KURUMSAL KÝMLÝÐÝMÝZLE BÝRLÝKTE
LOGOMUZ DA DEÐÝÞTÝ
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý "Yeniden Yapýlanma, Yeni Logo, Kurumsal Kimlik ve
Yeni WEB Sayfasý Tanýtým Toplantýsý" Ýstanbul'da yapýldý. Bakan Mehdi EKER, Wow Otel Kongre
Merkezi'nde yapýlan toplantýda; Bakanlýk logosunun sektörü ifade edecek bir þekilde
yenilendiðinin altýný çizerken; ''Bugün bakanlýk, gýdayý da, yeni birçok disipline içeriyor. 64
deðiþik meslek mensubu çalýþýyor. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ný sadece meslekler
üzerinden deðil, evrensel motifler üzerinden, tarýmýn temel fonksiyonunu anlatacak yeni bir
logo tasarladýk'' dedi. Bakan Eker, yeni logodaki; açýk mavinin gökyüzünü, güneþ ile baþaklarýn
gýdayý ve tarýmý simgelediðini belirtti. Üstte yer alan turuncu kuþaðýn bakanlýðýn geçmiþten
bugüne gýda, tarým ve hayvancýlýk alanlarýný kapsadýðýný simgelediðini anlatan Bakan Eker
alttaki yeþil hattýn Türkiye'nin verimli tarým alanlarýný, mavi hattýn da deniz ürünlerini temsil
ettiðini söyledi.
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Milli ekonominin temeli ziraattýr. Bunun içindir ki
tarýmda kalkýnmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yayýlacak programlý ve pratik çalýþmalar bu
amaca ulaþmayý kolaylaþtýracaktýr.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Kadir GÜVEN
Ýl Müdürü
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KAVUN- KARPUZ FESTÝVALÝ YAPILDI

www.samsuntarim .gov.tr

Sayýn Tarým Paydaþlarý,
uygun
iklim
Samsun,
yapýsýna sahip ovalarý ile
sebzelerin hem açýkta hem de örtü
altýnda yetiþtirilmesine son derece
elveriþli büyük bir zenginliðe
sahiptir. Dünyada özellikle kýþlýk
sebze
üretiminde
gerçekten
mukayeseli
üstünlüðe
sahip
Samsun bölgesi Türkiye için çok
büyük
ticari
potansiyel
taþýmaktadýr. Diðer sebze alanlarýnda aþýrý sýcaklýk gibi olumsuzluklardan dolayý
üretim yapýlamadýðý zamanlarda Samsun bölgesinde ekolojik avantajlar
nedeniyle üretim devam etmektedir. Bu ekolojik üstünlükten yeterince pay
alabilmek için mevcut yapýnýn iyileþtirilme çalýþmalarý baþlamýþtýr.
Türkiye'de ve Samsun ilinde sebze sektörünün geliþmesi üretim ve ihracatýn
artmasý hepimizin ortak arzusudur. Bu nedenle Samsun ilinde sebze sektörünün
genel durumu, üretimleri, ekiliþleri, imkanlarý, potansiyelleri ve bütün bunlarý
içeren bir çalýþma sürekli güncellenmekte ve sektörün güncel tutulmasýna özen
gösterilmektedir. Bu konuda ortaya konulan yaklaþýmlar dikkate alýndýðýnda
sebze sektörümüz; iç tüketimle birlikte AB, Rusya Federasyonu ve Ortadoðu
ülkelerinin dýþ taleplerine cevap verecektir. Sektörde arz devamlýlýðý saðlanacak,
çeþit standardý oluþacak, üreticilerin, sebzeye dayalý gýda sanayi üretimi
yapanlarýn ve ihracatçýlarýn yüzünü güldürecek bir üretim yapýsý oluþmasýna
katký saðlayacaktýr.
Her ülke veya ilin lokomotif görevi gören bir sektörü öne çýkmaktadýr. Bu
anlamda ilimiz tarýmý için sebzecilik sektörü de çok önemlidir. Ýlimiz özellikle
kýþlýk sebze yetiþtiriciliðinde ülkemizde belirgin bir üstünlüðe sahiptir. Bu
sektörün tüm yönleriyle geliþtirilmesi ve tanýtýlmasý önem arz etmektedir. Bu
amaçla Ekim ayý içerisinde açýlacak olan Samsun Tarým Fuarýna sektörde
çalýþan tüm paydaþlarý, gerek stand kiralayarak gerekse ziyaretçi olarak katýlým
saðlayýp sektörün paydaþlarýyla tanýþma ve kaynaþmalarýný saðlamalarýný
beklemekteyiz. Her geçen yýl gelenekselleþmeye doðru hýzla giden Samsun
Tarým Fuarýnýn güçlenip geliþmesi ilimiz tarýmsal potansiyelinin pazarlanmasý
yolunda da büyük bir ivme kazandýracaðýný beklemekteyiz.
Ýlimizde sebze üretim sektöründeki geliþmelere paralel olarak sebze
yetiþtiriciliðinde üreticilere kolaylýk saðlayacak makine ve ekipmanýn alýmý
konusunda da KKYDP kapsamýnda çalýþmalarýmýzý tamamlamýþ bulunmaktayýz.
Bu konuda saðlanan desteklemelerin de ilimiz sebze verimliliðinde önemli katký
saðlayacaðý da açýktýr. Ayrýca Ýl Özel Ýdare kaynaklarý ile organik ve iyi tarým
kapsamýnda yapýlacak desteklemelere de devam edilmektedir. Ýlimiz tarýmýna
ait Stratejik Plan çerçevesinde sebzeciliðin geliþmesi ve pazarlanmasý
konusunda Ýl Müdürlüðümüz yanýnda tüm paydaþlarýn da sektöre katkýsý büyük
yarar saðlayacaktýr.
Saðlýklý, mutlu yarýnlar ve bereketli üretim sizinle olsun.

Bafra Belediyesi ve Bafra Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü tarafýndan organize edilen Geleneksel 16. Kavun
Karpuz Yarýþmasý yapýldý. Bafra Kent Meydanýnda gerçekleþtirilen
yarýþmaya 14 kavun ve 17 karpuz üreticisi katýldý.
Geleneksel Kavun Karpuz Yarýþmasýnda deðerlendirmelere
ise, 1 hafta öncesinden üreticilerin tarla kontrolleri yapýlarak
baþlandý. Bafra Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde
görevli Ziraat Mühendisleri tarafýndan yapýlan tarla
deðerlendirmelerinde; bitki sýklýðý, hastalýk ve zararlý durumu,
yabancý ot durumu, tarla büyüklüðü, damla sulama ve modern
gübreleme sistemleri, karýþýk ekim ve genel görünüm gibi kriterler
deðerlendirilerek, yarýþmanýn ilk ayaðýný oluþturan tarla puanlarý
belirlendi.
Yarýþma alanýnda sergilenen kavun ve karpuzlar üzerinde
5 kiþilik jürinin yaptýðý deðerlendirmede; kavun ve karpuzlarýn
kabuk kalýnlýðý, meyve eti, rengi, aromasý, büyüklüðü, tadý ve
þekline bakýldý.
Karpuz yarýþmasýnda birinciliði 83 puanla Harýz Köyünden
Ýsmail Dursun kazanýrken, ikinciliði 82 puanla Yeþilyazý Köyünden
Mehmet Ýbiþ, üçüncülüðü ise 81 puanla Koruluk Köyünden Yahya
Býyýk elde etti. Kavun yarýþmasýnda ise; 90 puanla Fener
Köyünden Onur Keskin birinci, 89 puanla Yeþilyazý Köyünden
Þaban Ýbiþ ikinci, 88 puanla Koþu Köyünden Alibey Calp üçüncü
oldu.
Dereceye giren üreticilere çeþitli ödüller verildi. Etkinlik,
Sanatçý Mustafa Ceceli'nin verdiði konser ve sonrasýndaki
eðlenceyle sona erdi.

3

SÖYLEÞÝ

SÖYLEÞÝ

BAFRA SEBZE ÜREETÝÝCÝLEERÝ BÝRLÝÐ
ÐÝ,
SEBZE ÜRETÝCÝSÝN
NÝN
N REFAH
HI ÝÇÝN VAR
Bafra Sebze Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Bilgiç

Özellikle sebzecilik açýsýndan Samsun'da önemli
bir üretim payýna sahip olan Bafra Ýlimizde, Tarým Ýlçe
Müdürlüðümüzün yaný sýra Üretici Birlikleri gibi sivil
faaliyet alanlarý da mevcuttur. Ýþte bu Birliklerden birisi de,
2007 yýlýndan buyana ilçede faaliyet gösteren Bafra sebze
Üreticileri Birliði'dir. Yaklaþýk 460 civarýndaki üyesiyle ve 2
danýþman, 1 mühendis, 1 teknikerden oluþan personeliyle
üreticinin yanýnda yer alan Birlik Baþkaný Mehmet Bilgiç'le
yaptýðýmýz söyleþi aþaðýdadýr.
Soru: Bafra Sebze Üreticileri Birliði ne zaman
kuruldu? Faaliyetleri nelerdir?
Cevap: Birliðimiz 2007 yýlýnda Bafra Ziraat Odasý
baþkanýmýz Sait Karagöl'ün çabalarý ve önderliðiyle
kurulmuþtur. Þu an hâlihazýrda 460 kadar üyemiz vardýr.
Bunlardan 215'i ile iyi tarým yapmaktayýz. Yönetim
Kurulunun 4 üye ve 1 Baþkan olmak üzere toplam 5
kiþiden oluþtuðu Birliðimizde; personel olaraksa
hâlihazýrda 2 danýþman, 1 mühendis, 1 tekniker hizmet
vermektedir. Bizim iyi tarýmdaki rolümüzse; çiftçinin iyi
tarým sertifikasý almasýnýn saðlanmasý yani sertifikasyon
aþamasý olup aslýnda bunun yanýnda Birlik olarak
üyelerimize diðer tüm danýþmanlýk hizmetlerini de
saðlamaktayýz. Ayrýca Ýl Özel Ýdaresince saðlanan tohum
ekme makinasýyla kýþlýk lahana, brokoli, karnabahar
tohumlarý birliðimiz tarafýndan ekilmektedir. Planlý
üretimin olmazsa olmazlarýndan sözleþmeli üretimin
yapýlabilmesi için sertifikasyon çalýþmasý yanýnda
sözleþme faaliyetlerimiz de devam etmektedir.
Soru: Çalýþmalarýnýzý biraz daha açalým isterseniz;
az önce bahsi geçen iyi tarým uygulamalarý dýþýnda ne
gibi projelere dahliniz var ve bu projelerin çiftçiye getirisi
nelerdir?
4

Cevap: Ýlk olarak ÇATAK projesini konuþacak
olursak; açýlýmý "Çevre Amaçlý Tarým Arazilerinin
Korunmasý" olan bu projenin ilk þartý, iyi tarým
uygulamalarý projesine dâhil olmaktýr. Dönüme 135 TL
gibi muazzam bir destek anlamýna gelen bu uygulamada
ise; yazlýk sebzelerden domates, kavun, karpuz, biberde;
diðer ürünlerden çeltik ve dane mýsýrda; kýþlýk
sebzelerden ise brokoli, karnabahar, beyaz lahana,
kýrmýzýlâhana, pýrasa ürünlerinden en az birinde "Ýyi
Tarým" yetiþtiricisi olmak gerekmektedir. ÇATAK'a dâhil
olan çiftçi 3 yýl boyunca proje üyeliðini sürdürebilir ve bu
süre boyunca dönüme 135 TL destek alabilir. Gayet iyi
bir destek ve çiftçi ayný anda iyi tarým uygulamasý desteði
de aldýðýndan dönüme 160 TL destek almýþ olacak. Ama
tabi baþta da söylediðimiz gibi, ÇATAK'ýn tüm bu
avantajlarýndan yararlanmak için Ýyi Tarým yapýyor olmak
lazým.
Soruu: Peki, Ýyi Tarým uygulamalarýný da biraz açalým
þimdi?
Cevvap:: Tabi. Ýyi tarým denince þunlarý anlýyoruz;
ruhsatsýz ilaç kullanýlmayacak, ilacýn dozajý, gübrenin
miktarý, zamanlamasý, ilacý hazýrlama yeri, tuvaletler,
görsel levha ve tabelalar, ilaç dolabý, elbise dolabý, ecza
dolabý, iþçinin iþ kýyafetleri gibi hususlar baþýboþ biçimde
deðil belli bir disiplin ve kural dâhilinde olacak. Bütün
bunlarýn saðlanmasý elbette ki sýrf çiftçi beyaný
güvencesine deðil, tarým danýþmanlarýmýzýn 7x24 olayý
takibine ve denetlemelerine baðlý gerçekleþmektedir.
Yetiþtiriciliðin her aþamasýnda danýþmanlarýmýz, araziye
bizzat giderek þartlarýn saðlanýp saðlanmadýðýný,
herhangi bir yanýltma ya da aksama olup olmadýðýný
kontrol ediyorlar. Sonra, mesela hasadý yapýlacak
üründen rastgele numuneler alýnarak, kalýntý analizleri
yapýldýktan sonra iyi tarým ürünü olduðuna

hükmedilmektedir. Aksi halde ise, (þartlarý
saðlayacaðý garantisiyle verilen) tüm destekler
üreticiden faiziyle geri alýnmaktadýr.
Dediðimiz gibi danýþmanlarýmýz ve Birliðimiz
bu
hususlarýn
denetiminde
Ýlçe
Müdürlüðümüz personeliyle birlikte uyum
içinde faaliyet göstermektedir.
Soru: Tarým Danýþmanlarý demiþken,
geçenlerde yaptýðýmýz bir ziyarette "asrýn
projesidir danýþmanlar" gibi bir iltifat duyduk,
katýlýr mýsýnýz?
Cevap: Elbette, çok doðru… Tarým
danýþmanlarýmýz gerçekten canla baþla
çalýþan ve alanlarýndaki her türlü iþi
yürütebilen
yeterlilik
ve
idealistlikte
arkadaþlarýmýzdýr. Özellikle tüm bu projeler
ve danýþmanlýk hizmetlerimizin yürütülmesi
hususlarýnda
bizzat
yürütücü
konumundadýrlar. Örneðin, bitkinin hastalýk ve zararlýlarý,
yeni bir yetiþtiricilik biçimi, hasadý yada herhangi bir
aþamasýndaki her türlü aksaklýkta çiftçi tarým
danýþmanlarýný ulaþýlabilir ve yanýnda- yakýnýnda
görmektedir. Hizmet almak için bir yerlere gitmek yerine,
hizmet kendilerine gelmiþtir diyebiliriz. Ayrýca
danýþmanlarýmýzýn samimiyet ve ilgileri kafalardaki her
türlü soru iþaretinin paylaþýlabilirliðini artýrmýþ, devlet
dairesinin ciddiyetinde dile getirilemeyenler de bu sayede
sorulabilir ve cevabý alýnabilir hale gelmiþtir.
Soru: Son olarak söylemek istediklerinizi ve hangi
ürünlerde ne gibi problemler yaþadýðýnýzý öðrenmek
isteriz..
Ceva
ap: Bafra Ýlçemizde en çok yetiþen ürünler
kavun, karpuz ve salçalýk amaçlý kýrmýzýbiberdir. Yine,
bunun dýþýnda Ýlçemizde birçok ürün yetiþmekte olup,
aslýnda bir tek Samsun Ýlimizin deðil Türkiye çapýndaki
sebze üretiminin önemli kýsmýný karþýladýðýmýzý
söyleyebiliriz. Bütün bu üretim sýrasýnda elbette ki münferit
ya da genel bazý sorunlarla karþýlaþmaktayýz ama asýl
önemli problem pazarlama aþamasýnda karþýmýza
çýkmaktadýr. Bildiðiniz gibi sebze ya da meyve gibi
ürünler pazarlama, nakliye yada depolama gibi
aþamalar için en dayanýksýz ve bunlarý en az tolere
edebilen ürünlerdir. Elbette ki durum bir mýsýr ya da

buðdaydan ve hatta fýndýktan farklýdýr. Çünkü bu tür
ürünlerde acele etmenize gerek olmadýðý için bekletip
daha uygun þart ve zamanda pazara sürmeniz
mümkündür. Ama meyve sebzede Pazar þartlarýndan
memnun olsanýz da olmasanýz da bekletmeniz çok kolay
deðildir ve önemli altyapý ister. Böyle olunca da
çoðunlukla düþük fiyatlara ürününü vermeye razý olmak
durumunda kalan üretici durumdan þikâyetçi olmaktadýr.
Üstelik bir de doðrudan piyasaya giremediði için aracý
vasýtasýyla da kayýp yaþamaktadýr. Yani siz marketten 2
TLye domates aldýðýnýzda, üreticinin cebine giren bunun
dörtte biri bile deðildir.
Soru: Yeni Hal mevzuatýyla umuyorum ki sorunlarýn
çoðu giderilecek, aracý dolaylý kayýplar en aza
indirgenecektir. Dilerseniz iþin bu tarafýný da Bafra Hal
Müdürümüzden öðrenelim.
Bu aþamadan sonra ise, hemen yakýnlarda olan
Bafra Ýlçe Hal Müdürümüzün yanýna gittik hep beraber. Ve
kendisine sebze üreticilerinin pazarlama aþamasýndaki
mevcut kaygýlarýyla ilgili sorduk;
Hal Müdürümüz; Yeni hal Mevzuatýyla baþlangýçta
Hal Müdürlüklerinin rüsumlardan doðan kazançlarýnýn
azalacaðýnýn düþünüldüðünü ve bunun Hallerce baþtan
bir olumsuzluk olarak karþýlandýðýný söyleyerek zamanla
bu dezavantajýn ortadan kalkacaðýný söyledi. Bunun
dýþýnda ise hele ki Ýyi Tarým yapan ve ürünüyle hale
geldiðinde bunu belgeleyen üreticinin asla bekletilme gibi
bir durumunun olmayacaðýný ifade ederek üstelik de bu
tür ürünlerden alýnan rüsum vergilerinde büyük indirimler
ve muafiyetler olduðunu ifade etmiþtir.
Dergimizin 37. Sayýsýnda Samsun Hal
Müdürümüzle daha kapsamlý bir röportaj yayýnladýðýmýz
için konuya uzun giremesek de Bafra Hal Müdürümüzün
de söyledikleri aþaðý yukarý bu yönde. Biz hem Bafra
Sebze Üreticileri Birlik baþkanýmýza ve hem de Bafra Hal
Müdürümüze güler yüzle aðýrladýklarý ve sorularýmýzý
cevaplandýrdýklarý için teþekkür ediyoruz.
Söyleþi: Hatice Olgun
Fotoðraflar: Ahmet Þenoðlu
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SAMSUN'DA ÝHRACATA ADAY BÝR KURULUÞ;
Ahmet KASAP
SAMMEY Yönetim Kurulu Baþkaný
amacýyla yatýrým yapmýþtýr. Fakat farklý kuruluþ amaçlarýný
da öncelikleri arasýnda sayabiliriz. Örneðin; son sistem
üretim tekniklerini kullanmak ve yaygýn hale getirmek,
çevre üreticilerini bu konuda teþvik etmek, her türlü
yardýmý saðlamak, kaliteli, saðlýklý meyve fidaný temin
etmek ve üretmek, verimli üretim sureti ile üreticilerin gelir
seviyesini yükseltmek, istihdamý artýrmak, dolayýsýyla
Samsun ve Türkiye ekonomisine katký saðlamaktýr.
SAMMEY bugün itibarý ile bu amacýna ulaþmýþ
bulunmaktadýr.

