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Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki tarımda
kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar
yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca ulaşmayı
kolaylaştıracaktır.

ön söz
Oldukça yoğun bir yılın ardından Ocak sayımızla karşınızdayız.
Sürekli bir dönüşüm halinde olan tabiatın dinlendiği mevsimdir kış..
Dolayısıyla siz değerli çiftçilerimizin de nispeten soluklandığı, işlerin
yaz ve bahar ayları kadar yoğunluklu olmadığı mevsimdir.
Bu geçiş dönemi hepimizin bildiği gibi daha çok budama ve bazı
ürünlerde ekim/ ekim hazırlığı gibi ön faaliyetlerle geçmektedir. Dolayısıyla bu sayımızda sizler için; meyvecilikte budama, ilimizde üretimi yapılan bazı kışlık sebzelerdeki hastalık ve zararlılar ve tabii kuduz
gibi son dönemde göz ardı edilemeyecek bir tehdit olarak karşımıza
çıkan bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin bilgiler derledik.
2015 yılına girerken elbetteki tarımda geldiğimiz noktayı sorguluyor, sizlere daha iyi ve eksiksiz hizmet sunmak için bugüne kadar
yapılamayanları/ bundan sonra yapılabilecekleri de gözden geçirme fırsatı buluyoruz. Ama önce gelin hep
birlikte Bakanlığımız döneminde (sizlerin de desteğiyle) neler yaptık ona bakalım;
Bir kere, Bakanlığımız son dönem tarım politikaları gereği çıkış noktamız olan ‘sağlıklı toplum’ anlayışıyla
yürüttüğümüz Gıda Güvenliği çalışmalarından bahsetmek isterim. Bu amaçla sıklaştırdığımız gıda satışı/ üretimi kapsamındaki kamuya açık yerlerde kontrol ve denetimleri artırmış bulunuyoruz. Öyle ki bugüne kadar
Bakanlığımız, taklit- tağşiş yaptığı saptanan 233 firmaya ait 445 ürünü kamuoyu ile paylaşarak, vatandaşın
sağlığı ve cüzdanını koruma gayreti göstermiştir.
Üstelik bu kontroller, yalnızca piyasaya arz edilmiş nihai ürünlerde değil, çiftlik yada tarladan itibaren işletilen bir kontrol zinciri mekanizmasıyla geniş kapsamlı tutulmuştur. Bakanlığımız bu amaçla bitkisel ürünlerde
olduğu gibi hayvansal ürünlerde de bir dizi önlemler almıştır. Örneğin; kanatlı sektöründe 2006 yılından beri
antibiyotik ve hormon kullanımını kısıtlayarak, yerine doğal yemlerle beyaz et üretimi teşvik edilmiştir.
Süt üretimine gelince, koyun ve keçi ilk kez Bakanlığımız döneminde desteklenmiş olup bu alandaki üretimi birim hayvan başına daha verimli kılacak birçok projenin de hayata geçmesiyle; daha önce 8 milyon ton
olan süt üretimi Bakanlığımız döneminde 18 milyon tona çıkarılmıştır. Öyle ki bu üretim artışının bir yansıması
olan Okul Sütü projemizle, daha çok çocuğun tam da ihtiyaçları olan büyüme ve gelişme dönemlerinde (en
azından) yeterince süt tüketmesi hedeflenmiştir.
Yine kırmızı et üretiminde geline nokta itibarıyla da durum çok farklı değildir. Daha önceden 420 bin ton
olarak gerçekleşen kırmızı et tüketimi, bugün itibarıyla 1 milyon tona çıkmıştır. Toplumda (gelir artışına bağlı)
refahın ve tabiki sağlıklı nesiller inşasında gerekli kaliteli besin ihtiyacının sağlanması yolundaki bu rakamsal
artışı önemsemekle birlikte, bizler çalışmalarımız daha da artırma gayreti içindeyiz.
Bitkisel üretim aşamasında, hormon ve gübre kullanımı gibi uygulamaların sıkı denetim altında olduğu iyi
tarım ve organik tarım uygulamalarının teşviki yanında yine kamu sağlığı açısından Bakanlığımız döneminde;
ekmekte kepekli un katkısı ve düşük tuz oranlarıyla toplumda obezite, şeker ve yüksek tansiyon gibi yaygın
hastalıkların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Bakanlığımızın önemle üzerinde durduğu bir diğer konu da GDO’lu ürün konusudur. Halen, mevcut yasal
düzenlemelerle Türkiye’ye insan gıdası olarak tüketilmek üzere GDO’lu ürün ithal etmek ve üretmek ağır ve
şiddetli müeyyidesi olan bir suç olup, bu konuda sıkı takip söz konusudur.
Öte yandan kaliteli ve güvenli tohumculuğun teşviki için Türkiye, dünyanın 3. tohum gen bankasını kurmuş
vaziyettedir. Burada muhafaza edilen 100 binin üzerindeki tohum çeşidi ile başta da söylediğimiz gibi sağlıklı
nesiller yetişmesini hedefliyoruz; Zira insan faktörü üretimin temel kaynağıdır ve insan ihmal edilerek sağlanan üretim ve büyüme rakamlarının (afaki de olsa) hiçbir değeri yoktur.
Sözlerimi bitirirken ürününüz bol, hasadınız bereketli olsun.. 2015 yılı her anlamda bir öncekinden çok
daha verimli geçsin diyorum.
Kadir GÜVEN
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürü
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BAKAN EKER; “TÜRKIYE’NIN GIDA GÜVENLIĞI PROBLEMI YOK”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER,
Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası’nın (TÜGİS) düzenlediği “Dünya Gıda Günü” etkinliğine katıldı.
Etkinlikte konuşan Bakan Eker, Türkiye’nin Gıda
Güvenliği probleminin olmadığını, hem 75 milyon
vatandaşımızı hem de 35 milyon turisti beslediğimize vurgu yaparak tarım ve gıdada 18 milyar dolar
da ihracat yaptığımızı ifade etti.
Artan dünya nüfusu karşısında gıda tüketimindeki
adaletsiz makasın kapatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Mehdi EKER, israfa karşı bütüncül ve kararlı bir mücadelenin gerekliliğine işaret etti. Obezite ve israfın önüne geçilmesi gerektiğini yineleyen
Bakan Eker, “2050 yılında ortalama 9 milyar insan
olacak dünyada, bunları doyurmamız için üretim ve
verimliliğin artırılması lazım, bu doğru ama her yıl
israf edilen 1 milyar 300 milyon ton gıdanın yarısı
bile bu aç olan 900 bin insanı zaten doyurur” diye
konuştu.
“Kırsalda yaşayan milyarlarca insanın aile çiftçiliği
aslında bir sigortadır”
Siyasi istikrarı olmayan ülkelerin küresel krizlerde
açlık tehdidiyle karşı karşıya kalabildiğini, bu noktada aile çiftçiliğinin bir çeşit sigorta görevi üstlendiğini belirten Bakan, şöyle devam etti: “Aile çiftçiliği
hatırlanması gereken bir konu. Üretim, dağıtım ve
fiyatlar modern tekniklerle yapılıyorsa dışarıya, spekülasyona çok açık hale geliyor. Üretim alt yapısı
olan aileler kendileri ve yakın çevresi için üretmeye

devam etsinler, bizler bu sistemi destekleyelim, besleyelim. Kırsalda yaşayan milyarlarca insanın aile
çiftçiliği aslında bir sigortadır ve dünya tarımının sigortası küçük aile işletmeleridir.” dedi.
“Avrupa ülkeleri içerisinde tarımsal üretim hasılasında 4. sıradaydık, 1. sıraya çıktık”
Bakanlığın tarımda sulama için çiftçiyi desteklemeyi sürdürdüğünü belirten Bakan Mehdi EKER,
şunları kaydetti: “Ben Dicle Nehri kıyısında kerpiç
bir evde doğmuş birisiyim. Benim çocukluğum toprak kokuyor. Dolayısıyla tarımla ilgilenen ailelerin
neye ihtiyacı olduğunu bilirim, bölgede su yoksa
orada yaşamak mümkün olmaz.Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde damla sulama sistemleri için % 50 hibe sağladık. 81 vilayette
başlattık bunu. Şu anda ise 4 bin 733 tane projeyi
hayata geçirdik. Bunlar küçük ve orta boylu işletmeler. Yani aile çiftçiliğini biz aynı zamanda aile işletmeciliğine çeviriyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Tarımsal üretim hasılamızı 23 milyar dolardan 62
milyar dolara kadar çıkardık.”
Hükümet olarak idareyi devraldıklarında
Türkiye’nin tarımsal üretim hasılasının 23 milyar
dolar olduğunu hatırlatan Bakan EKER, “Şimdi
tarımsal üretim hasılamızı 23 milyar dolardan 62
milyar dolara kadar çıkardık. O dönemde Avrupa
ülkeleri içerisinde tarımsal üretim hasılası bakımından 4. sıradaydık, bugün 1. sıraya çıktık. Fransa’yı,
İspanya’yı geride bıraktık. Onlar da hasılalarını 30
milyar dolarlar düzeyinden 40 milyar dolara çıkarabildi.” bilgisini verdi. Bakan Eker, Türkiye’nin gıda
üretimi konusunda dünyaya nazaran çok iyi bir noktada olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’nin gıda güvenliği problemi yok, vatandaşımızın tamamını besliyoruz, 35 milyon turisti besliyoruz, tarım ve gıdada 18 milyar dolar da ihracat
yapıyoruz. Bizim kendimizle alakalı çok şükür bir sorunumuz yok. Ama bunun teminat altına alınması,
küresel gıda problemine daha fazla katkı sağlamak
açısından bizim yapacak çok işimiz var. Hem kendi
modelimizi yaygınlaştırmak, hem sürdürülebilir bir
sistem tesis etmek hem de gerçekte yeni bir tasavvurla modern dünyayı ve modern insanın kaygılarını
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KADIN ÇİFTÇİYE KADIN VEKİL DESTEĞİ...

da içine alacak şekilde, onlara da karşılık gelecek
şekilde tasavvurumuzu ortaya koyuyoruz.” şeklinde
konuştu. AK Parti Samsun Milletvekili Prof. Dr. Tülay
BAKIR’ın Samsun’da tarımsal alanda yürüttüğü kadın istihdamına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Tülay BAKIR yürüttüğü projelerden bazıları hakkındaki değerlendirmelerine bu sayımızda yer vermeyi
uygun bulduk.
Ülkemizde tarım sektörü, insanların temel gıda
ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam, ekonomiye
katkısı ve ihracat potansiyeli açısından büyük önem
taşımaktadır. İktisadi gelişme politikaları çerçevesinde Samsun ilinin tarım ve orman konularına ilişkin
verimliliğini yükseltmek ve kadın çiftçinin istihdama
katkısını arttırmak amacı ile projeler oluşturulmuştur.
Kadın çiftçilerimizin iç ve dış pazarlarda üretim
yapar hale gelmeleri ve daha iyi gelir düzeyine kavuşabilmeleri için üretim kaynaklarının doğru ve et-
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kin kullanılması gerekmektedir.
Yapılacak tarımsal üretimle; kadın çiftçilerin aylık
gelirin asgari ücret ve mümkünse daha yüksek bir
gelir sağlayabilmeleri hedeflenmiştir. İlimizde Orman ve Su işleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler, Ziraat Odaları, Tarımsal
Üretici Birlikleri ve Özel Sektör ile gerektiğinde İlimiz
dışındaki Tarımsal kuruluşlarla da koordineli çalışmalar yapılmış, başta eğitimleri olmak üzere kadın
çiftçilerimizin üretime yönelik projelere başlanmıştır.
Çalışmalarımızda, kırsal kesim orman köylerimiz
ve diğer köylerimiz olarak değerlendirilmiştir. İlk
aşamada önce tarımsal üretim yapmak, ikinci aşamada katma değerini arttırmak için marka üretime
dönüştürmek ve üçüncü aşamada tarıma dayalı sanayi ve ihracatını sağlamak olacaktır.
Arıcılık, ipekböceği yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, Odun Dışı Orman Ürünleri Uygulamalarında
yürütülen çalışmalar kadın istihdamı konusunda yü-

haber
rütülen projelerimize örnek olarak verilebilir.
Arıcılık Projesi
Salıpazarı İlçesi’nde yaklaşık 42.200 da’lık kestane ormanlarının değerlendirilmesi kapsamında 4
köyde 35 kadın çiftçi ile 2014 yılında kestane balı
üretimi projesi başlatılmıştır. Bu doğrultuda, kadın
çiftçilerimizin her birisine 30 adet arılı kovan dağıtımı yapılmıştır. Kovanların Salıpazarı ilçesinde temin
edilmesi sonucunda 367.500 TL gelir ilçeye sağlanmıştır.
2015 yılında Salıpazarı İlçesi’ne Ayvacık İlçesi
ilave edilerek çalışmalara devam edilecektir.
Proje çerçevesinde Salıpazarı ilçesinde Kestane
Balı Üreticileri Birliği kurulmasına ilişkin çalışmalar
da devam etmektedir.
Kestane balı dışında Vezirköprü, Havza, Ladik,
Alaçam, Yakakent ve Ayvacık İlçelerimizde bu alandaki çalışmalarımız olacaktır.
İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi
Dünyada 15 ülkede ipekböceği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde ipekböceği yetiştiriciliği
1500 yıldan beri yapılmaktadır. Ancak Ülkemizdeki üretim halen ihtiyacımızı karşılamaktan uzaktır.
Ham ipek için ton başına ortalama 30 bin dolar
ithalata ödemekteyiz.
Yaklaşık olarak 2300 köyde yapılan ipekböcekçiliği günümüzde yaklaşık 450 köyde devam etmektedir. Bu doğrultuda, özelikle evlerde çiftçi kadınlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yılda
yaklaşık 1.5 aylık çalışma ile ailelerine destek olabilecekleri alternatif üretim alanıdır. Son yıllarda ipek-

