince çok zengin diye
bilinen turunçgillerden 4-6 kat fazladr. C
vitamininin yan sra, B vitaminleri grubu, P
vitamini, Euler (J vitamini olarak da tannan
ve akcier iltihabndan koruyan madde)
bakmndan da oldukça zengindir. Vitamin
içerikleri yannda mineral maddeler (özellikle
P, Fe, K), organik asitler, pektin ve tanen
bakmndan da oldukça zengindir. Bu üstün
özellikleri dolaysyla gelimi ülkelerde
tüketimi her geçen gün artmaktadr.
Yapraklar idrar söktürücü olarak
kullanlr. Kan basncnn alçalmasn salar.
Boaz ars ve az boluu ülserlerine kar
gargara ve çalkalamalar yaplabilir. Fransz
yaprak
çay,
bilim
adamlarna
göre,
böbreküstü bezlerinin kortizon salglayn
destekleyerek, sinir sisteminin etkinliinin
artmasn salar. Bu etki, stres kökenli
problemlerin
tedavisinde
yararldr.
Yapraklarda, tanen, C vitamini ve flavon
içerii bakmndan da oldukça zengindir.
Olgun
meyve,
içerdii
zengin
vitaminler sayesinde baklk sistemini
güçlendirerek, souk algnl ve grip gibi
hastalklarda yardmc olabilir. Meyve özsuyu,
akcier iltihab ve gribe kar, limon suyundan
çok daha yararldr. Meyve suyu ayrca, ishale
ve sindirim problemlerine kar kullanlr. Taze
meyvelerden elde edilen meyve suyu,
younlatrlm meyve sularna göre daha
etkilidir. Bomacaya kar da bolca meyve
suyu kullanlmaldr. Ayrca, ses ksklna
kar, lk suyla yar yarya kartrlan
frenküzümü
özsuyuyla
yaplan
derin
gargaralar çok rahatlatcdr.
Yaprak çaynn kullanm biçimi: Yarm
veya bir tatl ka ince kylm yaprak, orta
boy bir su barda dolusu souk suya eklenir,
hafif sda kaynama derecesine kadar stlr ve
hemen süzülür. Günde 2-3 bardak taze
demlenmi çay yeterlidir.

verimlerini 3. yandan itibaren vermeye
balarlar. Bölgemiz artlarnda bilinçli bir
frenküzümü yetitiricilii ile dekar bana 5001000 kg verim almak mümkündür. Ekonomik
verim, bakm artlarna göre 15-20 yl devam
eder. Çal formunda olmas dolaysyla hasad,
budamas ve dier kültürel ilemleri kolaydr.
3. Meyve özellikleri
Krmz, siyah, sar ve beyaz renkli
çeitleri
mevcuttur.
Meyveler
salkm
eklindedir. Karadeniz Tarmsal Aratrma
Enstitüsünde denenen 6 frenküzümü çeidinin
pomolojik ve teknolojik özellikleri ayrntl
olarak tablo 1 ve 2’de verilmitir. ncelenen
özellikler bakmndan çeitler arasnda önemli
farkllklar mevcuttur. Bu farkllklar kullanm
amac (taze tüketim veya sanayi) ve tüketici
istekleri bakmndan avantajdr.
Çizelge 1. Frenküzümü Denemesi Pomolojik
Özellikleri (2005-2006 Ortalama)
Çeitler

Salkm
Arl
(g)

Red Lake
Rovada
Tokat 4
Tokat 2
Tokat 3
S. Nigrum

10,1
12,3
7,7
7,2
6,9
5,8

Salkmda
Tane
Says
(Adet)
8,94
16,58
15,30
3,64
3,06
5,48

Salkm
Uzunluu
(mm)
68,68
85,30
65,78
41,06
43,08
80,36

100
Tane
arl
(g)
93,0
71.0
49,4
189.6
213,4
102,8

Meyve
Eni
(mm)

Meyve
Boyu
(mm)

10,78
10,70
9,56
13,82
14,10
11,50

9,90
10,32
9,36
14,62
15,26
10,92

Çizelge 2. Frenküzümü Denemesi Teknolojik
Özellikleri (2005-2006 Ortalama)
Çeitler

Red Lake
Rovada
Tokat 4
Tokat 2
Tokat 3
S. Nigrum
*

SÇKM
(%)
9,26
9,86
10,43
15,26
14,86
15,53

Titrasyon
Asitlii
g/100ml
0,55
0,56
0,68
0,42
0,16
0,37

Tat *
(1-5)

Tane
Rengi

4
4
3
5
5
4

Krmz
Krmz
Krmz
Siyah
Siyah
Siyah

1:Çok Kötü, 2:Kötü, 3:Orta, 4:yi, 5:Çok yi

5. Sonuç
2000-2006 yllar arasnda Karadeniz
Tarmsal Aratrma Enstitüsü’nde yürütülen
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Üzümsü
meyveler
içinde
çilek,
Karadeniz Bölgesinde iyi tannmakta ve
hemen her ilde yetitiricilii yaplmaktadr.
Son yllarda ahududu ve böürtlen de
tannmaya balanm, küçük alanlarda da olsa
yetitirilmeye balanmtr. Ancak frenküzümü
için ayn eyi söylemek mümkün deildir.
Frenküzümü yetitiriciliini tevik etmek için
öncelikle bu meyve türünü tüketicilere ve
sanayicilere
tantlmas
gerekmektedir.
Karadeniz Bölgesi ekolojisinin bu meyve türü
yetitiriciliine çok uygun olduu (Kaplan ve
ark. 1999) görüü bu çalma ile de
kantlanmtr. Bu çalma ile Karadeniz
Bölgesinin doal florasnda var olan
frenküzümü
yetitiriciliinin
yaplabilirlii
ortaya konmutur. Bir taraftan bu çalmann
yeni çeitlerle sürdürülmesi, dier taraftan da
bu meyve türünün tantmna yönelik
çalmalarn
younlatrlmas
gerekli
görülmütür.

çalmada; 6 frenküzümü çeidinin Karadeniz
Bölgesi koullarna uygunluu aratrlmtr.
Çeitler fenolojik geliim,
verim, meyve
kalitesi ve bitki özellikleri bakmndan birbirleri
ile kyaslanmtr. Çalmann yürütüldüü 6
yl boyunca vejetasyon dönemini kstlayan
herhangi bir faktör olmam, bitkiler gayet
salkl olarak geliimlerini sürdürmülerdir.
Tokat 4 ve Tokat 3 çeitleri tatminkâr
derecede verim vermilerdir. Elde edilen
verim deerleri alternatif ürün araylar
içerisindeki Karadeniz Bölgesi üreticileri
açsndan, gda sanayinin gelimesiyle birlikte
önemli
bir
ekonomik
katma
deer
salayabilecek potansiyele sahip olduu
belirlenmitir. Üzümsü meyveler içinde
özellikle meyve suyu üretiminde çok
kullanlmas nedeniyle en çok üretilen tür
frenküzümüdür. Geleneksel olarak siyah
frenküzümünün çou (%87) gda sanayinde
kullanlmaktadr. Kalan ksm ise taze
tüketilmektedir. Krmz frenküzümlerinde ise
durum tam tersidir. %86’s taze olarak
kullanlmakta, %14’ü ise endüstri kullanmna
gitmektedir Bu çalmada yer alan Tokat 2 ve
Tokat 3 çeitleri meyve kaliteleri (meyve
arl, meyve boyutlar, renk, kuru madde,
asit, tat) bakmndan oldukça beenilmitir.
Siyah olan bu çeitler taze tüketimde de
rahatlkla kullanlabilirler. En verimli çeit olan
Tokat 4 ise, tat bakmndan dier çeitler
kadar beenilmemitir. Tokat 4 sanayide
deerlendirilebilir. Red Lake ve Rovada
çeitleri, salkm yaplar, renk ve albeni
bakmndan beenilmilerdir. Bu çeitler taze
tüketim bakmndan uygun bulunmulardr.
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üretilmektedir.
Dier
ülkelerle
Türkiye
kyaslandnda, Türkiye üretiminin çok düük
seviyelerde olduunu söylemek mümkündür.
Ülkelerin ya bitkileri desenine bakldnda,
oya yetitiriciliinde; ABD, Arjantin, Çin ve
Brezilya ilk srada yer alrken, Kolza
Yetitiriciliinde; Kanada, Fransa ve Almanya
ilk srada yer almtr. Türkiye de ise;
Soya fasulyesi, pamuk çiiti, ayçiçei
ve
yer
fstndan
sonra
sralamaya
girebilmitir. Ayrca Toplam Ya Üretimimizin;
Ayçiçei % 40-45, Pamuk % 30, Soya % 13,
Msrözü ya % 5 lik ksmn salamaktadr.
Türkiye de üretim yetersizlii ve iç piyasadaki
talep dolaysyla ithalat büyük yer tutmakta
ihracat yok denecek seviyede kalmaktadr.
1991 ylnda soya ithalat 2.319 ton iken 2003
ylnda 831.453 ton olmutur. 2003 ylnda
soya için 226.525.000$, soya ya için
134.634.000$
döviz
yabanc
ülkelere
ödenmitir.
Sonuç olarak; Türkiye’nin yal tohum
üretimini ve dolaysyla soya üretimini
artrmann bir zorunluluk olduu ortadadr.
Ülkemizde yal tohumlarda üretim artn
salamak; alternatif yal tohumluk bitkilerini
deiik alanlarda üretime sokmak ve birim
alana düen verimi artrmakla mümkün
olabilir. Gerek Türkiye’de gerekse ilimizde
soya üretim alan ve miktarlar artrlrsa
soyann dane, ham ya, ve küspe olarak ithali
hzl bir ekilde azalacaktr. Samsun da
tarmsal sanayinin gelitirilmesinde ana rol
oynayabilecek soyann üretiminin arttrlmas
bu nedenle çok önemlidir.
Proje kapsamnda ilimizin 7 ilçesinde
soyann önemi, yetitiricilii ve yararlar
konulu eitim çalmalar düzenlenmi, bu
konuda hazrlanan filmler limizde yayn
yapan
TV
kanallarnda
gösterime
sunulmutur.

