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Sayın Tarım Dostları
Tarım yılın her günü üretim sürecinin içinde bulunulduğu bir sektördür. Son günlerde yaşanan
koronavirüs vakası dolayısıyla da tarımın önemi bir kez daha görülmüştür. Ülkelerin temel gücü olan tarım bu
nokta da ilimizde de büyük önem arz etmektedir. Geniş ve verimli tarımsal ovaları tarıma ve ülke ekonomisine
kazandırmak, verimli ve kaliteli üretimi temin etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını
nedeniyle üretimin aksamaması ve çiftçilerimizin sorunlarını yerinde ve zamanında çözmek amacıyla
üreticimizin yanındayız. Bu süreçte çiftçilerimizin de üretimi sekteye uğratmamak için canla başla çalıştığını
görmekteyiz. Bu nedenle tarımın tüm branşlarında üretimde bulunan çiftçilerimize teşekkürü bir borç olarak
görüyoruz.
Yeni dönemde de gerek projelerimizle gerekse çiftçi koşullarındaki uygulamalarımızla çiftçilerimizin
yanında olacağız. Özellikle çeşitli kamu kurumlarının sağladığı olanaklardan ilimiz çiftçilerinin yararlanabilmesi
amacıyla İl Müdürlüğümüzde bir Proje Birimi oluşturmaktayız. Tüm çiftçilerimizin proje kaynaklarını takip
etmeleri ve yararlanabilmek amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerimizle iletişim halinde olmaları önem arz etmektedir.
Değerli tarım sektörü paydaşları,
Yeni dönemde SAMTİM Dergimizi de dijital ortamda çıkarmaya başlayacağız. Böylece daha fazla
kitleye ulaşma ve tarımsal faaliyetlerden haberdar etmeye çalışacağız. Aylık olarak yayınlanması ile de daha kısa
zaman içerisinde ve etkin bir şekilde dergimizi yayınlayacağız. Bizi izlemeye ve tarımsal yenilikleri bizden
öğrenmeye devam ediniz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza bereketli bir sezon diler, saygılar sunarım.
İbrahim SAĞLAM
İl Müdürü
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İL MÜDÜRÜMÜZ PERSONEL İLE
TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM İl Müdürlüğü ve
merkez İlçe Müdürlükleri personeliyle tanışma toplantısı yaptı. Toplantıya İl Müdür Yardımcıları, Şube
Müdürleri, Canik ve İlkadım İlçe Müdürleri ile personeli katıldı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren
İbrahim SAĞLAM, Samsun tarımına ve çiftçisine en iyi hizmeti vereceklerini, mevcut tarımsal faaliyetleri daha
ileri seviyelere getirmek için yeni tarımsal projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Konuşmasının devamında
“Samsun İli tarım potansiyeli yüksek bir ildir. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Samsun’u Türk tarımının
lokomotif şehirlerinden biri haline getireceğiz” demiştir. Konuşmasını tüm personel ile tanışarak tamamlayan
İbrahim SAĞLAM “Birlikte yapacağımız hizmetlerin Samsun ve ülke tarımına hayırlı olmasını” dilemiştir.
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İl Müdürümüz İbrahim Sağlam Göreve
Başlaması Münasebetiyle Teşekkür
Mesajı Yayınladı
İl Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başlayan İbrahim SAĞLAM, yayınladığı teşekkür mesajında
yeni göreve başlaması münasebetiyle kendisini kutlayan herkese teşekkür etti. Samsun İl Tarım ve Orman
Müdürü İbrahim SAĞLAM yayınladığı mesajda;
“Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başlamam nedeniyle bizzat gelerek, telefonla arayarak
ve çiçek göndererek kutlama nezaketinde bulunan devlet erkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve
vatandaşlarımıza teşekkür eder, sevgi saygılarımı sunarım. Kurtuluş mücadelemizin başladığı, tarımsal
potansiyeli yüksek bir il olan Samsun'da böyle bir göreve getirilmekten dolayı mutluyum. Bu vesileyle belirtmek
isterim ki tüm tarım paydaşları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Samsun’u Türk tarımının lokomotif
şehirlerinden biri haline getireceğiz. Göreve başladığım günden beri Samsun halkının büyük bir ilgisiyle karşı
karşıyayım. Bu nedenle herkese bana göstermiş olduğu bu ilgi, alaka ve misafirperverlikten dolayı teşekkür
ederim” dedi.
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Akdeniz Meyve Sineği
Ulusal Eylem Planı Toplantısı
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Merkez İlkadım-Atakum- Canik İlçelerimizden meyve üreticilerimizle
bir araya gelerek ‘Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadele’ ve ‘Elma, Armut, Şeftali Hastalık ve Zararlıları ile
Mücadele’ konularında gerçekleştirilen eğitim toplantısına katılmıştır. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Akif ÖZDEMİR, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale
BAYKAL, İlkadım- Atakum- Canik İlçe Müdürleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve İlİlçe Müdürlüklerimizden konu uzmanı teknik personel ile çok sayıda meyve üreticisi katılmıştır.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmada özellikle toplu mücadelenin önemine vurgu
yaparak şunları söylemiştir: “2020 yılında, AMS ile ilgili şu son 2 aylık sürede farklı İlçelerimizdeki eğitim ve
yayım çalışmalarında toplam 556 meyve üreticimizle bir araya gelinmiştir. 2018 yılında İlimizde özellikle Şeftali
ve Deveci Armudu bahçelerinde % 25’e yakın Akdeniz Meyve Sineği zararı tespit edilmişti. İlimizde birinci
derecede yoğun ve ekonomik zarar gören toplam 1.100 ton civarında ürünün toplam maddi değeri ise 2.750.00,00
TL civarındaydı.
Sonrasında başlattığımız 2019 yılındaki mücadelemizde 80.000 TL bütçe ve dekara 4 adet tuzakla,
toplamda 650 da alan için 2.500 adet biyoteknik tuzak kullanılmıştır. 6500 adet ekmek hamur mayası, şeker ve
elma sirkesiyle hazırlan 10.000 adet tuzaklarımızla da Meyve Sineklerine karşı % 100 başarılı bir sonuç elde
edilmiş ve 2018 yılında uçup giden 2.750.000 TL’lik maddi kaybın önüne geçildiği gibi ortalama tuzaklarımızda
bu yıl 15-30 adet sinek yakalanmıştır. Ülkemiz tarımına model olmuş bu faaliyetlerimiz, 2020 yılında da aynı
hassasiyetle devam edecektir diyerek, çalışmada emeği geçen personelimize ve işbirliği halinde olduğumuz siz
değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum.”
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Ayvacık’ta Öğrencilere
Güvenilir Gıda Eğitimi
Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince “Güvenilir Gıda ve Bilinçli
Tüketici” konularında okullarda bir dizi eğitim düzenlenmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve
çocuklarımıza gıda güvenilirliği ile ilgili doğru temel bilgileri vermek, doğru davranış modellerini aşılamak ve
gelecekte daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Ayvacık İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğümüzce; Güvenilir Gıda, Gıda Etiketi Okuma Bilgisi, Denetim Mekanizması, Bilinçli Tüketici ve Alo
174 Gıda Hattı konularında, İlçemiz Döngel ve Yenice Ortaokullarında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir: “Gıda
denetimleri ve bu yolla halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma meselesi titizlikle üzerinde durduğumuz
bir konudur. Bu minvalde Bakanlığımız tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim
ve kontroller her geçen gün arttırılarak sürdürülmektedir. Öyle ki 2002 yılında ülke genelinde 1.500 olan denetçi
sayısı 6.825’e ve yine 2000’lerin başında yıllık 39 binlerde gerçekleşen denetim adedi de 2019 yılı itibarıyla
1.124.918’e çıkarılmıştır. Yine vatandaşlarımızın gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili 7x24 ulaşarak şikâyet ve
önerilerini rahatlıkla iletebileceği 174 ALO GIDA hattına toplamda 2 milyondan fazla arama kaydedilmiştir.
Bütün bu çaba ve gayretle amacımız; sağlıklı bir toplum, özellikle okul kantinlerine yönelik uygulamalar ve
öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerle geleceğimizin teminatı gençler ve çocuklarımızın iyi beslenmesi üzerinden
sağlıklı bir yeni nesildir. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.”

7

SAMTİM 68

Çarşamba Arıcılık Kursu
Sertifika Dağıtım Töreni
Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çarşamba Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği
‘Arıcılık Kursu’nu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Toplantı
Salonu’nda törenle verildi. Törende ilk olarak söz alan Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver ŞAHİN,
Halk Eğitim Merkezi olarak hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da istihdama yönelik kurslar açtıklarını
belirterek: “Ocak ayında Arıcılıkla ilgili Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde 2
kurs açtık. Bu kurslarımıza kayıt yaptıran kursiyerlerimizden 84’ü başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı.
Ben tüm kursiyerlerimize bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.
Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman AKMAN ise şunları söyledi: “Arıcılık kursu bizim hayata
geçirmek istediğimiz bir projenin ilk adımı olup bu proje ile Çarşamba’da üretilen Kestane Balını markalaştırarak
önce ülkemize ardından tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kursumuzda bizlere destek olan Çarşamba
Kaymakamlığımız ve Belediyemize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Çarşamba Ziraat Odamız ve Arıcılık
Birliğimize, kurs boyunca işbirliği yaptığımız Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkürlerimi bildiriyorum.”
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da konuşmasında: “Çarşamba İlçe
Müdürlüğümüz, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile güzel bir işbirliği sergileyerek kursu açtı. Bildiğimiz gibi bal hem
üretimi ve hem de tüketimi anlamında ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Öyle ki Ülkemiz, bal üretiminde
dünyada ikinci konumdadır. Dünyada üretilen balın % 6.85’i Ülkemizde üretilmesine rağmen, Dünya Pazarındaki
payımız sadece % 1.1’dir. Dolayısıyla daha çok kaliteli balı üretip Dünya pazarındaki payımızı artırmamız
gerekmektedir. Halen Ülkemizde 8 milyon koloni arı mevcudumuzla 115 bin ton bal üretimimiz vardır. İlimizde
ise toplam 86.500 arı kovanımız mevcut olup 900 ile 1000 ton arasında bal üretimimiz bulunmaktadır. Arıcılığı
daha da geliştirmek adına Bakanlığımız bu konudaki desteklerini her geçen sene artırırken İl Müdürlüğü olarak
bizler de üzerimize düşen ve elimizden gelen her yardımı yapmaya hazırız” dedi.
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Balıkçılıkta Uygulanan
Para Cezalarına Düzenleme
Bakanlığımızca hazırlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Ocak
2020'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre Su Ürünleri Kanunu'na aykırı faaliyetlere
yönelik ceza miktarlarında düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi; “ Yeni kanun ile getirilen değişikliklerin en önemlilerinden
birinin Ek-4’ üncü maddedeki Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) ile kural ihlallerinin tespit edilmesi
olduğunu vurgulayarak, 12 m üzerindeki balıkçı teknelerinin BAGİS cihazı ile devamlı olarak izlendiğini, bu
sistemle yapılan kural ihlallerinin sistem üzerinden tespit edileceğini ve kontrollerde daha etkin olunacağını
belirtti. Sağlam açıklamalarının devamında, mevzuata uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve
yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde
uygulanması için; 9 Ocak 2020 tarih ve 31003 sayılı Resmi Gazete ‘de Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımlandığını belirterek, balıkçılarımızın yeni mevzuatlara uygun hareket
etmeleri konusunda hassas olmaları gerektiğini belirterek, yeni mevzuatların sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını
temenni ettiğini ifade etti.
Yapılan düzenleme kapsamında uygulanacak bazı cezalar şöyle:
* Türlerin avlanma miktarına aykırı faaliyette bulunan kişilere 5 bin lira.
* Türlerin avlanma miktarına aykırı faaliyette bulunan tam boyu 35 metre dâhil daha büyük olan balıkçı
gemilerine 50 bin lira.
* İzinsiz olarak canlı su ürünlerinin yurt içine getirilmesi 1000 adete kadar olanlar için 5 bin lira.
* Endemik veya koruma altındaki türlerin canlı olarak yurt dışına çıkarılması halinde 50 bin lira.
* Balık geçidi yapması gerektiği halde yapmayanlara 250 bin lira.
* Balıkçı barınakları ile barınaklarda bulunan alt ve üst yapıların amaç dışı kullanılması veya
kullandırılması halinde 15 bin lira.
