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Sevgili tarým dostlarý
Dünyanýn
her
açýdan
geliþmiþliðe sahip olmasý gýda
gereksinimin önemini ortadan
kaldýrmamaktadýr. Bu nedenle
tarým ve tarýmsal geliþme ülkelerin
öncelikli deðerleri arasýnda yer
almaktadýr. Geliþmekte olan
ülkeler arasýnda tarýmsal üretim
potansiyelinin yüksekliði ile öne
çýkan ülkemiz gibi, Samsun ili de
ülke içinde her geçen gün payýný
artýrmaktadýr. Kýþlýk sebze baþta
olmak üzere pek çok üründe dikkate deðer bir üretim payýna sahip olmasý ilin
önemini ortaya koymaktadýr. Organik Tarým, Ýyi Tarým Uygulamalarý, Çatak
Projesi gibi öne çýkan çalýþmalar yanýnda son yýllarda SAMTARIM Fuarýnýn
ilimizde düzenleniyor olmasý, üretim yanýnda pazar arayýþlarý noktasýnda da
katký saðlamaktadýr. Ýlimizde kurulmuþ olan Yetiþtirici Birlikleri ile Üretici
Birliklerinin çeþitli fuarlarda stand açýyor olmasý da çok önemli bir geliþme
olarak önem arz etmektedir. Ýl Müdürlüðümüzün açmýþ olduðu standta sektör
paydaþlarýna yakýn olunduðu gibi fuar boyunca her türlü tarýmsal konuda bilgi
desteði de saðlanmaktadýr.
Yýllardýr sürdürülen projelerin somut bir çýktýsý olarak ilimizde hayvancýlýk,
meyvecilik, kýþlýk sebze yetiþtiriciliði, organik tarým ve iyi tarým uygulamalarý
kapsamýnda önemli bir birikim saðlanmýþtýr. Gelinen süreçte geriye dönülemez
bir þekilde artan oranda geliþmeler olmaktadýr. Ýl Tarým Müdürlüðümüzün
öncülüðünde kýt kaynaklarla yapýlan bu çalýþmalarýn, büyük bir artý deðer
olarak ülkemiz ve il ekonomisine geri dönüþünün olmasý sevindirici bir
geliþmedir.
Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý 6. Etap
kapsamýnda ilimiz çiftçileri yüksek düzeyde yararlanmaktadýr. Bu durum ilimiz
tarýmýnda bir kabuk deðiþimine baðlý olarak tarýmsal geliþmiþliðinin önemli bir
göstergesi olmaktadýr. KKYDP dýþýnda ilimizde verilen tarýmsal desteklerin de
gerek üretim artýþýna gerekse çiftçimizin gelir düzeyinin artmasýna katý saðladýðý
da bir gerçektir.
Son yýllarda yaþanan önemli geliþmelerden birisi ise çiftçilerimizin yeni
ürünler ve üretim tekniklerini tanýma konusunda bir arayýþa girmiþ olmalarýdýr.
Günümüzde yaþanan geliþmiþlikler baðlamýnda bakýldýðýnda çiftçilerimizin bu
yöneliþinin ilimiz tarýmýna katký saðlayacaðý, verimlilikte artýþa olanak
tanýyacaðý görülmektedir. Bodur meyve fidaný kullanýmý, aþýlý sebze fidesi
kullanýmý, toprak analizine dayalý gübreleme, sulama olanaklarýnýn
geliþtirilmesi gibi olaylar Samsun tarýmýnda bir dýþa açýlmanýn, yeni pazarlara
talip olmanýn ve üretimde verimliliðin yolunu açacaktýr. Ýl Tarým Müdürlüðü
olarak ilimiz tarýmýna bugüne kadar saðladýðýmýz katkýlar, bundan sonra da
artarak devam edecektir.
Ürününüz bol ve bereketli olsun.
Kadir GÜVEN
Ýl Tarým Müdürü

Bakanlýðýmýz tarladan sofraya güvenli gýda üretimini
saðlamak amacýyla 2011 yýlýndan itibaren, Bitki Saðlýðý ve
Karantina Çalýþma Program ve Prensipleri kapsamýnda
Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi uygulamalarýna baþlamýþtýr.
Bu projede amaç; Bitkisel Üretimin tüm sahalarýnda insan
saðlýðýna zararlý olan kimyasal girdi (gübreler) ve ilaçlarýn
MRL (Maksimum Residu Limit) deðerlerinin yönetmeliklerde
belirtilen ve insan saðlýðý için risk oluþturmayan sýnýrlar
içerisinde tutularak yetiþtirilen ürünlerin üretimden tüketime
kadar her aþamasýnda kayýtlý, kontrollü ve sertifikalý üretimi
saðlamaktýr. Ayný zamanda toprak, su ve havayý özetle
çevreyi kirletmeden bitki hayvan ve insan saðlýðýný
korumaktýr. Proje 2011 yýlýnda 18 farklý üründe ve bu
ürünlerin üretiminin yoðun olarak yapýldýðý 29 ilde
yürütülecektir. 2011 yýlý için ilimizde þeftali, elma ve
domateste proje yürütülecek olup; proje ile ilgili çalýþmalar
baþlatýlmýþtýr.
Niçin Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi : Tarýmsal
üretiminin baþlamasýyla birlikte binlerce yýldýr toprak
iþlenmektedir ve nüfusun artýþýna baðlý olarak ihtiyaç duyulan
gýdanýn saðlanmasý için bir çok teknolojik geliþmeler
kullanýlarak topraklar iþlenmiþ olup, insanlýðýn var olduðu
süre içerisinde de iþlenmeye devam edilecektir. Çünkü yaþam
için gerekli enerjiyi almak için beslenmeye ve bunun içinde
üretmek zorundayýz.
Dünyada beslenmenin vazgeçilmezi tarým, tarýmýn
vazgeçilmezi de zirai mücadeledir. Zirai mücadelenin bir çok
uygulama metotlarý olduðu halde Tüm dünyada olduðu gibi
ülkemizde de zirai mücadele denilince ilk akla gelen yöntem
kimyasal mücadeledir. Ürünlerin; üretim ve muhafazasý
sýrasýnda zirai mücadele tedbirleri alýnmazsa ürün kaybý %35
ve bazen %100 olmaktadýr. Genellikle kolay uygulanabilir
olmasý, piyasadan temin edilebilir ve ucuz olmasý, hemen
etkisini göstermesi nedeniyle kimyasal mücadele genellikle
tercih edilmektedir. Yapýlacak kimyasal mücadele talimatlar
doðrultusunda, doðru zamanda, doðru biçimde ve gerekli
dozda doðru hedefe (hastalýk yada zararlýya) uygulandýðý
durumda her hangi bir yan etkisi olmamaktadýr Ancak
belirtilen hususlara uyulmadýðý takdirde kullanýlacak
kimyasallar topraðý, havayý, suyu kýsaca çevreyi kirletmekte
hastalýk yada zararlýlarda direnç geliþimine sebep olmakta
en önemlisinde insan saðlýðýný tehdit etmekte yani ' Zehir'
etkisi göstermektedir.
Ülkemiz önemli seviyede tarýmsal ürün ihracatý
yapmaktadýr. Özellikle ihraç edilen ürünler insan saðlýðý
açýsýndan ithalatçý ülkeler tarafýndan yapýlan kontrollerde
meydana gelecek en ufak olumsuzluk ürünün geri
dönmesine neden olmaktadýr.
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Bütün bu olumsuzluklarýn önüne geçmek; pestisit
kullanýmýný azaltmak;pestisit kullanýmýný kontrol ve kayýt
altýna almak amacýyla 1999 yýlýndan itibaren 16 üründe
entegre mücadele programý uygulanmaða baþlanmýþtýr.
2011 yýlýnda ülkemizde 120 konuda entegre mücadele
uygulanmaktadýr.
En t e gr e
M üc a d e l e :
Zararlý
türlerinin
yoðunluklarýnýn bulunduklarý çevre ile iliþkileri de dikkate
alýnarak uygun olan tüm mücadele yöntemleri ve
tekniklerinin uyumlu bir þekilde kullanarak zararlýlarýn
yoðunluklarýnýn ekonomik zarar seviyesinin altýnda
tutmayý hedefleyen za rarl ý y önet im sis tem i olarak
tanýmlanmaktadýr. Ýlimizde Entegre Mücadele, fýndýk,
elma, kiraz, þeftali ve örtüaltý üretim alanlarýnda
uygulanmaktadýr. Çevreye saygýlý insan ve hayvan
saðlýðýný koruyan tarladan sofraya izlenebilir iç ve dýþ
piyasada güvenilir ürünler elde etmek için Organik, Ýyi
Tarým ve Entegre mücadele gibi üretim modellerini bir
þemsiye altýnda topladýðýmýzda karþýmýza Entegre
Kontrollü Ürün Yönetimi çýkmaktadýr. Entegre Kontrollü
Ürün Yönetiminde;
"Üretici hangi tarlada ne ürettiðini bilecektir.
"Tohumdan /fidandan ürüne kadar her aþama
kayýtlý ve kontrollü olacaktýr.
"Zirai mücadelede kimyasal mücadele en son çare
olarak kullanýlacaktýr.
"Ürün analizi ile saðlýklý gýda elde edilecektir.
"Özellikle bölgemiz gibi parçalý arazi yapýsýnýn
olduðu ve iç piyasada (il merkezi ve çevre il ilçelerde)
tüketimin olduðu üretimlerde Mavi sertifikalý ürünlerle
çocuklarýmýza saðlýklý ve güvenilir gýdalar temin etmiþ
olacaðýz.
Ýyi Tarým ve Organik Tarým gibi üretim
modellerinde Sertifikasyon ücretleri üreticiler tarafýndan
yada farklý kaynaklarla karþýlanmakta iken Entegre
Kontrollü Ürün Yönetiminde tarladaki ürünün analizi; ilgili
laboratuvar tarafýndan yapýlacaktýr. Talimatla belirlenen
sýnýrlar içinde (güvenilir) olan ürünlere sertifika verilecek
analiz ücreti bakanlýk tarafýndan karþýlanacaktýr. Bu
projeye müracaat edecek üreticilerimiz;
"Üretim alanlarýna ait parsel ve ürün bilgisi ile
birlikte Ýlçe Müdürlüðüne müracaat edecektir.
"Üretici ile Ýl Müdürlüðü arasýnda Protokol
imzalanacaktýr.
"Ekim/Dikimden hasada kadar gecen bütün süreç
Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan kayýt altýna alýnýp kontrol
edilecektir.
"Hasattan 2-3 gün önce alýnan numuneler ilgili
laboratuar tarafýndan analiz edilecektir. Analiz
neticesinde tespit edilen pestisit miktarý yönetmelikle
belirlenen sýnýrlar içersinde ise ürüne Mavi Bandrol ve
EKÜY sertifikasý verilecektir.
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"Alýnan numunelerde analiz neticesinde tespit
edilen pestisit miktarý yönetmelikle belirlenen sýnýrlarýn az
üstünde ise hasat geciktirilecektir.
"Alýnan numunelerde analiz neticesinde tespit
edilen pestisit miktarý yönetmelikle belirlenen sýnýrlarýn
çok üzerinde üstünde ise ilgili kanun ve yönetmeliklere
göre yasal iþlem yapýlacaktýr.
Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi ile ilgili olarak
Ýlimizde do mates þefta li ve elm a proje kapsamýna
alýnmýþtýr. Proje 7 Ýlçede Atakum, Bafra, Canik,
Çarþamba, Ýlkadým ve Ondokuzmayýs ilçelerinde
uygulanacak olup Ýl Müdürlüðünde Bitki Koruma Þube
Müdürlüðü koordinasyonunda, ilçede ise Ýlçe Müdürünün
sorumluluðunda Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þubesi ile Kontrol
Þubesinin katýlýmý ve Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsünün teknik desteði ile yürütülecek olan projede
2011 için Ýlimizde üreticilerimiz ile imzalanan Protokol
çerçevesinde 7 ilçede 440.64 da alanda 47 üretici ile
çalýþma yapýlacaktýr. Yýllar itibarý ile ürün deseni ve alan
artýrýmýnýn planlandýðý projede Ýl/ Ýlçe Müdürlüðü
personeli; Köy Sorumlusu kamu yada özelde çalýþan
Tarým Danýþmanlarý ile özel sektör iþbirliði kurulacak;
reçete kullanýmý yaygýnlaþtýrýlacaktýr.Tarladan sofraya
kayýtlý; saðlýklý ve güvenilir ürünler elde edilecektir.