böcekçiliğine olan talebin de arttığı gözlenmektedir.
Son yıllarda desteklemelerle artma eğiliminde
olan ipekböceği yetiştiriciliği birkaç ilimizde (Diyarbakır, Muğla, Bursa gibi) yapılmaktadır. Ülkemizde
2014 yılında 122 ton yaş koza üretimi beklenmektedir.
İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi’nde, ipekböceği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile Samsun’un
Türkiye’de söz sahibi konuma gelmesi hedeflenmektedir.
2014 yılında Kozabirlik Genel Müdürlüğü’nden
temin edilen 8.000 dut fidanı ücretsiz olarak kadın çiftçilere dağıtılarak ipekböcekçiliği yetiştiriciliği
başlatılmıştır. Çalışmalar, Yakakent, Bafra ve Ondokuzmayıs ilçelerinde çiftçi kadın başına 2 da olmak üzere 60 da ile başlamıştır.
Mantar Yetiştiriciliği Projeleri
İstiridye mantarı olarak da bilinen kayın mantarı
doğada kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde
yetişen ve yenebilen mantar türlerinden bir tanesidir.
Mantar yetiştiriciliği projesi ile Yakakent ilçesinde 2014 yılında 160 kadın çiftçi kayın mantarı yetiştiriciliği yapmaya başlamıştır. Yakakent’te kadın
çiftçi sayısının arttırılması planlamaktadır. Alaçam
İlçesi’de
Alaçam ilçesinde de kayın mantarı üretimi kadın
çiftçilerimizin katılımı ile edecektir.
Bafra ilçesinde kurulan paketleme tesisi ile bölgede üretilen kayın mantarı paketlenerek pazara
sunulacaktır. Böylece kayın mantarı üretiminin katma değeri yükselecektir.
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Kayın Mantarında kompost ortamında üretimi de
teşvik edilmektedir. Yakakent ve Ondokuzmayıs ilçelerimizde bu çalışmalar devam etmektedir.
Kültür mantarı yetiştiriciliği İlkadım ilçesinde kurulan tesis üretime başlamıştır. Kültür mantarı tesislerinin sayısının arttırılması için çalışmalar devam
etmektedir.
Kültür mantarı üretiminde İlkadım, Çarşamba,
Atakum ilçelerinde çalışmalar birlikte yürütülecektir.
Defne Yaprağı Projesi
Defne, yapraklarında eterik asit içerir, dolayısıyla
bazı yemeklere koku ve çeşni katmaktadır. Defne
ağacının meyvesinden defne yağı çıkartılmakta ve
pek çok alanda kullanılması nedeniyle önemli ihracat ürünlerinden biridir.
Defne yaprağı toplayan bir kadın çiftçi 4 ay süreyle çalışarak (Aralık-Mart ayları dönemi) aile geçimine destek sağlayabilmektedir.
Yakakent, Alaçam, Atakum ve Canik ilçelerinde
yoğun olmak üzere yaklaşık 1.061 ha kadar defne
alanından 1.262 ton defne yaprağı üretimi söz ko-
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nusudur.
İlimizde defne yaprağı işleme tesisi kurulması
planlanmaktadır. Böylelikle, daha fazla vatandaşımıza çalışma imkanı sağlanacaktır.
Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) Projeleri
Vezirköprü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü
ile yürütülen ortak çalışmalarda, 30 kadın çiftçiye
1000 adet aşılı ceviz fidanı, 70 kadın çiftçiye 252
adet zeytin ve 239 adet fıstık çamı fidanı zimmeti
yapılmıştır. Ayrıca, kadın çiftçilerin ceviz ağaçların
bakımı için de günlük ortalama 50 TL ile ortalama
3-4 ay çalışmasıyla aile bütçelerine aylık ortalama
600 TL’lik ek gelir sağlayacaktır.
Vezirköprü’de orman alanlarına kızılcık, kuşburnu, ceviz ve badem dikilerek kadın çiftçilere gelir
sağlanması planlanmaktadır.
Kavak, Havza, Vezirköprü, Terme, Canik ve Salıpazarı ilçelerinde 2015 yılında oluşturulacak orman
alanlarında ODOÜ kapsamında kadın çiftçiler için
benzer çalışmalar yürütülecektir.

haber
6. Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
6. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ile Denizbank
işbirliğinde bu yıl 6.sı düzenlenen Tarım ve İnsan
Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz
Kadir GÜVEN şunları söyledi; “2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören
yarışmaya bu yıl 569 katılımcı 2 bin 552 eser ile
katıldı. İl Müdürlüğümüz personeli olan ve 2013 yılında birincilik ödülü alan Ziraat Mühendisi Ender
PEKŞEN de yarışmaya fotoğrafıyla katılmıştır. Seçici
Kurul; yoğun bir çalışma temposuyla değerlendirmeye alınan 1653 eserden ödül alan ve dereceye
giren eserleri titizlikle ve profesyonel bir değerlendirme sonrasında belirlemiştir. Profesyonel sanatçılardan oluşan Seçici Kurul herkesin katılımına açık
olan Genel, Çiftçi, Aile Çiftçiliği teması kategorilerinin yanında, belirli katılımcılara açık olan Öğrenci,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanları ve
Deniz Bank çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride dereceye giren eserleri tespit etti. Değerlendirme sonuçlarına göre dereceye giren eser ve sahipleri aşağıdaki gibidir;
İlhan TURAN ve Akif ÖZTOPRAK; Genel Birincilik Ödülü… Kemal ÖZKILIÇ ve Sare KURAL; Genel
İkincilik Ödülü… Caner BAŞER ve Çetin ALKILIÇ;
Genel Üçüncülük Ödülü… Kadir REMZİ ERTEN ve
Yakup YENER; Denizbank Özel Teşvik Ödülü…
Kemal Kenan USTAOĞLU ve Sabri ALTUN; Çiftçi Üretici Ödülü… Fuat YETKİN ve Zeki YAVUZAK;
Aile Çiftçiliği Ödülü… Hasan ZER ve Necati Enes
MİLETLİ; Öğrenci Ödülü… Dursun Ali AKPINAR ve
Hatice AKYOL; GTHB Çalışanları Ödülü… Hüseyin
UYSAL , Mehmet Ali ŞENGÜL ve Mesut SARAÇ; Denizbank Çalışanları Ödülü.
Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum.”
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YAPRAĞINI DÖKEN MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA
Fatmagül KAVUT/ Ziraat Mühendisi

Kış döneminde olmamız nedeniyle meyve
bahçesi sahibi üreticilerimiz için meyve ağaçlarında budama ve terbiye hazırlıklarının zamanı
gelmiştir. Meyve ağaçlarında budama: ağaçların düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmalarını,
verim çağında uzun zaman kalmalarını ve kuvvetten düşmeye başlamış olan ağaçları yeniden
kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli
meyve vermelerini sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
Budama; ağaç taç yapısının kontrolü, en iyi
çiçeklenme, verim ve kaliteli meyve eldesi, özel
şekiller oluşturulması, ağaç sağlığının kontrolü,
zararlanmış kısımların uzaklaştırılması, ışık girişi
ve hava sirkülasyonun sağlanması gibi amaçlar için yapılır. Meyve ağaçlarının yaşam süresi
içerisinde farklı devreler vardır. Budamanın bu
farklı hayat dönemlerine uyması gerekir. Meyve
ağaçlarında kök hacmi ile yaprak miktarı arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu iki organ
arasında var olan ve yaprak/ kök şeklinde ifade
edilen bu oranın mümkün olduğu kadar yüksek
düzeyde tutulması gerekir. Nitekim budamayla
ince dalcıkların çok fazla kesilmesi halinde yaprak/ kök oranının şiddetle düştüğü, kök sisteminin zayıfladığı, budamalarla yaprak/ odun veya
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yaprak/ kök oranlarının tamamen bozulması
halinde ağaç bu oranlarını yeniden dengelemek zorunda kalır. Bunun sonucunda da verim
düşer, çünkü ağaç budama öncesindeki taç
hacmine ulaşıncaya kadar, su ve besin maddeleri kuvvetini yeni sürgünlerin gelişimine harcadığından yeterli düzeyde beslenemediği ve ağacın zayıflayarak verimden düştüğü görülmüştür.
Genç meyve ağaçları, taçsız olarak düz bir
fidan hâlinde dikilir. Kök boğazından çıkan sürgünler temizlenir. Dallar uzayıp gitmemelidir.
Alçak boylu meyve ağaçlarında bakım ve meyve
toplama kolay olur. Budama ile terbiye edilmiş
meyve ağaçları; alçak yapılı, 3-5 ana dallı, tacın
alt tarafı bol yapraklı ve meyve dallı olur. Gençleştirme budaması, ağaçlarda yeniden kuvvetle
sürgünler meydana getirerek yeni bir taç teşkil
edilmesi için yapılır. Böylece, ağaçta verim yeniden arttırılacağı gibi, meyvelerin de kaliteleri
yükseltilmiş olur. Gençleştirmede meyve türlerinin budamaya karşı dayanma dereceleri de göz
önünde bulundurulur. Dayanma derecelerine
göre meyve ağaçları; zeytin, armut, erik, elma,
şeftali, kayısı, dut ve kiraz ağaçlarıdır.
Gençleştirme budamasında ise, ilk olarak
kurumuş, sıklaşmış ve birbirine binmiş dallar
kesilir. Geri kalan dallarda, kısaltma budaması
yapılarak, ağacın tacı küçültülmüş ve yeniden
kuvvetli sürgünlerin teşekkülü temin edilmiş
olur. Bazı ağaçlarda, budama yapılması neticesi olarak, çift katlı bir taç teşekkül eder. Böyle
ağaçlarda, üst taç atıldıktan sonra, zayıflamış
olan alt taç dallarında da kısa budama yapılarak, ağaçta kuvvetli ve dengeli bir taç meydana
getirilir. Düzgün bir taç budaması yapıldıktan
sonra, iyi bir toprak işlemesi, sulama ve gübreleme ile yeter miktarda meyve dal ve dalcıklarının meydana gelmesine yardımcı olunmalıdır.

makale
Budama ile;
* Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç
oluşumu sağlanabilir.
* Zamanında ve tekniğine uygun budama
ile; Meyve ağaçlarında gençlik kısırlığı denilen
verimsiz dönemi mümkün olduğu kadar kısa tutulabilir,
* Meyve ağaçlarının bakımını, hasat, hastalık
ve zararlılarla savaş gibi teknik işleri kolaylaştırılabilir,
* Kurumuş, hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zararlanmış, kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş ya da dar açılı dalları kesilebilir,
* Güneş ışığının ağacın iç kısımlarına daha
iyi girmesini sağlanarak üründe verim ve kalite
artırılabilir.
* Periyodisite denilen ağaçların bir yıl çok, bir
yıl az ürün vermesini önlemek ve her yıl düzenli
ürün alınabilir,
* Dikimin ilk yıllarında yapılan budama ile
ilerleyen yıllardaki meyve yükünü taşıyabilecek
olan dalları oluşturmak ve ağaca iyi bir şekil verilebilir,
* Meyvenin budanma biçiminde bahçenin tesis edildiği parselin iklimi toprak yapısı ve sulanması ile tesis edilen meyve türü önemlidir. Sert
Çekirdekli Şeftali Kiraz Erik gurubu ile yumuşak
çekirdekli Elma Armut yada Ayva aynı biçimde
budanmayacaktır,
* Meyve ağacının her döneminde aynı budama sistemi uygulanmayacaktır.( Fidan dönemiVerim çağı-Ekonomik verim dönemi vs )
* Aynı meyve ağacında budama şeklini anaç
ve çeşit özelliği belirler.(Örnek MM106 anacına
aşılı Grany Smith ile M9 anacına aşılı Grany
Smith aynı biçimde budanmayacağı gibi aynı
anaca aşılı G.Smith ile Scarlet Supur aynı biçimde budanmayacaktır.)
Budama Zamanları ;
Kış Budaması: Meyve ağaçlarının dinlenme
döneminde yapılan (Verim Budaması) işlemidir.