* Avcılığa ait güncel kayıtların tutulmaması veya bulundurulmaması halinde 2 bin 500 lira.cezai işlem
uygulanacaktır.
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Mantar Yetiştiriciliği Kursu
İlimiz İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğümüze tek seferde en fazla müracaatın gerçekleştiği eğitimlerin
başında gelen Mantar Yetiştiriciliği Kursumuza, gerek üretim teknikleri ve gerekse de mantarların gelişme
evreleri ile ilgili genel kültür bilgisi edinmek amacıyla her meslek grubundan yoğun katılım olmuştur.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir: “İl
Müdürlüğümüz tarafından Mantar Yetiştiriciliği ile ilgili bu güne kadar açılan iki kursumuza toplamda 300 kişi
katılmış, katılımcımıza sertifikaları verilmiştir. Edindiğimiz bilgilere göre söz konusu kurslara katılım
sağlayanların %25’i aktif olarak mantar üreticiliği yapmaktadır.
Bugün burada Kurs bitirme sınavına katılıp başarılı olan tüm katılımcıların da ekonomik anlamda veya
hobi anlamında fark etmez sahada üretim faaliyeti gerçekleştirmesini bekliyoruz. Zira özellikle son dönemlerde
artış gösteren ve ister istemez gündemimizi işgal eden tüm grip türlerine karşı bağışıklık sistemi üzerine olumlu
yönde etki eden kültür mantarını insanlarımızın da bol bol ve makul fiyatlara tüketmesi bir başka önemli
beklentimizdir. Bu vesileyle hatırlatmak isterim ki eğitime katılım sağlayan kursiyerlerimize, bundan sonrasında
da teknik anlamda ve mesai gözetmeksizin destek vermeye hazırız.
Kursumuzun sonunda toplamda 479 kişi sertifikalandırılmış olacaktır. 2020-2021 yılında yine DOKAP
Kurumu desteği ile İlimize sektörde eksiğimiz olan Kompost tesisi kazandırılması planlanmış olup, bu tesis
bölgemizde mantar üretimini ve tüketimini farklı bir noktaya getirecektir. Ülkemiz ise 41.000 ton üretimle Dünya
Mantar Üretiminde 16.sırada ve mantar üreticisi sayımız 2000-2500 civarındadır.
Samsunda 70 üreticiyle 115 mantar evinde 1500 tonlara yakın yıllık mantar üretimimiz bulunmaktadır.
Bu proje ile halkımız günlük taze mantar ve sağlıklı proteinle buluşturulmuştur. Yerelde ürett ğ m z mantar ç
pazarda Samsun, Amasya, Ordu, G resun, Trabzon, S nop’un yanı sıra 2017 yılından t baren Gürc stan’a ve
Gürc stan üzer nden de Rusya’ya satılmıştır.2009 yılında başlayan Projemize, İlimiz genelinde toplamda 3
milyon TL’nin üzerimde yatırım yapılmıştır. Bu 3 milyon TL üzeri yatırımın %35‘e yakın kısmında
üreticilerimiz; Bakanlığımız, Kaymakamlıklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu tarafından hibe anlamında desteklenmiştir. Bu bağlamda mantar üretimine verilen hibe
miktarı 1 milyon 250 bin TL olup üretime başlayan hemen her üreticinin her geçen yıl üretim kapasitesini artırdığı
gözlenmiştir.
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Çarşamba ve Terme İlçelerimizde
Organik Gübre Dağıtımı Gerçekleştirildi
Organik Tarımın Geliştirilmesi amacıyla Samsun Valisi Osman KAYMAK, DOKAP Başkanı Yusuf
MENGİ, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü
YILDIRIM, Terme Kaymakamı Murat ZADELEROĞLU, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer URHAL, İl Jandarma
Komutanı J. Alb. İbrahim GÜVEN, Çarşamba Belediye Başkanı Halit DOĞAN, Terme Belediye Başkanı Ali
KILIÇ, Oda ve Dernek Başkanları ile çok sayıda Üreticinin hazır bulunduğu Programın açılış konuşmasını yapan
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi; “Türkiye toplam fındık üretiminin %15,8'inin karşılandığı
İlimizde, halen yılda 137.841 ton fındık üretimi yapılmaktadır. Bu üretim içinde yaklaşık 37 bin 500 dekar alanda,
6 bin 500 ton da Organik Fındık üretilmektedir. Organik Fındık yetiştiriciliği Türkiye’de ilk defa 1994 yılında
İlimiz Samsun’da başlamıştır. O günden bugüne çok yol alınmış ve bugün İlimizde toplamda 1.876 çiftçimizle
63.409 da alanda Organik Üretim gerçekleştirmekteyiz. DOKAP destekli bu Proje kapsamında Çarşamba
İlçemizin 50 köyündeki 689 üreticimizle ve yine Terme İlçemizin 39 köyündeki 274 üreticimizle olmak üzere
hatırı sayılır bir Organik Üretim gerçekleştirilmektedir. Proje protokolü çerçevesinde; İlimiz Çarşamba ve Terme
İlçelerindeki Birliklere üye 372 Organik Fındık Üreticimiz desteklenmiştir. Söz konusu destek kapsamında bu
372 üreticimize 372 ton organik katı gübre ve 900 adet de organik sıvı gübre dağıtımını birazdan
gerçekleştireceğiz. Birlik üyesi 244 çiftçimizin sertifikasyon ücreti de proje kapsamında ödenmiştir.”
DOKAP Başkanı Yusuf MENGİ; “DOKAP olarak 2014-2018 yıllarını kapsayan dönemde, 9 ilimizi
kapsayan eylem planı ile Bölgenin kalkınması için yaptığımız çabalar 2019 yılı sonu itibariyle sonuçlandı. 20212023 eylem planı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık.” İfadelerini kullandı.
Vali Osman KAYMAK: “DOKAP, OKA ve TPDK gibi kurumlar, çiftçilerimizin yeni bilimsel gelişmeler
ışığında daha etkili ve verimli üretim yapmaları için Projeler ortaya koyar. İlimizi de içine alan bu projeler,
çiftçilerimizi ‘daha doğru tarım nasıl yapılır, neler kullanılır ve neler kullanılmaz’ gibi konular hakkında bilgi
sahibi yapmak amaçlıdır. 2019 yılında devletimizin ilimizdeki vermiş olduğu destekler 288 milyon TL’dir. Bugün
dağıtacağımız 400 tona yakın gübre ile de hem fındık üretiminin, hem de sebze üretiminin organik tarımla
yapılmasını sağlayacağız. Bizim, Çarşamba ve Bafra Ovalarımızı korumalı ve çıtayı daha yükseklere
çıkarmalıyız. Bu anlamda bu faaliyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum.”.

11

SAMTİM 68

Çarşamba’da Kadın Çiftçilerimize
‘Sağlıklı Üret Güvenle Tüket’ Eğitimi
Çarşamba İlçemizde; zirai mücadele ilaçlarının kullanımı, ilaç kalıntısı ile bu alandaki tarımsal desteklerin
konu edildiği Kadın Çiftçi Eğitimleri gerçekleştirilmektedir. ‘Çocuklarınız İçin, Sağlığınız İçin Reçete Yazdırın.’
Ve ‘Sağlıklı Üret Güvenle Tüket.’ sloganlarıyla verilen söz konusu Eğitimlerde bugüne kadar 12 mahallede
toplam 156 kadın çiftçimize ulaşıldı.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; “Bildiğimiz gibi Çarşamba
Ovası’nda geniş bir tarımsal ürün yelpazesi bulunmakta. Fındık başta olmak üzere kivi, tarla tarımında buğday
ve silajlık mısır ile örtüaltı ve açıkta sebze yetiştiriciliği bu üretimin başında gelmektedir. Üretimde karşılaşılan
hastalık ve zararlılara karşı kullanılan ilaçların kullanım şekilleri ve satın almadan önce mutlaka reçete
yazdırılarak reçetede belirtilen tavsiyeler doğrultusunda kullanılması gibi önemle üzerinde durulması gereken
konularda Bakanlığımız politikaları doğrultusunda üreticilerimizi bilgilendirme gereği duyduk. Bu kapsamda, şu
ana kadar 12 mahallemizdeki 156 kadın çiftçimize ulaşmış bulunmakla birlikte, 140 mahalleden oluşan
ilçemizdeki tüm mahallelerde ‘Sağlıklı Üret Güvenle Tüket’ sloganı ile Eğitimimizin tamamlanması
planlanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
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Doğum Sonrası Kuzu Ölümlerine Dikkat
Kuzular, Koyunculuk sektörünün karlılığı ve işletmelerin geleceği için son derece önemlidir. Bu sebepledir
ki kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerimiz gerekli ihtimam ve önemi göstermek zorundadır.
Kuzulama öncesi ve sırasında, bölmede kaba ve kesif yem bulunmasının; direkt olarak doğum ağırlığı, süt
miktarı, ana-yavru arasındaki bağın kurulması gibi konularla birlikte doğum sonrası kuzu büyümesi ve koyun
ölümlerini etkilediği bilinmektedir.
Hijyen yeni doğan için son derece önemdedir. Bu bağlamda, hayvan kuzulamadan önce doğum bölmeleri
temizlenmeli ve doğum gerçekleştiğinde de göbek kordonu 2,5-3 cm alttan kesilerek tentürdiyotla iyice
dezenfekte edilmelidir. Doğum sırasında kuzu ve annesi soğuk hava cereyanından da korunmalı ve yavrunun
doğumdan sonra ilk 6 saat içerisinde annesini emerek ilk süt olan ve besin değeri açısından çok kıymetli olduğu
ispatlanan ağız sütünü alması sağlanmalıdır. Yetiştiricilerimizin bazıları ağız sütü ishal yapıyor diye kuzulara
içermemekte ya da az içirmekte ise de bu uygulama tamamen yanlıştır. Zira eğer kuzu ağız sütünü almaz ise
hastalanır ve iyi gelişemez. Kuzular bir haftalık oluncaya kadar annesiyle birlikte doğum bölmesinde kalmalı,
15’inci günden itibaren kaliteli kuru ot veya kuru yonca otu ile kuzu başlangıç yemine geçilerek bir aydan sonra
da imkan varsa meraya çıkarılmalıdır.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir: “Sezon itibarı ile
doğumların başlaması ile birlikte önem arz etmeye başlayan yeni doğan kuzu kayıpları, genellikle hastalık ve
yetersiz bakım besleme kaynaklı olmaktadır. Şap, Brusella, PPR gibi hastalıklara karşı, kuzularımız belirlenen
program çerçevesinde Bakanlığımızca aşılamaya tabi tutulmaktadır. Yetiştiricilerin, İl/İlçe Müdürlüklerimizdeki
hayvan sağlığı personeli tarafından yapılan koruyucu aşılara destek vermesi ve hayvanlarını aşılatması
gerekmektedir. Doğum sonrası kuzu kayıplarına başta da belirttiğimiz gibi büyük oranda yetersiz bakım besleme
sebep olmaktadır. Bunda yetiştirme şekli kadar nemli, sıcak ve soğuk hava ile beslenme önemli rol oynamaktadır.
Yetiştiricilerimiz, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan ki dönemde hayvanlarının bakım ve besleme
koşullarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı işletme verim kayıplarını en aza indirebileceğini
unutmamalıdır.”
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EKMEK İSRAFINA ‘DUR’ DE!
Gerek dünyada gerekse ülkemizde en çok israf edilen gıda ürünlerinde biri maalesef ekmektir. Bununla
birlikte kültürümüzde ekmek öteden beri nimettir. Tarih boyunca da insanoğlunun en çok ürettiği ve tükettiği
gıda ürünü olan ekmek; toplumumuzda aynı zamanda alın terini, paylaşmayı, bereketi ifade ettiği için her zaman
derin bir saygı görür. Hemen her sofraya giren ve kutsal sayılan ekmeğin israfı; çiftçinin buğdayı yetiştirirken
harcadığı emeği, özveriyi ve çabayı görebilen herkesi derinden yaralamaktadır.