SAMTÝM

Diye Bir Derginin
Yaþam Öyküsü

Dr. Ali KORKMAZ

Samsun'da Tarým olarak yayýn hayatýna baþlamýþtý Ýl
Müdürlüðümüzün yayýn organý olan dergimiz. Orta
büyüklükte bir gazete ebadýnda ve toplam sekiz sayfadan
oluþan, içeriðinde çeþitli yetiþtiricilik ve tarýmsal mücadele
konularý içeren bir konsepte sahipti. 2004 yýlýna kadar bu
þekilde yayýn hayatýný sürdüren Samsun'da Tarým dergisinin,
geliþen tarýmsal yapý ve basým tekniklerinin yaygýnlaþmasýna
paralel olarak yenilenmesine ve yeni bir vizyon ve mizanpaj
ile yayýn hayatýna devam etmesine karar verildi.
Ýlk aþamada derginin adý ve boyutu ne olacaktý,
içeriði nasýl bir þekil alacaktý. Amaç ve hitap ettiði kitle
kimler olacaktý. Tüm bu temel sorulara yanýt arandý ve yeni
bir misyon ve vizyonla derginin çýkarýlmasýna karar verildi.
Her þeyden önce alýþýlagelmiþ dergi isimlerinden sýyrýlarak
farklý ve aykýrý bir isime, akýllarda "acaba bu ne anlama
geliyor, yoksa yanlýþ mý yazýldý" gibi reklam sektöründe sýkça
kullanýlan bir yöntemle SAMTÝM adýnýn verilmesine karar
verildi. Hatta ilk etapta slogan cümlesi olarak da "Samtim
Samtim Samsun Tarýmýný Geliþtireceðiz" sloganý dilimize
takýlmýþtý. Samtim ise her sorana ve merak edene de
söylediðimiz gibi "SAMsun Tarým Ýl Müdürlüðü"
kýsaltmasýndan ibaretti.
Derginin ilk çýkarýldýðý zamanlarda doðal olarak
birçok sorunla da karþýlaþtýk. Yasal prosedürlerin
tamamlanmasýný takiben yazýlarýn temin edilmesi
çalýþmalarýna baþladýk. Ancak þunu gördük ki, ne yazýk ki
sektörümüzde yazý yazma olgusu istenilen düzeyde
geliþmemiþ ve derginin ilk sayýlarýnda sýkýntý yaþamýþtýk.
Fakat "külfetsiz nimet olmaz" prensibi gereðince bugünlerin
de geçeceðini ve istenilen kalitede bir dergi
çýkarabileceðimize olan inancýmýz bize güç verdi ve
bugünlere geldik.
Dergimizin ilk basým iþlemi de tamamen kurumsal
olanaklarla yerine getiriliyordu. Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þube
Müdürlüðünde bulunan siyah-beyaz baský makinesinde
basýmý gerçekleþtirilip, baþta tüm þube personelimiz olmak
üzere yolu þubemize düþen kurum personelimiz tarafýndan
harmaný yapýlýyordu. Büyük bir özveri ile yapýlan harman
çalýþmasý sonucunda ortaya konan dergi gerçekten bir
emek ürünü idi. Daha sonraki süreçte ise tamamý renkli
olarak basýma geçildi ve bugünkü halini aldý.
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Ýlk sayýlarýmýzda yetiþtiricilik, mücadele ve saðlýk
aðýrlýklý yazýlar önemli bir yer tutuyordu. Oysa bu tip
bilgiler tüm mesleki dergilerde ve özellikle internet
sayfalarýnda bolca bulunuyordu. Bu durum da dergimizin
sektörde bir ders kitabý gibi algýlanmasýna neden
oluyordu. Bu nedenle bir müddet sonra vizyon
deðiþikliðine giderek her bir sayýsýnda bir sektörü ele
alarak ilimizi ve tarýmýný tanýtýcý, sektörde yer almak
isteyen giriþimcilere kendi çapýnda yol gösterici, sorunlara
çözüm arayýcý bir yapýya kavuþtuk. Organik Tarým, Ýyi
Tarým Uygulamalarý, Hayvancýlýk, Kýþlýk Sebze, Doðal
Kaynaklar gibi pek çok konuda özel sayýlar çýkardýk.
Derginin bu hali almasýndan sonra gerek sektörde
gerekse basýnda oldukça fazla etkili olduðunu gördük.
Ýlimizin tanýtýmý için katýldýðýmýz fuarlarda ise sektör
konulu dergilerin ülkemizdeki temsilciler ile birebir
buluþmasýna da olanak tanýdýk. Sektörümüzde faaliyet
gösteren paydaþlarýmýz da dergimizin onlara saðladýðý
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bu yol gösterici özellik nedeniyle teþekkürlerini ilettiler. Bu
da bize yapmýþ olduðumuz çalýþmanýn meyvelerinin
derlenmeye baþlandýðýný ve aldýðýmýz kararda ne denli
isabetli olduðumuzu göstermiþtir.
Bugün gelinen noktada 34. sayýyý çýkarýyor
olmamýz da bunun en önemli göstergesidir. Uzun soluklu
bir süreçtir bir dergi için 34. sayýyý çýkarmak. Her bir
sayýda yeni bir çocuðunuz oluyor gibi sevinmek ve ilk
dergiyi elinize aldýðýnýz heyecaný 34 sayýdýr her seferinde
yaþamak. Hani vardýr ya. Bazý þeyler anlatýlmaz yaþanýr.
Ýþte bu da öyle bir duygu.
34. sayýsýný sunmuþ olduðumuz Samtim
Dergimizin bugünlere kadar gelmesinde katkýda bulunan
Sahibi, Yazý Ýþleri Müdürü, Tüm Yayýn Kurulu ile deðerli
bilgilerini bizlerle paylaþan tüm yazar ekibini bir kere
daha tebrik eder, daha nice sayýlarýnda tarým sektörü
paydaþlarý ile Samtim Dergisinin buluþmasýný dileriz.

Burhan HEKÝMOÐLU

Ziraat Mühendisi

Mustafa ALTINDEÐER

Ziraat Mühendisi

TARIMSAL STRATEJÝ VE

SAMSUN ÝLÝNDE ÖNE ÇIKAN
SEKTÖRLER

Deðiþen Dünya düzeni, ticari ve ekonomik kurallar tüm
Dünya ülkelerini rekabet þartlarýný geliþtirmek ve bu yolla ülkenin
refah düzeyini yükseltmeye yöneltmiþtir. Küresel deðiþim ve
geliþimler tüm dünyayý tek, küçük, ulaþýlabilir bir pazar haline
getirmiþtir. Özelikle son 20 yýlda dünyadaki hýzlý deðiþim nerdeyse
tüm küçük-büyük þirketleri küresel rekabete açmýþtýr. Bu durumda
mahalli þirket kavramý kalkmýþtýr. Bu yeni durum hem ülkemiz
hem ilimiz için pek çok fýrsatý barýndýrdýðý gibi büyük tehditleri de
içermektedir. Her þeyden önce pazarlarýmýza giren yabancý
iþletmeler ve markalarýn çokluðu, düne kadar sorunsuz mal
sattýðýmýz yabancý ülkelere diðer ülkelerin fiyat rekabetini önde
tutarak girmesi, bizlerin bu yeni duruma karþý stratejiler üretme
zorunluluðumuzu getirmektedir. Tüm bu gerçekler doðrultusunda,
ülkemiz ve Ýlimiz ekonomisinin bel kemiðini oluþturan tarýmýn ve
küçük ve orta ölçekli iþletmelerin; markalaþma ve dýþ pazarlara
açýlma ve bu pazarlarda kökleþme gibi iki büyük hedefi
stratejilerinin merkezine koymalýdýr.
Tarým, günümüzde dünyanýn en önemli stratejik
sektörlerinden birisidir. Önümüzdeki yýllarda Dünya nüfus
artýþýnýn geliþmekte olan ülkelerde çok fazla olacaðý, Dünya
genelinde beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþeceði, yeni
teknolojilerinin ortaya konulacaðý ve geliþmiþ ülkelerde giderek
doðal gýdalara dönüþ ile geliþmekte olan ülkelerde ise genetiði
deðiþtirilmiþ gýdalarýn savaþý olacaðý beklenmektedir.
Türk Tarýmýnýn ve Gýda Sanayisinin Ülke Sosyo-ekonomik
yapýsýnýn iyileþtirme konusunda kayda deðer potansiyel gücü
vardýr. Ülkemizde Tarým; sanayi ve hizmet sektörünün yanýnda
kýrsal kesimin en önemli ekonomik faaliyet alanýdýr. Bu nedenle
tarým sektörü genel anlamda ülke kalkýnmasýnýn önemli bir
unsuru olmasýnýn yanýnda kýrsal kalkýnma çabalarýnýn ana
sürükleyicisi konumundadýr. Tarým sadece ekonomik bir faaliyet
deðil sosyal, bölgesel, kültürel ekolojik vb. önemi olan bir
toplumsal süreçtir. Tarým halkýn beslenmesi, sanayiye ham madde
temin edilmesi ve ekonomik deðer oluþturulmasýnýn yanýnda
planlý ve bilinçli yapýldýðýnda toplumsal yapýnýn, kýrsal mirasýn ve
çevrenin korunmasý kaliteli üretimin aracýlýðýyla yaþam kalitesinin
arttýrýlmasý gibi iþlevler taþýmaktadýr. Son yýllarda dünyada
yaþanan siyasi ve ekonomik global krizlere raðmen ülkemizdeki
Siyasal istikrar, Ekonomik büyüme, Demokratik geliþmeler, AB ile
yürütülen olumlu iliþkiler Türkiye'nin genel istikrarý yakalamasýna
neden olmuþtur. Siyasi istikrarla birlikte ekonomide ciddi bir
dönüþüm gerçekleþirken, bu sürecin ilimiz dahil toplumun tüm
kesimlerine yansýmasý için çalýþmalar sürmektedir.
Özellikle tarýmda halen ciddi bir nüfus var olmasýna karþýn
tarým sektörünün ilimizde olduðu gibi giderek küçülecek olmasý,
Türkiye açýsýndan gelecekte ciddi bir problemin kaynaðý olarak
görülebilir. Türkiye'nin tarým politikasý halen ciddi popülist
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politikalarý barýndýrýrken, Avrupa Birliði ile yapýlacak
müzakerelerde baþýný önemli oranda aðrýtacak bir
problem olarak önümüzde durmaktadýr. Kriz sonrasý
dönemde kýsa vadeli ekonomideki sýkýntýlarý dindirecek
baþarýlý politikalarýn ardýndan mutlak uygulanmasý
gereken yapýsal reformlar, Türkiye'nin gelecek on yýlda
gideceði yönü de belirleyecek en temel unsurlar arasýnda
yer almaktadýr.
Türkiye tarým toplumundan akýl olarak giderek
uzaklaþmasýna raðmen, faaliyet kollarý açýsýndan bu
durumdan çok fazla uzaklaþamamýþtýr. Tarýmda son
yýllarda yapýlan çok önemli destekleme, deðiþim ve
geliþim çalýþmalarýna raðmen bugün artýk toplumun her
kesimi tarýmdan ciddi bir reformun gerekli olduðunu ve
desteklenen politikalarýn sorunlarý kökten çözemediði çok
iyi bilinmektedir. Tarýmda yapýlmasý planlanan reform
taslak çalýþmalarý baþta miras hukuku olmak üzere,
ekonomik iþletme ölçekleri, üretim planlamasý gibi
konularda önemli mesafeler alarak yoluna devam
ederken; tarýmdan çýkacak nüfusa, tarýma dayalý sanayi
gibi yeni iþ kollarýnýn oluþturulmasýný gerekli kýlacaktýr.
Samsun Ýlinde Öne Çýkan Sektörler
Samsun Valiliði tarafýndan Samsun'da Öne çýkan
Sektörler için yaptýrýlan "Samsun Ekonomisine Yön Veren
Sektörler Rekabet Analizi çalýþmasýnda" 6 sektör
belirlenmiþ ve iþlenmiþtir. Bu sektörler belirlenirken
bölgesel analizler ve araþtýrmalar ýþýðýnda, ulusal
politikalar ve küresel trendler de göz önüne alýnmýþtýr.
Proje kapsamýnda analiz edilen sektörler; Lojistik, Saðlýk
Hizmetleri, Týbbi El Aletleri, Ana Metal Sanayi, Su Ürünleri
ve Balýk Ýþleme ile Kanatlý Hayvanlar'dýr.
Gerçekleþtirilen analiz çalýþmalarýna göre Balýkçýlýk
ve Su Ürünleri, Medikal Cihazlar ve Aletler ve Saðlýk
Hizmetleri sektörünün rekabet güçleri ortalama seviyede,
Lojistik, Ana Metal Sanayi ve Kanatlý Hayvanlar
sektörünün rekabet gücü ise zayýf seviyede olduðu ortaya
çýkmýþtýr. Ayrýca; Samsun'da gýda sanayi Unlu Mamuller ve
içecek imalatý; DPT raporlarýnda ve TUÝK 2002 Genel
Sanayi Ýþyerleri Sayýmýnda (GSÝS) il içi yüzde, özel sektör iþ
gücü verimliliði ile tamamlanan yatýrýmlar ve sermaye
göstergelerinin her birinde öne çýkmýþtýr.
Baþta Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Samsun Ýl
Müdürlüðü olmak üzere, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý
ve diðer Sektör temsilcilerinin farklý zamanlarda yapmýþ
olduðu çalýþmalara göre; "Samsunda Tarýma ve Tarýma
dayalý Gýda Sanayinde Yatýrým Yapýlabilecek Sektörler"
aþaðýda belirtilmiþtir.
Ýlimizin doðal kaynak potansiyelini (Tarým ve
Hayvancýlýk) deðerlendirmeye ve bu ürünlerin katma
deðerinin artýrýlmasýna yönelik yatýrým konularý aþaðýdaki
gibi önerilmiþtir.
1. Entegre Su Ürünleri Ýþleme,
2. Y aþ Seb ze- Mey ve Ü rünl eri; (Dondurulmuþ
meyve-sebze, Bakliyat Paketleme, Konserve, Salça, Biber
közleme, Ýyi Tarým, Organik tarým ürünleri, vb)
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Durmuþ YILDIZ

Kimya Mühendisi
Kontrol Þube Müdürlüðü

3. Un ve Unlu Mamuller (Un, Ekmek, Kuru pasta ve
yaþ pasta, Tatlý vb)
4. Fýndýk Ýþleme (Fýndýk Unu, püresi, yaðý vb) ve
çikolata üretim tesisleri
5. Entegre Süt ve Ürünleri (Süt, çeþitli ve kaliteli
peynir, tereyaðý vb)
6. Entegre Et Tesisleri (Ýþlenmiþ Et, Salam, Sosis,
Sucuk, Pastýrma vb)
7. Entegre Çeltik Ýþleme (Kurutma sistemleriyle)
8- Mýsýr Ürünleri Ýþleme (Mýsýr Unu,Ýrmiði,Cipsi vb)
þeklindedir.