TÜGEYP PROJES SOYA
YETTRCLNN
YAYGINLATIRILMASI AMACIYLA
LMZDE UYGULAMAYA
KONULMUTUR
Tarm l Müdürlüünce yürütülen
yaym faaliyetleri içerisinde, Tarm ve
Köyileri Bakanl tarafndan 20 Ekim 2006
tarihinde balayp, 27 ubat 2007 tarihinde
bitecek olan TÜGEYP Projesi (Tarmsal
Üretimi
Gelitirme
Yönlendirme
Yayn
Program) kapsamnda ilimizde de soya
fasulyesi üretiminin artrlmas yönünde yaym
çalmas yaplmaktadr.

Soya, tohumlarnda bulunan %18-26
ya ve %40 protein ile önemli bir ya
bitkisidir. Dünyada 250-300 deiik alanda
kullanm olan soya ülkemizde de sayca fazla
olmasa dahi birçok ürünün yapmnda
kullanlmaktadr. Soyann unu, lesitin, sosu,
küspesi, protein ya ve onlardan elde edilen
yan
ürünleri
sanayi
hammaddesi
oluturmaktadr. Dünya da en fazla ya elde
edilen bitkiler incelendiinde soya fasulyesi
31,1 milyon ton ile ilk srada yer almaktadr.
Bunu kolza ve ayçiçei izlemektedir. Soya
ya üretiminin fazla olmasnn sebebi, geni
ekim alanlarna sahip olmas ve çok fazla
kullanm alannn olmasdr. Bu nedenle ekim
alanlarndaki art ile soya üretiminin artmas
sonucunda son 4 yl içinde soya ya üretimi
6 milyon ton artmtr. Dünya da soya üretimi
birkaç ülkenin tekelinde bulunmaktadr.
Dünya da üretilen soyann %65 gibi büyük bir
oran sadece ABD ve Brezilya tarafndan

Bir yan dinlemeden karar
veren, doru karar verse
bile adaletsizlik etmi
saylr.
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yi Tarm Uygulamalar deyince dier
bir hususta buna bal olarak EUREPGAP
protokolü karmza çkmaktadr. 1997 ylnda
Avrupa Birlii ülkelerindeki ya sebze meyve
pazarnda yer alan pazara hakim perakendeci
kurulular Avrupa Perakendecileri Ürün
Çalma Grubu (EUREP) ad altnda bir araya
gelmiler ve 1999 ylnda hazrladklar
EUREPGAP protokolü ile öncelikle ya meyve
ve sebzede yi Tarm Uygulamalarnn
esaslarn belirlemilerdir. Bu esaslar özetle;
tarmsal faaliyetlerin çevreye ve tabiata en az
zarar verecek ekilde yaplmas ve dolaysyla
tüketicilere
güvenilir,
ürünleri
sunmak
amacyla getirilen minimum artlardr. Bu
protokol ile ülkemizde salanacak ’yi Tarm
Uygulamalarndaki’ gelime sayesinde meyve,
sebze üretimi ve ihracatmz ivme kazanarak,
iç ve d pazara güvenli ürün sunulmu
olacaktr. Böylece d ticaretin yannda
ülkemiz insanlarnn da salkl ve güvenilir
ürün tüketmeleri salanacaktr. Aksi takdirde,
yi Tarm Uygulamalarndaki gecikme Avrupa
Birlii ve Dünya tarm karsnda ciddi
rekabet sorunu yaatarak, ülkemiz üretim ve
ihracatn skntya sokacaktr.
Samsun Tarm il Müdürlüü bu konuyu
öncelikli konu olarak gündemini alm ve 2005
ylnda Özel dare Yatrm Bütçesine teklif
edilmek suretiyle EUREPGAP Protokolü
çerçevesinde ‘’Lahana Grubu Klk Sebze
Üretimi Projesi’’ 150.000 YTL ödenekle
Çaramba ve Bafra ilçelerinde 18 köyde 72
çiftçi ve 855 da‘lk alanda brokkoli,
karnabahar, beyaz ba lahana ve krmz ba
lahana yetitiricilii yaplm olup Türkiye de
bir ilk EUREPGAP sertifikal ürün elde
edilmitir. Konunun öneme haiz olmasndan
ve
insanln
gelecekteki
beslenme
alkanln belirleyecek bu projeye yine
devam karar alnm ve yerel kaynaklar
tekrar harekete geçirilerek ve ödenek miktar
tam ikiye katlayarak 330.000 YTL ile bu sefer
27 köyde 141 kii ile 2000 da’lk alanda bitki
desenine Brüksel lahanas ve Çin lahanasn
da katarak devam edilmitir. te bu ürünlerle
ilgili Eurepgap Sertifikas vermeye kontrol
sertifikasyon kuruluu gelerek araziyi gezmi,
numuneler alnm ve ürünler EUREPGAP
sertifikasyla belgelenmi olup bu ürünlerde
hasada balanmtr.

SAMSUN’DA EUREPGAP
SERTFKALI KILIK SEBZELERN
HASADINA BALANDI
Samsun,
Tarm
ve
Köyileri
Bakanlnn koymu olduu ‘’yi Tarm
Uygulamalar’’na ilikin konunun önemini
kavramtr. Çünkü son yllarda dünyann her
yerinde, piyasaya sürülen ürünlere kar
tüketici bilinci artmaktadr artk insanlar yedii
ve içtii ürünleri sorgulamaya balam olup
tüketici önüne gelen ürünün A’ dan Z’ ye her
aamasn
bilmek
istemektedir.
Kendi
salyla ilgili güvence almak isteyerek gda
güvenliini ön planda tutmaya balamtr. yi
Tarm Uygulamalar ile Çevre, insan ve
hayvan salna zarar vermeyen bir tarmsal
üretimin
yaplmas,
doal
kaynaklarn
korunmas,
tarmda
izlenebilirlik
ve
sürdürülebilirlik,
zirai
ilaç
ve
bütün
kimyasallarn kalntlarnn yok edilmesi ve
buna bal olarak da gda güvenliinin
salanmas amaçlanmaktadr. Ayrca yi Tarm
Uygulamalar zararllarla entegre mücadele ve
entegre ürün yönetimin tarm ürünlerinin
ticari olarak üretimi için birletirilerek
uygulanmasn da amaçlayarak, sürdürülebilir
bir tarmsal üretim için de mutlak gerekli
uygulamalar olarak görmütür Bu konunun
önemine binaen 1990 yl sonlarnda ABD
Tarm Bakanl Gda ve laç Dairesi
tarafndan taze olarak tüketilen ya meyve ve
sebzelerde gda güvenliinin salanmas
amacyla yi Tarm Uygulamalar’n (TU)
balatm olup, yine ayn dönemler Dünya
Gda Tekilat (FAO) da TU’nn prensipleri
üzerine çalmalar balatmtr. 2002 ylnda
ise Birlemi Milletler tarafndan yi Tarm
Uygulamalarnn önemi vurgulanmtr.
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SAMTM
olarak ikraz kaynaklarndan karlanacaktr.
Tarm ve Köyileri Bakanlnca bu program
için 250 Milyon YTL kaynak ayrlmtr.

KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARININ
DESTEKLENMES PROGRAMI
KAPSAMINDA DESTEK ALAN
PROJELER SAYIN VALMZ
HASAN BASR GÜZELOLU
TARAFINDAN BR BASIN
AÇIKLAMASI LE KAMUOYUNA
TANITILDI
KKYDP
kapsamnda,
tabandan
yukarya
doru
yaklamla
katlmcl
salayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi
gelitiren, istihdam yaratma potansiyeli olan,
üretici gelirlerini artran ve çeitlendiren,
kadn nüfusun eitim ve giriimcilik düzeyinin
yükselmesini tevik eden, tarma dayal küçük
ve orta ölçekli sanayinin gelimesini ve
yaygnlatrlmasn esas alan projelerle köy
bazl ve bireysel sulama tesislerine yönelik
projeler desteklenmektedir.

Ülkemiz
genelinde
65
ilde
uygulanmakta
olan
Krsal
Kalknma
Yatrmlarnn Desteklenmesi Program ve 16
ilde uygulanmakta olan Köy Bazl Katlmc
Yatrm Projesi kapsamnda 2006 ylnda
toplam
3.060
adet
proje
bavurusu
yaplmtr.
Bu bavurulardan 2.029 adedi Krsal
Kalknma
Yatrmlarnn
Desteklenmesi
Program kapsamnda, 1.031 adedi Köy Bazl
Katlmc
Yatrm
Projesi
kapsamnda
olmutur. Yaplan deerlendirme sonucunda
Krsal Kalknma Yatrmlarnn Desteklenmesi
Program kapsamnda 974 adet proje, Köy
Bazl Katlmc Yatrm Projesi kapsamnda ise
282 adet proje onaylanarak hibe almaya hak
kazanmtr. 81 ilde toplam onaylanan 1.256
proje ile 334.000.000 YTL’lik yatrm
karlnda 151.000.000 YTL hibe destei
ödenecektir.
limizde uygulanmakta olan Krsal
Kalknma
Yatrmlarnn
Desteklenmesi
Program kapsamnda 2006 ylnda 1. etapta 4
ve 2. etapta 22 adet olmak üzere toplam 26
adet
proje
onaylanarak
sözlemeleri
imzalanmtr. limiz için KKYDP kapsamnda
toplam 8.458.395 YTL’lik yatrm yaplacak
olup bu yatrm karlnda verilecek hibe
3.521.197 YTL‘dir.
Yaplan deerlendirme sonucunda
sunulan projelerde balca,
program d
konular, çiftçi kayt belgelerinin olmamas,
bütçe hatalar, entegre tesis projeleri ve gider

KKYDP
uygulamalar
kapsamnda
krsal alanda ekonomik ve sosyal gelimeyi
salamak için, bireysel sulama sistemleri ile
bireysel ve grup bavurular eklinde gerçek
ve tüzel kiilerin ekonomik faaliyete ve
kurulularn köy bazl sulama tesislerine
yönelik yatrmlar için hazrlayacaklar hibe
bavurularnn, deerlendirmeleri sonucunda
seçilecek yatrm projelerine ait hibeye esas
proje
toplam
tutarlarnn,
ekonomik
yatrmlara yönelik olanlarnda %50’si, sulama
tesislerine yönelik olanlarnda ise %75’i
(bireysel bavurularda %50) hibe destei
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ONAYLANAN PROJELER

kalemleri arasndaki uyumsuzluklar gibi
hatalar projelerin onaylanmamasna neden
olmutur. Krsal Kalknma Yatrmlarnn
Desteklenmesi Program 2007 ylnda da
devam edecektir.
Krsal
Kalknma
Yatrmlarnn
Desteklenmesi Program çerçevesinde, 20
Aralk 2006 tarihinde Sayn Valimiz Hasan
Basri
GÜZELOLU’nun
katlm
ile
l
Müdürlüümüz toplant salonunda, projesi
onaylanp önümüzdeki aylarda uygulamaya
konulacak olan 26 proje, sahibinin de katlm
ile projeler kamuoyuna tantlmtr.
Basn
açklamasnda
kalknmann
yerelden balayarak bölge ve ülke ölçeinde
gerçekletirilebileceine vurgu yapan sayn
valimiz “Samsun ilinde tarmsal kalknmann
gerçeklemesine öncü ve katk salama
durumunda olan proje sahipleri ile bu
projelerin gerçeklemesinde katks olan kii
ve
kurumlar
kutluyor,
çalmalarnda
baarlar diliyorum” demitir.
Basn açklamasnn sonunda tüm
proje sahipleri proje ile amaçlanan hedeflerin
neler olduunu ve ilimize ne düzeyde katk
salayacan belirtmilerdir.
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Projenin Ad
1 Bal Paketleme Ambalajlama
2 Ayçiçei Püresi Üretim Tesisi
3 Souk Hava Deposu

343.000

4 Yem Hazrlama Tesisi

347.948

5

2,5 Ton/Saat Kapasite Selektör Tohum Temizleme
ve Paketleme Tesisi

6 Kuruyemi Paketleme Tesisi
7 Bakliyat Temizleme ve Paketleme Tesisi
8 Un Fabrikas
9 Yem Üretim Tesisi
10 Pekmez ve Reçel Üretim Tesisi
11 Salça ve Marmelat Hazrlama Tesisi

28

Tutar
207.480
321.000

63.018
350.000
332.822
1.397.396
105.900
350.000
350.000

12 Bakliyat Paketleme Tesisi

259.200

13 Ayçiçek Ykama Kurutma Tesisi

129.000

14 Souk Hava Deposu

45.000

15 Souk Hava Deposu

189.919

16 Çeltik Krma ve Kurutma Tesisi

419.420

17 Un Üretim ve Paketleme Tesisi

567.166

18 1500 Tonluk Çelik Silo Yapm

218.000

19 Biodizel Yaktl Kesme Gül Seras Projesi

156.000

20 Süt Üretim Tesisi

399.000

21 Çeltik Kurutma leme Paketleme Tesisi

350.000

22 Defne Yapra Kurutma leme Pazarlama Tesisi

270.000

23 Kefir Üretim Tesisi

344.800

24 Msr, Çavdar ve Yulaf leme ve Paketleme Tesisi

250.036

25 Biodizel Tesisli Sera Kurulmas

342.290

26 Kakaolu Fndk Ezmesi Üretim Tesisi

350.000

SAMTM
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5. MERA YAZ OKULU LMZDE AÇILDI
Mera Kanunu uygulamasnda görev alan
Ziraat Mühendislerinin yetitirilmesi amacyla 4
lde (Krklareli, Bolu, Samsun ve Mersin) "4342
Sayl Mera Kanunu Uygulamalar ile Mera Islah ve
Amenajman" konulu Beinci Mera Yaz Okulu
Eitim Program planlanmtr. Ar, Ardahan,
Batman, Bingöl, Diyarbakr, Elaz, Erzincan,
Erzurum, Hakkari, Idr, Kars, Mardin, Mu, Ordu,
Siirt, anlurfa, rnak, Tunceli, Van Tarm l
Müdürlüklerinden ve Dou Anadolu Tarmsal
Aratrma Enstitüsünden 66 teknik elemann
katld 5. Mera Yaz Okulu 04-15 Eylül 2006
tarihleri arasnda limizde gerçekletirilmitir Açl
konumasnda l Müdürümüz Sadullah KRENC
“Samsun, hayvan varl açsndan 300.000
büyükba,
180.000
küçükba
hayvanyla
Türkiye'de ilk sralarda yer almaktadr. Büyükba
hayvanda da %60 orannda kültür rk+melez
nitelii tamaktadr. Yaptmz çalmalarda
kültür rk+melez orannda ciddi artlar saladk.
Suni
tohumlama
2005
ylnda
45.000
civarndadr. limizde de yerli rktan kültür rkna
geçite ciddi bir art ve anlay olmutur. Yem
bitkileri denildiinde ilk akla gelen doal çayr ve
mera alanlar ile birlikte ekimi yaplan yem
bitkileridir. Kaliteli ve kaba yemin bol ve ucuz
üretildii alanlar olarak kabul edilmesi nedeni ile
gelimi Ülkelerde çayr ve meralar, hayvan
beslenmesinde önemli yer tutmaktadr.

Bat Avrupa’da süt srlarnn enerji
ihtiyaçlarnn % 50 sinin çayr ve meralardan,
% 25 inin kuru ot ve silajdan, % 25 inin de
youn yem ile karland belirtilmektedir.
limizde yem bitkileri ekili alan toplam tarm
alanlarnda 2003 ylnda %3-4 iken 2006 yl
itibari ile bu oran %10-12 seviyesine
ulamtr. Ülkemizin yllk kaba yem ihtiyac
yaklak olarak 24 milyon ton olarak
hesaplanmtr. Bu ihtiyacn 9 milyon tonu
çayrlardan, 3 milyon tonu yem bitkileri
üretiminden karland halde, 12 milyon ton
kaba yem aç ortadadr. limizde bu aç
kapatmaya katk salayacak olan mera
çalmalarnn hayrl olmasn dilerim” demitir.