Bu anlamda ekmek israfının önlenmesi için; ekmeğin evlere ve kurumlara ihtiyaçtan fazla alınmaması,
toplu yemek yenen yerlerde ekmeğin üstü kapalı veya ambalajlı olarak sunulması, ekmeğin sofralara tüketilecek
kadar ve ince dilimler halinde konulması, fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek üretilmemesi, bayatlamış ekmeğin
uygun yöntemlerle yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi, ekmeğin hayvan beslenmesinde kullanılmaması
veya fırınlarda satılmayıp ertesi gün kalan ekmeklerin ücretsiz ya da daha düşük fiyatla ihtiyaç sahiplerine
verilmesi, ekmeğin doğru yöntemlerle muhafaza edilmesi gibi önlemler ilk olarak akla gelmektedir.
Ekmeğin doğru yöntemlerle muhafazası içinse; gün içinde tüketilecek ekmeğin kapaklı ekmek kutusu,
gıda dolabı veya poşet içinde serin, karanlık ve kuru ortamda saklanması gerekir ve kesinlikle açıkta
bırakılmamalıdır. Bir kaç gün tüketilmeyecek ekmekler, buzdolabının soğutucu veya derin dondurucu
kısımlarında, kilitli buzdolabı poşetlerinde saklanmalıdır. Sıcak havalarda küflenmeyi önlemek için ekmeğin
buzdolabında saklanması tercih edilebilir, Ambalajlı ekmeklerden birkaç dilim alındıktan sonra kalan dilimler
ambalajı kapatılarak saklanmalıdır. Ekmeğin sıcakken poşete konulması, küflenmesine neden olacağından ekmek
soğutulduktan sonra poşete konulmadır. Ekmeğin muhafaza edildiği kutunun veya gıda dolabının düzenli olarak
temizlenmesi gerekir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir: “TMO’nun
rakamlarına göre Türkiye’de günde 90,9 milyon, yılda ise 33,2 milyar ekmek üretilmekte ancak tüketim ise günde
86 milyon, yılda 31;4 milyar adetle sınırlı kalmaktadır. Yani bu durumda kaba bir hesapla günlük 5 milyona yakın
ekmek israf edilmektedir. İsraf, ekmeğin üretim veya tüketim sürecinin herhangi bir aşamasında meydana
gelebilmektedir. Üretilen ekmeğin bir bölümü daha satılmadan fırınlarda, bir bölümü de evlerde veya toplu
yemek yenilen yerlerde satın alındıktan sonra tüketilemeyerek israf edilmektedir. Gıda denetimlerimiz sırasında
görmekteyiz ki özellikle lokantalarda ciddi bir israf göze çarpmaktadır. Dönerciler, kebapçılar, servislerin altına
üstüne lavaş, pide gibi bol miktarda ekmek koyup getirerek tüketilmeyen büyük bir kısmının israfına sebep
olmaktadırlar. Ekmeğin israf edilmesinin gerek inancımızda ve gerekse kültürümüzde hoş görülemez
davranışlardan biri olduğu herkes tarafından kabul edilmekte ancak bu durumun kötü niyetten ziyade ihmal,
bilgisizlik ve dikkatsizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir.”
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2019 YILINDA 18.658 ADET DENETİM
VE KONTROL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, İlimizde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri ile
ilgili yaptığı açıklamada “İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve
Yem Kanunu doğrultusunda tarladan sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında vatandaşlarımızın sağlığının
korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla;
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 168 adet gıda kontrol görevlisiyle 2019 yılı içerisinde 12.172 adet
gıda işletmesine yönelik, gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikâyet üzerine 18.658 adet denetim ve kontrol
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde, 992 adet gıda ve yem numunesi alınmış ve denetimlerde
uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 Sayılı Kanun kapsamında 185 adet idari işlem karşılığında 1.700.437.TL
idari para cezası uygulanılmıştır.
Vatandaşlarımız tarafından Alo 174 Gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde 2019 yılı içerisinde 689
bildirim alınmış, yapılan denetimlerde sonucunda olumsuzluk tespit edilen49 işletmeye idari para cezası
uygulanılmıştır. Tüketicilerin asıl denetçi olduğunu belirten İl Müdürümüz tüm vatandaşlarımıza Alo174 Gıda
Hattına müracaatta bulunarak görmüş oldukları aksaklıkları bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.
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HAYGEM Müdür Yardımcısı Erol
BULUT’un Samsun Hayvancılık Sektörel
Değerlendirme Toplantısı
Hayvancılık faaliyetleri ile ilgili ilimizde değerlendirme yapmak üzere Bakanlığımız Hayvancılık Genel
Müdür Yardımcısı Erol BULUT, İl Müdürlüğümüz yetkilileri ve ilimiz hayvancılık sektör temsilcileri ile
görüşmeler yaptı. Samsun ilinde hayvancılık alanında faaliyet gösteren üretici ve yetiştirici birlikleri ile "Sektörel
Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Samsun İli Damızlık
Manda Yetiştiricileri Birliği, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Samsun ili Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği, Alaçam Süt Üreticileri Birliği, Bafra Süt Üreticileri Birliği, Havza Süt Üreticileri Birliği,
Ladik – Kavak Süt Üreticileri Birliği, Terme Süt Üreticileri Birliği, Vezirköprü Süt Üreticileri Birlik Başkanları
ve birlik çalışanları ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü personeli katılım sağladı.
İl Müdürlüğü görevine yeni başlaması münasebetiyle İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM’a hayırlı olsun
dileklerinde bulunan HAYGEM Genel Müdür Yardımcımız Erol BULUT, İl Müdürlüğü toplantı salonunda
yapılan paydaş toplantısında, Bakanlığımızın çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Toplantı sonunda Genel Müdür
Yardımcısı Erol BULUT, Samsun ilindeki hayvancılığın durumu ile ilgili sektör temsilcilerinden bilgi alarak,
Bakanlığımızın hayvancılık desteklemeleri, üretim ve pazarlama sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Konu ile ilgili olarak İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da "İlimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin daha ileri
seviyelere getirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğini” ifade etti.
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İl Müdürlüğümüzde
Yangın Eğitim ve Tatbikatı
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi çalışmaları kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Personelimize
yönelik olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 24.02.2020 tarihinde Yangın
Eğitim Tatbikatı verilmiştir.
Bir yangın anında nasıl davranılacağı, öncesinde ne gibi önlemler alınacağı konularının anlatıldığı slaytlar
eşliğindeki Teorik Bilgilendirme ve ardından Kurumumuz bahçesinde yapılan Yangın Tatbikatı olmak üzere iki
bölümden oluşan Eğitimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet AŞIKOĞLU sabah ve öğleden
sonra olmak üzere iki ayrı gruba vermiştir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları
söyledi: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili
hükümleri uyarınca Kurumumuzda verilen bu ve benzeri Eğitimlerle; Personelimizin, olası bir yangın anında
nasıl davranacakları ve gerek yangına sebebiyet verebilecek ve gerekse de oluşan yangını daha da büyütebilecek
riskleri tanımaları konusunda olabildiğince bilgilendiklerini düşünüyorum. Bildiğimiz gibi yangın tek başına
gelişen bir afet olabildiği gibi, deprem gibi doğal afetler sonrası rastlanan ikincil afetlerden biri olarak da
karşımıza çıkabilmektedir. Çığ, deprem gibi afetlerle üzüldüğümüz bugünlerde Milletimize baş sağlığı ve geçmiş
olsun diyor, Allah bir daha hiçbir afet göstermesin diye de temenni ediyorum. Elbette ki tedbir bizden. Bu
anlamda Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına verdikleri bu faydalı eğitimden dolayı tebrik
ve teşekkürlerimi sunar, zor görevlerinde başarılar dilerim.”
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Koronavirüse Karşı Hijyen Denetimleri
İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerince Gıda Kontrol Ekipleri tarafından 7/24 esaslı gıda denetimleri
koronavirüs salgını döneminde de hız kesmeden devam etmektedir. Gerek ilçe belediyeleri gerekse Büyükşehir
Belediyesinin kolluk gücü olarak destek verdiği denetimler, Gıda Hijyen Yönetmeliği esaslarına bağlı olarak
yürütülmektedir. Bu kapsamda iş yerinde çalışan personeller Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre
bilgilendirilmektedir.
Eğitim konuları; personel, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, gıdalarda bozulma ve
bulaşmalar ayrıca sanitasyon ve zehirlenmeler konularını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir. Bu çerçevede
20.03.2020 tarihinde İl Tarım Müdürlüğü denetim ekibi il müdürümüz ve şube müdürünün katılımı ile
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün desteği ile merkez ilçelerimizde üretim yerleri denetimi yapılmıştır.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM “05.03.2013 tarihinde yayınlanan
hijyen yönetmeliği çerçevesinde o günden bu güne kadar üretim yerlerinde, toplu tüketim yerlerinde, toplu satış
yapan işletmelerde, okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışanlara verilmiş olan hijyen eğitimlerinin ve bu
çerçevede yapılan hijyen denetimlerinin ne kadar önemli olduğunu bugün görmekteyiz. Bu gün ortaya çıkan ve
dünyayı tehdit eden Koronavirüse karşı on altın kuralımızla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu günden sonrada
bütün il ve ilçelerimizde rehberlik ve eğitim amaçlı denetimlerimiz devam edecektir. Koronavirüse karşı bu
süreçte alınan tedbirlere hassasiyetle uyalım, uymayanları uyaralım.” demiştir.
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İlçelerimizde Devlet Destekli TARSİM
Bilgilendirme Toplantıları
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile TARSİM Karadeniz Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle ile Alaçam,
Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Tekkeköy, Çarşamba ve en son olarak da Ayvacık İlçelerimizde TARSİM
Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılar boyunca, Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM)
uygulamaları ile ilgili çiftçilerimizi bilgilendiren TARSİM Karadeniz Bölge Müdürlüğü Yetkilileri;
Üreticilerimizin ürünlerini sigorta yaptırarak (dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem vb.) tabii
afetlerin getireceği zararların karşılanabileceğini belirtti. Yetkililer; bahsi geçen doğal afetler için yapılacak
sözleşmelerde primin yüzde % 50'sinin Devletimiz tarafından karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası meydana
gelen zararın ise % 90’a kadar olan kısımlarının da TARSİM tarafından karşılanabildiği konusunda üreticilerimizi
bilgilendirdiler. Ayrıca İlçe bazlı kuraklık sigortasında% 60 oranında meyvecilikte hassas bir konu olan don
riskine karşı Devlet desteği olarak % 67 oranında pirim desteği verilmekte olduğunu hatırlatan TARSİM
yetkilileri; sistem büyüdükçe, kapsama aldığı riskleri de genişletmeye devam edeceğini hatırlattılar.
Konu ile ilgili açıklama yapan; İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Son yıllarda yaşanan
küresel iklim değişikliği etkisiyle oluşan kötü hava şartları ilimizde de önemli oranda yetiştirilen tarım ürünlerini
olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım Sigortaları çiftçi bilgilendirme toplantılarına bu yıl fındık üretiminin
ağırlıklı yapıldığı ilçelerimizden başladık. Fındık ürününü tarım sigortası yaptırmak için son tarih olan 10
Mart 2020 olarak belirlenmiş orsada son güne kadar beklemeden Sigorta (TARSİM) yaptırmaları
üreticilerimizin lehine olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isterim. Sigorta priminin yarısı devletimiz
tarafından ödenmektedir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak: Bir ton fındık ürünün sigorta bedeli 100
TL. Olsun. Bu tutarın yarısını Devlet ödüyor, geri kalan yarısını da çiftçimiz 5 eşit taksitte ödemektedir.
Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimiz TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 Sayılı
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet yardımlarından istifade edemeyeceklerdir. Değerli
çiftçilerimiz bu hatırlatmalar ışığında sadece yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/İlçe
Müdürlüklerimize başvurarak, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların güncellenip,
ardından yetkili sigorta acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır.”
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İlimiz Fındık ve Diğer Kültür Bitkileri
Yetiştiriciliğinde Kapıdaki Tehdit:
Kahverengi Kokarca
Ülkemizde fındık; 400 bin ailenin geçimini sağlamakta olup yaklaşık 8-9 milyon insanı doğrudan
ilgilendirmektedir. Kahverengi kokarca Ülkemize ilk defa, 2017 yılında Gürcistan’dan giriş yapmış, 2019
yılında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve İstanbul’da görülmüştür. Tüm istilacı türler de olduğu
gibi Kahverengi kokarcanın da hızlı üreme ve popülâsyonunu artırma, farklı iklim koşullarına adaptasyon
yeteneğinin yüksek oluşu, yüksek uçma yeteneği ( yaklaşık 100 km), doğal düşmanlarının olmayışı ve ticari
yolla( nakliye) kolaylıkla yayılması gibi özelliklerinden dolayı mücadelesi çok güç ve zahmetlidir.
“Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri Tarımı için Potansiyel bir Tehdit: Kokulu Böcekler” konulu Uluslararası
Çalıştay, 28-29 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda; çeşitli ülkelerden katılımcıların
yanı sıra organizasyonda yer alan OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal TUNCER “ Türkiye
Fındık Bahçelerinde Pis Kokulu Böcek Sorunu ve Kahverengi Kokarcanın Türk Tarımı İçin Önemi” konulu bir
sunum yapmıştır. Tuncer yaptığı konuşmada; Pis kokulu böceklerin çok sayıda bitkide beslenme yeteneği olan
5000 farklı türünün olduğu, bu türler içerisinde farklı bir tür olan Kahverengi kokarcanın son derece istilacı bir
tür olduğu, çok kısa bir sürede yayılma ve 300’den fazla kültür bitkisinde zarar yapma kapasitesine sahip
olduğunu belirtmiştir. Tuncer ayrıca; zararlının Türkiye’de öngörülen biyolojik yaşam döngüsünün Ocak-ŞubatMart kışlama, Mart-Nisan-Mayıs ergin çıkışı, Haziran-Temmuz yumurtlama, Haziran-Temmuz- Ağustos
nimfler, Ağustos-Eylül-Ekim yeni nesil erginler, Eylül-Ekim-Kasım 2. Generasyon yumurta, nimf, ergin ve
Kasım-Aralık kışlama dönemi olabileceğini ifade etmiştir. Araştırmacı; zararlının, Ülkemizde en çok görüldüğü
Artvin İli’nde 1 döl verirken, Samsun’da 2 döl vermesinin öngörüldüğünü, İlimizde risk altındaki ürünlerin başta
fındık olmak üzere şeftali, kayısı, kiraz, elma, armut üzüm, domates, biber, fasulye, mısır, soya, çeltik ve buğday
olduğunu, sadece fındıkta %30 civarında zarar yapmasının beklendiğini sözlerine eklemiştir. Tuncer, öncelikle
Türkiye’de zararlı risk haritasının ivedilikle oluşturulmasının gerektiğini ve yapılacak biyolojik mücadele ve
doğal düşman çalışmalarının süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili yaptığı açıklamada; İlimiz tarımı için ekonomik anlamda
ciddi tehdit olan Kahverengi kokarca ile ilgili eğitim –yayım ve survey çalışmalarının 2018 yılından itibaren hız
kesmeden devam ettiğini, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen tuzaklarla Terme,
Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy ve Ondokuzmayıs İlçelerinde toplam 17 tuzakta haftada iki kez kontrol edilerek
zararlı takibinin yapıldığını belirtmiştir. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan eylem planı çerçevesinde İl ve İlçe
Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar marifetiyle, Kahverengi kokarcanın aktif hale geçebileceği Mart
ayından itibaren ekonomik öneme haiz başta fındık olmak üzere meyve, sebze, soya, mısır, çeltik, buğday vb.
kültür bitkileri alanlarında sürveyler yapılarak, zararlı ile mücadele çalışmalarının yürütüleceğini ifade etmiştir.
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OKA Destekli Manda Sütü
İşleme Üretim ve Pazarlama Tesisi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2019 teklif çağrısı olan “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm
Mali Destek Programı” kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama Projesi, OKA tarafından
onaylanmış ve 10.12.2019 tarihinde de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda OKA Genel Sekreteri Mevlüt
ÖZEN ve Tarım ve Orman İl Müdürümüz Bayram AY tarafından imzalanmıştır.
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Turgut GÜLER’in Koordinatör olduğu
ve Veteriner Hekim Ersel Reha EREN ile Ziraat Mühendisi Nazlı SAYAR YAPAR tarafından hazırlanan Proje,
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Samsun Damızlık Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülecektir. Projenin
toplam katkı miktarı 493.354,97 TL olup Samsun İlimiz Bafra ilçesinde kurulacak Manda Sütü işleme üretim ve
pazarlama tesisi ile Mozzarella peyniri ve dondurma ürünleri yapılması ve satışı amaçlanmakta ve buradan elde
edilecek ürünlerle manda sütüne katma değer kazandırılarak üreticinin de manda yetiştiriciliğine ilgisinin
artırılması hedeflenmektedir.

TADB Satış Belgesi
Süre Uzatım Belge Bedelleri
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının resmi web sayfasından yapılan duyuruda ’’Süre uzatım bedellerinin
yatırılması noktasında zorluklar yaşandığı, her ne kadar belge bedellerinin internet bankacılığı üzerinden
yatırılması imkânı olsa da belge sahibi vatandaşlarımızın büyük bir kısmının bu yolu kullanamadığı, bankalara
müşteri kabulüne virüsle mücadele kapsamında sınırlama getirildiği, işyeri kapatma tedbirleri nedeniyle belge
sahibi vatandaşlarımızın ekonomik zorluk içerisine düştüklerini ifade ettikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle Tarım ve
Orman Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılmış ve süre uzatımı uygulamasına geçilmiştir.
Konu hakkında bir açıklamada bulunan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM “Yurt genelinde uygulanan
koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de
alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla, 2020 yılı süre uzatım
işlemleri için belge bedeli yatırılmasının son günü, Bakanlık Makamının olurları ile 31/05/2020 olarak
güncellenmiştir. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgi sahibi olarak yeni tarihe göre uygulama yapmaları yerinde
olacaktır.’’ dedi.
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Tarımsal Eğ t m ve Öğret m n
174. Yıl Dönümü
Ülkemizde, 10 Ocak 1846'da ilk Ziraat Mektebinin açılmasıyla başlayan Tarımsal Eğitim ve Öğretimin
174. Yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM
şunları söyledi; "Bilindiği gibi Türkiye'de modern anlamda Tarımsal Eğitim ve Öğretim serüveni ilk defa Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Yeşilköy'de Ayamama Çiftliğinde açılan Ziraat
Mektebi ile başlamıştır. Sonrasında 1891 tarihinde, bugünkü anlamıyla yükseköğrenim sayılabilecek düzeydeki
Bursa Ziraat Mektebi ile 1893 tarihinde de İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi açılmıştır.
Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar faaliyetine devam eden bu okullardan Halkalı Ziraat Mektebinden
mezun birçok genç, 1923 yılından itibaren yurt dışına öğretim ve modern araştırma yöntemlerini öğrenmeleri için
gönderilmiştir. 1927 yılında Almanya'ya eğitim öğretime giden gençlerle oradan gelen hocaların oluşturduğu bir
Bilim Kurulu, ülkemizin tarımsal durumunu incelemiş ve birçok önerinin yanında modern bir Zirai
Yükseköğretimin açılmasını da önermiştir. Bu öneri üzerine 1927 yılında bir yasa çıkartılarak, çağdaş anlamda
Tarımsal Yükseköğretimin temelleri atılmıştır. Daha sonra Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş ve
kurumun çok modern binaları ve laboratuvarları kısa zamanda tamamlanmış ve çağdaş anlamda Türkiye'nin ilk
yükseköğretim kurulu olarak 30 Ekim 1933 yılında kapılarını açmıştır. 1946 tarihli Üniversiteler Yasası ve 1948
yılında çıkarılan Üniversiteler Ek Yasası ile bu Enstitü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi haline gelmiştir.
Sonrasında 1955 yılında Ege, 1957 yılında Atatürk, 1967 yılında Çukurova Ziraat Fakülteleri açılmış ve bunları
bugün sayıları 40'ı bulan değişik isimlerde diğer ziraat fakülteleri izlemiştir.
Son yıllarda ülkeler arası mücadelenin enerji kaynakları alanından hızla çıkarak su ve gıda gibi temel
besin kaynaklarına yöneldiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle Ziraat Fakültelerinin öneminin gıda, tarım ve
hayvancılık alanında nitelikli ve kaliteli işgücü talebinin karşılanmasına yönelik gereken çalışmalar önemini bir
kat daha arttırmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de' Milli ekonominin temeli Ziraattır' sözü ile tarım
sektörünün ülke ekonomisindeki önemine ve katkısına daha ilk günlerden vurgu yapmıştır.
Günümüzde de tarım sektörü istihdam ve ihracat olanağı sağlama, üretim değeri oluşturma, gelir kaynağı
ve endüstriye ham madde sağlama ve ulusal beslenmeye katkı sağlama gibi pek çok temel konuda dünyadaki
stratejik önemini korumaya ve arttırmaya hızla devam etmektedir. Bu nedenle, küreselleşen dünyada gelişimini
sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi, desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin
sağlanması gerekmektedir. Bu noktada tarım sektörünün 'bilimsel bilgi temeline dayalı' olması önem
kazanmaktadır. Samsun İlimiz, ülkemizin en çok tarımsal faaliyetin yapıldığı illerimiz arasındadır. İklim
özellikleri, zengin ürün çeşitliliği ve kirlenmemiş temiz toprakları ile ilimizin güvenli gıda ihtiyacını
karşılanmakta, hem de ülkemiz insanlarına daha kaliteli ve temiz gıda sağlama imkânına sahip bir il potansiyeli
göstermektedir. İlimizin coğrafi ve toprak yapısı ile ekolojik özelliklerinden kaynaklanan ürün çeşitliliğinin yanı
sıra, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki değişim, su ürünleri ve balıkçılığa yapılan yatırımlar, her şeyden
önemlisi yetişmiş işgücü bakımından yüksek potansiyele sahiptir.
Biz bir taraftan tarımsal üretimimizi büyütürken, bir taraftan da tarımsal sanayimizin katma değeri
yüksek üretim yapan içeriğe kavuşturmalıyız. Bu anlamda, tarımsal eğitimin niteliği ve kurumsal kültürü büyük
önem taşımaktadır. Amaç, üretimi kaliteli kılmak ve daha az alanda büyük üretim gücü yakalayabilmek ve
çiftçilerimizin gelir seviyesini daha da yükseltmektir. Bu bağlamda geçmişten bugüne Türkiye Tarımının
gelişmesinde büyük emeği olan herkesle birlikte Akademik Camiaya ve diğer ilgili ve yetkililere teşekkürü borç
biliyorum."
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Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi
İl Müdürlüğümüz Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi koordinesinde 7126 sayılı Sivil
Savunma Kanunu ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri
doğrultusunda Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi düzenlenmiştir. Kurumumuz Acil Durum
Ekipleri’nden İlk Yardım Ekibine yönelik olarak düzenlenen Eğitim, İlkadım Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğünce ve Eğitmen Sayın Filiz AVCI tarafından 3-6 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda verilmiştir.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi: “Halk Eğitim Merkezi tarafından, hafta boyunca
Kurumumuzda gerçekleştirilen Temel İlk yardım Uygulamaları Eğitimi’nde; afetlerde ve acil durumlarda
kazalara maruz kalan insanlarda hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin
sağlanması, yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin kolaylaştırılması gibi ilk yardımın
temel amaçlarının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Deprem ve çığ gibi doğal afetlerle zor günlerden geçtiğimiz
süreçte, bu vesileyle hem Ülkemize başsağlığı diler ve hem de inşallah gerekmemesini temenni ederek başka afet
ve kazalara karşı tedbirli ve bilinçli olmamız gereğinin altını çizmek isterim.“

Tek Tırnaklı Hayvanların
Kimliklendirilmesi Eğitim Toplantısı
03.03.2020 Salı günü Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda saat 10.00’da, Bakanlığımız Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Cüneyt
TURAN ve Veteriner Hekim Hüseyin EŞ tarafından “Turkvet- Vetbis ve Tek Tırnaklı Hayvanların
Kimliklendirilmesi” ile ilgili bir Eğitim Toplantısı yapılmıştır.
İlçe Müdürlüklerimizde görevli nöbetçi personel harici tüm veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve
teknisyenlerinin katılım sağladığı Toplantının açılış konuşmasını İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yapmış ve
şunları söylemiştir: “Veteriner hekim, veteriner sağlık tekniker ve teknisyen arkadaşlarımız sahada en çok
bulunan ve üreticilerimizle en çok irtibatta olan meslek grubudur. Çalıştıkları ortamlar, kimyasal malzemeler ve
çalışma saatleri itibarıyla zahmetli ve riskli de bir alandır. Özverili çalışmalarını takip ediyor, hayvan
hastalıklarının önlenmesi ve koruyucu hekimliği önemsiyoruz. Bugün artık tüketicilerin besin güvenliği
konusunda giderek artan hassasiyetleri sonucu hayvan sağlığı ve hayvansal ürünlerin güvenliğiyle ilgili; ürünlerin
kaynağı ve üretim aşamalarının izlenmesi gibi konularda daha fazla bilgi sahibi olma istekleri artmaktadır.