Bunun için en uygun dönem, ağaçların yapraklarını dökmesinden ilkbaharda gözler uyanmasına kadar geçen dönemdir. Kışı ılık geçen
yerlerde meyve ağaçları kış dinlenmesine girmelerinden hemen sonra budanabilirler. Fakat
kışı sert geçen yerlerde şiddetli donlardan önce,
budamanın yapılması doğru olmaz. Böyle bölgelerde şiddetli donlar geçtikten sonra kış budaması yapılmalıdır.
Kış budaması için en uygun dönem, ağaçların yapraklarını dökmesinden ilkbaharda
gözler uyanmasına kadar geçen dönemdir.
Yaz Budaması: Yeşil budama da olarak bilinir. Amaç vegatatif gelişmeyi düzenlemek ilkbahar başlangıcında yapılacak budama işlemlerini
azaltmak ve yıllık bakım işlemlerini kolaylaştırmaktır. Yaz boyunca meyve ağaçlarında sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme,
dalların bağlanmaları, açıların genişletilmeleri
veya daraltılmaları gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budamasıdır. Ağustos 15 inden sonra
yapılacak sürgün kısaltmaları (1/4-1/6) kalan
sürgünün pişkinleşmesini kolaylaştıracak ve kış
soğuklarından zararlanmayı azaltacaktır. Ancak
sürgün kısaltmadan işleminden sonra yeniden
uyanmaya izin verilmemelidir.Aksi halde kış aylarında soğuklanma zararı yüksek olacaktır.
Yaz budaması özellikle meyve ağaçlarının
şekillendirme yıllarında yapılması gerekli olan
önemli bir teknik işlemdir. Meyve tür ve çeşidine
göre değişmekle birlikte 4-6 yıl içerisinde uygulanan terbiye sisteminin gerektirdiği taç yapısı
oluşturulmalıdır. Şekillendirme devresi dediğimiz bu ilk 4-6 yıl içerisinde yaz budaması ile;
ileriki yıllarda ağır meyve yükünü taşıyacak olan
ana dalları seçmek, dik büyüyen dalların açısını genişletmek, ölü göz oluşturan ve dallanma
problemi olan ağaçlarda uç alma yapmak, iç
kısımlarda gölgeleme sağlayarak meyve renginin gelişimini engelleyen obur dalları çıkarmak,
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gövde üzerinde taçlanmanın başladığı noktanın
altında kalan sürgünler ile dip sürgünlerini temizlemek gibi işlemler yapılabilmektedir.
Yaz budaması yaparken meyve/yaprak oranına dikkat edilmelidir. Ağaç üzerinde meyveleri besleyecek oranda yaprak alanı mutlaka
bırakılmalıdır. Aksi takdirde meyvelerin, küçük
ve kalitesiz olması, güneş yanığından zararlanmaları kaçınılmazdır.
Budamanın Temel Prensipleri; Budamanın bir
bilim dalı olduğu ve mutlak uyulması gereken
kurallarının olduğu baştan kabul edilmelidir.

Şekil 1. Yan dalların üstten görünümü.
a. Şekillendirme devresinde budama işlemleri odun dallarına uygulanmalı, zorunlu olmadıkça meyve dallarına dokunulmamalıdır. Böylece meyve ağaçlarına iyi bir şekil verileceği gibi
erken meyveye yatması sağlanır. Aksi işlemlerde
ise düzensiz şekillenmelere ve ağaçlarını gençlik
kısırlığı döneminin uzamasına neden olunur.
b. Budanacak olan ağaç toplu incelenmeli
ancak bir sanat olan budamada her ağaç ayrı
bir birey olarak değerlendirilmeli.
c. Gövde üzerinde tacı oluşturan ana dallar
aynı yükseklikte ve eşit kuvvette olmalı, merkezi
eksen etrafında eşit açılarla dağıtılmalıdır. Yanlış olan taç oluşumunda ise yan dallar çok sık
olduğu için birbirini gölgeleyeceğinden ve kültürel işlemleri, özellikle de ilaçlamayı zorlaştıracağından ideal bir taç oluşturulamamıştır.
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d. Ana dalların gövde ile yaptıkları açılar 4560o olmalıdır. Dar açılı olan dalların direnci zayıf olduğu için çabuk kırılır.
Ne kadar dik büyüme o kadar az ve geç
meyvelenme, doğru açıda eğimde erken ve çok
meyvelenme olur.
f. Yardımcı dal oluşumuna özen gösterilmelidir. Yardımcı dallar ana dallar üzerinde
mümkün olduğu kadar eşit uzaklıkta ve farklı
yönlerde olmalı; ana dallar ile yardımcı dallar
arasında vegetatif gelişme bakımından rekabet
olmamalıdır ve şekil bakımından düzenli gelişmelerini sağlayabilmek için yardımcı dallar, ana
dalların büyüme noktasından 15-25 cm. daha
aşağıda seçilmelidir.
g. Dalları kısa kesmek vegetatif gelişmeyi, hiç
kesmemek ya da uzun bırakmak da generatif
faaliyetleri teşvik eder. Bir dalı keserek kısaltmış
olunduğu sanılmamalıdır. Büyüme döneminde kesim şiddetiyle doğru orantılı olarak kesim
noktasının altından sürgün büyümesi olacağı
unutulmamalıdır.
h. Aynı noktadan yan yana büyüyen aynı kuvvette dalların gelişmesine izin verilmemeli, geniş
açılı dal bırakılarak dar açılı olan çıkarılmalıdır.
Özellikle lidere rakip olacak şekilde çatallaşmaya izin verilmemelidir. Uygun olan lider olarak seçildikten sonra diğeri dipten çıkarılmalıdır.
Lider üzerinde aynı noktadan çıkan ana dallardan biri de mutlaka çıkarılmalıdır.
ı. Meyve ağaçlarında, türler ve çeşitler arasında gelişme bakımından, oluşturdukları dal ve
dalcık sayıları bakımından ve çiçek tomurcuklarını oluşturdukları yerler bakımından farklılıklar
bulunmaktadır. Bu sebeple türler ve çeşitler ayrı
ayrı incelenmelidir.
j. Kesim yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar vardır. Genellikle budamacılar kesim
noktalarını doğru olarak tespit etseler bile kesim
hataları yapmaktadırlar. Tepe kesimi yaparken
dışa bakan bir göz üzerinden ve meyilli bir ke-
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sim yapılır. Böyle bir kesimi göze zarar vermeden yapmak önemlidir. Eğer seyreltme kesimi
yapılacaksa, çıkarılacak olan dalın gövde ile
birleştiği yerde besin maddelerinin depolandığı
şişkinliğin hemen üzerinden kesmek gerekmektedir. Böylece kesim noktasında oluşan yara yeri
daha çabuk kapanmaktadır.
k. Kesim noktasında “Tırnak” bırakmamaya
özen gösterilmelidir. Çünkü tırnaklı kesimler kolay kapanmadığı için bu noktadan aşağı doğru
kurumalar olmakta ve kapanmayan yara yerleri
hastalık ve zararlıların ağaca girişini kolaylaştırmaktadır.
ı. Budamanın bir ışık yönetimi olduğu unutulmamalıdır. Budamada en önemli noktalardan
birisi de ağacın dengesini bozmamak şartıyla iç
kısımlara mümkün olduğu kadar fazla ışık girmesini sağlamaktır.

terbiye ve budaması hakkında mutlaka kendiniz
bilgi sahibi olun.Bağınızın bahçenizin uzmanı
olun.
•Başkasının yaptığı budama ile sadece seyirlik bir bahçeniz olur.
•Budama bilim ve sanatdır. Unutmayın her
sanatcı diğerinde mutlaka eleştirecek bir konu
bulur.Siz eleştirilerden çok doğruyu bulmağa
çalışın.
•Budama sırasında hastalık ve zararlıların
yayılmasını engellemek için mutlaka alet ekipman da dezenfeksiyon kurallarına uyun. Özellikle dışardan budamacı getirdiğinizde bu kuralı
çok çok önemseyin..
•Hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek için budama artıklarını en kısa zamanda
bahçeden uzaklaştırın.
•Ticari bahçe sahipleri mutlaka en yakın
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü ile
iritbat halinde olun.Bir bilsenizde bir bilene danışın.
•Özellikle kış budaması sonrası şartlar uygun
ise hemen Bordo Bulamacı uygulaması yapın.
KAYNAKLAR:
Genel Meyvecilik, Prof. Dr. Resul GERÇEKÇİOĞLU, Prof. Dr.
Şükriye BİLGİNER, Prof. Dr. Arif SOYLU
Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü Yayınları

Topuzlar üzerinde çiçeklerin oluşumu.
Dalcık üzerinde çiçek oluşumu
Unutmayın;
•Ekonomik gelir eldesi ile tesis edilen bahçelerde mutlaka fidan/ağaçlarda budama ve
terbiye işlemi yapılmalıdır.
•Ceviz dahil yaprağını döken tüm meyve
ağaçlarında terbiye ve şekil verme işlemi ilk
dört-beş yıl da tamamlanmalıdır. Bundan sonraki yıllarda yapılan budama ve terbiye sadece
verim ve zaman kaybıdır.
•Bahçeniz ne kadar büyük/küçük olursa olsun yetiştiriciliğini yaptığınız meyve ağaçlarının
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KUDUZA KARŞI
SIKI YÖNETİM

Dr.Habip MURUZ
Samsun GTH İl Müdür Yardımcısı
Kuduz şüpheli hayvan tarafından ısırıldığınızda panik yapmayın. Lastik ya
da lateks eldiven giyip ısırılan yeri bol
su ve sabun ile iyice yıkayın. Daha sonra su ve iyot veya alkol sürün. En kısa
sürede doktorunuza başvurum.
Kuduz bilinen en eski zoonotik hastalıklardan
biridir.;insanlara bulaşabilen bir hayvan hastalığıdır.İnsan dahil bütün memeleri etkileyebilir.
Kuduz dünyada yaygın bir hayvan hastalığıdır
ve yılda 55 binden fazla insan kuduz hastalığı
sebebiyle ölmektedir. Insan ölümleri yaklaşık%
95 Asya ve Afrika’da ortaya çıkıyor. Köpek ısırıklarının kurbanların % 30-60’ı arası 15 yaş
altındaki çocuklardır.
Kuduz genellikle kedi, köpek, çiftlik hayvanları, tilki, rakun, kokarca, yarasa, geyik, dağ
sıçanı gibi hayvanlarda görülür. Bazı hayvanlarda neredeyse kuduz hiç gözükmez. Bu hayvanlar; tavşan, sincap, Sincaplar, fare, sıçan,
kobay, Gerbils ve hamsterdir. Kuduz kuşlar,
yılanlar, balıklar, kaplumbağalar, kertenkeleler
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ve böceklerde asla gözükmez.
Vahşi kuduz bir veya daha fazla etçil yaban
hayatı türlerinin iletim döngüleri kurulması ile
karakterizedir. Örneğin, Avrupa’daki kırmızı tilki
ana rezervuar türdür. Asya’nın bazı bölgelerinde rakun köpek kuduz için rezervuar tür olarak
kabul edilir. Amerika kıtasında, yarasa türleri
de kuduz için rezervuar vardır.
Köpek ve kedi gibi insanlara eşlik eden hayvanlar, özellikle insanlara kuduz iletimi için
muhtemel bir vektör. Köpek ya da köpek aracılı
kuduz, insan kuduz vakalarının% 99’u oluşturur. Özellikle gelişen dünyada küresel insan
nüfusunun yarısı köpek kuduz riski yüksek köpek
endemik bölgelerde yaşar
Kuduz hastalığının bulaşması; kuduz hayvanın ısırması, derideki sıyrık, çizik ve açık yaralara salya teması, ağız, burun boşluğu, gözlerin
virüs ile teması, evcil hayvanlar, normal otlatma ya da dolaşım sırasında
evcil veya yabani hayanlar tarafından ısırılması, tırmlanması ile kuduza maruz kalabilirler. Virüs sağlam
deriye nüfuz edemez. Kuduz aşılama
durumu bilinmeyen hayvanlar kuduza maruz olarak değerlendirilir. Ku-
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luçka süresi tükürük virüs miktarına, ısırılan ya
da leyonlu bölgenin yerine bağlı olarak 2 hafta
ile 6 yıl arasında değişir. Ortalama 2-3 aydır.
Tüm hayvanlar kuduz bir sonucu olarak bazı
nörolojik belirtileri gösterirler. Türlere göre bu
belirtiler biraz farklı olabilir. Ön belirtilerin görüldüğü ilk aşamada 1-3 gün sürer ve küçük
davranışsal bozukluklar görülür. Uysal hayvanlarda saldırganlık görülebilir. hastalığın ikinci
aşaması ise hayvanda öfke belirtilerin görüldüğü aşamadır. Hayvan saldırgandır. Genellikle
herhangi bir malzemeyi, insanı ya da hayvanı
ısırır. Kuduz köpekler, öfke sırasında
tipik yüksek havlama sesi
çıkarır. Hastalığın son
aşaması felçe ile
kendini gösteren aşamadır.
Bu aşamada
ağız çevresinde salya
köpük tipik
bir işareti lider, yutmak
için yetersizlik
ile karakterizedir. Bazı hayvanlar, arka ekstremitelerde başlayan felç
gelişebilir. Sonunda, tam felç
ölüm takip eder.
Kuduz hastalığından korunmak için bazı koruma tedbirleri alınır. Bunları kısaca; gece evcil
hayvanlarınızı kapalı tutulması, başıboş gezmelerine izin verilmemesi, yabani hayvanlardan
uzak tutulması, yaban hayatının yoğun olduğu
alanlarda hayvanların otlatılmaması, çöpleri
sıkı kapaklı metal kaplarda tutulması, davranış
değişikliği olan hayvanlardan uzak durulması,
köpeğinize tasma takarak yürüyüşe çıkılması,
yemek saatleri arasında dışarıda yem bırakılmaması, evinizde veya bahçesinize yabani hayvan-

