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Sayın Tarım Dostları 
Dünyada her geçen gün etkisini daha fazla hissettiren Covid 19 salgını tarımsal yapı üzerine de 

etkili olmaktadır. Ancak Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ile alınan önlemler sayesinde en az etki ile 
bu süreci atlatmış bulunmaktayız. Ülkemizin her karış toprağının üretim sürecine katılması hedefi ile 
sürdürülen çalışmalar ilimiz tarımında da karşılığını bulmuştur.  

Gerek üretim alanlarında gerekse gıda sektöründe alınan önlemlerle üretim süreci devam 
etmekle birlikte gelecek günlerde tarım ve gıda sektöründe sorun yaşanmayacaktır. Yine aynı konuyla 
bağlantılı olarak Uzaktan Eğitim sistemi de devreye sokularak üreticilerimizin sorunlarının çözümüne 
odaklanmış eğitim programı hazırlanarak sosyal medya başta olmak üzere dijital iletişim kanallarının 
hepsi olabildiğince kullanılmaya başlanmıştır. İlimiz tarım takvimine paralel olarak hazırlanan eğitim 
programı yeni konu ve konuklarla devam edecektir. 

Tarımsal üretimin en önemli ayağı olan pazarlama konusunda da ülke çapında uygulamaya 
konulan Dijital Tarım Pazarı uygulamasında da hızlı bir şekilde çalışmaya başlanmış olup ilimiz üretici 
ve alıcı tarım paydaşlarının sisteme kaydının yapılması sağlanmıştır. Yapılan etkin tanıtım ve yayım 
faaliyetleri sonucunda gelinen nokta ümit vericidir. Bundan sonraki süreçte de tüm bu çalışmalarımız 
artan hızda devam ederek ilimiz tarımının, ülke tarımında hak ettiği yeri almasının altyapısı 
oluşturulmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza bereketli bir sezon diler, saygılar 
sunarım. 

 
İbrahim SAĞLAM 

İl Müdürü 
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%75 Hibeli Çeltik Tohumu Dağıtımı 
Samsunda çiftçilere %75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Konu ile ilgili bir açıklama 

yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Pandemi olarak 
değerlendirilen Koronavirüsle (COVİD-19)  etkin mücadele yanında Bakanlığımızın görev ve 
sorumluluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz 
güvenliğinin korunması önemlidir. 

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arzının sağlanması amacıyla ekilebilir tüm arazileri 
üretime kazandırmak, bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir 
arazilerde ekiliş yapmak için Bakanlığımızca başlatılan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi programı kapsamında 
ülkemiz için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlamak, 
dolayısıyla da tarım arazilerini etkin bir şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir. 
Bakanlığımızca ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekim 
yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumun % 75 i hibe, % 25 i çiftçi katkısı ile karşılanacak program kapsamında 
ekimi yapılacak ürünler buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlenmiş olup 
İlimizde çeltik üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Çeltik tarımı ülkemizde daha çok akarsuların delta ovalarında ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. 
Çünkü ülkemizde yağış değerleri çeltiğin yetişmesi için yeterli değildir. Bu yüzden ülkemizde bu bitki sulamalı 
olarak yetiştirilmektedir. İlimiz Bafra Ovasında yer alan Bafra, Alaçam, Ondokuzmayıs, Yakakent İlçeleri ile 
Çarşamba Ovasında yer alan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçeleri çeltik yetiştiriciliğine uygun, 
sulama olanakları olan ve Çeltik Ekim Kanunun uygun üretim yapılan alanlardır. 2000 yılından sonra 
uygulamaya konulan tarımsal politika ve yapılan desteklemelerin yanında kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin 
kullanılması, çeltik yetiştirme tekniğinin iyileştirilmesi ve çeltik üreticisinin modern tarım yöntemlerini 
kullanmasına bağlı olarak üretimde ciddi artışlar sağladığımız çeltik üretiminde %15’lik pay ile Samsun 2. 
sırada yer almaktadır.  

Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile 2020 yılında Samsun ilinde ruhsatlı çeltik üretimi 
yapılacak alanlara ilave olarak 6000 dekar alanda ilave çeltik üretimi yapacak İlimiz Bafra, Alaçam, Çarşamba 
ve Terme İlçelerimizdeki üreticilere 120 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtımına başlanmıştır. Projenin bütçesi 
720.000 TL olup %75’i hibe şeklindedir. Damlama Sulama ile çeltik yetiştiriciliği yapacak üreticilerimize 
öncelik verilen proje ile İlimiz Bafra Ovasında çeltik yetiştiriciliğinde damlama sulamanın da yaygınlaşmasında 
öncü olunacak, su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanmakla birlikte eğimli arazilerde de çeltik 
yetiştiriciliğinin önü açılmış olacaktır.” dedi. 
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1 Haziran Dünya Süt Günü Kutlandı 
 

Sütün insan sağlığı için önemini vurgulamak, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak, süt 
hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt içmeyi alışkanlık haline getirerek tüketiminin artmasını teşvik etmek 
amacıyla BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından 2001 
yılından itibaren her yıl 1 Haziran tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanılmaya başlamıştır.  

 
Bu vesileyle İl Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Tekkeköy Süt Üreticileri Birliği’nin 

katkılarıyla; İl Müdürlüğümüz tarafından İlimiz Gazi Devlet Hastanesi çalışanlarına, bu salgın günlerinde 
bağışıklık sistemlerine ufak da olsa bir katkı sağlamak ve süt tüketimini teşvik edebilmek amacıyla bir süt 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe katılarak konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim 
SAĞLAM: “Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda' olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz 
büyük önem taşımaktadır. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana 
kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır. 

 
 Yıllık kişi başına içme sütü tüketimi Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 89 kg, Avustralya'da 107 kg, 
ABD'de 83 kg düzeyindedir. Bu rakam Türkiye'de ise yaklaşık 26 kg civarında seyretmektedir. Ülkemizde 
TÜİK 2019 verilerine göre 22.959.839 ton süt üretilmektedir. İlimizde ise süt üretim miktarı 349.317 ton olup 
Türkiye’de üretilen sütün % 1.52’sine karşılık gelmektedir. Ülkemizde; ilk ve ortaokul öğrencilerinde dengeli 
beslenme suretiyle gelişme oranlarının arttırılması, süt içme alışkanlığının kazandırılması ve süt tüketiminin 
yaygınlaştırılması amacıyla;  Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü 
Okul Sütü Programı kapsamında 2012 yılından beri okullarda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza içme sütü 
dağıtılmaktadır. 
 

Sağlık açısından son derece değerli bir ürün olan sütün, tüm yaş gruplarında kişi başına düşen süt 
tüketiminin arttırılması için, toplumsal bilinci artıracak eğitim çalışmaları ve kampanyalar yapılmalıdır. Bugün 
burada süt tüketim bilincinin artmasını sağlayabiliyorsak ne mutlu bize diyor, dünya süt gününü kutluyorum.” 
dedi.  
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı 
 

Uluslararası Tarım Üreticileri 
Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, 
kuruluşa üye ülkelerde her yıl Dünya 
Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 
İbrahim SAĞLAM, Dünya Çiftçiler Gün 
vesilesiyle yayınladığı mesajında; 

"Ülkemiz tarımsal nüfusun yoğunluklu 
olarak yaşadığı bir coğrafya üzerindedir. 
Klasik söylenişiyle yedi iklimin aynı anda 
yaşandığı ve bu anlamda geniş bir tarımsal 
ürün yelpazesine sahip olan memleketimizde 
toprakla ve tarımla uğraşan insanımız hiç de 
azımsanacak düzeyde değildir.  

Çiftçinin ve köylünün olmadığı bir 
ülke düşünün ve sonra da bitkisel ve 

hayvansal ürünleri gözünüzün önüne getirin. Etin, sütün, buğdayın, sebzenin; tarım dışı yollarla, örneğin 
fabrikalarda üretilmesi 21. yüzyıl teknolojisiyle bile mümkün müdür? Elbette hayır. Bugün Ay'a kısa seyahatler 
imkân dâhilinde iken bile, hala bitkisel üretimin bir teknolojik alternatifi yoktur. Öyleyse çiftçimizin kıymetini 
bilmek, hak ettiği bu değer ve saygıyı gösterirken de tarım camiası olarak görevimizin gereği olan desteği 
kendilerine vermek durumundayız.  

Katma değeri yüksek teknolojik ürünler alanında bir yandan sanayileşme hamlemizi sürdürürken, 
önemli potansiyel ve çeşitliliğe sahip olan tarım sektörümüz de ülkemizdeki tüm paydaşların dayanışması ve 
gayretiyle her geçen gün gücüne güç katarak istenilen düzeye ulaşma yolundadır. Ülkemizde, toplam 
istihdamın büyük bir bölümünü oluşturan tarım sektöründe, önceki dönemlere göre azalmış da olsa halen bir 
takım sıkıntıların yaşandığı bilinen bir gerçektir. 

Bakanlığımız, ülkemiz çiftçisinin sorunlarını çözmek, bilinç ve gelir düzeylerini artırmak ve üretimi 
teşvik amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün çalışmalarını artırmaktadır. Bu bağlamda biz tarım 
çalışanları; yaşımız, konumumuz, unvanımız her ne olursa olsun çiftçilerimizi desteklemekle mükellef 
olduğumuzu kabul etmekle birlikte, bir yandan da onların sahadaki tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey 
olduğunun nezaket ve bilinciyle hizmet etmekteyiz. 

Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayıs'ın, üreticilerimizin her yönden gelişmesine olumlu katkılar 
sağlamaya vesile olacağı inancıyla, bu zor salgın sürecinde bile çalışmaya, üretmeye devam eden kahraman 
çiftçilerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Gününüz kutlu, ürününüz bol ve bereketli 
olsun." dedi. 

 

Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi 
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi 

kapsamında Samsun çiftçisine 792.900 TL'lik bir ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. SAĞLAM; "Sürü 
Büyütme ve Yenileme Desteklemesi kapsamında 479 yetiştiriciye 792.900 TL ödeme yapıldı." dedi. 

Bu zorlu süreçte üretici ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurgulayan İl Müdürümüz İbrahim 
SAĞLAM, amaçlarının, salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve işletmesinin başında 
bulunması olduğunu ifade ederek, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini, bu çerçevede toplam 792.900 
liralık sürü büyütme ve yenileme desteklemesinin üreticilerimizin hesaplarına yattığını ifade ederek. Tüm 
üreticilerimize hayırlı olması  
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Anız Yangınlarının Önlemesi Tebliği 

 Anız yakmanın önlenmesine ilişkin Valilik tebliği yayımlandı. Tebliğin amacı; tarımsal üretimin ana 
kaynağı olan toprağın yapısının ve çevrenin korunarak doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin 
sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye 
vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili de 
teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak olarak belirtildi. 
 

İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, hasat döneminin ardından çiftçilerin bir kısmının 
bütün uyarılara rağmen hala anız yaktığına dikkat çekerek; "Anız yangınları çevre, insan sağlığı ve doğal 
dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Biz bu bunların engellenmesi noktasında eğitim yayım çalışmaları 
başta olmak üzere birçok programlar düzenliyoruz. Valiliğimiz tarafından da söz konusu tebliğ yayımlanarak 
bütün ilçelerimize, ilgili kamu kurum kuruluşları ile muhtarlıklara yapacakları iş ve işlemlerle ilgili 
bilgilendirme mahiyetinde gönderilmiştir.  

 
Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitim ve İl Müftülüğümüzce de hutbelerde bununla ilgili 

konulara yer vermesi, Orman, Jandarma ve Emniyet birimlerimizin konu ile ilgili yapacağı tespitler ve tutanak 
tutulmuş cezai işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermeleri gereği bildirilmiştir. Ziraat 
odalarımızın bu konuda duyarlı davranması, yapılacak çalışmalara destek sağlanması, Büyükşehir ve diğer 
Belediyelerimizin yangınlara acil müdahale ederek gerekli tedbirleri almaları, karayolları ekiplerinin yol 
kenarındaki kuru otları temizlemeleri gibi Valilik Tebliği kurumlara gönderilmiştir.” dedi. 

 
İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının devamında çiftçilerimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31 

Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2020/1 no’lu Tebliğ’inin,” l” bendini hatırlatarak; 
“Anız yakanlara her dekar için 73,68 TL idari para cezası ve ayrıca anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara 
bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.’ hükmü ile karşılaşmamaları 
için uyarıda bulundu. 

 

 



  SAMTİM 69 
 

 8 

 

Mevsimlik Tarım İşçilerine Kovit-19 Eğitimi 
 

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının tarımsal üretime olan olumsuz 
etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunmasını amaçla; Bafra ilçemizde 
çalışmakta olan mevsimlik tarım işçileri ile çiftçilerimize,  tarımsal üretimin sırasında (toprak işleme, ekim, 
dikim, gübreleme, çapalama, ilaçlama v.b.)  sosyal mesafenin korunması, maske ve eldiven kullanımı, kişisel 
hijyen sağalanımı,  konaklama yerlerindeki yatma düzeni ve sosyal izolasyon mesafeleri, bulundukları alanlarda 
gerekli hijyen (su, wc, banyo) şartlarının sağlanması ve ulaşımları sırasında uyulması gereken konular hakkında 
Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

 
Bu kapsamda, Bafra Kaymakamlığınca mevsimlik ve yerel tarım işçilerine tarımsal üretim sırasında 

eğitim verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 ziraat mühendisi, İlçe Sağlık Müdürlüğünden1 
doktor, 2 diş hekimi ve 1 ebe görevlendirildi. Oluşturulan ekip 06.05.2020 ve 07.05.2020 tarihlerinde; Bafra 
ilçesine,  Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinden Şeyhören mahallesine gelen 78, Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinden 
İkiztepe mahallesine gelen 7, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinden Gaziosmanpaşa mahallesine gelen 8 
mevsimlik tarım işçisi yerinde ziyaret edilerek işçilerin konakladıkları yerler kontrol edildi. Temizlik ve hijyen 
konularında bilgiler verilerek ateşleri ölçüldü ve koronavirüs salgınına karşı tarlada çalışırken ve sosyal 
ortamlarda uyulması gereken tedbirler anlatıldı, maske eldiven kullanımı konularında bilgiler verildi. 

 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam; “2019 yılında 

ilimizde METİP Projesi kapsamında Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde Mevsimlik Tarım İşçilerinin 
konaklama ve sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış olup yapılmaya da devam 
etmektedir. Şu anda ilimizde Bafra ve Çarşamba ilçelerimizde yaklaşık 300 civarında mevsimlik tarım işçisi 
bulunmaktadır.  

 
Mevsimlik Tarım İşçileri ile ilgili il/ilçe komisyonları kurularak gerekli komisyon ve il umumi 

hıfzıssıhha kurulu kararları alınarak tarımsal faaliyetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. İlçelerimizde 
de, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz, İlçe Belediyeleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleriyle birlikte mevsimlik 
tarım işçilerine yönelik gerek konaklama yerlerinin dezenfeksiyonu, gerek tarım işçilerinin sağlık kontrolleri, 
gerekse Kovit-19  salgını karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.” dedi. 
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Biçerdöverle Hasat Sezonu Başladı 
 

Biçerdöverle buğday hasat sezonu Bafra Asar Köyünde 23 Haziran 2020 Salı günü itibariyle başladı. 
Etkinliğe Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, İl Tarım ve Orman 
Müdürü İbrahim SAĞLAM, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Bafra Sebze Üreticileri Birliği 
Başkanı Süleyman TULUM, Asar Köyü Muhtarı, Bafra çiftçileri, İl/ İlçe Müdürlüğü personeli ve basın 
mensupları katılım sağladı. Törende bir konuşma yapan Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN; “Bu salgın 
döneminde gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz de tarım potansiyeli yüksek Bafra İlçemiz olarak 
üretiyoruz, çiftçimiz zenginleşiyor. Hasadın bereketli olmasını temenni ediyorum.” dedi. 

 
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Her hasat sezonunda olduğu 

gibi bu yıl da İl Müdürlüğü olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek 
için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek amacıyla hepimize 
düşen görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenler ise takdir edersiniz ki 
biçerdöver operatörleridir. Samsun ilimizde yaklaşık 105.000 ha buğday ekilişinin % 80'i biçerdöverle hasat 
edilmektedir. Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver 
kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; Operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, Tam olarak 
olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, Yağış olduğunda 
hububatın tam kuruması beklenmeli, Sabah erken ve akşam saatlerinde nem fazla olacağından hasat 
yapılmamalı, Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, Elekler sık sık 
temizlenmelidir. 

 
Çiftçilerimiz hem ülke hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak; Operatör 

Belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane 
kaybına sebep olan operatörleri merkezde İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler. 
Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine merkez ve ilçelerimizde görev yapan 54 Kontrolör 
arkadaşımız 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddesine göre işlem yapılacak olup, 2020 yılı 
cezası 392 TL’dir. Anız Yakma Yasağına uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı Orman 
Kanununa göre işlem yapılacağı ve 2020 yılı için 73,68 TL/da cezası uygulanacaktır.” dedi. 
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Çiftçilerimize Tarım Sigortası Uyarısı 
 
İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM çiftçileri ürettikleri tarım ürünlerine sigorta 

yaptırmaları konusunda uyardı! Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM; ”Son yıllarda 
yaşanan küresel İklim değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal üretimlerimiz meteorolojik olaylardan (don, 
dolu, fırtına, hortum yangın, heyelan, deprem sel ve su baskını) olumsuz etkilenmektedir. İlimiz içinde önemli 
oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri de risk altındadır. 

 
Bu nedenle Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet 

yaşamamaları 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 edemeyecektir. 

 
Değerli üreticilerimiz Tarım Sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerimiz ise ürünler bazında; 

Ayçiçeği için 10 Haziran 2020, Mısır için 10 Haziran 2020, Çeltik 30 Haziran 2020 ve Tütünde ise 30 Haziran 
2020 olarak belirlenmiş olup; çiftçilerimizin son güne kadar beklemeden derhal başvurularını yapmalarının 
kendi lehlerine olacağını hatırlatmak isterim. 

 
Bu hatırlatmalar ışığında sadece yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe 

Müdürlüklerimize başvurarak, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların 
güncellenmesi ve ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol 
bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum.” dedi. 
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Çiftçi Kredi Borçlarına Faizsiz Erteleme 
 

Devlet eliyle karara bağlanan tedbir paketi kapsamında üreticilerimize getirilen kolaylıklara bir ilave de 
Tarım Kredi Kooperatiflerinden geldi. Kuruluş, önümüzdeki Nisan ve Mayıs aylarında vadesi dolacak olan 
kredilerin anapara ve faiz tutarlarını 2 ay süreyle faizsiz olarak erteleme kararı aldı. Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Dünyayı etkisi altına alan bu zor süreçte bütün kurum ve kuruluşlarımızın büyük bir çaba ve fedakârlık 
ortaya koyduğu salgınla mücadele sırasında; bir yandan vatandaşın ve dolayısıyla toplumun sağlığı noktasında 
önlemler alan Devletimiz, bir yandan da üretimin sekteye uğramaması için hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz 
hafta bazı ekonomik tedbirleri kamuoyu ile paylaşmıştı. 

Çiftçilerimizi memnun edecek bir karar da Tarım Kredi Kooperatiflerinden geldi. Kuruluş, önümüzdeki 
Nisan ve Mayıs aylarında vadesi dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarlarını 2 ay süreyle faizsiz olarak 
erteleme kararı aldığını açıkladı.   Karar gereği,  30.04.2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan 
tüm icra ve iflas takipleri durdurularak yeni takip işlemlerinin yapılmayacağı ve ihtiyati haciz kararlarının icra 
edilmeyeceği belirtilirken; bu süreçte gecikmeye giren kredilerin, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün 
yerine 180 gün beklenilmesi karara bağlandı.  

Çiftçilerin, Risk Merkezi’ndeki siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülmesi sağlanarak, vadesi Nisan ve 
Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelemesi 
kararlaştırıldı. Üreticilerimizin dikkatine sunar, bu zor süreçte tüm kurumlarıyla Devletimizin ve bizlerin 
kendilerinin yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtirim.” dedi. 

 

Çiğ Süt ve Manda- Malak Desteklemeleri 
 

 

 
Çiğ Süt Desteklemesi ve Anaç Manda -Malak Desteklemesi kapsamında Samsun çiftçisine 5.055.794 

TL’lik bir ödeme gerçekleştirileceğini bildiren İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM,: 
 
"Anaç Manda Desteklemesi kapsamında; 1.247 yetiştiriciye 3.942.400 TL, Malak Desteklemesi 

kapsamında 877 yetiştiriciye 927.350 TL, Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 1.228 üreticimize 186.044.01 TL 
ödeme yapılacaktır." dedi. Bu zorlu süreçte üretici ve yetiştiricilerin yanında olduklarını vurgulayan İl 
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, amaçlarının, salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, tarlası ve 
işletmesinin başında bulunması olduğunu ifade ederek, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini, bu 
çerçevede toplam 5.055.794 liralık çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini bugün (17.04.2020) saat 
18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağını ifade ederek. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını 
diledi. 
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DOKAP Projelerinde Bütçe ve Protokoller Görüşüldü 
 

DOKAP kapsamında bir dizi proje görüşülerek bütçe ve protokolleri taraflarca imzalandı. Konu ile ilgili 
bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  “DOKAP kapsamında bir dizi projenin bütçe ve 
protokolleri bizim de hazır bulunduğumuz toplantıda görüşülerek imzalanmıştır. Projelerden ilki Samsun İli 
Ana Arı Üretim Projesi olup bütçesi 2018 yılında 415 bin TL olarak hazırlanmış ve DOKAP’a sunulmuş ve 
DOKAP tarafından kabul edilen proje tutarı 459 bin TL olarak onaylanmıştır.  