Hayvan tanımlama ve izlenebilirlik sisteminin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Hayvan hareketlerinin
kontrol altına alınması ve takibi ile hastalıkların önlenmesi ve izlenmesinde veri tabanı oluşturulması yine
önemlidir. Bu anlamda sahada özveriyle çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildiriyorum.”
Toplantıda İlçe Müdürlüklerimizden katılan personele, Turkvet- Vetbis ve Tek Tırnaklı Hayvanların
Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik gereği; 2020 yılında ilk defa Ülkemizde ve İlimizde yapılacak
olan Tek Tırnaklı Hayvanlara Çip Takılması ve Kimliklendirme İşlemleri kapsamında Turkvet- Kayıt Sistemi
içerisinde yer alan Tek Tırnaklı Kayıt Ekranı ile ilgili bir de bilgilendirme yapıldı.
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Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin talimatı ile Bakanlığımıza bağlı 81 İl ve İlçe
Müdürlükleri tarafından Gıda Güvenilirliğine yönelik eş zamanlı olarak 17 Şubat 2020 itibarıyla başlatılan Ürün
Bazlı Gıda Denetim Seferberliği 22 Şubat Cumartesi günü sona ermiştir.
İl Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Müdürlüklerimizdeki 176 gıda denetim uzmanı tarafından Samsun
genelinde yürütülen Ürün Bazlı Gıda Denetimleri, 17 Şubat 2020’de Süt ve Süt Ürünleri Üreten iş yerleri ile
Takviye Edici Gıda Üretimi yapan İş yerlerinde başladı. Sonrasında, sırasıyla; 18 Şubat’ta Et ve Et Ürünleri
Üreten İş yerleri, 19 Şubat’ta Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamul Üreten iş yerleri, 20 Şubat’ta Kasap ve
Şarküteri ile Bakkal- Market-Takviye Edici Gıda Satış Yerleriyle Aktarlar- Market- Büfe gibi iş yerleri, 21
Şubat’ta Üniversiteler dâhil olmak üzere Okul Kantinleri ve Yemekhaneleri ile son olarak da 22 Şubat 2020’de
Lokanta, Restoran, Dönerci, Fastfood vb. Toplu Tüketim Yerlerinde denetimler titizlikle sürdürüldü.
Denetimlere bizzat katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili
açıklamasında şunları söyledi: “Bakanlığımız talimatı ile 17- 22 Şubat arasında 81 İlimizle eş zamanlı olarak İlİlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda denetim uzmanı personelimizin gerçekleştirdiği Gıda Denetimleri sona
ermiştir. İlk gün Süt ve Süt Ürünleri ile Takviye Edici Gıda Üreticileri olmak üzere, sonraki günlerde sırasıyla;
Et ve Et Ürünleri Üreten İş yerleri, Ekmek ve Unlu Mamul Üreten İş yerleri, Kasap ve Şarküteri ile BakkalMarket- Büfeler, Okul Kantinleri ve Yemekhanelerle Lokanta, Restoran, Dönerci, Fastfood tarzı Toplu Tüketim
Yerleri denetlenmiştir. Yapılan denetimler soncunda, İlimiz genelinde toplam 1251 denetim gerçekleşmiş ve bu
denetimlerde İlimiz ve İlçelerimiz genelinde 26 olumsuzluk kaydedilerek, 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu
kapsamında yasal yaptırımlar noktasında harekete geçilmiştir. Denetimlerimizin bu bir haftalık süreçle sınırlı
olmadığını; vatandaşlarımızın gıda üzerine çalışan üretim, satış ve toplu tüketim noktaları ile buralardan tedarik
ettikleri ürünlerde görmüş oldukları eksik ve kusurları ALO 174 Gıda İhbar Hattı’na 7 gün 24 saat bildirmeye
devam edebileceklerini ve etiket okuryazarlığı ile ürünlerin içerikleri hakkında fikir edinebileceklerini
hatırlatarak sağlıklı gıda bilinciyle sağlıklı günler diliyorum.”
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Yasadışı Su Ürünler Avcılığıyla Mücadele
Kapsamında Çapraz Denet m
Samsun ilinde yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun il
Müdürlüğü koordinasyonunda 27.01.2020- 29.01.2020 tarihleri arasında Samsun, Ordu ve Giresun illerinde Su
Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından rutin kontrollerin dışında çapraz ve eş zamanlı denetim ve kontroller
gerçekleştirilmiştir.
Denizden ve karadan yürütülen operasyon kapsamında, denizde denetim başta olmak üzere balıkçı
barınakları, balık hali, soğuk hava depoları, perakende satış yerleri ve yol güzergâhlarında sıkı denetimler
yapılmıştır.
Yapılan denetimler sonucunda 40.000 TL tutarında 8 adet idari para cezası uygulanmış olup, yasal boy
limitinin altında olduğu tespit edilen Mezgit, Barbun ve Kefal balıkları başta olmak üzere takribi 1,5 ton su
ürününe el konulmuş olup; el konulan su ürünleri Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk
Esirgeme Kurumu ile Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Huzurevine bağışlanmıştır.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM,yapılan denetimlere ilişkin yaptığı
açıklamada; “Gelecek nesillerin su ürünleri kıtlığı yaşamaması ve bol balık tüketebilmesine destek olmak için
vatandaşlarımızın denetime katılmalarını, su ürünleri satış yerlerinden veya reyonlarından su ürünü alırken boy
ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünlerin alınmamasını, perakendecilerin küçük boyda balık satışı
yapmaması ve boy ve zaman yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını” beyan ederek
Balıkçıların getirilen düzenlemelere uymalarını istedi.
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Soya Tohumu Dağıtımı
İl Müdürlüğümüzce “Samsun ili Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra İlçeleri Soya
Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan yağlı tohumlar üretimine ivme
kazandırmak, ilimiz soya ekiliş alanlarını artırmak, birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştirilen soya alanlarında
verimi artırmak amacıyla ilimiz Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra ilçelerinde soya üretimi yapacak
üreticilere dağıtılmak üzere soya tohumu alımı yapılmıştır. Bu ilçelerimiz, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modeli kapsamında üretimi desteklenen ilçelerden olup ilimizde de üretimde ön plana
çıkmaktadırlar.
Dekara 8-10 kg civarında tohumluk kullanımı ile 3000 dekar alanda proje kapsamında soya üretimi
gerçekleştirilecektir. Üretim sezonu boyunca ekim alanları takibi yapılarak eğitim yayım çalışmalarına da ağırlık
verilerek, soya üretiminin ilimizde, dolayısıyla ülkemizde artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Samsun ili
Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra ilçeleri Soya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 27,5
ton Arısoy çeşidi soya tohumluğu, 500 kg Yemsoy (slajlık) çeşidi soya tohumluğu, 2 ton Samsoy (KTAE
Müdürlüğü) çeşidi soya tohumluğu alınmış ve ekim öncesi Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra
ilçelerimizde üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Konuyla ilgili İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM “Soya bitkisi, ülkemize ilk kez 1930’lu yıllarda girmiş
ve uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmıştır. Son 20 yılda uygulamaya konulan 2. Ürün
Projesi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinin sulanır alanlarında yetiştirilmeye başlanılan soyanın tarımı bugün için
ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesinde yapılmaktadır. Adana ve Osmaniye illeri, Türkiye soya üretiminin % 8085’ini karşılamaktadır. Ancak son yıllardaki soya üretimimiz 100-150 bin tona düşmüş olup, çiftçilerimizin bu
değerli ürünü daha fazla tanıması ve ekim nöbetinde yer vererek, soya üretimini yaygınlaştırması gerekmektedir.
Samsun ilinde 2019 yılında 17.033 da alanda üretim yapılmış 299 kg/da verimle 5093 ton soya elde edilmiştir.
İlimiz Terme ilçesinde 12.663 da alanla ilk sırada 1.303 da alanla Bafra ikinci sırada yer almaktadır. Yağlı
tohumlu bitkiler içerisinde yer alan soyada 2019 yılı fark ödemesi destekleme birim fiyatı 0,6 TL/kg’dır. Soya
üreticilerine Mazot Gübre Desteklemelerinde 30 TL/da (mazot 26 TL, gübre 4 TL) ödenirken sertifikalı soya
tohumu kullanan üreticilerimize 20 TL/da. Destek verilmektedir. 2019 yılında sertifikalı soya tohumu kullanan
Çarşamba (34),Terme (28) ve Tekkeköy (1) ilçelerinden toplamda 63 üreticiye 2.019 da alanda toplam 40.395
TL destek verilmiştir. Sertifikalı Soya üretimini yapan çiftçilerimize 0,35 TL/kg. üretim desteği verilmektedir.
Bakanlığımızın da destekleme kalemlerinde önemli bir yeri olan soya konusunda İl Müdürlüğümüz de yerel
imkanları kullanarak çiftçimizi sertifikalı tohumluk kullanımı konusunda destekleyerek önemli bir adım
atmaktadır. Tüm çiftçilerimize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” demiştir.
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Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen
Kuralları Konulu Eğitimler
Samsun İlimizin 17 İlçesinde verilmesi hedeflenen “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane,
kantin, kafeterya vb. gıda işletmesi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarının ilki 31 Ocak 2020
tarihinde Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenmiştir.
Canik İlçesine bağlı eğitim öğretim kurumlarının kantin ve yemekhanelerinde çalışan ve kendilerine
eğitim sertifikası verilecek olan 47 personelin katılım sağladığı‘Hijyen Eğitimi’ konulu söz konusu hizmet içi
eğitimde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi personelinden Gıda Mühendisi Güler Yasemin
ÜSTÜN ve Canik İlçe Müdürlüğü personelinden Gıda Mühendisi Ünal ÇALIŞKAN eğitimci olarak görev
almışlardır.
Gıda Mühendisi Güler Yasemin ÜSTÜN’ün yaptığı sunumda; “İlgili mevzuat, hijyenin tanımı, gıda
işletmelerine (genel hijyen, ekipman, personel tuvaletleri, soyunma odaları, sosyal alanlar vb.) yönelik tedbirler,
personelin kendisine ve gıdanın kendisine yönelik uygulanacak (depolama, hazırlama, pişirme, sunum gibi) özel
hijyen gereklilikleri” konularına yer verilmiştir. Eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu altında ve
belirlenen tarihlerde diğer ilçelerimizde de düzenlenecek olup konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz
İbrahim SAĞLAM şunları söylemiştir:
“Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerek Bakanlığımızca yürütülen ve amacı; Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb.
gıda işletmelerinin özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmi kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek
olan ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nin, ‘Eğitim’ başlıklı maddesinin ilgili fıkrası
gereğince eğitim çalışmaları Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık
Müdürlüğü’nün işbirliği ile yürütülmektedir.
Kurumumuz olarak üretimden tüketime tüm aşamalarda Güvenilir Gıda konusunda titizlikle
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlgili Birimlerimiz, gerek (gıdanın üretildiği, tüketildiği, satışının yapıldığı)
genel alanlarda ve gerekse de okul kantinlerinde titizlikle yaptıkları rutin denetim ve kontrollerinin yanı sıra;
Okullarda düzenli aralıklarla verdikleri eğitimle de ellerinden geleni yapmaktadır. Okul Kantinlerinin,
geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin sağlıklı yetişmesi adına ihmale gelmeyecek bir konu olduğunu
düşünmekteyiz ve bu konu Bakanlık politikası olarak şansa bırakamayacağımız kadar hassas bir konudur.
Bu anlamda Eğitimi gerçekleştiren personelimize teşekkürlerimi bildirir, konuya ciddiyetle eğilmeye
devam edeceğimizi belirtmek isterim.”