Ýlimizde (Merkez dýþýndaki ilçelerde) tarým ve
hayvancýlýk sektörüne yönelik olarak aþaðýdaki yatýrým
konularý önerilmektedir.
1. Sebze Yetiþtiriciliði (Sanayiye ve Ýhracata Yönelik)
2. Organik Tarým-Ýyi Tarým,
3. Su ürünleri üretimi
4. Me yve Y eti þti ricil ið i (Sanayiye ve Ýhracata
Yönelik)
5. Damýzlýk süt inekçiliði,
6. Et besiciliði (Kanatlý dahil)
7. Koyun-Keçi Yetiþtiriciliði
8. Arýcýlýk
9. Süs Bitkileri Üretimi (Kesme Çiçekçiliði)

GEF PROJESÝ

(Global Environment Facility,
Küresel Çevre Kuruluþu)

GEF Projesi,Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyon
Projesinin Tarýmsal Kirliliðin Kontrolü adý altýndaki kýsmý
olup,temel amacý Karadeniz'e besin maddesi
boþaltýmýnýn azaltýlmasýdýr.Kýsaca GEF Projesi,tarýmsal
bir çevre projesi olup yüzeysel ve yer altý sularýnýn
hayvansal katý ve sývý atýklarca kirlenmesinin
önlenmesidir.
Proje,Yeþilýrmak
ve
Kýzýlýrmak
havzalarýnda bulunan Amasya, Çorum, Tokat ve
Samsun illerinde uygulanmaktadýr.Samsun Ýli sýnýrlarý
içinde GEF Projesi uygulama alanlarý, Bafra Ýlçesi Ýlyaslý
ve 19 Mayýs Ýlçesi Yörükler mikrohavzalarýdýr.
GEF (Global Environment Facility)Projesi,Dünya
Bankasýnýn maddi desteðinde Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý ile Çevre ve Orman Bakanlýðýnca
yürütülmektedir.Projenin uygulama süresi 7 yýl olup
2012 yýlý sonunda sona erecektir.Projede 0/022
oranýnda T.C. Devletinin maddi desteði bulunmaktadýr.
Projenin mikrohavzalardaki iþletmecileri, Yörükler
mikrohavzasýnda Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi,Ýlyaslý
mikrohavzasýnda ise Ýlyaslý Köyü Destekleme ve Çevreyi
Koruma Derneðidir. Projenin toplam finansman tutarý
2.700.000 $'dýr.
Yukarýda adý geçen her iki
mikrohavzadaki bireysel çiftliklerde
hayvansal atýk yönetimi en az
düzeydedir. Bu da yüzey suyunun
yaygýn
biçimde
doðrudan
kirlenmesi sonucunu doðurur.
Mikrohavzalarda
hayvansal
atýklar geliþigüzel depolanmakta
yada açýk arazide bekletilmektedir.
Bu durum önce yüzey sularýnýn
zaman içindede yer altý sularýnýn besin
maddesi ve organik madde açýsýndan
yüksek oranlarda kirlenmesine sebep olmaktadýr.
Proje kapsamýnda 2007 yýlý sonu itibarýyla, Ýlyaslý
mikrohavzasýnda 35 adet iþletmeye, Yörükler
mikrohavzasýnda ise 40 adet iþletmeye katý ve sývý
hayvansal gübre atýk deposu yaptýrýlmýþtýr. Ayrýca her iki
mikrohavzaya hane depolarýndan taþýnan gübrelerin
toplandýðý ve kompost iþleminin yapýldýðý yaklaþýk 3000
m3 kapasiteli merkez depolar inþa edilmiþtir. Proje
kapsamýnda her iki mikrohavzaya 1 adet traktör, 2 adet

römork, 1 vidanjör,1 adet gübre karýþtýrýcýsý ve birer adet
de gübre daðýtýcýsý alýnmýþtýr.
Sularýn hayvansal atýklarca kirlenmesinin
önlenmesi amacýyla GEF Projesi çerçevesinde atýklar
bireysel çiftliklerde yada merkezi depolarda su geçirmez
depolama saðlanarak 5-7 ay kadar bekletilmekte,
burada uygun koþullarda karýþtýrma iþlemine tabi
tutularak
hayvansal
gübrenin
azot
içeriði
zenginleþtirilmektedir.Daha sonra gübre ve toprak
analizleri yapýlarak ekimden 2-3 hafta önce
tarýmsal alanlara bir program dahilinde
verilmektedir.
Proje kapsamýnda, 20082010 yýllarý aralýðýndaki 3 yýl
içinde
Bafra
Ýlyaslý
mikrohavzasýnda 1904 ton, 19
Mayýs Yörükler mikrohavzasýnda
ise 2816 ton hayvansal gübre hane
depolarýndan merkez depolara
taþýnmýþ, merkez depoda yaklaþýk 6 ay
bekletilen hayvansal gübreler 50 C0 nin
üstündeki ýsý periyotlarýnda karýþtýrma iþlemine tabi
tutularak olgunlaþtýrma iþlemleri tamamlanmýþtýr. Elde
edilen olgunlaþtýrýlmýþ hayvansal gübreler proje
bünyesindeki alet ve ekipmanla iþletme sahiplerinin
daha önce toprak analizleri yapýlmýþ tarým arazilerine
ekimden 3 -4 hafta önce püskürtme yöntemi ile
verilmektedir.
Projenin ileri aþamasýnda Bitki Besin Maddesi
Yönetimi ile ilgili çalýþmalar sürdürülmekte olup Yörükler
mikrohavzasýnda elde edilen hayvansal gübre ile
buðday ve çeltik demostrasyonu, Ýlyaslý mikrohavzasýnda
ise tütün demonstrasyonu çalýþmalarý her yýl kesintisiz
devam etmektedir.Deneme sonucu göstermiþtir ki proje
kapsamýnda zenginleþtirilmiþ hayvan gübresi
kullanýlarak yapýlan tarýmdaki verim artýþý %60-100
aralýðýndadýr. Sonuç olarak, klasik tarýmda kullanýlan
kimyasal gübre ve ilaçlarýn mümkün olduðunca az
kullanýlmasý saðlanmakta, zenginleþtirilmiþ hayvansal
gübrelerin kullanýmýnýn faydalarý yýl içindeki toplantý ve
seminerlerle çiftçilerimize anlatýlmaktadýr.
Projenin,hayvansal gübre, bitki besin maddesi ve
su kirliliði olmak üzere üç ana yönetimi bulunmakta olup
su kirliliði yönetimi kapsamýnda her ay 11 adet yer altý,
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ÇEVRE AMAÇLI

Fadime TURAN

TARIMSAL ARAZÝLERÝN KORUNMASI

Ziraat Mühendisi

(ÇATAK) PROJESÝ ve SAMSUN UYGULAMASI

Toprak ve su kaynaklarýnýn korunmasý ve erozyonu
önleyici tedbirlerin içerisinde yer alan 1. Kategori Arazinin
boþ býrakýlmasý uygulamalarý çerçevesinde;Taþ toplama
uygulamasý yapýlarak verimsiz ve kullanýlmayan
arazilerimizin tarýma kazandýrýlmasý için çalýþmalar 2010
yýlýnda Havza ve Vezirköprü Ýlçelerinde baþlamýþtýr.
Uygun sulama tekniklerinin kullanýmý, Kontrollü Ýlaç ve
Gübre Kullanýmý, Organik Tarým veya Ýyi Tarým
Uygulamalarý esaslarýna dayanan 2. Kategori;
Çevre Dostu Tarým Teknikleri ve
Uy gu la ma la r
K ü lt ür e l
kategorisinde ÇATAK
Projesi Bafra Ýlçemizde
2010
yýlýnda
uygulanmýþtýr.
Kurtuluþ
Mücadelemizde
önemli
yere
sahip,
Türkiye
Cumhuriyeti tarihine
altýn harflerle adýný
yazdýran Havza Ýlçemizde 2
Köyde (Erikbelen- Çakýralan) 46
çiftçimize 514 dekarlýk alanda proje uygulanmýþ
ve 30.000 TL destekleme ödemesinden yararlandýrýlmýþtýr
Tarihi, insanoðlunun yeryüzündeki serüveni kadar
eski olan ilçemiz, Vezirköprümüzde de , 3 Köyde
(Çorakdere, Belalan, Yenidüzce) 39 çiftçimize 512
dekarlýk alanda proje uygulanmýþ ve 30.000 TL.
destekleme ödemesinden yararlandýrýlmýþtýr.
Uygun sulama tekniklerinin kullanýmý, Kontrollü
Ýlaç ve Gübre Kullanýmý, Organik Tarým veya Ýyi Tarým
Uygulamalarý esaslarýna dayanan 2. Kategori; Çevre
Dostu Tarým Teknikleri ve Kültürel Uygulamalar
kategorisinde ÇATAK Projesi uygulanmakta olan Bafra
Ýlçemizde ; 2010 yýlýnda dahil olduðumuz bu projede
9.476,716 dekar çeltik arazisi ve 1523,284 dekar kýþlýk
sebze arazisi olmak üzere, Bafra Ýlçemizde toplam 152
çiftçi ve 11.000 dekar alanda ÇATAK projesi uygulamasý
yapýlmýþ ve 2010 yýlý kesin icmalinde 1.485.000 TL
destekleme ilçemize kazandýrýlmýþtýr.
Kýzýlýrmak deltasýný kaplayan Bafra ovasý güneyde
daðlarla çevrilidir. Türkiye'nin en uzun akarsuyu
Kýzýlýrmak bu daðlarý derin bir vadi ile geçerek ovaya
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ulaþýr. Irmaðýn denize yakýn kýsýmlarýnda birçok göl
oluþmuþtur. Kýzýlýrmak'ýn denize döküldüðü yerde oluþmuþ
göller, ýrmaðýn her iki yakasýnda da yer alýr. Batýdaki göl
Karaboðaz, Doðusunda ise Dutdibi, Liman, Hayýrlý,
Çernek, Uzungöl, Tombul göl, Ýnce göl gibi irili ufaklý 27
adet göl bulunmaktadýr. Göllerin çevresi sazlýk ve
bataklýktýr. Ancak , yer yer ormanlýk alanlarda göze
çarpar. "Kuþ Cenneti" olan bölge, Kýzýlýrmak
Deltasýnýn bir baþka göz bebeðidir. Ülkemizin ,
Karadeniz sahilinde,
tabii
özelliklerini koruyabilmiþ
en büyük, güzel ve özel
sulak alanýdýr. Türkiye'
de 420 kuþ türü
bulunmaktadýr.
Bunlarýn 316
türü Kýzýlýrmak
Deltasý
Kuþ
Cennetinde
barýnmakta
veya
konaklamaktadýr.
Bölgede 140 tür kuþ
üremektedir. Sulak alanda kýþ
boyunca her yýl en az 100.000 su kuþunun
barýndýðý tahmin edilmektedir.
67.787 hektar olan tarým alanlarý Ýlçe
yüzölçümünün %47'sini oluþturmaktadýr. Tüm yazlýk, kýþlýk
sebzeler ve tarla bitkilerinin yetiþtiriciliðinin yapýlmasý 2
yýlda üç ürün alýnmasý ilçe, il ve ülke ekonomisine yüksek
oranda katký saðlamasýnýn yanýnda uygulanan yoðun
tarým teknikleri nedeniyle, biyolojik çeþitlilik azalmasýna,
iklimsel deðiþikliklere, küresel ýsýnmaya, ozon tabakasýnýn

zarar
görmesine,
topraklarýn
verimsizleþmesi
ve
çoraklaþmasýna, Yeraltý yüzey sularýnýn azalmasýna ve
nihayetinde kirlilikle beraber saðlýk sorunlarýnýn da hýzla
artmasýna sebep olma ihtimaline karþý, topraðýn, suyun ve
havanýn gelecek nesillere korunarak intikalini saðlamak
amacýndan hareketle; 2005 yýlýndan bu güne kadar ilimizin
Bafra Ýlçesinde Ýyi Tarým Uygulamalarý yapýlmaktadýr.
Bafra Ýlçesinde, çeltik bitkisinin yetiþme sezonunun
tamamýný su altýnda doygun koþullarda geçirmesi ve yoðun ilaç
ve gübre kullanýlmasý nedeniyle diðer bitkilerden ayrý bir
öneme sahiptir. Sürekli su yükü koþullarýnda, derine sýzma
kayýplarýnýn artmasý, yer altý suyu seviyesinin yükselmesine ve
kirlenmesine sebep olmaktadýr. Bu sebeplerden dolayý
Ýlçemizde ÇATAK Projesi uygulama alaný seçiminde, çevreyi
olumsuz etkileyen Çeltik alanlarýna öncelik verilmiþtir. Ayrýca
80.000 dekar alanda Kýþlýk Sebze üretimi yapýlan Ýlçemizde
2005 yýlýndan günümüze kadar Ýyi Tarým Uygulamalarý Projesi
kapsamýnda üretim yapan çiftçilerimiz de bu projeden
faydalandýrýlmýþtýr. Balýk göllerindeki kirlenmeyi azaltmak
amacýyla göller bölgesinde bulunan köylerden baþlamak üzere
Sahilkent, Þirinköy, Altýnay, Emenli, Yeþilyazý, Doðanca,
Üçpýnar, Sarýköy, Taþköprü, Altýnova, Koþuköy, Kaygusuz,
Harýz, Fener, Koruluk, Eldavut, Çetinkaya, Ýkiztepe, Aðýllar,
Türbe, Karýncak, Karpuzlu, Sarýkaya, Osmanbeyli, Kuþçular,
Hüseyinbeyli, Küçükkavakpýnar, Kalaycýlý, Adaköy, Karaburç,
Balýklar, Þeyhören, Kahraman, Kelikler olmak üzere toplam 34
köy Bafra Ýlçesinde proje kapsamýna alýnmýþtýr.
Havza ilçesinde Erikbelen ve Çakýralan köylerinde,
Vezirköprü Ýlçesinde Çorakdere, Belalan ve Yenidüzce
köylerinde, Bafra Ýlçesinde ise 28 köyde Çiftçi Bilgilendirme
Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýda ÇATAK Eðitim sunusu,
Toprak Tahlili ve Gübreleme konusu slayt ortamýnda
paylaþýldý.Tarla þartlarýnda yapýlan hatalar anlatýldý, eksik
uygulamalarla ilgili bilgiler verildi. Konu ile ilgili lifletler
daðýtýlmýþtýr.
Ilgaz Daðý Kar Hidrolojisi Araþtýrma ve Eðitim
Merkezinde 09-11 Mayýs 2011 tarihlerinde Çevre Amaçlý Tarým
Arazilerini Koruma Programý (ÇATAK) Deðerlendirme Toplantýsý
yapýlmýþtýr. Toplantýda ÇATAK projesi Samsun ili için hobi deðil
zorunlu bir proje olduðu, ÇATAK projesinde Samsun ilinin
gönüllülük esasýyla yer aldýðý.Gelecek kuþaklara saðlýklý
yarýnlar býrakmak için bu yol hikayesinde Samsun Ýl Tarým
Müdürlüðü Teknik kadrosunun özveri ile çalýþtýðý ve çalýþacaðý
konularý paylaþýlmýþtýr.
ÇATAK Programý kapsamýnda Samsun Ýline 2011 yýlý için
ilave alan 3500 dekar olarak , verilmiþtir.Samsun ilinin Toplam
Uygulama Alaný 1550 ha'dýr. 2011 yýlý ÇATAK uygulamasýnda
ilave alanýn 1000 dekarý 19 Mayýs Ýlçesine, 2000 dekarý
Çarþamba Ýlçesine, 500 dekarý ise Havza Ýlçesinde kullanýlmasý
yönünde ÇATAK Ýl Komisyonunda karar verilerek çalýþmalara
baþlanmýþtýr.2010 yýlý programýnda yer alan Vezirköprü ilçesi
500 da, Havza Ýlçesi 500 da ,11000 dekar ile Bafra ilçesinde
ÇATAK proje uygulamasý yönünde devam edecektir.
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ALO 174 GIDA HATTI
ve ÝLÝMÝZDE GELÝNEN NOKTA
Canlýlarýn saðlýklý yaþam sürdürebilmeleri ve

Ýlimizde Alo Gýda Tanýtým Faaliyetleri

1.Hedef kitle seçilen ilköðretim öðrencileri ve

broþür v.b. tüm basýlý yayýnlarda kapak içi ve arka kapakta

birliði ile ilköðretim okullarýnda öðrenciler aracýlýðýyla

yayýnlanmasýna baþlanýlmýþtýr.

ailelerine gönderilmiþtir.