 
Proje kapsamında öncelikle ana arı üretimi gerçekleştirecek olan tesis inşa edilecek ve kapasitesi de 

yıllık 5 bin ana arı üretecek şekilde kurulacaktır. Tesiste üretilen ana arılar Arı Yetiştiricileri Birliği kanalıyla 
satışsa sunulacak; İşleyiş ve kalite kontrolü Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği kontrolünde olacak, işletme 
kontrol ve denetimi ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Bir diğer projemiz Bafra İlçemize 
Turşu Fabrikası Kurulumu Projesi de yine DOKAP ve İL Müdürlüğümüz ortaklığıyla 2020 itibarıyla hayata 
geçecek olup bunun da bütçesi 1.900.000 TL olarak onaylanmıştır. Mutabakat sağlanan üçüncü projemiz 
DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesinde dekara 75 adet olmak 
üzere toplam 20 dekar için 1500 adet hünnap fidanı alınacak ve yine dekara 4.000 adet olmak üzere 20 dekar 
için 80.000 adet kekik fidesi alımı yapılaraktır.  

 
2020 itibarıyla hayata geçecek Projede Damla Sulama Sistemi kurulacak ve Organik Tarım 

Sertifikasyonu da verilecek olup bunun da bütçesi 240.000 TL olarak imzalanmıştır. Son olarak mutabakat 
sağlanan Projemiz Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi’dir. 2020’yi kapsayacak 
Projede Samsun İli Çarşamba ve Terme İlçelerinde en az 1.000 dekar fındık alanı Organik Gübre- 
Sertifikasyon- Damla Sulama Sistemleri ile desteklenecek olup öngörülen 280.000 TL’lik bütçe imzalanmıştır. 
Hayırlı olsun.” dedi.  
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Yerel Eylem Gruplarımızdan LEADER’da Önemli Başarı 
 
LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve 

uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli 
bir kaynaktır. AB ülkelerindeki deneyimler göstermektedir ki, LEADER yaklaşımı kırsal kesimde yaşayan 
insanların yaşamlarına önemli değişiklikler getirmektedir. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler 
üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. 

 
LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel 

seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için kapasite 
geliştirme aktiviteleri 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl 
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Söz konusu YEG’lerin IPARD Programı kapsamında desteklenen LEADER 
tedbirinden faydalanabilmeleri içinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 12 
Eylül 2019 tarihinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik 
Yedinci Çağrı ilanına çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG’ler hazırlamış oldukları YKS’ler ile 
başvurularını yapmışlardır.  

 
Başvurulardan idari olarak uygun olan Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS), LEADER Prosedürü 

kapsamında Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından Yerel 
Kalkınma Stratejileri seçim kriterlerine göre değerlendirilerek puanlanmıştır. YKS değerlendirmesi 100 tam 
puan üzerinden yapılmıştır.  Bu puanlama sonucu ilimizden Ondokuzmayıs, Havza, Asarcık, Ayvacık, Ladik, 
Alaçam-Yakakent, Kavak ve Salıpazarı olmak üzere 8 Yerel Eylem Gruplarımızın tamamı değerlendirme 
sonucu kabul görülmüş,.  Ondokuzmayıs YEG Derneği 93.68 puanla birinci sırada yer almıştır. Tebrik 
ediyorum” dedi. 
 

TARIMDA UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ 
 

 
Ülkemizde de etkisini gösteren Covid 19 münasebetiyle alınan önlemler kapsamında tarımsal 

faaliyetlerde de değişikliğe gidilmiştir. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda üreticilerin eğitimi için 
sosyal medya başta olmak üzere Uzaktan Eğitim süreci başlamıştır.  

 
Bu amaçla İl Müdürlüğümüz çalışma konuları içerisinde olan ve ilimiz tarımını yakından ilgilendiren 

konularda çeşitli videolar yayınlanacaktır. Ayrıca tarım takvimine uygun olarak videoların yanında broşürler, 
afişler ve diğer görsel unsurlar da kullanılacaktır. Daha ileriki süreçte kitap ve kitapçık çalışmaları ile 
çalışmalar zenginleştirilecektir. Yine tarım sektörü paydaşlarını günlük tarımsal gelişmelerden haberdar etmek 
amacıyla çeşitli görsel çalışmalarla bilgilendirmeler de yapılacaktır. Tüm sektör paydaşlarımızı internet ve 
özellikle sosyal medya hesaplarımızdan İl Müdürlüğümüz çalışmalarını takip etmelerini beklemekteyiz. 
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Erozyonla ve Çölleşme İle Mücadele Günü  
 

1994 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla 17 Haziran tarihi Dünya Çölleşmeyle 
Mücadele Günü olarak ilan edilmiş ve her yıl tüm dünyada ve bizde toprağın önemine vurgu yapan çeşitli 
etkinliklerle kutlanmıştır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

"Çölleşme küresel bir sorundur ve ekonomik kaynaklar üzerinde büyük bir yüktür. Çölleşme, en basit 
ifadeyle insanların sebep olduğu bir problem olup toprağın çok fazla ve bilinçsiz kullanımından kaynaklanır. 
Daha geniş tanımlamasıyla ise; iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri dâhil olmak üzere, muhtelif aktörlerin 
etkisi altında toprağın doğal özelliklerini yitirmesi veya en kısa anlatımıyla 'toprağın aşınması' olarak izah 
edilebilir. 

Ülkemiz ekolojik çeşitlilik ve tabiat varlıkları bakımından oldukça zengin topraklar üzerindedir. Bu 
zenginliğin ve mirasın kıymetini bilerek bu mirası gelecek kuşaklarımıza daha da geliştirip zenginleştirerek 
aktarmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 
(UNCCD) imzalandığı 1994'ten beri çeyrek asrı geride bırakırken, bu süreçte ülkeler bir araya gelerek pek çok 
çalışma yapmış ve taraflar konferanslarında kritik kararların altına imza atmıştır. 

Türkiye son 17 yıldaki çalışmalarıyla çölleşme ve erozyonla mücadelede büyük adımlar atmış, önemli 
mesafe almıştır. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde başlatılan Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği ile bugüne 
kadar yaklaşık 5 milyar fidan toprakla buluşturulmuş ve 2023 hedefi olarak rakamın 7 milyar fidana çıkarılması 
amaçlanmıştır. Sadece geçtiğimiz yıl Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım’da Geleceğe Nefes 
Kampanyası ağaçlandırma seferberliği ile de Türkiye çapında 11 milyon üzeri fidan toprakla buluşmuş, bu 
anlamda bir de dünya rekoruna imza atılarak Guinness’e iz bırakılmıştır.  

Türkiye'de 1970'li yıllarda erozyonla denizlere, göllere ve barajlara taşınan toprak miktarı yılda 500 
milyon ton iken, son yıllarda yapılan çalışmalarla bu miktarın yılda 154 milyon tona düşürüldüğünü 
düşürülmüştür. Bakanlığımızın da açıkladığı üzere hedefimiz 2023 yılında akarsularla denizlere taşınan toprak 
miktarını 130 milyon tona düşürmektir. Son 17 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve iyi tarım 
uygulamalarıyla taşınan toprak miktarı 72 milyon ton azaltılmış olup bu miktar yaklaşık 30 bin futbol sahası 
büyüklüğünde bir alana karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle yaklaşık 300 bin dekarlık bir tarım arazisinin 
kaybı önlenmiştir. 

Türkiye son 17 yılda, 5,2 milyon hektar alanda yapmış olduğu çalışmalara ilave olarak; arazi 
tahribatının dengelenmesi hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar 1,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve 
erozyonla mücadele, 750 bin hektar mera ıslahı ve 2 milyon hektar tarım alanını ıslah etmeyi hedefliyor. Zira 
aksi halde, toprağın yok edilmesinin; başta gıda kıtlığı, açlık, göç, işsizlik, yoksulluk, savaş ve istikrarsızlık 
olmak üzere çeşitli toplumsal sonuçlarıyla yüzleşmek kaçınılmaz olacaktır.” dedi. 
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İlkokul Seviyesindeki Çocuklarımız İçin  
‘Evimde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum’ Projesi 

 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk 

Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesini gerçekleştiriyor. Proje 
hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

 
“Dünyada etkisini sürdüren Covid 19 virüsü nedeniyle tarımın, yerli ve milli üretmenin ne kadar önemli 

olduğunu herkes gördü.  Bizde bu anlayışla Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesini hayata geçirerek 
ilkokul seviyesindeki 55 öğrencimize 1’er adet çilek fidesi 1’er adet saksı ve toprak vererek onları tarımla 
buluşturuyoruz. Kovit-19 salgını nedeniyle fide dikimi projeye dâhil olan çocuklara telekonferans sistemiyle 
gösterilecek olup dönem dönem aynı yöntemle bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 
Covid 19 virüsü nedeniyle ülkemizde eğitim çalışmaları uzaktan eğitim sistemiyle yürütülmektedir. Bu 

nedenle sokağa çıkma yasağı olan gençlerimiz de evlerinde kalmakta ve kısıtlı sosyal aktiviteye sahip 
olmaktadır. Sürecin uzaması ile de can sıkıntısı ve strese dayalı sorunlar baş göstermektedir. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bu süreci en az etkilenme ile geçirmesi için “Evimde 
Kalıyorum, Tarım Öğreniyorum” sloganıyla bir proje yürütmekteyiz.  

 
Bu proje kapsamında çocuklarımıza çilek fidesi, saksı ve toprağı verilerek ev koşullarında tarım 

yapmaları sağlanacaktır. Böylece projede görev alan çocuklar tarımla uğraşmanın verdiği pozitif enerji ile hep 
tarımsal üretim süreci hakkında bilgi sahibi olacaklar hem de evde kalmanın üzerlerinde oluşturduğu olumsuz 
duygu ve negatif enerjiyi bir nebze olsun atacaklardır. Projemizin temelinde çocuklar olduğu için bizde 
projemizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının olduğu haftada uygulayarak çocuklarımızın da tarım 
için, geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik.  

 
Proje, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülmekte olup bu konudaki katkılarından 

dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Özel Ezgililer Eğitim Kolejine teşekkür eder, bütün çocukların 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlarım.” dedi. 
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Fındık Kurdu Mücadelesinde Bu Hususlara Dikkat!  
 

 İlimizde ekonomik anlamda üretimi yapılan fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu, beslenme ve 
yumurta bırakmak yoluyla meyvelerde zarara yol açmakta ve mücadelesi yapılmadığı takdirde önemli oranda 
verim kaybına neden olmaktadır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

 
“Fındık kurdu erginleri öncelikle yeni oluşmakta olan meyvelerde zarar yapar, daha sonraları fındığın 

meyve kabuğunu hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirerek deler ve kabuk içindeki yumuşak etli 
kısımla beslenir.  Zarar gören meyveler normal büyüklüğe erişinceye kadar kabuk içindeki etli kısmı ve kabuk 
kısmı sarı renk alır. Bu zarar şekline halk arasında ‘sarı karamuk’ denir. Meyve normal iriliğe ulaştıktan sonra 
zarara uğrarsa meyve içi kararır ve bu zarara da ‘kara karamuk’ denir.  

