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Müüsteþaarýmýýz Vedaat Mirm
mahmuutoðullarý
Ýl Müdürllüððümüzü Ziyyareet Etti
OMU Tepe Otel'de 3- 4 Ekim 2012
tarihlerinde gerçekleþtirilen " 14th Meeting Of
The Fao- Chýam Sub- Network On
Mediterranean Pasteurs And Fooder Crops/
Akdeniz Ülkeleri 14. Çayýr Mera Yem Bitkileri
Toplantýsý"na katýlmak üzere Samsun'a gelen
Müsteþarýmýz Vedat Mirmahmutoðullarý Ýl
Müdürlüðümüzü ziyaret etti.
Vedat Mirmahmutoðullarý, sabah
gerçekleþtirilen toplantý açýlýþýnda bir konuþma
yaptýktan sonra, ilk olarak OMU Ziraat
Fakültesi Dekanlýðýna giderek burada Dekan
Yardýmcýsý
Nuh
Ocak
ve
bazý
akademisyenlerle görüþtü. Sonrasýnda Ýl
Müdürlüðümüze de kýsa süreli bir ziyaret
gerçekleþtiren
Mirmahmutoðullarý
buradaki
konuþmasýnda sekiz yýllýk müsteþarlýk dönemi boyunca
Bakanlýðýnýn gerçekleþtirdiði hizmetlerden bahsederek
þunlarý söyledi:

www.samsuntarim .gov.tr

Kýymetli Samtim Okurlarý,
Oldukça yoðun geçen bir
tarýmsal dönemin ardýndan, yeni bir
sayýmýzla
daha
siz
kýymetli
okurlarýmýzýn
karþýnýzdayýz.
Takvimlere
baktýðýmýzda
artýk
aylardan Ocak ve bizler 2012 yýlý ile
birlikte, bütün bir seneyi de geride
býrakmaktayýz. Kiþisel sevinçlerimiz,
üzüntülerimiz yanýnda, umuyorum ki
2012 yýlý tarýmsal anlamda da deðerli
üreticilerimiz için bol ve bereketli bir
yýl olmuþ olsun.
Aslýnda 2012 yýlýnýn ülkemiz
açýsýndan
tarýmsal
anlamda
deðerlendirmesine geçmeden önce, konjonktür gereði tüm dünyaya bakmak yerinde
olacaktýr. Yunanistan gibi yakýn komþularýmýz ve bilumum AB ülkelerindeki ekonomik
sýkýntýlara ilaveten, bugün ABD ve Rusya gibi dünyanýn büyük güçlerinin dahi; genel
ekonomik krizler yanýnda, özellikle de tarýmsal üretim anlamýnda önemli bir düþüþle karþý
karþýya olduðu görülebilir. Bütün bu olumsuz yeni geliþmelere, yaþlý dünyamýzýn kronik
meselesi olan bir kýsým az geliþmiþ ülkelerdeki "Açlýk" sorununu da dahil ettiðimizde
ortaya çýkan büyük resimde dünyanýn neresinde olduðumuz daha da netleþmektedir.
Bugün gelinen noktada, insanoðlu açlýðý yok edecek ve sürdürülebilir kalkýnmayý
geliþtirecek olan gerekli araçlara sahipken; yapýlan araþtýrmalarýn, dünyadaki her 7
kiþiden 1'inin yetersiz beslendiðini göstermesi üzücü bir durumdur. Peki, bu konuda Tarým
camiasý olarak üzerimize düþenler nelerdir? Ýþte cevap; bu konuda bütün diðer
sektörlerden daha fazla iþ, bizlerin yani Tarým Camiasýnýn üzerine düþmektedir.
Ne kadar baþardýk, ne kadar yolumuz var konusu her zaman için göreceli ve
çeþitli kesimlerce her daim tartýþmaya açýksa da, bugün geçmiþe oranla çok daha ilerde
bir yerlerde olduðumuzu söyleyebiliriz. Ve diyebiliriz ki Türkiye son yýllardaki
politikalarýyla, dünyanýn 190 ülkesi arasýnda tarým sektörü bakýmýndan 11. sýradan 7.
Sýraya yükselmiþtir. Bu yükseliþ gerek tarýmsal üretimde büyüme ve gerekse de tarýmsal
ihracat noktasýndaki büyümeyle açýkça gözlenebilmektedir. Bu noktada bir yandan
üretimde artýþ saðlarken, diðer yandan kalýntý miktarýný azaltmakla da bir baþka zoru
baþarmýþ bulunuyoruz; zira bizler üretim yanýnda gýda güvenliðine de özellikle önem
vermekteyiz. Gýda güvenliði demiþken, 2012 yýlýnda Bakanlýðýmýzýn yeni bir uygulamasý
da yanlýþ ve hileli üretimleri ifþa etmesi olmuþtur. Bu her ne kadar üretim açýsýndan
arzulanmayan bir durum olsa da, bazý kötü niyetlilerin halkýmýzýn saðlýðýný tehdit eder
biçimdeki üretimlerinin ifþasýnýn, daha önceden rutin uygulanmakta olan maddi
cezalardan bile daha etkili olduðu gözlenmiþtir.
2012 yýlý çiftçilerimize uygun krediler, projelendirme kolaylýklarý ve girdi bazýnda
çeþitli desteklemeler dýþýnda sadece nakdi karþýlýksýz destek olarak; 2011 yýlýndaki 7
milyar 84 milyon TL'nin üzerine çýkýlarak, 2012 yýlýnda 8 milyar TL'ye yakýn nakdi
karþýlýksýz destek verilmiþtir. 2013 bütçesinin kabul görmesiyle ise bu rakam 2013 yýlý
itibarýyla 9 milyar TL civarýnda nakdi karþýlýksýz destek olarak çiftçilerimize ödenecektir.
Yine geçtiðimiz yýl ithal hayvancýlýkta artýrýlan vergi oranlarýyla, yerli üretici
ezdirilmemeye çalýþýlmýþtýr. 2012'nin Ýlimiz ve ülkemiz açýsýndan üzücü yaný ise, çeþitli sel
zararlarý olmuþtur. Can kayýplarýnýn dahi yaþandýðý ve maddi kaybýnsa kaçýnýlmaz
olduðu büyük boyutlu bu felaketlerde de, Bakanlýðýmýz hasar tespit çalýþmalarýyla
maðduriyetleri belirlemiþ ve yaralarý sarma gayreti göstermiþtir.
Baþta da söylediðimiz gibi 2012 yýlýný geride býrakmýþ olduðumuz þu günlerde
gönlümüz; daha da bereketli, tarýmsal alandaki problemlerin minimize edildiði, sizlerin
sesi ve rehberi olabileceðimiz ve en önemlisi de siz deðerli üreticilerimizin yüzünü azami
güldürebileceðimiz bir 2013 senesinden yana... Umut ediyorum ve öyle sanýyorum ki;
gerek yaný baþýmýzdaki ülkelerde ve gerekse de tüm Dünyada baþ gösteren ekonomik
krizlere ve önemli tarýmsal üretim düþüþlerine raðmen, bu geliþme ve büyüme
önümüzdeki yýllarda da devam edecektir.
Sözlerimi bitirirken mutlu ve bereketli bir üretim yýlý sizlerle olsun diyorum.

"Bugün gittiðimiz her noktada Tarým Bakanlýðýnda
yönetici olduðumu öðrenen herkesin teþekkür ve takdirleri
ile karþýlaþýyorum. Ýlk olarak ve özellikle belirtmek isterim
ki bunda siz deðerli çalýþanlarýmýzýn önemli bir payý var ve
bu sebepten her birinize öncelikle teþekkür etmek isterim.
Diyebiliriz ki Türkiye son yýllarda uyguladýðýmýz etkin tarým
politikalarý sayesinde, dünyanýn 190 ülkesi arasýnda tarým
sektörü bakýmýndan 11. sýrada iken, 2009 itibarýyla 7.
Sýraya yükselmiþtir. Amacýmýz en son verilerle birlikte bu
büyümeyi 6. sýraya kadar yükseltmektir. Artýk 5. Sýra
diyemiyoruz, zira ilk 5 sýra zaten kýtasal deðerleri ifade
etmektedir. Bu yükseliþ gerek tarýmsal üretimde büyüme

ve gerekse de tarýmsal ihracat noktasýndaki büyümeyle
açýkça gözlenebilmektedir. Farkýndaysanýz, ihracat
dediðimizde artýk limanlarýmýzdan geri dönen ürünümüz
yok diyebiliriz. Bu noktada bir yandan üretimde artýþ
saðlarken, diðer yandan kalýntý miktarýný azaltmakla da
bir baþka zoru baþarmýþ bulunuyoruz. Ülkemizde 2002
yýlýnda GDO analizlerini sadece "var- yok" anlamýnda bile
gerçekleþtirebilecek tek bir laboratuarýmýz yokken, bugün
(özeller dýþýnda) 22 adet GDO ve ileri kalýntý analizlerine
bakabilecek laboratuarlarýmýz mevcuttur. Gýda
güvenliðine özellikle önem vermekteyiz, yanlýþ ve hileli
üretimleri ifþa etmemiz üretim açýsýndan üzücü olsa da
bunlarýn halkýn cebinden ve saðlýðýndan elini çektirmek
anlamýnda halkýmýzca memnuniyetle karþýlanmaktadýr.
Ayrýca çalýþanlarýmýzýn özlük haklarýna yönelik
iyileþtirmeler özel gayretimizle gerçekleþmiþ olup, ziraat
mühendisi istihdamýný da artýrmýþ olmaktan büyük
memnuniyet duymaktayýz."
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5. SAMSUN TARIM- HAYVANCILIK VE
ZÝRAÝ DONATIM FUARI AÇILDI

Bu yýl beþincisi yapýlmakta olan "Samsun TarýmHayvancýlýk ve Zirai Donatým Fuarý" 4 Ekim 2012
Perþembe günü açýlmýþtýr. Açýlýþa; Samsun Vali Yardýmcýsý
Mustafa Özer, Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf
Ziya Yýlmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, Samsun Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreteri Adem Arslan, Ýl Müdürümüz Kadir
Güven, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Karakurt, AK
Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ ve Samsun protokolü katýldý.

canlýlýk ve renk katacaðýný da düþündüðümüz fuar
açýlýþýnda bir konuþma yapan Ýl Müdürümüz Kadir Güven;
"Fuar, Ýl Müdürlüðümüz, Büyükþehir Belediyesi, Ýl Özel
Ýdaresi, Ticaret Borsasý ve ilimizdeki diðer sektörler
tarafýndan desteklenmektedir. Tarým kenti olan ilimizde bu
tür fuarlarý önümüzdeki sene Büyükþehir Belediyesi
tarafýndan yapýmý devam eden yeni kongre ve fuar
merkezinde 2013 yýlýnda bu fuarlarda bizi buluþturmasýný
temenni ediyorum. 2013 yýlýnda bu çadýr fuar kentinden
kurtulup artýk kapalý mekânlarda o fuarlara geçmiþ
olacaðýz" dedi. Çadýr fuarlarýn bu sene son olacaðýný
ifade eden TSO Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu ise; "Geçen
sene de bu temennide bulunduk ama yetiþtiremedik.

Müteahhit, 2013 yýlýn ilk 3 ayýnda Fuar ve Kongre
Merkezi'ni bize teslim edecek. Ýnþallah bir ürünün ve
firmanýn en iyi tanýtým yerleri olan fuarlara geçmiþten
gelen bir fuar kenti olan Samsunumuza Fuar ve Kongre
Merkezi'ni kazandýracaðýz" diye konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan fuarýn açýlýþý gerçekleþti.
Açýlýþý Samsun Vali Yardýmcýsý Mustafa Özer, Büyükþehir

Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, TSO Baþkaný Salih
Zeki Murzioðlu, Samsun Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri
Adem Arslan, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir
Güven, AK Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ ve Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Mustafa Karakurt yaptý. Açýlýþýn ardýndan
davetliler fuarda bulunan stantlarý gezerek ürünler
hakkýnda bilgi aldý.

Sevgi park Fuar Alaný'nda ve Samsun, Tokat,
Çorum ve Amasya illerini kapsayan 7 bin metrekarelik
fuar alanýnda gerçekleþtirilen etkinlikte; traktör firmalarý,
tarým makineleri ve yan sanayi, tarýmsal ürün iþleme ve
ekipmanlarý, ambalaj- paketleme teknolojileri, serabahçe ekipmanlarý, arýcýlýk ürün ve ekipmanlarý, zirai ilaçgübre- tohum- fide- fidan ve sulama ekipmanlarý, tarýma
dayalý gýda üretimi, hayvancýlýk ekipmanlarý, veterinerlik
hizmetleri, yem sektörü, kümes hayvanlarý ekipmanlarý,
meteorolojik ve toprak ölçüm sistemleri, biliþim
teknolojileri, ekolojik- organik- iyi tarým sektörü, tarýmsal
nakliyat, finans kurulumlarý, diðer kuruluþlar ve yazýlý
görsel yayýnlar ve daha bir çok alanda geniþ bir katýlým
gerçekleþti. Daha ilk günden çok geniþ bir ziyaretçi
profilinin gözlendiði fuarda her yaþtan, sosyolojik ve
kültürel aralýktan katýlýmcýlar hedeflendi.
Bölgemiz tarým, turizm ve ticari hayatýna ayrýca bir
4
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TARIM ve ÝNSAN
KONULU

FOTOÐRAF SERGÝÝSÝ
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzca; 4 yýldýr
topraðýn ve tarýmýn önemi konusunda sosyal ve bireysel
duyarlýlýðý geliþtirmek amacýyla fotoðraf yarýþmasý
yapýlmaktadýr. Hayvancýlýk, toprak, su, gýda ve
muhafazasý, tarým ürünleri iþlemesi, çiftçi, köy ve köylüyle
ilgili konularý kapsayan 'Tarým ve Ýnsan' konulu fotoðraf
yarýþmasýnda deðerlendirmeye alýnan 137 fotoðrafýn yer
aldýðý ve bu yýl 3.'sü yapýlan serginin açýlýþý 4 Ekim 2012
Perþembe günü ilimizde gerçekleþtirilmiþtir.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir
Güven, OMU Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Nuh Ocak, Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi Baþkanlýðý'ný
temsilen Cezmi Özdemir, Þube ve Ýlçe Müdürlerinin
katýldýðý açýlýþa yoðun programý sebebiyle katýlamayan
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da daha sonradan teþrif
etmiþlerdir. Açýlýþta bir konuþma yapan Ýl Müdürümüz
Kadir Güven; "Toplumun her kesimine tarýmýn önemini
kavratmak, hayatýmýzdaki yeri hususunda toplumsal bilinç
oluþturarak duyarlýlýðý arttýrmak, tarým sektöründe
çalýþanlarý
kültürel
aktivitelerle
buluþturarak
motivasyonlarýný yükseltmek, insanlarýn dikkatini tarýma
çekmek amacýyla gerçekleþtirilen serginin Samsun'da da
tarým için faydalý sonuçlar doðurmasý amaçlanmaktadýr.
'Tarým; insanýn en soylu davranýþýdýr' Fotoðraflar;
insanlarýn duyduklarýný, gördüklerini, düþündüklerini,
üzüntülerini, sevinçlerini yaþadýðý ana ve geleceðe
aktarmaktadýr. Fotoðraf sanatýnýn ise bir aktiviteyi
dondurup çerçevelendirerek ölümsüzleþtirmektedir. Her
fotoðraf karesinin bir öyküsü ve dili vardýr. Bu anlamda
Tarým ve insan Fotoðraf yarýþmasýna gönderilen eserlerde
Anadolu insanýnýn kutsal emeðinin öyküsünün görülmesi
hedeflenmiþtir. Bakanlýðýmýzca 2011 yýlýnda düzenlenen
3. Tarým ve Ýnsan Fotoðraf Yarýþmasýna 70 ilden 477
fotoðraf sever; birbirinden güzel 2 bin 61 fotoðrafla
katýlmýþ olup, en genç katýlýmcýnýn 8, en yaþlý katýlýmcýnýn
ise 83 yaþýnda olmasý sanatýn yaþý olmaz dedirtmiþ olmasý
bakýmýndan da ayrýca önemlidir."
Ülkemiz tarýmýna ve sanatýmýza büyük katkýlar
saðlayan Tarým ve Ýnsan Fotoðraf Yarýþmasý artýk ülkemiz
sýnýrlarýný da aþmýþ olup; 1. Yarýþmanýn Fotoðraflarý FAO
tarafýnda Dünya Gýda Günü etkinlikleri çerçevesinde
Roma'da sergilenmiþtir. Fotoðraflarýn Kültür ve Turizm
Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'nin tanýtýmýnda kullanýlmak
üzere envantere alýnmasýný da göz önüne alýrsak,
yarýþmanýn ülkemizin dýþ dünyada tanýtýmý açýsýndan da
ne denli katkýlar saðladýðýný da görmüþ olabiliriz.
6
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SAM
MSUN GIDA VE
TEEKNOLLOJJÝLERRÝ FUARI
AÇILDI
Samsun'da "Samsun Gýda ve Teknolojileri Fuarý" 11
Ekim 2012'de düzenlenen törenle kapýlarýný ziyaretçilerine
açtý.
14 Ekim 2012 tarihine kadar ziyarete açýk kalan
Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nce Sevgi
Park Fuar Alaný'nda 7 bin metrekare alanda Gýda ve
Teknolojileri Fuarý düzenlendi. Fuarýn açýlýþýna Samsun Vali
Yardýmcýsý Hulusi Kaya, Ýlkadým Kaymakamý Ahmet
Narinoðlu, Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ, Ýl
Genel Meclis Baþkaný Mustafa Karakurt, Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Kadir Güven ve gýda sektöründe
bulunan iþletmelerin temsilcileri katýldý.
Gýda üretim potansiyelinin güçlü olduðu Samsun'da
Fuar ve Teknolojileri Fuarý'nýn düzenlenmesinin çok önemli
olduðunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan
Yardýmcýsý Haluk Akyüz, "Türkiye'nin ilk milli fuarýna ev
sahipliði yapmýþ yüzlerce markayý ulusal pazara mal etmiþ
olan Samsun bir fuar kentidir. 80'lerden sonra bu kimliðini
kaybetmiþ olsa da içindeki bu ruhu kaybetmemiþ, tüm
imkansýzlýklara raðmen bu geleneðini sürdürmek adýna
çaba sarf etmiþtir. Fuar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý için
bir prestij meselesidir. Kentimizin prestijini kazandýrmak
adýna yönetime geldiðimiz günden bu yana çabalarýmýz
sonuç vermiþtir. 2013 yýlýnýn ilk aylarýnda bölgenin en
modern ve en büyük Fuar ve Kongre Merkezi'ni iþletmeye
almýþ olacaðýz" dedi.
Gýda fuarýnýn Samsun'da etkili olacaðýný ifade eden
Ýlkadým Belediye Baþkaný Necattin Demirtaþ, "Burada esnaf
arkadaþlarýn kendini göstermesi ve ürünlerini piyasaya
tanýtma fýrsatý bulmasýný çok önemli buluyorum" diye
konuþtu. Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir
Güven de Samsun Ýlinin tarýmsal üretim potansiyeli ile
Türkiye'nin önemli bir gýda müstahsili konumunda olduðunu
ve bunun tarýmsal kaynaklý sanayi iþletmeleri ve buralardaki
istihdam bakýmýndan da bir fýrsat olduðunu söyledi.