2.Ýlköðretim öðrencilerine daðýtýlmak üzere " Güvenilir

birimlerine ulaþtýrabileceði bir imkana kavuþmuþtur.

Gýda, Saðlýklý Yaþam " ve "Alo Gýda 174" temasý baskýlý

Geliþen bilim ve teknolojiye paralel olarak gýdalarýn saðlýklý,

web tabanlý yazýlýmlar sayesinde içeriðine göre Bakanlýðýn

okullarýnda daðýtýmý yapýlmýþtýr.

kazanmýþ ve "Çiftlikten Sofraya Güvenilir Gýda" anlayýþý

deðerlendirme ve denetim sonucu temas noktalarý tarafýndan

gibi halkýn yoðun olarak ziyaret ettiði yerlerde kolay fark

sonucunu kendilerine verilen baþvuru numarasý aracýlýðýyla

pvc malzemeden yapýlmýþ alo 174 temalý çay tabaðý

geliþebilmeleri için en temel ihtiyaç olan gýda, üretiminden
tüketimine kadar titizlikle yönetilmesi gereken bir konudur.

güvenilir koþullarda üretilmesi ve tüketilmesi büyük önem
hâkim olmuþtur. Bu nedenle; Ülkemizde etkin gýda kontrolü

yapýlmasýný ve gýda mevzuatýnýn Avrupa Birliði mevzuatýna
uyumlu hale getirilmesini temel gýda politikasý olarak

Çaðrý merkezi tarafýndan alýnan ihbar ve þikayetler

ilgili birimlerine deðerlendirilmek üzere iletilmekte ve yapýlan
ayný web yazýlýmýna girilmektedir. Tüketiciler baþvurularýnýn

www.alo174.gov.tr adresinden yada bizzat çaðrý merkezini

benimseyen Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, "Güvenilir Gýda

arayarak öðrenebilmektedirler. Ayrýca alo174@tarim.gov.tr

yýlýný Gýda yýlý olarak ilan etti.

yapýlabilmektedir.

Saðlýklý Yaþam" adýyla sosyal bir kampanya baþlatarak 2009
"En Ýyi Denetçi Tüketicinin Kendisidir" anlayýþýndan

yola çýkan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý; Gýda
Güvenilirliði bilincinin oluþturulmasý,
tüketicinin

göstermesi, ürünlerin içerisinde yabancý
maddelerin çýkmasý, ürünlerin etiket
bilgilerinde

korunmasý, kayýt dýþý gýda
gýda

sorumluluklarý
faaliyetleri
kamuoyu

ve

ile

hakkýnda

adý

altýnda bir

kampanya

baþlatmýþtýr. Kampanya faaliyetleri arasýnda ilk sýrada

yer alan "174 Alo Gýda Hattý" Çaðrý Merkezinin 14 Þubat

2009 tarihinde faaliyete geçmesi ile tüm tüketicilerimiz her
türlü ihbar, þikâyet ve bilgi edinme isteklerini Türkiye'nin her
yerinden ister sabit hatlý telefonlarýyla, isterse cep telefonlarý
12

görebileceði

yapýþtýrýlmýþtýr.

halkýn

7.20.000 adet araç kokusu, 20.000 adet ev ve iþ

yerleri için magnet daðýtýmý yapýlmýþtýr.

8.Bakanlýðýmýzca hazýrlanan alo 174 gýda hattý temalý

metal çerçeveli posterler ilimiz genelinde halkýn yoðun olarak
bulunduðu yerlere asýlmýþtýr.

Ýlimizde Alo 174 Hattý Kullaným Durumu

Ýlimiz genelinde tüketiciler tarafýndan alo 174 ihbar ve

þikayet hattý 14 Þubat 2009 ile 08 Temmuz 2011 tarihleri
arasýnda 821 defa aranmýþtýr.

5.Kontrol

rahatça

yerlere
Þube

"Güvenilir Gýda Saðlýklý Yaþam"

Alo 174 Gýda çaðrý

bilincinin

yerlerinde

etiketler, son tüketim tarihi

þikayetler gelmektedir.

"güvenilir gýda nedir?" ve "Alo Gýda 174" temalarý basýlarak

yapýþtýrma sticker hazýrlanmýþ ve

Müdürlüðümüzden çýkan tüm

gýda satýþý gibi konularda

yýlýnda "Güvenilir Gýda Saðlýklý

4.Alo 174 ve bilinçli

bulunmamasý ve haksýz rekabete

zehirlenmesi þüphesi, izinsiz

resmi yazýlarda alt bilgi olarak

ve "Alo Gýda 174" logolarý
kullanýlmaya

merkezine gelen tüm kayýtlardan

oluþturulmasý amacýyla 2009
Yaþam"

bilgi

geçmiþ ürünlerin satýþý, gýda

Bakanlýðýn

görev

yeterli

neden olan ifadeler içeren

üretiminin engellenmesi
yetki,

altlýklarýndan 10.000 adet hazýrlanmýþ ve daðýtýmý yapýlmýþtýr.

tüm gýda üreten ve satan iþ

rol almasý, halk saðlýðýnýn

konusunda

edilmesi amacýyla ikram edilen içeceklerin altýna konulacak

Alo 174 Gýda hattýna; genel itibariyle gýda üreten ve

denetim

güvenilir

3.Kamu ve özel kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarý

tüketici temalý 10.000 adet þeffaf

mekanizmasýnda daha etkin bir

ve

kurþun kalem 50.000 adet hazýrlanmýþ ve ilköðretim

e-posta adresinden de ihbar, þikâyet ve bilgi talepleri

satan iþletmelerin hijyen kurallarýna aykýrý faaliyetler

6.Ýl Müdürlüðümüzce hazýrlanan dergi, teknik bülten,

ailelerine " Bilinçli Tüketici miyiz?" temasýný iþleyen 150.000
adet liflet, Ýlçe Müdürlüklerimiz ve Milli Eðitim Müdürlükleri iþ

aracýlýðýyla anýnda Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn ilgili

baþlanmýþtýr.

bir veri tabaný oluþturulmakta ve bu

sayede Türkiye'ye ait bir gýda risk haritasý

çýkarýlarak

Bak anlýk

Gý da

Eyl e m

P l an ý

hazýrlanmaktadýr. Bu kapsamda ayrýca; gýda güvenilirliði

hususunda riskli bölge ve riskli ürün gruplarý tespit edilerek

Bakanlýðýn denetim ve kontrol etkinliðinin artýrýlmasý da
hedeflemektedir.

13

MERA KANUNU

ve ÝLÝMÝZ UYGULAMALARI

25 Þubat 1998 tarihinde 4342 Sayýlý Mera Kanunu,
28 Þubat 1998 tarih ve 23272 sayýlý resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu Kanunun amacý;
daha önce çeþitli kanunlarla tahsis edilmiþ veya kadimden
beri kullanýlmakta olan mera, yaylak, kýþlak ve kamuya ait
otlak ve çayýrlarýn tespiti, tahdidi ile köy veya belediye
tüzel kiþilikleri adýna tahsislerinin yapýlmasýný, belirlenecek
kurallara uygun bir þekilde kullandýrýlmasýný, bakým ve
ýslahýnýn yapýlarak verimliliklerinin artýrýlmasýný ve
sürdürülmesini,
kullanýmlarýnýn
sürekli
olarak
denetlenmesini, korunmasýný ve gerektiðinde kullaným
amacýnýn deðiþtirilmesini saðlamaktýr.
4342 Sayýlý Mera Kanununun yürürlüðe
girmesinden sonra Ýlimizde Mera Komisyonu ve ilçelerde
görev yapacak Teknik Ekipler oluþturularak mera
çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.
Teknik ekipler görev alanlarýnda bulunan köy,
belde ve belediye sýnýrlarý içerisinde bulunan mera, yaylak
ve kýþlak alanlarýný 4342 Sayýlý Mera Kanunu çerçevesinde
yaptýklarý çalýþmalar ile belirleyerek tespit etmiþlerdir.
Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamýnda mera
olabilecek alanlarý da ayný çalýþma ile tespit edilmiþtir.
Tespiti yapýlan mera, yaylak ve kýþlak alanlarý ilgili köy ve
baðlý bulunduklarý belediyelerde aský tutanaklarý ile ilan
edilmiþtir.
Tespiti kesinleþen mera, yaylak ve kýþlak alanlarý ile
bunlarla ilgili sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen
alanlarý halkýn ortak olarak yararlanmalarý amacýyla, o
köy veya belediye tüzel kiþiliðine tahsis edilir. Tahsis
kararýnda, tahsis edilen yerin niteliði, miktarý, sýnýrlarý,
hayvan sulama ve geçit yerleri, tahsis amacý, otlatma
kapasitesi, aile iþletmelerinin büyükbaþ hayvan birimi
üzerinden otlatma hakký ve otlatabilecekleri hayvan sayýsý
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Sezgin ÜSTÜNDAÐ
Ziraat Mühendisi

gibi unsurlar dikkate alýnýr.

Mera kanunu çerçevesinde yapýlan tüm bu iþlemler
sonucu belirlenen mera, yaylak ve kýþlaklarýn tespit, tahdit
ve tahsisi çalýþmalarý 4342 Sayýlý Mera Kanununun 13
üncü maddesi kapsamýnda ilgili yerlerde ve belirtilen
sürelerde aský tutanaklarý ile duyurularak itiraz olmayan
ve haklarýnda dava açýlmayan kararlara ait mera, yaylak
ve kýþlak alanlarý tapu sicil müdürlüðüne gönderilerek
özel sicile kayýtlarý yapýlmýþtýr.

Ýlimiz il ve ilçelerinde bugüne kadar yapýlan
çalýþmalar sonucunda 128.548 da mera alaný, 4.920 da
Yaylak alaný, 9.669 da Otlak alaný ve Mera Kanununun 5.
maddesinin (b) bendi kapsamýnda tespiti yapýlan 21.343
da 5/b alaný olmak üzere toplam 164.480 da alanýn
tespiti yapýlmýþtýr.
Tespit Yapýlan Alanlar (da)

Mera ...................................................128.548
Yaylak......................................................4.920
Kýþlak .............................................................0

Otlak.......................................................9.669
Çayýr ..............................................................0

5/b........................................................21.343

TOPLAM ..............................................1
164.480

Tespiti yapýlan alanlarýn ise 92.044 da mera alaný,
8.300 da Otlak alaný ve Mera Kanununun 5 nici
maddesinin (b) bendi kapsamýnda tespiti yapýlan 94 da
5/b alaný olmak üzere toplam 100.438 da alanýn tahditi
yapýlmýþtýr.

Tahdit Yapýlan Alanlar (da)
Mera .....................................................92.044
Yaylak.............................................................0
Kýþlak .............................................................0
Otlak.......................................................8.300
Çayýr ..............................................................0
5/b...............................................................94
TOPLAM ..............................................1
100.438
Islah Çalýþmalarý
Islah çalýþmalarý ile 5 ilçedeki 14 köy ve beldede
yapýlmýþtýr. Uygulanan 14 adet ýslah projesinin toplam
proje tutarý 1.774.119 TL ve ýslah uygulanman alan
24.153 da'dýr. 4342 sayýlý Mera Kanunu çalýþmalarýnýn
tanýtýlmasý, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacýyla
hazýrlanan "Mera Kanunu Tanýtým Projesi" ile Türkiye
genelinde mera ýslah ve amenajman projeleri ve mera
kullanýmý
konularýnda
baþarýlý
olan
örnek
köy/belediyelerin belirlenerek "Altýn Bayrak" ile
ödüllendirilmesi hedeflenmiþtir. Karadeniz Bölgesinden
ise ilimiz Bafra ilçesi Emenli Köyü, Altýn Bayrak almaya
hak kazanmýþtýr.
Bafra ilçesi Emenli köyünde yapýlan ýslah projesi Ýl
Müdürlüðümüz ve Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü Müdürlüðü ile iþbirliði kapsamýnda
yürütülmüþtür. 2004 ile 2008 yýllarý arasýnda 1.114 da
alanda 33.250 TL tutar ile ýslah projesi yapýlmýþtýr. Proje
kapsamýnda meranýn 100 da'lýk kýsmýnda yabancý bitki
temizliði, 1.114 da'lýk kýsmýnda gübreleme yapýlmýþtýr.
Ayrýca merada otlayan hayvanlarýn güneþten
korunmalarý için 2 adet gölgelik ve su ihtiyaçlarýný
karþýlamalarý için 2 adette suluk yapýlmýþtýr. Mera ve
mera yönetimi konularýnýn önemi konusunda mera
yönetim birliðine, köy halkýna ve ilköðretim okulu
öðrencilerine eðitim verilmiþtir.
Tahsis Amacý Deðiþikliði
Ýlimizde bugüne kadar 4342 Sayýlý Mera
Kanununun 14. maddesi kapsamýnda tahsis alaný
deðiþikliði müracaat sayýsý 117 adettir. 117 adet baþvuru
ile 268 adet ve 12.340 da mera parselinin tahsis amacý
deðiþikliði
talebinde
bulunulmuþtur.
Yapýlan
baþvurulardan 68 adet baþvuru ve 202 adet mera
parseline ait toplam 9.296 da alanýn tahsis amacý
deðiþikliði uygun bulunmayarak red edilmiþtir. Yapýlan
baþvurulardan 44 adet baþvurunun tahsis amacý
deðiþikliði talebi uygun bulunmuþtur. Tahsis amacý
deðiþikliði yapýlan alana ait 55 adet mera parseli
bulunmakta olup bu alanlarýn toplam yüzölçümü
2.635,80 da'dýr. 5 adet müracaata ait 11 adet mera
parseldeki toplam 408,10 da'lýk alanýn halen
Komisyonda iþlemleri devam etmektedir.
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19 MAYIS ÝLÇESÝNDE
KESTANE AÐAÇLARINDA

AÞILAMA ÇALIÞMALARI

2011 YILININ ÝKÝNCÝ

BAV TOPLANTISI YAPILDI
Bakanlýðýmýz

talimatlarý

doðrultusunda

yapmakta olduðumuz 2011 yýlý BAV (Bilgi Alýþ Veriþ)

toplantýlarýnýn ikincisi 27 Mayýs 2011 cuma günü Ýl
Müdürü Kadir GÜVEN baþkanlýðýnda, 7 Þube
Müdürü,

17

Ýlçe

Tarým

Müdürü

ve

konu

uzmanlarýnýn katýlýmý ile Müdürlüðümüz toplantý
salonunda yapýldý.