 
Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve erkek),  beslenme ve yumurta koyma yoluyla yaklaşık 200 meyveye 

zarar verebilir. Meyve içerisinde beslenen larvalar meyve içini tamamen yedikten sonra bir delik açarak dışarı 
çıkar. Bu şekilde beslendiği fındık meyvelerinin pazar değeri kalmaz. Fındık kurdu mücadelesinde, bahçe 
toprağının çapalanması böcek yoğunluğunu azaltmada etkilidir ancak çapalamada bitki köklerine zarar 
verilmemelidir. Kimyasal mücadele; ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladığı 
dönemde, bahçedeki hâkim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3- 4 mm) yapılmalıdır. 
Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için, 2- 3 günde bir güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde fındık 
kurdu sayımı yapılmalıdır.  

 
10 Ocak’ta 2 ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalıdır. Fındık kurdu ilaçlaması 

yapılan bahçelerde fındık kokarcasına rastlanırsa ayrı bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. Sayımlarda 10 
Ocak’ta ortalama 1 ergin Fındık Kokarcası bulunursa her iki zararlıya karşı etkili etken maddeli ilaçlarla 
mücadele yapılır. Ayrıca fındık kurdu popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde, tekrar sayım yapılarak zararını 
engellemek için Mayıs sonu ile Haziran başında ikinci bir ilaçlama yapılabilir.  

 
Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri yetkili bayilerden alınmalı, reçete yazma 

yetkisine sahip olan kişiler tarafından reçetelendirilmeli ve uygulama yetkisine sahip olan kişiler tarafından 
da uygulanmalıdır.” dedi. 
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Fındık Üreticilerinin Dikkatine! 

Külleme Hastalığı İle Mücadele Zamanı  
Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan külleme hastalığı bir fungus olup, kışı yere dökülen yapraklarda 

ve hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Hastalık ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini 
gösterir. Hastalık rüzgârla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır.  

Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler, yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, 
yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde belirtileri 
görülür. Daha sonra ilerleyen zamanlarda yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve 
vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; 
ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir.  

Kültürel mücadelede; bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları 
toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve 
yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir. 

Kimyasal mücadelede; külleme hastalığı fındık bahçelerinde hava sıcaklıklarına bağlı olarak, Nisan ayı 
ortalarından itibaren görülmeye başlar ve belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda bahçede 
hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden de, çotanak bağlama döneminde, ilaçlama yapılır. Hastalığın şiddeti, iklim 
koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. İlaçlamalarda hali 
hazırda Bakanlığımızca tavsiyesi olan Bitki Koruma Ürünlerinden herhangi biri kullanılmalıdır. İlaçlamalarda sırt 
pülverizatörü, mekanik, motorlu veya hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır. İlaç etiket bilgilerine dikkat edilmeli,  
ürüne tavsiyesi olan Bitki Koruma Ürünü ile zamanında ve uygun doz ile tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde 
uygulamalar gerçekleştirilmelidir. 

 
İlimiz fındık alanlarında yapılan saha kontrollerinde külleme hastalığı belirtilerinin görülmeye başladığını 

söyleyen İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Fındık üreticilerimizin külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı 
yaşamamaları için tavsiyesi bulunan ilaçlardan biri ile vakit geçirmeden İlaçlı mücadele yapmaları gerektiğini ifade etti. 

 
İl Müdürümüz SAĞLAM konuşmasının devamında: “İlaçlı mücadelenin fındık bahçelerinde iyi bir kaplama 

sağlayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmesini, yağmurlu ve mevsim için anormal sayılabilecek çok sıcak günlerde ve 
güneşli günlerde öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmasını, ilaçlama esnasında tüm koruyucu önlemlerin 
alınmasını, koruyucu maske gözlük ve eldivenin mutlaka kullanılması gerektiğini de ifade ederek fındık üreticilerine 
bereketli bir üretim sezonu diledi. 
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IPARD-II 9. Başvuru Çağrı İlanına Çıkıldı:  

Toplam Hibe Destek Bütçesi 1.2 Milyar TL 

 
Ipard Programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanına çıkılırken toplam hibe desteği bütçesinin 1.2 milyar 

TL. yani 258 milyon Avro olduğu açıklandı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim 
SAĞLAM: "Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin de kısa süre önce belirttiği gibi kırsalda daha çok 
yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini 
yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon Avro yani 1.2 
milyar TL olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık. 

Bildiğimiz gibi IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler 
kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki 
kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yine bu 
çağrı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecektir. Hayvancılık sektöründeki 
yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek 
bütçesi 104 Milyon Avro, yani 790 Milyon TL olup bu kapsamda, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 
Avro arasındaki projelere % 50- 70 oranında hibe desteği sağlanması da karara bağlanmıştır. 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için ise 54 Milyon Avro yani 410 
Milyon Liralık destek bütçesi tahsis edilmiş olup bu çerçevede de, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 
Avro arasındaki projelere % 55- 65 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Toplamda 1.2 Milyar TL hibe desteği 
bütçesi ayrılan IPARD-II 9. Başvuru Çağrı İlanına ilişkin ayrıntılı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun internet sitesinden de ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim” dedi. 

 ÜRETİCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 
Değişik illerde üreticilerimizin cep telefonlarına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesine ait olduğu belirtilen bir banka hesap numarasına çeşitli gerekçeler öne sürülerek bir miktar para 
yatırmaları söylenmektedir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim 
SAĞLAM: 

"Üreticilerimize cep telefonu ile mesaj gönderilerek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesinin hesabına para yatırılmasının istenmesi mümkün değildir. Döner Sermaye İşletmesinin böyle bir 
hesap numarası ve ödeme şekli olmayıp yeni bir dolandırıcılık örneğidir. Üreticilerimizin bu mesajı dikkate 
almamaları ve hiçbir surette bu hesaplara para yatırmamaları gerekmektedir. Konu İl Müdürlüğümüzce yakın 
takibe alınmış olup ilgili kurumlar nezdinde gerekli yasal uyarı ve girişimler yapılmaktadır." dedi. 
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Göl ve Göletlerimize 110 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı 
 

 Bakanlığımızca da büyük önem verilerek her fırsatta dile getirildiği üzere; kırsal bölgelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın 
desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere 
aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımız balıklandırmaya devam edilmektedir. 
 
 Bu bağlamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Su Kaynaklarının 
Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 
tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 110 bin adeti 14.05.2020 tarihinde İlimizde bulunan göl ve 
göletlere balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşımızın katılımı ile bırakılmıştır. Göl ve Göletlerimizin 
balıklandırılması sırasında değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM 
yaptığı açıklamasında;  
 

“Projemiz; su kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su 
ürünleri stoklarının takviyesi amatör balıkçılık turizmine katkı sağlaması gibi amaçlarla ve doğal mirasın 
gelecek nesillere aktarılması hedefiyle göl, gölet ve barajlarımızda yürütülmektedir. Ülkemiz biyoçeşitliliğin 
korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi içinse; av aracı, balık boyu, av 
zamanı ve yer yasaklarına mutlaka uyulması gerekmekte; başta balık olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez 
üremelerine imkân tanınmasının büyük önem arz etmekte ve vatandaşlarımızın da yasak ve sınırlamalara 
hassasiyetle uymaları gerekmektedir” dedi.  
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Hayvan Refahı Eğitimi Düzenlendi 
 

“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’ kapsamında Samsun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz tarafından, 02.06.2020 tarihinde saat 13:00’de İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda; 
nakliyecilerle nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik bir eğitim verildi. 

 
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; yurt içinde hayvanların 

nakilleri sırasında hayvan refahına uygun olarak korunması için uyulması gereken usul ve esaslar ile gerçek ve 
tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartları, nakil sırasında 
hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere 
yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi gerekmektedir. 

 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Canlı hayvan nakli yapan nakil 

aracı sürücü ve bakıcılarına, 'Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi', hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere 
'Nakliyeci Yetki Belgesi', hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarına 'Nakil Aracı 
Onay Belgesi, verilmektedir. Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren, gerçek ya da tüzel kişiler 8 saatten 
kısa yolculuklar ya da 8 saatten uzun yolculuklar için İl Müdürlükleri tarafından verilmiş bir yetki olmadan 
nakliyeci olarak çalışamamaktadır. 

 
Söz konusu Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında yapılan 

eğitim ve sınavımıza 145 kişi katılmıştır. Nakliyecilere araçlarında hayvan refahı ile ilgili gerekli şartları 
sağlamak koşulu ile 'Nakliyeci Yetki Belgesi’', araç sürücülerine ve nakilde hayvan bakıcılığı yapacaklara 
‘'Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi’ eğitime katılmak ve sınavda başarılı olmak koşulu ile düzenlenmektedir. 
İlimizde söz konusu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren 337 nakliyeci yetki belgesi ve 577 Sürücü/ Bakıcı 
Yeterlilik belgesi düzenlenmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.  
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Hububat Alanlarında Sarıpas Hastalığına Dikkat! 
 

 
 

İlimiz hububat üretimi 2020 yılı için 1.296.097 da alanda ve 568.491 ton olacak biçimde 
beklenilmektedir. Kışlık hububat ekimimiz de arpa buğday çavdar triticale ve yulaf ilk sıralarda yer almaktadır. 
Kışlık hububat ekiminde iklim şartlarının etkisi ve çeşit hassasiyeti ile birlikte ekim alanlarımızda sarı pas 
(Puccinia striiformis West) tespit edilmiştir. 

 
Konu ile ilgili olarak İl Müdürü Sayın İbrahim SAĞLAM üreticilerimize şunları söylemiştir. “En erken 

görülen pas türü olan sarı pas buğday tarlalarında ilkbaharda hava sıcaklığının 10-15°C olduğu zaman görülüp, 
yaprakların üst yüzeylerinde makine dikişine benzer şekilde limon veya portakal renginde püstüller görülmeye 
başlamaktadır. İlkbaharda bu püstüllerden oluşan milyonlarca yazlık spor rüzgârla çevreye dağılır ve sağlıklı 
bitkileri de enfekte etmektedir. Oluşumunda sıcaklık ve nem çok önemlidir.  

 
Tahılların yaprak, sap ve başaklarında görülebilirse de, esas görüldüğü yer yapraklardır. Püstüllerin 

dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa çizgi pası da denilmektedir. Üreticilerimiz mücadelesinde; 
Havalanmayı engellemesi ve nem artışına neden olduğu için sık ekimden kaçınmalı, yabancı ot mücadelesi 
tekniğine uygun ve zamanında yapmalıdır, dengesiz ve aşırı gübreleme yapılmamalıdır. Paslara karşı dayanıklı 
buğday çeşitleri kullanılmalıdır. Çevredeki ara konukçular imha edilmelidir.  

 
Sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilmekte,  iklim koşulları 

dikkate alınarak (%90 orantılı nem ve 15 -20 C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst 
tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını 
engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlanmasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun 
gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, kullanılan ilacın etki süresine göre ilaçlama tekrarlanabilir.  