ların girmesinin engellenmesi, yabani hayvan
hastalıklı gözüküyor ise petlerinizi ve çocuklarınızı kapalı ortamda tutulması ve çocukların
bilmedikleri hiçbir hayvana dokunmamalarını
söylenmesi olarak sıralanabilir. Kuduzu önlemenin en iyi yolu petlerinizin kuduza karşı aşılı
olduğundan emin olmaktır.
Kuduz şüpheli hayvan tarafından ısırıldığınızda panik yapmayın. Lastik ya da lateks eldiven
giyip ısırılan yeri bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
Daha sonra su ve iyot veya alkol sürün. En kısa
sürede doktorunuza başvurum. Nasıl ısırıldığınızı açıklayın ve doktor tavsiyelerini
izleyin. Isıran hayvanın evcil
ya da yabani hayvan
olup
olmadığını
saptayın.
Evcil hayvan ise
yakalanarak
kapalı bir
ortamda
Resmi Veteriner Hekim
gelinceye
kadar tutulmasını temin
edin. Yabani bir
hayvan ise öldürülmesini ve başının teşhis
için laboratuara gönderilmesi
için gerekli ihbarları yapın. Eğer hayvan yakalanmamış ise rengini, büyüklüğüne ve nereye
gittiğini belleğinizde tutun.
Bugün ülkemizde köpeklerin parenteral kitle
aşılaması kuduz kontrolünün ana ilkesini oluşturur. Evcil hayvanların aşılanması kuduz hastalığı ile mücadelenin önemli bir parçasıdır. Ülkemizde 1999’dan sonra tilki kaynaklı vakalarda
büyük bir artış gözlendi. 2002 yılından itibaren
de hastalığın iç kesimlere doğru yayılmaya başladığını görüyoruz. Yaban hayatındaki kuduz, iç
kısımlara doğru yılda 20-40 kilometre ilerledi.
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Sokak köpeklerinden tilkilere, tilkilerden evcil
hayvanlara, tekrar sokak köpeklerine geçen
dramatik bir tabloyla karşılaşıldı. Bunu üzerine
Bakanlığımızca 2008-2010 yılları arasında Avrupa Birliği destekli “Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü” projesini uygulamaya sokuldu.
Projedeki temel amacın, yoğun aşılamayla hastalıktaki bağışıklığı artırmak ve hastalığı kontrol
edebilir düzeye getirmekti. Bu amaçla ilk önce
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Kuduz teşhis laboratuarı modernize edilerek
teşhis kapasitesi ve biyogüvenlik seviyesi yükseltildi. Aynı laboratuar ile Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne aşı depolama ünitesi
kuruldu. Ege’de, tilkilere, uçakla 3 yıl boyunca
1.800.000 doz aşılı yem atıldı. Ülke genelinde
3 milyon doz parenteral aşı uygulandı. Aşılama
çalışmaları ücretsiz yürütüldü. Bu çalışma ile belli bir noktaya gelindi ve tespit edilen kuduz vaka
sayısı ülke genelinde düştü. Bugün Türkiye’de
Kuduz Hastalığının Kontrolü projesinin devamı
niteliğinde olan ve 2013 yılında başlayıp 2015
yılında tamamlanması planlanan “Türkiye’de
Kuduza karşı Ağızdan Aşılama Projesi” uygulamaya konuldu.
Koruyucu hizmetlerinin yanı sıra hastalık çıkan yerleşim yerleri ve çevrelerinde sıkı bir şekilde kordon karantina tedbirleri alınarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.
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14.01.2012 tarihinde yayımlanan “Hayvan
Hastalıkları Tazminat Yönetmeliği” ile kuduz
hastalığı tazminat kapsamına alınarak hastalık nedeni ile ölen ya da itlaf edilen hayvanlar
için tazminat ödemesi yapılmaya başlandı. Bu
çalışmalar ile yetinmeyen Bakanlığımız, 2014
yılında iki yıl sürecek AB destekli ‘Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması Projesi’
yürürlüğe koydu. Proje ile beşer yıllık üç dönem
halinde Türkiye’nin 15 yıllık veteriner hizmetleri
strateji belgesi hazırlanacak. Proje gereği hayvan hastalıkları, hayvanların kimliklendirilmesi
ve hareketlerinin kontrolü ve hayvan refahı alanında Türkiye’nin ihtiyaçları ve yapılması gerekenler belirlenecek.
Mücadele bir takım oyunudur. Hastalıkla
mücadele, sadece Bakanlık tarafından yapılınca eksik kalıyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum
örgütleri de bu çalışmalara destek olmalıdır. Bu
amaçla toplanan Samsun İli Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Komisyonu aldığı bir dizi kararlar ile
yerel paydaşların koordinasyonunda yaşanan
sorunlar giderildi. Sonuçta bir taraftan yoğun
aşılama yoluyla sokak köpeği kaynaklı kuduz
vakaları önlenmeye çalışılırken diğer taraftan
da hastalık çıkışlarında hızlı ve etkili bir cevap
oluşturulmasında önemli bir başarı sağlandı.

önemli gün ve haftalar
16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ
‘Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) 2014 yılını “Uluslararası Aile Tarımı Yılı”
kısacası “Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etti. FAO’nun
kuruluş tarihi olan 16 Ekim ise her yıl bir tema
çerçevesinde Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü ‘nün bu yılki teması “Aile Çiftçiliği: Dünyayı besle, yeryüzünü
önemse” olarak belirlenmiştir.
Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir GÜVEN konuyla ilgili açıklamasında;
“Aile çiftçiliği hem gelişen hem de gelişmekte
olan ülkelerde gıda üretimi sektöründe tarımın
en etkin unsurlarından biri olduğu bilinmektedir. Bugün ABD ve AB’de tarımsal işletmelerin
%96-97’si aile işletmesidir. Tarımsal üretim ve
ihracattaki başarıyı bu aile işletmelerine borçludurlar. Ülkemiz tarımında aile işletmelerinin
çok önemli olduğu ve mutlaka desteklenmesi,
sürdürülebilir tarım için bir model olarak yaşatılması gerekmektedir. Bakanlığımızca aile işletmelerinin güçlenmesi için ürettikleri ürünlerin,
yerel markaların pazara, tüketiciye ulaşması konusunda desteklemeler artarak devam etmektedir.
Samsun’da aile işletmelerinin en temel sorun

tarım nüfusunun yaşlanması olduğunu gözlemliyoruz. Birleşmiş Milletler’in 2014 yılını ‘Aile
Çiftçiliği Yılı’ ilan etmesi bu açıdan da büyük
önem taşıyor. Genç nüfusun tarımda kalması ve
tarımsal faaliyetin kuşaktan kuşağa aktarılması
hedefleniyor. Aile işletmesindekiler hayvanıyla,
toprağıyla bir aidiyet duygusu yaşıyor. O kültürü
nesilden nesile taşıyor. Bu birikimi, bu deneyimi
kitaplardan öğrenemezsiniz. Dededen kalma
alışkanlıkların ve birikimlerin üzerine bilgiyi ve
teknolojiyi ekleyerek aile çiftçiliğini sürdürebilir
kılarız.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak üstümüze düşen çalışmalar titizlikle yürütülmekte, küçük toprak sahiplerinin karşı karşıya
kaldıkları zorluklar konusunda farkındalığı ve
anlayışı geliştirmek ve çiftçi aileleri desteklemeye
yönelik etkin yol ve yöntemlerin tanımlanmasına
yardımcı olmak için gayret gösterilmekteyiz. 16
Ekim Dünya Gıda Gününün aile çiftçiliği hakkında toplum bilincinin geliştiği, aile çiftçiliğinin
potansiyelinin daha iyi anlaşıldığı, bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşadığı, beslenme
ve barınma sorununun olmadığı bir dünya diliyorum.“
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ropörtaj
Nane, Limon Kabuğu, Bir Tutam Zencefil…
Hatice OLGUN / Zİraat Mühendisi

Son yıllarda alternatif tıbba olan ilgi, hepimizin
de şahit olduğu üzere alıp başını gitmiş durumda. Gün geçmiyor ki televizyon kanallarında şifalı bitkilerle alakalı yeni bir araştırma sonucu
açıklanmış olmasın. Özellikle sabah ve gündüz
kuşaklarında yayınlanan programların gediklileri arasında yer alıyor, alternatif tıp uzmanları.
Hangi bitki neye iyi geliyor, nasıl kullanılmalı,
daha önceki kullanıcı deneyimleri ve tabiki yeni
katılımcı soruları… İnsanlar, bir yandan doktorların sözünü dinleyip modern tıbbı göz ardı
etmeseler de, diğer yandan da (antibiyotikler
başta olmak üzere) alternatif tıp ile daha ziyade
koruyucu hekimlik konusunda bitkilere şans tanımayı ihmal etmiyorlar.
Öyle ya; yüzlerce, binlerce yıldır sentetik ilaçlarla mı tedavi ediliyordu onca sağlık problemi..
Şifacılar, lokman hekimler, saray hekimbaşıları
tabiatın eczanesinden şifa dağıtıyorlardı. Üstelik son yıllarda, başta antibiyotikler olmak üzere
sentetik ilaçların zararlarının da ortaya çıkması
üzerine ve tabi ki işlenmiş gıdaların hastalıklara davetiye çıkardığı günümüz ortamında doğal
yöntemlerin bunca rağbet görmesine şaşırmamak gerek. Aktarlar da ürünlerinden oldukça emin görünüyor. Öyle ki içinden 3 parmak
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kadar kullandıktan sonra saç dökülmeniz durmamışsa parasını size iade garantisi sundukları
(ısırgan- defne- sarımsak özlü) şampuanları bile
var. Sonuç olarak Samsun’daki bazı aktar ve
müşterileriyle konuştuklarımızdan öğreniyoruz
ki;
- Aktarlara koruyucu hekimlik (yani daha
hasta olmamak/ daha sağlıklı olmak) amacıyla
gelenlerin sayısı, herhangi bir hastalığını tedavi
etmek için gelenlerin sayısından çok daha fazla.
Yani bu iyi, zira insanlar teşhis edilmiş hastalıkları için tıbbı göz ardı etmiyor.
- Kış aylarında en çok ıhlamur, zerdeçal,
zencefil gibi soğuk algınlıklarına karşı şifa veren/ bedeni güçlendiren bitkiler tüketiliyor. Yine
propolis, diğer arı ürünleri, omega grubu gibi
bağışıklık güçlendirici ürünler ön planda.
- Aktarlara geliş daha çok eş dost tavsiyesi, olumlu deneyim/ duyum, tv ve internet üzerindeki bilgilendirmeler üzerine oluyor.
- Yine aktarların verdiği bilgiye göre memnun olan, ürüne devam eden ve olumlu geri dönüş bildirenlerin sayısı oldukça fazla. Örneğin
görüştüğümüz bir aktar; çocuğu olmayan bir
aileye çakşır suyu ve içinde 40 türlü içerik bulunan macun verdiklerini ve ailenin çocuk sahibi
olduklarını bildiriyor.
- Aktarlara geliş sağlık amaçlı olduğu gibi
kozmetik amaçlı da olabiliyor. Örneğin saç dökülmesi- güzelliği, sivilce ve diğer cilt problemleri ile kilo verme- alma amaçlı görsel problemler
için de insanlar aktarların kapısını çalabiliyor.
Üşenmedik ve konuyu daha yakından gözleyebilmek amacıyla kış günlerinin kapıda olduğu
bugünlerde soğuk algınlıklarına karşı başvurulan aktarlardan ilimiz sınırları içinde hizmet
veren birkaçının kapısını çalarak bazı sorular
yönelttik. Yanısıra bazı kullanıcılara da ne aldıkları, ne için kullandıkları, memnuniyet dereceleri gibi bazı sorular sorduk;

ropörtaj

Hayrettin Kocaman / Gülistan Aktar: Yaratanın ölümden başka her şeyin şifasını doğal
olarak yarattığını ve insanların hizmetine sunduğunu düşünüyorum. İlaçlarınsa faydası kadar
zararları biliniyor. Daha çok omega 3, bitki çayları, aloe vera gibi bünyeyi güçlendirmeye yönelik ürünler kullanıyorum ve memnunuz.

Tülin Alver / 44, Gülistan Aktar: “Ben daha
çok şampuan kozmetik ve ıtriyat ürünleri satın
alıyorum. Kozmetikler çok daha pahalı ve çoğu
da vaad reklamlarında ettiği etkiyi göstermiyor. Buradan satın aldığım ürünlerden oldukça
memnunum, bunların dışında hastalıklardan
korunma amaçlı ürünler de aldığım oluyor.”

Mualla Kaplan / 34, Samsun Bitki Dünyası: “Bugün yeşil çay satın aldım ama genellikle başka
ürünler de satın almaya geliyorum buraya. Yeşil
çayı metabolizmamı hızlandırdığı için kullanıyorum ve gerçekten de kilo vermem üzerine faydasını gördüm.”