7

MAKALE
Mehmet Ali YETGÝN
Samsun Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü

MAKALE

ORGANÝK TARIM

Organik (Ekolojik, Biyolojik) tarým yüksek girdi
kullanýmýna dayalý endüstriyel tarýmýn insan saðlýðý,
ekonomi ve çevre açýsýndan ortaya çýkardýðý olumsuz
sonuçlarýn karþýsýnda alternatif olarak ortaya çýkmýþ bir
tarým sistemidir. Kaynaklarýn en iyi þekilde kullanýmýna
dayanarak yanlýþ uygulamalar sonucu bozulan doðal
dengeyi korumayý amaçlayan ekolojik tarým sisteminde,
sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçlarýn ve hormonlarýn
kullanýmý yasaklanmýþtýr. Toprak verimliliði, hastalýk ve
zararlýlardan korunmada uygun çeþit seçimi, ürün
rotasyonu, bitki atýklarýnýn deðerlendirilmesi, yeþil
gübreleme, organik atýklarýn kullanýlmasý, hayvan gübresi
ve biyolojik kontrol gibi yöntemler esas olarak
belirlenmiþtir.
Kýsaca Organik Tarým; üretimde insan saðlýðý için
zararlý olan kimyasal gübre ve ilaçlarý kullanm
mada
an,, bu
ihtisas üretimi için izin verilen girdilerle yapýlan, insan ve
pýla
an, üreetimdeen tüketimee
çevre saðlýðý üzerine girdilerlle yap
msa
al ürettim
kadar her aþamasý kontrolllü ve sertiffikkalý tarým
biçimidir.
ORGANÝK TARIMIN TEMEL PRENSÝPLERÝ
"Tüm üretim zincirinde sürdürülebilir bir sistem
kurularak yüksek kalitede yeterli miktarda üretim yapmak,
"Üretim sistemi içindeki doðal döngüler ve canlý
sistemleri ile uyumlu olarak çalýþmak,
"Geçmiþ bilgilerin ve geleneksel tarým sistemlerinin
önemini fark etmek, bu bilgileri korumak ve yararlanmak,
"Güncel bilgileri doðal proseslerin iþleyiþini
kavrayarak uygulamak,
"Toprak verimliliðini üretim kapasitesinin temeli
olarak ele almak ve yoðun girdi kullanýmýnýn tersine
rotasyon, uygun toprak iþleme, yeþil gübreleme,
hayvansal gübre ve kompost gibi kültürel, biyolojik ve
mekanik yöntemler kullanarak toprak verimliliðini ve
biyolojik aktivitesini uzun dönemde korumak ve artýrmak
8

NEDÝR?

"Hastalýk ve zararlýlara karþý mücadelede mevcut
koþullara uygun tür, ýrk ve çeþitlerin seçilerek bitkisel ve
hayvansal üretimin uyum içinde yürütülmesine çalýþmak,
"Tarýmsal faaliyetler sonucu çevre, insan ve hayvan
saðlýðýný etkileyebilecek her türlü kirliliði en aza
indirgemek, sentetik kimyasal gübre, ilaç, hormon ve
katký maddelerini kullanmamak,
"Hayvansal
üretimde
hayvanlarýn
doðal
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri yaþam koþullarý saðlamak
"Üretim birimi içinde ve çevresindeki tarýmsal ve
doðal biyo çeþitliliði korumak
"Üretim ve iþlemede mümkün olabildiðince enerji
tüketimini azaltmak, yerel ve yenilenebilir kaynaklarý
doðru kullanmak,
"Hastalýk ve zararlýlara karþý mücadelede mevcut
koþullara uygun tür, ýrk ve çeþitlerin seçilerek bitkisel ve
hayvansal üretimin uyum içinde yürütülmesine çalýþmak,
"Tarýmsal faaliyetler sonucu çevre, insan ve hayvan
saðlýðýný etkileyebilecek her türlü kirliliði en aza
indirgemek, sentetik kimyasal gübre, ilaç, hormon ve
katký maddelerini kullanmamak,
"Hayvansal
üretimde
hayvanlarýn
doðal
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri yaþam koþullarý
saðlamak,
"Üretim birimi içinde ve çevresindeki tarýmsal ve
doðal biyo çeþitliliði korumak
"Üretim ve iþlemede mümkün olabildiðince enerji

tüketimini azaltmak, yerel ve yenilenebilir kaynaklarý
doðru kullanmak,
"Su kaynaklarýný ve su ile ilgili yaþam sistemlerini
korumak ve doðru kullanmak,
"Ekolojik tarým yöntemiyle üretilen ürünlerin izlediði
tüm aþamalarda (iþleme, paketleme vb.) ekolojik ürün
özelliklerini yitirmemesini saðlamak,
"Ekolojik üretim ve iþleme sistemi içerisinde yer
alan herkese temel ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri
güvenli ve saðlýklý çalýþma ortamý saðlamak
"Sosyal olarak eþit ve ekolojik açýdan dengeli bir
üretim, iþleme ve daðýtým zincirinin kurulmasýný teþvik
etmek, yerel ve bölgesel üretim ve daðýtýmý teþvik etmek,
"Ulusal ve/veya uluslararasý ekolojik tarým
kurallarýna göre üretimin gerçekleþtirildiðinin baðýmsýz
kontrol firmalarý tarafýndan denetlenerek tüketicilere
ekolojik ürün güvencesi vermek.

NEDEN ORGANÝK ÜRÜNLER TÜKETMELÝYÝZ?
1. O rga nik Ü rü nle rin Lezzeti H ari ka dý r. Ýyi
korunmuþ topraðýn saðlýklý ve güçlü ürünler verdiði ve
bunlarýn lezzetlerinin de daha iyi olduðu bilinmektedir.
Organik domatesi deneyin, lezzetini fark edeceksiniz!
Organik ürün satýn aldýðýnýzda lezzetli ve besleyici ürün
alýrken ayný zamanda dünyamýzý da korumuþ olursunuz.
2. Orga
anik Ürüünleerin Garantisi Sertifikalarýdýr.
Organik
olarak
etiketlenen
ürünlerin
sertifikalandýrýlmalarý kanun ve yönetmeliklerle zorunlu
kýlýnmýþtýr. Bu ürünler üretilirken üretim sistemi baðýmsýz
kontrol ve sertifikasyon firmalarý tarafýndan
denetlenmektedir.
3. Organik Üretim Saðlýk Risklerini Azaltýr. Pek çok
bilimsel araþtýrma tarýmsal üretimde kullanýlan kimyasal
ilaçlarýn saðlýða olumsuz etkilerini ortaya koymuþtur. En
savunmasýzlar özellikle çocuklar, çiftçiler ve tarýmda
çalýþan iþçilerdir. Organik ürün alarak çocuklarýnýz ve
kendi saðlýðýnýzý korurken üretimde çalýþan kiþilerinde
saðlýðýný korumuþ olursunuz.

4. Organik Tarým Topraðý Korur. Organik tarýmda
toprak yapýsý, saðlýðý ve verimliliðinin korunmasý
hedeflenir. Bir avuç toprak içinde barýndýrdýðý binlerce
mikroorganizma ile bitkilerin su besin ihtiyaçlarýný
karþýlamasýna yardým eder. Uygun toprak iþleme ve
rotasyon ile organik tarýmla toprak korunmuþ olur.
Kimyasallar yerine doðal maddelerle toprak verimliliði
arttýrýlýr.
5. Organik Tarým Su Kaynaklarýný Korur. Bizim ve
tüm canlýlar için vazgeçilmez olan su kaynaklarýnýn
korunmasý organik tarýmýn prensiplerinden biridir.
Sentetik kimyasal ilaçlarýn kullanýmý organik üretimde
yasak olduðundan yer altý su kaynaklarýna bu
kimyasallarýn karýþmasý önlenmiþ olur.
6. Organik Tarým Araþtýrmalarda Y eni likçi dir.
Organik üretim de aþaðýdaki teknikler kullanýlýr ve
geliþtirilir:
Yeþil gübreleme, yararlý böceklerin kullanýmý, ürün
rotasyonu ve çeþitliliði, botanik ve biyolojik mücadele,
kompost yapýmý, toprak, bitki ve doðal yaþamýn yakýndan
gözlemlenmesi, kültürel ve mekanik ot mücadelesi
Organik üretimde tarým ilaçlarýna dayalý kesin
reçeteler yoktur. Sürekli gözlem, inceleme, saðlýk ve çevre
dostu uygun yöntemi bulma esastýr.
7. Organik Tarým Kýrsal Nüfusu Korur. Organik
tarýmýn prensiplerinden biri küçük çiftçilerin güvenliðini
üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttýrarak
saðlamaktýr. Organik üretim yapan çiftçiler aldýklarý
sertifikayla ürünlerine ek bir deðer katar ve saðlýklý
ürünlerini size ulaþtýrýr.
8 . O r g a n i k T a rý m Ç e þ i t l i l i ð i n K o r u n m a s ý Ý ç i n
Çalýþýr. Yeryüzünde her gün pek çok tür yok olmakta,
tohum kaynaklarý azalmaktadýr. Organik tarým yerel
çeþitlerin yetiþtirilmesini desteklerken çevreyi de koruyarak
diðer yaþam türlerinin korunmasýný amaçlar.
9. Organik Tarýmda GDO' lara Ýzin Verilmez.
Çevre ve insan saðlýðý açýsýndan riskleri olabilecek
genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarýn kullanýmý organik
tarýmda yasaktýr.
10. Hayvan Saðlýðý ve Refahý Önemlidir. Organik
üretimde hayvan refahý ciddi bir þekilde ele alýnýr ve belirli
kurallara göre hayvansal ürünler üretilir. Yetiþtirilen
hayvanlar doðal ortamlarýnda organik besinlerle beslenir.
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ÇARÞAMBA ORGANÝK FINDIK ÜRETÝCÝLERÝ
MARKALAÞMA YOLUNDA
Soru: Çarþamba Organik Fýndýk
Üreticileri Birliði ne zaman ve kaç üyeyle
kuruldu? Þu anda gelinen nokta ve
faaliyet alanlarý nelerdir?
C e v a p:
Çarþamba Organik
Fýndýk Üreticileri Birliði 2007 yýlýnda 57
üreticiyle kuruldu. Þu anda ise 800'ü ÇKS
yani Çiftçi Kayýt Sistemine kayýtlý 1300
üretici ile yaklaþýk 82 bin dekar alanda
organik tarým çalýþmalarýný birinci
planda yürütüyor. Sebebi de Samsun'un
içme suyunu saðlayan Çakmak Barajý
havzasýna meyli olan ve 130 köyün
içinde önceliði olan 2 köyün yerleþimidir.
Amacýmýz % 30 anlamýna gelen 2500 da
alanda daha sertifikalý organik tarým
gerçekleþtirmektir. Birliðimiz ayrýca,
Çarþamba
ilçesindeki
mevcut
konvansiyonel fýndýk üretiminden de
sorumludur. Tabi ki Birliðimize üye olmayanlarýn da
uygulamalarýmýzý takip ettiðini görmek sevindirici…
Ayrýca burada belki hiç ilaç ya da gübre kullanmamýþ
üreticimiz var ama yaptýðýnýn organik tarým olduðunu
kendisi de henüz bilmiyor. Bu kiþiler belki de tarýmýn
rastgele yapýldýðý bir dönemden geliyorlar ve aslýnda
bölgenin bakir kalmasý adýna sevindirici olan bu durum,
üretim bilinci adýna iyi deðil ve bizim de üzerinde durmak
istediðimiz biraz da bu bilinç meselesi.
Soru: Peki neler yapýyorsunuz bu "bilinç" meselesini
aþmak ve üreticiyi daha farkýnda ve bilgili kýlmak adýna?
Ceva p: Öncelikle söylemek isterim ki;
Bakanlýðýmýzýn tarým danýþmanlarý projesi bu noktada
imdadýmýza yetiþmiþtir. Her biri gayet bilgili ve idealist
olan bu tarým danýþmaný gençler, çiftçi ya da üretici
dediðimiz kesimle iç içe olmak suretiyle bir farklýlýk
oluþturdular bile. Düþünün ki önceden bizler, her hangi
bir konuda bilgi almak istediðimizde; ancak en yakýn
ilçeye gitmek suretiyle, kýsýtlý zamanda, daha sýnýrlý bir
samimiyetin verdiði çekinceyle ve tabi ne de olsa bir resmi
ortamda sýkýntýlarýmýzdan bahsederdik. Ya da tam olarak
bahsedemezdik de, üstü kapalý bir þeyler söylerdik. Þimdi
ise sadece mesai saatleri ve resmi ortamlarla sýnýrlý
olmayan, her dilediðimizde ve her ihtiyacýmýz olduðunda
ulaþabileceðimiz, daha rahat kendimizi anlatabileceðimiz
tarým danýþmanlarýmýz var ve bizler bu durumdan
memnunuz. Bunu özellikle ifade etmek istedim. Ama
eðitim olayýna girersek, az önce bahsettiðimiz
danýþmanlarýmýzý da kapsayan bir dizi eðitim projeleri
hazýrlýðýmýz da var.
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Soru:: Projelerinizi biraz açalým isterseniz, birbiriyle
baðlantýlý bazý projelerden bahsediyorsunuz sanýrým?
Cevap:: Elbette. Aslýnda henüz hazýrlýk aþamasýnda
ve birbiriyle baðlantýlý 3 projemiz var.. Ýlk projemiz, 10
kadar danýþmaný kapsayan bir "Tarým Danýþmanlýðý"
projesi ve bununla az önce bahsettiðimiz üreticiyi
bilinçlendirme konusunu amaçlýyoruz. Dediðim gibi
hazýrlýk aþamasýnda ve bunu geniþletebilmemiz halinde
ulaþmadýðýmýz köy kalmayacak. Diðer projemiz ise Ta-TuTa kapsamýndaki bir "Eko- Tarým" projesidir. Þehirdeki
insanýn doðal hayata uzaklýðýndan yola çýkarak
hazýrlamýþ bu projede amacýmýz; þehirli insanýn senede
belli dönemlerle sýnýrlý da olsa gelerek buradaki hayatý
yaþamasý ve bu havayý solumasýdýr. Bungalov ya da
kerpiç, toprak gibi doðal malzemeden evler tasarlýyoruz.
Bu evlerin hemen yanýndaki üretim alanlarý olacak ve
gelen vatandaþ hem þehirden uzak- doðayla iç içe birkaç
sakin gün geçirecek, hem de bu üretim alanlarýndan
dilerse kendi eliyle topladýðý ürünlerden satýn alabilecek.
Bu hem bir maddi gelir olarak katký saðlayacak ve hem
de Ta-Tu-Ta uluslar arasý bir uygulama olduðu için
köyümüzün tanýtýmýný saðlar diye düþünüyorum. Ayrýca
domatesin aðaçta yetiþtiðini sanan ve "tavuk çizer misin"
dendiðinde tabakta kýzarmýþ tavuk çizen çocuklardan söz
ediyoruz ve yeni neslin de bu baðlamda topraða bu kadar
uzak yetiþmesini dilemiyoruz. Bu açýdan da projemizin,
ayrýca bir kültürel misyonu da olacak diye düþünüyorum.
Bunun dýþýnda (çocuklar demiþken), fýndýk dallarýndan
organik oyuncak ve mobilya düþüncemiz de var zaman
içinde.