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Silajlık Mısır Tohumluğu Dağıtımı
Samsun’da Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında öncelikli olarak İlimizde Mera
Islah ve Amenajman projeleri yürütülen Alaçam (Gökçeboğaz), Bafra (Kaygusuz), Bafra (Emenli), Bafra
(Osmanbeyli), Bafra (Elifli), Çarşamba (Akçatarla), Çarşamba (Yukarı Dikencik), Havza (Ortaklar);
Ondokuzmayıs (Engiz), Ladik (Çadırkaya) mahallelerimiz çiftçilerine ve İlimizde Silajlık Mısır üretim yapan
çiftçilerimize Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Geliştirilmesi amacıyla 6.000 kg silajlık mısır tohumluğu dağıtımı
yapıldı. 19 Mart 2020 Perşembe günü Bafra Çetinkaya Tarım Kredi Kooperatifinden Alaçam, Bafra, Çarşamba,
Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Yakakent İlçelerimiz çiftçilerine teslim edilmek üzere İlçe
Müdürlüklerimiz teknik elemanlarına 3.660 kg (305 paket) silajlık mısır tohumlukları ve 20 Mart 2020 Cuma
günü Havza Tarım Kredi Kooperatifinden Asarcık, Atakum, Canik, Havza, İlkadım, Kavak, Vezirköprü ve Ladik
İlçelerimiz üreticilerine teslim edilmek üzere İlçe Müdürlüklerimiz teknik elemanlarına 2.340 kg (195 paket)
silajlık mısır tohumlukları teslim edilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVİD – 19 salgını nedeniyle
alınan tedbirler dikkate alınarak 2019 yılı bütçesinden 140.000 TL karşılığında alımı yapılan toplam 6.000 kg
(500 paket) silajlık mısır tohumluğu İlçe Müdürlüklerimiz teknik elamanlarına ilimiz üreticilerine dağıtılmak
üzere teslimleri yapılmıştır. Proje sayesinde 3.000 dekar alanda silajlık mısır üretimini gerçekleşecek olup, 18
bin ton mısır silajının üretimi hedeflenmektedir. Proje kapsamında üretim yapan çiftçilerimiz bu sayede 5 milyon
400 bin TL civarında gelir edecek ve Silajlık Mısır üretimi yaptığı alanlardan 300 bin TL Yem Bitkisi Destekleme
Ödemesi alacaktır. Konuyla ilgili İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM “Hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu
ilimizde yem bitkileri tarımını geliştirmek amacıyla pek çok faaliyet yürütmekteyiz. Silajın hayvan beslemedeki
önemini dikkate aldığımızda yaptığımız bu çalışma ile önemli düzeyde kazanım sağlayacağız. Hayvancılık
sektörünün ayrılmaz bir parçası olan genelde yem bitkileri özelde ise silajlık mısır tarımı önümüzdeki dönemlerde
de teşvik edilecektir. Bu bağlamda tüm çiftçilerimize hayırlı üretimler dilerim” demiştir.

Whatsapp Gıda İhbar Hattı Hizmette!
Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşımızın sağlığı için
titizlikle çalışan Bakanlığımızdan yeni bir adım daha geldi; Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra Whatsapp Gıda
İhbar Numarası da geçtiğimiz günlerde devreye girdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi: “Her fırsatta
vurguladığımız üzere, Halk Sağlığı ve Güvenliği noktasında vatandaşlarımızdan gelecek her türlü geri bildirim
bizim için son derece önemlidir. Bu amaçla Bakanlığımızca devreye sokulan Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan
sonra, şimdi de 05011740174 numaralı Whatsapp İhbar Hattının vatandaşımızın hizmetinde olduğunu belirtmek
isterim. Özellikle, Dünyanın pek çok ülkesinin salgın hastalıklarla mücadele ettiği, sağlıklı beslenme ve kaliteli
gıdanın her geçen gün daha büyük önem kazandığı bugünlerde, vatandaşımızı bilinçli olmaya ve gıda teröristleri
ile mücadelemizde yanımızda olmaya çağırıyoruz. Bakanlık politikamız gereği hep söylediğimiz üzere;
halkımızın sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğunda, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına
bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Kendi soframıza koyamayacağımız ürünü halkımızın yemesine gönlümüz
müsaade etmez diye de hep ifade ediyoruz. Bu bağlamda bir kez daha tekrar edecek olursak; gıda herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşma halinde veya en ufak soru işareti duyduklarında vatandaşlarımızın mevcut ALO 174
Hattı üzerinden veya yeni devreye giren 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Numarası üzerinden bize ulaşması
kendi sağlık ve güvenlikleri için önemlidir. Sağlıklı günler dilerim.”
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Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi
Komisyonu Değerlendirme Toplantısı
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl
Kriz Merkezi; Vali Yardımcısı Sezgin ÜÇÜNCÜ‘ün başkanlığında 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00’te
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplanmıştır. Toplantıda ilk olarak konuşan Vali Yardımcısı Sezgin
ÜÇÜNCÜ şunları söylemiştir;’’ Kuraklık, su kaynaklarıyla tarımı ve tüm canlıları etkilemektedir. Kuraklıkla
mücadelede, kurak yıllarda yapılması gerekenlerden önce normal yıllarda alınması gereken tedbirler daha fazla
önem kazanmaktadır. Bu nedenle Kuraklık Eylem Planı sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil,
kuraklık olmadan önce alınacak tedbirleri de içermektedir’’.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ise; ‘’İklim
değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve
kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin ilimizde asgari düzeyde kalmasını
sağlamak amacımızdır.’’diyerek toplantının gündem maddelerini belirtti.
Toplantıda Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce, 2019-2020 Tarım Sezonu Yağışları ile İklim Verileri
ve Bunların Karşılaştırılmaları konusunda meteorolojik değerlendirmeler yapılırken; D.S.İ 7. Bölge
Müdürlüğünce Samsun İlinde Bulunan Barajlarda Son Doluluk Oranları, Sulanabilir Alanlar ve Bunların
Değerlendirmesi; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce de 2019-2020 Yılı Tarımsal Üretim ve Kuraklık
Değerlendirmesi konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.
Sonrasında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi’nde yer alan üyelerin görüş ve önerileri alınarak aşağıdaki
kararlar çıkmıştır.
1. İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanması.,
2. Bitkilerin sulanmasında salma sulama yönteminden kaçınılması yönünde kamuoyunun
bilgilendirilmesine.
3.Kuraklığa ve sıcağa dayanıklı yeni türlerin tespit edilerek veya mevcut türlerde çeşitlerin Araştırma
Enstitüsü ile işbirliği içinde çiftçilere anlatılması ve bu şekilde çeşitlerin ekilişlerinin tavsiye edilmesi.
4. Meyvecilikte kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımı ve münavebeli ekime ağırlık verilmesi.
5. Münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılmasına,
6. Tarım Sigortası bilincinin artırılmasına,
7. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik
eğitim ve yayım faaliyetlerine ağırlık verilmesi.
8. Yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması ve yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en
yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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2019 Yılı Çatak Kapsamında
4,5 Milyon TL Ödeme Yapılıyor
2019 yılı ÇATAK Destekleme Ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Konu ile ilgili
bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi: “Çevre Amaçlı Tarım
Arazilerini Koruma(ÇATAK) Programı, 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
doğrultusunda 2016/9 numaralı Uygulama Tebliği ve 2016/01 numaralı ÇATAK Programı Uygulama Genelgesi
hükümlerine göre yürütülmektedir. Samsun İlimizde 2019 yılı ÇATAK Programı kapsamında 12 ilçede 216
mahallede 1466 üretici ile toplamda 42.435,639 dekar alanda çalışma yapılmış olup;2019 yılı için 4.511.673,12
TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”.

2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme
Ödemeleri Başladı
Samsun Valimiz Sayın Osman KAYMAK, 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri ile ilgili
açıklamalarda bulundu. “İlimizde üretimi gerçekleştirilen yonca, korunga, arpa (yeşil ot) buğday (yeşil ot), tek
yıllık yem bitkileri, silajlık mısır, yapay çayır, mera ve diğer çok yıllık yem bitkilerinin Yem Bitkileri Destekleme
Ödemeleri 06 Mart 2020 Cuma günü Saat 18:00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme modeline göre yem bitkileri desteğinde yer alan havzalarda
Çiftçi Kayır Sistemine kayıtlı arazilerde, kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi
yapan çiftçilerimize ürünlerini hasat etmeleri kaydıyla belirlenen miktarlarda ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda
İlimiz ve İlçelerinde 9.575 çiftçimize, 242.228 dekar alanda 16.999.318,71TL Yem Bitkileri Desteklemesi
ödemesi yapılacaktır.” Dedi Yem Bitkileri Destekleme Ödemesinin hayırlı, çiftçimizin mahsulünün bol ve 2020
yılı üretim sezonunun bereketli olmasını diledi.
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Arıcılık İçin
Kimyasal Mücadelede Dikkat!
Arıcılık, zengin bitki örtüsü ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan Ülkemiz için önemli bir tarımsal üretim
alanıdır. Ayrıca bal arıları, bal üretimi yanında tozlaşmaya katkısıyla bitkisel üretimdeki verim artışlarında da
önemli rol oynamaktadır.
Zirai mücadele ise verimliliğin artırılması yolunda tarımda başvurulan yöntemler arasındadır. Bugün
sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre mücadele prensipleri
çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele
yöntemleri tavsiye edilmekte ve fakat en son çare olarak da mecburen kimyasal mücadele önerilmektedir.
Arıcılığımızın bu mücadeleye konu kimyasal ilaç ve uygulamalardan zarar görmemesi konusunun önem
kazandığı bugünlerde, konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi:
“Ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçlarından zarar görmemesi amacıyla bir dizi
önlem almayı Bakanlığımız direktifleri doğrultusunda kararlaştırmış bulunuyoruz. Bu bağlamda ilimizde yürütülen
zirai mücadele ilaçlamaları hakkında arıcılara bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, ilaçların
kullanımından en az bir hafta önce arı üreticilerinin ilaçlamadan haberdar edilerek gerekli önlemlerin alınmasının
sağlanması, İlaçlamaların akşamüzeri veya sabah erken saatlerde (arıların uçuş yapmadığı zamanlarda) yapılması,
tercihen arılar için zehirli olmayan bitki koruma ürünlerinin seçimi, doğru zaman ve uygun dozda kullanılması,
son ilaçlama- hasat arasındaki süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gibi konulara yapılacak
eğitimlerde ağırlık verilmesi karara bağlanmıştır. Üreticilerimizin dikkatine sunar, bol bereketli, sağlıklı günler
dilerim.”
5
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B tk sel Üret m Destekler n n
Son Başvuru Tar hler Uzatıldı
Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yer alan
fark ödemeleri, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerinin son başvuru tarihlerinin uzatılmasına
ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:
"Dünya'da pandemi olan ve ülkemizde de etkisini gösteren COVİD-19 salgını, günlük yaşamı etkileyecek
konuma gelmiştir. Bu doğrultuda hükümetimiz tarafından kamu sağlığını gözeten tedbirler ivedi olarak alınmakta
ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede; kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle, üreticilerimizin fark
ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan;
"Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan
2020'ye, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020'ye, İyi
Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemeleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır.
Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) yapılan başvurular, 30 Haziran 2020'ye kadar devam etmekle birlikte,
çiftçilerimiz il/ilçe müdürlüklerimize gelmeden ÇKS başvurularını (Çiftçi Kayıt Sistemi) e-devlet üzerinden de
yapabileceklerdir."

Hububat Ekim Alanlarında
Azot Eksikliğine Dikkat
Kışlık hububat için bitki besleme oldukça önemlidir. Toprak analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan
bitki besin elementinin bitkinin alabileceği uygun formda bitkiye verilmesine “gübreleme yada bitki besleme“
denilir. En basit anlamı ile uygulama sırasında kullanılan kimyasal yada organik besin maddelerine gübre denirken;
bu gübrelerin toprağa verilmesi anlamına gelen gübreleme ile bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan ve
toprakta eksik olduğu anlaşılan temel besin elementlerinden Azot, Fosfor ve Potasyum uygun formlarda toprağa
verilir. Hububat alanlarında, toprak analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan azot uygun formda ve en az iki
ya da üçe bölerek uygulanmalı; birinci uygulama ekim sırasında ve sonraki uygulamalarsa her doğum sonrası, yani
kardeşlenme sonu ve dane doldurma döneminden önce yapılmalıdır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi: “Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüzün ‘Tarla
Bitkileri’ Birimince yapılan saha kontrollerinde, Arpada azot eksikliği olan parseller tespit edilerek görüntüler
alındı. Üreticilerle yapılan görüşmelerde gerekli bilgilendirme yapılarak üst gübre uygulamasına uygun iklim
şartları gerçekleştiğinde yapılması tavsiye edildi. Bildiğimiz gibi Azot bitkide sadece büyümeyi değil
çiçeklenmeye ve çiçeklenme sonrası da dane doldurmada özellikle hububatta verim üzerinde etkili olmaktadır.