BAFRA 4. KARADENZ TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

Bafra ilçemizde geleneksel hale gelen Tarm
Fuarnn dördüncüsü yapld. lçede yetitiricilerin
kavun ve karpuzlara yönelik düzenlenen tevik
yarmas da fuar süresince yürütülen etkinliklere
renk katt. Fuarda bir stand açan l
Müdürlüümüz fuar müddetince teknik elemanlar
çiftçilerimizi bilinçlendirme çalmalar yapt.
Ayrca çiftçi broürleri ve kitaplarnn datm
yaplmtr.
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19 MAYIS LÇEMZDE ÖRNEK ÇFTÇLER YARITI
Atatürk’ün 125. Doum Yldönümü
münasebetiyle 19 Mays Kaymakaml, Tarm
lçe Müdürlüü tarafndan Örnek Çiftçi
Yarmas düzenlendi. Açl konumasn
yapan Tarm l Müdürü Sadullah KRENC;
Benim her gittiim yerde üzerinde hassasiyetle
durduum konulardan bir tanesi Çiftçi
Eitimidir. Tarm l Müdürlüü olarak Benim
Köylerim Projesi balattklarn ve bunda da
asl amacn çiftçiyi eitmek olduunu belirten
KRENC, bilgi al veriinin de çok önemli
olduunu ifade ettii konumasnda maalesef
çiftçimizin duyarszl ile kar karyayz.
Çiftçilerimizden
arzu
ettiimiz
ilgiyi
göremiyoruz. Burada Muhtarlarmza ve
büyüklerimize bu tür tarmsal toplant ve
faaliyetlere çiftçinin katlmn salamak
açsndan görev düüyor. nallah bunu her
geçen gün aacaz ve amaya da devam
edeceiz” dedi. Yarma sonunda ilk üçe giren
yarmaclara altn, dier yarmaclara ise
gübre, tohum vb. gibi hediyeler verildi.
Yarmada Karagöl köyünden Abdurrahim
DLEKOLU, Yusuf DEDE 130 puanla 1.,
lçe Merkezinden Ali Rza ENOL, Nursel
ENOL 110 puanla 2., Yörükler Beldesinden
Asiye EKZ, Sevgi CAN 100 puanla 3.
oldular.

ÇELTK TARLA GÜNLER YAPILDI
Bafra lçesi Emenli Köyü ile Çaramba
ilçesi Akçatarla Köyünde anaç kademesindeki
çeltik tohumluu kullanlarak gerçekletirilen
Sertifikal Tohum Üretimi ve bir önceki üretim
döneminde sertifikal olarak üretilen Osmanck 97 çeidi çeltik tohumu ile yaplan yetitiricilii
Bölgemizdeki dier üreticilere tantmak amac
ile tarla günü düzenlenmitir. Tarla gününe
Bafra Kaymakam Bekir DINKIRCI, Çaramba
Kaymakam Nurettin YÜCEL Tarm l Müdürü
Sadullah KRENC, il ve ilçe Müdürlüklerinden
Teknik Elemanlar ile geni bir çiftçi katld.

Ekim 2006

30

SAMTM
L MÜDÜRLÜÜNDEN HABERLER
AYVACIK LÇESNDE SLAJ ÇALIMASI
lçemizde Yem Bitkileri Desteklemesi
uygulamalar bu ylda geçen yla göre art
göstererek devam etmektedir. Artn sebepleri
arasnda lçe Müdürlüümüzün konu hakknda
etkin bir yaym çalmas yapm olmas ve
özel idare kanalyla Çökekli köyünde kurulmu
olan Tarmsal Kalknma kooperatifine alnm
olan sabit silaj makinesinin pay büyük
olmutur. Önceki yllarda çiftçilerimiz silaj
yapabilmek için komu ilçelerden veya l
Müdürlüümüzden temin etmeye çaltklar
silaj
makineleri
ile
silaj
yapmaya
çalmaktaydlar. Köylerimizin uzakl ve dier
ilçelerde de silaj mevsiminin balamas zaman
kaybna sebep olmaktayd. Bu da yaplan
silajlarn kalitesini düürmekteydi. Ancak 2006
ylnda Özel dare destekli alnm olan sabit
silaj makinesi bu sknty bir nebze gidermitir.
lçe Kaymakammz Metin ESEN, Ziraat
Odas Bakan Mevlüt OKUR ve lçe Tarm
Müdürü Osman AKMAN’n katlmyla Çökekli
Tarmsal Kalknma Kooperatifine hibe edilen
sabit silaj makinesinin teslim edilmesi ve silaj
mevsiminin balatlmas tertip edilen tarla
günü ile kutland.

ÇALTI KÖYÜ NEKLERNE KAVUTU
limiz Çaramba lçesi S.S. Çalt Köyü
Tarmsal Kalknma Kooperatifi
“Ortaklar
Mülkiyetinde 200 ba (50 Aile X4 Ba/Aile)
Damzlk
Sr
Yetitiricilii
Projesi”
kapsamnda 04.11.2006 günü 200 Adet
Holstein rk gebe düve kura ile sahiplerine
datlmtr. Uygulanan proje kapsamnda ahr
ve iletme binas yapm ile makine-ekipman
için 181.030.00 YTL, kredi tahsis edilmi; bu
kredi ile 10 adet yeni ahr, 2 adet ahr tadilat
yaplm, geri kalan ksm iletme binas yapm
ve alet-ekipman alm için kullandrlacaktr.
düveler
yurdumuzun
deiik
Gebe
yörelerinden seçilerek Kooperatif ortaklarna
kura usulü ile datlmtr. Düvelere 1 yl
boyunca Hayvan Hayat Sigortas yaplmtr.
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16 EKM DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI
Dünya Gda Günü, her yl deiik tema
konular çerçevesinde Tarm ve Köyileri
Bakanl ve FAO Türkiye Temsilcilii tarafndan
deiik etkinliklerle kutlanmaktadr. 16 Ekim
Dünya Gda Günü’nün bu yl ilenecek temas
“Gda Güvencesi çin Tarma Yatrm” olarak
belirlenmitir.
Dünya gda günü etkinliimiz, limiz
Baalan Köyü lköretim Okulunda yapld, açl
konumasn yapan Kontrol ube Müdürü Cihan
EROUL Dünya Gda Gününün önemini
belirterek salkl beslenmek için israfn
önlenmesinin yannda çiftlikten sofraya gda
güvenlii hakknda çocuklara bilgi verdikten
sonra, örencilere kek, simit, ayran ve atom
datld.

LMZ MERKEZ LÇE ERKL KÖYÜNDE FTARDAN SONRA FINDIK
HASTALIK VE ZARARLILARI KONULU ETM TOPLANTISI YAPILDI.
Tarm l Müdürü Sadullah KRENC, Bitki
Koruma Müdürü Fikret SÖNMEZ, Teknik
elemanlar Ziraat Müh. Hidayet ALTUNDAL,
Tekniker Nafiz KOÇAK ve Erikli köyü üreticilerin
katlmyla Fndkta Entegre Mücadele-Fndk
hastalk ve zararllar konulu eitim toplants
gerçekletirildi. Toplanty üreticiler ilgiyle
karlad. l Müdürümüz Sadullah KRENC
konumasnda,
Bakanlmz
ve
l
Müdürlüümüzün yürüttüü hayvanclk, yem
bitkileri, Patates Tohumluu yetitiricilii, krsal
kalknma ve dier konularda verilen tevikler
hakknda genel bilgi verdi. Erikli köyünde tarm
yaplan arazinin % 80-90’nn fndk olduu artk
günümüzün bilgi ça olduu ve bilginin bilinçli
üretimde önemini vurgulayarak, Üreticilerin
konuya
ilgi
göstermelerinden
duyduu
memnuniyeti dile getirdi. Bitki Koruma ube
Müdürü Fikret SÖNMEZ, fndkta kaliteli ve daha
fazla ürün elde etmenin yolunun Çevre ve nsan
saln gözeten yetitiricilik ve mücadele
programndan geçtiini vurgulayarak kimyasal
ilaçlarn
zehir
olduunu
ancak
teknik
kurulularn önerileri ve bilgilendirilmeleri ile
doru mücadele yaplabileceini söyledi.
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GIDA GÜVENL KONULU TOPLANTI YAPILDI

5179
Sayl
Gdalarn
Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek
Kabulü
Hakknda
Kanun'a
istinaden
hazrlanan Samsun li Gda Güvenlii Eylem
Kurulu'nun oluturulmas, 18.04.2006 tarihinde
yaplan
toplantda
oybirliiyle
kabul
edilmitir.Gda Güvenlii Eylem Kurulu içerisinde
gda ilintili olan tüm kamu ve özel kurulular,
sivil toplum örgütleri, üniversitemizin ilgili
bölümleri ve bu bölümlerin odalar yer
almaktadr ve buna bal olarak, Samsun li
Gda Güvenlii Eylem Kurulunun Kuruluu,
Çalma Usul ve Esaslar Hakknda Yönerge
hazrlanarak, yürürlüe girmitir; yönergenin
içerisinde geçen alt kurullardan olan ve iki ayda
bir toplanan zleme Kurulu toplants,
20.06.2006 tarihinde yaplm ve bu toplantda
tartlan konulara yönelik etkin kararlarn
alnabilmesi amacyla Yönetim Kurulu
(dari Kurul-Genel Kurul) yaplmtr.