Soru: Gayet güzel düþünceler, inþallah uygulama
alaný bulabilirsiniz diyelim. Bir baþka projelerimiz daha
var sanýrým, deðil mi?
Ce va p: Evet, aslýnda az önceki tatil köyü
uygulamasýyla baðlantýlý bir proje bu da… Tatil köyünün
hemen yanýnda kurulacak "Demonstrasyon Çiftliði"
projemiz var ki bundan beklentimiz de þudur; köyümüzde
yetiþebilecek ama kimsenin de üretmediði ürünler var.
Nane, kekik vs. gibi.. Bir de bunlarý satýn almak isteyen ve
buna hazýr bir grup var. Ýþte proje ile bu ürünlerin
üretimine aðýrlýk vererek yerinde pazarlama imkâný
sayesinde de pazarlama maliyetlerini karþýlamýþ olacaðýz.
Bu ürünlerin yetiþme koþullarýný araþtýrýrken; örneðin
meteorolojiden iklim ve yaðýþ gibi verileri aldýk. DSÝ'den
ürün yetiþtirilebilirlik durumlarýna göre bir ürün deseni
raporu istedik. Söz konusu alanda toprak tahlillerini de
ilgili kuruluþa yaptýrdýktan ve Bakanlýðýmýzýn desteklediði
ürünlere de baktýktan sonra bu konuda bir fikrimiz oldu.
Mesela bir Cin Mýsýrý var ki, bu ürüne çevreden çok da
talep var. Daha geçen seneki tarým fuarýnda bizden 600
ton cin mýsýrý talep ettiler mesela. Bizde mýsýr üretimi yok
deðil ama bu türden deðil.
Soru: Uluslararasý olma noktasýnda hatýrlatalým,
dýþ pazarda da zaten bir miktar payýnýz var Birlik olarak
deðil mi? Markalaþma yolundasýnýz.
Cevap: Elbette. Bizim aslýnda uluslararasý olmak
anlamýnda bir sýkýntýmýz yok ve marka dediðimizde az
önce anlattýðýmýz bütün bu emeðe bir ad konulmasý
gerekir deðil mi? Biz mesela Çarþamba ovasýný da
temsilen ve "yeþil"e vurgu babýnda "Yeþilýrmak" marka adý
üzerinde duruyoruz. Eðer bütün bunlarý halledebilirsek,
ambalaj vs. gibi aþamalarýn da dâhil olduðu çoklu bir
yapý hayal ediyor, hatta hayal etmenin de ötesinde giriþim
anlamýnda üzerinde duruyoruz. Bugün yurt içi ve dýþýnda
birçok önemli markaya mal verir durumundayýz, ama tabi
ki bu söylediðimiz firmalarýn çok yüksek standartlarý
mevcut. Bizden mal almalarý demek birçok analiz ve
kontrolden alnýmýzýn akýyla çýkmamýz demektir. Malýmýz
bu pazarlardan dönmüyorsa, en üst standartlarý da
saðlýyoruz ve ürünümüz kaliteli demektir.

Soru: Yaklaþýk 8 yýldýr bu iþi yapýyoruz diyorsunuz,
yerli talep ve üretici alakasý nasýl peki organik fýndýk iþine?
Cevap: Bugün konvansiyonel üreticimiz gelip de
fýndýðýný organik olanla deðiþtirmek istiyorsa demek ki bu
konuda bir dönüþ var diye düþünebiliriz. Dönüþ
dediðimizde elbette konvansiyonel olan üretimden,
organik üretime geçiþ anlamýnda diyorum. Yoksa tersi
durum, yani organik üretimden normal þartlara geçiþ,
bugüne kadar (8 yýldan beri) sadece 2 üreticimizde
gerçekleþmiþ. Yani 1300'den fazla üretici içinde sadece 2
üretici.. Oldukça düþük bir oran.. Bunun yanýnda bir de
her iki yetiþtiricilik þeklini ayný anda yapanlar da var ve
düþünün ki kalan çoðunluk organik fýndýk
yetiþtiriciliðinden memnun ve bu iþi benimsemiþ durumda.
Bu hale gelmemizde üreticimizin istek ve özverisinin
yanýnda Tarým Ýl- Ýlçe Müdürlüðümüzün de katkýlarýný da
atlamak istemem. Geçiþ döneminde gerçekten sorunlar
yaþadýk, gübreyi ve ilacý kestiðimizde yerine neler
kullanacaðýmýzý, ürünü zararlýdan nasýl koruyup, verimi
de düþürmeden yetiþtiricilik yapacaðýmýzý bilemedik. Bu
noktada gerek tarým danýþmanlarýmýz ve gerekse de tüm
tarým personeli bizlere elinden gelen her türlü desteði
göstermiþ ve göstermektedir.
Soru: Son olarak, fýndýk üreticileri adýna söylemek
istedikleriniz neler?
Cevap: Öncelikle "organik mal" üzerine konuþacak
olursak, piyasada bir güvensizlik olabiliyor. Yani, mesela
tüketicinin kafasý karýþýk olabiliyor. Piyasada her önüne
gelen, malýna organik deyince bir güvensizlik oluþuyor
tüketicide. Aslýnda emin olsa alacak, ama bunca þaibeli
söylem arasýnda her "organik" ibaresine güven duymuyor.
Bunun yolu en iyisini yapmaktýr ve biz inatla en iyisini
yapacaðýz diyoruz. Bu konuda bir iç pazar oluþturulmasý
þart ve devletin alým garantisini biz üreticiler olarak arzu
ediyoruz. Zira, hiçbir üründe fýndýktaki kadar çok
gözlenmeyen mevcut fiyat dalgalanmalarý üreticiyi
endiþelendirebiliyor. Bu sene örneðin fýndýk piyasasýnda
fiyatlar geçen senenin çok altýnda gerçekleþti. Biz bu
piyasada, devletin fiyatlara üretici lehine
dahlini istiyoruz. Örneðin fýndýkta aþýrý
üretim gerçekleþtiði yýllarda, bir miktarýný
devlet satýn alýp sonraki yýl az üretim
gerçekleþtiðinde piyasaya sürerek fiyatlarý
dengeleyebilir diye düþünüyoruz. Sonuçta
raf ömrü uzun olan bir üründen söz
ediyoruz, bu yolla denge mümkün
olabilir. Ayrýca devletin, en azýndan üretim
ve fiyat politikalarýný belirlerken, yurt
çapýndaki sayýlý Birliklerle bir araya
gelmesini ve bizzat üretimin ve pazarýn
içinde olan bizleri de dinlemek suretiyle
bir politika oluþturmasýný arzu ederiz.
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MAKALE
Dr. Asuman SEZER
Samsun Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü

MAKALE

Samsun'da Lahana Grubu
Sebze Yetiþtiriciliðinde Karþýlaþýlan
Önemli Zararlýlar

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 zararlýlar ile bunlarýn
mücadelesine ait bilgiler aþaðýda verilmiþtir.
1. Lahana Göbek Kurdu (Hellula undalis)
Larva en önemli zararý, bitkinin büyüme noktasýnda
yapar. Bitki geliþemez, yan dallar vererek çatallanýr, baþ
baðlayamaz. Larvanýn genç bitkideki zararý daha fazladýr.
Genellikle zarar görmüþ bitkide cüceleþme, zayýflama ve
geliþme geriliði, saðlýklý bir bitki ile kýyaslanýnca hemen
fark edilebilir. Özellikle, Bölgemizde karnabaharlarda,
baþ baðlamayý engelleyerek verimi düþürür. Dýþkýlarýný,
genellikle açtýðý galerinin aðzýnda ve içinde salgýladýðý
ipliklerle baðlar ve böylece aðýmsý bir görünüm meydana
gelir. Bu durum zararlýnýn varlýðýný gösteren tipik bir
belirtidir.
Akdeniz Bölgesi'nde yýlda 5 döl vermektedir.
Zararlý, baþlýca Lahana, karnabahar, kýrmýzýlâhana
ve turpta zarar yapar.
Mücadele Yöntem
mleri
Kültürel Önlemller
Tarladaki kurumuþ, çürümüþ, lahana, karnabahar
gibi bitkiler toplanýp yok edilmelidir.
Kimyasal Mücad
dele
Fidelik ve tarla kontrollerinde, zarar görmüþ bitki
görülür görülmez, ilaçlý mücadeleye baþlanýr.
Bakanlýk tarafýndan yayýnlanan "Bitki Koruma
Ürünleri" kitabýnda, tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve
dozlarý kullanýlarak yapýlan Ýlk ilaçlamadan 10 gün sonra
2. ilaçlama yapýlmalýdýr. Ancak; lahana gibi yapraðý
kaygan bitkilerde, etkin bir ilaçlama için ilaçlý suyun içine
þeker veya hazýr yapýþtýrýcýlar ilave edilmelidir.

Ayrýca larvalar, beslenmeleri dýþýnda dýþkýlarý ile de
yapraklan kirleterek yaprak kalitesini düþürürler. Zararlý,
Ýlimizde, yýllara göre deðiþen yoðunlukta bulunmaktadýr.
Kültürel Önlemler
Uygun bir gübreleme ve düzenli bir sulama
yapmak, zararlýya konukçuluk yapacak yabancý otlarla
mücadele etmek.
Kimyasal Mücadele
Ýlaçlamada ergin ve larvalar hedef alýndýðýndan,
özellikle yapraklarýn alt yüzlerinin ve iç tarafta olan
yapraklarýn ilaçlanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir.
Ýlaçlama Zamaný
Fidelerin tarlaya dikilmesinden 10 gün sonra
baþlamak üzere tarlada 10 günde bir zararlý aramasý
yapýlmalýdýr. Tarlaya köþegenleri doðrultusunda girilip her
10 adýmda bir, 1 bitki kontrol edilir. Her tarlada, kontrol
edilen bitkilerde yüzde bulaþma oraný saptanýr. Zarar
belirtilerine yaygýn olarak rastlandýðýnda ilaçlamaya
karar verilir. Mayýs -eylül aylarý arasýnda yoðun larvalara
ve yaygýn zarar belirtilerine rastlandýðý zaman ilaç
uygulamasý yapýlýr. Ýlk ilaçlamadan sonraki günlerde
periyodik kontrollere devam edilir. Yeni çýkan yapraklarda
zarar belirtileri artýyor ise ilaçlamanýn tekrarlanmasý
gereklidir.

Þekil 1. Lahana Göbek Kurdu larvasý ve zararý
2. Lahana Güvesi (Mamestra brassicae L.)
Zararý yapan larva, lahanada özellikle göbek
kýsmýnda, karnabaharda ise çiçek ve yapraklarda
beslenmekte, ayrýca dýþkýlarý ile de bitkiyi kirletmektedir.
Bu zararlý, özellikle Bafra Ýlçesi'nde Cruciferae
familyasýna(Lahanagiller) ait bitkilerde, önemli oranda
zarar meydana getirebilmektedir.
Müücad
delee yöntem
mlerri
Mekanik Mücadele
Yumurtalarý ve toplu halde beslenen erken
dönemdeki larvalarý toplanarak tarladan uzaklaþtýrýlýr.
Kimyassal mücad
dele
ma Zaman
ný
Ýlaççlam
Ergin çýkýþlarý görüldükten sonra, tarlada tesadüfî
olarak 50-100 bitki kontrol edilerek, yumurta ve larva
aranýr. 100 bitkide 5 tanesi bulaþýk olursa kimyasal
mücadele uygulanýr.

Þekil 2. Lahana Güvesi larvasýnýn zararý
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3. Lahana Kelebeði (Pieris brassicae)
Lahanagillerin ana zararlýlarýndandýr. Bölgemizde,
nisan ayýndan itibaren ergin çýkýþlarý baþlar. Zararý
larvalar yapar. Larvalar önce yapraklarýn damar aralarýný
yüzeysel olarak kemirirler, daha sonra bulunduklarý bitkini
yapraklarýný yiyerek, sadece kalýn damarlarýný býrakýrlar.
Zararlý, sadece verimi düþürmekle kalmaz. Ayrýca;
dýþkýlarý, bitkinin yapraklarý arasýnda birikerek lahananýn
pazar deðerini düþürür. Bunun yanýnda; zararlý, bazý virüs
hastalýklarýnýn da vektörlüðünü yapar. Lahana,
karnabahar, turp, þalgam, kara ve kýrmýzý lahana, roka,
yabani turp ve yabani hardal gibi çeþitli kültür ve yabani
bitkilerde beslenir.
Ýlimizde, lahana yetiþtiriciliðinin yapýldýðý hemen
her alanda sýkça karþýlaþýlan ana zararlýlardandýr.

Þekil 3. Lahana Kelebeði Zararý
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önllemleer
Larvalar toplu halde iken ve pupalarý toplanarak
imha edilmelidir.
Biyollojik mücadele:
Bacillus thuringiensis etkili maddeli ilaçlar kullanýlýr.
Ýlk larvalar görüldüðünde uygulama yapýlmalýdýr.
Kimyasal Mücadele
Ýlaçlama zamanýnýn belirlenmesi
Kelebek uçuþlarýnýn görülmesinden sonra bitkiler
kontrol edilir. Bulaþma oraný %l0 olunca ilaçlama yapýlýr.
Ýlaçllama tekniði
Larvalar yaprak altýnda beslendiði için, yapraklarýn
alt yüzeylerinin ilaçlanmýþ olmasýna özen göstermelidir.
Ýlaçlarýn yüzeye yapýþmasýný saðlamak için þekerli veya
yapýþtýrýcý maddeler kullanýlmalýdýr.
4. Lahana Yaprak Güvesi (Plutella xylostella L)
Zararý veren larva, epidermisi delerek, gözenekli
kalýn dokularý yemek suretiyle galeriler açmaya baþlar.
Larvanýn en belirgin özelliði; bir iplikçik salgýlayarak
kendini yere atmasýdýr. Yapraklara üstten bakýldýðýnda,
yenik kýsýmlar gümüþi beyaz bir renkte görülür. Bir müddet
sonra yapraklar, irili ufaklý olmak üzere, çok delikli bir
görünüþ alýrlar. Larva yoðunluðunun fazla olduðu
yýllarda, zararý aðýr olur. Özellikle genç bitkilerin geliþmesi
duraklar, hatta kurumalar görülebilir.

Þekil 4. Lahana yaprak güvesi zararý
5 . L a h a n a G a l B ö c e ð i ( C e t o r r h y n c h us
pleurostigma)
Zararý yapan larva, konukçu bitkinin kök
boðazýnda urlar meydana getirir. Zamanla urlar
birleþerek kök boðazýný tamamen sarar. Lahana ve
karnabahar baþ baðlayamaz. Erginler, bitkilerin
yapraklarý ve saplarý ile beslenirler. Zararlý, fidelikte de
büyük zararlar meydana getirir.
Ýlimiz Bafra Ýlçesi'nde özellikle son yýllarda, lahana
alanlarýnda zarar yapan ana zararlýlardandýr.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
Hasattan sonra, toprak üstünde kalan bitki
saplarýný ve yabancý otlarý imha etmek, ekim nöbeti
yapmak, gübreleme, sulama ve bakým iþlerine özen
göstermek, bulaþýk fideleri tarlaya dikmemek, larvalarýn
13
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neme karþý hassasiyetinden faydalanarak hasat sonrasý
tarlalarý sulamak.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal Mücadele önerilmemektedir.

Þekil 5. Lahana gal böceðinin oluþturduðu urlar
6. Lahana Sineði (Delia brassicae)
Yumurtadan çýkan larva, bitkinin kök boðazý ve köklerin
epidermisi altýna girer ve galeriler açarak zararýna baþlar. Açtýðý
galeride kök çürüklüðü yapan bakterilerin de faaliyeti sonucunda
bitkinin kök sistemi bozulur. Zarara uðrayan lahanalar kurþuni
bir renk alýr, büyümeleri yavaþlar ve en dýþtaki yapraklarý aþaðýya
doðru sarkar. Bir bitkideki larva yoðunluðu yüksek olduðunda
sararma veya kök boðazýndan kýrýlmalar görülür. Ülkemizin
Karadeniz, Ýç Anadolu ve Doðu Anadolu Bölgeleri'nde yaygýn
olarak bulunmaktadýr.
Baþta lahanalar olmak üzere, Lahanagiller familyasýndan
kültür bitkileri ve yabancý otlarda zararlý olur.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
Tarla ve çevresinde Lahanagiller familyasýndan olan
yabancý otlar temizlenmeli ve hasattan sonra lahana kökleri yok
edilmelidir.
Zarar gören lahanalarda, geliþmenin devamýný
saðlayacak yeni köklerin oluþmasý için boðaz doldurma iþlemi
yapýlmalýdýr.
Hýzlý geliþen lahana çeþitleri yetiþtirilmelidir.
Ýlkbaharda dikim zamaný mümkün olduðu kadar
geciktirilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Önceki yýllarda sinek zararýnýn önemli olduðu yerlerde
lahanalarý birinci döl larvalarýna karþý korumak amacýyla fide
bandýrmasý ve sýra üzeri toprak ilaçlamasý yapýlýr.

ÖNE ÇIKANLAR
7. Sebzelerde Yaprak Bitleri Pamuk yaprakbiti
(Aphis gossypii) Bakla yaprakbiti (Aphis fabae) Þeftali
y a p ra k b i t i ( M y z u s p e r s i c a e ) P a t a t e s y a p r a k b i t i
(Macrosiphum euphorbiae)
Bölgelere ve türlere göre yýlda 10-16 döl veren ve
geniþ bir ürün yelpazesinde zarar meydana getiren
yaprak bitleri; lahana, karnabahar gibi lahanagiller de de
zarar oluþturabilmektedir. Bitki özsuyunu emerek beslenen
yaprak bitleri, beslendikleri yapraklarda ve taze
sürgünlerde kývrýlmalar ve þekil bozukluklarýna neden
olurlar. Ayrýca; bitkilerde verim ve kalite kayýplarýna yol
açan bu zararlý, virüs hastalýklarýný taþýyarak saðlýklý
bitkilerin de hastalanmasýna ortam oluþtururlar.
Mücadele Yön
ntemleeri
Kültüürel Önlemleer
Hasattan sonra toprak üstünde kalan bitki saplarý
ve yabancý otlar imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Küçük yapraklý bitkilerde yaprak baþýna 10 adet,
büyük yapraklý bitkilerde 20 adet ve daha fazla yaprak
biti olduðunda ilaçlama yapýlmalýdýr.