 
Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır. Konu 

ile ilgili olarak üreticilerimizin en yakın İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek Sarıpas teşhisi ve 
mücadelesi ile kullanacakları ilaçlar hakkında bilgi almaları, uygulama sırasında bu ilaçların farklı ilaçlarla 
karışımı konusunda azami dikkat etmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. 
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İl Müdürümüzden Gıda İşletmeleri ve Tüketicilere  

Covid 19 İkazı 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, gıda işletmelerinin ve gıda alışverişinde 
bulunan tüketicilerin yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirler konusunda bir açıklama 
yaptı. SAĞLAM, dünyayı sarsan salgın dolayısıyla Gıda İşletmelerinin alması gereken önlemlerle ilgili 
açıklamasında: 

 
 * Çalışanlar arasına mutlaka EN AZ 2 METRELİK MESAFE KONMASI,  
 * Çalışan bütün personelin ellerini SIK SIK su ve sabunla EN AZ 20 SANİYE OVARAK İYİCE 
yıkamasının sağlanması, 
 * Mutlaka MASKE kullanılarak çalışanların da maske kullanmasının sağlanması, 
 * Çalışanlardan herhangi birinin KORONAVİRÜS belirtilerinden birini göstermesi halinde 
ÇALIŞTIRILMAMASI,  
 * İşletmeye girebilecek kişi sayısının (personel, teslimat işçileri, müşteriler) sınırlandırılması, 
 * İşletmenin HER GÜN temizlik ve dezenfeksiyon işleminin sağlanması, 
 * İşletmenin her bölümünde yeterli sayıda dezenfektan bulundurulması, 
 * İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulması, 
 * Personelin kişisel hijyen kurallarına uymasının sağlanması,  
 * Her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesi, 
 * Personele yönelik hijyen eğitimlerinin artırılması, 
 * Soyunma odalarında, yemekhanede, servislerde, sosyal mesafenin korunması için gerekli önlemlerin 
alınmasını önemle hatırlattı. 
  

İl Müdürümüz SAĞLAM, Gıda Alışverişi ve Gıda Hazırlığında dikkat edilmesi gereken önlemlerle 
ilgili olarak da; 

 
*  Evden çıkmadan önce: 
-Alışveriş öncesi alışveriş listesi oluşturulması, 
-Ellerin su ve sabunla EN AZ 20 SANIYE OVARAK IYICE YIKANMASI, 
-Mümkünse tüketicilerin yanlarına sprey el dezenfektanı veya kolonya almaları, 
 
*  Evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince: 
-Mutlaka maske kullanılması, ellerle ağız göz ve buruna temas edilmemesi, 
-Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven parmaklıkları gibi 

ortak yüzeylere temastan mümkün olduğunca kaçınılması, 
-Market alışverişlerinin sadece ihtiyaç olduğunda tek başına ve seri şekilde yapılması, 
-Alışveriş süresince kişilerle arada EN AZ 2 METRELIK MESAFE KONMASI, 
-Mümkünse nakit para yerine temassız ödeme seçeneğinin kullanılması, 
-Eve geldikten sonra ellerin su ve sabunla en az 20 saniye ovularak iyice yıkanması, 
-Paket servisle gelen yemeği temiz kaplara alarak poşet ve ambalajlarının atılması ve sonrasında ellerin 

su ve sabunla tekrar en az 20 saniye ovarak iyice yıkanması, 
-Meyve- sebzenin bol suyla iyice yıkadıktan sonra tüketilmesi, 
-Yemekten önce ve sonra da ellerin yukarıda belirtildiği gibi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice 

yıkanması, 
-Koronavirüs riskine karsı Sağlık Bakanlığının yayınladığı “14 KURALA” uyulmasını önemle 

hatırlatarak sağlıklı günler diledi. 
 



  SAMTİM 69 
 

 23 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinde Bulunanlar 

Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutuluyor 
 İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde 
bulunanların hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını söyledi. Konu ile ilgili 
açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 
24.00 arasında (hafta sonu)  Samsun ilinin de bulunduğu 30 Büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde 
bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.  

Ancak yine İçişleri Bakanlığı talimatları ve Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği gıda tedarikinde 
ya da tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bir dizi önlem 
alınmış ve tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ile gıda sektörümüz sokağa 
çıkma yasağından muaf tutulan gruba dâhil edilmiştir.” dedi. Bu kapsamda; 

 AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR:  
 

 Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek 
ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri,  

 Veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım 
merkezleri,  

 Mezbahane ve kanatlı kesimhaneleri ile Sebze ve Meyve Halleri, 

 İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı 
tesisler, 

 Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem,  gübre, tohum, fide, fidan, ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri 
üretimini yapan tesisler, 

 İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin  (fide, fidan, tohum, 
gübre, ilaç v.b) satışının yapıldığı bayiler, 

 Sokağa Çıkma Yasağı döneminde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarımız olup hafta sonu 
üretimlerine devam edebileceklerdir. 

 
 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLAN KİŞİLER:  
 

 Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde 
çalışanlar,  

 Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek 
kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile 
sınırlı olmak kaydıyla),  

 Veteriner hekimler,  
 Ekmek dağıtımında görevli olanlar,  
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 İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı 
tesislerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar 

 Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem,  gübre, tohum, fide, fidan, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin 
üretiminin yapıldığı tesislerin  üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar 

 Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinde  çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanlar, 

 Sebze ve Meyve Hallerinde hasat edilen ürünlerin pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar 

 İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin  (fide, fidan, tohum, 
gübre, ilaç v.b) satışının yapıldığı bayilerde çalışanlar 

 Tarım ve Hayvancılık işletmelerinde (Balık ve Tavuk çiftlikleri dahil) Tarımsal üretimin devamlılığı 
için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım  gibi faaliyetler yapanlar ile bunları 
yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanlar, 

 Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde 
çalışanlar, 

 Samsun bölgesinde denizlerde çaça avcılığı yapan balıkçılar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuş 
olup, 

 Petshoplarda bakım işi yapanlar ise saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından muaf 
tutulmuşlardır. 

 

 İl Müdürümüz SAĞLAM, Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken gıda, tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinin de aksatılmadan sürdüğünü, ilimizde tarımla ilgili çalışmalar kamu ve özel sektörle birlikte 
uyumlu bir şekilde yürütüldüğünü ve şu an itibari ile bir sorun görülmediğini ifade ederek; 

Vatandaşlarımıza yönelik açıklamasında: “Bizler ülkemiz, milletimiz için çalışmaya üretmeye devam 
ediyoruz. Lütfen sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı için Evde Kalın” diye sözlerine 
ekledi. 
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  İl Müdürümüzden Alabalık Üretim Tesislerine Ziyaret 

 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 13.05.2020 Çarşamba günü Bafra İlçesi 
Derbent Barajı’nda faaliyet gösteren Alabalık Üretim Çiftliklerini ziyaret etti. Yeni kurulan Alabalık Üretim 
Çiftliği ve kurulu bulunan diğer Balık Çiftliklerini yerinde görüp incelemek amacıyla Bölgeye giden İl 
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra İlçemizdeki Alabalık üretim tesislerine yaptığı söz konusu ziyarette; 

 
"Bilindiği üzere Samsun İlimiz, Avcılık konusunda Ülkemizde ilk sıralarda olmasının yanında, Su 

Ürünleri Yetiştiriciliğinde de bölgemizde ve Ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Burada kurulu bulunan bu 
tesisler, İlçede sosyo- ekonomik yapıya büyük katkılar sağlamaktadır. Derbent Barajında yeni kurulan tesisin 
yıllık üretim kapasitesi 900 ton/ yıl olup bu tesis ile bölgede kurulu bulunan tesislerin yıllık üretim kapasiteleri 
6.650 ton/ yıla ulaşmıştır.” dedi.  

 
Bakanlık olarak bu tesislere 2019 yılı içerisinde 1.843.143,00 TL destek verildiğini ifade eden İl 

Müdürümüz SAĞLAM, Samsun ilinde değişik kapasitelerde deniz ve baraj göllerinde toplam 36 tesis 
bulunduğunu, bu tesislerin yıllık üretim kapasitesinin 16.153,30 tona ulaştığını da beyan etmiştir. 

 

 



  SAMTİM 69 
 

 26 

 

      İl Müdürümüz Salep Alanlarını İnceledi 
 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve beraberindeki personel, dün ( 12.05.2020) Ondokuzmayıs 
İlçemizdeki salep alanlarını gezerek bir dizi incelemelerde bulundu. Bu vesileyle salep üreticilerimizle 
buluşarak sorun ve görüşlerini dinleme fırsatı bulan İl Müdürümüz SAĞLAM yaptığı açıklamasında: 

 
“Ülkemizdeki salep üretiminin yaklaşık % 15’i Karadeniz Bölgemizde gerçekleşmektedir. İlimizde 

salep üretimi yapan ilçelerimizse Ondokuzmayıs, Alaçam, Ladik, Atakum, Terme, İlkadım, Çarşamba ve 
Bafra’dır. Üreticilerimizin % 75’i Ondokuzmayıs ilçesinde üretim yapmakta ve bunların ortalama üretim 
alanları da 40 m2 ile 1000 m2 aralığında değişmektedir. 

 
‘İhracı Yasak Mallar’ listesinde yer alan salep (toz, tablet ve her türlü formda),  mevzuatlar çerçevesinde 

üretilmekte olup bitkinin soğanlarının doğadan rastgele toplanması ve her türlü formunun ihraç edilmesi 
yasaktır. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15. Maddesi gereği salep 
üretimine yönelik olarak üretim yapmak isteyen üreticinin, resmi kayıtlı olduğu ilde Tarım ve Orman İl 
Müdürlüklerine başvurarak  "Süs Bitkisi Üretici Belgesi"  alması gerekmekte, Salep üreticisi ve satıcılarının da 
söz konusu mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri, gerekmektedir.  

 
Bu kapsamda ilimizde salep üretimi 6 üreticimiz ‘Süs Bitkisi Üretici Belgesi’ ile, 20 adet üretici de 

sözleşmeli üretim modeli ile üretim yapmaktadır. Samsun İlinde 55 üretici 35.000 m2 alanda üretim yapmakta 
olup, 2020 yılı için 30 ton yumru hasat edileceği ön görülmektedir. Dekara 750 kg salep yumrusu dikimi yapan 
üretici bir yılda 1 ton salep yumrusu elde etmektedir. (750 kg yavru yumru üretimin devam etmesi için arazide 
bırakılmıştır). 1 Ton üründen 200 kg kuru yumru elde edilmekte ve kuru yumrular toz haline getirildiğinde 
1000-1500 TL / kg, yaş yumrular, 70-150 TL/kg fiyatlara alıcı bulmaktadır. Bu veriler ışığında ilimiz salep 
üretimi bakımından yüksek üretim potansiyeline sahip görülmekte ve yapılacak olan çalışmalarla önemli bir 
gelir kapısı olacağının sinyalini vermektedir. 