HAHA VE HNT KENEVR HAKKINDA HZMETÇ ETM VERLD
Samsun Tarm l Müdürlüü ÇEY ubesi
toplant salonunda 05.12.2006 tarihinde saat
10.00 da Haha ve Hint keneviri hakknda
hizmet içi eitim toplants yapld.
O.M.Ü. Tarla Bitkileri bölümü öretim
üyesi, Yrd. Doç. Dr. Selim Aytaç tarafndan
verilen hizmet içi eitime 14 ilçe ve il
merkezinden toplam 27 teknik eleman
(Mühendis. Tekniker, Teknisyen) katld. Bu
eitimde; limizde çok fazla yaygn olmayan
Haha ve Hint kenevirinin her yönü ile
tantlmas ve zaman zaman vuku bulan ad
geçen bitkilerin tanm ile ilgili zirai bilirkiilik
ilemlerinde nelere dikkat edilmesi gerektii
amaçlanmtr.

Küçük insanlar mahveden, kibirleridir.
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HAVZA’DA ÇFTÇ GÜNÜ DÜZENLEND
limiz Havza lçesinde bulunan Ancere
Otelinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Tarm l Müdürlüümüz ve Uluslararas Potas
Enstitüsü ibirlii ile “Bitki Besleme ve
Tarmda Doru Gübreleme” konulu bir çiftçi
günü düzenlendi. Toplantda bir konuma yapan
l Müdürümüz Sadullah KRENC; “Bugün
bölgemiz için çok önemli ve anlaml bir toplant
yapldn belirterek burada deerli hocalarmz
tarafndan verilen bilgileri alp köyünde dier
çiftçilere
aktarmann
yannda
tarlasnda
uygulayarak ald üründe art salayaca gibi,
ar veya yetersiz gübreleme yapmayacaklar ve
bunun sonucu olarak çiftçilerimiz ekonomilerine
ve
dolaysyla
ülke
ekonomisine
katk
salayaca gibi topran, kirlenmesi ve
çoraklamasn da önleyecektir.” Çiftçi ve
topran kutsallndan bahseden Kirenci;
“nsan ve toprakta bana göre kutsal bir varlktr.
Toprak hem insann yaradlnda var olan hem
de insanolunun yaamas için olmazsa
olmazlarndan bir tanesidir, bu nedenle tarmda
bitki besleme ve doru gübreleme çok büyük
önem arz etmektedir.” Samsun li toprann
yorulmam
ve
kirlenmemi
olduundan
bahseden Kirenci; “Bu nedenle ar ve bilinçsiz
gübreleme
neticesinde
topraklarmz
kirletmememiz,
çoraklamasn
önlememiz
açsndan bu toplant tam zamannda ve yerinde
yaplmtr” dedi. Prof. Dr. Bülent OKUR Baz
Toprak Özelliklerinin Toprak Verimlilii ile Olan
likileri, Prof. Dr. Dilek ANAÇ Bitki Beslemede
Toprak ve Yaprak Analizlerinin Önemi, Prof. Dr.
Nevin ERYÜCE Gübrelemede Potasyumun Yeri
ve Önemi, OMÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr.
Ahmet KORKMAZ Yöredeki Meyve Aaçlarnn
Gübrelenmesi, Toprak ve Su Kaynaklar
Aratrma Enstitüsü Müdürü Dr. Osman
ÖZDEMR ise Yörede Yaygn Yetitirilen Tarla
Bitkilerinin Gübrelenmesi konularnda sunumda
bulundular. Günün ikinci bölümünde ise soru
cevap eklinde çiftçilerin gübreler ve gübreleme
ile ilgili sorular uzmanlarca cevaplandrld.

Yaam, üzülmeye demeyecek kadar deersizdir.
Ekim 2006

34

SAMTM
L MÜDÜRLÜÜNDEN HABERLER
AB'YE GR SÜRECNDE KIRSAL KALKINMA VE TARIM KONFERANSI
Samsun Valilii, Samsun TSO, Samsun
Büyükehir Belediyesi, Gazi Belediyesi, Buday
ve Ekolojik Yaam Destekleme Dernei
ibirliiyle organize edilen 'AB'ye Giri Sürecinde
Krsal Kalknma ve Tarm Konferans' Anakent
Sosyal Tesislerinde gerçekletirildi. Toplantya
Türkiye'nin çeitli bölgelerinden 250 çiftçi ve
uzman katld. Toplantda arlkl olarak çevreye
ve insan salna zarar vermeyen sürdürülebilir
tarm yöntemleri ve AB sürecinde Türk çiftçilerin
krsal kalknma adna nasl olumlu admlarn
atabilecei
konular
üzerinde
uzmanlar
tarafndan deiik sunular verildi.
Konferansn açl töreninde konuma
yapan
Valimiz
Hasan
Basri
Güzelolu,
tarm
alannda
önemli
ve
Samsun'un
sürdürülebilir bir alt yapya sahip olduunu
belirterek "Ekolojik olmayan ürünlerin dünya
pazarlarnda rekabet edebilmesi, rekabet etii
olmayanlar karsnda ayakta durabilmesi
mümkün deil. Ürettiiniz tarm ürününün insan
ve çevre sal açsndan kimyasallar
içermemi
gerekiyor.
Pazarda
rekabet
karsnda eer bu deerleri yakalayamazsanz
ürünü ne kadar çok ürettiinizin bir anlam yok"
eklinde konutu. Konferansa katlmak için
Samsun'a gelen Tekilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürü Mehmet Taan da konumasnda
organik tarmn yaplmas için çiftçilere yaplan
tevik çalmalarn anlatt. Türkiye tarmnda
Samsun'un çok önemli bir yerinin olduunun
altn çizen Taan, gelimi ülkelerde tarmsal
faaliyetlerde projelerde ve çkarlan yaynlarda
sadece kamusal destein söz konusu olmad
çiftçi birliklerinin de çalmalara dâhil olmas
gerektiini vurgulad. Organik ve ekolojik tarm
anlamnda Tarm ve Köyileri Bakanl’nn ciddi
çalmalar yürüttüünü dile getiren Taan,
"Tarm sigortas kanunun çkmas ile birlikte
projelere yüzde elli AB fonlarndan hibe destei
verilmeye baland. Bu anlamda 10 bin 500
poliçeye yüzde elli hibe destei verildi" diye
konutu.

Doruluk, tükenmez hazinedir.
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PAZARLAMA STANDARTLARI VE HACCP KONULU TOPLANTI YAPILDI
Bakanlmz, Su ürünleri mevzuatnn
Avrupa Birlii mevzuatna uyumlu hale getirilmesi
için 2001 ylnda çalmalara balam, yürütülen
çalmalar 2003 ylnda proje haline getirilecek
AB’ye sunulmu ve AB tarafndan kabul edilen
proje
10.01.2005
tarihinden
itibaren
uygulanmaya
balanmtr.
AB
ile
ortak
yürütülecek olan ve 2 yl sürmesi planlanan “Su
Ürünleri Sektörünün-AB Müktesebatna
(ACQUS) Yasal ve Kurumsal Uyumu
Projesi” gerei, “Pazarlama Standartlar ve
HACCP” konusunda, limizde bir toplant
yaplmtr. Uyum çalmalar kapsamndaki
faaliyetler hzla devam etmektedir. Yürütülmekte
olan bu çalmalar kapsamnda 13-15 Kasm 2006
tarihleri arasnda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun,
Ordu, Samsun, Sinop l Müdürlüklerinin su
ürünleri kontrolörleri, 16-17 Kasm tarihleri
arasnda ise Balkçlar (Kooperatif temsilcileri),
Belediye temsilcileri ve komisyoncular katlm,
toplam 5 (be) günlük toplant baar ile
tamamlanmtr. 13-17 Kasm 2006 tarihleri
arasnda ilimizde yaplan toplantya, Proje
Ebakan ve Tarm ve Köyileri Bakanl Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüü Su Ürünleri Hijyeni
ube Müdürü Hüseyin DEDE ve Londra,
Sreenwich Üniversitesi öretim üyesi Tony
Sarthwaich uzman konumac olarak katlmtr.