Azot eksikliğinde ilk kontrol yaşlı (ilk) yapraklarda yapılmalı, bu yapraklardaki sararmalar azot eksikliğinin işareti
olmaktadır.
Üreticilerimizin uygun iklim koşullarında toprak analiz sonucuna göre bitki besleme uygulamalarını
geciktirmeden yapmaları, arazilerinde karşılaştıkları olumsuzluklar için İl-İlçe Müdürlüklerimizdeki
personelimizle irtibata geçmeleri ve kullanılacak gübrenin toprağa karıştırılarak uygulanması gerekmektedir.”
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Ç ftç lere Tarım S gortası Uyarısı
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerini Sigorta
yaptırmaları konusunda uyardı! Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM şunları söyledi; “Son
yıllarda yaşanan küresel İklim değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal üretimlerimiz meteorolojik olaylardan
(don, dolu, fırtına, hortum yangın, heyelan, deprem sel ve su baskını gibi) olumsuz etkilenmektedir. İlimiz sınırları
içinde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri de risk altındadır.
Bu nedenle Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağdur
olmamaları için Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan
üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar
Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet yardımlarından istifade edemeyeceklerdir.
Tarım Sigortası yaptırmak için son başvuru tarihleri; Fındık için 10 Mart 2020, Ayçiçeği için 10 Haziran
2020, Mısır için 10 Haziran 2020, Soya için 31 Mayıs 2020, Çeltik için 30 Haziran 2020, Kenevir (Lif) için 1
Mayıs 2020, Kenevir (Tohumluk) için 1 Haziran 2020 ve Buğday içinse 21 Mart 2020 olarak belirlenmiş olsa
da son güne kadar beklemeden derhal başvurularını yapmalarının üreticilerimizin lehine olduğunu hatırlatmak
isterim.

Hastalıktan Ari İşletmelerin
Desteklenmesi
Ülkemizde görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brucellozu Hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi,
sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin
Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile
ülkemiz süt sektörünün Avrupa birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir.
Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, Tüberküloz ve Brucelloz
ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen
hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari İşletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince Ari İşletme
Sertifikası alan Süt Sığırı İşletmelerinde bulunan tüm sığırlara 2019 yılı için hayvan başına 450 TL destekleme
ödemesi yapılmaktadır. İlave olarak onaylı Süt Çiftliklerine ise, hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi
yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde, Ari İşletme Sertifikası almış olan Bafra ve Atakum İlçelerinde 2 adet işletme
bulunmaktayken; Çarşamba İlçesi Taşdemir Mahallesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan 250 baş kapasiteli
Ekrem Şafak Tarım ve Hayvancılık Şirketine ait işletmenin de 20.12.2019 tarihinde sertifika almaya hak
kazanmasıyla İlimizde Ari İşletme Sertifikası verilen işletme sayısı 3 olmuştur. Amacımız tüm işletmelerimizi Ari
İşletme statüsüne almaktır.
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Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi
Yeni Müdürü Görevine Başladı
İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR görevine başlamıştır.
Daha önce Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü olarak görev
yapmakta olan Rukiye PINAR, 1974 yılında Ordu İli Ünye İlçesinde doğdu.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan PINAR, 1997 - 2001 yılları arasında
Burdur, Ardahan, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde öğretmenlik yaptı.
2001 yılından itibaren Yozgat, Siirt ve İstanbul illerinde veteriner hekim ve şube müdürü olarak
2001-2006 yılları arasında Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak
görev yapan Rukiye PINAR, 2006-2007 yılları arasında yine Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Vekili olarak görev yaptı.
2007-2009 yılları arasında Siirt il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde, 2009-2010 yılları arasında
da İstanbul Başak şehir İlçe Tarım Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak görev yapan PINAR; 2010 yılında
Tarım Bakanlığı tarafından açılan Görevde Yükselme Sınavı’nı kazanarak Nevşehir İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’ne Asaleten Hayvan Sağlığı Şube Müdürü olarak atandı.
30.09.2010 tarihinden bu yana Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürlüğü yapmakta olan Rukiye PINAR 23.12.2019 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’ndeki görevine başlamıştır. Evli ve 2 çocuk annesi olan Rukiye PINAR’a İl
Müdürlüğümüz olarak yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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Şeker Pancarı Tarımı Eğ t m Toplantısı
İl Müdürlüğümüzce 2 Mart 2020 Pazartesi günü Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda İl ve İlçe
Müdürlükleri teknik personeli ile Sivil Toplum Kuruluşlarında danışmanlık hizmeti veren teknik personelin
katılımı eşliğinde “Şeker Pancarı Tarımı” konulu bir Hizmet İçi Eğitim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif
ULUKAYA, Şube Müdürleri ile yaklaşık 100 kişilik bir teknik personelin katılım sağladığı toplantının açılış
konuşmasını yapan İl Müdürümüz SAĞLAM şunları söylemiştir; “Dünyada şeker 18. yüzyılın sonuna kadar
sadece şeker kamışından üret lm şt r. Şeker pancarı tarımı ve şeker pancarından şeker üret m se 19. yüzyılda
başlamıştır. Kamış ve pancardan elde ed len şekerler arasında kal te bakımından b r farklılık bulunmamakta ancak;
sadece trop k ve alt trop k bölgelerde yet şt r leb len şeker kamışının şeker pancarına kıyasla daha düşük mal yetle
üret lmes , şleme mal yetler n n düşük olması g b nedenlerle kamıştan elde ed len şeker n mal yet d ğer ne göre
b raz daha düşük olmaktadır.
Türkiye, pancardan şeker üreten ülkeler arasında Rusya, Fransa, ABD ve Almanya’nın ardından 5.
sıradadır. Temel gıda maddeler nden olan ve stratej k öneme sah p şeker; ülkem zde Cumhur yetten önce thalat
yoluyla karşılanırken, bugün tüket len şeker n tamamına yakını yurt ç nde üret lmekted r. Temel amacı kend
kend ne yeterl l k olan 4634 sayılı Şeker Kanunu 04.04.2001 yılında kabul ed lm şt r. Geçen süre içinde Türk ye’de
şeker taleb n karşılayacak düzeyde üret m planlaması yapılmaya başlanmış olup, ülke ç nde pazarlanacak şeker
m ktarı, Şeker Kurulu tarafından tahs s ed len kotalar le bel rlenmeye başlanmıştır. Türk ye’n n yıllık şeker
ht yacının % 90’ı pancar şeker ,% 10’u se n şasta bazlı şeker (NBŞ) le karşılanmak üzere programlanmıştır.
Türk ye toplam tatlandırıcı taleb n n % 10’u oranında N şasta Bazlı Şekerler ç n kota bel rlenmes kanun le hükme
bağlanmıştır. Bakanlar kurulu bu oranı %50’s ne kadar artırmaya veya eks ltmeye yetk l kılınmıştır.
20.11.2017 tar h ve 696 Sayılı KHK ve 21.03.2018 tar h ve 7103 sayılı Kanun le yapılan
değ ş kl klerle;Şeker kotaları Cumhurbaşkanlığı tarafından bel rlenmekted r. NBŞ Kotası, halk sağlığı ve gıda
güvenl ğ açısından yen den düzenlenerek %10’lardan, önce %5’e ve daha sonra da %2,5‘e düşürülmüştür.
Kamuya a t 25 şeker fabr kasının 13’ü özelleşt r lm şt r, Özelleşt rme le kamunun sektördek payı %60’dan %25’e
ger lem şt r. P yasa payı; kooperat f %37, özel %38 olmuş,«Şeker Kurumu» kapatılarak görevler Tarım ve Orman
Bakanlığı Şeker Da res Başkanlığına devred lm şt r.
Şeker pancarı üret m Türk ye’dek sözleşmel tarımın öncüsü n tel ğ nded r. Sözleşmel üret m yapacak
üret c lerden Ç ftç Kayıt S stem ne (ÇKS) kayıtlı olma şartı aranmamaktadır. Şeker sektörünün sürdürüleb l rl ğ
açısından hammadde tem n n n bel rlenen ek m alanlarında ( z n ver len yerlerde) münavebeye uygun olarak
sağlanab lmes ç n gerekl tak p ve kontroller İl/İlçe Müdürlükler m zce yapılmaktadır. Samsun İl m z 375.392
hektar şlenen tarım alanları le ülkem zde 16. Sırada yer almaktadır. 220.189 ha alanda tarla b tk ler üret m
gerçekleşt r lmekted r. Şeker pancarı üret m se 2019 yılında 12.728 dekar alanda 66.000 ton olarak gerçekleşm ş
olup dekara ortalama ver m 5185 kg/da’dır. 2004 yılında gerçekleşen Samsun İl şeker pancarı üret m se 110.330
da alanda 430.574 ton d .
Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı 2020’de kıymetli pancar üreticilerimize kayıpsız, bol ve bereketli bir yıl diler
programda emeği geçen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğüne, Orta Karadeniz Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve
Çarşamba Şeker Fabrikasını faaliyete geçirebilmek için özverili bir şekilde çalışan Çarşamba Şeker Fabrikası
yetkililerine teşekkür eder verimli bir eğitim olmasını dilerim. “. Sonrasında Çarşamba Şeker Fabrikası faaliyetleri
ile ilgili söz alan Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif ULUKAYA da; Çarşamba Şeker Fabrikasının 2020 yılı
için faaliyete geçtiğini bugüne dek için 60.000 ton şeker pancarı için taahhüt alındığını belirtmiştir.
Toplantıda birer sunum gerçekleştiren İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Biriminden Ziraat Mühendisi Fatmagül KAVUT “Samsun ve Şeker Pancarı
Tarımı” hakkında bilgi vermiştir. Yine Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden
Dr.Özge KOYUTÜRK “Şeker Pancarı Yetiştiriciliği”, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü
Müdürlüğünden Dr.Rıza KAYA “Şeker Pancarında Hastalık Zararlı ve Yabancı Ot Mücadelesi“,Orta Karadeniz
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi İlker POLAT “Biyolojik
Mücadele” ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf KOÇ da
“Şeker Pancarında Sulama” konularında katılımcıları bilgilendirmişlerdir.
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Tarımsal Desteklemeler İçin Münavebe
Uygulamasına Dikkat!
Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Yararlanmada Münavebe (Ekim Nöbeti) şartı getirildi. “Ekim nöbeti
uygulamasının ayrıntılarını açıklayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi:
“Münavebe diğer adıyla Ekim nöbeti; aynı tarım alanı üzerinde farklı kültür bitkilerinin düzenli aralıklarla
arka arkaya yetiştirilmesidir. (örneğin buğday hasadından sonra ayçiçeği, ayçiçeği hasadından sonra soya veya
soya hasadından sonra şekerpancarı yetiştirilmesi gibi)
Münavebede amaç toprağın üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin
artırılması olup Bakanlığımızca örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka
arkaya üç kez ekilirse 3 üncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Ürünlerin kontrolü yapılırken,
parsellerde kayıtlı tek yıllık ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ÇKS ’de kayıtlı tek yıllık
ürünlerin kullanım şekillerine bakılmayacak, tek yıllık ürün türlerinde aynı ürün türü arka arkaya 3 kez gelmiyorsa
destekleme ödemesi yapılacak, aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi
yapılmayacaktır. ÇKS de kayıtlı bir parselin; bölünmek suretiyle farklı tek yıllık ürünlerin ekilmesi halinde ise bu
parsellerde münavebe uygulaması yapıldığı kabul edilerek destekleme ödemesi yapılacaktır.
Ödemede parsel kayıtı esas olup; kira veya malik değişikliği suretiyle kullanım haklarının başka çiftçilere
geçmesi halinde bu parsellerin 2018-2019 üretim yılları ürün kayıtları sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilerek
arka arkaya aynı tek yıllık ürün 3. kez ekilmişse üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Hisseli
arazilerde aynı parsel için hissedarların hisseleri oranında ayrı ayrı başvurularında; bu parseller başvuru sahibi
çiftçi adına değerlendirilecektir. Bu durumdaki parseller çiftçi ile ilişkilendirilerek başvurduğu parsel için
münavebe sorgusu sistem (ÇKS) tarafından yapılacak olup aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü
ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması durumunda; ÇKS
‘de kayıtlı ürünlerin arka arkaya ekilişlerine sistem (ÇKS) tarafından bakılacak ve aynı tek yıllık ürün üçüncü kez
arka arkaya ekilmiş ise üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Aynı çiftçide aynı parselde aynı
üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması ve bu üretimlerin aynı tek yıllık ürün olmaması durumunda
destekleme ödemesi yapılacaktır. Aynı ürün grubundaki bitkilerin (Hububat, Baklagil vb.) birbiri ardına ekilmesi
durumunda; Parsellerde kayıtlı ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ekilişi yapılan tek yıllık ürün
türleri değiştiği durumlarda münavebe kabul edilecek ve destekleme ödemesi yapılacaktır.