 
Samsun ili doğal göl soğanı popülasyonları göz önünde bulundurulduğunda üretim için büyük bir 

potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ön çalışmalarda göl soğanı alanlarının % 60 da artık göl 
soğanı görülmediği tespit edilmiştir. Göl soğanının bir tanesinin internet satış fiyatı 3- 6 TL arasında değiştiği 
ve 6 milyon adet ihraç kotası düşünülürse Samsun ili göl soğanından gelir elde etme potansiyeli oldukça yüksek 
olduğunu göstermektedir.” dedi. 
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İlimiz Meralarında Otlatma Sezonu Açıldı 

 
Samsun İlimiz meralarında hayvan otlatma sezonu 20 Nisan itibarıyla açılmıştır. Konuyla ilgili bir 

açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Samsun İlimizin toplam mera varlığı 154.635 dekar olup 
meralarımızın 33.500 dekarında mera ıslah çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz.  11 mahallemizde 
yürütülmekte olan Mera Islah ve Amenajman çalışmaları ile beraber toplam 42.800 dekar meralarımızı da ıslah 
etmiş olacağız. 2019 yılında başladığımız Çarşamba İlçesi Yukarı Dikencik Mahallesi Mera Islah Projemizi 
2022’de tamamlamış olacağız.  

 
Söz konusu meramızın yüzölçümü 350 dekardır. Meramızda otlatma yapılamaz iken biz çalı, böğürtlen 

gibi istilacı bitkileri iş makineleri ile temizleyerek merada arpa ve fiğ karışımı ön bitki ekimi ve gübreleme 
yaptık. Bu yıl yaklaşık 5.000 balya ot hasadı bekliyoruz. Hayvanların yaz aylarında otlarken güneşten 
korunmasını sağlamak için canlı ağaçları gölgelik olarak bıraktık. Hayvanların içme suyu ihtiyaçları için 
suluklar koyacağız. Bu yıl Ekim Kasım aylarında meramıza çok yıllık 5’li karışım yem bitkisi tohumları ekimi 
yapılarak hayvanlarımızın otlatmasına bırakacağız. Hayvancılıkta maliyetlerin %70’i kaba yem giderleri olduğu 
için Mera Islahlarına önem veriyoruz. Et meselesinin Ot meselesi olduğu bilinciyle durmadan devam ediyoruz.” 
dedi.       

Tarım Alanlarında Çekirge Mücadelesi 
 

Birçok kültür bitkisiyle beslenen çekirgeler, özel mülk olmayan sahalarda kültür bitkilerine yayılmak 
sureti ile önemli ölçüde zarar vermekte olup etkin mücadele yapılmadığında ekonomik kayıplara neden 
olmaktadır. Senede bir döl veren çekirgeler, yumurtalarını su tutmaya meyilli araziler, çayır dipleri, tarla 
kenarlarındaki işlenmemiş sert topraklar, meyilli ve nispeten yumuşak topraklar, çeltik tavaları veya tarla 
kenarındaki toprak setlere bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular önce çevredeki çayır otları ile beslenir, daha 
sonra da kültüre alınmış alanlara geçerler. Birçok kültür bitkisi üzerinde beslenmekte olup bitkilerin saplarını 
kesmek suretiyle özellikle genç bitkilere önemli zarar verirler. 

 
  Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; 
“Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlasında olmayan hazine arazileri, meralar, köyün ortak alanları vb sahalarda varlık 
göstererek buralarda önemli zararlar veren çekirge mücadelesi; Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde 
yapılmaktadır. İlkbahar aylarında yurdumuzda çöl çekirgesi akını olabileceği ihtimali düşünülerek gerekli 
tedbirler alınmalıdır. Tehlike söz konusu olduğu takdirde keşif, takip ve mücadele organizasyonu ile 
mücadelenin zamanında yapılması sağlanmalıdır.  İlimiz hububat alanları öncelikli olmak üzere çekirge zararı 
konusunda il ve ilçelerdeki konu sorumlusu teknik elemanlarca saha kontrolleri Mart başından beri devam 
etmektedir. Önceki yıllarda tespiti yapılan garsiyat alanlarındaki başarılı mücadeleler ile yeşilçekirge 
yoğunluğu kontrol altında tutulabilmektedir. Ancak polifag bir zararlı olan çekirge öncelikle kültür 
bitkilerimizde hububat, fındık, açık alan sebze vs. gibi ve mera alanlarında havaların ısınması ile birlikte yoğun 
biçimde görülebilir. Bu nedenle üreticilerimizin tarla bahçe kontrollerini sıklıkla yapıp yoğunluğun tespiti 
durumunda il veya ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.” dedi.  
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  İlimizde Çeltik Üretimi Artıyor 
 

 
  
Ülkemizde 2019 yılı verilerine göre 1.264.190 da alanda 1.000.000 ton çeltik üretimi gerçekleşmiştir. 

Samsun İlimiz ise 184.357 da alanda 137.069 ton üretimle gittikçe artan bir üretim oranı ile Türkiye’de ikinci 
sırada yer almaktadır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Tüm dünyada 
olduğu gibi Ülkemizde de Pandemik olarak değerlendirilen Koronvirüs (COVİD-19) ile etkin mücadelenin yanı 
sıra Bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının aksatılmadan yürütülmesi, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir.   

 
Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arzının sağlanması amacıyla ekilebilir tüm arazileri 

üretime kazandırmak, bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir 
arazilerde ekiliş yapmak için Bakanlığımızca başlatılan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında 
Samsun İlimizde Çeltik üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı 
kapsamında yürütülen Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile %75’i Bakanlık % 25’i üretici katkı 
payları ile karşılanan İlimiz Bafra, Çarşamba, Terme, Alaçam ve 19 Mayıs İlçelerinde ilave çeltik ekimi 
yapacak üreticilere 126.010 kg çeltik tohumluğu dağıtımı yapılmış ve ekimler gerçekleşmiştir.  

 
Neticede 6300 dekar ilave çeltik üretim alanı oluşturmayı hedeflediğimiz Proje ile 184.357 dekar olan 

üretim alanımızı hedefleri de aşarak 196.071 dekara çıkarmayı başarmış bulunuyoruz.  Yine damlama sulama 
ile çeltik üretimi yapacak üreticilere öncelik verdiğimiz proje ile İlimiz Bafra İlçemiz de 600 dekar damla 
sulama, 286 dekar yağmurlama sulama ile çeltik üretimine başlanmış olup; su ve toprak kaynaklarının daha 
etkin kullanımını sağlayacak olan bu adım aynı zamanda İlimiz çeltik üretim alanlarının daha da artacağının 
sinyallerini bize vermektedir.” dedi. 

 

İlimizde 31 Milyon TL Buzağı Destek Ödemesi 
 
Samsun Valimiz Osman KAYMAK, 2019 Yılı Buzağı Destek Ödemeleri ile ilgili açıklamalarda 

bulundu. Vali KAYMAK: “2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında; 28.321 işletmeye, 82.232 
buzağı için, 31.102.025 TL ödeme yapılmaktadır. Amacımız; salgın nedeniyle çiftçinin üretimden çekilmemesi, 
tarlası ve işletmesinin başında bulunmasıdır. Bizler bu düşünceyle üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. 
Bu çerçevede, toplamda 31.102.025 TL’lik Buzağı Desteklemesi ödemelerinin 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 
18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına yatırılacağını duyurur, hayırlı olmasını dilerim.” dedi. 
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İlimizdeki Hayvan Pazarları Açılıyor 
 

İlimizde bulunan ve Coronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu 
tarafından 18.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar gereği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca 20.03.2020 tarihinde 
kapatılan Hayvan Pazarları normalleşme süresi içinde 15.06.2020 tarihinden itibaren alınan tedbirlerle açıldı. 

 
Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“Salgınla ilgili Bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında; Hayvan pazarlarına hayvan giriş ve 
çıkışlarının ayrı ayrı noktalardan kontrollü bir şekilde yapılması, giriş ve çıkışta nakil araçlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonunun sağlanması, hayvan pazarına gelen kişilerin maske takması, el dezenfeksiyonu ile el 
dezenfeksiyonlarının yapılması, ateşlerinin ölçülmesi ile yüksek ateşi, burun akıntısı ve öksürüğü olanlar ile 
maskesiz kişilerin pazarlara girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir.  

 
Ayrıca Hayvan Satış Yerlerine kapasitenin % 50’si kadar hayvan alınması, hayvan sahiplerinin 

aralarındaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi açısından hayvan padoklarının bir boş bir dolu olacak şekilde 
ayarlanması, hayvan alım satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması 
gereklidir. Unutmayalım ki bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir.” dedi. 

 

 

 
 

 
 

Whatsapp Gıda İhbar Hattı Hizmette! 
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İşlemlerimizi Evden İnternet Aracılığıyla Yapalım 
 
İçinde bulunduğumuz pandemi (dünya çapında salgın) sürecinin ciddiyetine dikkat çeken Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, kendi sağlığımız ve tüm toplumun iyiliği için ikazlara 
uyularak evde kalınması ve bu süreçte işlemlerin mümkün olduğunca evlerimizden internet aracılığıyla 
yapılmasının önemini hatırlatarak şunları söyledi;  

 
“İçinde bulunduğumuz zor günlerde, küresel çaptaki bir salgın sürecini tüm Dünya ile eş zamanlı olarak 

ve hatta Devletimizin zamanında aldığı önlemler sayesinde biraz daha geriden deneyimliyoruz. Bugün pek çok 
güçlü ülkeyi sarsan ve maalesef hızlı ve kolay yayılan öldürücü bir hastalıktan söz ediyoruz. Devletimiz, bütün 
kurumları ile üzerine düşeni yaparken bizler de yetkili ağızlardan yapılan ikazlara uyarak mümkün mertebe 
evlerimizde kalalım. Zorunlu olmadıkça resmi dairelere gitmeyelim ve bu süreçte tüm işlemlerimizi 
olabildiğince e-Devlet Portalı üzerinden yapmaya özen gösterelim. 