Aç konumasn l Müdürü Sadullah
KRENC’nin yapm olduu toplantda, arlkl
olarak balkhallerinin dizayn, perakende sat
yerlerinin dizayn, taze veya balk
tespit
kriterleri, su ürünleri ihracatlar gibi konular
ele alnmtr.
AB
uyum
projesi
kapsamnda
yürütülmekte olan bu tür toplantlarn
tekrarlanarak devam edecei ve Su Ürünleri
Sektörünün AB Müktesebatna(ACQUS)
Yasal ve Kurumsal Uyumu’nun 2007 yl
Nisan sonuna kadar salanaca toplantya
katlan, Bakanlk KKGM Su Ürünleri Hijyeni
ube Müdürü Hüseyin DEDE tarafndan
yaplan kapan konumasnda ifade edilmitir.

ET VE ET ÜRÜNLER KONULU SEMNER VERLD
Koruma Kontrol Genel Müdürlüünce
2006
yl
Hizmetiçi
Eitim
Program
kapsamnda Ankara’dan konu uzmanlarnn
katlm ile Ordu, Giresun, Sinop, Tokat,
Çorum, Çankr, Karabük, Bartn, Kastamonu,
Yozgat, Krkkale Tarm l Müdürlüklerinde
görev yapan Veteriner Hekimlerin katld
eitimde, Et ve Et Ürünleri Tesislerinin
denetimi konusunda seminer verilmitir. Et ve
et ürünleri üreten tesislerin denetlenmesi ve
çalma izni verilmesi konulu hizmetiçi eitim
kursu süresince katlmclara; hayvanlarn
mezbahaya nakli, ante ve post mortem
muayeneleri hakknda bilgi verilmitir.
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BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ ( FAO ) TEMSLCSLER SAMSUN’DA

limize Avian nfluenza (Ku Gribi)
çalmalarn yerinde incelemek ve Avian
nfluenzann Samsun linde dolaysyla Türkiye
genelinde Sosyo-Ekonomik açdan etkilerini
aratrmak için gelen Birlemi Milletler Gda ve
Tarm Örgütünden Elen GEERLNGS ve Tarm
Bakanl
personeli
Avrupa
Birlii
Uzm.Yrd.Veteriner Hekimi Halit ÇINAR Tarm l
Müdürlüünü ziyaret ettiler.

Yaptklar ziyaretlerinde, 2006 yl
balarnda Türkiye genelindeki ku gribi
salgnnda özverili çalmalarndan dolay
Samsun Tarm l Müdürlüünün, darecisinden
Salk Personeli ve içisine kadar tüm
personelin takdirle karlanacak bir çalma
örnei gösterdiklerini belirttiler. Ku Gribi ile
mücadelede örnek çalmalarndan dolay
Samsun l Müdürlüünün tutacaklar raporda
önemli bir yeri olacan belirten uzmanlar
dier muhtemel Ku Gribi mücadelesi
verebilecek ülkelere burada verilen mücadele
çalmalarnn örnek tekil edebileceini
söylediler. Ziyaret srasnda Tarm l Müdürü
Sadullah KRENC Samsundaki çalmalarn
incelemeye deer gören FAO uzman Elen
GEERLNGS’e teekkür etti. l Müdürü
Sadullah KRENC sözlerinin devamnda; 2006
Yl balarnda ülkemizde görülen salgn Avian
nfluenza hastalnn Samsun’da da youn bir
ekilde görüldüünü söyledi. ”Bata Hayvan
Sal ube Müdürü Rfat COKUN olmak
üzere Merkez ve lçelerdeki dareciler,
Veteriner
Hekim,
Veteriner
Salk
Teknisyenleri ve dier yardmc personelin
özverili bir ekilde birlik beraberlik içerisinde
çalmalar, Samsun Özel dare Müdürlüünün
maddi
destekleri,
ilgili
Belediye
ve
Kaymakamlklarn
her
türlü
imkanlarn
seferber
ederek
mücadeleye
katkda
bulunmalar hastalkla mücadele çok baarl
bir netice ortaya çkarm ve Samsun limizin
ku gribi salgnndan en az düzeyde zararla
kurtulmasn salamtr. Bizim için sevindirici
bir nokta da hiçbir vatandamzn bu
hastalktan dolay hayatn kaybetmemi
olmasdr ” dedi.

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanlarn
gücünü anlayamazsnz.
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SALIPAZARI LÇES, S.S. TEPEALTI VE DKENCK KÖYLER
T.K.KOOPERATF ÜYELERNE GEBE DÜVE DAITILDI
limiz, Salpazar lçesi, S.S. Tepealt ve
Dikencik Köyleri Tarmsal Kalknma Kooperatifi
üyelerine gebe düve datm gerçekletirildi.
Yaplan törende Tarm l Müdürü Sadullah
Kirenci ve Salpazar Kaymakam Ahmet Dalkran
birer konuma yaptlar. Samsun Milletvekili
Mustafa Çakr’n da katld törende Kooperatif
üyelerine kura usulü inekleri teslim edildi.
Datm töreninde bir ilk daha gerçekletirilerek
Gebe düveler ultrasyonlu gebelik testi, koruyucu
mknats uygulamas, iç ve d parazit
uygulamas, muhtelif barsak hastalklarna
kar karma a ve ADE vitamini uygulamas
sonucunda teslim edildi.
Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi
kapsamnda “Ortaklarn Mülkiyetinde 100 Ba
(50 Aile X 2 Ba / Aile) Süt Srcl Projesi
2005 ylnda programa alnm ve hayvan seçim
ilemi tamamlanmtr. 13.09.2006 tarihi
itibariyle 100 adet montofon rk damzlk gebe
düveler seçim heyeti tarafndan seçilerek
Kooperatif Bölgesine intikali salanm olup
bugün itibariyle yeniden muayene ve kontrolden
sonra kura ile datmlar yaplacaktr. Sadece
bu projede ahr inaatlar, iletme binas ve alet
ekipman alm için 186.982,00 YTL ile Canl
Demirba alm için 229.000,00 YTL olmak üzere
toplam 415.982,00 YTL kredi kullandrlmtr.
Bugüne kadar Yatrm Programndan 7
proje, Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi
kapsamnda 6 proje olmak üzere toplam 13
adet proje gerçekletirilmi olup toplam 2.332
adet holtein, simmental ve montofon rklarnda
kültür rk gebe düve datlmas salanmtr.
Ayrca Asarck lçesine Yüksek Komiserler
Kurulu tarafndan finanse edilmek üzere 20
kiiye 400 adet Karayaka rk koyun
datlmtr. Bununla beraber hayvanclk
desteklemesi olarak toplam 8.199.015,80 YTL
kredi kullandrlmtr. 2005 ve 2006 ylnda
programa alnan ve projesi devam eden 5
kooperatife önümüzdeki aylarda 800 adet gebe
düve ile 1250 adet karayaka rk koyun datm
daha gerçekletirilecektir.
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SÜT ÜRETCLER BRL ÜYELERNE ETM ÇALIMASI
5200 sayl Tarmsal Üretici Birlikleri
kanunu ile Havza ilçemizde 22.12.2005 tarih ve
117 sayl sayl Bakanlk Oluruyla kurulan ve 72
üye ile faaliyete balayan “Havza Süt Üreticileri
Birlii” ksa bir çalma süresi içinde, Süt
üreticilerini örgütleyerek 235 üyeye ulamtr.
Birlik, 19.11.2006 cumartesi günü Havza ilçesi
Sivrikise köyünde üyelerini toplayarak bir Eitim
çalmas talep etmi ve talep üzerine l
Müdürümüz Sadullah KRENC ile birlikte Süt
konusunda çalan elemanlarmz, serbest
veterinerler ve sektörde faaliyet gösteren firma
yetkilileri toplantya icabet etmitir.
Havza ilçesinin 9 köyünde faaliyet gösteren
Birlik, küçük aile hayvancl yapan üyelerinin
ürettikleri sütü toplayarak (günde 3 ton) süt
isleyen tesislere pazarlamaktadr. Küçük aile
isletmelerinin
süt
üretimleri
ekonomik
olmamakla birlikte, krsal kesimde yasayan
ailelerin devamllk arz eden bir ekonomik
faaliyet içinde bulundurulmalar da önemli bir
sosyal sorundur. Krsal kesimin çounluunu
oluturan küçük aile isletmeleri ekonomik
olmasa da, Üretici Birlikleri marifetiyle
örgütlenerek
üretimlerini
birletirip
pazarlamalar, atl durumda bulunan bu
üretimin ekonomiye dahil edilmesi ve sonuçta
sermaye ve bilgiden yoksun bu kesimin
devamllk arz eden bir ekonomi içinde
bulunmalarn salamaktadr.