Soru: Bize SAMMEY'in açýlýmýný, kuruluþ amacý ve
öyküsünü anlatýr mýsýnýz?
Cevap: SAMMEY Samsun Meyvecilik Gýda San.ve
Tic. A.Þ. 24.11.2004 tarihinde kurulmuþtur. Þirketimiz
Türkiye'mizin verimli iki ovasý olan Bafra ve Çarþamba
ovalarýnda yaygýn olmayan bodur ve yarý bodur meyve
üretimini gerçekleþtirmek üzere faaliyete geçmiþtir.
Þirketimiz amacýný gerçekleþtirmek üzere
Ondokuzmayýs Ýlçesi- Çandýr Köyünde yaklaþýk 1000 da.
araziyi 2005 yýlý Aðustos ayýnda satýn almýþtýr. Bu tarihten
itibaren hýzlý bir þekilde araziyi fidan dikimine hazýr hale
getirmek için ýslah çalýþmalarýna baþlanmýþ, bir taraftan
da en iyi fidaný nereden nasýl temin edeceðimiz
araþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Dikimi yapýlacak araziler hýzlý
bir þekilde 2005 yýlý sonuna kadar hazýr hale getirilmiþtir.
Bu arada dünyanýn sayýlý meyve fidaný üreticilerinden
Ýtalyan Zanzi firmasý ile irtibata geçilmiþ ve 2006 yýlý
ilkbaharýnda dikilmek üzere 100.000 adet meyve fidaný
sipariþi verilmiþtir. Damlama sulama sistemleri için Ýsrailin
Netafim firmasý ile görüþmeler yapýlmýþ, neticede
damlama sulama sistemlerinin bu firmaya yaptýrýlmasýna
karar verilmiþtir. 2006 yýlý ilkbaharýnda Zanzi firmasýndan
ithal edilen elma, armut, erik, kiraz, nektarin, þeftali
çeþitlerinden oluþan 100.000 fidanýn dikimi telli terbiye
sistemi kurularak yapýlmýþtýr.
Soru: Öyleyse SAMMEY'in yatýrýmlarý tamamen
meyvecilik alanýnda üretim amaçlýdýr diyebilir miyiz?
Cevap: SAMMEY, öncelikle Samsun ili çevresinde
ve Karadeniz bölgesinde meyve üretimini yaygýnlaþtýrmak
6

Soru:: Çalýþma teknikleriniz ve buradaki sistemin
bütünü üzerine konuþacak olursak neler söylersiniz?
Ce va p: SAMMEY çiftliðinde bütün çalýþmalar
bilimsel ve teknik esaslara göre yapýlmaktadýr. Bu tesis
Karadeniz bölgesinde bu büyüklükte bilimsel ve teknik
esaslara dayanan ilk modern tesis olduðu gibi Türkiye'nin
de sayýlý tesisleri arasýnda yerini almýþtýr. Meyve
aðaçlarýnýn bakýmý, budanmasý, seyreltmesi, beslenmesi,
sulanmasý, meyvelerin toplanmasý, saklanmasý ve
zararlýlarla mücadele gibi iþlemlerin tümü modern ve
teknik usullerle yapýlmaktadýr. Meyvelerin toplanmasý,
saklanmasý ve ambalajlanmasý esnasýnda hijyen
koþullarýna son derece hassasiyet gösterilmektedir.
SAMMEY iyi tarým uygulamasýný en iyi tatbik eden
tesislerden biridir. Üretim Bakanlýðýn yetkili kýldýðý
kuruluþlar tarafýndan denetimi yapýlan iyi tarým
uygulamalarý esasýna göre gerçekleþtirilmektedir.
SAMMEY'in en büyük hedefi ihracat olduðundan üretim
Avrupa standartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr.
SAMMEY ürünlerinde Avrupa standartlarýnda kabul
edilenin dýþýnda saðlýða zararlý hiçbir kalýntý
bulunmamaktadýr.

So ru: "Hedef" demiþken, þirketinizin kýsa ve uzun
vadedeki diðer hedefleri nelerdir?
Cevap : SAMMEY'de üretimin hedefi, az önce
söylediðimiz gibi Samsun'dan dýþarýya meyvecilik alanýnda
ihracatý mümkün kýlmak ve bu standartta ürün yetiþtirmek
dýþýnda; iç pazar için de kaliteli ve saðlýklý ürün yetiþtirmektir.
Yine Samsun'un tanýtýmýna katkýda bulunmak, zamanla daha
fazla istihdam saðlamak, benzer yatýrýmlar için baþka
yatýrýmcýlara yol açmak ve yepyeni ürünlerde yetiþtiricilik
konularýnda öncülük yapmak da SAMMEY'in dolaylý amaçlarý
arasýndadýr. Bunlarý yaparken hedefe ulaþmak için SAMMEY iyi
tarým uygulamalarýný kesintisiz ve gerektiði þekilde
gerçekleþtiren Türkiye'nin sayýlý firmalarýndan biridir. SAMMEY
gelecekte de iyi tarým uygulamalarýný kesintisiz sürdüreceði gibi
kaliteli üretimden de asla taviz vermeyecektir.
Soru: Böyle büyük bir üretim alanýnda, böylesine büyük
hedefler için çiftliðinizde nasýl bir altyapý ve donanýmdan söz
edebiliriz?
Cevap: SAMMEY çiftliðinde damlama sulama, telli
terbiye sistemlerinin dýþýnda 650 ton kapasiteli son sistem soðuk
hava deposu, 30.000 tonluk su havuzu, hava durumu ve
topraðýn nem miktarý konusunda erken uyarý yapabilecek bir
meteoroloji istasyonu, yeterli sayýda iþ makinasý, traktör ve araç
gereç bulunmaktadýr. Soðuk hava deposu ihtiyacý
karþýlamadýðýndan önümüzdeki yýllarda ilave bir soðuk hava
deposu ile boylama ve paketleme tesisi kurulacaktýr.
Çiftliðimizin bulunduðu alan yer altý ve yer üstü su kaynaklarý
açýsýndan yetersiz olduðundan su ihtiyacýný karþýlamak üzere
30.000 tonluk su depolama havuzu yapýlmýþtýr. 2006 yýlýndan
bugüne kadar her yýl yapýlan dikimlerle fidan sayýsý 155.000 e
ulaþmýþtýr. Gelecek yýl 12.000 adet fidanýn dikimini
planlamaktayýz.
Soru: Gerçekten büyük bir yatýrým, bizler sizi yürekten
tebrik ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz?
Cevap: Çok kýsa sürede Türkiye de aranan marka haline
gelen SAMMEY ürünleri, önümüzdeki yýllarda yurt dýþýnda da
aranan markalar arasýna girecektir.
SAMMEY her zaman kaliteli ve saðlýklý meyve üretiminin
öncüsü ve adresi olacaktýr.
SAMMEY; Samsun için Samsun'un geleceðine yatýrým
yapmýþtýr.
Biz 'SAMMEY' olarak Bafra ve Çarþamba ovalarýnýn
kaderini deðiþtirmeye karar verdik. Bunun Samsun'un kaderini
deðiþtirebilecek kadar büyük ve önemli bir proje olduðuna
inanýyor ve önemsiyoruz. Diyoruz ki;
"SAMSUN SAMMEY ÇÝFTLÝÐÝNDE HAYAT BULACAK"
Söyleþi: Hatice Olgun
Fotoðraflar: Ahmet Þenoðlu
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ÝLÝMÝZDE YAÞANAN DOÐAL AFETLER NEDENÝYLE MEYDANA GELEN

TARIMSAL ZARARLAR VE YANSIMALARI
Mustafa Rasi UYSAL
Ziraat Mühendisi

Tufan AYDIN
Ziraat Mühendisi
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Samsun Ýl Müdürlüðü
3-9 Temmuz 2012 ve 8-9 Aðustos 2012
tarihlerinde sel- su baskýný, aþýrý yaðýþ, dolu, fýrtýna,
hortum, heyelan þeklinde vukuu bulan doðal afetlerden
mütevellit; kýrsal birimlerde bir kýsým ekili/dikili tarým
alanlarý, büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan iþletmeleri, kümes
hayvanlarý, su ürünleri iþletmeleri ve depolanmýþ ürünler
muhtelif oranlarda zarar görmüþtür.
Temmuz ayýnda cereyan eden doðal afetler
nedeniyle Alaçam, Ayvacýk, Bafra, Canik, Çarþamba,
Ýlkadým, Ladik, Salýpazarý, Terme ve Yakakent Ýlçe
Müdürlüklerimizce afet ihbarýnda bulunulmuþ, akabinde,
Ýlçe Hasar Tespit Komisyonlarý kurularak, bu Komisyonlar
tarafýndan ve oluþturulan yardýmcý ekipler marifetiyle,
sahada zarar- ziyan tespitleri yapýlarak, akabinde hasar
tespitlerine iliþkin bilgi formlarý Bakanlýðýmýza
sunulmuþtur.
Temmuz ayýnda vukuu bulan doðal afetler
nedeniyle, hasar tespit çalýþmalarý Bafra Ýlçesi'nde 2090
Sayýlý Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapýlacak
Yardýmlar hakkýnda Kanun kapsamýnda yürütülmüþ,
ürünleri % 40 ve üzeri zarar gören çiftçiler söz konusu
olmakla birlikte mülkiyet sorunlarýndan kaynaklanan
nedenlerle ve sair eksikliklerden dolayý ödeme cetvelleri
oluþturulamamýþtýr. Alaçam, Ayvacýk, Canik, Çarþamba,
Ýlkadým, Ladik, Salýpazarý, Terme ve Yakakent ilçelerinde
ise cereyan eden doðal afetler, nevi olarak 5363 Sayýlý
Tarým Sigortalarý Kanunu kapsamýna girdiðinden; bu
Ýlçelere baðlý kýrsal birimlerde 2090 Sayýlý Yasa
kapsamýnda çalýþma yapýlamamýþ, sadece, tarýmsal
hasarlar tespit edilerek, Hasar Tespit Bilgi Formlarý
þeklinde Bakanlýðýmýza sunulmuþtur.
Aðustos ayýnda cereyan eden doðal afetler
nedeniyle Atakum, Bafra, Çarþamba, Ýlkadým ve
Ondokuzmayýs Ýlçe Müdürlüklerimizce afet ihbarýnda
bulunulmuþtur. Ýlçe Hasar Tespit Komisyonlarýnca
baþlatýlan hasar tespit çalýþmalarý ise, bu Ýlçelerimiz
itibarýyla devam etmektedir. Afet ihbar bilgileri tahtýnda
alýnan ön bilgilere göre; 25.081 dekar tarým alanýnda
muhtelif ürünler zarar görmüþtür. Aðustos ayýnda vukuu
bulan doðal afetlerden tarým alanlarý en fazla zarar gören
Ýlçe, 18.472 dekar alanla (% 72) Bafra Ýlçesi olmuþtur. En
fazla zarar gören ürünler ise sýrasýyla Biber, Tütün, Mýsýr,
Çeltik, Lahana grubuna giren sebzeler, Fýndýk, Kavun ve
karpuz olmuþtur.
Temmuz ayýnda yaþanan doðal afetler nedeniyle
yapýlan hasar tespit çalýþmalarýndan elde edilen saha
verilere göre; bitkisel üretim alanlarýnda; tarla bitkileri
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üretimi yapan 67 üreticiye ait 451,5 da alan, sebze
üreticisi 98 kiþiye ait 810 dekar alan, meyve üreticisi bir
çiftçiye ait 10 dekar alan olmak üzere; toplamda 1.271
dekar alanda muhtelif oranlarda ürün kayýplarý meydana
gelmiþ olup, ekili/dikili alanlarý etkilenen çiftçi sayýsý ise
166 kiþidir. Hayvancýlýk iþletmeleri itibarýyla ise; 1 adet 6
ton/ yýl kapasiteli Alabalýk iþletmesinde 3 ton porsiyonluk,
3 ton da yavru balýk olmak üzere; toplamda 6 ton canlý
kayýp yaþanmýþtýr. 4 adet sýðýr, 4 adet at, 1 adet eþek, 19
adet tavuk, 30 arýlý kovan zarar görmüþtür. Depolanmýþ
ürünlerden ise 2 ton saman, 100 balya kuru ot, 120 ton
mýsýr silajý ve 1 adet dinamo þeklinde kayýplar yaþanmýþtýr.
Hasar tespit çalýþmalarý tamamlanan birimler
itibarýyla, alan bazýnda en fazla etkilenen ürünler; % 31,3
oranýyla Buðday, % 18,0 ile Sebzeler, % 15,0 ile Dane
Mýsýr, % 13,0 ile Fýndýk ve % 9,0 oranýyla Tütün olmuþtur.
Temmuz ayýnda yaþanan doðal afetlerden zarar gören
toplam tarým alaný 17.979 dekar olup, afetlerden zarar
gören çiftçi sayýsý ise 2.692' dir. Alan itibarýyla, doðal
afetlerden en çok etkilen Ýlçemiz ise 8.868 dekar'la (%50)
Alaçam Ýlçesi olmuþtur.
28 Aðustos 2012 tarihli ve 28395 Sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 2012/3570
sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna göre: Sel-su baskýný,
fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk,
yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu
afetler sebebiyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý,
tesisleri veya seralarý en az % 30 oranýnda zarar gören,
Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) kayýtlý gerçek veya tüzel kiþi
üreticilerin; T.C.Ziraat Bankasý A.Þ. ve Tarým Kredi
Kooperatiflerine olan düþük faizli kredi kullandýrýlmasýna
iliþkin Bakanlar Kurulu Kararlarý kapsamýndaki kredi
borçlarý 1 yýl süreyle ertelenecektir.
Kredi borç ertelemesi talep eden ve durumu
belirtilen þartlara uygun üreticiler, 28 Eylül 2012 tarihine
kadar Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl/Ýlçe Müdürlükleri ve
kredi borçlarýnýn olduðu T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. ve Tarým
Kredi Kooperatiflerine müracaat edeceklerdir.