 
Bu bağlamda üreticilerimiz https://eciftci.tarbil.gov.tr adresinden mobil uygulamamızı indirerek ya da e-

devlet şifresi ile giriş yaparak tarım, hayvancılık, genel ve destek başvuruları gibi birçok işlemi online olarak 
yapabilirler diyerek; e-Devlet üzerinden hizmet alınabilen bazı hizmet başlıklarını hatırlatmak isterim: 

 Aktif Olmayan Hayvancılık İşletmelerinin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Kapalı Duruma 
Getirilmesi 

 Büyükbaş (Sığır Cinsi) Hayvanlar İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Ölüm-Düşüm İşleminin 
Yapılması 

 Büyükbaş Hayvanların İl İçinde Satılması Halinde Türkvet’de (Veteriner Bilgi Sistemi) Nakil İşleminin 
Yapılması 

 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Kayıt Altına Alınması 
 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar. İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Düşen Küpe Siparişi 

Verilmesi 
 Hayvan Varlığı Listesi Verilmesi 
 Hayvancılık İşletmelerinin Satışı Halinde Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Kayıt İşlemlerinin 

Yapılması 
 İşletme Tescil Belgesi Verilmesi 
 Küçükbaş Hayvanlar İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Ölüm Düşüm İşleminin Yapılması 

 
Millet olarak, ancak meseleyi ciddiye alarak ve tedbir noktasında azami dikkat göstermek suretiyle 

bugünleri atlatacağımızı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.” 
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İşlenmiş Su Ürünlerine İlave Destek 
 

Su ürünleri ihracatının duraklamasından olumsuz olarak etkilenen üreticilerimizin mağduriyetini 
engellemek ve ülkemizde kişi başına düşen balık tüketimini artırmak amacıyla,  2020 yılında yapılacak olan 
tarımsal desteklemeler kapsamında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilave olarak, İşlenmiş Su 
Ürünlerinin Desteklenmesine ilişkin karar 27.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Su ürünleri 

yetiştiricilik belgesi sahibi üreticilerimizin ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, süpermarketler aracılığıyla 
tüketicilerin balığa kolayca ulaşmasını sağlamak ve ülkemiz dondurulmuş su ürünleri ithalatını azaltmak 
amacıyla, ürünlerini Bakanlığımızdan onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş/ soğutulmuş 
halde işleyip paketleyerek; 

 
Sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere faturalı olarak satan üreticilerimize 

100.000 kilograma kadar (100.000 kg dahil) ilave 2 TL/ kg destek verilmesinin sektörümüz açısından faydalı 
olacağı düşünülmüştür. Uygulamanın, Dünya ortalamasının yaklaşık 1/3’i oranında olan ülkemizdeki kişi başı 
balık tüketimi miktarının artırılması ve Covid-19 Pandemisi nedeniyle üreticinin elinde kalan balıkların satışına 
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.” dedi. 

 
Bakanlığımızın her zaman üreticilerimizin yanında olduğunu vurgulayan İl Müdürümüz Sayın İbrahim 

SAĞLAM, desteklemeye ilişkin usul ve esasların Bakanlığımız tarafından çıkarılacak Tebliğ ile belirleneceğini 
ve tebliğin yayımlanmasına müteakip üreticilerimizin başvurularının değerlendirileceğini de ifade ederek, 
kararın yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diledi. 
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      Karadeniz’in En Büyük Topraksız Çilek Bahçesinde Hasat 
 

Samsun’da Karadeniz Bölgesindeki en büyük açık arazide topraksız tarımla çilek üretimi yapılan 
Atakum ilçemiz Yeşildere Vadisinde bulunan 2 üreticimizin 10 dekar bahçesindeki katlı sistemde 200.000 adet 
çilek fidesi bulunmakta olup bu 10 dekar alan açıkta 40 dekar alana denk gelmektedir. Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan ve etkinlikte hazır bulunan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bir dönüm araziye normal 
şartlarda 4 bin çilek fidesi dikildiği halde katlı sistemde topraksız ortamda aynı birim alana 20.000 adet fide 
dikimi gerçekleştirilmektedir. Biz bu şekilde 4 dekar alanda üretilen çilek verimini 1 dekar alana sığdırmış 
bulunmaktayız. 

Yerden yüksek yetiştirme yerlerindeki yetiştiricilikte bitkilerin besin ve su ihtiyacı otomatik ayarlanıyor. 
Bu yetiştiricilikte çilek için büyük problem olan toprak kaynaklı hastalıkların olmaması, hasadın kolay 
yapılması,  işçilikten tasarruf sağlanması,4 kat daha fazla üretim ve verim elde edilmesi gibi nedenlerle 
topraksız yetiştiricilik ilimizde artmaktadır. İlimizde önümüzdeki yıllarda bu yetiştirme sisteminin giderek 
artacağını öngörüyoruz.   

Topraklı alanda yıllık dekara 2,5 ton çilek verimi alınırken, topraksız üretimde bu miktar 4 kat daha 
artarak 10 tonu bulmakta olup bu da birim alandan 4 kat daha fazla kazanç demektir. Burada üretimi yapılan 
çilek 10 ile 12 lira arasında satışa sunuluyor ve pazarda rağbet görüyor. Öyle ki bu alanda üretilen çileğin 
kalitesinden dolayı üreticilerimiz talebi karşılamıyor.” şeklinde konuştu. Topraksız hidrokültür yöntemiyle 
çiftçilerin yüksek verimlilikte çilek üretebileceğine işaret eden İl Müdürümüz SAĞLAM:  

"Burada toprak yerine hindistan cevizi kabuğundan elde edilen kokopit malzemesi kullanıyoruz. 
Bitkinin tüm besin maddesini suyla kendisine veriyoruz. Bu üretim alanı Karadeniz Bölgesi'nde örnek teşkil 
etmekte ve bu işletmeyi tüm üreticilerimize göstererek ve bu şekilde üretimi yapmalarını öneriyoruz.” dedi. 
Çiftçinin yaptığı yatırımı 1 yıl gibi kısa sürede geri aldığını ve kara geçtiğini söyleyen SAĞLAM, 2020 yılı 
Sonbahar döneminde Bakanlığımızın yüzde 50 hibe desteği ile topraksız çilek alanını desteklerle daha da 
büyüteceklerini ifade ederek; “Tüm üreticilerimizi birim alandan daha karlı üretim teknikleri olan topraksız 
çilek, su kültüründe marul ve benzer üretim teknikleri ile bu alanlardaki desteklerimizden faydalanmaya davet 
ediyoruz.” dedi 

. 
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Mısırda ‘Sırta Ekim’ Demonstrasyon Çalışması 
  

            Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın % 75’i yem sektöründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı 
sektörüne aittir. Kalan % 20’lik bölümü nişasta- glikoz sanayinde, % 5’i ise endüstride, yağ üretiminde ve 
tohumluk olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki nüfus artış hızı, hayvan sayısındaki artış ve artan 
gereksinimlere karşın mısır üretiminin son yıllarda 6.000.000 ton düzeylerinde sabit kalması ise istenen bir 
durum değildir.  

             İlimizde 119.236 da alanda dane mısır üretimi gerçekleştirilmekte olup yıllık üretimimiz 50.000 tondur. 
Türkiye’de 22. sırada yer aldığımız dane mısır üretiminde dekara ortalama verim 420 kg/ da’dır. 119.875 da 
alanda üretim yaptığımız silajlık mısır üretiminde ise yıllık üretimimiz 728.184 tondur. Türkiye Tarım 
Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında ilimizde desteklenen 14 ürün den bir tanesi dane mısır 
üretimidir. Mısır desteklemeleri 2019 yılı için; fark ödemesi desteği 3 krş/ kg, mazot desteği 25 TL/da, gübre 
desteği 4 TL/da ve toprak analizi desteği 40 TL/analiz başı şeklinde uygulanmaktadır.  Sırta ekim, sulama 
yapılan alanlarda mevcut suyun en etkili bir şekilde kullanılabilmesi için uygulandığı gibi düzensiz yağış alan 
alanlarda drenaj amaçlı da uygulanmaktadır. Bu kapsamda İlimizde de mısır da sırta ekim ile ilgili olarak Bafra, 
Terme ve Vezirköprü İlçelerimiz de demonstrasyon amaçlı ekimler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili bir açıklama 
yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM;   

“Çukurova Bölgesinde geleneksel ekim yöntemlerinin yerini alan mısır da sırta ekimin iklime bağlı 
olarak işgücü tüketiminde azalma, toprak verimliliğini artırma, suyun randımanlı kullanımı, su ve rüzgar 
erozyonu kontrolü, bitki kök derinliğini artırma, tarla da su birikmelerine karşı kök boğazı çürüklüğünü önleme, 
dolu zararını önleme ve bitkini hava sirkülasyonunu sağlama gibi faydalarını değerlendirerek Samsun İlinde de 
uygulamanın denenmesini arzu ettik. İlimiz mısır üreticilerine mısır da sırta ekimi uygulamalı olarak göstermek 
amacıyla makineleri Çukurova'dan temin ettik ve İlimiz Bafra, Terme ve Vezirköprü İlçelerinde demonstrasyon 
amaçlı ekimleri gerçekleştirdik. Üreticilerimize düze ekim ile sırta ekimin farkını göstermeye çalıştık. Ekim 
sonrası ve ürün hasadından sonra verim deki artış ve işgücünde ki azalmayı gören üreticilerin bu ekim 
yöntemine geçiş yapacağını değerlendiriyor, ilimiz üretimine ve üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
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Samsun Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı 
Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Başkanlığında, Valimiz Osman KAYMAK, Samsun 

milletvekilleri Çiğdem KARAASLAN,  Dr. Ahmet DEMİRCAN, Fuat GÖKTAŞ, Orhan KIRCALİ, Çağatay 
KILIÇ, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlık 
Yetkilileri, Samsun’da tarımla ilgili Oda ve Birlik Başkanları ile diğer sektör temsilcilerinin de katılımıyla 
15.04.2020 Çarşamba günü saat 11:00’de telekonferans yöntemiyle Samsun Tarım Sektörü Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleştirildi. 

 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ; “Bildiğiniz gibi 

Covid-19 salgını bölgesel değil, küresel bir sorun! Tabii bu salgın kontrol altına alınmadığı takdirde hem geçim 
kaynakları, hem de gıda risk altında. Bu hastalığın şuan da tek ilacı ve kurtuluşu; evde kalmak, kaliteli ve sağlıklı 
beslenmek, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve ruh sağlığımıza da dikkat etmektir. Bu da bütün yük 
omuzlarımızda demek oluyor! Hamdolsun ki; Covid-19 süreci dünyada hiç gündeme gelmeden önce de gıda arz 
güvenliği noktasında çok iyi durumdaydık. Süreçle birlikte ise tedbirlerimizi üst noktaya çıkardık. Bu sayede 
marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda olup an itibariyle de gıda tedarikimiz yeterli düzeydedir. 
Yine tahıl stoklarımız da şu an için rahat seviyededir.  

 
2020 üretim sezonunda, ürün rekolte tahminlerimize baktığımızda, başta buğday olmak üzere, başlıca 

temel gıda ürünlerimizin görünümleri de iyi durumdadır. Gıda arz güvenliğimiz garanti altına almamız için 
ülkemizde ekilmedik yer bırakmamamız gerekiyor. Bunun için; Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri, 
çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız. Tahsis edilen arazilerde; hububat, 
baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri gibi stratejik olarak önemli olan ürünlerin ekilmesi 
sağlayacağız. Böylece hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak. Tabi bu güçlü tarım ve orman altyapısını 
oluşturabilmek için, son 17 yılda elimizden gelen çabayı gösterdik.  
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Bu kapsamda; tarımsal hasılamızı % 645 artırarak 275 Milyar liraya çıkardık. Toplamda 308 milyar TL 

tarımsal destek verdik. 565 baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık, 4,5 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat, Tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Ayrıca 18 milyar dolarlık 
tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik.” dedi. 