Zülfü Bingöl / 25, Gülistan Aktar: “Her türlü
şifalı bitki ve baharat ürünlerinisatın alıyorum.
Oldukça faydalı olduğunu çevremde kullananlardan ve kendimden biliyorum. Belli bir hastalığım yok, daha sağlıklı olmak amaçlı kullanıyorum ve memnunum.”
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araştırma
İLİMİZDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN
PAZARLANMASI VE PAZARLAMA KANALLARI
Mustafa ALTINDEĞER - Burhan HEKİMOĞLU / Ziraat Mühendisi

Tahıllar ve baklagiller
Tahıllar pazara 3 ayrı yolla ulaşmaktadır.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tüccarlar ve
özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir.
İlimiz’de üretim alanı açısından büyük bir yer
tutan tahıl ve baklagiller üretiminin pazarlanması endüstri bitkileri, meyve ve sebze üretimine
göre farklılıklar göstermektedir. Tahıllar pazara
3 ayrı yolla ulaşmaktadır. Bunların pazarlanması Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tüccarlar ve
özel sektör kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla yapılan
alımlar ile özellikle buğday fiyatının alım fiyatının altına düşmesi önlenerek üreticiye belli bir
fiyat garantisi sağlanması amaçlanmaktadır.
Meyve ve sebze
Ülkemizde yaş meyve ve sebze pazarlaması
, ilk defa 12 Eylül 1960 tarih ve 80 sayılı Toptancı Halleri Sureti İdaresi Hakkında Kanun ile
düzenlenmiştir. Bu yasa zaman içinde gelişen
pazar koşullarına yanıt verememesi üzerine,
27 Haziran 1995 tarihli 552 sayılı Yaş Meyve
Ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı
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Halleri Hakkında kanun hükmünde kararname
ile değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. Bu yasada
açığa çıkan bazı noksanlıklar nedeniyle de , 11
Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı Kanun ükmünde Kararname ile 552 sayılı kanunun bazı
maddeleri değiştirilmiştir. 4367 sayılı yasanın
asıl amacı, yaş meyve ve sebzeyi kayıt altına
almak olduğundan tüm yaş sebze ve meyvenin
halden geçirilme zorunluluğu getirilmiştir. Daha
sonra 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli
Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun
bazı maddeleri 28/03/2013 tarihli ve 6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değiştirilmiştir.
Bu değişiklikler ile uygulamadan doğan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak anılan Kanuna
istinaden 07/07/2012 tarihli ve 28346 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve
Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin bazı hükümlerinde uygulamayı kolaylaştırıcı değişiklikler yapılmış ve söz konusu düzenlemeler 01/07/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

araştırma
Yaş meyve ve sebzenin belediye sınırları veya
mücavir alanlar içerisinde, perakende satışının
yapılabilmesi için mutlaka toptancı hallerinden
satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir.
Bu şekilde ürünün hale girmeden, halden çıkarma işleminin yapılması önlenerek, yaş meyve ve
sebze ticaretinin kayıt altına alınması hedeflenmiştir.
Bunun yanında yaş meyve ve sebze pazarlanmasında, işleme sanayi de yer almaktadır.
İşleme sanayi, ürünleri ya toplayıcılar vasıtasıyla
almakta ya da sözleşmeli tarım yoluyla ürünleri
satın alma yoluna girmektedir. Üreticinin Fındığının alımında ve pazarlanmasında Fiskobirlik
görevli idi. Fındık pazarlama kanalında Fiskobirlik dışında tüccarlar ve daha sonra da TMO
birdönem yer almaktadır.
Endüstri bitkileri
İlimizde üretilen önemli endüstri bitkileri olarak ayçiçeği, şekerpancarı ve tütünü sıralayabiliriz. Bu bitkilerin pazarlanması aşaması her biri
için farklılık göstermekle birlikte, genel olarak
kooperatifler ve Tüccarlar bazen de KİT’ler pazarlama kanallarında yer almaktadır.
Ülkemizde üretilen tütünün pazarlanması
2002 yılına kadar Tekel ve tüccar aracılığıyla
yapılmıştır. Bu yıla kadar tüccar, satın aldığı tütünü, yurt içinde kurulu özel sigara fabrikalarına
pazarlamış veya yurtdışına satmıştır.
Canlı hayvan ve hayvansal ürünler
Türkiye’deki işletmelerin büyük bir kısmının küçük ölçekli olması ve hayvansal üretimin
genelde bitkisel üretimle birlikte sürdürülmesi
nedeniyle elde edilen canlı hayvanlar işletme
içinde ya da işletme çevresinde oluşan hayvan
pazarlarında satılmaktadır.
Türkiye’de tarım işletmelerinin üretim hacimlerinin küçük ve dağınık oluşu, işletmelerde nakit para ihtiyacı gibi nedenler, pazarlama kuruluşu özelliği olmayan yerlerdeki satışın oldukça
fazla olmasına yol açmaktadır. Buradaki alımlar
daha çok, besici, tüccar ve toplayıcılar tarafından yapılmaktadır. Belirli bir kırsal alandan pek
çok işletmeden az sayıda yapılan bu alımlarda

geleneksel pazarlama hizmetleri yürütülmektedir. Bu şartlarda fiyatlar gerçek rekabet koşullarına göre oluşmamaktadır. Yetiştiricilerin ve
hayvan toplayıcılarının canlı hayvanları pazarlamak için götürdükleri pazarlama kuruluşları;
yerel hayvan pazarları, hayvan panayırları ve
canlı hayvan borsalarıdır
Ülkemizde üretilen sütün büyük bir kısmı modern teknolojik işlem görmemektedir. Üretilen
sütün sadece % 60’ı pazarlanmakta olup, bunun % 40’ına yakın kısmı işlem görmeden tüketiciye ulaşmakta, % 10’u modern işletmelerde
işlenmekte, % 50 ‘si ise mandıralarda değerlendirilmektedir
Kanatlı eti/ beyaz et pazarlama kanallarında
özellikle marka olmuş büyük firmalar (Fat Piliç,
AY-Pİ ve Yeşil küre Organik) bulunmaktadır. Piliç etinde ise sözleşmeli üretim sistemi nedeniyle
pazarlama hizmetlerinin tamamına yakını büyük entegre firmalarına aittir. Her entegrasyon
ürettiği piliç etini kendi pazarlama ağı aracılığı
ile piyasaya sunmaktadır. Piyasaya sunulan piliç
etinin büyük bir bölümünü paketlenmiş bütün
piliç oluşturmaktadır
Ülkemizde üretilen sütün büyük bir kısmı modern teknolojik işlem görmektedir. Üretilen sütün sadece % 60’ı küçüklü büyüklü süt ve süt
ürünleri işletmelerinde işlenip pazarlanmakta
olup, %40 ‘si ise mahalli pazarlar da ve mandıralarda değerlendirilmektedir. DPT verilerine göre, süt sanayinde yer alan işletmelerin
%95,18’i özel sektöre,%4,82 si kooperatiflere
birliklere aittir.
İlimizde büyük yumurta üreticileri (Ernur ve
Yeşil küre Organik) ürünlerini, özellikle pazarlama zinciriyle işletme ve üretim kodu ile marketlere ulaştırmaktadır. Küçük işletmeler ya doğrudan çiftlik avlusunda tüketiciye sunmakta ya da
dış satım yapan firmalarla yumurta toplayıcılarına satmaktadır.
Bal pazarlama kanallarında özellikle marka
olmuş büyük firmalar bulunmaktadır. Bunun yanında Bal pazarlaması yapan az sayıda birlikler
ve kooperatifler bulunmaktadır.
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makale
TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN
DEVRİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER
Nail KIRMACI / Samsun GTH İl Müdür Yardımcısı
Bilindiği Üzere tarım arazilerinin yıllardır miras yoluyla
parçalanması ve intikal işlemlerinin sürüncemede kalması nedeniyle heba olan tarım topraklarını korumak
üzere bakanlığımız tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunun ilgili maddelerinde
değişikliğe gidildi.
Bu amaçla 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bir önceki
sayımızda bu değişiklikler (6537 Sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanım Kanunundaki) önemine binaen ana
hatlarıyla yer almıştı. Burada kanunun uygulanmasına
ilişkin yönetmeliğin de yayınlanmasıyla okurlarımızın
dikkatlerine sunulması gereken bazı önemli hususların
altının çizilmesi yoluna gidilecektir.
Öncelikle mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin
mülkiyeti devir işlemlerini, mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde gerçekleştirme yoluna gitmelidirler.
Murislerin anlaşmaları halinde; noter senedi ile aile
malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı
kurabilirler. Bu durumda Noter senedinin bir örneği
tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir. Ya da
Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı
oldukları limited şirket kurabilirler. Mirasçılar, mirasa
konu tarım arazilerinin tamamını üçüncü kişilere satışını da gerçekleştirebilirler.
Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet
devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili
sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilecektir.
SULH HUKUK MAKEMESİNDE
DAVA AÇILMASI DURUMUNDA
Mirasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması durumunda, sulh hukuk hâkiminin verebileceği kararlar şu
şekilde olabilecektir.
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•Tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle yönetmeliğin 10’uncu maddesi ile tespit
edilen ehil mirasçıya, tarımsal gelir değeri üzerinden
devrine,
Birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde,
•Öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal
arazilerden sağlayan mirasçıya,
•Bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından
en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine,
•Ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından
en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar
verebilir.
Tarımsal gelir değeri, davanın açılış tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Hesaplamalarda TUİK verileri ile
Bakanlığımız kayıt sistemlerindeki veriler dikkate alınacaktır.
Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu
mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe
ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Hâkim, mirasçıların
mevcut arazileri ile devri yapılacak mirasa konu araziler arasında ekonomik bütünlük ve yeter gelir arazi

makale
büyüklüğü kriterlerini dikkate alarak karar verebilir.
Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde,
hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış
sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında
paylaştırılır. Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok
yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin
mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine de karar verebilir.
EHİL MİRASÇIYA AİT KRİTERLER
Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan
ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil
mirasçı olarak kabul edilecektir.
•Mirasçılardan; geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,
•Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,
•Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,
•Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,
•Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde
altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,
•Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,
•Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım
sigortası olanlara beş puan,
•Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri
altı yıla kadar olanlara beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,
•Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar
olanlara iki puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,
•Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş
puan,
•Kadın olanlara beş puan,
Verilerek ehil mirasçı tespit yoluna gidilecektir.
MİRASA KONU TARIMSAL ARAZİLERDE
DEĞER ARTIŞI
Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde

bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı
kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi
durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden
hesaplanacaktır. Bulunan değer ile arazinin tarım dışı
kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark,
diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini
devralan mirasçı tarafından ödenmesi sağlanacaktır.
Tarım arazilerinin kanun hükümlerine göre mahkeme
kararı ile mirasçılardan birine tarımsal gelir değeri
üzerinden devri halinde, devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak
sahibi olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar
hanesine şerh konulacaktır.
DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ ÖDENMESİ
Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu
mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini
mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar
süre verebilecektir. Mirasçı tarafından talep edilmesi
hâlinde altı aya kadar ek süre de verilebilir. Belirlenen
süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda
sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli
tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verebilecektir..
Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan
kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine
bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere
faiz desteği verilebilecektir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından
fazla olamayacaktır. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

ON ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili
kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti
adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin
10 KASIM 2014 tarihinde On Üçüncü Başvuru
Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım
yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eşfinansmanından oluşturulan IPARD Programı
Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. 2
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan
itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve
iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak
olup, başvuruların son teslim tarihi 10.02.2015,
saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma
Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve
bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, teklif alımı ve ihalelerde yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi
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yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller
için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.
Ön kontrol yapılmadan sunulan başvuru paketlerindeki teklifler ve ihale dosyalarındaki hatalar düzeltme yoluna gidilmeyecek ve kurallar
gereği işlem yapılacaktır.
Ön kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde
yapılacaktır.
YATIRIM SÜRELERİ
On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında
hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi planlanmalıdır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6
(altı) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış
ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne
sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya üçüncü taksit planlaması yapılırken
nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler
dikkate alınmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız
(www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (Versiyon 3.4) Kurumumuzun resmi internet
adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve
bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında
dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
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haber
Samsun Valisi İbrahim Şahin İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
Samsun Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN
03.12.2014 Çarşamba günü saat 16.00’da,
Vali Yardımcısı Faruk Necmi KURT ve Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşların (Tohumculuk Sertifikasyon Kurumu, Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu, Gıda
Kontrol Laboratuarı, Tarım Kredi Kooperatifleri
Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü, Veteriner Araştırma Kon trol Enstitüsü ve Toprak
Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlüğü) idarecilerinin
katılımıyla, bu kurumların ilimizdeki faaliyetleri konusunda, İl Müdürlüğümüzde düzenlenen
bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda
İl Müdürümüz Kadir GÜVEN ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşla- Valimiz Sayın İbrahim ŞAHİN’e bilgi sunumu
rın ilimizdeki yetkilileri tarafından, Samsun’da gerçekleştirildi.
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Samsun

Büyükşehir Belediye Başkanımız İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ İl Müdürümüz Sayın Kadir
GÜVEN’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret hakkında açıklama yapan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürümüz Kadir Güven: “Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile Özel
İdarelerin kapatılmasından sonra 10.07 2004
tarihinde çıkan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre İlimizde tarımsal konularda birlikte yapılacak proje ve altyapı yatırımları
hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. İlgili Kanunun 8 maddesinde belirtilen Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülmesi kapsamında İl Müdürlüğümüz ve
diğer Tarımsal sahada faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile birlikte
yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi” dedi.
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Görüşmede, Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya YILMAZ ise; İlimizde kırsal alanda
yaşayan vatandaşlarımızın kalkındırılması ve
bulundukları yerden ayrılmadan refah düzeylerinin artırılması için yapılacak ortak çalışmalarda desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını ifade
etmişlerdir.

haber
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti
Samsun Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Murat ÖZER İl Müdürümüz Sayın Kadir
GÜVEN’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Müdürümüz Kadir GÜVEN, özellikle denizlerde Su Ürünleri Avcılık denetimlerinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarının çok başarılı
çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Görüşmede,
Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Murat
ÖZER ise; Su Ürünleri denetimleri için Bot Komutanlıklarımızın İlçe Müdürlüğü Denetçilerine
hazır olduğunu ve talep halinde ortak denetimler yürütülebileceğini açıkladı.