te tam da bu noktada Üretici Birlikleri,
üretimin planlanmasna katkda bulunacak atl
durumda bulunan küçük ekonomileri ekonomiye
dahil edecektir.
l
Müdürümüz
Sadullah
KRENC
konumasnda;
örgütlenmenin
yararlarnn
yannda, üretimin en önemli unsurlarndan biri
olan bilginin verilmesi gerektiini, Tarm l
Müdürlüü olarak her türlü sorunlarna kar
gece-gündüz ilgili olduumuzu ve eitim
çalmalarnn önemini vurgulamtr

KOOPERATF YÖNETCLERNE ETM VERLD
limiz Vezirköprü, Bafra ve Çaramba
lçelerinde düzenlenen eitim toplantlarnda
kooperatif
yöneticileri
kooperatifçilik
konularnda
ve
Bakanlmzn
bu
yl
uygulamaya balatt Krsal Kalknma Hibe
Program hakknda bilgiler verildi. Kooperatif
yöneticilerine genel kurullarda alnmas gerekli
kararlar, yetkiler ve bu yetkilerin kullanlmas
konusunda
bilgilendirilmeler
yapld.
Bu
toplantlara, Vezirköprü’de 16 kooperatif,
Bafra’da 23 kooperatif ile Çaramba, Terme,
Salpazar, Ayvack ve Tekkeköy lçelerinden 30
kooperatif yöneticisinin katlmlar salanmtr.
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VEZRKÖPRÜ’DE PATATES TARLA GÜNÜ YAPILDI

Türkiye’de toplam patates ekili alan
195.000 ha olup, yaklak tohumluk ihtiyac iki
ylda bir tohum yenileme hesab ile 292.500
ton’dur. Tamam özel sektör olmak üzere
ülkemizde 2005 yl tohumluk üretimi 47.624
ton olup, ihtiyac karlama oran %16’dr.
limizde ise; toplam ekiliimiz 2.525 hektar,
tohumluk ihtiyacmz 3.787 tondur.

Özellikle patates bitkisinde önemli bir
hastalk olan “patates siili” hastal ülkemiz
tohumluk üretimini tehdit etmekte, buna paralel
olarak ta Ordu/Aybast, Nide ve Nevehir
yörelerinde tohumluk üretimi yasaklanmtr.
limiz üreticileri ise, bugüne kadar patates
tohumluk ihtiyaçlarn bahsi geçen çevre illerden
gelen, cinsi ve hastalkl olup olmad belli
olmayan, halk pazarlarnda sata sunulan
tohumluklarla karlamakta idi. Bu tür tohumluk
tedariki ise hastalklardan ari olan bölgemiz için
büyük bir riskti. Bu amaçla; 2006 ylnda ilimiz
Vezirköprü lçesinde 11 üretici ve 70 da alanda
sertifikal patates tohumluu üretimi projesi
uygulanmtr. Proje sonucunda üretimin
deerlendirilmesi
ve
yaym
amac
ile;
19.09.2006 tarihinde Vezirköprü/Esenköy’de
patates üreticisi olan çiftçinin arazisinde tarla
günü düzenlenmek suretiyle, üretilen sertifikal
patates tohumluunun üreticiye tantlmas
salanmtr. Tarla gününe çok sayda üretici
kurum amirleri, sivil toplum kurulu temsilcileri
ve basn katlmtr.

IL MÜDÜRLÜGÜMÜZ EKONOMIK VE SOSYAL KALKINMA
ÇALIMALARIYLA ILK 4'TE GÖSTERILDI
l Müdürlüümüz strateji gelitirme biriminin Samsun bölgesi için hazrlam olduu
bölgesel kalknma ve sektörel yaplanma stratejisi ile ilgili raporlar Ekonomik Ve Sosyal
Kalknma Sitesinde yaynlanan tüm raporlar içerisinde ilk dört sray elde etmitir. Bilindii
üzere Türkiye, uzun yllardr gündeminde olmasna ramen, bölgeler arasnda dengeli bir
kalknma politikas uygulayamamann güçlüünü bilinçsiz yatrm, göç, yoksulluk, issizlik gibi
problemlerle ar bir ekilde ödemitir. Bu sorunlarn önemli bir ksm halen varln
sürdürmektedir. Türkiye'nin ciddi bir bölgesel kalknma ve buna bagli olarak da sektörel
yaplanma stratejisine ve politikasna ihtiyac vardr. Son yllarda dünyadaki küreselleme ve
yerelleme dinamiklerinin etkisiyle, ekonomik, toplumsal ve siyasal yaplanmalar büyük bir
deiim içine girmi, deiimin kurumsal ve pratik nedenlerini açklamaya yönelik olarak baz
kavramlar ön plana çkmtr. Dolaysyla, bu deiimler öncelikle ekonomide ve devamnda da
siyaset, yönetim, kültür, tarm ve is dünyasnda youn olarak yasanm ve bu deiim bölgesel
politikalara olan yaklamlar önemli ölçüde etkilemitir. Bu nedenle bölgemiz için kalknma
stratejileri hazrlamak ve uygulatmak, yerelin var olan kapasitesini ve imkânlarn harekete
geçirmek ve de yereldeki giriimlere gerekli destekler verebilmek amacyla strateji gelitirme
birimince hazrlanan raporlarmz ekonomik ve sosyal kalknma raporlar yaynlayan “ekonomik
ve sosyal kalknma hareketi” sitesinde yaynlanmtr. Raporlarmz Türkiye’de hazrlanan
raporlar içinde ilk 4’e girmitir.
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ev hali
erife GÜL GÖZÜGÜL

Ev Ekonomisti
Samsun Tarm l Müdürlüü

atlamas bile normal saylmaldr. Burada
çocuun ayr bir birey olduunun ve itahnn
zaman içinde deiebileceinin kabul edilmesi
gerekmektedir. Ayrca önemli olan bir dier
nokta; çocuun ne kadar yedii deil nasl
gdalar yediidir. Özellikle itah az olan
çocuklarda besin kalitesi yüksek gdalar
verilmeye çallmal ve kesinlikle miktar için
zorlama
yaplmamal
bunu
çocuun
belirlemesine izin vermelidir.
yi
bir
beslenme
alkanlnn
kazanlmasnda ‘Kat Gdalara Geçi Dönemi
de oldukça önemlidir. Ek gdalara çok erken
veya
çok
geç
balanmamal; beslenme
otoritelerin
tavsiyesi
üzerine 6. aydan sonraya
braklmamaldr.
Bu
dönemde
oluabilecek
besini reddetme davran
anne
baba
tarafndan
hogörü ile karlanmaldr
ve
srarc
olmadan
denemeler
devam
etmelidir.
Bebeklerde
özellikle 6-8. aylarda di
çkarma
döneminde
itahszlk ve besin seçme
durumu ile karlalabilir.
Böyle zamanlarda bebekler
için
özel
olarak
hazrlanm, onlarn damak
tadna
uygun,
besin
kalitesi yüksek gdalar tercih edilmelidir. Sütlü
kak mamalar, tahll kak mamalar ve
kavanoz
mamalar
böyle
problemli
dönemlerde ailelere yardmc olmaktadr.