Þekil 7. yapraðýn alt yüzeyinde emgi yapan yaprak bitleri

Ka
aynaklarr
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, 2011. 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

Þekil 6. Lahana sineði larvasý zararý.
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SAMSUN VETERÝNER
KONTROL ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Gýda ve
Kontrol Genel Müdürlüðüne doðrudan baðlý olarak
faaliyetlerini yürüten Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüðü faaliyet alaný içerisinde yer alan 9 il (Rize,
Trrabzon, Giresun
n, Ord
du, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat
vee Sivas)) gibi, oldukça geniþ sayýlabilecek alanda
çalýþmalarýný sürdürmektedir. Enstitü; hayvan hastalýklarý
ve hayvanlardan insanlara bulaþan zoonoz hastalýklar
konusunda teþhis, bilimsel çalýþma, proje, denetim ve
kontrol hizmetlerini yürütmekte olup, bu hizmetlerinin yaný
sýra ülkemiz ihtiyacýný karþýlamak üzere yýllýk 400.000 doz
civarýnda da Yanýkara aþýýsýný üreterek, bu hastalýktan
kaynaklanacak ekonomik kayýplarýn engellenmesini
saðlama gibi konularda hizmet vermektedir.
Enstitümüz gerek kurumumuzda gerekse de baðlý il
ve ilçelerde görev yapan Veteriner Hekimlere yönelik
eðitim seminerleri düzenlemekte ve bölgemizde hayvan
ve insan saðlýðýný tehdit edecek hastalýklar, bilimsel
geliþmeler, yeni teþhis - tedavi - koruma ve kontrol
metotlarý
hakkýnda
Veteriner
Hekimler
bilgilendirilmektedir. Ayrýca, ülkemiz ve bölgemiz için risk
oluþturabilecek salgýn ve zoonoz hastalýklara ait
epidemiyolojik veri tabanlarý oluþturmaktadýr.
Bölgemize baðlý il ve ilçelerde teþhisi yapýlamayan
hayvan hastalýklarýnýn mahallinde çözümünün

saðlanmasý ve laboratuar imkânlarý ile tespitinin
yapýlabilmesi amacýyla, kurumumuz bünyesinde görev
yapan uzman veteriner hekimler, yapýlan "uzman
talepleri" doðrultusunda saha çalýþmalarý yapmaktadýrlar.
Böylece hem yetiþtiricilerin oluþabilecek ekonomik
kayýplarý hem de teþhisi yapýlan hastalýðýn daha geniþ
bölgelere yayýlmasý engellenmektedir.
Enstitümüzde çalýþan Veteriner Hekimler Çeþitli
Üniversitelerin Veteriner ve Týp Fakülteleri ile iþbirliði
içerisindedirler. Bunun yanýnda ülkesel olarak düzenlenen
seminer, kongre, sempozyumlara ve Bakanlýðýmýzca
tertiplenen "Hayvan Saðlýðý Deðerlendirme Toplantýlarýna
iþtirak edilerek, bölgemize ait hayvan saðlýðý ile ilgili
veriler ve araþtýrma projeleri hakkýnda bilgiler
sunulmaktadýr.

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 64 yýllýk geçmiþi
ve tecrübesiyle, bölgemizde, hayvan hastalýklarýnýn
laboratuar teþhisine ile denetim ve kontrolüne yönelik
hizmet veren ve alanýnda Avrupa Birliði normlarýna
akreditasyonu saðlayabilecek tek kurumdur.
Adaylýk sürecinde bulunduðumuz ve ülke
gündemini devamlý olarak meþgul eden ve devlet olarak
kriterlerine uymak gayretinde bulunduðumuz Avrupa
Birliði Uyum Yasalarýnýn % 25' i Veteriner Hekimlik
hizmetlerine aittir.
Bölgesel olarak faaliyette bulunan Samsun
Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesinde bulundurduðu
uzman personeli ile bu süreçte yer almakta olup, bu
gayret ve azim içerisinde tüm bölge hayvancýlýðýmýzýn
hizmetinde olmayý hedeflemektedir.
Uzmanlarý tarafýndan bu zamana kadar
sonuçlandýrýlmýþ 46 projeyle beraber, halen devam eden
8 projeyi yürüten Enstitümüz bünyesinde; akreditasyon
sürecinde 12 adet laboratuar ve 3 ünite mevcut olup,
laboratuar altyapý ve donanýmý üst düzeydedir.
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SAMSUN'DA DONDURULMUÞ GIDA

belirttiðimiz gibi kýþlýk sebze üretiminde dünyada en
mükemmel ekolojik þartlara sahiptir. Bu sebeple de
Samsun ekolojisinde kýþlýk sebzelerin yetiþtiriciliði kolay
olup
üretim
sürecinde
kimyasal
kullanýmý
gerekmemektedir.
Bilindiði üzere; Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip
olmasý, ülkemizde son yýllarda sanayide görülen hýzlý
geliþme, turizm sektöründe görülen büyüme, dünya
ülkelerine göre tüketimin düþüklüðü ve dondurulmuþ
gýdaya olan ilginin giderek artmasý Türkiye pazarýnýn
büyük bir potansiyele sahip olduðunu göstermektedir. Bu
potansiyeli gören yabancý yatýrýmcýlar da Türkiye pazarýna
yönelmekte ve dondurulmuþ gýda pazarýna Türkiye'deki
firmalar ile ortaklýk yaparak girmektedirler.
Tarýmsal ürünlerin dondurulmuþ gýda sanayinde
iþlenmesi ile ürünler, sadece üretildikleri mevsimlerde
deðil yýlýn her döneminde tüketime sunulabilecek, böylece
daha geniþ bir zaman diliminde ticaret imkâný

SEKTÖR POTANSÝYELÝ VE GENEL DURUM
Ali KORKMAZ - Mustafa ALTINDEÐER - Burhan HEKÝMOÐLU
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Samsun il Müdürlüðü- Strateji Geliþtirme Birimi
2010 yýlýnda dondurulmuþ gýda sektörünün dünya
büyüklüðü 218 milyar dolar olmuþ ve pazarýn geçen
2011 yýlýnda %4 büyümek suretiyle yaklaþýk 235 milyar
dolara ulaþtýðý görülmüþtür. 2015?de ise 261 milyar
dolarý aþacaðý hesaplanmýþtýr.
Bu yükseliþte, geliþmekte olan ülkelerdeki 'artan
refahýn' etkisinin büyük olacaðý tahmin edilmektedir. Kiþi
baþýna tüketilen dondurulmuþ gýda miktarý ABD'de 50kg
iken, Ýngiltere'de 45 kg, Almanya'da 31 kg, Ýtalya'da 14
kg ve Türkiye'de ise 1 kg civarýndadýr.
Gýda sektörünün alt sektörlerinden olan
dondurulmuþ gýda sektörü; dondurulmaya uygun
hammaddenin temini ve hammaddenin uygun koþullarda
tesislere taþýnmasý ürünün özel tekniklerle iþlenmesi, derin
dondurma ve uygun þekillerde paketlenerek daðýtým ve

tüketimi sonucunda müþteri sonuçlarýnýn izlenmesine
kadar faaliyet gösteren bir gýda sanayi koludur.
Türkiye'de 1970'li yýllarda geliþmeye baþlayan
dondurulmuþ gýda pazarý, bugün gýda sanayi içinde hýzla
büyüyen sektörlerden biridir. Her ne kadar Türkiye'de
dondurulmuþ gýda pazarý rakamlarý geliþmiþ ülkelere
oranla çok geride kalýyor olsa da son yýllarda hýzlý geliþen
sanayileþme süreci, ev hanýmlarýnýn iþ hayatýnda daha
fazla yer almasý ve tek baþýna yaþayan bireylerin
sayýsýndaki artýþ gibi etkenler sektörün önünü açmaktadýr.
Ayrýca Türkiye'de dondurulmuþ gýda sektörü turizmin ve
kadýn iþgücüne dayanan sektörlerin geliþmesiyle birlikte
hýzlý büyümeye baþlamýþtýr.
Sektörde temel olarak üç farklý ürün grubunda
Dondurulmuþ sebze ve meyve, Su Ürünleri ve Unlu
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Mamuller üretim yapýlmasýna karþýn dondurulmuþ gýda
denildiðinde tüm dünyada ve ülkemizde akla
dondurulmuþ sebze ve meyve gelmektedir.
Dondurulmuþ sebze ve meyve üretim ve tüketimi
toplam dondurulmuþ gýda sektörü içinde yaklaþýk % 7080 dolayýndadýr. Bu büyük yeri ve önemi nedeniyle
Samsun ilimizde çok büyük potansiyele sahip sebze ve
meyve sektörü sektör taraflarýnca, daha iyi irdelenmelidir.
Ayrýca Samsun ilimiz diðer ürün gruplarýnda yani Su
ürünleri iþleme ve paketleme ve Unlu mamuller sektörü
sýcak ve taze olarak kendi içinde oldukça iyi bir trend
yakalamýþtýr.
Ülkemizde ve Özellikle Samsun ilimizde üretilen
yeþil ve kýrmýzý kapya biber, domates, pýrasa, bezelye,
ýspanak, karnabahar, brokoli, beyaz lahana,
kýrmýzýlahana, domates ve taze fasulye gibi sebzelerde;
Fiyat belirleme, pazarlama ve hasat esnasýnda yaþanan
ürün kayýplarý, ürünün optimal koþullarýn dýþýnda
depolanmasý, ürünün depoda kalma ve hal satýþ
sürecinde yaþanan aksaklýklar, yükleme ve boþaltmadaki
dikkatsizlikler, kontrolsüz olgunlaþmalar sebzelerde çok
önemli ürün kayýplarýna neden olmaktadýr. Bu nedenle
Samsun ilinde üretilen sebze ürünlerinin dondurulmuþ
ürün olarak pazarlama aðý içerisinde yer almasý oldukça
önemlidir.
Ülkemizde 2011 yýlý sonunda, ev dýþý tüketimle
birlikte pazarýn büyüklüðü tonajda 381.000 tonu, ciroda
ise 1 milyar lirayý bulmuþtur. Bu yükseliþe etki eden hýzlý
geliþen turizm sektörü, sanayileþme süreci ve ev
hanýmlarýnýn iþ hayatýnda daha fazla yer almasý gibi
faktörlerin gücü Türkiye'de dondurulmuþ gýda tüketiminin
de AB ülkeleri tüketim düzeylerine yaklaþma ihtimali
oldukça yüksek olduðundan, sektörde faaliyet gösteren
firmalar arasýnda yoðun bir rekabetin yaþanmasý

kaçýnýlmazdýr. Tartýþýlan faydalardan biride çalýþan kadýn
sayýsýnýn hýzla artmasýna paralel olarak kadýnlarca
mutfaklarda harcanan zaman kýsýlmaya, sosyal hayata
daha fazla zaman ayrýlmaya baþlanmýþtýr.
Türkiye'de yeni geliþen dondurulmuþ gýda pazarý
öncelikle sosyal tüketim geleneklerinin ve aile gýda
tüketim þeklinin direnciyle karþýlaþmýþtýr. Önceleri özellikle
yaþlý tüketicilerin ve üreticilerin/çiftçilerin soðuk baktýðý bu
sektör hakkýnda ülkemiz kamuoyunda çok fazla yanlýþ
bilgi bulunmaktaydý. Ancak bilinmelidir ki bir taze
meyvenin hasat edilip paketlenerek tarladan manava
gelinceye kadar yaklaþýk 4-6 gün geçirdiði bir ortamda
dondurulmuþ gýda ürünleri için yýkanýp temizlenmesi
iþlenerek dondurulmasý için geçen zaman en fazla 12
saat ile sýnýrlýdýr. Bu sebeple dondurulmuþ gýda sektörü
aslýnda en taze ürünlerin en uygun ve en saðlýklý þartlarda
en yüksek besin deðeri korunarak tüketiciye sunumun
yapýldýðý çok güvenilir bir gýda sektörüdür.
Dondurulmuþ gýda sektöründe Sebze ve Meyveler,
Su Ürünleri ve Unlu Mamuller olmak üzere üç temel ürün
grubu vardýr. Bu gruplarda dondurulmuþ gýda üretimi için
en önemli faktör olan ve Samsun ilimizde istenilen
miktarda ve kalitede bulunan hammadde potansiyeli en
önemli avantajdýr.
Tüketiciler tarafýndan giderek daha fazla tercih
edilmeye baþlanan dondurulmuþ meyve ve sebzelere olan
talebin; sanayileþme süreci ve ülkemizde ve Özellikle
Samsun Ýlimizdeki Su Ürünleri, Unlu Mamuller, meyve ve
sebzenin çeþit ve miktar yönünden zenginliði dikkate
alýndýðýnda hammaddenin bolluðu bir avantaj olarak
kullanýlarak daha da artacaðý düþünülmektedir. Ayrýca,
ülkemizde ve bölgemizde turizm sektörünün geliþmesi,
kadýnlarýn iþ dünyasýnýn aktif birer üyesi olmasý ve yalnýz
yaþayan bireylerin sayýsýndaki artýþýn sonucunda bu
ürünlere olan talebin de artýrmasýna yol açmýþtýr.
Samsun Ýli sebze üretiminde ve özellikle ikinci ürün
kýþlýk sebze üretim potansiyelinde Türkiye'de ve dünyada
söz sahibi bir konumdadýr. Samsun Ýlimiz daha öncede

saðlanabilecektir. Ayrýca, hedef pazarlar ve tüketici
talebindeki deðiþmeler de dikkate alýnarak ürün
çeþitliliðinin artýrýlmasý pazarda rekabet þansýný da
artýracaktýr.
Ülkemizde ve Özellikle Samsun ilimizde yeþil ve
kýrmýzý kapya biber, domates, pýrasa, bezelye, ýspanak,
karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kýrmýzýlâhana,
domates ve taze fasulye gibi sebzeler sektöre hammadde
saðlayacak kalitede ve miktarda yeterince üretilmektedir.
Bununla birlikte farklý çeþitlerin üretimi sözleþmeli tarýmla
yaptýrýlabilir. Bu nedenle Samsun ilinde üretilen sebze
ürünlerinin dondurulmuþ ürün üretim, iþleme ve
pazarlama aðý içerisinde yer almasý oldukça önemlidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki gerek ülkemizde ve
gerekse de Samsun ilimizde Dondurulmuþ Gýda
Sektöründe faaliyet gösteren üretim ve pazarlama yapan
firmalar; yerel, ulusal ve küresel stratejiler geliþtirir ve
planlamalar yaparlarsa yoðun rekabet ortamýndan karlý
çýkacaklardýr.
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FASULYEE’NÝN

ÝNSAN SAÐLIÐI ACISINDAN ÖNEMÝ,
BÝLEÞENLERÝ VE ANTÝ-KANSER ETKÝSÝ
Fasulyenin Bileþenleri:
Baklagillerden, fasulye (taze ve yeþil) insanlarýn
saðlýBaklagillerden, fasulye (taze ve yeþil)insanlarýn
saðlýklý yaþamasý için tavsiye edilen önemli besinlerden
birisidir. Protein deðeri yüksek ve bileþiminde yer alan
besin içerikleri oldukça deðerlidir. Özellikle protein
deðerinin yaný sýra karbonhidrat içeriði bakýmýndan da
önemi son yýllarda oldukça artmýþ ve sadece protein
kaynaðý olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Fasulyede, karbonhidratýn
yapýsýnýn ve bileþiminin saðlýk için en önemli faktör
olduðu tespit edilmiþ, bu durum araþtýrýcýlar tarafýndan
þöyle açýklanmýþtýr;
Bir insanýn beslenmesini yaklaþýk olarak % 50
sindirilebilir karbonhidratlar oluþmaktadýr. Sindirilebilir
karbonhidratlar (þeker ve niþastalarýn çoðu) ve emilebilir
þekerler
ince
baðýrsaklarda
çözülmektedir.
Karbonhidratlar, glukoz olarak emilebilir veya glukozu
dönüþtürebilmektedir. Bu karbonhidratlar glisemik
(glycemic) karbonhidratlar olarak isimlendirilmiþtir.
Karbonhidratlarýn, glukoz olarak hýzlý bir þekilde
emilmesi,
kandaki
glukozun
en
yüksek
konsantrasyondaki hýzlý bir artýþýyla sonuçlanmaktadýr.
Kandaki glukoz seviyesini dengelemek için, vücut insülin
hormunu salgýlamaktadýr. Ýnsulin dokular tarafýndan
gulukoz alýmýný teþvik etmektedir. Bu yolla kandaki glukoz
seviyesi artmýþ olmaktadýr. Böylece kandaki yüksek
glukoz, yüksek insülin deðeriyle sonuçlanmaktadýr.