İl Müdürlüğümüzde Bayramlaşma Yapıldı
Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı
tatilinden sonraki ilk mesai günü olan 08 Ekim
2014 Çarşamba günü 08:30- 09:00 saatleri
arasında, İl Müdürlüğümüz yemekhanesinde
bayramlaşma yapıldı.
Başta İl Müdürümüz Kadir GÜVEN, İl Müdür
Yardımcılarımız, şube müdürleri ve bütün personelin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşmada,
yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız birbirlerinin
bayramını kutladılar. Bayramlaşma sonrası pasta ve çay ikramında bulunuldu.
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haber
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)
Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları
“Doğu Karadeniz Projeleri (DOKAP) Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı (Karar
No: 2014/6359) kapsamında ilçelerimizde DOKAP Proje Yürütme Birimi tarafından tanıtım ve
bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Havza,
Vezirköprü, İlkadım, Bafra, Terme, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Salıpazarı
ilçelerinde yapılan toplantılara İl Müdürümüz Kadir GÜVEN, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube
Müdürümüz Orhan ŞANLI, İlçe Müdürlerimiz, İlçe
Müdürlüğü personellerimiz, çiftçiler, muhtarlar,
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmışlardır.
Toplantılarda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme
Şubesi personeli İsmail YILDIZ tarafından Doğu
Karadeniz Projesinin önemi, destek miktarları,
başvuru koşulları ve projeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin nasıl bir yol izlemesi gerektiği
konusunda bilgiler verildi. DOKAP yatırımları ile
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin
alt yapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde
verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımlara hibe desteği verilmektedir. Proje kapsamında yeni ahır ve ağıl yapımı ve tadilatına %50
ve damızlık erkek materyal alımlarına ise % 80
oranında hibe desteği verilmektedir. DOKAP kapsamında proje başvurusu yapmak için Bakanlığın
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Türkvet kayıt sisteminde işletmesi en az bir yıldır
aktif olan ve en az 10 en fazla 49 baş anaç hayvanı olan büyükbaş ve en az 100 en fazla 200 baş
anaç hayvanı olan küçükbaş işletmeler yeni ahır
ve ağıl yapımı, tadilatı ve damızlık erkek materyal
(boğa, koç, teke) alımı için başvuru yapabilirler.
Konu ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir GÜVEN; DOKAP’ın
2014- 2018 yılları arasında uygulanacağını, bu
kapsamda ilimizde, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında toplam 179 proje başvurusu yapıldığını,
77 projenin değerlendirilmesinin tamamlanarak İl
Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edildiğini, 145 projenin değerlendirme çalışmalarının
devam etiğini, proje ile küçük ve orta ölçekli aile
işletmelerinin fiziki altyapılarının iyileştirileceğini,
mevcut hayvanların ıslah edileceğini belirterek
yapılan desteklemelerden çiftçilerimizin azami
derecede faydalanmaları için projeden haberdar
edilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

haber
ÇATAK Değerlendirme Toplantısı İlimizde Yapıldı
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel
Üretim Genel Müdürlüğünün ÇATAK Programı
kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, karşılaşılan problemler, problemlerin çözüm
yollarının araştırılması, tecrübelerin paylaşımı ve
proje alanlarında yapılan uygulamalardan örnek
alanların ziyareti amacıyla düzenlenen ÇATAK
Değerlendirme Toplantısı 14- 15 Ekim Tarihleri
arasında İlimizde yapılmıştır.
İlimizde yapılan Toplantıya (Samsun, Amasya,
Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Sakarya, Tokat Yozgat Ve Zonguldak) illerimiz katılım sağlamışlardır. Toplantının Açılış konuşmasını Samsun Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl
Müdürü Kadir GÜVEN gerçekleştirmiştir. Sayın
Müdürümüz Kadir GÜVEN yaptıkları sunum açılışında Samsun İl Müdürlüğünün 2010-2014 yılları
arasında ki yol haritasını irdeleyerek görüş ve düşüncelerini şöyle aktarmıştır:
“Samsun İlimiz 2010-2014 yıları arasında süren yolculuğunda epey bir yol kat etti. 2010 yılında Proje dahil olan İlimiz 12.000 dekarla başladığı bu yolculukta; Samsun İlinde 2014 yılında
toplamda 47.140 dekar alanda 6 ilçede 97 köyde 760 Üreticide ÇATAK Projesi yürütülmektedir.
İlimizde Çatak projesi alan bazlı bir proje olup,
seçilmiş köylerde belli alanlarda uygulanır. Kişi
bazlı bir proje değildir ve desteklenen parsellerde

3 yıl süre ile uygulanmaya devam eder. Dünyada ve ülkemizde yanlış tarım uygulamaları sonucunda ortaya çıkan; biyolojik çeşitliliğin azalması,
iklimsel değişiklikler, küresel ısınma, ozon tabakasının zarar görmesi, toprakların verimsizleşmesi
ve çoraklaşması, yeraltı yüzey sularının azalması ve nihayetinde kirlenmesi, sağlık sorunlarının
hızla artmasına sebep olmuştur. Toprağın, suyun
ve havanın gelecek nesillere korunarak intikalini
sağlamak amacından hareketle; Bakanlığımızca uygulamaya konulan “İyi Tarım Uygulamaları
Projesi”nin ülkemizde hayat bulması için Bafra İlçesi 2005 yılından bu yana önderlik görevini başarıyla sürdürmektedir.”
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haber
Çarşambalı Kadın Çiftçilerin Devrek Ziyareti
Samsun İl Tarım Müdürlüğü Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şubesince 17- 19 Aralık 2014
tarihinde Zonguldak Devrek İlçesinde SS. Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bir ziyaret
düzenlendi. Çarşamba ilçesinden Yamanlı, Y.
Donurlu, Zümrüt, Kuşhane, Demirli ve Durusu
köylerinden 10 çiftçi kadın çiftçi ile, İl Müdürlüğünden Zir. Yük. Müh. İlkay GÜVENÇER, Sosyolog Ülkü SANCAR ve Zir. Tek. Sevim YILMAZ,
İlçe Müdürlüğünden Zir. Tek. Mükafat Gümüş
ile birlikte geziye katılmışlardır.
Gezide Kırıkkale İl Müdürlüğünde İl Müdürü
Recep KIRBAŞ tarafından ağırlanan ekibimize,
İl Müdürü Sayın KIRBAŞ tarafından bir sunum
yapılarak kırsalda kadın girişimciliğinin önemine değinildi. Zonguldak İl Müdürü Necmi ÇELİK, Samsun ekibini ağırladı ve ekibimiz için bir
günlük yoğun bir program hazırladı. Program
dahilinde ilk olarak bir kadın kooperatifi olan
SS. Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolakpehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
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ziyaret edildi. 2010 yılında başlangıçta 8 kadın
üye ile kurulan kooperatif, bu gün 51 üyesiyle hayatta ve kadın girişimciliğine örnek başarılara imza atıyor. Kooperatif Başkanı Saniye
UYSAL ve ekibi tarafından güzel bir programla
ağırlanan Samsun ekibi, Kooperatif Başkanı ve
üyeleri ile tanışmanın yanı sıra, Başkan UYSAL
tarafından kooperatifin kuruluş aşamasından
itibaren bugüne kadarki süreçlerinin anlatıldığı
bir sunu ve kooperatife ait işyeri ve imalathanelerin gezilmesiyle devam etti. Ziyaret sırasında
Samsun’dan kadın çiftçilerimiz, kooperatifçilikle
ilgili geniş bilgiler alma ve çeşitli sorular sorma
fırsatı bulmuşlardır. Devrek’li kadın kooperatifi ortakları, Çarşamba’da kurulması düşünülen
kooperatifin her aşamasında onları destekleyecekleri sözünü aldılar.
Ayrıca kadın çiftçilerimiz Ankara Beypazarı ve
Karabük Safranbolu’da kadın girişimcilerle görüşüp, çeşitli atölye ve imalathaneler gezmişlerdir. Yöresel ve el sanatları ürünlerini ve pazarlanmaları konularında bilgi edinmişlerdir.

haber
Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü Bilgilendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik
şiddet, kişi hak ve özgürlükleri, sosyal güvenlik
vb. konularda eğitimler verilerek farkındalık yaratmak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından verilen kadın eğitimlerine farklı bir
boyut kazandırmak amacıyla 14 Mayıs 2012
tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün uygulama esasları, İl Müdür Yardımcısı Dr. Habip
MURUZ başkanlığında İl ve İlçe Ziraat Odaları
Başkan ve temsilcileri ile görüşüldü.
Toplantının açılış konuşmasında İl Müdür
Yardımcısı Dr. Habip MURUZ yapmışlardır.
Taraflarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı,
Kırsal Kadın Hizmetleri Çalışma Grubu, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüleri, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının

Statüsü Genel Müdürlüğü, İl Müdürlükleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve İl İlçe Ziraat Odaları olan protokolde, Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürü Erol BAŞ tarafından 22
maddelik uygulama esaslarıyla ilgili bir sunum
yapılmıştır. İlçelerde gerçekleşecek olan Kadın
Çiftçi Eğitimleri Ağustos 2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarına
Yetki Belgeleri Verildi
İlimizde bulunan ve LABBİS Sistemine kayıt
olup yetki alan dört adet toprak analiz laboratuvarına güncellenlenen yetki belgeleri verildi.
Bunlar;
-Vezirköprü Ziraat Odası Köylere Hizmet Götürme Birliği Toprak Bitki Analiz Laboratuvarı,
-Çarşamba Ziraat Odası Toprak Analiz Laboratuvarı,
-Bafra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toprak Analiz Laboratuvarı,
- Karadeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak Bitki Su Analiz Laboratuvarı’dır.
LABBİS Sistemi (Toprak, Bitki ve Sulama Suyu
Laboratuvarları Bilgi Sistemi), Toprak,Bitki ve
Sulama Suyu Laboratuvarlarının başvuru işlemleri, yetkilendirilmeleri ve denetimleri ile
numunenin laboratuvara gelişinden analizlerin

tamamlanmasına kadar geçen sürecin elektronik ortamda takibini sağlayan sistemdir. LABBİS
Sistemi ile ülkemizde bulunan Laboratuvarların
uygulama birliğinin sağlanması ve izlenebilirlik
hedef alınmıştır.
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haber
TARSİM Hasar Ödeme Töreni
Tarım Sigortaları Bilgilendirme ve Temsili Hasar Ödeme/ Çek Verme Töreni Samsun merkez
ve Terme ilçesinde düzenlendi.
Düzenlenen Törene Vali Yardımcısı Sayın Faruk Nemci KURT, TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAK, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Kadir GÜVEN, İl Gıda Tarım
Hayvancılık Müdür yardımcısı Nail KIRMACI,
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl İlçe
Ziraat odaları ve Birlik Başkanları ile ödemeye
hak kazanan üreticiler katıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından İl Gıda
Tarım Hayvancılık Müdürü yaptığı açılış
konuşmasında;”Tarım ve Hayvancılık alanında
Sigortacılık sistemi her sene artış göstermektedir. Bu da üreticilerimizin bilinçlendiğini göstermektedir. Üreticilerimizin sigortadan en üst
düzeyde istifade etmesi için kurum olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu gün burada ürünlerini sigorta yatıran üreticilerimizin
hasar ödemeleri için bir araya geldik.” dedi
Sonrasında TARSİM’in kuruluş amacı, gelişimi ve ulaştığı nokta ile ilgili bir sunum yapan
TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan
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KADAK, Dünyada uygulanan tarım sigortası
programları, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin işleyişi ve Sistem çerçevesinde 8
yıllık süreçte elde edilen veriler ile kapsamdaki
ürünler ve riskler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Vali yardımcısı Faruk Nemci KURT ise; ”TARSİM yönetim kurulu başkanımız kanunu bütün
yönleriyle ayrıntılı olarak bizlerle paylaştı. Bu
kanun tarım sektöründe üretim yapan çiftçilerimizin ayakta kalmasını sağlayacak, onların
bu sektörde daha iyi bir konuma gelmelerine
fırsat yaratacak önemli bir kanundur. En önemli boyutu da bu kanunun ön gördüğü şekilde
sigorta kapsamında alınan ürünlerin yüzde ellisinin devlet tarafından karşılanıyor olmasıdır.
Özellikle sektörde yer alan üreticilerimizin buna
ilgi duymaları ve katılım sağlamalarına da katkı
sağlayacak güzel bir düzenlemedir.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, doğal afetlerde ürünleri zarar gören üreticilere çekleri
takdim edildi. Üreticilere takdim edilen çeklerin
ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona
erdi.

haber
Vezirköprü İlçesinde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
İl Müdürlüğümüze bağlı Şube Müdürlükleri ile İlçe Müdürlüklerimizin çalışmalarının ele
alındığı değerlendirme toplantısı 30.10.2014
tarihinde Vezirköprü ilçesinde yapıldı.
İl Müdürü Kadir GÜVEN, Vezirköprü Kaymakamı Mahmut KAŞIKCI, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanın Hüseyin ALPER, İl Müdür Yardımcısı
Nail KIRMACI, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısında
Şube ve İlçe Müdürlüleri yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İl Müdürü Kadir GÜVEN, son
yıllarda Samsun tarımında önemli gelişmeler
olduğunu, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini, Türkiye kapsamında
yürütülen TÜKAS çalışmalarına gerekli önemin
verilmesini, yılsonunun yaklaşması nedeniyle
harcamalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek, toplantımızın hayırlı olması
temennisinde bulundu.