ÇOCUKLARDA TAHSIZLIK
Çocuklarda görülen itahszlk birçok
sebebe bal olabilir. Özelikle 8-9. aylardan
okul çana kadar uzanan dönemde annebabalarn en çok ikayet ettikleri konu
çocuklarnn ‘hiçbir ey yemedii ve çok
itahsz olduu’ yönündedir. Uzmanlar bu
soruyu
yantlamakta
oldukça
zorlanmaktadrlar.
Çünkü
bu
durumda
verilebilecek kesin bir tavsiye yoktur
Çocuklar her dönemde ayn büyüme
hzn göstermezler. Çocuun yeme istei
büyüme hzna ve kiisel
durumuna
göre
belli
dönemlerde
deiebilir.
Özellikle
15-18.
aylar
itahn en düük seviyede
olduu dönemlerdir. Ayrca
yemek seçme, psikolojik
nedenlerle
yemei
reddetme gibi davranlarla
sklkla karlalr. Anne
yedirmek
için
babann
srar, ödüllendirme ve ceza
verme
gibi
zorlamalar
çocuun
yeme
alkanlklarn
olumsuz
yönde etkiler.
Okul öncesi çanda
çocuklar çevreye duyduklar
tepkiyi
belirgin
ekilde
yemek
yememekle
gösterebilirler.
Baz
durumlarda da anne babalar alnan gdalar
yetersiz olarak deerlendirmek ve çocuun
yediklerini baka çocuklarla kyaslamak gibi
hatalara dümektedirler.
Her eyden önce büyüme ve gelimesi
normalse, çocukta yetersiz beslenmekten
dolay
herhangi
bir
salk
sorunu
yaanmyorsa daha fazla yedirmek için
müdahale etmeye gerek yoktur. Bazen öün

Çocuklar,
geleceimizdir.
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Abdurrahman GÜNER

Tütün Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

Karne
Baba, ortaokul üçüncü snfa giden olunun
elinde karneyle salona girdiini görür. "Allah
allah, dönem ne çabuk bitmi..." diye düünür
ve oluna seslenir:
-"Getir bakaym u karneyi!"
-"Al baba..."
Adam karneye bir bakar ki, beden eitimi ve
resim dndaki tüm dersler zayf.
-"Bir dediini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin,
bilgisayar aldk, ngilizce kursu dedin ngilizce
kursuna gönderdik, gitar kursu, müzik aletleri,
ne istersen yapyoruz. Kz arkada uruna
harcadn çiçek parasnn haddi hesab yok. Ne
bu notlarn hali, rezil ey!"
-"Baba... O benim karnem deil ki, senin
kitaplarn kartryordum, birinin arasnda
karnelerinden birini bulmutum..."

Geber ula!
Temel ile Dursun hararetli bir ekilde iddialarlar.
Temel:
-"Ula Dursun, hapuraya pen pu pinanun
çatisundan pi pardak suya paluklama dalarum
daa."
Dursun:
-"Nah dalarsun, ula imkanu yoktur"
Vardir yoktur bir milyarna iddiaya girer kafadarlar.
Temel gider bir bardak su getirir ve kaldrma
koyar.
-"Iyi izle ula, nasil dalacam hamsi cibi.."
Dursun ise hala Temel'i umursamamakta,
dalgasini geçmektedir. Temel catiya çikar
Dursun'a seslenir:
-"Ula Dursun iyi izleyesun ha celeyrum!" der ve
kendini bosluga birakir.
Tam yere üç be metre kala Dursun yerdeki
bardaa bir tekme sallar:

Gideceiniz yeri bilmiyorsanz,
vardnz yerin önemi yoktur.

Ceber ulaa!
Ekim 2006
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Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

8- ki kii yolda karlayorlar. Küçük olan,
Büyüün öz oludur. Ancak büyük olan küçüün
babas deildir. Bu nasl olur?

SORULAR
1-Uzadkça ksalan ey nedir?

9- Bir çocuk, 7 elmann ikisi hariç hepsini
yerse, kaç elma kalr?

2-Ali, sepetteki elmalarn yarsn ve bir yarm
elmay Aye'ye; sonra kalan elmalarn yarsn ve
bir yarm elmay Ahmet'e ve yine kalan elmalarn
yarsn ve bir yarm elmay da Hasan'a veriyor.
Sonuçta sepette sadece bir elma kaldna göre
balangçta kaç elma vard?
Not: Elmalar bölünmeden paylalyor.

10- Bir satranç tahtasnda kaç tane 'kare'
vardr? ( 64 deil !)
11- Yln kaç aynda 'otuz' gün vardr?

3- Bir avc otobüse binmek ister. Yalnz,
otobüse boyutlar en fazla 1m olan eyalar
alnmaktadr. Avcnn tüfei ise 1,5 m’dir. Tüfein
eklini bozmamak art ile otobüse nasl biner?

12- Ali ile Veli 100 metre yar yapyorlar.
Ali, Veli'yi 5 metre farkla geçiyor. Yani Ali yar
bitirdiinde Veli 95. metrededir. Tekrar yarmaya
karar veriyorlar. Fakat bu sefer Ali, balangç
çizgisinden 5 metre geriden balyor. Ayn hzla
kotuklarn kabul edersek bu yar kim kazanr?

4-Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu
portakallar, 7 çocua birer tane bütün portakal
vererek paylatrn ve hâlâ tabakta bir portakal
kalsn?

13- B -  - Ü - D - ?
Soru iareti yerine hangi harf gelmelidir?

5- Dünyann çevresini ekvatordan geçecek
ekilde bir ip ile baladmz kabul
edelim.(yaklak 40 bin km.) Bu ipi her noktadan
1 m havada tutabilmek için, ne kadar daha ip
ilave etmeliyiz?

14- A, B, C, D VE E birbirlerinden ve sfrdan
farkl tamsaylardr.

6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'ekenar
üçgeni' nasl elde edebiliriz?

15- 2 + 2 + 2 = 244 Bir iareti deitirerek
eitlii salayn.

ABCDE x 4 = EDCBA ise A=? B=? C=? D=?
E=?

7- Bir duvarn üzerinde 5 adet ku duruyor.
O srada oradan geçmekte olan bir avc, tüfeini
ateleyip ikisini vuruyor. geriye kaç ku kalr?
(Cevap 'hiç' deil)

Yanıtlar Gelecek Sayıda
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Personel Hareketleri
Ali TIRA

Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
Fevzi ÇALIIÇI
Hüsamettin LHAN
Tanju ÖZKAYA
Nilüfer Kömürcü
Necla TOPÇU
Necmettin YILMAZ
cabi ÇAAN
Engin PINAR
D.Mehmet AKGÖK
Haldun TÜRK
Oral DNLER
Hüseyin ÜSTÜNDA
Metin ASLAN
Hüseyin TOP
M.Fatih VERM
Ahmet KÖSE
Sami UYANIKER
Yalçn DÖNMEZ
Mustafa KAZLI
Durmu UZUN
Erturul ÖZDA
Muharrem BARLAS
Mahmut ÇELK
Harika VAROLU
Emine ASAR
Sebahattin YILDIRIM
Remzi UYSAL

Ünvan
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim
Vet.Sa. Teknikeri
Vet.Sa. Teknikeri
Vet.Sa.Teknikeri
Tekniker
Tekniker
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Memur
çi
çi

Eski Görev Yeri
Samsun Asarck lçe Müd.
Yozgat Yerköy lçe Müd.
Bilecik Gölpazar lçe Müd.
Bolu l Müd.
Ordu kizce lçe Müd.
Batman KozlukYap.Tüt.t.Müd.
Erzincan l Müd.
Bingöl K lçe Müd.
Samsun Çaramba lçe Müd.
Samsun Kavak lçe Müd.
Samsun 19 Mays lçe Müd.
Tokat Readiye lçe Müd.
Tekirda Malkara lçe Müd.
Sinop Türkeli lçe Müd.
Samsun Alaçam lçe Müd.
Samsun Bafra lçe Müd.
Krklareli l Müd.
Aydn Çine lçe Müd.
Samsun Vezirköprü lçe Müd.
Bartn l Müd.
Düzce Gümüova lçe Müd.
Erzurum Çat lçe Müd.
Samsun Havza lçe Müd.
Amasya Merzifon lçe Müd.
Sivas l Müd.
Giresun l Müd.
Samsun l Tarm Müd.

Yeni Görev Yeri
Samsun Kavak lçe Müd.
Samsun Havza lçe Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun Vezirköprü lçe Müd.
Samsun Alaçam lçe Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun Çaramba lçe Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun 19 Mays lçe Müd.
Samsun Kavak lçe Müd.
Samsun 19 Mays lçe Müd.
Samsun Salpazar lçe Müd.
Samsun Kavak lçe Müd.
Samsun Yaprak Tütün letme Müd.
Samsun Yaprak Tütün letme Müd.
Samsun Vezirköprü lçe Müd.
Samsun Asarck lçe Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun Salpazar lçe Müd.
Samsun Salpazar lçe Müd.
Samsun Asarck lçe Müd.
Tokat l Tarm Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun Terme lçe Müd.
Samsun l Tarm Müd.
Samsun Çaramba lçe Müd.

Emekliler
Ad Soyad
Yaar TÜYSÜZ
Basri CERT
Gyasettin ÇÖPOLU

Ünvan

Ad Soyad

Tekniker
Teknisyen
Vet. Salk Teknisyeni

Bahri ÖZDEMR
Erdoan ÇETNKOL

Ünvan
Teknisyen
Tekniker

Yaam her gün ve her yerde yeniden balar.
Emekli arkadalarmza yeni yaamlarnda esenlikler dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü

Benim üstünlüüm, neyi
bilmediimi bilmemdir.

Sokrates
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