Yüksek insülin deðerinden dolayý, dokular tarafýndan
alýnan glukoz, glukoz seviyesinin temel seviyenin altýna
düþmesine neden olmaktadýr (yemeden önceki seviye). Bu
düþük glikoz deðeri açlýk hissine sebep olmaktadýr.
Yüksek glycemic karbonhidratlar, glukozun düþmesine,
daha sonra açlýk hissine göre, yüksek glukoza ve
maksimum insüline neden olmaktadýr.
Daha yavaþ bir þekilde çözünen karbonhidratlar,
kandaki glukozda daha çok kademeli bir artýþ, daha
düþük bir uç konsantrasyonda yavaþ bir düþüþe sebep
olmaktadýr. Kandaki glukoz seviyesi kademeli olarak
temel seviyeye inmektedir. Bu durum daha uzun süre
tokluk hissine neden olmakta ve gün boyunca toplam
kalori alýmýný düþürebilmektedir.
Karbonhidrat ihtiva eden besinler ve bu besin
bileþenlerinin sýnýflandýrýlmasýnda glisemik indeksi
(Glycemic-GI) kullanýlmaktadýr. Glisemik indeksi
araþtýrýcýlar tarafýndan, sindirilebilir karbonhidratlarýn 50
g'ný içeren bir besinin yenilmesinden sonra kandaki
glukoz artýþ seviyesi ve oranýnýn bir ölçümü olarak ifade
edilmiþtir. Düþük bir GI kan glukoz seviyesinin
dengelenmesinde yardýmcý olabilmektedir. Bu yalnýzca
diabetten sýkýntý çeken bir kiþi veya günlük þeker alýmýný
azaltmayý deneyen insanlar için deðil, ayný zamanda
diyabet geliþme riskini azaltmak içinde önemli bir
besindir.
Baklagillerin (fasulye, mercimek ve bezelye),

kardiovasculer (kalp- damar) hastalýklarý, diyabet Tip II,
obezite ve kolon kanseri geliþme riskini azaltmasýyla,
saðlýk üzerine pozitif etkilere sahip olduðu ileri
sürülmüþtür. Çünkü onlar yüksek lif, düþük GI ve kaliteli
bir protein içeriðine sahiptir. Düþük GI ve pozitif lif etkisi
de þöyle açýklanmaktadýr;
Soðuk ya da sýcak suda fasulye tohumlarýnýn
ýslatýlmasý, dokularýn þiþmesine ve hücrelerin ayrýlmadan
su alýmýný saðlamaktadýr. Piþirme ise niþastanýn
pelteleþmesi ve hücrelerin ayrýlmasýyla sonuçlanmaktadýr.
Fakat piþme esnasýnda hücre duvarlarý bütün
kalmaktadýr. Niþasta tanecikleri, piþme süresince kýsmen
kabaran hücre duvarý içerisinde tutulmaktadýr. Hücre
duvarýnýn sertliðine göre granüllerin bu kýsmen
kabarmasý, fasulyenin düþük GI ile açýklanmýþtýr.
Baklagil niþastasýnýn kýsmen amiloz (amylose)
ihtiva etmesi, GI etkileyen diðer bir faktördür. Bu yüksek
amiloz içeriði, ham niþastanýn yüksek bir kristallenmeye
sahip olduðu anlamýna gelmektedir. Tam bir jelatinleþme
(pelteleþme) için yüksek bir sýcaklýða ihtiyaç vardýr.
Amiloz/ Amilopektin (amylopectin) oraný niþastanýn
sindirilmesini etkilemektedir. Çünkü amiloz ayrýlmasý zor
olan, gýda iþlemeden sonra niþasta granülü halinde de
ikincil yapýlar oluþturabilmektedir. Ýnce baðýrsakta
parçalanan niþasta, uç konsantrasyonlarda düþük kan
þekeri ve uzun süre tokluk hissiyle sonuçlanýrken,
parçalanan niþastanýn düþük bir oranýna sahiptir.
Niþastanýn yüksek amiloz içeriði de, piþme

süresince ve pelteleþme sonrasýnda yüksek bir oranda
bozulmayla sonuçlanmaktadýr. Bozulmuþ niþasta çok
yavaþ bir oranda parçalanýr. Bu nedenle, ince baðýrsakta
sindirime kýsmen dayanýklýdýr. Ýnce baðýrsakta sindirilerek
yapýlan ayrýþma kandaki glukozda bir artýþ saðlar.
Ayrýþmayan
dayanýklý
niþasta
lif
olarak
isimlendirilmektedir. Lif, çözünemez olmakla birlikle
çözünür, kolonda bakteriler tarafýndan kýsmen
fermentlenebilmektedir. Dayanýklý (dirençli)niþasta saðlýklý
bir lif olarak kabul edilmektedir. Çünkü yüksek oranda bir
butirik asit ürünü meydana getirmektedir. Butirik asit
kolon hücreleri için en yararlý enerji kaynaðý olarak
bilinmektedir. Kolon kanserini de içerisine alan kolonla
ilgili hastalýklarýn engellenmesinde bir rol oynadýðý tespit
edilmiþtir.
Fasulyenin Kansere Etkisi
Fasulyenin tespit edilen deðerli bileþenlerinin insan
saðlýðý açýsýndan önemi anlaþýldýktan sonra, bilim
adamlarý; "daha çok fasulye yemek kanseri önler mi?"
sorusuna cevap bulabilmek için çeþitli çalýþmalar
baþlatmýþlardýr. Fasulyenin kanseri önlemek güçlü bir
anti-kanser bileþiðini içerdiðini ileri sürmüþlerdir. Bu
bileþiðin, tümör büyümesine sebep olan bir anahtar
enzimi bloke ettiðini tespit etmiþlerdir. Daha ileriki
çalýþmalarda, bu bileþiðin anti-kanser haplarý için,
kopyasýnýn yapýlabileceðini bildirilmiþtir.
Bilim adamlarý, birçok kez kanseri tedavi etmek için
phosphoinositide 3- kinase enzimini araþtýrmýþlardýr.
Fakat engelleyici etkisi, kimyasal denge ve toksitede gibi
problemlerden dolayý geliþtirilmesi zor olmuþtur.
Doðal bir bileþen olan-inositolpentakisfosfat'ýn
(inositolpentakisphosphate) çoðunlukla legumlarda
bulunduðu ve kanser oluþturan enzimin aktivitesini bloke
ettiði bu konuda çalýþan araþtýrmacýlar tarafýndan
keþfedilmiþtir. Bu bileþenin etkinliði, ovaryum ve akciðer
kanseri farelerde test edilmiþtir. Farelerde yalnýzca tümör
büyümesi engellenmemiþ, ayný zamanda kanseri öldüren
haplarýn etkinliðini de artýrmýþtýr. Ýlaveten geleneksel
kemoterapi ajanlarý gibi toksit etki yapmadýðý
görülmüþtür. Kanserli hastalarýn tedavisi için, fosfat
(phospahate) engelleyicisinin anti-kanser ajaný olup
olmadýðýný tespit etmek için çalýþmalara hýz verilmiþtir.
Bundan sonraki çalýþmalarda inositolpentakisfosfatýn
kanserli hastalarda tümör büyümesini engelleyip
engellemediði de bilim adamlarýnýn üzerinde durduðu
önemli konulardan biri olmuþtur.
Sonuç olarak, fasulye kanser geliþme riskini
tamamen
düþürmekte
ve
azaltmaktadýr.
Ýnositolpentakisfosfatýn umut verici bir anti- kanser aracý
olduðuna inanýlmaktadýr. Çalýþmalarýn klinik test
aþamasýna hemen getirilmesi düþünülmektedir. Özellikle
doðal bir þekilde fasulyede tespit edilen kimyasalýn
laboratuvarda anti- kanser etkinliðine sahip olduðu
keþfedildikten sonra, gelecekte diðer bitkilerde yapýlacak
olan çalýþmalarý da cesaretlendirmiþtir.
Kaynaklar
http://www.svz.com
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4247984.stm
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NÇLI SULLAMA PROJEELERÝÝ
6. ETAP TOPLLU BASIN

MEZBAHA ÝÞLETMELERÝNE BÝLGÝLENDÝRME

TAAMAMLANDI

TOPLANTISI
yerine getirmede maddi açýdan kesimhanelere yük
getireceði kesin. Ancak halkýn saðlýðýný ilgilendiren
konuda taviz verilmez ve bütün mezbahalarýn AB
standartlarýna uygun hale getirilmesi lazýmdýr. Bu sebeple
ben ve arkadaþlarým her noktada teknik destek gerekirse
24 saat sizlere yardýmcý olmak ve destek vermeye hazýrýz"
dedi.

Ýlimizde bugüne kadar Toplu Basýnçlý Sulama
Tesislerine yönelik altyapý yatýrýmlarýnda, 3. etapta 1 ve 5.
Etapta da 3 olmak üzere toplam 4 adet toplu basýnçlý
sulama projesi bitirilmiþti. 6. etapta hibe protokolü
imzalanan 4 projeden 3'ü tamamlanmýþ olup, sadece 1
proje gerçekleþmemiþtir. Çalýþmalar sonunda ise
toplamda 14.370 da. arazi kapalý sistem toplu basýnçlý
sulamaya açýlmýþtýr. Projelerin toplam tutarý (KDV hariç)
5.264.012 TL, hibeye esas miktarý 3.372.023 TL olup hak
ediþler sonucu 1.709.172 TL hibe desteði yapýlmýþtýr.
Tamamlanan Projeler; Vezirköprü Güldere Barajý
Sulamasýný Yaðmurlama Sistemine Dönüþtürülmesi
Projesi, Havza Kaleköy HÝS ve Sulama Göletinin
Yaðmurlama Sistemine Dönüþtürülmesi Projesi, Bafra
Ýkizpýnar Sulama Göletinin Damla Sulama Sistemine
Dönüþtürülmesi Projesi, Vezirköprü YukarýNarlý
(Narlýsaray) Köyü Sulama Gölet'inin Yaðmurlama
Sistemine Dönüþtürülmesi Projesi ile; Havza Kargaköy
Sulama Gölet'inin Yaðmurlama Sulama Sistemine
Dönüþtürülmesi, Havza Güvercinlik Sulama Gölet'inin
Yaðmurlama Sulama Sistemine Dönüþtürülmesi ve Havza
Beyköy Yaðmurlama Sulama Projeleridir.
Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Samsun
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven; Proje
ile sulama alanýnda hali hazýrda sulanamayan alanlarýn
sulama imkânýna kavuþacaðýný, sulanan alanlarda ise
sulama etkinliðinin artacaðýný belirtmiþtir. Bu sayede su
kayýplarýnýn minimuma indirileceðini ve en önemlisi de
yüzey erozyonunun engellenmesinden dolayý toprak
kayýplarýnýn önleneceðini ifade eden Güven konuþmasýna
þöyle devam etmiþtir; "Bu durumda da uzun vadede
alanýn verimliliði ve yaþanabilirliði korunmuþ olacaktýr.
Etkili ve verimli bir sulama ile alanda meyve ve sebze gibi
katma deðeri yüksek diðer ürünlerin yetiþtirilebilmesi de
mümkün hale gelecek ve bu durum sonuç olarak
üreticilerin gelir ve refahýný olumlu yönde geliþtirecektir.
Ayrýca proje sayesinde kýrsalda yaþayan halkýmýzýn
ekonomik gücü artacak ve köyden kente göç
engellenebilecektir."
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Ýl Müdürlüðümüz toplantý salonunda Ýlimizde
faaliyet gösteren kýrmýzý et üretim tesislerine "Gýda
Ýþletmelerinin Kayýt ve Onay Ýþletmelerine Dair
Yönetmelik" hakkýnda toplantý düzenlendi. Hayvan
Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðünce
organize edilen toplantýya resmi ve özel mezbaha
sahipleri ve bu tesislerde görevli sorumlu veteriner
hekimler katýldý.
Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN toplantýya iliþkin
yaptýðý açýklamada "Hayvansal ürünlerle ilgili iþletmelere
onay belgesi alma zorunluluðu getiren bir yönetmelik
yayýnlanmýþtýr. Yönetmelik gereði bütün mezbahalar onay
almak zorunda. Ancak Samsun'da maalesef birçok
mezbaha bu yönetmelik þartlarý ile uyumlu deðil. Süre
kýsýtlý ve yapacak çok iþ vardýr. Ýl bazýnda bir inceleme
yaptýrdýk. Bunun sonucunda bir ya da iki kesimhane hariç
þu diðerleri þu anki haliyle onay belgesi alamayacak
durumda. Bu ciddi bir durumdur. Yönetmelik þartlarýnýn

Mezbahalarýn onay almasý için sürecin nasýl
deðerlendirileceði konusunda bilgi veren Hayvan Saðlýðý,
Yetiþtiriciliði ve Su ürünleri Þube Müdürü Dr.Habip MURUZ
"Önce müracaatlar yapýlacak, sonra arkadaþlarýmýz
mezbahaya
giderek
yönetmelik
kapsamýnda
eksikliklerinizi tespit ederek bir rapor haline getirecek. Bu
rapor sizlerin ne yapmanýz gerektiðini bildirecek. Bu
rapora göre modernizasyon hazýrlayacaksýnýz. Uymak
kaydýyla hazýrlayacaðýnýz modernizasyon planý sizin

faaliyetinizi 2013 yýlý sonuna kadar uzatacak. Þu an
konuþtuðumuz hususlar yönetmelikten önce yetki almýþ
iþletmeler için. Bu durumu hep birlikte iyi bir þekilde
kullanmalýyýz. Kýsaca Bakanlýðýmýz bir yönetmelik
yayýnladý. Bütün mezbahalarýn iþletme onay belgesinin,
yani ruhsatýnýn yenilenmesi gerekiyor. 2012 sonuna kadar
bunu yenileyecek. Yenileyemeyecekse plan proje
hazýrlayacak ve kendisine 2013 yýlý sonuna kadar süre
tanýnacak. 2013 sonuna kadar da yapmazsa iþyeri
faaliyetten men edilecektir" dedi.
Toplantý, Veteriner Hekim Mahmut ÇETÝNKAYA"nýn
onay iþlemleri prosedürünü ayrýntýlý olarak verdiði sunu ile
sona erdi.
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KESTANE YETÝÞTÝRÝCÝLÝÝÐÝÝ PROJJESSÝNNDE ÖNEEMLLÝ GELÝÞÞMEELER
OMÜ Ziraat Fakültesi öðretim üyesi Prof.Dr. Ümit
SERDAR tarafýndan 2000 yýlýnda Terme Ýlçesi Uludere
Köyü'nde yerel kestane çeþitleri üzerine Marýguel kestane
çeþidinin aþýlanmasýyla elde edilen fidanlarýn Kestane Dal
Kanserine dayanýklý olduðu, bu çeþidin meyve iriliði ve
kalitesi yanýnda yerli çeþitlere göre de 30 gün daha erken
hasat edildiði tespit edildi.
Ýl Müdürlüðümüzden Mustafa Rasi Uysal, Tufan
Aydýn ile Terme Ýlçe Müdürü Tuncay Demir, Tekniker
Yýlmaz Bayram'la birlikte OMU Ziraat Fakültesinden Yard.
Doç. Dr. Kadir Ersin Temizel, Arþt. Gör. Burak Akyüz'ün de
yürütücülüðünü yaptýðý projenin teknik danýþmaný ve
koordinatörü Öðretim Üyesi Ümit SERDAR olmuþtur. Bir
açýklama yapan SERDAR; 2000 yýlýnda Yaþar NAS'a ait
fýndýk bahçesinde deðiþik noktalarda daðýnýk halde
bulunan kestane aðaçlarýna Marýguel çeþidi aþý
kalemleriyle kabuk altý deðiþtirme aþýlamasý yaptýklarýný,
aþý kalemlerinden geliþen gövde, dal ve sürgünlerde
bugüne kadar dal kanserinin görülmemiþ olmasýnýn
sevindirici olduðunu ifade ederek, Marýguel çeþidinin dal

kanserine karþý dayanýklý olmasý yanýnda mürekkep
hastalýðýna da dayanýklý olduðunun tespit edildiðini
belirtmiþtir.
Bahçe sahibi Yaþar NAS ise; verim çaðýnda 20 adet
kestane aðacýnýn olduðunu, 15 Eylül' de ilk hasadý yaptýðý
aðaçlardan aðaç baþýna ortalama 25 kg verim elde
ettiðini ve kestane meyvesinin kilosunu toptan 10 TL' ya
sattýðýný ifade ederek; " Hesaplarýma göre 20 adet
kestane aðacýndan kazandýðým parayý yaklaþýk 7 dekar
fýndýk bahçesinden ancak kazanabiliyorum. Üstelik
kestane her yýl istikrarlý verim veriyor, alýcý ve pazar
problemi yok, Marýguel çeþidi erkenci olduðu için de daha
yüksek fiyatla satýlabiliyor. Baþlangýçta ailem bu iþe
inanmýyordu, çünkü köyümüzdeki bütün yerli kestane
aðaçlarý bu kanser denilen hastalýktan dolayý kurumuþtu
ve meyve vermiyordu, ancak, Ümit SERDAR hocamýzýn
üstün gayretleriyle bugünkü sonucu elde ettik " dedi.
Terme Kaymakamý Fahri MERAL yaptýðý
açýklamada: "Kaymakamlýðýmýz ve Ýl Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile, Terme Ýlçesi'nde Dal
Kanserine
Dayanýklý
Kestane
Yetiþtiriciliðinin
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Terme Ýlçesi'nde Aþýlý Ceviz
Üretiminin Yaygýnlaþtýrýlmasý konulu iki ayrý projeyi
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SERTÝFÝKKALI TOHU
UM KULLANIMI VERRÝMÝ ARTTTIRIYYORR
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN,
sertifikalý tohumluk kullanýmýyla verimin % 25 oranýnda
arttýrýlabileceðini söyledi.

uygulamaya koyduk. Ýlçemize baðlý Þuayp Köyü'nde, köy
tüzel kiþiliðine ait yaklaþýk 58 dekar arazinin 50 dekarýný
bu amaçla deðerlendireceðiz. Kestane ve Ceviz
yetiþtiriciliðini ürün çeþitlendirmede ve çiftçiye alternatif
sunma anlamýnda önemli görüyorum. Þahsým ve
Kaymakamlýðým adýna, emeði geçen herkese teþekkür
ediyorum" dedi.
Konu hakkýnda açýklamada bulunan Ýl Müdürümüz
Kadir GÜVEN: "2012 yýlýnda uygulamaya konulan proje
kapsamýnda; hem Terme Ýlçemiz ve hem de Ýlimiz,
Bölgemiz ve Türkiye tarýmý açýsýndan örnek bir çalýþma
yürütülmektedir. Zira Karadeniz Bölgesi, Türkiye kestane
üretiminin % 35' ini karþýlýyor, Terme Ýlçesinde ise Ýlimiz
kestane üretimin % 50' si gerçekleþtiriliyor. Proje kuruluþ
yerinin Terme Ýlçesi olarak tercih edilmesini bu yönüyle de
isabetli görüyorum. Samsun Ýl Özel idaresinin, Terme
Kaymakamlýðýnýn, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma
Enstitüsü'nün, Terme Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe
Müdürlüðümüzün Terme Ziraat Odasý Baþkanlýðýnýn ve
ilgili köy muhtarlýklarýnýn söz konusu projelere maddi ve
manevi baðlamda geniþ katkýlarý mevcut, bu proje güçlü
paydaþlarý olan, arkasýnda güçlü bir kamu iradesi
bulunan önemli bir proje, gösterdikleri hassasiyet ve
saðladýklarý destek nedeniyle ben Sayýn Kaymakamýmýz
Fahri MERAL beye, Prof. Dr. Ümit SERDAR beye, Karadeniz
tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Sayýn Dr. Hasan
ÖZCAN beye ve deðerli personeline, Terme Ziraat Odasý
Baþkanýmýz sayýn M. Yetkin KARAMOLLAOÐLU beye,
Terme Ýlçe Müdürümüz Tuncay DEMÝR ve emeði geçen ilçe
personeli ile proje yürütücüsü olan kýymetli teknik
personelimize hususiyetle teþekkür ediyorum. Allah bizleri
utandýrmasýn, mahcup etmesin" þeklinde ifade ve
temennide bulunmuþtur.