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık İl Komite Toplantısı
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin
Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden oluşturulan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık İl Teknik Komite toplantısı 22 Ekim
2014’de Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdür
Vekili Dr. Habip MURUZ başkanlığında yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdür Vekili Dr. Habip MURUZ: ”2009 yılında bir
tarım danışmanı ve 36 işletmeyle başladığımız
kamu dışı yayım faaliyetinde, 2014 yılında 91
tarım danışmanı ile 5113 işletmeye kamu dışı
danışmanlık hizmeti verilmek suretiyle büyük
bir ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız. Danışman çalıştırılması suretiyle kamunun istenilen
düzeyde yerine getiremediği yayım faaliyetleri
çiftçilerimize ulaştırılmakta, bitkisel ve hayvansal faaliyetlerde; ekim, dikim, bakım, besleme,
hastalık ve zararlılarla mücadeleden, ürünlerin

pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında
çiftçilerimize yakın destek sağlanmaktadır. Ayrıca danışman olarak hizmet veren genç meslektaşlarımızın istihdamını sağlamanın da mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.
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haber
Afetlerden Zarar Gören Çiftçinin Borçları Erteleniyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi hakkındaki
Bakanlar Kurlu Kararından faydalanmak üzere bugüne
kadar 4367 çiftçi başvuruda bulundu.
Bu konuda açıklama yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kadir GÜVEN; “Bölgemizde son yıllarda
iklim değişiklikler sonucunda tabii afetler geçen yıllara
göre fazla yaşanmaktadır. Afetler sonucu da en fazla risk
taşıyan tarım sektörü etkilenmektedir. 2014 yılında meydana gelen tabii afetlerden sonra yapılan çalışmalarda,
13 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan 23.08.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar çeşitli afetler nede-

niyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya
seraları en az % 30 oranında zarar gören gerçek veya
tüzel kişi üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının
ertelenmesine dair 2014/6355 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı kapsamında; İlimiz genelinde 29-30 Mart tarihlerinde meydana gelen don olayı ve diğer afetlerden
ürünleri zarar gören ve bu durumları İlçe Hasar Tespit
Komisyonlarınca belirlenenlerin 17 ilçemizde toplam
4.367 üreticinin işlemleri yapılarak Bakanlar Kurulu
Kapsamındaki kredi borçlarının ertelemesi amacıyla
ilgili kuruluşlara gönderilmiştir” dedi.

ÇATAK Ödemeleri Yapıldı
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı kapsamında, Samsun İli ÇATAK Programında yer alan Çiftçilerimizin destekleri 29.12.2014 tarihinde bulundukları İlçelerde ilgili Banka şubelerince ödenmiştir.
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haber
Çiftçi Kaliteli ve Sertifikalı Tohumla Kazanıyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tohumculuk
sektöründe uyguladığı politikalar sayesinde, kamu ve özel
sektör tarafından üretilen sertifikalı ve kaliteli tohumlara
ilgi artıyor.
Konu hakkında açıklama yapan Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kadir GÜVEN; “Bakanlığımıza
bağlı Araştırma Enstitütüleri geliştirdikleri çeşitleri ‘elit kalite’ tohum olarak üretiyorlar. Üretilen bu tohumları, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve özel tohumculuk şirketlerine veriyorlar. Onlar da aldıkları bu tohumları orijinal
iki kademe yapıyorlar ve bir sene sonra tekrar çoğaltıp
sertifikalı kademede çiftçilerimize ulaştırıyorlar” dedi.

Bakanlığın uyguladığı politikalar ve Tohumculuk Kanunu sayesinde özel firmaların önünün açıldığına işaret eden GÜVEN; “Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de
Devletin orijinal kademe tohum üretimi yaptıktan sonra
özel sektörün bunu sertifikalı kademe çoğaltması sayesinde son 10 yılda özel tohumculuk firmalarının sayısı arttı. Çiftçilerimizin kullandığı sertifikalı tohum miktarı yıllık
300 bin tondan 700 bin tona çıktı. İlimizde de buğday ve
çeltik üreticileri başta olmak üzere 2014 yılında 2786 işletme 123.645 dekar alanda sertifikalı tohum kullanarak
1.056.214 TL. teşvik almışlardır” diye konuştu.

Samsun İli Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
YILLAR
2012
2012
2013
2013
2014
2014

DÖNEM
GÜZLÜK
YAZLIK
GÜZLÜK
YAZLIK
GÜZLÜK
YAZLIK

İŞLETME SAYISI
1265
1047
1443
1383
1255
1531

DESTEKLEME ALANI(da)
41800,634
54659,452
49225,354
70836,403
43734,26
79911,19

DESTEKLEME MİKTARI(TL)
250691,74
474042,73
294730,24
635477,87
327386,79
728827,86

Türkiye’den 74 Ülkeye Sertifikalı Tohum İhraç ediliyor
Türkiye’den 74 Ülkeye Sertifikalı Tohum İhraç ediliyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın politikaları ile
tohumculuk ciddi ivme kazanırken aralarında Rusya, Ukrayna, İtalya, Hollanda ve Fransa’nın da bulunduğu 74
ülkeye sertifikalı tohum ihraç ediliyor.
Bu konuda açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir GÜVEN; Bakanlığımızın uyguladığı
politikalar sayesinde özellikle son 10-12 yılda ülkemizde
ve ilimizde sertifikalı tohum üretiminde ve kullanımında
özellikle ihracatında çok önemli artışlar olmuştur. Ülkemizde 2002 yılında tüm türlerde 145 bin ton sertifikalı
tohum üretirken, bugün bu miktarın 743 bin tonu bulmuş-

tur. Bu ülke genelindeki artış ilimizde de görülmüş olup,
Samsun’da 2014 yılında 75.600 Kg. Buğday, 4.880 Kg.
Arpa, 4.150 Kg. Adi Fiğ, 10.850 Kg. Macar Fiği tohumu sertifikalı olarak üretilmiştir. Ayrıca hasat aşamasında
olan 283 dekar Mısır, 4.353 dekar Soya Fasulyesi ve 875
dekar Şekerpancarı fidesi sertifikalandırma çalışması devam etmektedir. Güven; daha kaliteli ve verimli ürünler
için 2023 vizyonu kapsamında bu rakamları artırmaya
çalışmaktayız. Önceden tohumluk sektöründe dışa bağımlı olan ülkemiz bugün 128 milyon dolarlık sertifikalı
tohumluk ihraç etmektedir” dedi
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haber
Samsun Meyveciliği “2015 Yılı Antalya Frutech
Meyvecilik Fuarı”nda Görücüye Çıkıyor
Ülkemizde fuarcılık sektöründe yaşanan gelişmeler Tarım Fuarlarına da yansımış bunun
sonucunda da tarım alanında ihtisas fuarları düzenlenmiştir. Bu kapsamda MSK Fuarcılık
tarafından “ Frutech, 2. Meyve Yetiştiriciliği ve
Teknolojileri Fuarı” 23-25 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya Cam Piramitte düzenlenmiştir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI tarafından
açılışı yapılan fuara, Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Samsun İl Müdürü Kadir GÜVEN iştirak etmiş
olup İl Müdürlüğümüz olarak fuarda bir stant
düzenlenmiştir. Yapılan açılış konuşmalarından
sonra; 2015 yılı için Partner İl olarak seçilen
Samsun’a sertifika Sayın Müsteşarımız tarafından İl Müdürümüze teslim edilmiştir.
İl Müdürümüz Kadir GÜVEN bu konuda yaptığı açıklamada; “Düzenlenen bu fuarda Kurumsal Partnerlik ve işbirliği için her yıl farklı bir

Partner İl seçilmektedir. Önümüzdeki yılın Partner İli olarak Samsun’un Kamu ve Özel kurumlarıyla ve sivil Toplum örgütleriyle birlikte güç
oluşturarak ilimizi en güzel biçimde tanıtacağımız ümidindeyim.” dedi.

Sürü Yönetimi Elemanı Çiftçi Eğitim Kursları
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye İş
Kurumu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan “Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü” kapsamında; istihdamın korunması, istihdamın artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin
azaltılması için düzenlenecek aktif işgücü piyasası faaliyetleri çerçevesinde tarımsal alanlarda üretilebilecek
ürünlerin tespit edilmesi, iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması, üretilen ürünlerin
pazarlanması, tarım sektörünün gençleştirilmesinin sağlanması için ziraat ve hayvancılık alanında bulunan aile,
kadın ve genç bireylerin eğitilerek bilinçlendirilmesi,
meslek edinmesi ve istihdam edilmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Protokol çerçevesinde “Sürü Yönetimi Elemanı Benim”
ve “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” başlıklarında, 2 adet
proje uygulamaya konulmuş olup, Bakanlığımız Eğitim,
Yayım ve Yayınlar Dairesi, Türkiye İş Kurumu Genel
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Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği işbirliği ile
uygulanmakta olan “Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi” kapsamında, 2013 yılında Bafra, Tekkeköy, Atakum,
Çarşamba, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde çalışmalar
tamamlanmış olup; Kasım 2014’de Tekkeköy ve Ladik,
Aralık 2014’de ise Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde
İŞKUR destekli kurslar açılmıştır.

haber
Alaçam Arazi Toplulaştırma ve T.İ.G.H Projesi
Tercih Alımları Yapıldı
3083 Sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Uygulama Alanı olarak ilan edilen Alaçam
İlçesi, Doyran, Toplu, Göçkün, Etyemez, Gökçeboğaz, Habilli, Karlı, Soğukçam, Yeniköy,
Yukarıelma, Zeytin, Yakacık ve Fatih Mahallerini kapsayan Genel Müdürlüğümüz yatırım
programında yer alan Samsun Bafra Alaçam
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi 19/10/2012 tarihinde firmaya
yer teslimi yapılarak işe başlatılmıştır.
Söz konusu proje kapsamında tapu kayıtları ve kadastral bilgiler gibi proje için gerekli
veriler temin edilmiş ve bu verilere dayanarak
sayısallaştırma, orto fotolar ve alan kontrolleri
tamamlanmıştır. İlgili mahallelerde sosyal yapı
incelenerek raporlar oluşturulmuştur. Toprak

etütleri yapılarak toprak sınıflaması haritaları
hazırlanmış ve toplulaştırma sahasında derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca
proje alanında DSİ tarafından uygulanacak sulama ve drenaj şebekeleri de göz önünde bulundurularak blok planları hazırlanmıştır.

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması
Çiftçi Eğitim Çalışmaları
3083 Sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca Uygulama Alanı olarak ilan edilen Alaçam
İlçesi, Doyran, Toplu, Göçkün, Etyemez, Gökçeboğaz, Habilli, Karlı, Soğukçam, Yeniköy,
Yukarıelma, Zeytin, Yakacık ve Fatih Mahallerini kapsayan Genel Müdürlüğümüz yatırım
programında yer alan Samsun Bafra Alaçam
Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi 19/10/2012 tarihinde firmaya
yer teslimi yapılarak işe başlatılmıştır.
Söz konusu proje kapsamında tapu kayıtları ve kadastral bilgiler gibi proje için gerekli
veriler temin edilmiş ve bu verilere dayanarak
sayısallaştırma, orto fotolar ve alan kontrolleri
tamamlanmıştır. İlgili mahallelerde sosyal yapı
incelenerek raporlar oluşturulmuştur. Toprak

etütleri yapılarak toprak sınıflaması haritaları
hazırlanmış ve toplulaştırma sahasında derecelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca
proje alanında DSİ tarafından uygulanacak sulama ve drenaj şebekeleri de göz önünde bulundurularak blok planları hazırlanmıştır.
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haber
Samsun’da 2014 Yılı Şap Aşılama Çalışması Sona Erdi
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir GÜVEN Samsun da büyükbaş
hayvanlar arasında salgın ve bulaşıcı olarak seyreden şap
hastalığına karşı 1 Eylül 2014 tarihinde başlayan aşılama
çalışmalarının sona erdiğini, 3 aylık sürede yürütülen
aşılama çalışmasında İl genelinde 293.685 adet büyükbaş hayvanın hastalığa karşı aşılanarak bağışık duruma
getirildiğini, böylece hastalığın yıkıcı ve ekonomik kayıplara yol açan etkisinin önüne geçildiğini söyledi.
Ayrıca aşılamada kullanılan aşıların Bakanlık tarafından İl Müdürlüklerine ücretsiz olarak dağıtıldığını söyleyen Kadir GÜVEN, bu aşılama çalışmasında görevalan
başta İl Müdürlüğü personeli olmak üzere hayvan sahipleri ve muhtarlara da verdikleri destekten dolayı teşekkür
etti.

Samsun’da Kuduz Kontrol Programı Eğitimi Yapıldı
Samsun’da kuduz salgınlarına hazırlıklı olmak,
salgın durumunda uygulanacak sistemleri tartışmak, roller ve sorumluluklar belirlemek ve operasyonel talimatların ayrıntılı olarak değerlendirmek
amacıyla 27 Ekim 2014 tarihinde İlçe Müdürlerine
ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve
veteriner sağlık teknisyenlerine yönelik bir eğitim
düzenlendi.
Eğitim programının ilk bölümünde İl Müdürü
Vekili Dr. Habip MURUZ “Kuduz hastalığı bilinen
en eski zoonoz hastalık. Ciddi halk sağlığı sorunu
oluşturuyor. Bütün memelilerin bu hastalığa karşı
duyarlı olduğuna inanılmaktadır. Kuduz virüsü
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genellikle ısırma yolu ile hayvandan hayvana bulaşmakta ve kuluçka süresi oldukça değişken.
Samsun’da yaban hayatı içinde tilki ve sahipsiz
köpekler kuduz riskini artıran unsurdur. Samsun’da
Kuduz Kontrol Programının standardize edilmesine
bu eğitim ciddi katkı sağlayacak.” ifadesinde bulundu.
Toplantıya İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bekir KARAOSMANOĞLU ve aynı şubede salgın hastalıklar biriminde görevli veteriner hekimlerin sunumları ile
devam edildi. Katılımcılardan gelen soruların
cevaplandırılmasından sonra program sona erdi.

haber
Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu Toplandı
Bilindiği üzere kuduz hastalığı en ölümcül zoonoz hastalıklardan biridir ve ciddi halk sağlığı sorunu oluşturur. Ancak önlenemez değildir. Kırsal ve
yarı kentsel alanlar hastalığın riskli bölgelerini oluşturur. İlimizde salgın öncesi hazırlık ve sağınlarda
alınacak tedbirleri görüşmek üzere Samsun İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu 30/10/2014
Perşembe günü toplandı.
Toplantıda, bölgesel ve ulusal düzeyde halk ve
hayvan sağlığını tehdit eden kuduz hastalığı çıkmadan önce koruma ve salgın halinde yerelde alınacak önlemleri belirlemek, İl ve İlçe Müdürlükleri
hayvan sağlığı bölümünde görevli personel ile sağlık ve lojistik hizmet sağlayan kuruluşlar için kuduz
mücadele rehberi oluşturmak, kamu ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini

güçlendirmek, halkı bilinçlendirmek, yöresel, bölgesel ve ulusal düzeyde kuduz eradikasyon çalışmalarına katkıda bulunmak ve kuduz kontrolü için
Samsun’da sürdürülebilir bir model geliştirmek
hedefine yönelik kararlar alınmıştır.