Dr. Asuman SEZER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüðü

SAMSUN'DA LAHANA GRUBU
SEBZE YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNDE KARÞILAÞILAN

ÖNEMLÝÝ HASTALLIKLLAR

Samsun Ýli'nde, yaklaþýk 34 bin hektarda sebze
üretimi yapýlmakta olup; bunun 8 bin hektarýný lahana
grubu sebzeler (b.lahana, k.lahana, y.lahana,
karnabahar, brokkoli, Brüksel lahanasý, turp)
oluþturmaktadýr(Anonymous, 2011). Ýlimizde, lahana
grubu sebze üretimi ise; yaklaþýk 221 bin ton olup ülke
üretiminin % 28' ini teþkil etmektedir. Samsun Ýli'nde,
lahana grubu sebzelerin, il ve ülke ekonomisine katkýsý
büyük olup; bazý önemli bitkisel ürünlerin toplam üretim
deðerleri içinde, lahana grubu sebzelerin üretim deðeri
yaklaþýk olarak %7'dir.
Samsun Ýli'nde, lahana grubu sebzeler (8126
hektar), -yaprak lahana hariç- en çok Bafra Ýlçesi'nde
(5635 hektar) yetiþtirilmektedir (Anonymous,2011).
Samsun Ýli için önemli bir üretim potansiyeli
oluþturan lahana grubu sebzelerde, bir üretim sezonu
içerisinde, yýllara göre deðiþen yoðunlukta görülen bazý
önemli hastalýk ve zararlýlarla, eðer tekniðine uygun,
zamanýnda mücadele edilmezse, büyük verim ve kalite dolayýsýyla gelir kaybý oluþacaðý kesindir. Ülkemizde
yetiþtirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara
neden olan toplam 506 hastalýk, zararlý ve yabancý ot
etmenlerinden, yýllara göre deðiþen yoðunluk ve
çeþitlilikte yaklaþýk olarak 15 tanesi bu grup sebzelerde
zarar oluþturmaktadýr. Bu noktadan hareketle; Ýlimizde
önemli bir katma deðere sahip, ihracatta ekolojik
avantajýmýzýn olduðu lahana grubu sebzelerde, son
zamanlarda, öne çýkan önemli bazý hastalýk ve zararlýlar
ile bunlarýn mücadelesine ait bilgiler aþaðýda verilmiþtir.
Tüm kültür bitkilerinin yetiþtiriciliðinde olduðu gibi;
Lahana grubu sebzelerin de, bir arada yetiþtirildiklerinde
uyum gösterdikleri ve bazý hastalýk ve zararlýlarýn doðal
olarak geliþmesini engelleyen bitki türleri mevcuttur.
Bunlar içerisinde; Soðangiller(Soðan, pýrasa, sarýmsak
vb.),þemsiye çiçekliler (havuç, dereotu, rezene vb.)
sayýlabilir. Bu bitkiler, salgýladýklarý aromatik
bileþikler(soðangiller gibi) ile zararlýlar için hem repellent
(kovucu) etki hem de doðal düþmanlar için cezbedici etki
oluþturarak, mücadelede baþarý saðlarlar.
2. Baþlýca Lahana Hastalýklarý
1. Altterrnaria Yaprak Lekesi Hasttalýðý (Alternaria
2.1
brrasssicae, A. Brasicicola, A. raphanii):
Hastalýk etmeni bir mantar olup, tohum ve toprak
ile taþýnabilmektedir. Bitkilerin
her devresinde
rastlanabilir. Bu sebze grubunun en önemli
hastalýklarýndan birisidir. Erken devrelerde, fidelerde kök
çürüklüðü veya kök boðazý yanýklýðý yapar. Ýlk belirtiler
topraða yakýn yaþlý yapraklarda görülür. Yapraklarda
lekeler önceleri küçük kahverengi- siyah olup daha sonra
büyüyerek 5- 7 cm' e ulaþýr.Bölgemizde, özellikle brokkoli
ve karnabaharda, baþ kýsýmlarýnda kahverengi lekeler
oluþturur. Hastalýk etmeni, tohum üretiminin yapýldýðý

yerlerde önemli kayýplara neden olabilir. Hastalýk, baþta
lahana, karnabahar, brokkoli, turp, çin lahanasý olmak
üzere lahanagillerde görülür.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
Hastalýktan ari, temiz tohum kullanmak,
Lahanagiller dýþýndaki bitkiler ile münavebe yapmak,
Fidelikleri sýk sýk havalandýrmak, Hastalýklý bitki artýklarý
ve bulaþýk fideleri tarladan uzaklaþtýrmak.
Kimyasal Önlemler
Ruhsatlý ilacý bulunmamaktadýr. Dünyada, bu
hastalýða karþý dayanýklý hatlar elde etmek amacýyla ýslah
çalýþmalarý yapýlmaktadýr(Vegetable Crops Research
Bulletin, 2012).
2.2.Lahana Kök Ur Hastalýðý (Plasmodiophora
brassicae):
Hastalýk etmeni; toprak kökenli bir mantar olup;
lahanagiller familyasýnýn en önemli hastalýklarýndandýr.
Hastalýklý fideler sararýr, solar ve kök boðazýnda küçük
urlar teþekkül eder. Tarlada, hastalýklý bitkiler kolaylýkla
tanýnabilir. Hasta bitkiler solar ve baþ baðlamaz. Geç
enfeksiyonlarda, bitkiler solgunluk belirtisi göstermediði
halde bodur kalýr ve küçük baþ baðlar. Bitkilerin kök
boðazýnda yumruk gibi, saçak köklerde ise parmak gibi
urlar görülür. Ancak bu urlarý, Lahana gal
böceði(Ceutorynchus pleurestigma Marsh) ve nematod
urlarý ile karýþtýrmamak gerekir. Gal böceði urlarý
kesildiðinde, larvalar ve açtýklarý galeriler görülür.
Nematod urlarýndan farký ise; sert olmayýþý ve içlerinin
mantar sporlarý ile dolu olmasýdýr. Lahana kök urunda
kesit; benekli mermer görünümündedir.
Hastalýk
þiddetine göre verimde azalma görülür. Çok bulaþýk
topraklarda ise hiç ürün alýnmayabilir. Hastalýk; Lahana,
karnabahar, þalgam ve turpta zarar yapar. Kolza, hardal
ve gelincik, kokulu muhabbet çiçeði, çayýr týrtýlý, domuz
ayrýðý gibi yabancý otlar da konukçularý arasýndadýr.
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Mücadele yöntemleri:
Kültürel önlemler
Hastalýktan arî fide kullanmak, su tutan yerlerde
drenaj yapmak, hasattan sonra kökleri çýkarýp yakmak,
hastalýkla bulaþýk alanlarda; lahana, karnabahar,
þalgam, turp, kolza gibi bitkileri üst üste veya birbiri
ardýna 7 yýl süre geçmeden ekmemek.
Araþtýrmalar; buðday bitkisinin ürün rotasyonunda
kullanýlmasýnýn, hastalýðýn yayýlma kaynaðýnýn
azaltýlmasýnda en fazla fayda saðlayan bitki olduðunu
göstermiþtir.
Kimyasal Mücadele
Ýlaçlama Zamaný
Fidelik topraðý, dezenfekte edilmeli ve dikimden
önce toprak ilaçlamasý yapýlmalýdýr.
Kullanýlacak Bittki Korum
ma Ürüünleeri ve Dozlarrý
Bakanlýk tarafýndan yayýnlanan "Bitki Koruma
Ürünleri" kitabýnda, tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve
dozlarý kullanýlýr.
Ýlaçlama Tekniði
Fidelik Topraðýnýn Dezenfeksiyonu
a-Formaldehit Uygulamasý
b-Toprak Fumigantý Uygulamasý
Tarla Topraðýnýn Ýlaçlanmasý
a-Kireç Uygulamasý
b-Fungisit Uygulamasý
2.3.Lahana Mild
diyösü Hastallýðý((Peronossp ora
parasitica (Pers.)Fr:
Hastalýk etmeni bir mantardýr. Hastalýk, fide
döneminden baþlayarak, bitkinin tüm dönemlerinde etkili
olabilir. Hastalýk etmeni özellikle serin ve aþýrý nemli olan
fideliklerde çok büyük zarar verebilir. Hastalýk etmeni
sporlar, rüzgar ve su damlalarý ile taþýnýr.
Lahana fidelerinin ve tarlada geliþmiþ durumda
olan bitkilerin özellikle alt yapraklarýndan baþlamak
üzere, yapraklarýn alt yüzeylerinde gri, kirli beyaz renkte
küf tabakalarý halinde kendini belli eder. Yaprak üzerinde
ise sarý lekeler dikkati çeker. Zamanla bu lekeli kýsýmlar
kurur ve yapraðýn ölümüne neden olurlar.
Hastalýk etmeni gece sýcaklýðýnýn 6-10 °C ve
gündüz ise 16-21 °C olduðu ve hava neminin %100 ' e
vardýðý ortamlarda en iyi þekilde geliþmektedir.
Hastalýk, serada yetiþtirilen fidelerde büyük
zararlara neden olabilir. Etmenle bulaþan brokkoli ve
10
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karnabahar gibi bitkilerin baþ ya da çiçek kýsýmlarý hýzla
kötüleþerek pazar deðerlerini tamamen kaybedebilirler.
Müccad
delle yönteemlleri:
Külttürel müca
adele
Tolerant çeþitlerin kullanýmý, hastalýktan arî fide
kullanýmý, en az 3 yýllýk ürün rotasyonu (münavebe)
uygulamak, hastalýklý bitki artýklarýný ya derin sürerek
toprak altýna vermek, ya da toplayarak imha etmek,
bitkileri uygun koþullarda yetiþtirmek, aþýrý ve sýk
sulamadan kaçýnmak, yabancý otlarý kontrol altýna
almak.
Kimyyasall mücadeele
Ýlaçlama Zamaný
Fidelikte, fideciklerin toprak yüzüne çýkmasýyla,
tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede görülmesi ile
ilaçlamalara baþlanýr.
Kullanýlacak Bitki Koruma Ürünleri ve Dozlarý
Bakanlýk tarafýndan yayýnlanan "Bitki Koruma
Ürünleri" kitabýnda, tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve
dozlarý kullanýlýr.
Ýlaçlama Tekniði
Mildiyö yaprak altýndan enfeksiyon yapar. Bu
nedenle ilaçlamalarda bütün bitkinin her tarafýnýn,
özellikle yapraklarýn alt yüzeyinin ilaçla iyi bir þekilde
temas etmesi saðlanmalýdýr. Uygulamalardan sonra yaðýþ
olursa ilaçlamalar tekrarlanmalýdýr. Fidelikte ilaçlamalara
7-10 gün ara ile fide söküm dönemine kadar devam
edilmelidir. Tarlada ise; hastalýðýn þiddetine ve iklim
koþullarýna göre 3-5 kez uygulanmalýdýr.
2.4.
S ebze le rd
de
Beyya z
Çü rüü kl ü k
Hastalýðý(Sclerotinia sclerotiorum):
Hastalýk etmeni olan mantar sporlarý, fide
döneminde kök çürüklüðü, ileri devrelerde ise kök, gövde,
yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olur. Hastalýðýn
þiddetine göre kök boðazýnda ya da gövde kýsmýnda
pamuk beyazlýðýnda bir misel tabakasý oluþur. Bu yapýlar
daha sonra sert ve siyah bir hal alýr. Lahanagillerde,
gövdenin öz kýsmýnda zarar meydana getirir.
Müccad
delle yönteemlleri:
Külttürel Önllemlerr
Lahanagillerde görülen ve yukarýda zikredilen
mantari hastalýklarda alýnan önlemler, bu hastalýk için de
geçerlidir.

Kimyasal mücadele
Bulaþýk olduðu bilinen alanda, toprak ilaçlamasý
dikimden önce, yeþil aksam ilaçlamasýna ise fideler
þaþýrtýldýktan sonra, Bakanlýk tarafýndan yayýnlanan "Bitki
Koruma Ürünleri" kitabýnda, tavsiye edilen bitki koruma
ürünleri ve dozlarý ile baþlanýlmalýdýr.
2.5.. Karna
abaharr Bakteriyel Yaprak Lekesi Hastalýðý
(Pseudomonas syringae pv. Maculicola):
Hastalýk etmeni olan bakteri, kýþý bitki artýklarý
üzerinde toprakta ve bulaþýk tohumda geçirir. Yeþil
yapraklarýn hem damarlarý hem de yaprak dokusu
üzerinde milimetrik çok sayýda kahverengimsi lekeler
oluþturur. Daha sonra bu lekeler birleþerek yaprak
yüzeyini kaplar. Karnabaharda; önemli verim kayýplarýna
yol açan bu etmen, baþ kýsmýna da geçerek çürümelere
neden olur.

Mücadelee yöntemleri:
Kültürell Önlemller
Hastalýk, tohum ile taþýndýðýndan, hastalýktan ari
temiz tohum ve fide kullanýlmalý, bulaþýk alanlarda en az
1 yýl münavebe yapýlmalý, fidelik topraðý dezenfekte
edilmelidir.
Kimyasal mücadele
Etkin
bir
kimyasal
mücadele
yöntemi
bulunmamaktadýr.
2.6.. Lahana Siyah Damar Çürüklüðü Hastalýðý
(Xa
anthomonas campestrris pv. campeestris):
Hastalýk etmeni olan bakteri, kýþý bitki artýklarý
üzerinde toprakta ve bulaþýk tohumda geçirir. Hastalýk, su
damlalarý, rüzgar, böcekler, alet-ekipman, sulama suyu
ve bulaþýk tohumlar ile taþýnýr. Fide döneminde bulaþma

olursa yaprak esmerleþir ve kurur. Olgun bitkilerde ise;
hastalýk önce alt yapraklarda baþlar, Yaprak lekeleri,
yapraðýn kenarýndan baþlayarak içeriye doðru "V "
þeklinde ilerler. Daha sonra yaprak damarlarý siyahlaþýp
çürür. Hastalýk, adýný bu belirtiden almýþtýr. Bulaþýk bitkinin
gövdesinden bir kesit alýndýðýnda, iletim demetlerinden
sarýmsý bir bakteriyel akýntýnýn geldiði görülür. Ýleriki
durumlarda hastalýk, lahananýn baþ kýsmýna geçerek
bitkinin ölmesine sebep olur. Bu etmen, Ýlimiz lahana
üretiminin neredeyse tamamýnýn yapýldýðý Bafra Ýlçemizde
son birkaç yýldýr çok sýk görülmektedir.
Mücadele yöntemleri:
Kültürel Önlemler
Lahanagillerde görülen ve yukarýda zikredilen
mantari hastalýklarda alýnan önlemler, bu hastalýk için de
geçerlidir. Ayrýca; Bölgemizde lahana üretiminde çokça
tercih edilen yaðmurlama sulamadan kaçýnmak ve toprak
altý zararlýlar ile iyi bir mücadele yapýlarak, bitkilerde yara
açýlmasý önlenmelidir.
Fiziksel Mücadele
Bulaþýk tohumlarýn bakteriden temizlenmesi
amacýyla; lahana tohumlarý 50° C' deki suda 25 dakika,
karnabahar tohumlarý ise, 50° C' deki suda 18 dakika
süre ile tutulmalýdýr. Burada en önemli nokta; verilen
sýcaklýk ve süre deðerlerine aynen uyulmasý olup, aksi
takdirde tohumlar çimlenme gücünü yitirebilir veya
uygulama baþarýlý olmaz.
Kaynaklar
Anonymous, 2011. Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü Kayýtlarý.
Cabbage Online Information Service for non chemical
pest. com
Cole Crop Diseases and Pests.
How to Grow Cabbage.com.
Lahana Hastalýk ve Zararlýlarý ile Mücadele ,2009. Tarým
ve Köy Ýþleri Bakanlýðý. Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüðü.
Natural Garden Pest Control and Attracting Beneficial
Insects,
Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý Zirai Mücadele Teknik
Talimatlarý. Cilt 3,2008.
The Essential Garden Guide, Cabbage Diseases and
Pests.
Vegetable Crops Research Bulletin,2012. Volume 76,
Volume 76 / 2012
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BÝÝR KONU

KURUMLARIMIZDAN

KARADEN
NÝZ TARIMSALL ARAÞTIRM
MA ENSTTÝTÜSÜ'NDE
DI
4 YENÝÝ ÇEÞÞÝT TÜRK TARIMINA KAZANDIRILD
Amaç Kaliteli Ekmeklik Buðdaysa; "ALTINDANE"
Altýndane; yazlýk karakterde, beyaz baþaklý, beyaz daneli, orta erkenci ve kýlçýklý bir
çeþittir. 90- 100 cm boylanabilir. Yatmaya dayanýklýdýr. Azotlu gübre ve suya iyi karþýlýk
vermektedir.
Çeþidin, kalite yönü daha çok ön plana çýkmaktadýr. Gluten indeksi 98- 99, enerji
deðeri 140- 430 aralýðýnda, protein oraný ise %13- 18 aralýðýndadýr. Zeleni, SDS, Gluten
ve direnç deðerleri kabul edilebilir sýnýrlarýn üzerindedir.
Deneme þartlarýnda ortalama verim dekara 470 kg olarak tespit edilmiþtir. Bafra
ovasý þartlarýnda tarla verimi dekara 650 kilograma kadar çýkmýþtýr. Tam yazlýk bir çeþittir.
Üretim alaný olarak yeterli yaðýþ alan, güney ve batý bölgelerinde yetiþtiriciliðine daha çok
önem verilecektir.
Yaprak hastalýklarýna toleranslýdýr. Birçok çeþidin tam zarar gördüðü Sarý pas epidemisinde bile mukavemet
göstermektedir.
Standartlarýn Üzerin
nde Çelttikk Veriimi Ýçin; "MEVLLÜTBEEY"
Mevlütbey; iki yýllýk çeþit tescil denemesi verim sonuçlarýna göre ortalama verim 744
kg/da olup, iyi koþullarda 882 kg/da'a kadar çýkabilmektedir. Ayný þartlardaki çeþit tescil
denemelerinde yer alan standart çeþitlerin ortalamasý 686 kg/da iken, Mevlütbey
çeþidinin verimi 744 kg/da olarak gerçekleþmiþtir.
Çiçeklenme gün sayýsý 80-84 gün, bitki boyu 100-110 cm, salkým uzunluðu 1618 cm olan çeþidin olgunlaþma gün sayýsý 129- 135 gündür. Bin tohum aðýrlýðý 32 gram,
pirinç tane uzunluðu 6,4 mm, tane geniþliði 2,8 mm olan çeþit kýlçýksýz olma özelliðine
sahiptir
Kötü ve iyi tüm çevre þartlarýna iyi adapte olabilen Mevlütbey çeltik çeþidinin, kýrýksýz
randýman deðeri ortalama % 58 olup % 55- 65 arasýnda deðiþiklik göstermektedir. Ayrýca çeþit
tüm çeltik ekim alanlarýna tavsiye edilmektedir.
Yüksek Verimli Nohut Çeþidii; "SEZEN
NBEY
Y"
Mutasyon ýslahý ile geliþtirilen çeþit, 2 yýllýk Tarýmsal Deðerleri Ölçme Denemeleri
sonucunda 161.9 kg/da ortalama verimle standart çeþitleri geride býrakmýþtýr. Çeþit yarý
dik geliþme tabiatlý olup; tane rengi krem, bitki boyu 29- 34 cm, ilk bakla yüksekliði 1822 cm' dir. 100 tane aðýrlýðý olan 44.4- 49.1 g ile iri tanelidir. Deðiþen çevre þartlarýna
karþý orta uyumludur.
Teknolojik analiz deðerlerine gelince, çeþidin piþme süresi ortalama 51- 65
dakikadadýr. Su alma kapasitesi 0.49- 0.51 g/ tane, su alma indeksi % 0.92- 1.00, þiþme
indeksi (%) 2.00- 2.30, þiþme kapasitesi (ml/tane) 0.44- 0.52'dir. 9 mm'lik elek üstü
deðerleri % 42.7- 57.1; 8 mm'lik elek üstü deðeri % 38.0- 53.1 arasýnda deðiþmektedir.
Çeþit, tescilli diðer çeþitlere göre biraz daha erkenci olup, Antraknoz deðerleri bakýmýndan
orta dayanýklý düzeydedir. Ayrýca sahil kuþaðýnda kýþlýk olarak ekilebilmektedir.
Farklý Çevre Þarttlarýna
a Uyuumlu Noh
hut Çeþid
di; "ZUHAL"
Yine mutasyon ýslahý ile geliþtirilmiþ olan çeþit, 2 yýllýk Tarýmsal Deðerleri Ölçme Denemeleri
sonucunda 148.5 kg/ da ortalama verimi vermiþtir. Yarý dik, üstten dallanan þemsiye þeklinde
geliþme tabiatýna sahip olup tane rengi bej, bitki boyu 30- 35 cm, ilk bakla yüksekliði 1622 cm'dir. 100 tane aðýrlýðý 45.2- 49.9 g ile iri tanelidir. Stabilite parametreleri
incelendiðinde, çeþidin 0.85 b deðeri ve pozitif a deðeri (11.5) ile kötü çevre þartlarýnda
verimini çok düþürmediði görülmektedir.
Teknolojik analiz deðerlerine gelince, çeþidin piþme süresi ortalama 50- 70
dakikadadýr. Su alma kapasitesi 0.49 g/ tane, su alma indeksi % 0.96- 1.02, þiþme
indeksi (%) 2.05- 2.32, þiþme kapasitesi (ml/tane) 0.45- 0.50'dir. 9 mm'lik elek üstü
deðerleri % 42.8- 62.0, 8 mm'lik elek üstü deðeri % 33.8- 52.1 arasýnda deðiþmektedir.
Çeþit Antraknoz hastalýðý bakýmýndan orta dayanýklý olup, ayrýca sahil kuþaðýnda
kýþlýk olarak ekilebilmektedir.
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Mehmet ERDOÐMUÞ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü

SERTÝFÝKALI TOHUMLUK

Tarýmsal üretimin baþlangýcý ve birçok bitkinin
çoðaltým materyali tohumdur. Tohum, gýda zincirinin ilk
halkasýný, biyolojik ve kültürel çeþitliliðin ise yapýsal
göstergesini oluþturur. Sertifikalý tohumluk, tohumluðun
fiziksel, biyolojik ve genetik deðer bakýmýndan özellikleri
belirlenen ve resmi makamlarca bu özellikleri belgelenen
tohum demektir. Bitkisel üretim materyali olan tohum,
ülkelerin tarým sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir.
Bu manada atalarýmýzýn da ýsrarla üzerinde
durduðu bir konudur tohum meselesi. "Ek tohumun
hasýný, çekme mahsul yasýný" veya "Ne ekersen onu
biçersin" gibi atasözlerimiz de muhakkak ki konunun
önemini vurgulamak adýna sarf edilmiþ ve dilimize
yerleþmiþ sözlerdir.
Günümüzde tohum sadece tarýmsal bir girdi deðil
ayný zamanda teknoloji kullanýlarak elde edilen ve yüksek
gelir getiren ekonomik deðere sahip bir üründür.
Sertifikalý tohumluksa, verimliliðin ve üretimin
artýrýlmasýnda, üretim maliyetinin düþürülmesinde tarým
sektörünün en temel ve en önemli girdisi durumundadýr.
Üretim ve verimin artýrýlmasý için yetiþtirme tekniði
metotlarý, arazi ýslahý, sulama, mekanizasyon,
gübreleme, mücadele tekniklerinin uygulanmasýyla
birlikte bölgeye uyumlu kaliteli tohum çeþitlerinin
kullanýlmasý gerekmektedir. Diðer faydalarýna gelince;
-Kaliteli bir sertifikalý tohumluðun verimi
artýrmadaki payýnýn buðday ve fasulye gibi kendine
döllenen bitkilerde %20-30 seviyesinde, mýsýr ve ayçiçeði

KULLANIMI VE FAYDALARI
gibi yabancý döllenen bitkilerde ise %100'lerin üzerinde
olduðu bilimsel araþtýrmalarla ortaya konulan bir
gerçektir.
-Sertifikalý tohumlukta çeþit saflýðý tamdýr. Ýçerisinde
yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için temiz bir
ürün eldesi saðlanmaktadýr.
-Tohumlar yüksek çimlenme (çýkýþ) kabiliyeti sahip
olduklarýndan kuvvetli bir geliþme gösterirler. Bu da bazý
bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda %25'e varan
verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini
düþürür ve üreticiye kazanç saðlar. Zira toprak
rutubetinden ve bitki besin elementlerinden (gübre)
yararlanma kabiliyeti sertifikasýz tohumlara oranla daha
yüksektir.
-Ekilen tohumlarýn tamamý ayný günlerde çýkýþ
saðladýðý için (tekdüze çýkýþ) tarlada dalgalanma ve
boþluklar olmaz, dolayýsýyla da ürün kaybý görülmez.
Bitkilerin tümünün geliþmesi ayný dönemdedir, böylece;
bakým, çapalama, sulama, ilaçlama gibi iþlemlerin yararý
tam olarak kendini gösterir. Yine olgunlaþma da tüm
bitkilerde ayný zamanda olacaðýndan hasat kolaylýðý
saðlar.
-Elde edilen ürünler ayný özelliklerde ve kaliteli
olduðundan pazar deðerleri yüksektir, bu da satýþ
kolaylýðý saðlar. Verim kabiliyeti diðer tohumlara göre
daha yüksek olduðundan daha yüksek kazanç saðlar.
-Tarýmsal üretimde verim ve kalite kayýplarýna,
topraklara yeni hastalýklarýn bulaþmasýna sebep olan,
tohumla geçen hastalýklar büyük ekonomik zararlara
neden olabilmektedir. Tarlada yetersiz bir bitki çýkýsý veya
ani tahripkar epidemilerle karsýlaþmak yerine, sertifikalý
tohumda baþlangýçta tohumluðun hastalýk yönünden
analizi yapýlýp tedbirlerin alýnmasý, ortaya çýkabilecek
zararlarý önler ve azaltýr.
Sertifikalý tohum kullanmanýn avantajlarý elbette
saymakla bitmez. Ayrýca sertifikalý tohumluk kullanýmý
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan
desteklenmektedir. Sertifikalý tohum kullanan çiftçilerimiz
sertifikalý tohumluk kullandýklarýný faturalarý ile tespit
ettirdikleri takdirde kullanýlan tohumluk miktarýna göre
destekleme ödemesi almaktadýrlar.
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HABER

SALGIN
Berrin ÞENTÜRK
OMÜ Veteriner Fakültesi,
Hayvancýlýk Ekonomisi ve
Ýþletmeciliði Anabilim Dalý

HAYVAN HASTALIKLARININ
KONTROLÜNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR

Hayvan saðlýðýný koruma ve bulaþýcý hayvan
hastalýklarýyla mücadele küresel ölçekte tüm insanlýðýn
ortak hedeflerinden biridir. Bu hedefin gerçekleþtirilmesi
uluslararasý örgütler tarafýndan konulan kurallarla, bu
kurallar kapsamýnda yapýlan ikili veya çok taraflý
anlaþmalarla ve ülkesel düzeydeki düzenlemelerle
gerçekleþtirilmektedir.
Salgýn hastalýklarýn yönetimindeki kurallarý
belirleyen örgütlerin baþýnda Dünya Hayvan Saðlýðý
Örgütü (OIE) gelmektedir. OIE 1924 yýlýnda salgýn
hayvan hastalýklarýnýn önüne geçilmesi amacýyla Milletler
Cemiyeti (MC) Genel Sekreterinin bu yöndeki çaðrýsýna
uygun olarak kurulmuþtur. 2011 yýlýnda üye sayýsý 178'e
ulaþmýþtýr. Türkiye'nin de üye olduðu OÝE; hayvan
hastalýklarý hakkýnda dünya ölçeðinde saydamlýk
saðlanmasýný, veterinerlik konusundaki bilimsel bilgilerin
toplanarak analiz edilmesini ve yayýmlanmasýný, salgýn
hastalýlýklarla mücadele için dayanýþma ve bilgi
saðlanmasýný, hayvan ve hayvansal ürünlerin uluslararasý
ticaretine iliþkin temel kurallarýn oluþturulmasýný amaç
edinmiþtir. OÝE, salgýn hastalýklarýn yönetiminde uzun
yýllar hastalýklarý belli kýstaslar dahilinde A ve B listesi
þeklinde tasnif etmiþtir.
Bu kýstaslar;
1-Taþýnabilirlik (hastalýðýn potansiyel olarak çok
ciddi ve çok hýzlý yayýlan bir özelliðe sahip olmasý),
2-Sýnýr tanýmama,
3-Önemli sosyo- ekonomik sonuçlar oluþturma ya
da önemli kamu saðlýðý sonuçlarý oluþturma,
4- Uluslararasý hayvan ve hayvansal ürün
ticaretinde büyük öneme sahip olma, þeklindedir.
Küresel ticaretin kurallarýný düzenleyen diðer bir
uluslararasý örgüt de GATT'ýn yerine kurularak 1995
yýlýnda faaliyete baþlayan ve Türkiye'nin de üye olduðu
Dünya Ticaret Örgütü (WTO, DTÖ) dür. DTÖ Bitki ve
Hayvan Saðlýðý Önlemleri Anlaþmasý (SPS) ile hayvan
saðlýðý alanýnda düzenleme yapmýþtýr. OÝE' yi referans
kuruluþ olarak tanýyan örgüt, Hayvan Saðlýðýnýn
korunmasý konusunda üye ülkelere kendi standartlarýný
belirleme yetkisi vermiþtir. Bu yetki belirlenen standartlarýn
bilimsel kriterlere uygun olmasý þartýyla verilmiþtir. DTÖ'
nün ortaya koyduðu standartlar; açýklýk, þeffaflýk,
tarafsýzlýk, etkililik, uygunluk, akýcýlýk ve fikir birliðine
dayalýlýk olup üye ülkeler tarafýndan konulan standartlarýn
bu ilkelere uygun olmasý gerekmektedir. Ayrýca, alýnan
önlemlerin hayvan saðlýðýný korumaya yetecek düzeyde
olmasý gerekmektedir.
OÝE salgýn hayvan hastalýklarýný belirleyerek üye
ülkelerin bu hastalýklarla mücadelede uygulayacaklarý
standartlar olan "Aquatic Animal Health Code, Terresterial
Animal Health Code" oluþturulmuþtur.
OÝE DTÖ 'nün SPS Anlaþmasýna paralel terminoloji
kullanmak amacýyla A ve B listelerini tek liste haline
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dönüþtürmüþtür. Bu gün bir hastalýðýn OIE hastalýk
listesinde yer almasý için en önemli kýstas hastalýðýn
uluslararasý yayýlým eðilimi göstermesidir. Diðer bir
kriterse, hastalýðýn yerel popülâsyonlarda yayýlma hýzý ve
zoonotik potansiyelidir. Bu kriterler ölçülebilir
parametrelerden oluþmaktadýr. Bir hastalýk bu
parametrelerden birine sahipse hastalýðýn bildirimi
gerekmektedir.
Listede bildirilen hastalýklardan birinin ilk kez
görülmesi durumu,
Söndüðü bildirilen salgýn bir hastalýðýn tekrar
görülmesi durumu,
Listede yer alan bir hastalýða ait yeni bir patojenin
saptanmasý durumu,
Listede yer alan hastalýðýn morbidite yada
mortalitesinde meydana gelen önemli artýþ durumu,
Hastalýðýn önemli bir morbidite/ mortalite yada
zoonotik potansiyeli olmasý durumu,
Listede yer alan hastalýklarýn epidemiyolojisinde
kanýtlanmýþ bir deðiþimin olmasý durumu, bildirimi acil
olan durumlar olarak belirlenmiþtir.
DTÖ ve OIE üye ülkelerden hayvan hastalýklarýyla
mücadelede bilimsel açýdan geçerlilikleri olan yöntemleri
kullanmalarýný istemektedir. Salgýn hastalýklarýn
yönetiminde önemleri giderek artan bu yöntemler risk
analizi ve deðer zinciri analizidir. Bu yöntemlerde
hastalýklarla ilgili çok yönlü faktörler arasýndaki iliþkiler
incelenmektedir. Analizlere konu olan bu faktörler genel
olarak; risk kaynaklarý, yetiþtiriciler, hükümet politikalarý
ve stratejiler olmak üzere üç eksende organize edilmiþtir.
Risk analizinde risk faktörleri ve epidemiyolojik
faktörler ön plandadýr. Deðer zinciri yönteminde ise
ekonomik faktörler ön plandadýr.
Bu analiz
yöntemlerinin, OIE listesinde yer alan ve kamu maliyesi
açýsýndan önemli yük getiren hastalýklar baþta olmak
üzere salgýn hayvan hastalýklarýnda uygulanmasý
önerilmektedir.
Salgýn hayvan hastalýklarýnýn kontrolü için
geliþtirilecek stratejiler yukarýdaki ilkeler ve önerilen analiz
yöntemleri kullanýlarak oluþturulmalýdýr. Saðlýðýn
korunmasý, bulaþýcý hayvan hastalýklarýyla mücadele
edilmesi, hayvan ve hayvan ürünlerinin küresel ticaretinde
engellerle karþýlaþýlmamasý salgýn hayvan hastalýklarýnýn
yönetiminde saðlanacak baþarýya baðlýdýr.

BESÝLÝK SIÐIR YETÝÞTÝRENLERE MÜJDE;
KESÝLEN HAYVAN BAÞINA 300 TL DESTEKLEME YAPILACAK
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Bakanlýk
tarafýndan uygulanan hayvancýlýk desteklemeleri
kapsamýnda bu yýl ilk defa besi hayvanlarýna da hayvan
basýna destekleme ödemesi yapýlacaðýný açýkladý.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven
tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, kýrmýzý et
üreticiliðine ivme kazandýrmak amacýyla yapýlacak
uygulamada; kesim tarihinden itibaren, süresinin son 90
gününü tamamlamýþ, karkas aðýrlýðý 190 kg. olan ve
Türkvet'e kayýtlý erkek sýðýrlarýný Bakanlýktan çalýþma izni
almýþ kesimhanelerde kestiren üreticilere, hayvan basýna
destekleme ödemesi yapýlacak.
BAÞVURU KABULU NASIL YAPILACAK
Açýklamaya göre, yýllýk beþ baþtan fazla sayýda
destekleme þartlarýný karþýlayan erkek sýðýr kestirenler
Kýrmýzý Et üretici Birliklerinin kurulu olduðu yerlerde bu
birliklere, olmayan yerlerde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýlçe müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedirler.
Ýlk altý aylýk dönemde kesilen erkek sýðýrlar için son
baþvuru 3 1.0 7.201 2, ikinci altý aylýk dönemindeki
1.01..20
013 tarihindedir. Desteklemeden
kesimler için ise 31
faydalanmak isteyen çiftçilerin dilekçe, iþletme tescil
belgesi, hayvan pasaportu veya hayvanýn kesimi için
naklinin yapýlacaðý yerdeki veteriner saðlýk raporu, kesim
yapýlan hayvanýn Türkvet kayýtlarýndan düþtüðünü gösterir

belge, kesimhanenin resmi veterineri tarafýndan
onaylanmýþ kesim cetveli yaný sýra gelir beyanýna ait
belgelerinden biri (mezbahane kesim ücreti faturasýnýn
aslý/ kesilecek sýðýrýn veya bunun karkasýnýn alým satýmýna
dair ilçe mal müdürlüðü / Ýl vergi dairesi onaylý fatura dip
koçaný fotokopisi, müstahsil makbuzunun aslý
evraklarýndan biri) ile baþvuru yapmasý gerektiði
belirtilmiþtir.
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SÜT SIÐIRLARINDA