Kadir GÜVEN konuþmasýnda; sertifikalý tohumla
yapýlan ekimlerde % 25 oranýnda daha fazla verim elde
edilebildiðini söyledi. Bakanlýðýn ülke genelinde sertifikalý
tohum üretiminin ve kullanýmýnýn artýrýlmasý yönünde
çalýþmalarýnýn devam ettiðini de belirten Kadir GÜVEN,
Ekim döneminin yaklaþtýðý bugünlerde tüm Ýlçe
Müdürlüklerimizde çiftçilere sertifikalý tohumluk
kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için eðitim çalýþmalarýnýn
araklýksýz sürdürüldüðünü kaydetti.
Güven; Sertifikalý tohumluk üretimi ve kullanýmý
konusunda ülkemizde son yýllarda önemli geliþmeler
olduðunu belirterek, Bakanlýðýmýzca çiftçilere sertifikalý
tohumluk kullanýmýnda; buðday ve yoncaya 6 TL/da;
arpa, tritikale, yulaf ve çavdara 4,5 TL/da; çeltik ve
yerfýstýðýna 8 TL/da; nohut, kuru fasulye ve mercimeðe 7
TL/da; susam, kolza (kanola) ve aspire 4 TL/da; patates
ve soyaya 20 TL/da; korunga ve fiðe 3 TL/da destekleme
verildiðini, ayný zamanda sertifikalý tohumluk üretimine de
kilo baþýna destekleme yapýldýðýný belirtti.

AYÇÝÇEÐÝ HASADI SONA ERDÝ
2012 yýlý ayçiçeði hasadý sona erdi. Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN Ýlimizdeki ayçiçeði
hasat mevsiminin sona ermesi nedeniyle yaptýðý
açýklamada;
"Vezirköprü, Havza, Ladik ve Bafra ilçelerinde 2012
yýlý ayçiçeði hasadýnýn sona erdiðini, 2003 yýlýnda yaklaþýk
84.000 dekar alanda 15.114 tonluk üretim varken; 2012
yýlýnda yaklaþýk 5000 çiftçi tarafýndan 137.400 dekar
alanda 48.000 ton civarý üretimle Türkiye üretiminin %
3'ünün gerçekleþtirildiðini söyledi. Dekar baþýna verimin
de yýllar itibari ile artýþ göstererek 2012 yýlýnda dekara
ortalama 350 Kg. verim alýndýðýný ve ekilen alanlarýn
tamamýna yakýnýnýn biçerdöverle hasat edildiðini belirten
GÜVEN, biçerdöverle hasatta dane kaybýnýn da yasal sýnýr
olan % 1'in altýnda gerçekleþtiðini" ifade etti.
Ýl Müdürü Kadir GÜVEN çiftçimizin ürettiði
ayçiçeðini de yaklaþýk 1,50 TL'ye sattýðýný, Bakanlýðýmýzýn
2012 yýlý ürünü yaðlýk ayçiçeði üreterek satýþýný
gerçekleþtiren üreticilere kilogram baþýna 24 kuruþ
destekleme ödemesi yaptýðýný belirtmiþtir.
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ÇARÞAMBA'DA KÜLTÜR MANTARI
ÜRETÝM TESÝSÝ AÇILDI
Çarþamba Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý destekli Kültür Mantarý Üretim Tesisi
açýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Çarþamba Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Osman AKMAN; "Sayýn
Kaymakamýmýzýn oluru ile Sosyal Dayanýþma Vakfý
tarafýndan finanse edilen tesis 120 metrekarelik alan
üzerine kurulmuþtur. Buradaki amacýmýz bölgenin kültür
mantarý eksiðini gidererek, piyasalarýn ihtiyacýný
karþýlamaktýr. Son yýllarda ovamýzýn kavak ve fýndýk aðacý
çokluðu olmasýný ve ovada üretilen ürünlerin girdi
masraflarýnýn yüksek olmasýný düþünürsek atýl þekildeki
ahýrlarýmýzýn böyle tesisler kurulmasýnýn daha faydalý
olabileceðini, Ýlçe ve Ülke ekonomilerine de katkýsý
olacaðýný düþünüyoruz. Böyle tesisler kurduk kurmaya da
devam edeceðiz. Bunu bir adým daha ileriye götürerek
Karadeniz Bölgesinde Çarþamba'yý mantar ve kompost
üretim merkezi haline getirmeyi düþünüyoruz" þeklinde
konuþtu.
Çarþamba kaymakamý Caner YILDIZ da
Çarþamba'nýn Karadeniz'in en zengin ilçesi olmasý
yolunda bir parke taþý daha döþediklerini ve mantar
üretim merkezinin Çarþamba'ya hayýrlý olmasýný dileðini
dile getirdi. Açýlýþýn ardýndan tesis sahibi Ýrfan TEMÝZ "
Tesisimizi 120 metrekarelik bir alan üzerine yaptýk. Bunu
daha da geliþtirmek üzere bir üretim odasý daha
yapýyoruz. Böylece tesisimiz 180 metrekareye çýkacak.
Bunun yanýnda paketleme odamýzý yapýyoruz ve bir soðuk
hava deposuna sahibiz. Pazarlama konusunda bir sýkýntý
yaþamýyoruz bunun aksine üretimi yetiþtiremiyoruz. Bu
tesisi biraz daha geliþtirerek Çarþamba'nýn adýndan söz
ettirmek istiyoruz" diye konuþtu. Açýlýþa çok sayýda davetli
ve misafir katýldý.
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2012 YILI ÜRÜNÜ YAÐLI TOHUMLU BÝTKÝLER,
HUBUBAT VE BAKLAGÝL FARKÖDEMESÝ DESTEKLEME
ÇALIÞÞMALARRI ÝLE ÝLGÝLÝ UYGULAMALARDA BAZI
DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILDI
Söz
konusu
destekleme
uygulamalarý
kapsamýnda;
1-Prime esas ürün miktarýnýn belirlenmesinde TÜÝK
(Türkiye Ýstatistik Kurumu) tarafýndan belirlene il ortalama
verimleri kullanýlacaktýr.
2-2012/3570 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý
kapsamýnda; afetler sebebiyle meydana gelen ve tespiti
yapýlmýþ ürün kayýplarý olan çiftçilere 2012 Yýlý Ürünü
Yaðlý Tohumlu Bitkiler ve Hububat-Baklagil Fark Ödemesi
Desteði ödemelerinden yararlanmak için müracaat
etmeleri durumunda, hasar oranýna baðlý olarak eksik
ödeme yapýlacaktýr.

Ýlimiz 2012 Yýlý Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat
ve Baklagil Destekleme Ödeme Çalýþmalarý, Türkiye
Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeline Göre
2012 Yýlý Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve
Baklagil Fark Ödemesi Desteðine iliþkin Bakanlar Kurulu
Kararý Uygulama Tebliði (Teblið No: 2012/42) ve ilgili
Genelgeler doðrultusunda yürütülmektedir.
Konu ile ilgili Uygulama Tebliðinde "Fark ödemesi
desteðinden yararlanmak isteyen üreticilerin baþvuru
baþlangýç tarihi 01.10.2012, son baþvuru tarihi ise
yaðlýk ayçiçeði, soya fasulyesi, kanola ve aspir için
01.04.2013, dane mýsýr, buðday, arpa, çavdar, tritikale,
yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için
30.04.2013 olarak belirtilmiþtir.

3-Fark Ödemesi Destekleme Uygulamalarýyla ilgili
teblið ve genelgelerde belirtildiði üzere, Maliye
Bakanlýðýna baðlý kuruluþlar ile gerekli koordinasyon
saðlanarak ödemelere esas alým satým belgelerine
(müstahsil makbuzu veya fatura) ait toplam tahakkuku
yapýlmýþ ve bu toplam tahakkuka karþýlýk gelen stopaj
vergisi yatýrýlmýþ faturalarýn kontrolü, Bakanlýkça
paylaþýlan belge doðrulama Web adresinden yapýldýktan
sonra ödemeye esas alýnacaktýr.
Ýlimiz üreticilerinin konu ile ilgili maðduriyet
yaþamamasý için, 2012 yýlý fark ödemesi desteði
uygulamalarýnda yapýlan bu deðiþikliklerden (ortalama
verim ve fatura sorgulama) haberdar olmasý
gerekmektedir.
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16 EKÝM DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLANDI

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nün
"Dünya Gýda Günü" olarak kabul ettiði 16 Ekim günü
Birleþmiþ Milletlere üye ülkelerde; açlýk, gýda üretimi ve
tüketimi gibi konularýn incelendiði ve beslenme üzerinde
durulduðu bir gün olarak tüm dünyada yer bulmuþtur.
Her yýl bu günde, dünyada açlýkla karþý karþýya
olan ülkelere yapýlan vurgu artýrýlarak; çözüm yollarý,
artan dünya nüfusuna karþýn gýda üretimindeki artýþýn
nasýl saðlanacaðý ve bu yönde bir bilinç oluþturma gibi
konularda bir dizi etkinlik ve toplantýlar düzenlenir,
demeçler verilir ve hatta popüler yüzler tarafýndan konuya
dikkat çekilir. Her yýl farklý eksenlerde tartýþýlan ve
gündemde yer bulan bu günle ilgili olarak 2012 yýlý
temasý, gýda güvencesinin iyileþtirilmesi ve açlýðýn ortadan
kaldýrýlmasýnda kooperatiflerin oynadýðý önemli rol göz
önüne alýnarak "Tarým Kooperatifleri: Dünyayý Beslemenin
anahtarý" olarak belirlenmiþtir. Ülkemizde de Gýda Tarým
ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve tabi ki Samsun Ýl
Müdürlüðümüz olarak her yýl her yýl kutlanmakta ve
önemle üzerinde durulmakta olan bu güne dair Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir Güven þunlarý
söyledi:
"Ýnsanoðlu açlýðý yok edecek ve sürdürülebilir
kalkýnmayý geliþtirecek olan gerekli araçlara sahipken
yapýlan araþtýrmalarýn dünyada her 7 kiþiden 1'inin
yetersiz beslendiðini göstermesi gerçekten üzücü bir
durumdur. Ama dikkatinizi çekerim, bu insanlar yeteri
kadar üretim yapýlmadýðý için deðil; yoksulluktan dolayý,
ticaret politikalarýndan dolayý aç. Yine kýrsal alanda
yaþayan insanlarýn kendi gýdalarýný çok az bir yatýrýmla,
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az bir gayretle üretebilecekleri sistem kurulmadýðýndan
dolayý açlýk var dünyada.. Öte yandan, böyle bir tablonun
içinde 1 milyar 900 milyon insanýn da aþýrý beslenmeden
dolayý saðlýk sorunu yaþamasý bir o kadar
düþündürücüdür. Peki, bu konuda Tarým camiasý olarak
üzerimize düþenler nelerdir? Ýþte cevap; bu konuda bütün
diðer sektörlerden daha fazla iþ, bizlerin yani Tarým
Camiasýnýn üzerine düþmektedir. Tarýmda ilerleme
kaydedilmesi, birim alandan üretim artýþý saðlanmasý ve
daha fazla gýda üretimi ile kendi nüfusumuzu
beslemekten baþka açlýk konusunda dünyada bir þeyler
yapabilmemiz de mümkündür. Fakat bir diðer gerçek de
açlýk sýkýntýsýyla karþý karþýya olan ülkelere yapýlan gýda
yardýmlarýnýn acil müdahale olmaktan öte gitmediði ve
gerçek bir çözüm olmadýðýdýr. Bugün bu konudaki en
genel kabul; geliþmiþ ülkelerin bir yandan kendi tarým ve
gýda yatýrýmlarýný gözden geçirerek iyileþtirmeleri, diðer
yandan geliþmemiþ olan ülkelerdeki yatýrýmlarý
desteklemeleridir. Böylelikle, bu ülke halklarýna balýk
yemeði deðil, balýk tutmayý öðretebileceklerdir. Türkiye
olarak son yýllarda devletimizin Somali ve benzer açlýk
sýkýntýsý çeken ülkelerdeki bu tür yatýrýmlarý da en az gýda
yardýmlarý kadar dikkat çekicidir. Gerek sulama alt yapýsý
ve gerekse de tarýmsal üretimle ilgili tüm altyapýnýn ilgili
firmalarýmýzca saðlanmasý, yardým ve iþbirliði
konularýnda Türkiye örnek bir tavýr sergilemiþtir.
Temennimiz, buralardaki insanlarý doyurabilecek gýda
üretiminin, yine bu insanlarca gerçekleþtirilebileceði bir
sistemin var edilmesidir. Konuþmama son verirken; savaþ,
kaza ve felaketlerin canlar aldýðý günümüz þartlarýnda en
azýndan açlýktan kimsenin ölmediði bir daha yaþanabilir
dünya dilerim, Dünya Gýda Günü'nüz kutlu olsun."

3.BÝLGÝ ALIÞ VERÝÞ (BAV) TOPLANTISI YAPILDI
stratejik hedefler belirledik. Ýlçelerimizin hizmet binalarý,
personel durumu, bütçe ihtiyaçlarý da dahil her türlü
sorunlarýna çözüm bulma ve beklentilerini karþýlamada
daha titiz davranýyoruz. Þüphesiz ki bütün bunlarý birlikte
yapýyoruz ve yapacaðýz, bu toplantýlarýn verimli ve etkin
gerçekleþmesi için ortak aklý kullanmak durumundayýz."
dedi.

2012 Yýlý Temmuz- Aðustos- Eylül aylarýný
kapsayan 3. Dönem Bilgi Alýþ Veriþ Toplantýsý, 16 Ekim
2012 tarihinde Ýl Müdürlüðümüz Toplantý Salonunda
gerçekleþtirilmiþtir.

Akabinde, toplantý programýnda yer alan akýþna
göre Þube Müdürleri tarafýndan, Þubelerinin faaliyetleri ile
alakalý sunum ve anlatým yapýldý. Toplantýda; 2012 Yýlý
Temmuz-Aðustus aylarýnda yaþanan doðal afetler ver
afetlerle ilgili hasar tespit çalýþmalarý, Ýl Yayým Programlarý
kapsamýndaki gerçekleþmeler ile Kýrsal Kalkýnma
Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Projesi kapsamýnda yer alan
çalýþmalar spesifik olarak ele alýndý.

Toplantýya, Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN, Ýl Müdür
Yardýmcýsý Ýsmail DEMÝR, Þube Müdürleri, Ýlçe Müdürleri,
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nden
konu uzmanlarý ve Ýl/ Ýlçe Müdürlüklerimizden ilgili teknik
elemanlarý katýlým saðladý.
Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürümüz Kadir
GÜVEN; Bilgi Alýþveriþ Toplantýlarýnýn, kurumsal
çalýþmalarýn sergilendiði, deðerlendirildiði, sorunlarýn
tartýþýldýðý ve çözüm yollarýnýn arandýðý önemli
platformlardan biri olduðunu ifade ederek, bu
toplantýlarýn önemini vurgulamýþtýr. Kadir GÜVEN yaptýðý
konuþmada " Þüphesiz ki tarým çok önemli bir sektör, bu
sektörün pek çok aktörü var. Ancak, Ýl ve Ýlçe Müdürlükleri
olarak bizim rolümüz, sorumluluðumuz ve fonksiyonumuz
daha farklý. Samsun Ýl Müdürlüðü'ndeki görevime duhul
ettiðim tarihten itibaren önceki birikimleri de dikkate
alarak, Samsun tarýmýnýn beklentilerini karþýlayacak

Toplantýnýn öðleden sonraki kýsmýnda ise,
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü'nden
Dr. Hüseyin ÖZÇELÝK ve Ziraat Mühendisi Necla
ÇANKAYA tarafýndan, Enstitünün geliþtirdiði Çeltik,
Buðday, Nohut ve Fið çeþitlerinin yetiþtiricilik, adaptasyon
ve teknolojik özellikleri konusunda sunum ve anlatým
yapýldý.
Bafra Ýlçe Müdürlüðü'nün önerisiyle, Bafra
Ýlçesi'nde yaygýn olarak tarýmý yapýlan Panda buðday
çeþidinde mutasyon ýslahý yöntemiyle, bu çeþidin Protein
oraný, Gluten oraný ve Enerji deðeri gibi teknolojik
özelliklerinin geliþtirilmesine yönelik çalýþma yapýlmasý
noktasýnda, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü
delaletiyle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Tarým Birimi'ne
öneride bulunulmasý kararlaþtýrýldý.
Toplantý; katýlýmcýlarýn soru, öneri ve görüþlerinin
alýnarak deðerlendirilmesi akabinde sona erdi.
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PROJE KAPSAMINDA ÇÝFTÇÝ TOPLANTILARI
YAPILIYOR
Araþtýrma- Yayýmcý- Çiftçi baðýnýn kurularak,
Tarýmsal Yeniliklerin Yaygýnlaþtýrýlmasý amacýna yönelik
projelerden; Kuru ve Yeþil Fasulye Yerel Çeþit ve Çeþit
Adaylarýnýn Samsun Ýli Çiftçilerine Tanýtýlmasý ve
Tohumluklarýnýn Üretilmesi Projesi iþ planý çerçevesinde,
çiftçi toplantýlarý yapýlmaya baþlandý.
Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü ve
Müdürlüðümüz iþbirliði ile uygulamaya konulan proje
kapsamýnda, Aralýk ayý Asarcýk ve Havza çiftçi toplantý
programlarý gerçekleþtirildi. Yapýlan toplantýlarda
yemeklik tane baklagil yetiþtiriciliði konusu baþta olmak
üzere; hastalýk ve zararlýlarla mücadele, tohumluk,
mekanizasyon, hasat- harman, depolama ve pazarlama
konularý üreticilerle paylaþýlarak karþýlaþýlan sorunlara
ortak çözüm önerileri getirildi.
Toplantýlara eðitici olarak katýlan Proje Lideri Dr.
Hüseyin ÖZÇELÝK'in sunu ve anlatýmýnda gerçekleþtirilen
çiftçi toplantýsýnda Kuru fasulye ve Nohut tarýmýnda yaygýn
olarak karþýlaþýlan Antraknoz hastalýðý ve yüksek
sýcaklýklara baðlý döllenme kayýplarý hususiyetle ele alýndý.