Toplantýda açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürü

Kadir GÜVEN; bazý ilçelerimizde görülen eleman

sýkýntýsýný Bakanlýðýmýzla yaptýðýmýz görüþmeler
OMÜ Fýndýk ve Diðer Sert Kabuklu Meyveler

Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü,

Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü ve 19 Mayýs Ýlçe Tarým

Müdürlüðü ile müþtereken 19 Mayýs Ýlçesi'ne baðlý
Cerekli, Fýndýklý, Kösedik, Ormancýk, Yeþilyurt ve

Aydýnpýnar köylerinde 30 Mayýs - 01 Haziran 2011
tarihlerinde kestanede deðiþtirme aþýsý yapmýþtýr.

Aþý iþlemlerinde OMÜ Ziraat Fakültesinde

2009 - 2010 yýllarýnda tescil edilen Serdar,
Marigoule, Erfalak ve Ünal çeþitleri kullanýlmýþtýr.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Ümit SERDAR bu
çeþitlerden Marigoule ve Serdar'ýn kestane kanseri
hastalýðýna
çeþitlerin

daha

ise

bu

dayanýklý

çeþitlere

olduðunu,
tozlayýcý

diðer

olarak

kullanýldýklarýný, Serdar çeþidinin yýlda iki defa
çiçeklenmesi nedeniyle arýlar açýsýndan da önemli
bir çeþit olduðunu vurgulamýþtýr.
16

neticesinde

kýsa

zamanda

çözüme

kavuþturacaklarýný, Çarþamba, Vezirköprü, Ayvacýk
Ýlçe Müdürlüklerinin hizmet binalarý ile ilgili

düzenleme çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý en kýsa
zamanda bitirilmeye gayret edileceðini söyledi. Ýl

Müdürü GÜVEN bazý teknik ve idari konularda kýsa
bilgiler vererek toplantýnýn ilimize ve ülkemize hayýrlý
olsun dileklerini iletti.

Daha sonra toplantý gündemini oluþturan;

-2011 yýlý ilk 4 aylýk gýda faaliyeti sonuçlarýnýn

deðerlendirilmesi ve denetimlerde karþýlaþýlan
sorunlar.

-Entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi ve

bitkisel üretimde kullanýlan kimyasallarýn kayýt altýna
alýnmasý.

-Hayvancýlýk

iþletmelerinde

kimliklendirme ve hareket
-2011

Yýlý

fuar

kayýt

faaliyetlerinin

deðerlendirilmesi ve 2012 yýlý fuar çalýþmalarý
-Ýl/Ýlçe

deðerlendirilmesi

Yayým

programlarýnýn

- TÝKAS

- Tuta zararlýsý

konularý görüþülmüþ olup gündem maddeleri

ile ilgili sorunlar, eksiklikler ve yapýlmasý gerekenler
tartýþýlarak çözüm önerileri ortaya konmuþtur.
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ARICILIK KONUSUNDA

HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM DÜZENLENDÝ

Ýl Tarým Müdürlüðü Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þube

Müdürlüðünce verilen eðitime il ve ilçe müdürlüklerimizde
bulunan teknik elemanlar katýldý. Eðitim taleplerini

yerinde çözmek amacýyla bu konuda görev yapacak olan

teknik elemanlarýn da eðitime alýndýðýný belirten Ýl Müdürü
Kadir GÜVEN, "Arýcýlýðýn toprak varlýðýna baðlý olmaksýzýn

yapýlabilen bir tarýmsal uðraþý olmasý ve iþgücü olanaklarý
saðlamasý, arý ve arý ürünlerine týp sektöründe
kullanýlmasý (Apiterapide) arýcýlýðýn ülkemizdeki önemini
daha

da

artýrmaktadýr.

Arýcýlarýmýzýn

geleneksel

kurslarýnýn

artýrýlmasý

yöntemleri býrakýp; modern ve ekonomik amaçlý arýcýlýk
yapmalarý

için

arýcýlýk

gerekmektedir. Samsun koloni sayýsý bakýmýndan
Karadeniz'de 2. sýrada yer almakta fakat üretilen koloni

baþýna bal verimi ise düþüktür. Samsun Ýlinde arýcýlýk
potansiyeli, bugün üretilebilenin en az 2-3 katýný üretmeye
uygun olup; fazla verim almanýn koþulu ise bölge florasý,
iklim koþullarý olduðu gibi bilinçli arýcýlýk yapmak baþta
gelmektedir" dedi.

Daha sonra Ýl Müdürlüðümüz elemanlarýndan Dr.

Ali KORKMAZ ana arý ve arý yetiþtiriciliði konularýnda Ýlçe
müdürlüklerimizdeki

arýcýlýk

kursu

veren

elemanlara yönelik 2 günlük eðitim vermiþtir.
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teknik

BAFRA'DAN HABERLER

Amasya Ýline Teknik Gezi Düzenlendi
21 Ekim 2011 tarihinde Amasya Ýlinde
düzenlenen Amasya Uluslararasý Atatürk Kültür ve
Sanat Festivali etkinlikleri kapsamýnda, Amaysa
Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Kiraz
Teþvik Yarýþmasý"na Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet
DURSUN ve Bafra Ýlçe Tarým Müdürlüðü teknik
elemanlarý (8) olarak ziyarette bulunuldu.
Teþvik yarýþmasý programý öncesi Amasya Ýline
Baðlý Kýþlak Köyünden bir çiftçinin kiraz bahçesi
ziyaret edilerek Amasya Ýlinde kiraz üretimi,
yetiþtiriciliði, hastalýk ve zararlýlarla mücadele
yöntemleri ve pazarlama konularýnda çiftçi ile
görüþmeler yapýldý. Tarým Ýl Müdürlüðü tarafýndan
düzenlenen "Kiraz Teþvik Yarýþmasý"nda dereceye
girenlere ödülleri törenle verildi.

Fener Köyünde Süt Sýðýrý Yetiþtiriciliði Kursu

Ýlçemiz Fener Köyünde Süt Sýðýrý Yetiþtiriciliði
Kursu düzenlenmiþtir. Fener ve Sahilkent Köyü
Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifinin, Tarým Bakanlýðý
kaynaklý olarak uygulamaya baþladýðý 40 aile x 6
Baþ Damýzlýk Gebe Düve Projesi kapsamýnda
Projede yer alan kooperatif ortaklarý baþta olmak
üzere çiftçilerimize Süt Sýðýrý Yetiþtiriciliði Kursu
düzenlenmiþtir.

Halk Eðitim merkezi ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü
iþbirliði ile düzenlenen kurs 16.03.201107.04.2011 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Fener Köyü Muhtarlýðý Konuk Evinde düzenlenen
kursa 22 çiftçi katýlmýþtýr.17 iþ günü süren kurs
boyunca çiftçilere; Süt Sýðýrý Yetiþtiriciliði adý altýnda
a-Ahýr Kurma b-Besleme ve Bakým Yapma cÇoðaltma d-Hastalýklara Karþý Koruma ve
Mücadele Etme e-Sütü Deðerlendirme konularýnda
Ýlçe Müdürlüðümüz teknik elemanlarýndan Ziraat
Mühendisi Mehmet GÜREÞ ve Sakine ÞÝÞMAN ile
Veteriner Hekim Erdem SAKA eðitim vermiþlerdir.
Haydi Süt Ýçelim

Saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesi için süt üretimi
ve tüketimini artýrmak, her yaþta her bireye süt içme
alýþkanlýðýný kazandýrmak, süt ve süt ürünlerinin
besin deðeri konusunda bilinçli bir toplum
oluþmasýný saðlamak hepimizin görevidir.

Geliþme çaðýndaki çocuklar baþta olmak
üzere herkesin saðlýðý için mutlaka süt tüketmesi
gerekmektedir. Süt, kemiklerin oluþumunda ve
geliþiminde etkili olan kalsiyum ve fosfor
minerallerinin yaný sýra vitaminler ve diðer
mineralleri de bol miktarda içermektedir. Okul
çaðýndaki çocuklarýn süt tüketmeleri onlarýn zihinsel
ve fiziksel geliþmelerine, boylarýnýn uzamasýna katký
saðlayacaktýr. Sütün ise, insanlara yeterince
tanýtýlmasý ve özendirilmesinde ailelerimize
çocuklarýna sütü özendirmeleri konusunda önemli
görevler düþmektedir. Ýlçe Tarým Müdürlüðü olarak
öðrencilerimize sütü sevdirebilmek ve süt içme
alýþkanlýðýný kazandýrabilmek amacýyla ,Bafra Gazi
Ýlk Öðretim Okulunda öðrencilere sütle ilgili sunu
yapýlmýþ, Genç Marketin Katkýlarýyla Çocuklara
Ülker Ýçim Süt ve Ýl Müdürlüðümüzün hazýrlamýþ
olduðu 174 Alo gýda þikayet hattýnýn magnetlerinin
ve araba kokularýnýn daðýtýmý gerçekleþtirildi.
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LADÝK

BUZAÐI

15. Akdað Yayla Þenlikleri kapsamýnda Ladik
ilçesinde 02 Temmuz 2011 cumartesi günü buzaðý
yarýþmasý düzenlendi.
Yarýþma Ladik Belediye Baþkaný Mehmet
KARAHAN'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. Açýlýþ
konuþmasýnda "Ladik'te hayvancýlýk potansiyelinin kültür
ýrkýna yönelik arttýðýný, artmasý için ellerinden gelen
çabayý sarf ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini
belirtti."

Ýl Tarým Müdürü Kadir GÜVEN' de yaptýðý
konuþmasýn da "Samsun'da 303 bin civarýnda hayvan
varlýðýmýz var. Bu kapsamda deðerlendirdiðimizde Ladik
ilçemizin 15.500-15.000 hayvan ile yaklaþýk Ýl geneli
hayvanýn % 5'i civarýnda bir hayvana tekabül eden miktarý
var. Ancak ilçe potansiyeli itibari ile baktýðýmýzda ilçedeki
kültür hayvan varlýðý açýsýndan da en iyi ilçelerimizden
birisi. 2006 yýlýndan itibaren Kýrsal Kalkýnma yatýrýmlarý
çerçevesinde alet ekipman olarak verdiðimiz desteklerde
ilçemizi de bu yýl 34 proje ile destekledik ve bu 170 bin
civarýnda. Kýrsal Kalkýnma yatýrýmlarý programý
kapsamýnda 600 bin TL. tutarýndaki bir projenin % 50 'sini
bu yýl içinde destekleyeceðiz. Ýnþallah hayvancýlýða katkýsý
olmasý adýna bundan sonrada bu tür projelerin hep
destekleneceðini belirterek, bundan sonraki süreç
içerisinde de ben projelerin devamýný bekliyorum." dedi.
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Yarýþmada;
Montofon Irký
1.Cevat KARA
2.Mustafa MAÐRUL
3.Recep DUMAN
4.Recep HANÇER
5.Abdullah ÇAY

Son olarak Ladik
Kaymakamý Kadir PERÇÝ
yaptýklarý konuþmalarýnda
"Orta
Karadeniz'de
et
markalarý yaratmak istiyorsak,
bu bölgenin hayvancýlýðýný biz
yönlendirmek istiyorsak bir þeyler
yapmamýz lazým. O da muhakkak
lokomotif olan büyük iþletmeler
olmasý lazým" dedi.

Simental Irký
1. Mustafa Kýyak
2. Pembe ÇETÝNKAYA
3. Tuncay SANCAK
4. Alemdar SANCAK
5. Cemal SEPETÇÝ

Holstein Freise
1. Ladik Et
2. Mehmet BAÞOÐLU
3. Emre KAYHAN
4. Mehmet BAÞOÐLU
5. Þenel ATABEY

Dereceye girmiþlerdir, ayrýca Þarole et ýrký olarak yarýþmaya katýlan Kadir ERENLER ve Mustafa KIYAK adlý
yetiþtiricilerin buzaðýlarý Mansiyon özel ödülüne layýk görüldüler.