NEGATÝF ENERJÝ DENGESÝ VE NEFA TEST PROGRAMI
Son yýllarda üstün verimli süt inekçiliðinin
yaygýnlaþmasý ve bu hayvanlarýn enerji ve mineral
maddelere olan gereksinimlerinin artmasýndan dolayý
metabolik hastalýklarýn insidansýnda azalma yerine artýþ
görülmüþtür. Bu durum özellikle doðumdan önceki ve
sonraki 3 haftayý kapsayan geçiþ döneminde
(periparturient period=Transition period)) kendini
göstermektedir.
Geçiþ dönemi süt sýðýrlarýnda fizyolojik, metabolik
ve besin maddesi ihtiyaç deðiþikliklerinin yaþandýðý
önemli bir dönemdir. Geçiþ dönemindeki ineklerde çok
sayýda fizyolojik ve metabolik stres altýna olmasý nedeniyle
sürü saðlýk problemi artar, yem tüketimi ve süt verimi
azalýr, reproduktif etkinlik düþer, metabolik ve sindirim
sistemi bozukluklarýna duyarlýlýk artar. Bunlardan negatif
enerji dengesinin tetiklediði ve neden olduðu ketozis,
yaðlý karaciðer, abomasum deplasmaný, mastitis, metritis
gibi hastalýklar en sýk rastlanan hastalýklarýn baþýnda
gelir.
Geçiþ döneminde sürünün beslemeye baðlý genel
durumunu ve muhtemel bir ne ga tif ene rji ta nýsý ný
laboratuar testleri ile ortaya koymak önem taþýr. Bu
testlerin baþýnda esterleþmemiþ yað asitlerinin (Nonesterified fatty acids=NEFA) tespiti gelmektedir. NEFA test
sonucu hayvana/sürüye yedirilen rasyonun metabolik
performansý, rasyon formulasyonu ile ilgili veteriner
hekimlere paha biçilmez bilgiler verir ve bu doðrultuda
yapýlacak doðru ve dikkatli bir rasyonel besleme planý ile
beslenme (negatif enerji dengesi) kaynaklý metabolizma
hastalýklarý kontrol altýna alýnacak ve böylece sýðýr saðlýðý

ve verimi dolayýsýyla iþletme karlýlýðýnda artýþ olacaktýr.
Negatif Enerji Den
ngessinin Oluþumuu ve Ýnd
dika
atö
örü
Doðumdan önceki hafta yem tüketiminde düþüþ
görülür ve bu düþüþ doðumdan önceki 24 saatte yaklaþýk
%30 civarýndadýr. Gebeliðin sonuna doðru fötus, fötal
memranlar, gebe uterus ve meme dokusunun enerji ve
besin maddesi gereksinimi önemli miktarda artar. Öyle ki
gebeliðin sonunda besin madde gereksinimi benzer canlý
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aðýrlýktaki gebe hayvanlardan %75 daha fazladýr.
Gebeliðin sonunda bir taraftan kuru madde tüketiminin
azalmasý ve diðer taraftan enerji ihtiyacýnýn artmasý
negatif enerji dengesinin ortaya çýkmasýnýn esas
nedenidir.
Saðlýklý hayvanlar kan NEFA düzeyi düþüktür. Enerji
gereksiniminin artmasýna bir cevap olarak yað dokuda
trigliserid olarak depolanan yaðlarýn lipolizi sonucu
kanda NEFA düzeyi yükselmeye baþlar. Bu nedenle kan
NEFA düzeyi aktif yað mobilizasyonunu mevcudiyetini
göstermesi nedeniyle negatif enerji dengesinin iyi bir
indikatörüdür. Veteriner týpta NEFA, geçiþ dönemindeki
süt sýðýrlarýnda hepatik lipolidizise meyilli olmasýndan
dolayý enerji metabolizmasýnýn analizinde çoðunlukla
kullanýlmaktadýr.
Geçiþ dönemde yem tüketiminin düþmesi ve
NEFA'nýn yükselmesi immun fonksiyonun zamansal
baskýlanmasýna sebep olarak süt ineklerinin þiddetli
enfeksiyonlara predispose hale gelmesine neden olur.
Yüksek süt verimli ineklerde NEFA testi ile negatif enerji
dengesinin tespiti altýnda beslenme bozukluðu yatan;
doðum sendromu olarak bilinen ketosis, hipomagnezemi,
hipokalsemi yaðlý karaciðer sendromu gibi metabolik ve
retensio plasenta, endometritis, mastitis, ovaryum
disfonksiyonu
gibi
meme-uterusun
sekunder
enfeksiyonlarýný içine alan kompleksin erken tanýsýna
imkan verir. Yapýlan çalýþmalarda geçiþ dönemindeki süt
ineklerin saðlýk ve performansý üzerine anahtar rol
oynayan NEFA'nýn doðum öncesi yükselmesi
Abomasumun sola deplasmanýnýn 2-4 kat ve Retensiyo
plasenta riskini 1,8 kat
artýrdýðýný, laktasyonun
ilk 120 gününde günlük
süt verimde 1,2kg kaybýn
oluþtuðunu,
ve
endometritis
riskini
artýrdýðýný göstermiþtir.
Doðum
öncesi
negatif enerji süresince
yaðlar NEFA olarak
mobilize olur kanda
düzeyi yükselir ve bu
durum vücut kondisyon
skoru kaybýný gösterir.
Ýnekte bir haftada 0.5
vücut kondisyon skor kaybý 30 kg yaða eþdeðerdir. Bu 30
kg yað karaciðer tarafýndan iþlem göreceðinden bu
organýn steroid hormonlarýn detoksifikasyonu (kistik
ovaryumlarýn yüksek bir insidansý ile sonuçlanýr), glikoliz,
glikoneogenesis, globülün sentezi, rumende yýkýmlanan
proteinlerden oluþan aþýrý amonyaðýn üreye
dönüþtürülmesi gibi anahtar fonksiyonlarýný yerine
getirme yeteneði olumsuz etkilenecektir.

Bessin
nsel ve Metabolik Testlere Tabi Tutulacak
Hayvvanlarýn Seçimi
Metabolik indikatörlerin güvenilir olabilmesi ancak
yeterli sayýda kan örneðiyle saðlanabilir. Örnek sayýsý sürü
büyüklüðü ile iliþkilidir. Örneklendirmede <500 sürüde
12 örnek, 500-100 sürü 15 örnek, 1000-1500 sürüde 25
örnek ve 1500'in üzerindeki sürülerde ise 35 örnek
alýnmalý ve örneklerin düve ve ikinci doðumunu yapan
sýðýrlarýn karýþýmýndan oluþturulmalýdýr.
Kan Alma Ýþlemi
Negatif enerji dengesinin tahmin edilmesinde
kullanýlacak metabolitler için en uygun örnek alma
zamaný geçiþ dönemi olarak gösterilse de spesifik olarak
doðumdan önce 2-14 gün ve doðumdan sonraki 3-14
gün örneklerin alýnmasý önerilir.
NEFA serum ve plazmada ölçülebilir. Serum almak
için pýhtý aktivatör jelsiz kýrmýzý tüpler tercih edilmelidir.
Plazma için ise EDTA ve Sitratlý tüpler kullanýlabilir. Pýhtý
aktivatör ve heparin antikoagulant aktivatör yanlýþlýkla
yüksek deðerler oluþturabileceðinden serum tüpü olarak
kullanýlmamalýdýrlar. Kan, süt veninden deðil kuyruk
veninden alýnmalýdýr. Kuyruk veninde hemoliz riski çok
azdýr. Süt venindeki kanýn lipemik olma (yüksek yað
düzeyinden dolayý bulanýk) riski çok yüksektir. Hemoliz ve
lipemi test sonucu üzerine olumsuz etki gösterirler. Ýyi bir
pýhtý oluþturmak için kanlar oda sýcaklýðýnda 15-20
dakika bekletildikten sonra santrifüje edilip serum
ayrýþtýrýlmalýdýr. Özellikle NEFA'nýn stabil olmamasý
nedeniyle alýnan örnekler laboratuara ulaþtýrýlýncaya
kadar soðukta muhafaza edilmelidir. Tüpler soðukta
muhafaza edilmesi þartý ile kan NEFA deðeri EDTA
plazma veya serumda 72 saat ve tam kanda 24 saat
süreyle stabil kalýr. Serumlar -40oC'de dondurulurak 1 ay
süre ile stabil bir konsantrasyonda saklanabilir.
Karþýlaþtýrma yapabilmek için kan alýmý günün ayný
zamanýnda yapýlmalýdýr. Yemleme zamaný NEFA
düzeylerini etkileyeceðinde örneklerinin sabah
yemlemesinden önce alýnmasý gerekir. NEFA düzeyini
artýracaðýndan numune alýnacak hayvanlarda heyecan,
korku yaratmamalý ve strese sokulmamalýdýr.

Test Sonuçlarýnýn Yorumlanmasý
Sürü saðlýðý ve yönetiminde çalýþan veteriner
hekimler geçiþ döneminde sürü saðlýðý, hastalýlardan
korunma ve verimlilik için enerji metabolitlerinin
izlenmesini sýklýkla yaparlar. Bir inek için geçiþ dönemi
çok streslidir. Ýzleme bu kritik dönemde yapýlýr. Sürü
saðlýðýný izlemek için bulunan verilen yorumlanmasý
bireysel hayvan hastalýklarýnýn tanýsal amaçla yapýlan
yorumlamadan farklýdýr. Ýspatlanmýþ test aralýklarý ile
anormal test sonuçlarý (yüksek veya düþük) bireysel
hayvanlarýn hastalýk tanýsýný bulmada kullanýlýr. Sürü
testleri için referans aralýklarý uygun deðildir. Çok düþük
düzeyde NEFA, enerji gereksiniminin ayarlanmasýný,
yüksek seviyede NEFA ise aþýrý negatif enerji dengesini
gösterir ve hayvanlar hastalýk riski çok yüksek olabilir.
Bir inekte NEFA
Doðum öncesi 2-14 gün içinde yapýlan testlerde
NEFA deðerinin >0.30mEq/L üzerinde çýkmasý
laktasyonun ilk 30 gününde doðum sonrasý (abomasum
deplasmaný, metritis/retensio plasenta ve klinik ketosis)
insidansýn artacaðý ve süt verimi ve reproduktif
performansýn düþeceðinden endiþe edilir.
Doðum sonrasý 3-14 gün içinde yapýlan testlerde
NEFA deðerinin >0,60-0,70mEq/L üzerinde çýkmasý
benzer hastalýklarýn insidansýný artýrýr. Doðum sonrasý
ölçülen NEFA düzeyi, doðum öncesi NEFA veya doðum
sonrasý ?-Hidroksi Butirik Asitten (BHBA) aslýnda daha iyi
bir prediktördür.
Bir sürüde NEFA : Sürü için NEFA deðerinin
yorumlanmasý ortalama deðerden daha çok eþik
deðerleri aþan örnek sayýsý önemlidir. Bu nedenle kritik
deðeri aþan hayvan sayýsý örnekleme yapýlan hayvan
sayýsýna oranlanýr. Doðum öncesi test edilen ineklerin
%15'inde NEFA düzeyinin >0.30mEq/L üzerinde ise tüm
sürüde doðum sonrasý metabolik ve enfeksiyöz riskinin
artacaðý ve süt ve reproduktif performansýn düþeceði
anlamýna gelir. Doðum sonrasý test edilen ineklerin %1520'inde NEFA düzeyinin >0.70mEq/L üzerinde olmasý
sürüde benzer tabloyu ortaya çýkarýr. Kýsaca hedef
deðerler; NEFA doðum öncesi 14-28 gün <0.3 mmol/L;
doðum öncesi 2-14 gün <0.4 mmol/L; doðum sonrasý
2-14 gün<0.6 mmol/L
Doðum öncesi ve sonrasý ile yem tüketimi
arasýndaki iliþkiye ilaveten kötü bakým ve besleme
koþullarý ister bir inekte isterse sürüde fizyolojik ve
reproduktif problemlerle sonuçlanacaðý açýktýr. Ülkemizde
damýzlýk iþletme ölçeðinin giderek büyüme eðilimi
göstermesi nedeniyle geçiþ dönemindeki sürü saðlýðýnýn
önemi daha da artacak ve yeni yaklaþýmlarýn devreye
girmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Saðlýklý sürü yönetiminde bu
sürecin gerisinde kalan iþletmelerin elindeki damýzlýk
hayvanlardan beklenen verimi alamayacaklarý, belki de
hayvanlarýn damýzlýk deðerini kaybedeceði tartýþýlmaz bir
gerçektir. Bu nedenle bu yazýda özetlenen tablo ile
karþýlaþmamak veya en aza indirmek için gelecek sayýda
gebeliðin son 3 haftasýnda yapýlacak besleme ve yönetim
programlarý anlatýlarak gebe hayvanlarýn negatif enerji
dengesinden kaynaklanan doðum sonrasý metabolik ve
reproduktif problemlerin giderilmesine katký sunulmaya
çalýþýlacaktýr.
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HUBUBAT ALIMINDA YENÝ SÝSTEM
2012/2013 hububat alým kampanyasýnda ilk defa
bu yýl randevulu sistem ile hububat alýmý
gerçekleþtirilecektir. Kýsmi randevulu alým sisteminde
üreticiler; ürünlerini hem randevulu hem de geçmiþ
yýllarda olduðu gibi iþyerlerimizde sýra girmek suretiyle
randevusuz olarak teslim edebileceklerdir.
Þube Müdürlüðümüz hinterlandýnda alým
merkezlerimizin açýlýþ tarihleri aþaðýda belirtilmiþ olup,
üreticilerimiz 10 gün öncesinden randevu alabileceklerdir.
Randevu
alma
iþlemi,
internet
üzerinden

http://randevu.tmo.gov.tr
veya
www.tmo.gov.tr
adreslerinden T.C. kimlik no veya vergi numarasý ile direk
olarak alýnabileceði gibi Þube Müdürlüðümüze veya
Ajans Amirliklerimize müracaat edilmek suretiyle de yine
internet üzerinden alýnabilecektir.
Üreticilerimizin maðdur olmamalarý ve arzu
ettikleri tarihte ürünlerini teslim edebilesi bakýmýndan
randevu sisteminin tüm üreticilere duyurulmasý hususunda
bilgilerinizi arz ederim.

2012 HUBUBAT FÝYATLARI AÇIKLANDI
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker,
2012 müdahale alým fiyatýnýn, Anadolu kýrmýzý sert
ekmelik buðday için ton baþýna 665 lira olarak
belirlendiðini bildirdi.
TMO'nun alým fiyatlarý belirlenirken devir stoku
üretim miktarý, maliyet iç ve dýþ piyasa fiyatlarý, enflasyon
refah payý, üretimin sürdürülebilirliði
ve diðer ürün alýmlarýnda uygulanan
fiyatlarýn dikkate alýndýðýný belirten
Eker, geçtiðimiz yýl ton baþýna 605
TL olarak açýkladýklarý müdahale
alým fiyatýnýn 2012 yýlýnda Anadolu
kýrmýzý sert ekmeklik buðday için ton
baþýna 665 lira olarak belirlendiðini
kaydetti. Bu fiyatýn yüzde 11,5-12
oranýnda protein içeren buðday için
belirlendiðine iþaret eden Eker,
proteini yüzde 13 ve üzerinde süne
oraný
düþük
olan
kaliteli
buðdaylarda ise ton baþýna 685
liraya kadar çýkabileceðini ifade etti.
Bakanlýðýn ton baþýna 50 lira prim
uygulamasýný sürdüreceðine ayrýca
gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve
toprak
analizi
gibi
destek
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ödemelerine 2012 yýlýnda da devam edileceðini dikkati
çeken Eker, "Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðday için
belirlediðimiz ton baþýna 665 lira müdahale alým fiyatý
bakanlýðýmýzca verilen ortalama ton baþýna 115 lira prim
ve diðer desteklerle birlikte ton baþýna 780 liraya
yükselmektedir" ifadesini kullandý.

BÝÇERDÖVERLE BUÐDAY HASADI
SONA ERDÝ
2012 hasat sezonu 20.06.2012 tarihinde Bafra
ilçemizde baþlamýþ olup, 06.08.2012 tarihinde Lâdik
ilçemizde sona ermiþtir.
Ýlimizdeki 108 bin hektar buðday ekiliþ alanýndan
yaklaþýk olarak 380 bin ton ürün elde edilmektedir.
Bunlarýn yaklaþýk 60 bin hektar alanýnda 354 kg/da
verimle 212 bin ton buðday biçerdöverle hasat edilmiþtir.
Biçerdöverle hasadý gerçekleþtirilen alanda 31
kontrolörle 172 adet biçerdöver kontrolünde; dane
kaybýnda % 0,95'lik kayýp gerçekleþmiþ olup, yasal sýnýr
olan % 2'lik kayýpla kýyaslandýðýnda ilimiz ekonomisine
yaklaþýk 1,2 milyon TL kazanç saðlanmýþtýr.
Konu ile ilgili Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
Kadir GÜVEN; iyi bir hasat sezonu geçirildiðini ve dane
kaybýný sýfýra yakýn bir seviyeye indirmenin biçerdöver
kullanýcýlarýnýn elinde olduðunu belirtti. Bunun içinde;
-Operatör belgesi olmayan hasat yapmamalý,
-Olgunlaþmamýþ ürünler hasat edilmemeli,
-Rutubetin çok olduðu günlerde hasat
yapýlmamalý,
-Yaðýþ olduðunda hububatýn tam kurumasý
beklenmeli,
-Sabah erken yada akþam saatlerinde rutubet çok
daha fazla olacaðýndan hasat yapýlmamalý,
-Bir tarladan diðerine geçerken mutlaka
biçerdöver ayarlarý kontrol edilmeli,
-Elekler sýk sýk temizlenmeli.

Gibi konulara dikkat çeken GÜVEN þunlarý
söyledi: "Dane kaybýný en alt seviyeye indirebilmek için
öncelikle biçerdöverlerimizi belgeli Operatörlere teslim
etmeliyiz. Bunun içinde Ýl Müdürlüðü olarak talep gelen
ilçelerde Biçerdöver Operatörleri Yetiþtirme Kurslarý
açmaktayýz. 2001-2012 yýllarý arasýnda açtýðýmýz
kurslardan 451'i Bafra da olmak üzere, toplam 629 kiþi
eðitimden geçirilerek Biçerdöver Operatörü olmalarý
saðlanmýþtýr. Çiftçilerimiz de Operatör Belgesi olmayan
sürücülere biçim yaptýrmamalý, tarlasýna giren
biçerdöveri sürekli kontrol altýnda tutup dane kaybýna
sebep olan Operatörleri merkezde Ýl Müdürlüðüne,
Ýlçelerde de Ýlçe Müdürlüklerine bildirerek yardým
istemelidirler."
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EKMEK VE EKMEK ÇEÞITLERINDE YENI DÖNEM,

BAKANLIK ÇELTÝK VE MISIRDA

EKMEÐE DOKUNMAK YASAK!