BAZI ÜRÜNLER TÜÝK VERÝLERÝNE GÖRE
DESTEKLENECEK
Bakanlýðýmýzýn yeni uygulamasý dahilinde bundan
böyle; yaðlýk ayçiçeði, kütlü pamuk, soya fasulyesi,
kanola, dane mýsýr, aspir, zeytinyaðý, buðday, arpa,
çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve
mercimek TÜÝK ortalama verimleri dikkate alýnarak
desteklenecek.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yazýsý
üzerine Bakanlar Kurulu'nun ''2012 Yýlýnda Yapýlacak
Tarýmsal Desteklemelere Ýliþkin Kararda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair Karar''ý Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN; "Bakanlýðýmýzýn
yeni dönemde uygulanmak üzere aldýðý karar uyarýnca ve
belirlenen havzalarda, 2012 yýlý üretim sezonunda
üretilerek satýþý yapýlan; yaðlýk ayçiçeði, kütlü pamuk,
soya fasulyesi, kanola, dane mýsýr, aspir, zeytinyaðý,
buðday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye,
nohut ve mercimek ürünlerinin bundan böyle ilçe bazýnda
TÜÝK ortalama verimleri dikkate alýnarak üreticilerimiz
desteklenecek. Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe
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TERME'LÝ ÜRETÝCÝ ÇOK AMAÇLI
YEM KIRMA MAKÝNESÝ YAPTI

Terme sanayisinde tarým alet ve makineleri üretimi
yapan Mustafa ÖNAL isimli bir esnaf, Çok Amaçlý Yem
Kýrma Makinesi adýný verdiði yeni buluþunu kamuoyuyla
paylaþtý.
Makinesinde deðiþik aparatlar kullanarak, mýsýr
silajý, ot silajý, mýsýr unu, somaklý mýsýrdan kýrma yem,
koruk fýndýktan yem katkýsý, fýndýk zurufundan kompost
materyali, kuru otlardan saman gibi, deðiþik
hammaddeler kullanmak suretiyle, çok amaçlý yem ve
yem katký maddesi üretilebildiðini makinesiyle bizzat
uygulama yaparak gösteren üretici þu bilgiyi verdi; "Ben,
ayný zamanda hayvan yetiþtiriciliði de yapmaktayým.
Gerek kendi iþletmemde gerekse çevre iþletmelerde

hayvan beslemede büyük eksikliklerimizin olduðunu
gördüm. Bölgemizde fýndýk, mýsýr, çeltik, soya baþta
olmak üzere pek çok tarým ürünü üretiliyor, bunlarýn
atýklarýný nasýl deðerlendirebilirim diye sürekli bir arayýþ
içerisindeydim. Uzun bir uðraþý sonucunda, Çok Amaçlý
Yem Kýrma Makinesi ismini verdiðim makine 2011 yýlýnda
Deney Raporu aldý, 2012 yýlýnda ise Destekleme
kapsamýna alýndý."
Makinesinin, bütün tarým iþletmeleri için elveriþli ve
kullanýþlý olduðunu ifade eden Mustafa ÖNAL, makinenin
çalýþma kapasitesiyle ilgili olarak ise; " Bu makine þehir
þebeke elektriði, sanayi elektriði, Lombardini tipi motorlar
vb. güç kaynaklarýna göre ve kullandýðýnýz hammaddeye
göre deðiþik kapasitede iþ yapabiliyor. Örneðin;
Lombardini tipi motoru kullanýrsanýz saatte 860 kg dane
mýsýrý, 300 kg koçanlý mýsýrý, 500 kg içi boþ fýndýðý, 500
kg. fýndýk zurufunu öðütebilir, 750 kg mýsýr silajý
yapabilirsiniz. Makinem, elektrikli dinamoyla da
çalýþabilmektedir. Müþterinin talebine göre her türlü güç
kaynaðýna uygun makine üretebiliyorum" dedi.
Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN, çok amaçlý yem
kýrma makinesinin bilhassa hayvancýlýk iþletmeleri için
çok önemli olduðunu belirterek; "Hayvancýlýkta temel
girdilerden birisi de kaliteli kaba yemdir. Ýþletmelerin silo
yemler yanýnda, anýz vb. tarýmsal atýklarý da
deðerlendirerek kaba yem olarak deðerlendirmeleri
þüphesiz ki hayvansal ürün üretimini karlý, verimli, kaliteli
ve ekonomik hale getirecektir" þeklinde ifadede bulundu.

giren bu kararla Bakanlýðýmýz; kaynaklarýn daha etkin
kullanýmýný, doðru yerlerde doðru ürün ve üretimi
desteklemek suretiyle rantabl üretimin teþvikini ve bu
baðlamda ülke genelinde verimli ürün deseni oluþumuna
katký saðlamayý hedeflemiþtir."
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HAVZAA ÝLÇEMÝZDEE HAYYVAN DAÐITIMI

LADÝK ÝLÇEMÝZDE HAYVAN DAÐITIMI YAPILDI

Ýlimiz Havza Ýlçesi S.S. Aþaðýyavucuk, Küflek,
Mürsel ve Kayacýk Köyleri Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifinin
uygulamakta
olduðu
"Ortaklar
Mülkiyetinde 240 Baþlýk (40 Aile X 6 Baþ/ Aile) Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtirirciliði Projesi" gereðince, 240 Baþ Simmental
ýrký gebe düve hak sahibi kooperatif ortaklarýna,
22.10.2012 tarihinde Aþaðýyavucuk köyünde kura ile
daðýtýlmýþtýr.
Kura çekimi törenine Havza Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Hüsamettin ÝLHAN, Kýrsal
Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Ýcabi ÇAÐAN,
Kooperatif Baþkaný Recep GÜDEK, diðer Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Kooperatif Ortaklarý ile Ýl Müdürlüðünden
Teknik ve Saðlýk personelleri katýlmýþlardýr.
Kura çekimi sonrasýnda Garantör Veteriner Hekim
kontrolünde ultrasonografi yöntemiyle hayvanlarýn
gebelikleri teyit edilerek, parazit ve vitamin uygulamasý
yapýldýktan sonra hak sahibi ortaklara teslimat yapýlmýþtýr.
Uygulanan bu projede önce ortaklarýn ahýrlarý
yapýlmýþ, daha sonra süt toplama ünitesi ve süt toplama
tanký kooperatife verilmiþ, yine hijyenik süt elde edilmesi
için 40 ortaða süt saðým makinesi verilerek gebe
düvelerin hak sahibi ortaklara daðýtýmý saðlanmýþtýr.
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Ýlimiz Ladik Ýlçesi S.S. Deliahmetoðlu, Günkoru,
Tatlýcak, Hasýrcý ve Ýbi Köyleri Tarýmsal Kalkýnma
Kooperatifince uygulanan Ortaklar Mülkiyetinde 180
Baþlýk (30 Aile X 6 Baþ/Aile) Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciliði
Projesi kapsamýnda yüklenici firma tarafýndan
24.09.2012 tarihinde getirilen 180 Baþ Simmental ýrký
gebe düveler Hasýrcý köyünde hak sahibi Kooperatif
ortaklarýna kura ile daðýtýlmýþtýr.
Kura çekimi törenine Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN,
Ladik kaymakamý Kadir PERÇÝ, Ýlçe Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürü Alper BAÞTÜRK, Kýrsal Kalkýnma ve
Örgütlenme Þube Müdürü Ýcabi ÇAÐAN ile Ýl
Müdürlüðünden Teknik ve Saðlýk personelleri
katýlmýþlardýr. Kura çekiminde Ýl Müdürümüz Kadir
GÜVEN yapmýþ olduðu konuþmada öncelikle daðýtýmý
yapýlan 180 adet hayvanýn çiftçilerimize, bölge

hayvancýlýðýna ve nihayetinde ülke hayvancýlýðýna hayýrlý
olmasýný dileyerek; uygulanan bu projede önce ortaklarýn
ahýrlarýnýn yapýldýðýný, daha sonra süt toplama ünitesi ve
süt toplama tankýnýn kooperatife verildiðini, yine hijyenik
süt elde edilmesi için 30 ortaða süt saðým makinesi
verildiðini ve akabinde de gebe düvelerinin teslim
edildiðini beyan etmiþtir.
Ýl Müdürümüz konuþmasýnýn devamýnda;
hayvancýlýðýnýn geliþmesi ve kalkýnmasý için projenin
çiftçilerimizce iyi deðerlendirilmesi gerektiðini,
Kooperatifçiliðin çiftçilerimizin güçlerini birleþtirerek
birlikte iþ yapma sanatý olduðunu, Projenin amacýna
ulaþmasýný saðlamak için kooperatif yönetimi ve
üyelerinin bundan sonra birlikte hareket ederek proje
bitimine kadar hayvanlara çok iyi bakmalarý ve sürüyü
büyütmeleri gerektiðini ifade etmiþtir.
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KKYDP EKONOMÝK YATIRIMLAR BAÞVURULARI

ÝL ÖZEL ÝDARESÝNCE SAÐLANAN ARAÇLAR
HÝZMETE BAÞLADI

TAMAMLANDI

Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir GÜVEN, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi
Programý Ekonomik Yatýrýmlar 7. Etap için son baþvuru tarihi olan 02/11/2012'de hibe baþvurularýnýn tamamlandýðýný
ve Ýl Proje Deðerlendirme Komisyonun projeleri deðerlendirmeye baþladýðýný belirtti.
Güven yaptýðý açýklamada; Ýlimiz tarýmýna önemli katkýlar saðlayacak olan Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn
Desteklenmesi Programý Ekonomik Yatýrýmlar kýsmýnda Ýlimizde toplam 38 baþvuru olduðunu, baþvurularýn toplam
proje tutarýnýn 23.063.312 TL, buna karþýlýk talep edilen toplam hibe tutarýnýn da 9.872.580 TL olduðunu kaydetti. En
çok baþvurunun sektör olarak Bitkisel Ürünlerin Ýþlenmesi ve Paketlenmesi sektöründe, nitelik olarak ise Kapasite
Artýrýmý ve Teknoloji Yenileme konusunda yapýldýðýný belirten Güven, Ýlçelerimizden en çok Tekkeköy'den baþvuru
bulunduðunu belirtti.

Bakanlýðýmýzca yayýmlanan 5996 Sayýlý Veteriner
Hizmetleri Bitki Saðlýðý Gýda ve Yem Kanunu çerçevesinde
Tüm Gýda Ýþletmelerinin denetimleri Bakanlýðýmýzca
yürütülmektedir.

Baþvurularýn ayrýntýlarý aþaðýdaki gibidir:

5996 sayýlý kanun kapsamýnda yayýnlanan
yönetmelik ve talimatlar doðrultusunda bu iþyerleri yýl
içinde belli aralýklarla denetlenip gerektiðinde ürettiði
veya satýþa sunduðu ürünlerden numuneler alýnarak Türk
Gýda Kodeksine uygunluðu kontrol edilmektedir.
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Bu nedenle ilimiz sýnýrlarý içerisinde gýda üretim,
depolama, satýþ ve toplu tüketim yerlerinin denetim ve
kontrol hizmetlerinin etkili bir þekilde yapýlarak tüketiciye
güvenli gýda arzýnýn saðlanabilmesi amacýyla denetim ve
kontrol hizmetlerinde kullanýlmak üzere ihtiyaç duyulan,
soðuk hava tesisatlý, donanýmlý iki aracýn, Ýl Özel Ýdaresi,
2012 yýlý bütçesi kaynaklarý ile alýnmasý, söz konusu
hizmetlerin yürütülmesi açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Bu noktada, toplam 125.000,00 TL'ye DMO'dan
tam donanýmlý olarak
Ýl Özel Ýdaresi'nce Ýl
Müdürlüðümüze saðlanan, +4 C'ye kadar soðutabilen 91
LT'lik buzdolabý ve -18 C'ye kadar soðutabilen 85 LT'lik
dondurucu ile alýnan numune ve evraklarýn
konulabileceði depolar bulunan 2 özel araç oldukça
mühimdir.
Ýlimiz genelinde 1026 adet gýda üretim yeri ve
7093 adet gýda satýþ ve toplu tüketim yerlerinin her
zaman göreve hazýr ve donanýmlý bir araç ile daha etkin
bir þekilde denetim ve kontrolü saðlanarak tüketiciyi daha
güvenli gýda arzýnýn saðlanmasý bu özel donanýmlý
araçlar sayesinde daha etkin biçimde saðlanacaktýr.
Denetimlerdeki etkinliðin artmasý sadece tüketici
açýsýndan olduðu kadar iþletmelerimiz ve ülke ekonomisi
açýsýndan da büyük katkýsý olacaktýr.
Nitekim üreticiler yapýlan sýk kontroller neticesinde
üretim yerlerindeki teknik ve hijyenik þartlarý daha uygun
hale getirecekler ve piyasaya daha kaliteli ürünler
sunarak, pazar paylarýný arttýracaklar, pazar bu iþi
layýkýyla yapanlara býrakýlarak haksýz rekabet önlenmiþ
olacaktýr. Ýhracatýmýz artacaktýr. Diðer yandan kaynak ve
ürün israfýnýn önüne geçilmiþ ve milli ekonomiye katký
saðlanmýþ olacaktýr.
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TARIMSAL DANIIÞMAANLIK HÝZMETLLERÝÝ
2012 DESTTEKKLEEME ÖDEEMELERÝ BAÞLAD
DI

Tarýmsal iþletme sahiplerinin bilgi, teknik ve
yöntemler konusundaki ihtiyaçlarýnýn zamanýnda ve
yeterli düzeyde karþýlanmasý ile ilgili usul ve esaslarý
belirlemek amacý ile Bakanlýðýmýz tarafýndan "Tarýmsal
Yayým ve Danýþmanlýk Hizmetlerinin Düzenlenmesi"ne
dair yönetmelik hazýrlanarak uygulamaya konulmuþtur.
Konu ile ilgili bir açýklama yapan Ýl Müdürümüz
Kadir GÜVEN: "Bu kapsamda 2009 yýlýnda bir serbest
tarým danýþmaný ile çýktýðýnýz yolda, bugün 70 tarým
danýþmanýna istihdam saðlamanýn mutluluðunu
yaþmaktayýz" dedi. GÜVEN açýklamasýnýn devamýnda;
"2009 yýlýnda 1 serbest tarým danýþmaný tarafýndan 36
çiftçiye danýþmanlýk hizmeti verilmiþ ve çiftçilerimize almýþ
olduklarý bu hizmet karþýlýðýnda Bakanlýðýmýz tarafýndan
9.000 TL. ödeme yapýlmýþtýr. 2010 yýlýnda danýþman
sayýmýz 15 ve bu danýþmanlarýn hizmet verdiði üretici
sayýsý 547 kiþiye, Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlan destek
ise 273.500 TL.'ye ulaþmýþtýr. 2011 yýlýna geldiðimizde;
danýþman sayýmýz 50'ye danýþmanlarýn hizmet verdiði
üretici sayýsý 2205 iþletmeye ve bu iþletmelere
Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlacak olan destek ise
1.102.500 TL ye ulaþmýþtýr.
2012 yýlýnda da danýþmanlýk hizmetleri tüm hýzýyla
devam etmektedir. Bu yýl danýþman sayýmýz 70'e,
danýþmanlarýn hizmet verdiði üretici sayýsý 3264 iþletme
adedine ve bu iþletmelere Bakanlýðýmýz tarafýndan
yapýlacak olan destek ise 1.958.400 TL.'ye ulaþmýþtýr. Bu
yýl tebliðde yapýlan deðiþiklikle; daha önce iþletmelere
ödenen destekleme tutarlarý, bu yýldan itibaren serbest
tarým danýþmaný, oda ve birliklere ödenecektir. Ayrýca
iþletme baþýna ödenen destekleme tutarý 500 TL.'den 600
TL.'ye çýkartýlmýþtýr. Destekleme tutarlarý iki taksit halinde
ödenmektedir. Ýlk taksit tutarý olan 1.305.600 TL. 5 Aralýk
2012 tarihinde danýþmanlýk hizmeti veren kurum ve
kuruluþlarýn hesaplarýna geçmiþtir. Geriye kalan 652.800
TL.'lik destekleme ise Haziran 2013 tarihinde yapýlacaktýr.
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Bu düzenlemeler sayesinde artýk ilimizde faaliyette
bulunan Birliklerimizin ve Ziraat Odalarýnýn danýþman
çalýþtýrýlmasý yönündeki korkularý sona ermiþtir. Birlik ve
Oda Baþkanlarýmýzýn katkýlarýyla 2013 yýlý hedefimiz;
danýþman sayýmýzý 100'ün üzerine, danýþmanlýk hizmeti
alan üretici sayýmýzý ise 5000 iþletmeye kadar
çýkartmaktýr. Böylelikle kamunun istenilen düzeyde yerine
getiremediði yayým faaliyetleri çiftçilerimize ulaþtýrýlmakta
ve ekim evresinden pazarlanmasýna kadar üretimin her
aþamasýnda yanlarýnda olan danýþmanlar sayesinde;
üretimde kaliteyi, birim alandan alýnan verimde artýþý, ilaç
kalýntýsý olmadan üretimi ve pazar aþamasýnda
karþýlaþýlan sorunlarýn çözümünü hedeflemekteyiz. Ayrýca
danýþman olarak hizmet veren genç meslektaþlarýmýzýn
istihdamýný saðlamanýn da mutluluðunu yaþamaktayýz"
dedi.