Doğal çayır alanları ve çok yıllık bitki türleri ile ekili/dikili araziler; Mevzuat gereği münavebe şartı çok
yıllık bitkilerde uygulanmayacaktır. Kadastro yenileme çalışmaları nedeniyle ada-parsel numaraları değişen
alanlar sistem (ÇKS) tarafından Zemin ID (Zemin Ref) numaralarından kontroller sağlanacak ve yukarıda
belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır. Toplulaştırma nedeniyle değişen parsellerin takibinde ise toplulaştırma
yapılan alanlarda parsellerin yerleri, alanları ve ada parsel numaraları değiştiği için toplulaştırma sonrasında
değişen bilgileri ile ilk kez kaydı yapılan parsellerin önceki yıllar kayıtları dikkate alınmayacaktır. Bu parsellerde
münavebe uygulaması yukarıdaki prensipler doğrultusunda yapılacaktır. Ekim nöbeti, tarla tarımının organize
edilmesinde üzerinde durulacak en önemli konulardan biridir. Çiftçilerimizin hem tarımsal üretimde verim artışı
sağlamaları hem de destekleme ödemelerinde mağduriyet yaşamadan tarımsal desteklerden yararlanmaları adına
konuya hassasiyetle yaklaşmalarını, 2020 yılı ÇKS kayıtları sırasında önceki yılların üretim beyanlarının
kontrolünü yaparak yeni yılın üretimini planlamalarını, doğru ürünü doğru parsel için beyan etmelerini istiyoruz.
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Su Ürünlerinde Aralıksız Denetim
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, içsular,
karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları ile
toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı olarak denetimler planlanmıştır.
Bu kapsamda ilimiz sınırları dahilinde bulunan yerlerde toplam 167 adet denetim yapılmış olup, 3
kişi/firmaya idari para cezası uygulanmıştır.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada; yapılan denetimlerle kurallara
uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının da korunduğunu, denetimin yanında balıkçılara, nakil aracı kullanıcıları
ile toptan ve perakende su ürünleri satışı yapan esnafa yeni kanunla ilgili bilgiler verildiğini ifade etti.
Denetimler sırasında yapılan evrak kontrollerinde, yeşil ruhsat denilen tekne ruhsatlarına, Su ürünleri
faaliyetlerinde bulunan gerçek/tüzel kişilerin sahip olmaları gereken sarı ruhsat denilen profesyonel balıkçılık
ruhsatlarına ve bu ruhsatların geçerlilik sürelerinin de kontrol edildiğini belirtti.
Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerinin de denizlerde kendi denetimlerini gerçekleştirdiğini, yeni su
ürünleri kanun değişikliği ile bundan böyle el konulan küçük boydaki balıkların perakende ve toptan olarak
piyasaya arz edilemeyeceğini, bu tür su ürünlerinin yem fabrikalarına satışının yapılacağını veya hayır
kurumlarına bağışlanacağını ifade eden İbrahim SAĞLAM ayrıca, yeni kanunla idari yaptırımların
ağırlaştırıldığını, örneğin geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında değişen cezaların, yeni değişiklik ile 5 bin ile
50 bin lira arasına çıkartıldığını belirtti.
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İlkbahar Dönemi Şap Aşılaması ve
Sığırların Nodüler Ekzantemi Programı
İlimizde 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında
10 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Şap ve LSD Aşılama Programları tamamlanacaktır. Konu ile ilgili bir
açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi:
“Şap Hastalığı; eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde
etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır.
Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan
korunmada aşılama önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap
aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir.
Sığır Nodüler Ekzantemi aşısı 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanacaktır. Hastalık
büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma
yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. En
etkin korunma yolu ise aşılama ve sineklerle mücadele yoluyla olup büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner
Sağlık Raporu almak için Şap aşısı ile beraber Sığır Nodüler Ekzantemi Aşısı şartı aranacağından
yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir.
5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince
yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna
muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13.934 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer
almaktadır. Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade
edilmeyecek olup veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.
Aşılama Programları, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Üreticilerimize
düşense mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize
müracaat etmeleridir. Yetiştiricilerimizin LSD ve Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap ve LSD
Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyulur.”
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Kadınlar Günü Kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 9 Mart Pazartesi günü İl Müdürlüğümüzde gerçekleşen anmada;
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM tarafından odalara tek tek ziyaretler gerçekleştirilerek kadın personele karanfil
dağıtıldı, varsa problemler ve beklentiler üzerine sohbet edildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz
SAĞLAM şunları söyledi: “8 Mart, her yıl tüm dünyada olduğu gibi bizde de ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’
olarak kutlanmaktadır. Aslında, gerek olaya şahsi bakışım ve gerekse de kurumsal politikamız olarak; hepimizi
dünyaya getiren, büyüten, emek veren ‘Kadın’ı bir güne sığdıran anlayışın karşısındayız. Kadın çiftçilerimize yılın
365 günü hep bir adım daha fazla yaklaşarak pozitif ayrım uygulamakta, çalışanlarımıza da gerektiğinde anlayış
gösterdiğimizi düşünmekteyiz. Sonuçta bizler, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen bir inancın ve Kurtuluş
Savaşı’nda kadını ve erkeği ile omuz omuza mücadele vermiş bir milletin mensuplarıyız. Mücadelemiz birlikte ve
beraberce sürecektir. Bugün bu vesile ile bir kez daha kadın personelimizin ve çiftçi kadınlarımızın Kadınlar
Günü’nü tebrik ediyorum.”
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Meyve Hastalıklarının Çoğunda Etkili
Bordo Bulamacı Uygulama Zamanını
Kaçırmayalım!
Bordo bulamacı; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında, karaleke ve ateş yanıklığı hastalığına, sert
çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ile yaprak delen ve dal yanıklığı hastalığına, eriklerde cep hastalığı,
şeftalide yaprak kıvırcıklığı, cevizde antraknoz- yosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen bir tarım
ilacıdır.
Özellikle sonbahar (yaprakların 3/4’ü ya da tamamı döküldüğünde %2 dozda) ve ilkbaharda (gözler
uyanmadan 1 hafta önce %1-1,5 dozda) meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek
potansiyel olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı olmaktadır. Sonbahar ve
ilkbaharda bordo bulamacı kullanmadan bazı bakteriyel hastalıklarda mücadele tam başarıya ulaşmak mümkün
değildir.
Bordo Bulamacı Hazırlarken ve Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
1. Yapraklı dönemde bordo bulamacı yapılmamalıdır.
2. Bordo Bulamacı hazırlanırken daima kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir, aksi halde ilacın
yapısı bozulur ve karışım olmaz.
3. Hazırlanan karışım kullanılmadan önce bir tülbent yardımıyla süzülerek ilaçlama aletini tıkaması
engellenmelidir.
4. Sönmemiş kireç kullanıyorsak eritildikten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer erimeyen taş, toprak kalmışsa
kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir.
5. Bordo Bulamacı hiçbir ilaçla karıştırılıp atılmaz.
6. Bordo Bulamacı atıldıktan sonra ilaçlama aleti mutlaka temizlenmelidir.
Hazırladığımız Bordo Bulamacının Olup Olmadığını Nasıl Anlayabilirim?
Bordo Bulamacı kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi bakır sülfat(göztaşı) ve kireç ile
hazırlanıp kullanılması da mümkündür. Yapılan Bordo Bulamacının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol
etmek için bir passız çivi bulamaca batırılır, 5 dakika bekletilir. Çiviye bakılır, çivinin renginde bir değişiklik yoksa
Bordo Bulamacı olmuş, kullanıma hazır demektir. Şayet çivide hafif kızarma olursa karışım olmamıştır, bir miktar
daha kireç ilave edilmelidir.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “Uygulandığı
meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir mücadele ilacı olan Bordo
bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi ekonomik bir yöntemdir. Bölgemiz
gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi sonuç için
Sonbahar ve İlkbaharda kullanılan ilacın; İlkbahar uygulanması için uygun olan bu dönemi kaçırmamalarını
üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim.”
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Tarımsal Üretime Yönelik İşletme ve
Yatırım Kredilerinde Faiz İndirimi
03 Ocak 2020 Tarihli ve 30997 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım
Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 2015)” çerçevesinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal üretime ilişkin
finansman ihtiyacını uygun koşullarda karşılamaya yönelik yüzde 25-75 oranında daha düşük faizli yatırım ve
işletme kredisi kullandırabilecektir. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Karara göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların
iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecektir. Sadece
Türkiye'deki tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme kredisi verilecektir.
Üreticilerin, birden fazla üretim alanında kredi talebinde bulunması durumunda kredinin üst limiti, krediye
konu ürünlerden en yüksek kredi üst limitine sahip ürüne göre belirlenecektir.
Büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği veya besiciliği konularında faaliyet gösteren ve bu alanlarda
kredi kullanan üreticilerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu yem bitkisi üretimi ve modern basınçlı sulama sistemi
alımı ile sözleşmeli üretim yaptıran gerçek veya tüzel kişilere kendi adlarına sözleşmeli üretime konu ürünle aynı
ya da farklı konularda yaptıkları tarımsal üretime yönelik kullandırılacak krediler kredi üst limiti hesaplamasına
dahil edilmeyecektir.
İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı geleneksel hayvansal ve bitkisel üretim konularında kredi
kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi tutarına göre kademeli olarak yararlanacaktır.
Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de satın alınacak işletmenin faaliyet konusuna göre indirim
uygulanacaktır.
Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 2575 oranında faiz indirimi yapılacaktır. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde
10 faiz indiriminden faydalanabilecektir. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacaktır.
Bu arada, özellikli kriterler dikkate alınarak hazırlanan ve indirim oranları ile kredi üst limitinin gösterildiği
tablo da karar metninde yer almıştır.
Konu hakkında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM “İlimiz çiftçilerinin alınan bu karar
doğrultusunda tarımsal üretimlerini finanse ederek verimliliklerini ve karlılıklarını artırmaları önem arz etmektedir.
Bu konuda İl/İlçe Ziraat Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden daha detaylı bilgi alabilirler.” demiştir.
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Faizsiz Kredi Desteğiyle Hayvancılığa
Başlama Fırsatı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülerek 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan; Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ‘Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Karar’ 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarih aralığında uygulanacak olup ilgilenen
üreticilerimizin düşük faiz ve yüksek kredi imkânları ile Hayvancılığa başlayabilecekleri belirtildi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları
söyledi: “Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kararın belirtilen tarih aralığı için uygulamaya konmasıyla
birlikte, üreticilerimiz uygun düşük faiz ve yüksek kredi limitleri sayesinde isterlerse ve aranan şartları sağladıkları
takdirde Hayvancılığa başlayabilecek veya mevcut işletmelerinde ölçek büyütebileceklerdir.
Gerçek veya tüzel kişilerde aranacak aşağıda sayacağımız özellikleri sağlayan üreticilerimiz, % 25 ve %
75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak % 10 faiz indiriminden de yararlanabilecek fakat toplamda
uygulanacak indirim oranı % 100′ü aşamayacaktır. Başta da belirttiğimiz gibi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacaklarını açıklamış olup başvurular
Ziraat Bankası şubelerinden 2020 yılı sonuna kadar yapılabilecektir.
Söz konusu faizsiz kredi desteğinin yapılacağı Hayvancılık konuları şöyle açıklanmıştır: Sütçü ve Kombine
Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Büyükbaş Hayvan Besiciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık,
Kanatlı Sektörü, Kanatlı Damızlık Sektörü, Su Ürünleri Sektörü ve Geleneksel Hayvansal Üretim. Üreticilerimizin
bu desteklerden yararlanabilmeleri için, aşağıda belirtilen evrakların hazırlanarak ilgili Bankanın bulunulan
yerdeki Şubesine gidilerek başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.
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