MÜDAHALE ALIM FIYATLARINI AÇIKLADI

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca hazýrlanan
Türk Gýda Kodeksi Ekmek Ve Ekmek çeþitleri Tebliði
04.01.2012 tarihinde Resmi Gazete 'de yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþtir.
1 Temmuzdan 2012 Ýtibaren
Uygulanacak Ýþte Yeni Uygulamalar;
Ekmek, Kepekli, tam
buðday unlu ekmek, tam buðday
ekmeði ve ekþi hamur ekmekleri en
az 250 gram
aðýrlýktan
baþlayarak
50'þer gram
arttýrýlmak
suretiyle
piyasaya arz
edilir.
-Ekmek, kepekli ekmek,
tam buðday unlu ekmek, tam
buðday ekmeði ve ekþi hamur
ekmekleri hariç(Haþhaþlý ekmek,
sütlü ekmek, mýsýrlý ekmek,
çavdarlý ekmek ve karýþýk tahýllý ekmek
v.s. )ekmek çeþitleri ve diðer ekmek çeþitleri üretim yerleri
de dahil olmak üzere ambalajlý olarak piyasaya arz edilir.
- Ekmek ve Ekmek çeþitlerinde tuz en çok kuru
madde de iken %1.75 iken %1,5 'e düþürülmüþ
- Ekmek, Türk Gýda Kodeksi Buðday Tebliðinde yer
alan Tip 650 ve daha Yüksek kül içeren buðday unundan
yapýlýr.
- Ambalajsýz olarak piyyasaya
a arz edileen ekmekkleer
kasap, manav ve pazar gibi yerrleerde piyasaya arz
edilemez
-Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen
ekmeklerin, ekmek kasalarýna, ekmek kasalarýnýn da
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ekmek
taþýma
araçlarýnýn
içine
bulaþma
riskini
engelleyecek biçimde
yerleþtirilmesi gerekir.
-Ambalajsýz
olarak piyasaya arz
edilen ekmekler; dýþ etkenlerden zarar görmeyecek
þekilde tamamen kapalý, Ekmek ve ekmek çeþitleri ile unlu
mamullerin taþýnmasý dýþýnda herhangi bir taþýma
iþleminde kullanýlmayan, tavan, zemin ve duvarlarý su
geçirmeyen, zararlý ve mikroorganizmalarýn yerleþmesine
izin vermeyen, pürüzsüz, kolay Temizlenen ve dezenfekte
edilebilen malzemeden yapýlan taþýtlarda taþýnýr.
-Ambalajsýz olarak piyasaya arz edilen ekmekler
satýþ noktasýna getirildiðinde, ekmek
kasalarý açýkta býrakýlmaz, zemin ve
dýþ ortamla temasý engellenir, palet
üzerinde olacak þekilde temiz bir
ortama konulur.
-Ambalajsýz olarak piyasaya
arz edilen ekmekler; satýþ yerlerinde
alýcýnýn
el
deðmesini
engelleyecek þekilde ekmek
dolabýnda
veya
tezgâhýnda muhafaza
edilir
ve
satýcý
kontrolünde satýlýr. Satýþ sýrasýnda bu Teblið
kapsamýnda ambalajsýz olarak
piyasaya arz edilen ürünler, Türk
Gýda Kodeksi Gýda ile Temas Eden
Madde
ve
Malzemeler
Yönetmeliði'nde yer alan hükümlere
uygun bir ambalaj malzemesine
sarýlarak veya içine konularak
Sa týþa
a
tüketiciye arz edilir.
suunuld
duðu ekmekk dola
aplarý veya
tezgâ
âhlarrý açýkta
a býrrakýlm
mayyacak
þee kild
d e k apall ý bir o rtama
a
ko
onuluur.
-Ambalajsýz
olarak
piyasaya arz edilen ekmeklerin
taþýnmasý ve satýþý sýrasýnda çalýþan
tüm personelin, kiþisel temizliðini
sürdürmeye azami itina göstermesi, uygun ve
temiz kýyafet giymesi ve koruyucu eldiven
kullanmasý zorunludur.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý 2012 yýlý çeltik
müdahale alým fiyatlarýnýn ton baþýna geçen yýla oranla
yüzde 10 artýþla 1.165 (bin yüz altmýþ beþ) Lira olarak
belirlendiðini; mýsýrýn tonunun ise, geçen seneye göre
yüzde 10,2 artýþla yine TMO tarafýndan 595 (beþ yüz
doksan beþ) Liraya alýnacaðýný açýkladý.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN; çeltikte geçen
yýlki ton baþýna bin 60 lira olan fiyatýn bu yýl bin 165 lira
olarak belirlendiði ifade ederek, bunun belirlenmesinde
Bakanlýðýn üretici enflasyonunu ve diðer enflasyonlarý da
dikkate aldýklarýný söyledi. Kadir GÜVEN konuþmasýna
þöyle devam etti; "Tabi biz üreticiyi bununla býrakmýyoruz.
Ýlave ödeyeceklerimiz, desteklerimiz var. Ton baþýna 100
lira ayrýca prim veriyoruz. Ton baþýna bin 265 lira etti,
ayrýca ilave olarak mazot, sertifikalý tohum desteði, gübre,
toprak analiz destekleriyle birlikte bin 287 liraya ton
baþýna çeltikten devletten alabilecek. Mýsýrda ise 595
Lirayla TMO, bu ürünün tonunu almaya hazýr. Bu geçen
seneye göre yüzde 10,2 oranýnda bir artýþa tekabül
ediyor. Buna ilave olarak ton baþýna 55 lira prim
ödemesiyle ton baþýna üretici 650 lira fiyat artý prim
olarak eline geçecek. Ayrýca diðer mazot, gübre, sertifikalý
tohum ve toprak analiz desteði 55 lira olarak
gerçekleþiyor. Bereketli olsun.'' Þeklinde konuþtu.

Ayrýca randevulu alým sisteminin çalýþtýðýný
vurgulayan Ýl Müdürü Kadir GÜVEN; bu yýl hububat
alýmlarýnda, alým sisteminde ve ödemelerde hiçbir
aksamanýn olmadýðýný da konuþmalarýna ekledi.
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GRE MÜCAD
DELE ÇALIÞMAALAARII
FINDIKTA ENTEG
DEVAM EDÝYOR
Ýlimizde yaklaþýk 90 bin hektar alanda fýndýk
üretimi yapýlmaktadýr. Fýndýk üreticilerinin çevreye zarar
vermeden, doðal dengeyi koruyarak üretim yapabilmeleri
için bilgi sahibi olmalarý çok önemlidir. Özellikle zirai
mücadelede, teknik bilgiler ile donanýmlý olarak
uygulama yapmalarý, saðlýklý,
kaliteli ürün ve
sürdürülebilir üretim için dikkate alýnmasý gereken bir
husustur. Ýlimizde, fýndýk entegre mücadele çalýþmalarý
2003 yýlýndan itibaren KTAE' nün teknik desteði ile
sürdürülmektedir. 2012 yýlýndan itibaren, Bitki saðlýðý ve
karantina Çalýþma Programý ve prensipleri programý
gereði Fýndýk Entegre Mücadele proje uygulama
çalýþmalarý yürütülmektedir.
Ýl Müdürlüðümüzce, Ýl Strateji Planý çerçevesinde
2006-2011 yýllarý arasýnda Terme, Çarþamba, Salýpazarý,
Ayvacýk ve Tekkeköy ilçelerinde yaklaþýk 9.000 dekar
alanda ve 250 kadar üretici ile fýndýkta Entegre Mücadele
çalýþmalarý yürütüldü. Fýndýk üreticileri, bitki koruma
ürünlerinin ve kimyasallarýn bilinçli olarak kullanýmý, kayýt
altýna alýnmasý, zararlý ve hastalýklar ile mücadele
yöntemleri, çevre gözetilerek üretim faaliyetlerinin
sürdürülmesi ve yetiþtiricilik konularýnda bilgilendirildi.
Ýlimiz fýndýk alanlarýnda etkin yayým çalýþmalarý ile
üreticilere teknik bilgi aktarýmý saðlandý. Ancak birebir
bütün bahçelerde saha çalýþmalarý yapýlamamýþ olup,
diðer bahçeleri de temsil kabiliyeti bulunan bahçelerde
çalýþmalar sürdürülerek daha geniþ alanlara hitap
edilmeye çalýþýldý. Eðitim toplantýlarýnda Entegre
Mücadele konusunda üreticiler eðitildi. Bu çerçevede,
üretim safhasýnda kontrolsüz geliþigüzel kullanýlan
kimyasallarýn çevreye olumsuz etkileri anlatýldý. Fýndýk
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Bakanlýðýmýzca yürütülmekte olan 2012 yýlý
Balýklandýrma Programý çerçevesinde, ilimiz sýnýrlarý
dahilinde balýklandýrýlmasýna ihtiyaç duyulan göletlerin
pullu sazan balýðý yavrularý, Akdeniz Su Ürünleri
Araþtýrma Üretim ve Eðitim Enstitüsü Müdürlüðü Kepez
Ünitesinden karþýlanmýþtýr.
Bu kapsamda ilimiz
balýklandýrýlan kaynaklar;

sýnýrlarý

dahilinde

VEZÝRKÖPRÜ ilçesi sýnýrlarý dahilinde bulunan;
üreticilerine ana zararlýlar ve hastalýklar tanýtýlarak
kimyasal mücadelenin en son tercihleri olmasý ve ancak
gerektiðinde uygulama yapýlmasý hususu benimsetilmeye
çalýþýldý.
2012 yýlý itibariyle Fýndýk Entegre Mücadele projesi
3 ilçede 13 üretici ile uygulanmaktadýr. Belirlenen Ýþ Planý
çerçevesinde fýndýkta bakým, gübreleme, zararlýlarda
örnekleme ve kontrol yöntemleri, kimyasal mücadele
uygulama teknikleri konularýnda Ýl ve Ýlçede bulunan
teknik elemanlara ve üreticilere teorik ve bahçelerde
uygulamalý olarak eðitimler verildi. KTAE' den Dr Kibar
AK, Dr. Hüseyin DURAN ve Ýl Müdürlüðünden Ziraat
mühendisi Hidayet ALTUNDAL'ýn görev aldýðý eðitim
çalýþmalarý katýlýmcýlar tarafýndan ilgi ile karþýlandý.
Ýl Müdürümüz Kadir Güven Ýlimizde geniþ
alanlarda üretimi yapýlan fýndýkta, Entegre mücadele
Proje çalýþmalarýnýn önemli olduðunu, her bir üreticinin
kendi bahçesinin uzmaný olacak biçimde bilgilenmesi
gerektiðini ifade etti. Bütün bu çalýþmalarýn saðlýklý ürün,
saðlýklý çevre ve saðlýklý nesillere yönelik olduðu dile
getirdi.

2012 YILI FINDIK REKOLTE TESPÝTT ÇALIÞÞMAALARRI
Ýlimiz 2012 yýlý Karanfil Sayýmý esasýna göre 1821.06.2012 tarihleri arasýnda Ýl Komisyonu teknik eleman
ve temsilcileri ile arazide yapýlan çalýþmalar sonucunda;
22.06.2012 tarihinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürü Kadir GÜVEN Baþkanlýðýnda, Þube Müdürü ile
Toprak Mahsulleri Ofisi, Fýndýk Araþtýrma Enstitüsü,
Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý ve Ziraat Odasý
temsilcilerinin katýlýmý ile yapýlan toplantýda belirlenen
tahmini fýndýk üretimi karara baðlanmýþtýr.
Ýlimizde 80.844 hektar verim çaðýndaki fýndýk
üretim alanlarýndan, 2012 yýlý fýndýk hasat döneminde
100.539 ton fýndýk üretimi olabileceði tahmin edilmiþtir.
Ýlimiz için düzenlenen söz konusu Fýndýk Rekolte Tutanaðý
Ýl Komisyon üyelerince onaylanarak Bakanlýðýmýza
gönderilmiþtir.

ÖLETTLERÝÝMÝZ BALIKLANDIIRILIIYOR
GÖ

Aþaðý Narlý Göletine

8000 adet

Yukarý Narlý Göletine

8000 adet

Ýncesu Göletine

5000 adet

Bahçekonak Göletine

8000 adet

Adatepe 1-2 Göletine

4000 adet

LADÝK ilçesi sýnýrlarý dahilinde bulunan;
Ahmetsaray Göletine
pullu sazan yavrusu býrakýlmýþtýr.

4000 adet

BALLIKÇILLIK FAALÝÝYEETLERÝ VERÝÝ TOPLAMAA EÐÝTÝÝMÝ
Bakanlýðýmýz Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüðünce yürütülen balýkçýlýk aktivitelerinin izlenmesi
ve verilerin toplanmasýna yönelik 2012-2013 av
sezonunda baþlatýlan ''Balýkçýlýk Faaliyetlerini Ýzleme ve
Veri Toplama Proðramý'' toplantýsý 06 Eylül 2012 tarihinde
Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda yapýldý.Toplantýya
Balýkçýlýk ve Su Ürünleri Genel Müdürlüðümüzden Daire
Baþkaný Erdinç GÜNEÞ ve 2 konu uzmaný personelin
yanýsýra Artvin,Rize,Trabzon,Giresun,Ordu,Samsun,Sinop
ve Kastamonu illerinden 3'er Su Ürünleri Mühendisi
katýldý.
Toplantýnýn açýlýþýnda bir konuþma yapan Sayýn
Erdinç GÜNEÞ ''Bu çalýþmanýn, ülkemiz denizlerinde
gerçekleþtirilen avcýlýk faaliyetlerinin izlenmesi, önemli
türlerin av çabasý ve av miktarý verilerinin elde edilmesi ve
deðerlendirilmesi amacýyla yapýldýðýný'' ifade etmektedir.
Proðram, konu uzmamlarýnýn 5 ayrý faaliyet
hakkýnda katýlýmcýlara verilen eðitimle sona erdi.
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BALIKÇI GEMÝLERÝ AZALTILIYOR
SAMSUN DA BALIIK VARLIÐ
ÐINI KURTAARACAAK PROJE
…
HAYATA GEÇÝYYOR…
Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý,
balýkçýlýkta aþýrý ve bilinçsiz avlanmayý engellemeye
yönelik çalýþma baþlattý.
Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir
Güven yaptýðý açýklamada; denizlerdeki stoklarýn
korunmasý, av baskýsýnýn azaltýlmasý ve sürdürülebilir
balýkçýlýðýn saðlanmasý için; on iki metre ve üzerindeki
balýkçý gemisine sahip olup, kendi isteði ile avcýlýktan
çýkaranlara destekleme yapacaklarýný açýkladý.
BALIKÇI GEMÝLERÝÝ YARDIM VE ARAÞTTIRMA
A AMAÇLII
KULLANILACAK
Kendi istekleri ile desteklemeden faydalanarak
gemilerini avcýlýktan çýkaracak gemi sahiplerinin, geminin
tüm haklarýný Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýna
devredeceði bildirdi.
Yapýlan açýklamada; desteklemeden yaralanmak
isteyen balýkçýlarýn 19 Haziran 2012 tarihli ''Balýkçý
Gemisini Avcýlýktan Çýkaranlara Yapýlacak Destekleme

Tebliði'ni incelemeleri ya da Ýl Müdürlüðünden bilgi
almalarý gerektiði bildirildi.
12 METRRE VE ÜZEERÝND
DEKÝ BALIKÇI GEMÝLERRÝN
NÝ
AVCILIIKTTAN ÇIKA
ARAN DESTEK
KLEME
Su ürünleri kaynaklarýnýn korunmasý, sürdürülebilir
iþletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskýsýnýn azaltýlmasý
amacýyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on iki metre
ve üzerindeki balýkçý gemisi sahiplerine, gemilerinin
avcýlýktan çýkarýlmasý karþýlýðýnda, gemi boyuna göre
aþaðýda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapýlýr.

BÖLGE BÝLGÝ ALIÞVERÝÞ TOPLANTISINA
KATILDIK

37. Bilgi Alýþ Veriþ Toplantýsý (BBAV), Orta
Karadeniz ve Doðu Karadeniz Bölgesi Araþtýrma
Enstitülerinin temsilcileri, baðlý bulunan Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüklerinin Ýl Müdürü/Ýl Müdür
Yardýmcýlarý, Koordinasyon ve Tarýmsal Þube Müdürleri ile
teknik personelleri düzeyinde ve diðer tarýmsal kurum ve
kuruluþlarýn katýlýmýyla 28-29 Haziran 2012 tarihlerinde,
Amasya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ev
sahipliðinde, Büyük Amasya Oteli'nde gerçekleþtirilmiþtir.

Ýlgili toplantýya, Ýl Müdürlüðümüzü temsilen;
Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Erol BAÞ,
Ziraat mühendisleri M.Rasi UYSAL, Tufan AYDIN ve Halil
KAPAR katýlmýþ olup, Ýl Müdürlüðümüzün 2012 yýlý ilk altý
aylýk faaliyetleri Ziraat Mühendisi M.Rasi UYSAL
tarafýndan sunulmuþtur.
Toplantýda görüþülen ve istiþare edilen konular;
Enerji Tarýmý Merkezinin Faaliyetleri, Karadeniz Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan geliþtirilen Nohut, Çeltik
ve Buðday çeþitlerinin tanýtýmý, Samsun Ýlinde Bazý
Organik Materyallerin Organik Fýndýk ve Kivi
Yetiþtiriciliðinde Kullanýmý, Araþtýrma Enstitüsü, Araþtýrma
Ýstasyonlarý ve Bölge kapsamýnda yer alan Ýl
Müdürlüklerinin faaliyet raporlarý sunu ve anlatým
þeklinde paylaþýlmýþtýr.
Ayrýca, Ýl Müdürlüklerinin faaliyetleriyle ilgili tespit
edilen sorunlar, Araþtýrma Enstitüleriyle paylaþýlmýþtýr.