İlimizde Su Ürünleri Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun, Sinop ve
Kastamonu İllerinde, Giresun, Ordu, Rize, Kastamonu, Sinop ve Balıkesir İl Müdürlükleri su ürünleri
kontrolörleri tarafından; balık hali, karaya çıkış
noktaları, yol güzergâhları, su ürünleri perakende
satış yerleri, işleme tesisleri, balık unu ve balık yağı
fabrikaları olmak üzere toplam 45 noktada su
ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda; İlimiz genelinde, yapılan denetimlerde, boy yasağına uymaksızın satışı yapılan 384
Kg İstavrit, 45 Kg Lüfer ve 4 Adet Kalkan balığına
el konularak, 6 işyeri/kişiye idari para cezası uygulanmıştır.

Yine İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrolörleri ile
Bafra, Terme İlçe Müdürlükleri su ürünleri kontrolörleri tarafından, Terme Simenit gölü ile Ayvacık
Hasan Uğurlu baraj göllerinde, su ürünleri av
yasakları ve avcılıkta kullanılması yasak olan av
araçları yönünden denetimler yapılmıştır. Yapılan
denetimlerde 25 adet yaklaşık 3750 m sahipsiz
misina ağına el konulmuştur.
Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak
yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını
artırmak, stoklarının korunması ve sürdürülebilir su
ürünleri avcılığının sağlanabilmesi için denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.
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bakanlık haber
Bakliyatta Kilogram Başına Prim Yüzde Yüz Artıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER
programı kapsamında katıldığı törende, bakliyatta
kilogram başına verdikleri primi yüzde yüz artıracaklarını ifade etti.
Bakan EKER, hükümet olarak üretimi ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler aldıklarını, sertifikalı
tohuma özel önem verdiklerini belirterek, bu tohumların kullanım ve üretimini destekleme kapsamına
aldıklarını anımsattı. Toplamda 117 bin çeşit tohumun, tohum gen bankasında muhafaza edildiğini
bildiren EKER, hükumetin bakliyatı Cumhuriyet
tarihinde ilk kez destekleme kapsamına aldığını da
hatırlattı. Prim desteğini artıracaklarını bildiren
EKER, şöyle devam etti: “Türkiye’de bakliyatın eksilmesine de azalmasına da gönlümüz razı olmaz.
Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve primini de
% 100 artırıyoruz. Tekrar ediyorum; kilogram başına verdiğimiz primi % 100 artırıyoruz. Hiçbir üründe

yok bu. Ayrıca, bakliyat tohumunun tohumluk kullanım desteğini de % 20 oranında artırıyoruz. Yani 10
TL olan dekar desteğini 12 TL/dekara çıkartıyoruz.”
dedi.

Türkiye 7 Üründe Dünya Birincisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge
Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye, ekolojik üstünlüğe sahip 7 üründe dünyada birinci sırada yer
alıyor.
TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü, bitkisel üretim
verilerini açıkladı. Verilere göre, üretim miktarları,
2014 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer
bitkisel ürünlerde yüzde 6,6, meyvelerde ise yüzde
6,2 azalırken, sebzelerde ise yüzde 0,4 oranında
artış gösterdi. Üretim miktarları, 2014 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 59,6 milyon ton,
sebzelerde 28,6 milyon ton ve meyvelerde 17,1
milyon ton olarak gerçekleşti.
7 ÜRÜNDE DÜNYA BİRİNCİLİĞİ
TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü verilerine göre
Türkiye, fındık, kayısı, incir, kiraz, vişne, ayva ve
haşhaş tohumu gibi 7 üründe dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye, aynı zamanda tarım ürünleri
üretiminde Çin ve Hindistan’dan sonra en fazla
birinciliği olan ülke konumunda yer alırken, pırasa
ve salatalık üretiminde ikinci, karpuz, kavun, çilek,
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fiğ, mercimek, elma, kestane, Antep fıstığı üretiminde ise üçüncü sırada yer alıyor.
Türkiye, tahıl üretiminde AB ülkeleri içerisinde
Fransa ve Almanya’dan sonra üçüncü sırada yer
alırken, Türkiye’yi, Polonya ve İspanya takip ediyor.

bakanlık haber
2015 Yılı ÇKS Kayıtları 30 Haziran’a Kadar Uzatıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftçi Kayıt
Sistemi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 2015
yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 30 Haziran’a
kadar uzatıldığını açıkladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 27 Mayıs
2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nin 6.
maddesinin ikinci fıkrası, 30 Aralık 2014 tarihli ve
29221 sayılı Mükerer Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği
değiştirdi. Söz konusu değişiklik ile “Üretim yılına

ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 31 Aralık
tarihinde sona erer” ifadesi “Üretim yılına ilişkin
çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde
sona erer” şeklinde değiştirilerek, ÇKS kayıtları 30
Haziran tarihine kadar uzatıldı. Yine yapılan değişiklik ile “ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki
üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15
Mart- 15 Mayıs tarihleri arasında yapabilirler” ifadesi de “ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki
üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15
Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapabilirler”
şeklinde değiştirildi.

Bakanlığımızdan Kadın Çiftçilere Pozitif Ayrımcılık
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 10 yılda 1 milyon
900 bin kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verdi.Tarımsal
projelerde de kadınlara öncelik tanıyan bakanlık, son 10 yılda
kadın çiftçilere yönelik çalışmalara 7 milyon liranın üzerinde
destek sağladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımın her alanında
aktif rol alan kadınları tarımsal konularda ve ekonomik faaliyetlerde eğitmek, tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak, kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi. Kadın çiftçilere yönelik demonstrasyon, çiftçi toplantısı, uzun ve kısa
süreli çiftçi kursu, tarla günü, inceleme ve teşvik müsabakası
gibi faaliyetler yürüten bakanlık, bu kapsamda son 10 yılda
150 binin üstünde faaliyet gerçekleştirerek 1 milyon 900 bin
kadın çiftçiye eğitim verdi.
Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin yanında proje kapsamında
belirlenen başarılı, lider, rol model olabilecek kadın çiftçilere
tohum, fide, ilaç, gübre, fidan desteği ile sera, arıcılık ve sulama sistemi malzemeleri desteği sağlayarak onların başarılı
uygulamalarını öne çıkararak diğer kadın çiftçilere örnek
olmalarını da sağlıyor.
KADINLARIN KURDUĞU 18 KOOPERATİFE DESTEK
Tarımsal desteklerden daha fazla faydalanmaları için kadın
çiftçilere pozitif ayrımcılık yapan Bakanlık, kırsal kalkınma projesi kapsamında, proje sahibinin kadın çiftçi olması durumunda, proje ön değerlendirmesine artı puan veriyor. Ayrıca
makine ve ekipman alımlarında da kadınlara yüzde 50 hibe
desteği sağlanıyor. Diğer taraftan, kurucuları kadın olan ve
üyelerinin çoğunluğu kadınlardan oluşan 18 Tarımsal Kalkınma Kooperatif de destekleme programına alındı.

“BİLGİ VE PROJE YARIŞMASI” DÖRT ÖDÜL ALDI
Bakanlığın kadın çiftçilerle ilgili yaptığı çalışmalar farklı
platformlarda da ses getiriyor. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve
Proje Yarışması; 2005 yılında Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından “FAIR PLAY” ödülüne, 2006 yılında Dünya Sağlık
Örgütü-WHO tarafından “Sağlıklı Gıdanın Teşvik Edilmesi”
dalında uluslararası bir ödüle, 2012 yılında ise “Growtech
Eurasıa Tarım Ödülü”ne layık görülürken, yarışmanın 2012
birincisi kadın çiftçi de, 2013 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü”nde Türkiye’nin dalında en başarılı 19 kadınından biri
seçilmiş ve ödül almıştı.
Bakanlık kadın çiftçilerin eğitimi konusunda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği, KOSGEB, İŞ-KUR, Anne Çocuk Eğitim Vakfı,
Alman Kooperatifleri Konfederasyonu, Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) ile de işbirliği yapıyor.
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bakanlık haber
Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Oluşturuluyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’de bulunan
tüm ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilgili ruhsat
yenileme ve yasaklanmış aktifler, etiket genişletme
gibi konularda yapılan iş ve işlemlerin takip edilmesi amacıyla “Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı”
oluşturduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, veri tabanında, gizlilik içermeyen ve herkes tarafından görülmesinde sakınca olmayan bitki koruma ürünlerine
ait firma bilgileri, ruhsat bilgileri, etiket bilgileri,
formülasyonları, bitkiler, zararlı organizmalar, kullanım koşulları, kullanım dozu, son ilaçlama ile
hasat arsındaki süre, yasaklı ürünler, iptal edilen
ürünler, ithal veya imal durumuna göre ürünler,
yıllara ve aylara göre ürünler gibi bilinmesi gereken

tüm bilgilerin yer aldığı belirtildi.
Yapılan bu çalışmayla bitki koruma ürünlerinin
önerilmesi için reçete yazma yetkililerinin ihtiyaç
duyduğu bitki koruma ürünlerine ait bilgilere anında ulaşılarak olası engeller bertaraf edilecek. Ayrıca herkes tarafından bu program görülüp takip
edilebileceği için yanlış ve tavsiye dışı ilaç kullanımının, aşırı dozda ilaç kullanımın da önüne geçilecek.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında 31 Aralık itibarıyla hizmete açılan veri tabanına,
bakanlık il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan reçete
yazma yetkisine sahip teknik elemanlar ile üreticiler,
özel sektör, bayiler, yetkili bitki koruma ofisleri çalışanları, firmalar ve diğer tüm ilgililer internet ortamında bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından erişebilecek.

Tarım Sigortalarının
Kapsamı Genişletiliyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yüzde 50 prim
desteği verdiği tarım sigortalarının kapsamı genişliyor.
Tarım Sigortaları Kanunu’nun ve Tarım Kanunu’nun
ilgili hükümlerine göre her yıl yeniden hazırlanan Bakanlar
Kurulu kararı ile yürütülen tarım sigortaları, 2015 yılında
gülyağından hububatın sap kısmına ve vahşi hayvan saldırısına kadar birçok ürün ve riski kapsamına alacak.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tasarıya göre,
tarım sigortaları 2014 yılı uygulamalarına ilave olarak
2015 yılında bitkisel ürün sigortasında meyve bahçeleri ve
bağların korunması amacıyla tesis edilen “dolu ağı ve örtü
sistemlerini” teminat altına alacak. İsteğe bağlı olarak
yapılacak uygulama kapsamında “dolu ağı ve örtü sistemlerinde” meydana gelen zararlar, dolu ana riski ile birlikte
fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını
riskine karşı sigortalanacak. 2015 yılı uygulamasıyla hububatların hasat edilmeden önceki sap kısmı ve halk arasında Isparta gülü olarak bilinen “yağ gülü” dolu, fırtına,
hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı sigorta kapsamına alınacak. Böylece dolaylı
olarak saman da güvence altına alınmış olacak.
Diğer yandan yeni düzenlemeye göre büyükbaş hayvanların sigorta kabul yaşı 31 günden 8 güne, küçükbaş
hayvanların ise 6 aydan 3 aya indiriliyor. Üreticiden gelen
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talep üzerine yapılan bu düzenleme, daha fazla yaşanan
erken kayıp riskine karşı hayvanların teminat altına alınmasını hedefliyor.
“TARSİM VAHŞİ HAYVAN SALDIRISINA KALKAN OLACAK”
2015 yılında tarım sigortaları su ürünleri hayat sigortasıyla, su ürünleri üretim tesislerinin ana unsurlarından olan
“kafes ve ağlar” da her türlü doğal afet, kazalar ve diğer
canlıların saldırısından meydana gelecek zararlara karşı
da teminat kapsamına alınacak. Arıcılık sigortasıyla ilk
yılda gerçekleşen sigorta sonuçları ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde arılı kovanları vahşi hayvanların saldırısından doğacak her türlü zararlara karşı teminat kapsamına alınıyor. Gezginci arıcılık yapan üreticilerin poliçe
vadesi içerisinde sigortalı olarak nakliye yapabilme hakkı
3’ten 4’e çıkarılıyor. Başka bir deyişle gezginci arıcı sigortalı olarak bir yılda 4 kez nakliye yapabilecek. -