Buzaðý
Yarýþmasýnda
dereceye
girenlere
Ladik
Kaymakamý Kadir PERÇÝ, Ýl Tarým
Müdürü Kadir GÜVEN ve Ladik
Belediye Baþkaný Mehmet
KARAHAN tarafýndan
ödüller verildi.
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BAFRA'DA

Nurettin MEMÝÞ

DAMIZLIK SIÐIR DAÐITIMI

Ýlimiz Bafra Ýlçesi S.S. Fener ve Sahilkent Köyleri
Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifince uygulanan Hayvancýlýk
Projesi kapsamýnda Kooperatif ortaklarýna 240 Adet
Damýzlýk Holstein Irký Gebe Düve daðýtýlmýþtýr.
Kooperatif 2005 yýlýnda kurulmuþ olup, Tarým
Bakanlýðýnca 2009 mali yýlýnda Yatýrým Programýna
alýnmýþtýr. Kooperatife uygulanan Proje Bakanlýðýn tip
projelerinden 240 Baþlýk ( 40 Aile X 6 Baþ ) Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiriciliði Projesi olup, proje kapsamýnda önce
sabit yatýrýmlar (Ahýr Ýnþaatlarý, Ýþletme Binasý inþaatý, Süt
toplama tanký ve müþtemilatlarý ile diðer makine
ekipmanlarý, slaj makinesi, yem ezme makinesi)
tamamlanmýþtýr.

Ziraat Mühendisi

Kooperatifin ihtiyacý olan Damýzlýk Gebe Düveler

Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünün Bursa Karacabey

Tarým Ýþletmesinden temin edilmiþ ve 40 Kooperatif
ortaðýna 6 þar adet Gebe Düve daðýtýlmýþtýr. Uygulanan

projenin Toplam yatýrým tutarý 4.724.044,12 TL olup,
2.144.395 TL' lik kredi kullandýrýlmýþtýr.
Uygulanan

projeler

kullandýrýlan krediler ilk yýlý

kapsamýnda

ortaklara

ödemesiz ikinci yýlý faiz

ödemeli geri kalaný beþ yýlda 5 eþit taksit + faiz þeklinde
planlanmýþ ve mevzuat gereði % 4 faiz uygulanmýþtýr.

ENTEGRE KONTROLLÜ ÜRÜN YÖNETÝMÝ

TANITIM TOPLANTISI

Ýlimizde uygulamaya konulacak Entegre Kontrollü
Ürün Yönetimi Projesi kapsamýnda Bakanlýk Koordinatörü
Dr. Kadir MELAN ve Ziraat Mühendisi Yalçýn OCAK
tarafýndan 02/06/2011 tarihinde saat 10:00 da Ýl Tarým
Müdürlüðünde bilgilendirme toplantýsý düzenlenmiþtir. Söz
konusu toplantýya Terme, Çarþamba, Tekkeköy, Bafra,
Alaçam, Ondokuzmayis, Ýlkadim, Atakum, Canik Ýlçe
Tarým Müdürleri ile konu sorumlusu Ziraat Mühendisi ve
Proje Uygulamasýnýn planlandýðý köylerdeki Tarým
Danýþmaný teknik personel katýlmýþtýr. Toplantýda bitkisel
üretim faaliyetlerinde kullanýlan kimyasallarýn kayýtlý
izlenilebilir ve tavsiyeler doðrultusunda kullanýlmasý
amacýyla bu projenin önemli oldugu belirtildi

bilincinin arttýrýlmasý ile pazarlama kolaylaþtýrýlacak ve
pazarlama imkânlarý arttýrýlacak, yapýlan çalýþmalar özel
sektörün ve tüm üreticilerin katilimi ile yaygýnlaþtýrýlacak,
teknik elemanlarýn ve üreticilerin bilgi ve tecrübesi
arttýrýlacak, bilinçli üretici ve bilinçli tüketici toplumu
oluþturulacaktýr.

Proje kapsamýnda Canik Ýlçesi Demirci köyü
Tarým Danýþmaný Zir.Müh. Þevket SAHIN tarafýndan;
Demirci Köyü ve çevresinde bulunan köylerdeki
üreticilerin katilimi ile düzenlenen çiftçi toplantýsýnda Dr
Kadir MELAN tarafýndan proje tanýtýmý yapýlmýþtýr.
EKÜY Projesi kapsamýnda 2011 yýlýnda
ilimizde elma, þeftali ve domateste çalýþma yapýlacak
olup Proje ile Bakanlýk özel sektör iþbirliði geliþtirilecek,
tarladan sofraya güvenilir taze sebze ve meyve üretimi ve
güvenilir gýda aðý sistemi oluþturulacak, tarýmsal üretim
aþamasýnda insaný, çevreyi ve hayvan saðlýðýný tehdit
eden risk unsurlarý giderilecek, iç tüketim ve ihracat için
saðlýklý, güvenilir ve kontrollü ürün yetiþtirilecek, tarýmsal
üretimde
izlenebilirlik
saðlanacak,
ürünler
belgelendirilecek (entegre ve kontrollü ürün belgesi, logo
ve mavi bayrak), ürünlerin tanýtýmý yapýlacak, tüketici
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HACILIÇAY KÖYÜNDE
ÝYÝ TARIM UYGULAMALARI

TARLA GÜNÜ

Çarþamba Ovasýnda saðlýklý Tarým ürünleri
yetiþtirme parolasýyla yola çýkýlarak yapýlan Ýyi Tarým
Uygulamalarý ile ilgili Tarla günü Ýlçemizin Hacýlýçay
köyünde 02.06.2011 Perþembe günü yapýldý. Tarla
gününe Çarþamba Kaymakamý, Samsun Tarým Ýl
Müdürü, Çarþamba Ýlçe Tarým Müdürü, Þube Müdürleri,
Migros Satýn Alma Müdürü, teknik personeller ve çiftçiler
katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Tarým Müdürü
Çarþamba ovasýnda saðlýklý Tarým
Osman AKMAN "Ç
ürünü" yetiþtirme parolasýyla yola çýkýldýðýný, bu
doðrultuda toplam 805 dekar alanda iyi tarým
uygulamasýna geçildiðini, 70 dekar alanda örtü altý,
544 dekar alanda þeftali, 93 dekar alanda elma, 97
dekar alanda kivi yetiþtiriciliðinde iyi
tarým
uygulamalarýna geçildiðini, bunun Çarþamba'da bir
baþlangýç olduðunu, iyi tarým uygulamalarýnýn
önümüzdeki yýllarda artarak devam edeceðini
konuþmasýnýn sonunda ise iyi tarým uygulamalarýnda
kullanýlacak malzemelerin temininde katký saðlayan
Ziraat Odasý Baþkanlýðýna da teþekkürlerini sunarak
konuþmasýný tamamladý.Ýl Müdürü Kadir GÜVEN, iyi
tarým uygulamalarý desteklemelerinden bahsederek örtü
altý yetiþtiricilerine 80 TL., diðer yetiþtiricilere ise 20 TL
destekleme yapýlacaðýný söyledi.
Ýlçe Kaymakamý Nusret ÞAHÝN yaptýðý konuþmada,
iyi tarým uygulamalarýnýn daha önceden de Çarþambalý
çiftçiler tarafýndan uygulandýðýný ancak her þeyde
olduðu gibi bunun da bir etiketinin yani sertifikasýnýn
olmasý gerektiðini söyledi. Avrupa ülkelerinde tarým
bilinci ile yýllar önce bu çalýþmalarýn yapýldýðýný bizlerin
de ayný þekilde devam etmemiz gerektiðini söyleyen
Sayýn ÞAHÝN, projenin Ýlçemize hayýrlý olmasýný dileyerek
sözlerini bitirdi.
Tarla gününün sonunda Çarþamba
ovasýnýn deðiþik köylerinden toplam 40 çiftçiye törenle
iyi tarým uygulamalarýnda üretim alanlarýnda
kullanacaklarý malzemeler, Çarþamba Kaymakamý, Ýl
Tarým Müdürü ve Ýlçe Tarým Müdürü tarafýndan törenle
verilerek toplantý sona erdi.
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ÇATKAYA'DA

SÜT SIÐIRCILIÐINI
GELÝÞTÝRME PROJESÝ

Ýlkadým Kaymakamlýðý SYDV vakfý finansmaný,
Ýlçe Tarým Müdürlüðü teknik desteði ile Gelir Getirici
Proje kapsamýnda Süt Sýðýrcýlýðýný Geliþtirme Projesi
uygulanmýþtýr. Proje kapsamýnda

Ýlçemiz Çatkaya

köyünden sosyal güvencesi olmayan 4 çiftçimize 2 þer
adet yöremize uygun, et ve süt verimi yüksek olan
Simental ýrký gebe düve daðýtýmý yapýlmýþtýr. Proje ile
çiftçimize bir yýllýk hayvan hayat sigortasý dahil olmak
toplamda 72.000 TL. lik bir destek saðlanmýþ olup,
çiftçimiz bu bedeli ilk iki yýlý ödemesiz olmak kaydý ile
toplam 8 yýlda faizsiz olarak geri ödeyecektir.
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MERSÝN BALIÐI YAVRULARININ

DOÐAYA SALINIMI

Bakanlýðýmýzca, FAO Teknik Destek Yardým
Programý kapsamýnda ve Tarýmsal Üretim ve
Geliþtirme Genel Müdürlüðümüzün iþbirliði ile
hazýrlanarak
FAO tarafýndan kabul edilen
''Türkiye'deki Mersin Balýðý Populasyonlarýnýn
iyileþtirilmesi:Habitat Deðerlendirmesi ve Stok
Takviyesi''
projesi kapsamýnda DSÝ VII. Bölge
Müdürlüðü Amasya-Yedikýr Su Ürünleri Ýstasyonunda
Mersin Balýðý yavrularý üretimi yapýlmaktadýr.Bu proje
ile Türkiye'deki Mersin Balýðý stoklarýnýn iyileþtirilmesi ve
stok çalýþmalarý yapýlmaktadýr.Elde edilen Mersin Balýðý
yavrularý markalanmýþ olarak Yeþilýrmak,Kýzýlýrmak ve
Sakarya nehirlerinde belirlenmiþ noktalara býrakýmý
saðlanacaktýr.
Bu proje çerçevesinde 5 Mayýs Perþembe günü
Yeþilýrmak nehrine Mersin Balýðý yavru salýnýþý
gerçekleþmiþtir. Mersin Balýðý salýnýþý öncesinde Tarým
Bakanlýðý,Çevre ve Orman Bakanlýðý,FAO temsilcileri
ile Ýlçe Kaymakamý ve Ýlçe Belediye Baþkanýnýn
katýlýmlarýyla Çarþamba Ýlçesinde Cemil Þensoy Kültür
Merkezinde saat 14:00'de toplantý yapýlmýþtýr. Toplantý
sonrasý Mersin Balýðý yavrularý belirlenen noktalardan
salýnýþý törenle gerçekleþtirilmiþtir.
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ÝLÝMÝZ 2011 YILI TAHMÝNÝ

FINDIK REKOLTESÝ BELÝRLENDÝ

Ýlimiz 2011 yýlý çotanak sayýmý esasýna göre

rekolte tespit çalýþmalarý, 27-30 Haziran 2011
tarihlerinde, Ýlimiz üretim alanýnýn %82'sini oluþturan

Ayvacýk, Çarþamba, Salýpazarý ve Terme Ýlçelerinde,

belirlenen ve iþaretlenen fýndýk bahçe, ocak ve
dallarýnda Ýl Komisyon Üyelerince yapýlan çotanak
sayýmlarý esas alýnarak elde edilen veriler ve Ýlimiz

üretim alanýnýn % 18'lik kýsmýný oluþturan diðer
Ýlçelerimizde de Ýlçe Komisyonlarýnca bildirilen

veriler ýþýðýnda 01.07.2011 tarihinde Ýl Müdürü
Kadir Güven bakanlýðýnda toplanan Ýl Komisyon
Üyeleri ile karara baðlanmýþtýr.

Ýlimiz 80.844 hektar alandan tahmini 78.926

ton fýndýk üretimi olacaðý belirlenmiþtir. Bu üretim

normal þartlar altýndaki üretim miktarýndan % 19
düþük gerçekleþecek üretimdir.
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ÝLÝMÝZDE GÖREV YAPAN GIDA DENETÇÝLERÝNÝN

YENÝ KIYAFETLERÝ TANITILDI

5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri, Bitki Saðlýðý,
Gýda ve Yem Kanunu gereðince her türlü gýda ve
yemin üretim, pazarlama ve satýþý Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý'nýn denetimi altýna gerçekleþtirilmektedir.
5996 sayýlý Kanun gereði Bakanlýðýmýz yetki ve
sorumluluðunda bulunan gýda-yem denetim
hizmetlerinde görevli personelin diðer kiþilerden ayýrt
edilmesi için tek tip kýyafet uygulamasýna geçilmiþtir.
Bu kapsamda Bakanlýðýmýz talimatý ile Samsun Ýl Tarým
Müdürlüðümüzce gýda denetçilerine yazlýk ve kýþlýk
olmak üzere yelek ve monttan oluþan kýyafetler temin
edilmiþtir.
Samsun Ýl Tarým Müdürlüðümüzce gýda
denetçilerine yazlýk ve kýþlýk kýyafet tanýtým töreninde
bir konuþma yapan Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN; "Yeni
uygulamaya göre bundan böyle gýda ve yem
denetimlerinde görevli Ýl Tarým Müdürlüðü personeli
bu kýyafetleri giyecek olup, iþyeri sahipleri denetim
görevlilerini kolayca tanýyabileceklerdir. 2011 yýlýnýn ilk
dört ayýnda Ýl Müdürlüðümüz gýda denetçileri
tarafýndan 4.380 adet gýda ve yem denetimi
yapýlmýþtýr. Denetimlerde 213 adet numune alýnmýþ
olup; laboratuar analizleri neticesinde 172 adet
numune olumlu, 41 adet numune ise olumsuz olarak
sonuçlanmýþtýr. Yine ilk dört aylýk denetimler
sonucunda uygun üretim veya satýþ yapmayan 51 adet
gýda iþletmesine toplam 441.000 TL. idari para cezasý
uygulanmýþtýr. "Tarladan Sofraya Güvenilir Gýda"
sloganýyla, halkýmýzýn güvenilir gýda teminine yönelik

yapmýþ olduðumuz çalýþmalar ve denetimler tüm
hýzýyla devam edecektir. Bu baðlamda tüketicinin
bilinçlendirilmesi, gýda güvenliði ve gýda iþyerlerinin
iyileþtirilmesi asýl hedefimizdir" dedi.