TÜRKÝYE DAMIZLIK KOYUN KEÇÝ
YETÝÞTÝRÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ YÖNETÝMÝNÝN
MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜ ZÝYARETÝ

Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi
Yetiþtiricileri Merkez Birliði Yönetimi,
22.11.2012
Perþembe
günü
Ýl
Müdürlüðümüzü ziyaret ederek karþýlýklý bilgi
alýþ veriþinde bulundu.
Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN' in
makamýnda aðýrladýðý yönetim heyetinde;
Türkiye Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri
Merkez Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat
ÇELÝK, Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem
DOÐAN ve Necmettin AYGÜN, Genel
Sekreter Muzaffer DEMÝRAÐ ile Samsun
Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði
Baþkaný Ahmet AYDOÐDU, Baþkan
Yardýmcýsý Yusuf YOLCU yer aldý. Türkiye'de
küçükbaþ hayvancýlýðýn sorunlarý, mevcut
durumu ve Birliðin faaliyetleri hakkýnda
görüþülen ziyaret sýrasýnda; Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN
de, Ýl Müdürlüðümüzün faaliyetlerinden bahsetti. Kadir
GÜVEN; "Tarým genellikle anlaþýldýðý üzere bitkisel bir
üretimden ibaret deðildir. Bununla baðlantýlý olarak bir de

hayvansal üretimle ilgilenir. Bugün Türkiye'de hayvancýlýk
dünkü noktada deðildir. Bizler Tarým camiasý olarak
bunun için elimizden geleni yapmaktayýz ve Birliklerimizle
de her zaman iletiþim halinde çalýþmalarýmýzý
sürdüreceðiz" dedi.

DSSÝ BÖLGGE MÜDDÜRLLÜÐÜ ÝLE ORTAAK PROJE TOPLAANTIISI
YAPILDI

Ýl Müdürlüðümüzce yürütülmekte olan "Alaçam
Arazi Toplulaþtýrma ve Tarla Ýçi Geliþtirme Hizmetleri
Projesi"nin 19.10.2012'de yüklenici firmaya yer teslimi ile
baþlatýlan sürecinin daha hýzlý bir þekilde yürütülebilmesi
için Samsun DSÝ 7. Bölge Müdürlüðünde 07.11.2012
tarihinde bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir.
Proje yüklenici firma temsilcilerinin de katýldýðý

toplantýda kurumumuz adýna; Ýl Müdürümüz
Kadir GÜVEN, tarýmsal Altyapý ve Arazi
Deðerlendirme
Þube
Müdürü
Aytül
DURUKAN, Kontrol Mühendisleri Muzaffer
ABACI, Selim GÜLLÜCE, Yusuf TÝBET ve Tuðçe
EMER katýlmýþlardýr. DSÝ yüklenici firma
sorumlusunun da katýldýðý toplantýya DSÝ
adýna DSÝ Bölge Müdürü, Müdür Yardýmcýsý,
Emlak Kamulaþtýrma Þube Müdürü, Bafra
Ýþletme Müdürü ve ilgili personel katýlmýþtýr. Ýl
Müdürlüðümüz olarak arazi toplulaþtýrmasý
kýsmýný üstlendiðimiz ve DSÝ Bölge
Müdürlüðünün de sulama ayaðýndaki yol ve kanallardan
sorumlu olduðu proje görüþmesinde gerek DSÝ Bölge
Müdürü ve gerekse de Ýl Müdürümüz Kadir GÜVEN daha
önce iki kurumun birlikte çalýþtýklarýna iþaret ederek
birlikte çalýþmaktan duyduklarý memnuniyeti dile
getirmiþlerdir.
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KADIN ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ

GROWTECH EURASIA 'DA

ÇARÞAMBA OVASI RÜZGARI ESTÝ
Sera, Tarým Teknolojileri, Sulama Sistemleri,
Tohumculuk, Fidecilik, Fidancýlýk, Tarým Ekipmanlarý,
Peyzaj ve Organik Tarým gibi konularla ilgili ulusal ve
uluslararasý baþarýya ulaþmýþ ürün ve hizmetlerin
sunulduðu; tarým sektörümüzü dünya pazarlarýna taþýyan,
uluslararasý alým heyetleri ile Türk üreticileri buluþturan
12'nci Growtech Eurasia Fuarý bu yýl da 5- 8 Aralýk
tarihleri arasýnda kapýlarýný ziyaretçilerine açmýþtýr.
Fuar çerçevesinde Ýlimiz/ Çarþamba Ýlçesi de bir
ilke imza atarak, Çarþamba Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Ýlçe Müdürlüðü olarak fuardaki ilk standýný bu yýl
meraklýlarýna sunmuþtur. 30 ülkeden 630'un üzerinde
katýlýmcý ve 70 binin üzerinde ziyaretçinin hedeflendiði
Growtech Eurasia'da Ýyi Tarým ve Organik Tarým sertifikalý
ürünlerinden oluþan Antalya Expo Center'daki standa,
fuarýn açýk olduðu 5-8 Aralýk tarihleri arasýnda birçok
ziyaretçi ve tedarikçinin uðradýðý gözlenmiþtir.
Almanya, Fransa, Hollanda, Ýngiltere ve Ýspanya
gibi Growtech Eurasia Tarým Fuarý'na katýlan ülkelerin
iþbirlikçileri ve yerli firmalara Ýyi Tarým ve Organik Tarým
ürünlerinin pazarlanmasý konusunda görüþmeler
yapýlmasýnýn ve bu ülkelere ihracatýn hedeflendiði etkinlik
amacýyla; 1145 da alanda þeftali, 167 da alanda elma,
680 da alanda kivi, 365 da alanda sebze grubu
üretilmektedir. Ayrýca organik sertifikalý olarak da yaklaþýk
2000 ton organik fýndýk üretimi yapýlmaktadýr.
Etkinlik çerçevesinde; gerek fuarý görüp
gezmelerini ve gerekse de tarým sektöründeki yeniliklerle
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GROWTECH ANTALYA TARIM FUARINDA
GROWTECH EURASÝA ULUSLARARASI Sera,
Tarým Makineleri Ve Teknolojileri Fuarý 05-08 Aralýk 2012
tarihleri arasýnda Antalya EXPO CENTRE'de yapýlmýþtýr.
Fuar kapsamýnda bu yýlki tema olan: "ÜRETÝMDE
BÝZ DE VARIZ; TARIM, KADIN, ÖRGÜTLENME " konulu
konferansa; yurt içi ve uluslararasý katýlýmlarla birlikte, Ýl
ve Ýlçe Müdürlüklerimizden de teknik personel ve
çiftçilerimizin katýlýmý saðlamýþtýr.

tanýþmalarýný saðlanmak amacýyla 55 çiftçimiz Samsun
Çarþamba Ýlçemizden alýnarak Antalya Ýli'ndeki Growtech
Eurasia'ya getirilmiþtir. Çiftçilerimiz, planlanan fuar
ziyaretinden sonra; seracýlýk, tohumculuk ve fide
yetiþtiricisi iþletmeleri de ziyaret ederek uygulamalarý
yerinde görme fýrsatý bulmuþlardýr.
Çarþamba Ziraat Odasý ve Þekerbank'ýn
sponsorluk katkýsý, Çarþamba Organik Fýndýk Üreticileri
Birliði'nin ise ürün desteði saðladýðý etkinlik kapsamýnda,
standýmýzda bulunan iyi tarým ürünleri ve organik ürünler
ziyaretçilerden oldukça yoðun ilgi görmüþ olup, fuarýn ilk
gününde yöresel ürün olarak ziyaretçilere ikram edilen
Keþkek ise memnuniyet saðlamýþtýr.

Program kapsamýnda: Aile Ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðýný Temsilen Yeliz Filiz ÖZTÜRK, FAO Türkiye
Temsilcisi Dr. Ayþegül AKIN, Türkiye Ziraat Odalarý
Baþkanlýðý Temsilcisi Neþe TEZER, Eðitim Yayýn Ve Yayýnlar
Dairesi Baþkanlýðýndan Uzman Nimet KALELÝ,
Japonya'dan Dr. Ryohei HASEGAWA,
Alman
Kooperatifler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Andreas
KAPPES konuþmacý olarak katýlmýþlardýr. Konuþmacýlar ve
örnek kadýn çiftçiler tarafýndan yapýlan sunumlarla
zenginleþtirilmiþ konferansta; hem çiftçi kadýnlarda
kooperatifleþme konusunda farkýndalýk ve bilinç yaratma,
hem de uluslararasý düzeyde deneyimler paylaþýlmýþtýr.
GROWTECH EURASÝA ULUSLARARASI Sera,
Tarým Makineleri Ve Teknolojileri Fuarý; Konferans ve
konuklarýn karþýlýklý bilgi alýþveriþinin ardýndan kadýn
çiftçilerin de iþtirak ettiði bir teknik gezi ile
sonlandýrýlmýþtýr.
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FINDIK ÜRETÝCÝLERÝNÝN DÝKKATÝNE;

2012 DÜNYA ÇÝFTÇÝ KADINLAR GÜNÜ
KUTLANDI
kadar çok rolü, gerek çalýþma gerekse yaþam koþullarýný
da zorlaþtýrmaktadýr. Kadýnlarýn, kýrsalda üretim sürecinin
her aþamasýnda bulunmalarýna karþýn, elde edilen
kazanýmdan yeterince pay alamadýklarý bilinmektedir.
Deðiþen tarým politikalarýmýz içerisinde Bakanlýðýmýzca
kadýna yönelik eðitimler ve faaliyetler, artýk kadýn
emeðinin göz ardý edilmediðinin göstergesidir."
15 Ekim "Dünya Çiftçi Kadýnlar Günü"
münasebetiyle bir kutlama da Eðitim ve Yayým Yayýnlar
Dairesi Baþkanlýðý Koordinatörlüðünde ve 15 Ekim 2012

Ýlimiz ve Bölgemiz için önemli tarým ürünlerinden
Fýndýk üretiminde çeþit seçimi, dikim, bakým, gübreleme,
budama, sulama, hastalýk ve zararlýlarla mücadele gibi
teknik uygulamalardaki hatalardan ve bilgi eksikliðinden
kalite ve verim düþüklüðü meydana gelebilmekte ve yanlýþ
uygulamalar sebebiyle emek ve harcamalar boþa
gidebilmektedir.
Fýndýk yetiþtiriciliðinde üreticilerimizin yýl boyunca
yapmalarý gereken uygulamalar vardýr. Hasat sonrasýnda
uygun hava koþullarýnda toprak örneði alýnarak analiz
yaptýrýlmalýdýr. Analiz sonuçlarýna göre temin edilen
gübrelerin zamanýnda ve tekniðine uygun olarak
bahçelere verilmesi gerekir. Kýþlýk gübre olarak bilinen
fosforlu ve potaslý gübreler ile ahýr gübresi kasým ve þubat
aylarýnda, kireç ise aralýk ayý içerisinde topraða
uygulanabilir. Ocak- Þubat aylarýnda budama, kök ve dip
sürgünü temizliði yapýlabilir. Fidan çukurlarý açýlýr ve dikim
yapýlabilir. Önerilen azotlu gübrenin yarýsý Mart ayýnda,
kalan yarýsý ise Mayýs ayýnda fýndýk ocaklarýnýn dal iz

düþümlerine gelecek þekilde topraða uygulanýr.
Fýndýk zararlýlarý, hastalýklarý ve yabancý ot ile
zamanýnda mücadele edilmediðinde önemli oranda
verim ve kalite kaybý meydana gelebilir. Yýl içerisinde
üreticilerin düzenli olarak belli aralýklarla bahçelerini
kontrol etmeleri gerekir. Böylelikle zararlý etmenleri fark
edebilmeleri ve zamanýnda uygun yöntemle mücadele
yaparak yayýlmalarýný önlemeleri mümkün olabilecektir.
Özellikle budama esnasýnda kurumuþ, hastalýklý ve
dalkýranla bulaþýk dallar dipten kesilerek bahçeden
uzaklaþtýrýlýp imha edilmelidir. Fýndýk bahçelerinde
yapraksýz dönemde Fýndýk kozalak akarýnýn oluþturduðu
kozalaklar toplanarak bahçeye býrakýlmalýdýr. Bu
iþlemlerin komþu bahçelerle birlikte ve zamanýnda
yapýlmasý mücadelenin etkinliði açýsýndan önemlidir.
Fýndýk üreticileri yetiþtiricilik ile hastalýk ve
zararlýlarla mücadele konularýnda Ýl ve Ýlçe
müdürlüklerine baþvurarak teknik uygulamalar ile ilgili
ayrýntýlý bilgi alabilirler.

15 Ekim "Dünya Çiftçi Kadýnlar Günü" dünyada ilk
defa 1996 yýlýnda bazý ülkelerde kutlanmaya baþladý.
1997 yýlýnda ise bu önemli günün; küresel bir olay olarak
tanýtýmý, hükümetlerin ve kamuoyunun bu alanda
bilinçlendirilmesi ve çiftçi kadýnlarýn desteklenmesi amaçlý
faaliyetlere geçilmesi amacýyla dünya çapýnda bir
kampanya olarak yer buldu. Bu önemli günle ilgili bir
açýklama yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürümüz
Kadir Güven þunlarý söyledi:
"Dünyada ve ülkemizde tarýmsal üretim ve
beslenmede kadýnlarýn rolü büyüktür. Ülkemizdeki
tarýmsal üretim büyük çoðunlukla küçük iþletmelerden
oluþmaktadýr. Bu küçük iþletmelerde yapýlan aile
tarýmýnda kadýn erkeðin en büyük destekçisi olarak yer
almaktadýr. Dünyadaki tarým iþ gücünün %40'ýný kadýnlar
oluþtururken, ülkemizde bu oran %75'dir. Bu oldukça
yüksek bir orandýr. Kadýn tarlada çalýþmasýnýn yaný sýra
annelik görevlerini yerine getirmekte, geleneksel ev iþleri
ve günlük yaþam faaliyetleri yapmakta ve özellikle ailenin
beslenmesinde etkin olmaktadýr. Kýrsaldaki kadýnýn bu

tarihinde Tarým Bakanýmýzýn da katýlýmlarýyla Diyarbakýr Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde yapýldý.
Kutlamalar; Tarým Bakanýmýz M. Mehdi EKER, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakaný Yrd. Aþkýn ASAN, Diyarbakýr
Valisi Mustafa TOPRAK, T.Z.O. Genel Baþkaný Þemsi
BAYRAKTAR, 33 ilden gelen kadýn çiftçiler, 5 Kadýn Ziraat
Odasý Baþkaný, kadýn giriþimciler ve kadýn kooperatif
baþkanlarýnýn katýlýmýyla Diyarbakýr Dicle Üniversitesi
Konferans Salonunda 1000 kiþilik kadýn çiftçi katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Ýlimizi temsilen, Ev Ekonomisi Teknisyeni Ayten
YILDIRIM ile Kadýn Çiftçilerimiz Kavak ilçesinden Ümran
ERGÝN, Bafra Ýlçesinden Nejla ÇETÝN, Çarþamba
Ýlçesinden Sebahat ÇAKIR ve Çiðdem ÇAKIR'la, Teknisyen
Kenan YILDIRIM'ýn da katýldýðý program kapsamýnda;
çiftçi kadýnlarýmýzýn çalýþmalarý hem kamuoyuna
duyuruldu, hem de yaþadýklarý sorunlar masaya
yatýrýlarak çözümler arandý. Ayný zamanda Diyarbakýr'ýn
tarihi ve turistik yerleri gezilerek bu sýrada bilgi
alýþveriþinde bulunuldu.
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ADAY MEMURLARA ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZDE
TEMEL EÐÝTÝM KURSU
Ýl Müdürlüðümüz, Ýlçe Müdürlüklerimiz ve
Bakanlýðýmýza doðrudan baðlý diðer Kuruluþ
Müdürlüklerinde aday memur olarak görev yapan
personel; 03 Aralýk 2012 ve 14 Aralýk 2012 tarihleri
arasýnda, Ýl Müdürlüðümüz binasýnda bir dizi Temel
Eðitim Kursuna tabi tutulmuþtur. Milli Güvenlik Bilgisi,
Halkla Ýliþkiler, Türkçe Dilbilgisi Kurallarý, Gizlilik ve
Önemi, Yazýþma Kurallarý, Dosyalama Usulleri,
Haberleþme ve Ýnsan Haklarý gibi konularýn verildiði
eðitimin son gününe tekabül eden 14.12.2012
tarihinde gördükleri konularla ilgili yeterlilik
sýnavýndan geçirilmiþlerdir.

ANAÇ KOYUN KEÇÝ DESTEKLEME
TOPLANTISI
Ýl Müdürlüðümüz, Ýlçe Müdürlüklerimiz ve
Bakanlýðýmýza

doðrudan

baðlý

diðer

Kuruluþ

Müdürlüklerinde aday memur olarak görev yapan
personel; 03 Aralýk 2012 ve 14 Aralýk 2012 tarihleri
arasýnda, Ýl Müdürlüðümüz binasýnda bir dizi Temel
Eðitim Kursuna tabi tutulmuþtur. Milli Güvenlik Bilgisi,
Halkla Ýliþkiler, Türkçe Dilbilgisi Kurallarý, Gizlilik ve
Önemi, Yazýþma Kurallarý, Dosyalama Usulleri,
Haberleþme ve Ýnsan Haklarý gibi konularýn verildiði
eðitimin son gününe tekabül eden 14.12.2012
tarihinde

gördükleri

konularla

sýnavýndan geçirilmiþlerdir.
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