SU ÜRÜNLERRÝ AVCILIKK SEZONU
U AÇILLDI
Su ürünleri avcýlýk sezonun 1 Eylül 2012 cumartesi
günü açýlnasý nedeniyle Ýl müdürümüz Kadir GÜVEN bir
açýklama yaptý. Kadir GÜVEN açýklamasýnda " Bilindiði
üzere Ticari Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen ve
2012-2016 yýllarý arasýnda 4 yýl süreyle geçerli olmak
üzere hazýrlanan Teblið, 18 Aðustos 2012 tarihli Resmi
Gazetede yayýnlanmýþ olup, 1 Eylül 2012 tarihinde
yürürlüðe girmiþtir. Gýrgýr ve trol aðlarý ile avcýlýk
faaliyetinde bulunan balýkçý gemileri için, 15 Nisan 2012
tarihinde baþlayan genel av yasaðý, gýrgýr gemileri için 1
Eylül 2012'de trol gemileri için ise 15 Eylül 2012'de sona
ermekte olup, bu tarihlerden sonra avcýlýk faaliyetinde
bulunabilmeleri mümkün olmuþtur" dedi.
Ýl Müdürümüz açýklamalarýna; Teblið'de avlanma
araçlarý ve yöntemleri baþta olmak üzere, avlanan su
ürünlerinin boy, avlanma zamaný, avlanma yerleri ve
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balýkçýlarýn yükümlülükleri ile uyulmasý gereken kurallara
iliþkin düzenlemeler yer alýyor. Teblið'de korumacý
yaklaþým ve sürdürebilirlik ön plana çýkarýlmýþ, su ürünleri
avcýlýðýnda koruma ve kullanma dengesi gözetilerek,
kaynaklarýn sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde
yönetilmesi ve iþletilmesi hedef alýndýðýný söyleyerek
devam þöyle devam etti:
"Biz, kuralýna uygun olarak gýrgýra da trola da
küçük balýkçýya da doðru avladýðý sürece her zaman yan
yanayýz. Kaçak balýkçýlýða 'dur' dememiz lazým. Kaçak
avcýlýk deniz ve denizin dibini etkiliyor, stoklara zarar
veriyor. Bütün balýkçýlýðý etkileyen sistemle balýkçýlýk
yapýyorlar. Bunun için büyük önlemler almamýz lazým. Yeni
sezonda balýkçýlarýmýzýn teblið ile getiriler sorumluluk,
kýsýtlama ve yasaklara uymalarý, bol ve bereketli bir sezon
geçirmeleri diliyoruz."
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BÝTKÝSEL ÜRETÝM GENEL MÜDÜRÜ

TARIMSAL MEKANÝZASYON BÝTKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ

MEVLÜT GÜM
MÜÞÞ

2012 YILI KURUL TOPLANTISI

ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜ ZÝYARET ETTÝ

BAYÝ VEYA TOPTANCILIK
SINAVI TAKVÝMÝ VE
UYGULAMA TALÝMATI

3 Eylül 2012 tarihinde OMTEL Tepe Otel Toplantý
Salonunda gerçekleþtirilen "Tarýmsal Mekanizasyon Kurul
Toplantýsý'na katýlmak üzere Ýlimize gelen Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü
Mevlüt Gümüþ bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Toplantý bitiminde ilk ziyaretini Ondokuzmayýs
Ýlçesi Belediye Baþkanlýðý'na gerçekleþtiren Mevlüt Gümüþ;
buradan kýsa adý SAMMEY olan Samsun Meyvecilik Gýda
Sanayi Ýþletmesine geçti. SAMMEY faaliyet alanlarý
hakkýnda yetkililerden bilgi alan Genel Müdürümüz;
buradan Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'ne
geçerek, geçtiðimiz yýl açýlýþý gerçekleþtirilen Enerji Tarýmý
Merkezi faaliyetleri ve diðer çalýþmalar hakkýnda
yetkililerden bilgi aldý.
Sonrasýnda Terme Anadolu Pirinç Fabrikasý'ný da
gezen Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Mevlüt Gümüþ; Ýl
Müdürlüðümüze de bir ziyaret gerçekleþtirerek, Ýl
Müdürümüz Kadir Güven'den Samsun Tarýmý ve
çalýþmalarýmýz hakkýnda bilgi aldý.

Tarýmsal Mekanizasyon Kurulu Toplantýlarýnýn
2012 yýlý ayaðý, 3 Eylül 2012 tarihinde Ondokuzmayýs
Üniversitesi OMTEL Tepe Otel Toplantý Salonu'nda
gerçekleþtirilmiþtir.
Organizasyonunu Ýl Müdürlüðümüzün üstlendiði
toplantýya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel
Üretim Genel Müdürümüz Mevlüt Gümüþ, Ýl Müdürümüz
Kadir Güven, çeþitli üniversitelerden akademisyenler ve
konu elemanlarý katýlmýþtýr. Toplantýda bir konuþma
yapan Kadir Güven katýlýmcýlara Samsun Ýlinin son
tarýmsal potansiyeli ve Ýl Müdürlüðü çalýþmalarý hakkýnda
bilgi vermiþtir. Daha sonra kürsüye gelen Genel
Müdürümüz Mevlüt Gümüþ ise, son yýllarda tarým
konusunda Bakanlýkça yapýlanlarý ve gelinen noktayý
aktaran bir konuþma yapmýþtýr. Açýlýþ konuþmalarýnýn
ardýndan sýrasýyla; Tarým Makinelerinde Uygulama
Sorunlarý, Koruyucu Toprak Ýþleme ve Doðrudan Ekim,
Enerji Tarýmý ve Biyoyakýtlar Çalýþtaylarýna ait raporlarýn
incelenmesi gerçekleþtirilmiþtir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende
Satýlmasý ile Depolanmasý Hakkýnda Yönetmelik'in 6.
Maddesine göre, Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya
Toptancý Ýzin Belgesi talebinde bulunacaklara 03 Kasým
2 0 1 2 Cu m a r t e s i g ü n ü s a a t 1 0 : 0 0 ' d a A n k a r a ' da
uygulanacak olan sýnava ait bilgiler aþaðýdadýr.
Bakanlýðýmýz ile Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve
Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü (YEÐÝTEK) arasýnda
imzalanan protokol çerçevesinde sýnav ile ilgili olarak
aþaðýdaki hususlarda görüþ birliði saðlanmýþtýr. Sýnava
girmek isteyen adaylarýn, protokol ile belirlenen belirtilen
takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri
zorunludur.

Makine ekipman alýmlarý, ilgili krediler, destekler
rasyonel kullaným önerileri, biçerdöver denetim ve
kontrolleri gibi konularýn da bilahare ele alýnmasýyla
devam eden toplantý, çözüm öneri ve temennilerin
ardýndan toplantý son bulmuþtur.
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VEZÝRKÖPRÜ'DE KARPUZ YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ YAYGINLAÞIYOR
VEZÝRKÖPRÜ
KARPUZUNUN TADI
BÝR BAÞKA!
Bölgemizde en kaliteli ve lezzetli karpuzlarýn
yetiþtiði yerlerin baþýnda gelen Vezirköprü ilçesinde
karpuz üreticileri Türkiye'nin en kaliteli karpuz ve
kavununun burada yetiþtirildiðini iddia ettiler.
Vezirköprülü üreticiler, kimyasal ilaç da kullanmadýklarýný
belirterek kavun ve karpuzlarýnýn ayný zamanda doðal
olduðunu da belirtiler.
Uzun yýllardan beri ilçede yetiþtiricilik yapan
Adatepe köyünden Mehmet KESKÝN, "Önceleri tütün ve
þekerpancarý yetiþtiriciliði yaptýðýný daha sonra kota
uygulamalarý ile birlikte tütün ve þekerpancarýna alternatif
olarak kavun ve karpuz yetiþtirmeye baþladýðýný, bölgenin
iklimsel özellikleri ve toprak yapýsýnda dolayý burada
yetiþen karpuz ve kavunlarýn diðer bölgelere göre çok
lezzetli ve kaliteli olduðunu ve çevre illerden özel talep
aldýklarýný belirtti. Mehmet KESKÝN "Vezirköprü
karpuzunun tadý bir baþkadýr, öncelikle karpuzlarýmýz çok
suludur ve kendine özgü bir aromasý vardýr bu
özelliklerinden dolayý tüketici tarafýndan tercih
edilmektedir." dedi.
Vezirköprü ilçesi Karacaören köyünde Ahmet
TAMALI "Vezirköprü Ovasý Sulama Projesiyle arazilerinin
suya kavuþtuðunu ve ilk defa 15 dekar alanda karpuz
yetiþtirmeye baþladýðýný, yetiþtirdiði karpuzlarý toptan ve
perakende olarak sattýðýný, Vezirköprü karpuzunun tadý ve
lezzetinin diðer karpuzlara göre çok iyi olduðunu, bu
nedenle toptan 25-35 kuruþa, perakende 60 kuruþ
civarýnda alýcýsýn olduðunu, seneye üretimini 2 katýna
çýkartacaðýný" belirtti.
Konu ile ilgili olarak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürü Kadir GÜVEN; Vezirköprü Sulama Barajýnýn
faaliyete geçmesiyle birlikte bölge kavun ve karpuz
yetiþtiriciliði yaygýnlaþtýðýný, ilçede 2004 yýlýnda 400 dekar
civarýnda olan karpuz ekiliþ alanýnýn 2012 yýlýnda 2000
dekarlara yaklaþtýðýný ve bölgede yetiþtirilen karpuz ve
kavunun da lezzet yönüyle tercih edildiðini belirtti. Kadir
GÜVEN "Vezirköprü Ovasý Sulama Projesiyle birlikte
yaklaþýk 100.000 dekarlýk bir alanda sulama yapýlacak
olup, bu bölgelerde Ýl Özel Ýdaresi kaynaklý Sebzeciliði ve
Meyveciliði Geliþtirme Projeleri uygulanmaktadýr,
önümüzdeki yýllarda da bu projelere devam edilecektir"
dedi.
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KURU
U FASULYEE TARIMININ POTANSÝÝYELÝ KONULU
U

PANEL DÜZENLENDÝ
Bakanlýðýmýz Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüðü'ne baðlý Enstitülerde yürütülen Çeþit
Geliþtirme, Yetiþtirme Teknikleri, Hastalýk ve Zararlýlar
konularýndaki araþtýrma ve demonstrasyon çalýþmalarý
ile, Kademeli Tohumluk Üretim Çalýþmalarýnýn Tarýmsal
Araþtýrma Projesi Araþtýrma Master Planý hedefleri
doðrultusunda uygulanmasýný izleme ve deðerlendirme,
iþbirliði ve eþgüdümü saðlamak, bu konularda TÝGEM,
Birlikler, Özel Sektör ve çiftçi uygulamalarýný yerinde
görmek amacýyla 9-13 Temmuz 2012 tarihleri arasýnda;
Samsun- Amasya- Erzincan- Erzurum- Artvin güzergahýný
kapsayan Yemeklik Tane Baklagiller Gezici Çalýþma
Grubu teknik gezisi düzenlenmiþtir.
Program kapsamýnda, 9 Temmuz 2012 tarihinde
Samsun Ýli DSÝ 7. Bölge Müdürlüðü Konferans Salonu'nda
Kuru Fasulye Tarýmýnýn Potansiyeli ve Tohumculuk
Mekanizmasý konulu panel düzenlenmiþtir. BÜGEM,
TÝGEM, TMO, Pankobirlik, Tarým Kredi Kooperatifleri,
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Baþkanlýðý, Yemeklik Tane
baklagiller konusunda çalýþma yürüten Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüleri ve Ýstasyon Müdürlükleri, Samsun,
Ankara, Erzincan ve Erzurum Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürlüklerini temsilen 44 adet teknik elemanýn ve Ýl
Müdür Vekilimiz Dr. Habip MURUZ, Koordinasyon ve
Tarýmsal Veriler Þube Müdür V. Hasan BAÞARAN ve Ýlçe
Müdürlüklerimizden konu ile ilgili elemanlarýn, Üretici
Birlikleri ve üreticilerin katýldýðý Panelde; Panelist olarak
Orta Anadolu Geçit Kuþaðý Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü'nden Dr. Sabri ÇAKIR, Karadeniz Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüsü'nden Dr. Hüseyin ÇELÝK, ÝTAÞ Genel
Müdür Vekili Hakan ÖZÝÇ ve Ýl Müdürlüðümüzden Ziraat
Mühendisi Mustafa Rasi UYSAL sunu ve anlatým
yapmýþlardýr.
Konuþmacýlar; Kuru Fasulye Islahýnýn Dünü,
Bugünü ve Yarýný, Kuru Fasulye Yetiþtiriciliði ve Sorunlarý,
Kuru Fasulyede Tohumculuk Mekanizmasý ve Sorunlarý ve
Samsun Ýlinde Kuru fasulye Üretim Alanlarýnýn Sorunlarý
ve Yayýmý konularýnda bilgi vermiþlerdir. Program
sonunda, Panele dinleyici olarak katýlan çiftçi örgütleri,
teknik elemanlar ve üreticiler tarafýndan yöneltilen
sorularýn cevaplandýrýlmasý akabinde Panel sona ermiþtir.
Toplantýnýn akabinde Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü'nün Ambarköprü ve Bafra Deneme Ýstasyonunu
ve Amasya- Tokat- Erzincan- Erzurum- Artvin güzergahýný
kapsayan inceleme gezisi 9-13 temmuz 2012 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilmiþtir.
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PESTÝSÝT ANALÝZÝ AMAÇLI NUMUNE ALIIMI
Kadir GÜVEN konu ile ilgili olarak üreticilerimizin;
"Bitkisel üretim sezonu süresince kullanacaklarý
Pestisitleri (Zirai Mücadele Ýlaçlarý ) en yakýn Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýl/ Ýlçe Müdürlükleri veya Reçete yazma
Yetkisine sahip Serbest Çalýþan Ziraat Mühendislerine
danýþarak Reçete ettirerek kullanmalarý
"Üretim sezonu süresince kullandýklarý bütün
kimyasallarý (Gübre, Ýlaç vs ) BKÜ defterlerine kayýt
etmeleri

Bakanlýðýmýz Gýda ve Kontrol Genel Müdürlüðünün
13/06/2010 tarih ve 27160 sayýlý Resmi Gazetede
yayýnlanan 5996 sayýlý Veteriner Hizmetleri Bitki Saðlýðý
Gýda ve Yem Kanunun 15 ve 21.maddelerini dayanýlarak
yürürlüðe koyduðu Pestisit Analizi Amacýyla Hasat Öncesi
Numune Alma talimatý gereði 1 Temmuz 2012 tarihi
itibari ile Ýlimiz genelinde Bakanlýkça belirlenen ürünler
için yine Bakanlýkça belirlenen tarihlerde Hasat öncesi
denetimler yapýlarak numune alýnacaktýr.

"Yapýlacak denetim ve kontrollerde herhangi bir
sorunla karþýlaþmamak ya da ortaya çýkabilecek
sorunlarý kýsa zamanda kontrol altýna alýnarak
çözümlenebilmesi için kontrollü üretim modellerinden
birine (ÝYÝ TARIM, EKÜY gibi) dahil olmalarý

ELSANATLARI EÐÝTÝM MERKEZLERÝNE ÖÐRENCÝ ALIMI
Bakanlýðýmýza baðlý Bilecik, Elazýð, Mersin (Silifke),
Düzce, Kastamonu ve Sivas illerinde bulunan El Sanatlarý
Eðitim Merkezi Müdürlüklerine 2012-2013 eðitim ve
öðretim yýlý için kursiyer öðrenci alýnacaktýr.
El Sanatlarý Eðitim Merkezlerimizde Kilim-Halý
Dokuma, Yöresel Bez Dokuma, Ahþap Oyma
(Mobilyacýlýk), Taþ Ýþleme (Mermer), Dikiþ-Nakýþ,
Konfeksiyon, Gümüþ Ýþleme ve Restorasyon konularýnda 2
yýl ve 6 ay süreli parasýz yatýlý meslek eðitimi
gerçekleþtirilmekte olup, ayrýca kýsa süreli gündüzlü
meslek kurslarý da açýlacaktýr. Bakanlýðýmýz ve ÝÞKUR
tarafýndan ortaklaþa imzalanan protokol gereðince;
süresi 6 aya kadar olan kurslarýmýzda, kursiyerlerimiz,
günlük harçlýk, iþ kazasý ve iþ riskine karþý sigorta
imkanýndan da yararlanmaktadýr.

KURSÝYER ÖÐRENCÝLERDE ARANACAK ÞARTLAR
ÞUNLARDIR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
b) Yatýlý kursiyer öðrenciler için en az ondört, en çok
yirmi; gündüzlü kursiyer öðrenciler için en az ondört
yaþýnda olmak,
c) Yatýlý kursiyer öðrenciler için taksirli suçlar ile
kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere, ertelenmiþ
olsa dahi, bir suçtan dolayý mahkûm olmamak,
ç) Yatýlý kursiyer öðrenciler için evli olmamak,
d) En az ilköðretim okulu mezunu olmak,
e) Herhangi bir Müdürlükte eðitim ve öðretimine
devam ederken hiçbir Müdürlüðe kursiyer öðrenci olarak
alýnmama cezasý almamýþ olmak,
f) Erkek kursiyer öðrenciler için öðretim süresince
askerlikle iliþkisi olmamak.