"ORGANÝK TARIM "
TOPLANTISI

Ýl Tarým Müdürü Kadir GÜVEN Ýlk köy ziyaretini

"Organik Tarým" konulu toplantýsý Ýle Canik Ýlçesi

Yeniköy de gerçekleþtirdi. Canik Ýlçesi Yeniköy
Muhtarlýðý ve köy halkýnýn talepleri doðrultusunda 16
Nisan 2011 Cuma günü

Ýl Tarým Müdürü Kadir

GÜVEN, Ýl Özel Ýdaresi ARGE daire Baþkaný Eyüp

ELMAS, Ýlçe Tarým Müdürü Yener GÜNAY, ÇEY Þube
Organik Tarým Birim sorumlusu Ziraat Mühendisi
Mehmet Ali YETGÝN ve Bafra Meslek Yüksek Okulu

Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal AYAN ve köy
halkýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

Ýl Tarý m Müdür ü Kadir GÜ VEN çiftçilere

hitabýnda "Organik tarýmýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve
geliþtirilmesi amacýyla

yeni tarým tekniklerinin

çiftçilerimize aktarýlmasý ve geliþtirilmesinin görevinin
kurumumuzun görevi olduðunu, bu güne kadar
Bakanlýðýmýz ve Ýlimizde organik tarým çalýþmalarý

konusunda yapýlan çalýþmalara katkýda bulunanlara
ve Samsun Ýl Özel idaresinin yapmýþ olduðu

finansman desteðinin her geçen yýl aratarak devam
ettiðini, bu nedenle Ýlimizde diðer tarýmsal konular

yanýnda organik tarýmýn yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda

yapýlan çalýþmalara maddi destek saðlayan Sayýn
Valimiz ve Ýl Özel Ýdaremize teþekkür eder katkýlarýnýn

devamýný bekliyoruz dedi. Yeniköy çiftçilerinin insana,

çevreye ve doðaya dost tarýmsal üretim olan organik
tarýmý seçtikleri ve yeni üreticilerin organik tarýma
baþlamasýndan dolayý kývanç duyduðunu " belirtti.

Toplantýda Ýl Özel Ýdaresi ARGE Daire Baþkan V.

Eyüp ELMAS' da Ýl Özel Ýdaresinin organik tarým
konusunda

desteklerinin

devam

edeceðini

ve

köylerinde ekoturizme de önem vermelerini belirtti.

Daha sonra Organik Tarým Nedir? Neden Organik
Tarým yapmalýyýz? Organik Bitkisel Üretim faaliyetleri
konusunda

Ziraat Mühendisi Mehmet Ali YETGÝN

çiftçileri bilgilendirdi. Bilgilendirme sonunda çiftçilerin
sorularý cevaplandýrýldý.
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Ýl Teknik Komite Toplantýsý

Yapýldý

Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerinin

Düzenlenmesine

Dair

Yönetmelik

gereðince

oluþturulan Ýl Teknik Komitesi 2011 yýlýnýn ilk
toplantýsýný

Tarým

Ýl

Müdürü

Kadir

GÜVEN

baþkanlýðýnda komite üyeleri ve ilimizde görev yapan
ve

yapacak

tarým

danýþmanlarýnýn

katýlýmýyla

02.05.2011 tarihinde Ýl Müdürlüðümüz toplantý
salonunda gerçekleþtirdi.

2011 yýlýnda tarýmsal yayým ve danýþmanlýk

hizmeti verecek kurum, kuruluþ ve serbest tarým
danýþmanlarýnýn yapmasý gerekenler hakkýnda Çiftçi
Eðitim ve Yayým Þube Müdürlüðü personellerinden

Ziraat Mühendisi Yaþar BUDAK tarafýndan toplantýya

katýlanlara genel bilgilendirme yapýldý. Ayrýca,
toplantýda ilimizde 2010 yýlýnda tarým danýþmanlýðý
görevini yürüten TARIM danýþmanlardan Hakan

ZENGÝN, Ýsmail KASÝK, Pýnar ÖGE ve Serdar ÇAKIR
tarafýndan 2010 yýlý çalýþmalarý ve karþýlaþtýklarý

sorunlar hakkýnda komite üyelerine genel bir
bilgilendirme yapýldý. Toplantý sonunda mevcut durum
ve sorunlar üzerine kararlar alýndý.

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA

EÐÝTÝM SEMÝNERÝ

IPARD programýný geniþ kitlelere etkin bir þekilde

tanýtmak ve uygulamasýný saðlamak amacýyla Ýl ve Ýlçe

Müdürlüklerimizde görevli teknik personel ile 4-b
statüsünde görev yapan tarým danýþmanlarýna yönelik

17-18 Mayýs 2011 tarihinde 2 günlük eðitim
verilmiþtir.

Eðitimin açýlýþ konuþmasýný yapan Tarým ve

Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Samsun Ýl

Koordinatörü Bülent TURAN, "IPARD Programýný
uygulayacak olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme

Kurumu

(IPARD

Ajansý)

ve

Ýl

Koordinatörlükleri 18 Mayýs 2007 tarih ve 5648 sayýlý

Kanunla kurulduðunu, Kýrsal Kalkýnma (lPARD)

Programý uygulanmasý süresince faydalanýcýlara
kullandýrýlacak destek miktarý 874 milyon Avro' su

Avrupa Birliðinden olmak üzere toplam 1 milyar 165
milyon Avro olduðunu belirterek faaliyetleri, IPARD
Programý

ve

program

kapsamýnda

verilecek

desteklerin kýrsal kalkýnma konusunda saðlayacaðý
faydalar hakkýnda bilgiler verdi.

Samsun Ýl Tarým Müdürü Sayýn Kadir GÜVEN,

ilimizde 81 sözleþmeli personelin bulunduðunu, köy ve
beldelerde görev yaptýklarýný ve hizmeti çiftçinin
ayaðýna götürmeye gayret ettiklerini vurgulayarak

Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýndaki

projeler hakkýnda burada alacaklarý bilgileri yine
çalýþma bölgelerinde çiftçilere aktaracaklarýný ifade
etti.

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Strateji Geliþtirme

Daire Baþkanlýðýndan Yük. Zir. Mühendisi Seher
MUÐLA tarafýndan Kýrsal Kalkýnma (lPARD) Programý
hakkýnda

genel

bir

sunum

yapýldý.

Program

doðrultusunda Bakanlýk uzmanlarý ile Tarým ve Kýrsal
Kalkýnmayý

Destekleme

Kurumu

Samsun

Ýl

Koordinatörlüðünde görev yapan uzmanlar tarafýndan
30

proje uygulamalarý hakkýnda bilgiler verildi.
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KAÇEP KAPSAMINDA 15 KADIN ÇÝFTÇÝMÝZE

ALTIN ÇÝLEK FÝDESÝ DAÐITILDI
K ad ý n

Ç i f t çi l e r

T ar ý m s al

Y a yý m

SEBZE FÝDESÝ DAÐITIMI
YAPILDI

Pr o je si

kapsamýnda; Bafra, Çarþamba, Canik, Terme ve 19

Mayýs ilçelerinde 15 kadýn çiftçiye 15 dekar alanda
üretim yapmak üzere 15.000 adet Altýn Çilek fidesi
ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. Ayrýca altýn çilek üretimi

yapan bu üreticilerimize damla sulama sistemi
malzemeleri de ücretsiz olarak proje kapsamýnda
verilmiþtir.

Proje hakkýnda bilgi veren Ýl Müdürlüðümüz

teknik elemanlarýndan Ziraat Yüksek Mühendisi Ýlkay
GÜVENÇER "Kadýn çiftçilerimize yönelik sürdürülebilir
tarým faaliyetleri ile ilgili il ve ilçelerimizde çeþitli

araþtýrmalar yaptýk. Yapýlan çalýþmalar sonucunda

ilimizin florasýnda alternatif ürün olarak altýn çileðin
yetiþtiðini belirledik" dedi.

Çiftçi Eðitimi ve Yayým Þube Müdürü Erol BAÞ

konu ile ilgili olarak; Kadýn çiftçilerimize yönelik olarak

sürdürülen KAÇEP ile, kýrsal kesimde yaþayan çiftçi

kadýnlarýmýza tarýmsal konularda yeni metotlarla

çalýþmalarý, aile ekonomilerine ve bölge ekonomisine
katký saðlamalarýnýn amaçlandýðýný, Samsun ilinin
2010 yýlýnda bu projeye dahil olduðunu, 2010'da

ilimizde süs bitkilerine yönelik çalýþmalar yapýldýðýný

ifade etmiþtir. 2011 yýlýnda da altýn çilek yetiþtiriciliðini

Ýl Özel Ýdaresi kaynaklý "Sebzeciliði Geliþtirme

Projesi" ile Ýlimiz çiftçilerini sebze üretimine teþvik etmek,

üretim miktarlarýný artýrmak ve küçük sulanabilir
arazilerden

yüksek

kazançlar

göstermek amaçlanmaktadýr.

saðlanabileceðini

Proje kapsamýnda; Ýl Tarým Müdürlüðünce avza,

Vezirköprü, Ladik, Alaçam, Çarþamba, Ondokuzmayýs,
Canik ve Salýpazarý Ýlçelerimize %50 katký payý alýnarak

toplam 100 bin Hibrit Domates, 125 bin Hibrit biber
fidesi daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir.

Konu ile ilgili olarak Ýl Tarým Müdürü Kadir

GÜVEN yaptýðý açýlmada, sulamaya yeni açýlan
alanlarda kuru tarýmdan sulu tarýma geçiþi saðlamak,

sebzeciliði geliþtirmek ve birim alandan elde edilen

bölgemizde yaygýnlaþtýrarak, kadýn çiftçilerimize

ürün miktarýný artýrmak amacýyla çiftçilerimize, yüksek

belirtmiþtir. Bu amaçla proje ödeneðinin hammadde

125.000 adet F1 hibrit biber fidesi

alternatif bir geçim kaynaðý oluþturulmaya çalýþýldýðýný
alýmlarýnda kullanýlarak kadýn çiftçilerin üretimlerinin
desteklendiðini ifade etmiþtir.
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verimli 100.000

adet F1 hibrit domates fidesi ile
daðýtýldýðýný,

fidelerin dikim ve bakýmlarý hakkýnda gerekli teknik
bilginin de verildiðini söyledi.
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"Hijyen Ön Gereksinimler ve HACCP"
Eðitim Semineri Samsun'da Yapýldý.

Avrupa Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü
Kurumsal Yapýlanma Birimine Baðlý Olarak aday
Ülkelere AB Müktesebatýnýn iç hukuka aktarýlmasý,
uygulanmasý ve yürürlüðe konulmasý alanlarýnda kýsa
süreli teknik destek saðlayan birim TAÝEX-Teknik Destek
ve Bilgi Deðiþim Ofisidir. Teknik Destek ve Bilgi
Deðiþim Ofisidi vasýtasýyla sunulan yardýmýn bir
parçasý olarak Bölgesel Eðitim Programý (Regional
Training Programme:RTP) ülkemizde Gýda Güvenliði
Konusunda uygulanmaya baþlanmýþtýr. Bu kapsamda
Ýl Müdürlüðümüz aracýlýðý ile Amasya Sinop ve Samsun
illerindeki tüm paydaþlara Gýda Güvenliði alanýnda
"Hijyen Ön Gereksinimler ve HACCP" konusunda AB
Müktesebatý ve uygulamalarý konusunda yeterli bilgi ve
birikimin aktarýlmasý ayrýca bu konuda Türkiye'deki
mevcut mevzuat ve uygulamalarýn açýklanmasý
amacýyla yerel ve yabancý uzmanlarýn katýlýmýyla 1516 Haziran 2011 tarihleri arasýnda Otel Amisos'da
eðitim semineri düzenlenmiþtir. Eðitim Semineri
Samsun, Amasya ve Sinop Ýl Tarým Müdürlüðü gýda
denetçileri, Üniversite öðretim Üyeleri, sivil toplum
örgütleri ve özel sektörden olmak üzere toplam 118
kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.
Samsun-Amasya-Sinop Bölgesi RTP Uzmaný
Mebrure ERENER TAIEX ve Bölgesel Eðitim Programý
hakkýnda, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma Kontrol
Genel Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Çiðdem
KURTAR Gýda Kanununun mevcut durumu, Trabzon
Bölgesi RTP Uzmaný Gýda Yük. Müh. Handegül Aytuna
Türk Gýda Mevzuatýnda HACCP sistemi ve HACCP
uygulamalarý, Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði
Koordinasyon Daire Baþkanlýðýndan Avrupa Birliði
uzmaný Nursel KILIÇ Türkiye ve Avrupa Birliði Hijyen
yaklaþýmlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý ve Ondokuz Mayýs
Üniv. Veteriner Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Mustafa
ALÝÞARLI kesim aþamalarýnýn karkas hijyen kalitesi
üzerine etkileri konusunda sunumlarýný yapmýþlardýr.
Üye Ülke Uzmanlarýndan Almanya Federal Dýþiþleri
ofisi Ýstihdam, Sosyal politika, Saðlýk ve Tüketici Ýþleri
(EPSCO) Dr.Vet.Hek.M.A.Karsten GÝFFEY AB Gýda
Güvenliði Mevzuatý Iþýðýnda Gýda Güvenliðine Yeni
Yaklaþýmlar, Yeni Hijyen Paketi ve uygulama tedbirleri,
Pratik örnekler Iþýðýnda Ön gereksinim programlarý ve
Hijyen Kýlavuzlarý, Belçika Gýda Güvenliði Ajansý
Kontrol departmanýndan Dr.Veteriner Yves Opsomer
(EC) No 178/2002, (EC) No 8552/2004 ve (EC) No
853/2004 Sayýlý Kanun ve tüzüklere göre gýda
güvenliði için bir oto kontrol sistemi uygulayan gýda
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iþletmecilerin sorumluluklarý, Haccp'in genel özellikleri
ve Belçika Yaklaþýmý, Yunanistan Gýda Güvenliði
otoritesinden Vet.Hek. Vasileios Gkantzios AB'de
üretilen Gýda Maddeleri için HACCP kapsamýnda
Mikrobiyolojik kriterlerler (2073/2005 Tüzük), Küçük
ve Orta ölçekli Ýþletmelerde Haccp Uygulamalarý
(Prensipler Planlar ve Esneklik), Denetim ve tetkik
nedir?, kontrol listeleri ve hatýrlatýcý notlarýn rolü
konusunda yapmýþlardýr. Ayrýca Trabzon Ýl Müdürlüðü
Kontrol Þube Müdürü ve Trabzon Artvin Gümüþhane ve
Rize Odak Noktasý Süleyman AKPINAR HACCP
konusunda Tecrübelerini paylaþtýlar.
Mevzuatlar ve uygulamada karþýlaþýlan sorunlar
ve çözüm önerileri ile ilgili olarak, konular soru cevap
þeklinde tartýþýlarak katýlýmcýlar bilgilendirilmiþtir.
Eðitim semineri sonunda AB uzmanlarý ve Yerel
Uzmanlara teþekkür belgeleri ve katýlýmcýlara katýlým
belgeleri verilmiþtir.

TARGEL

SÖZLEÞMELÝ PERSONEL TOPLANTISI

Tar-Gel "Tarýmsal Yayýmý Geliþtirme Projesi"
kapsamýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý
Kanununun 4/B maddesine göre
Ýlimiz
ilçelerinin köy ve beldelerinde görev yapan 45
Ziraat Mühendisi, 28 Veteriner Hekim ve 2 Su
Ürünleri Mühendisinden oluþan 75 sözleþmeli
personelin, Çalýþma Bölgelerinde yapmýþ
olduklarý faaliyetler ile ilgili toplantý 10.01.2011
tarihinde Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda
yapýlmýþtýr.Toplantýya Ýlçe Müdürleri ve Tar-Gel
den sorumlu teknik elemanlar da katýlmýþlardýr.
Ýl Müdür Vekili Rýfat ÇOÞKUN, Ýl Müdür
Yrd.V. Fikret SÖNMEZ ve Ç.E.Y Þube Müdürü
Erol BAÞ tarafýndan yapýlan konuþma ve
deðerlendirmelerden sonra Ýlçelerde görev
yapan
sözleþmeli
personelin
çalýþma
bölgelerinde, 2009 ve 2010 yýlýnda yaptýklarý
faaliyetler karþýlaþtýrýlmalý olarak sunulmuþtur.
Toplantýnýn son bölümünde yapýlan
törende 44 sözleþmeli personele laptop
verilmiþtir.
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KKYDP 6. ETAP

DESTEKLENECEK PROJELER BELÝRLENDÝ

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý ekonomik ve
altyapý 6. etap proje baþvurularý sonuçlandý.
Ýlimizde; doðal kaynaklar ve çevrenin korunmasýný dikkate alarak,
kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarýmsal üretim ve tarýma dayalý
sanayi entegrasyonunun saðlanmasý için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin
desteklenmesi, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn geliþtirilmesi, gýda
güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn
oluþturulmasý, toplu basýnçlý sulama sistemlerinin geliþtirilmesi,
yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn etkinliklerinin artýrýlmasý
ve kýrsal toplumda belirli bir kapasitenin oluþturulmasý amacýyla
uygulanmakta olan Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý
Kapsamýnda ilimize yapýlan 49 proje baþvurusu Bakanlýðýmýz tarafýndan
deðerlendirilmiþ ve 21 proje desteklenme kapsamýna alýnmýþtýr.
Bu konuda bir açýklama yapan Samsun Ýl Tarým Müdürü Kadir
GÜVEN; desteklenen bu projelerin toplam tutarýnýn 13.093.017,92 TL olup
talep edilen hibe tutarýný ise 6.087.091,00 TL. olduðunu söyledi. Ayrýca bu
projelerin 5 adedinin toplu basýnçlý sulama projesi olduðunu ve Ýlimizin
Tarým potansiyeline önemli katkýlar saðlayacaðýný belirterek; bu projelerin
ilimize faydalý olmasýný temenni etti.
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ÖÐRENDÝNÝZ DE NE OLDU!

YEMEKLERÝMÝZ

Þerife Gül GÖZÜGÜL

Yaþar BUDAK

Ziraat Mühendisi

Tekniker

VANÝLYALI DONDURMA

Malzemeler
4 yumurta
2,5 su bardaðý süt
1 su bardaðý pudraþekeri
yarým paket vanilya
Hazýrlanýþý
Pudraþekeri ile yumurtalar miksere konup 60
saniye çýrpýlýr. Bu sürenin sonunda süt, vanilya katýlýr,
bir 60 saniye daha mikser çalýþtýrýlýr. Sonra bu karýþým
porselen bir kaba konur ve çýrpmaya ara verilmeden
benmari usulüyle ýsýtýlýr. Krema, kaynama ýsýsýna
gelince (kaynamamasýna dikkat edilmelidir) kap
kaynar sudan çýkarýlýp soðutulur. Krema soðuyunca bir
kaba konup orta soðukluktaki buzdolabýnýn buzluðuna
kaldýrýlýr. 2 saat sonra çýkarýlýr, iyice karýþtýrýlýr ve tekrar
buzluða kaldýrýlýr. 2 saatte bir buzluktan çýkarýlýp
karýþtýrýlan dondurma kývamýna gelince buzdolabýnýn
ayan en son dereceye yükseltilir, son defa 1 saatliðine
buzluða kaldýrýlýr. Bu sürenin sonunda, dondurma
kadehlerinde servis yapýlýr.

TIRTIL KURABÝYE

Malzemeler

1 bardak sývý yað
1 paket margarin
2 yumurta
1 bardak pudra þekeri
beþ buçuk bardak un
3 kaþýk mýsýr niþastasý
hindistan cevizi, marmelat, bitter çikolata, karbonat
1 paket vanilya
Hazýrlanýþý
Hindistan cevizi dýþýnda kalan bütün
malzemeleri, büyük bir yoðurma kabýna koyup
karýþtýrarak yumuþak bir hamur elde edelim. Hamur
hazýr olduktan sonra tepsiye yaðlý kaðýt serelim ve týrtýl
kurabiye kalýbý da denen týrtýl kurabiye aparatýyla
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kurabiyeleri tepsiye sýkalým. 160 derecede bulunan
sýcak fýrýna tepsideki kurabiyeleri koyup yaklaþýk 15
dakika piþirelim. Kurabiyelerin kýzarmasýna izin
vermeden fýrýndan çýkaralým. Týrtýl kurabiyeler fýrýndan
çýktýktan sonra bitter çikolatayý benmari usulü eritelim.
Ayný boydaki kurabiyelerin arasýna marmelat sürüp
kapatalým. Kurabiyelerin bir ucunu erittiðimiz
çikolataya batýralým ve oradan da hindistan cevizine
batýralým. Bütün kurabiyeleri bu þekilde hazýrladýktan
sonra servis tabaðýna alalým ve servis edelim.

FIRINDA TAVUK

Malzemeler
8 tavuk budu
4 patates
1 domates
3 kaþýk yað
1 kaþýk salça
3 bardak su
nane, kimyon, karabiber, pul biber, tuz.
Hazýrlanýþý
Patatesleri
soyup
yýkayarak
tarifimize
baþlayalým. Tavuk butlarýný da yýkayýp butlarý
patateslerle birlikte tepsiye yerleþtirelim. Domatesleri
yýkadýktan sonra dilimleyip butlarýn ve patateslerin
üstüne daðýtalým. Ilýk suya baharatlarý, tuzu salçayý ve
yaðý döküp bunlarý karýþtýrarak sos haline getirelim. Bu
sosu tepsiye eþit daðýtmaya dikkat edelim. Özellikle
butlarýn üstüne gelmesini saðlayalým. Tepsinin aðzýný
folyoyla kapayýp 230 derecedeki fýrýna yerleþtirelim.
Tepsiyi fýrýndan çýkarmaya yakýn bir zamanda
üstündeki folyoyu alýp butlarýn biraz kýzarmasýný
saðlayalým. Tepsiyi çýkarýp fýrýnda tavuk yemeðinin
biraz ýlýmasýný bekleyelim ve servis yapalým.

Sebzeleri tuzlu suda yýkamayý
alýþkanlýk haline getirin. Tuzlu su
sebzeleri daha etkili ve çabuk
temizler.

Sosislerin patlamasýný
önlemek için; fýrýn yada ýzgaraya koymadan önce
soðuk süte batýrmaný yeterli olacaktýr.
Çaydanlýðýnýzýn içinde biriken kireç tortusunu
temizlemek için, 15 dakika kadar içinde sirke
kaynatýn.
Taze ceviz lekesini
elden çýkarmak içi, eller
önce bir - iki dakika sirkeye
batýrýlmýþ bir pamukla ovulur,
sonra soðuk suyla ovulur ve
yýkanýr.

Çikolata sosu hazýrlanýrken içine biraz kahve
konursa tadý çok daha deðiþik olur.
Kuþ üzümlerini ayýklamak için, onlarý bir avuç
unla ovuþturunuz ve kalýn delikli bir süzgece atýnýz.
Unla beraber çöplerde düþer.
Zeytin yaðý lekesini çýkarýrken bir lokma
ekmek içi yuvarlanýp lekenin üzerine gezdirilmelidir.
biraz

Yemeðinizin tuzunu fazla
kaçýrýnca tencereye birkaç
parça çið patates atýn, fazla tuzu
çekecektir.

Evde
ortaya
çýkan
karýncalarý yok etmek için kahve telvesi kullanmanýz
iyi sonuç verecektir.
Parlaklýðýný kaybeden çelik tencereler ýsýtýlmýþ
sirke ile ovulup sonra iyice durulanýr, ve bir bez
parçasý ile parlatýrsanýz
tencereniz pýrýl pýrýl olur.
Etleri limon suyu ile
piþirirseniz hem çabuk
hem de lezzetli olur.

Çamaþýrdaki pas lekesi
için lekenin üzerine limon
damlatýlýp ütülenir.

Soðanlarýn üzerine
kavururken kararmaz.

Yumurtalarý kolayca soymak için, kaynar
sudan çýkardýktan sonra hemen
soðuk suya tutulup biraz
bekletilir.

un

serpilirse

Soðan
soymaya
baþlamadan önce parmaklarýnýzý
sirkeye batýrýrsanýz, soðan
kokusunun elinize sinmediðini göreceksiniz.

Mantar
sotelenirken
tencerenin
kapaðý açýk olursa, hem
mantarlarýn
suyunu
vermesi hem de kararmasý önlenir.
Süte biraz karbonat atarsanýz hem çabuk
bozulmaz hem de kolay hazmedilir.
Ekmeðin küflenmemesi için ekmek kutusuna
biraz tuz koymayý ihmal etmeyin.
Bir kumaþý benzin yada baþka bir leke çýkarýcý
ile silmeden önce oldukça tuzlu bir su ile silerseniz
leke çýkarýcý iz býrakmaz.

Eðer örtünüze meyve suyu dökülürse
hemen tuz serpin ilk yýkamada çýkacaktýr.
Aðýz kokusu için
kahve
çekirdeði
çiðneyin.

Cam tencerede
yemek
piþirirken
kapaðýn
buharlaþmamasý için iç
yüzeyi limon kabuðu ile silinir.
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HÝKAYE DEYÝP GEÇÝN

Recep YAPINCAK

Tekniker

Evrenin Iþýðý

19. yüzyýlýn büyük Ýngiliz ressamlarýndan William

Holman Hunt'ýn, bir bahçeyi anlatan tablosu Londra

Kraliyet Akademisinde sergileniyordu. Hunt'ýn "Evrenin
Iþýðý" adýný verdiði bu tabloda gece elinde bir fenerle
bahçede duran filozof görünüþlü bir adam vardý.

Adam, öteki eliyle bir kapýyý vuruyor ve içeriden

sanki bir yanýt bekliyormuþçasýna duruyordu. Tabloyu
inceleyen bir sanat eleþtirmeni Hunt'a döndü "Güzel bir

tablo doðrusu, ama anlamýný bir türlü kavrayamadým"
dedi." "Adamýn vurduðu kapý hiç açýlmayacak mý? Ona
kapý kolu çizmeyi unutmuþsunuz da…"

Hunt gülümsedi. "Adam sýradan bir kapýya

vurmuyor ki…"dedi ve tablosunun anlamýný açýkladý. "Bu
kapý, insan kalbini simgeliyor. Ancak içeriden açýlabildiði

için dýþýnda kola gereksinim yoktur… O kapý size içerden
açýlmamýþsa giremezsiniz… "

yapmýþlar ve Biraz beklemesini ve röntgen çekerek her
hangi

bir

kýrýk

veya

inceleyeceklerini söylemiþler.

çatlak

olup

olmadýðýný

Yaþlý bey huzursuzlanmýþ

ve acelesi olduðunu, röntgen
istemediðini söylemiþ.
Hemþireler

merakla

acelesinin

nedenini sormuþlar.
-Eþim

evinde

kalýyor.

huzur

Her

sabah birlikte kahvaltý
etmeye

giderim,

gecikmek istemiyorum demiþ.

Eþinize haber iletir gecikeceðinizi söyleriz deyince.

Yaþlý adam üzgün bir ifade ile, Ne yazýk ki karým

Ýbretlik Aþk Hikayesi

Alzheimer hastasý. Hiç bir þey anlamýyor. Hatta benim kim
olduðumu dahi bilmiyor demiþ.

Hemþireler hayretle, Madem sizin kim olduðunuzu

Eþinden ayrý yaþamak zorunda kalan yaþlý bir bey

bilmiyor neden her gün onunla kahvaltý yapmak için

bisikletlinin çarpmasýyla yere yuvarlanmýþ ve hafif

Adam buruk bir sesle, Ama ben onun kim

amca, sabah erken evinden çýkmýþ, yolda ilerlerken, bir
yaralanmýþ. Sokaktan geçenler yaþlý beyi hemen en yakýn

saðlýk birimine ulaþtýrmýþlar. Hemþireler, önce pansuman
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koþuþturuyorsunuz diye sormuþlar.
olduðunu biliyorum demiþ.