"Özellikle taze sebze ve Meyve üretiminde
Bahçeden Tarladan /Sofraya güvenilir gýda için kayýtlý
kontrollü ve izlenebilir tarýmýn þart olduðu gerçeðini

Ýlgili talimatla Pestisit (Zirai Mücadele Ýlaçlarý)
kullanýmýnda limit aþýmý tespitinde uygulayýcýnýn ve
üreticinin denetlenmesi, uygulama kayýtlarýnýn kontrolü,
ürün tüketiciye ulaþmadan hatanýn kaynaðýnda tespiti
amaçlanmýþtýr. Ýlgili talimat gereði Ýl Müdürlüðü Bitkisel
Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürlüðü ile ilgili Ýlçe
Müdürlüðü teknik elemanlarýnca Hasat öncesi alýnacak
numuneler için üreticilerde öncelikle Reçete Kullanýmý,
BKÜ (Bitkisel Üretimde Kullanýlan Kimyasallarýn Kayýt
Altýna Alýnmasý )defteri kullanýmý konularýnda denetimler
yapýlacaktýr.
Yapýlacak denetim ve kontrollerde Armut, Ayva,
Biber (Sivri, Dolmalýk, Salçalýk), Domates, Elma, Fasulye,
Hýyar, Ispanak, Kabak, Karpuz, Kiraz, Lahana, Patlýcan ve
Þeftali de alýnacak Hasat Öncesi numuneler Bakanlýkça
belirlenen laboratuarlara gönderilerek Pestisit analizine
tabi tutulacaktýr. Analiz sonuçlarýna göre Ruhsatsýz pestisit
kullanýmý, doz aþýmý ya da analiz deðerlerinin istenilen
limit üstünde çýkmasý durumunda 5996 sayýlý kanunun
ilgili maddelerine göre iþlem yapýlacaktýr.
Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Sayýn
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TYDD TOPLANTISI YAPILDI
Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerine
Destekleme Ödemesi Yapýlmasý Hakkýndaki Teblið 12
Haziran 2012 Tarih ve 28321 Sayý ile Resmi Gazetede
yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Teblið hakkýnda
uygulamalarda ilçeler arasýndaki birlikteliði saðlamak,
karþýlaþýlacak sorunlarý gidermek, uygulamalardaki
deðiþiklikleri ve yapýlmasý gerekenleri tartýþmak amacýyla
toplantý düzenlenmiþtir.

IPARD

KKYDP EKONOMÝK YATIRIIMLAR TEBLÝÝÐÝ

RESMÝÝ WEB SÝTESÝ
YAYIN HAYAATIN
NA BAÞLLAD
DI

* Alternatif enerji kaynaklarý kullanan yeni
seralarýn yapýmýna yönelik yatýrýmlar,
* Teblið kapsamýnda bulunan konularla ilgili
tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak
tesislerde kullanýlmak üzere, alternatif enerji
kaynaklarýndan jeotermal, biyogaz, güneþ ve rüzgâr
enerjisi üretim tesisleri,
* Koyun, keçi ve manda konularýnda sabit
yatýrým projeleri hibe desteði kapsamýnda
deðerlendirilir.
Baþvuru Yapabilecekler ve Son Baþvuru Tarihi:
Baþvurular gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan
yapýlýr. Tarýmsal amaçlý kooperatifler, birlikler ile bunlarýn
üst birlikleri de tüzel kiþilik olarak baþvurabilirler.
Baþvurular Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüze
yapýlacaktýr. Son baþvuru tarihi 02/11/2012'dir.

18/08/2009 tarih ve 27323 sayýlý Resmi Gazetede

Toplantýya; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüklerinden Tarýmsal Yayým ve Danýþmanlýkla ilgili
personel, Birlik ve Ziraat Odalarý Baþkanlarý, yöneticileri
ile tarým danýþmanlarý ve serbest tarým danýþmanlarý
olmak üzere toplamda 56 eleman katýlmýþtýr.

yayýnlanmýþ olan Kýrsal Kalkýnma Programý Yönetim

Toplantýya Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube
Müdürü Erol BAÞ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlanmýþ, Ziraat
Mühendisi Murat ÝYÝGÜN'ün TYDD tebliði ile ilgili
sunumundan sonra, sorular cevaplandýrýlmýþ ve toplantý
sona erdirilmiþtir.

uyarýnca, http://ipard.tarim.gov.tr adresinde kamuoyuna
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Otoritesinin Görevleri Ýle Çalýþma Usül ve Esaslarý
Hakkýnda Yönetmelik madde 6 f bendi "Program ile ilgili
bilgilendirme ve tanýtým faaliyetlerini yürütür" hükmü
yönelik IPARD Programýnýn tanýtým ve uygulamalarýnýn yer
aldýðý web sitesi hazýrlanarak yayýn hayatýna baþlamýþtýr.

Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi
Programý Kapsamýnda Tarýma Dayalý Ekonomik
Yatýrýmlarýn Desteklenmesi Hakkýnda Teblið (Teblið No:
2012/64) 04/09/2012 tarihinde resmi gazetede
yayýmlandý.
Pro
ogramýn
n Amacý:
Doðal kaynaklar ve çevrenin korunmasýný dikkate
alarak, kýrsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,
tarýmsal üretim ve tarýma dayalý sanayi entegrasyonunun
saðlanmasý için küçük ve orta ölçekli iþletmelerin
desteklenmesi, tarýmsal pazarlama altyapýsýnýn
geliþtirilmesi, gýda güvenliðinin güçlendirilmesi, kýrsal
alanda alternatif gelir kaynaklarýnýn oluþturulmasý,
yürütülmekte olan kýrsal kalkýnma çalýþmalarýnýn
etkinliklerinin artýrýlmasý ve kýrsal toplumda belirli bir
kapasitenin oluþturulmasýdýr.
Ekonomik Yatýrým Konularý:
Tarýmsal ürünlerin iþlenmesi, depolanmasý ve
paketlenmesine yönelik;
* Yeni yatýrým tesislerinin yapýmý,
* Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite
artýrýmý ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatýrýmlar,
* Kýsmen yapýlmýþ yatýrýmlarýn tamamlanmasýna
yönelik yatýrýmlar,

Yatýrým Tutarý ve Destekleme Oraný
Ekonomik yatýrýmlar için proje baþvurularýnda
hibeye esas proje tutarý, gerçek kiþi baþvurularýnda
150.000 Türk Lirasýný, tüzel kiþi baþvurularý için ise
600.000 Türk Lirasýný geçemez. Bu tutarlarý aþmasý
durumunda, artan kýsma ait iþlerin proje sahiplerince ayni
katký olarak finanse edilmesi gerekir. (Proje bütçesi KDV
hariç hazýrlanýr)
Hibeye esas proje tutarýnýn % 50'sine hibe yoluyla
destek verilecektir. Yatýrým uygulamalarýna ait; inþaat iþleri
alým giderlerine ve makine, ekipman ve malzeme alým
giderleri hibe desteði kapsamýndadýr.
Baþvuru yapmak ve ayrýntýlý bilgi almak için Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðümüze müracaat
edilebilir.
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KADIN ÇÝFTÇÝLERÝMÝZÝÝN EÐÝTÝMLLERÝ

KADIN ÇÝFTÇÝLER YARIÞIYOR

DEV
VAM EDÝÝYOR

BÝLGÝ VE PROJE YARIÞMASI YAPILDI
Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje Yarýþmasý'nýn
Türkiye Finali 15 Haziran 2012 tarihinde Çanakkale'de
gerçekleþtirildi. Yarýþmada Balýkesir Ýlinden katýlan
yarýþmacý birinci olurken, Sivas Ýli yarýþmacýsý ikinci, Aðrý
Ýli yarýþmacýsý ise üçüncü oldu.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn geleneksel
hale getirdiði Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Bilgi ve Proje
Yarýþmasý'nýn Türkiye Finali Çanakkale'de gerçekleþtirildi.

Kadýn Çiftçilerin Eðitilmesi Projesi çerçevesinde
baþlatýlan eðitim, ilimizde Alaçam-Yenice Köyü, YakakentKaraaba Köyü, Salýpazarý- Tepealtý Köyü, Asarcýk-Acýsu
Köyü, Ayvacýk- Yeþilçam Köyü gibi farklý Ýlçe ve bunlara
baðlý yüksek rakýmlý köylerde yapýlmýþtýr. Bu eðitimler
çerçevesinde; Çocukta Davranýþ Bozukluklarý, Çocukta
Disiplin, Çocukta Okul Baþarýsý ve Ailenin Rolü, Beslenme
ve Besin Gruplarý konularýnda örneðin; tarhana yapýmý,
çarþaf böreði gibi yerinde uygulamalar, demonstrasyon
faaliyetleri tarýmsal faaliyetlerle sebzecilik ve meyvecilik,
süt ve süt hijyeni gibi konularla kadýn çiftçilerimize faydalý
olmak, onlarý yeni ve teknolojik konularda eðitmek,
geliþmelerden haberdar etmek ve en nihayetinde Türk
kadýný ve çiftçisini çaðýn gerisinde býrakmamak adýna
eðitimler düzenlenmiþ ve düzenlenmeye de devam
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Daha önce yapýlan Bölge Finallerinde birinci olan;
Karabük, Samsun, Bursa, Konya, Aðrý, Sivas, Balýkesir,
Adana ve Diyarbakýr Ýlleri, Yarýþmanýn Çanakkale'de
yapýlan Türkiye Finali'nde kýyasýya mücadele etti.

edecektir. Eðitimlerde teorik bilgiler görüntülü biçimde
verilmekte olup, ayrýca gerektiðinde ilgili tarýmsal konular
pratik olarak arazide uygulamalý gösterilmektedir.
Söz konusu eðitimler Ýl Müdürlüðümüz
Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürlüðünde
görevli Sosyolog, Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri ve Ev
Ekonomisi Teknisyeni arkadaþlar tarafýndan grup olarak
verilmiþ ve deðerlendirilmiþ olup, tüm konular bir
program çerçevesinde anlatýlmýþtýr.

Yarýþmada sorularýn büyük kýsmýna doðru yanýt
veren Balýkesirli yarýþmacý Özlem Ökmen Filiz birinciliði
elde ederken, Sivas'tan Fatma Güzel ikinci, Aðrý'dan Emin
Bayram ise üçüncü oldu.
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BAFRADA ÜRÜN MALÝYET HESAPLAMASI

2012 YILI %50 HÝBE DESTEKLÝ

EÐÝTÝMÝ DÜZENLENDÝ

MAKÝNE EKÝPMAN DEÐERLENDÝRME
SONUÇLARI

2012 yýlý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn
Desteklenmesi Programý kapsamýnda Makine ve
Ekipman alýmlarý desteklenmesi programý
çerçevesinde ilimize tahsis edilen 1.663.837.TL'lik hibe miktarýnýn kullandýrýlmasýnda
uygulama rehberi, ilçelerimizin müracaatlarý ve
ilçelerin tarým deseni ve potansiyelleri dikkate
alýnarak deðerlendirilmesi sonuçlandýrýlmýþtýr.

27 Haziran 2012 tarihinde Bafra Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðüne ait 100. Yýl Üretme
Çiftliði'nde, ürün maliyetlerinin hazýrlanmasý konulu
eðitim toplantýsý yapýlmýþtýr.
Toplantýya, Bafra Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürü Ahmet DURSUN, 100. Yýl Üretme Çiftliði
Sorumlusu Muharrem NAS, Ýl ve toplamda 17 Ýlçe
Müdürlüðünden konu sorumlusu teknik elemanlar ile
üreticiler katýlmýþtýr.

Hibe sözleþmesi imzalamaya hak
kazanan çiftçilerimiz 13/09/2012 tarihinde
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüklerinde
sözleþmelerini imzalayarak alým iþlemlerini 2 ay
içerisinde tamamlayacaklardýr.
Ýlimizde toplam 3851 çiftçi müracaatta
bulunmuþ olup, 3716 adedi deðerlendirmeye
alýnmýþ olup hibe talebi tutarý 17.985.910.TL'dir.
Toplam 335 adet makine ve ekipmana %
50 hibe desteði verilmiþ olacaktýr.

Toplantýda, yetiþtirme periyodunda yapýlan
masraflar ve kullanýlan iþ gücü miktarý hesaplamalarý
konularýnda üretici bilgilerine baþvurularak; Ýlçeler arasý
oluþan farklýlýklarýn ve hesaplamada oluþan problemlerin
giderilmesi adýna da ilgili teknik personel arasýnda bilgi
alýþveriþinde bulunulmuþtur.

ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZDE BAYRAMLAÞMA YAPILDI
Ramazan Bayramý tatilinden sonraki ilk
mesai günü olan 22/08/2012 Çarþamba günü
08:30 - 09:00 saatleri arasýnda, Ýl
Müdürlüðümüz lokalinde bayramlaþma yapýldý.
Baþta Ýl Müdür Yardýmcýmýz Ýsmail DEMÝR,
þube müdürleri ve bütün personelin katýlýmýyla
gerçekleþen bayramlaþmada, yöneticilerimiz ve
tüm çalýþanlarýmýz birbirlerinin bayramýný
kutladýlar.
36
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SAMSUN

ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZ PERSONELÝ

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN

ÝFTAR YEMEÐÝNDEE
1 Aðustos 2012 Çarþamba Günü, Ýl
Müdürlüðümüz Yemekhanesi bünyesinde her yýl
düzenleniþiyle artýk geleneksel hale gelen Ýftar Yemeði
etkinliði gerçekleþtirilmiþtir.
Düzenlenen Ýftar Yemeðine Samsun Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü personeli ile Merkez ve Ýlçe
Müdürlüklerimiz de Müdür ve Personel düzeyinde katýlým
saðlamýþlardýr. Yemek sýrasýnda yaptýðý konuþmasýnda Ýl
Müdürümüz Kadir GÜVEN þunlarý belirtmiþtir; "Geçen
sene, benim de aranýza dahil olduðum ilk Ýftar
Yemeðimizi vermiþtik. Bu sene ise, iþte birlik ve beraberlik
içinde ikincisini düzenliyoruz. Nasipse önümüzdeki sene
daha geniþ katýlýmlý bir Ýftar Sofrasýnda; bir aile
olduðumuzu her fýrsatta ifade ettiðimiz camiamýz
çalýþanlarýný, burada ve birlikte görmeyi arzu ediyoruz.
Böyle bir günde, davete icabet eden her birinize teþekkür
ediyor, oruçlu olanlarýmýzýn ibadetlerini Allah kabul etsin
diyorum."
Düzenlenen Ýftar Yemeði, personelin bir araya
gelmesi ve iletiþim saðlanmasý manasýnda katký sunmuþ
ve katýlýmcýlarýn memnuniyetiyle son bulmuþtur.

ÞUBE MÜDÜRÜMÜZ RECEP KIRBAÞ

RAMAZAN DENETÝMLERÝ
Ýl

üreten iþ yerleri, 136 adet Lokanta ve yemek üreten iþ

Müdürlüðünce, Ramazan ayýnda halkýn güvenilir gýda

yerleri, 4 adet Kafeterya ve kahvehaneler olmak üzere

Samsun

Gýda

Tarým

ve

Hayvancýlýk

tüketmesi, saðlýklý ve huzurlu bir Ramazan ayý geçirmesi

TOPLAM 852 adet gýda iþyeri denetlenmiþ olup, bu

için gýda denetimlerine aralýksýz devam edilmiþtir.

denetimler esnasýnda 14 adet muhtelif gýda numunesi

Bakanlýk olarak gýdanýn her aþamasýnda, ilk

alýnarak ilgili laboratuvarlara gönderilmiþtir.

üreticiden en son tüketiciye kadar ürün güvenliði anlayýþý

Bu denetimler esnasýnda Gýda Üretim ve satýþý

ile 5996 sayýlý kanun çerçevesince halk saðlýðýnýn ve

uygun bulunmayan iþyerleri ile kayýtsýz üretim yapan

menfaatlerinin korunmasý amacýyla, gýda tüketiminin her

toplam 8 adet iþyerine 5996 Sayýlý Veteriner Hizmetleri

alanda artýþ gösterdiði Ramazan ayýnda da denetimler

Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu uyarýnca Ýdari Para

sürdürülmüþtür.

Cezasý uygulanmýþtýr.

Özellikle Ramazan ayý dolayýsýyla, "Bu hafta

Konu ile ilgili olarak Ýl Müdürü Kadir GÜVEN;

merkez ve ilçelerde eþ zamanlý olarak yapýlan

"Denetimlerimiz devam edecek olup halkýmýzýn gýda ile

denetimlerde, 300 adet Bakkal-Market-Büfe-Þarküteri

her türlü þikayetlerinde ALO 174 gýda hattýný aramalarýný

(Þekerleme satýþ yerleri dahil) iþyeri, 92 adet Et ve Süt

istiyoruz. Amacýmýz her zaman olduðu gibi Ramazan

Ürünleri üretim ve satýþ yerleri,110 adet Unlu mamuller

ayýnda da halkýmýzýn güvenilir gýda tüketmesi, saðlýklý ve

tatlý ve pastacýlýk ürünleri satýþ ve üretim yerleri, 2 adet

huzurlu bir Bayram geçirmesidir." dedi.

Þekerleme üreten iþ yerleri, 208 adet Fýrýnlar ve pide

GIDA TARIM VE HAYYVANCILIK ÝL MÜDÜÜRÜ OLARAK KIRRIKKKALEE'YE ATAANDI
Ýl Müdürlüðümüzde Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü iken, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü
olarak atandýðý Kýrýkkale'de yeni görevine baþlamýþ bulunan Recep Kýrbaþ için Ýl Müdürlüðümüzce bir veda yemeði
düzenlenmiþtir. 12 Eylül Çarþamba günü Canik Meþe Tesislerinde gerçekleþtirilen yemekte Recep Kýrbaþ, yeni görevine
dair iyi dilek ve temennileri kabul etti.
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