 
Konuşmasının devamında Samsun tarımı hakkında bilgiler veren Tarım Bakanımız; “İnşallah 3. Tarım- 

Orman Şûrasında aldığımız kararları da sizlerle birlikte hayata geçirerek, tarımsal alt yapımızı daha da 
güçlendireceğiz. Tabi Samsun’un üretim karnesi pekiyi. Samsun, 3,1 Milyar Lira hayvansal üretim değeri ile 
Türkiye’de 21. sırada, 4,6 Milyar Lira bitkisel üretim değeri ile de 11. sırada! Son 17 yılda hayvansal üretim 
değeri de yaklaşık 8 kat ve bitkisel üretim değeri de 5 kat arttı. Böylece Samsun’umuz toplam 7,7 Milyar TL’lik 
tarımsal üretim değeri ile Karadeniz Bölgemizin Tarımsal üretim üssü olmuştur. Bu büyük başarı 
sizlerindir. Her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık diyorum!” diyerek sözlerini 
tamamlamıştır. 

 
Telekonferansın ikinci bölümünde ise Samsun Valisi Osman KAYMAK da yaptığı konuşmasında; 

“Samsun tarımı ve Kovit-19 salgını kapsamında alınan önlemler hakkında konuşmaya geçmeden önce; 2019 
yılında Samsun çiftçisine yapılan 293.223.086 TL tarımsal desteklemeden, 2020 yılında KKYDP Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi 13. Etap kapsamında toplam yatırım tutarı yaklaşık 23.174.189,76 TL. olan ve hibe 
almaya hak kazanan 29 projemize vermiş olduğunuz destekten,  Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 
yazlık ekim yapılacak 100 ton çeltik tohumluk bütçesinin ilimize tahsisinden, 1.164.384 dekar ve 137.487 tonluk 
üretimi ile önemli bir stratejik öneme sahip olan fındıkla ilgili 2019 yılında açıklamış olduğunuz fiyattan dolayı 
üreticilerimiz adına teşekkür ederim.” demiştir. 

 

 
 

 



  SAMTİM 69 
 

 36 

 

Vali KAYMAK konuşmasının devamında; “Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından 
oluşturduğu riskin yönetilebilmesi, salgının yayılım hızının ve tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az 
seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunarak devamlılığının sağlanması için ilimizde de gerekli 
tedbirler hızlı bir şekilde alınarak tarımda sürekliliğin sağlanması için gerekli çalışmalar eksiksiz 
yürütülmektedir. 

 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilk önce idari bir takım kararlar alınarak sahada daha etkin olmanın 

en önemli bileşeni olan personelimizin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sağlanmış ve saha koşullarındaki 
gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.  Gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği kapsamında vatandaşlarımızın daha 
sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışmalara başlanarak bilgilendirme denetimlerine ağırlık verilmiştir. Üretim 
sürecinin en önemli bileşeni olan bitkisel ve hayvancılık sektörü konusunda da gerekli önlemler hızlı bir şekilde 
hayata geçirilmiştir.” dedi.  

 
Vali Osman KAYMAK telekonferans sistemi ile yapılan bu görüşme esnasında ilimiz tarımı için büyük 

öneme sahip; Çarşamba Ovasındaki çoğalan fındık ekiminin sebze yetiştiriciliği lehine değişmesi amacıyla örnek 
çalışma olan 100 adet 1 dekarlık sera yapımı için gereken ödenek; Kenevir üretiminde lider olan ilimizde kenevir 
üretimini artırmak amacıyla Vezirköprü İlçemizi kenevirin merkezi oluşturma adına kenevirin işlenmesi daha 
değerli hale getirilmesi için Kenevir İşleme Tesisi Kurulması Projesine destek;  

 
2020 ve 2021 üretim sezonunda değerlendirilmek üzere 14.000 dekar ayçiçeği, 3.000 dekar kuru fasulye, 

10.000 dekar dane mısır ilave üretimi için 7.000 kg ayçiçeği tohumu, 24.000 kg kuru fasulye tohumu, 1670 paket 
dane mısır tohumu talebimizi hayata geçirmek; Kavak ilçemizin de fındık üretimine izin verilen alanlara dahil 
edilmesini ve ilimize özgü küçük ölçekli tarımsal projelerde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız 
tarafından ilimize ödenek tahsis edilmesini; ve son yıllarda yaşanan afetlerde tarımda sigortanın önemini bir kez 
daha ortaya çıkarmış olup bu kapsamda ilimize TARSİM Bölge Müdürlüğünün kurulmasını talep etmiştir. 
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Tarıma Dair Her Şey ‘Tarım Orman Akademi’de 
 

Bakanlığımız çiftçi, üretici ve orman köylüsü için sürdürdüğü tarımsal eğitim ve yayın çalışmalarına 
gelişen virüs salgını beraberinde yeni bir format ekledi. Konu hakkında açıklamalar yapan İl Müdürümüz 
İbrahim SAĞLAM; Uzaktan eğitim felsefesiyle kurgulanan Tarım Orman Akademi portalı ile çiftçi ve 
üreticiye ihtiyaç duyduğu konulardaki bilginin, internet üzerinden yayınlanacak ders ve eğitim videolarıyla 
ulaştırılacaktır.” dedi.  

İl Müdürümüz SAĞLAM; güncel, sürdürülebilir bilgi ve birikime hizmet eden ‘Tarım Orman 
Akademi’de çiftçimizin aradığı her türlü tarımsal içerikli bilgiye istediği an, hızlı bir şekilde ulaşabileceğini, 
portalın akademi.tarimorman.gov.tr ve www.tarimtv.gov.tr adreslerinden hizmet vermeye başladığını belirtti. 
Bütün dünyanın mücadele ettiği salgının gelecekte de olabilme ihtimali, uzaktan eğitimin bir lüks değil 
mecburiyet haline geldiğini gösterirken, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca geliştirilerek 
hizmete sunulan uzaktan eğitim modeliyle bilgiye zamandan ve mekândan bağımsız ulaşımın önünün açıldığını 
ilave etti. 

Bu teknolojik hamlenin bir parçası olarak uygulamaya konulan Uzaktan Eğitim Sisteminin de üreticimize, 
çiftçimize büyük destek sağlayacağını ifade eden SAĞLAM; “Uzaktan Eğitim Sistemi, siz değerli çiftçilerimize, 
üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete 
alındı. Çiftçilerimiz, Uzaktan Eğitim Sistemi ile Bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu Tarım TV 
(www.tarimtv.gov.tr) üzerinden, uygun saatler dikkate alınarak programlanan, canlı yayın derslerini 
izleyebilecek, ihtiyaç duymaları halinde de canlı yayın derslerine katılabilecekler. Bakanlığımızın uzman eğitici 
personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu dersler gün içinde de TV'mizde tekrarı olacaktır.” dedi. 
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Tarımda Dijital Pazarlama Dönemi Başlıyor 
 

 
Bakanlığımızca gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı 

(DİTAP) devreye sokuldu. Konu hakkında bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM;  
 
"DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve talebi buluştururken, tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli 

sayesinde daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Tohumdan, sofraya tüm zincirin takip edilebildiği, 
sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük çiftçi, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat ve rekabet 
koşullarına ulaşacak. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır 
atık ile ürün zayiatını da ortadan kaldıracak.” dedi. 

 
DİTAP İLE HERKES KAZANACAK 
İl Müdürümüz SAĞLAM, bu platformda herkesin kazanacağını ifade ederek: “DİTAP ile 

kooperatiflerden, birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet ekipman sektörüne, finasman 
sektörü, sigorta sektörünün bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim duyduğu her türlü ürünün 
tedarik edileceği bir alt yapıya sahip olacak. Alıcı, satıcı lojistik sektörü olmak üzere bu portalda herkes olacak. 
Böylelikle; üretimden tüketime kadar her noktayı izleyeceğiz.  

 
Bu sözleşmeli tarım portalı sadece gönüllülük esası ile bireysel tüketicinin pazarını yöneten hal, manav, 

zincir marketlerin ve endüstriyel ürün pazarını yöneten gıda fabrikalarının tarımsal hammaddeleri için talep 
oluşturabilmesine imkân sağlayacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi ile ülkemizin en ücra köşesindeki 
çiftçimize kadar ulaşmasını sağlanacak.  Ayrıca portal sayesinde işlenmiş gıda sanayiye yönelik fayda 
sağlayarak, başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak üzere birçok işlenmiş ürünün markalaştırıp katma değerini 
arttırarak pazarlanması ve bu sayede ihracata yönelik pazarın artmasını sağlanacak.” dedi. 

 
DİTAP'A GELENE FİNANSMAN DESTEĞİ 
Konuyla ilgili finansman müjdesi de veren SAĞLAM: “www.ditap.gov.tr adresi üzerinden DİTAP'ı 

kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi 
paketlerinden de yararlanacaklarını belirten SAĞLAM; "Sözleşmeli Üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 50 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek ve ayrıca tarımsal 
desteklemeleri de bundan sonraki dönemde bu platform üzerinde sözleşmeli üretimin lehinde olacak şekilde 
planlayacağız. Kooperatiflerde bu konuda avantajlı olması sağlayacağız" dedi. 
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Tarımda İşbirliği Protokolü 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında kurumların 
sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım 
hizmetleri gibi konulara ilişkin kararlaştırılan süreçlerin işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla 
yürütülecek çalışmalar için bir protokol imzalanmıştır.  

 
Konu hakkında açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“İmzalanan protokol kapsamında bundan sonra OMÜ ve İl Tarım Orman Müdürlüğümüzce yürütülecek tüm 
tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarında ortak payda üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Personel ve altyapının ortak 
olarak değerlendirileceği bu çalışma ile sektör paydaşlarına en son bilgi ile ulaşmak ve sahada yaşanan sorunları 
birlikte çözmenin altyapısı da oluşturulmuştur. Ülkemizin dört bir yanında bulunan üniversiteler ile tarımsal 
kuruluşlar arasında da benzer protokol çalışmaları yapılmakta ancak Samsun ili özelinde olaya baktığımızda 
Üniversite bünyesinde bulunan Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri ile Tarım teşkilatına bağlı İl Müdürlüğü, Enstitü 
ve Laboratuvarların anlaşma dâhilinde olması Samsun’u ve tarımsal faaliyetlerimizi öne çıkarmaktadır. Bu kadar 
altyapısı güçlü olan Samsun ve tarımının en üst düzeyde fayda sağlayacağına olan inancımla bu Protokolün 
altına, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sait BİLGİÇ ile birlikte imza atmaktan dolayı onur duyuyorum” dedi. 

 
Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşana OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait BİLGİÇ ise: “Bu Protokol ile 

üniversite ve tarımsal saha bilgileri bir arada değerlendirilerek üreticilerimizin sorunlarına birlikte çözüm 
arayacağımız ve üreteceğimiz için çok mutluyum. Konunun Samsun tarımına ve kurumlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” demiştir. 
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Tarladaki Çiftçiye Covid-19 Uyarısı 
 

 İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; çiftçilerimizi, tarım ve hayvancılık işletmelerini yeni 
tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler konusunda uyardı. 
 

ÇİFTÇİLERİMİZİN KORONAVİRÜSE KARŞI ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
* Tarımsal faaliyet öncesi, mola sonrası ve faaliyet bitiminde el içi ve üstünü kapsayacak şekilde, ellerinizi su ve 
sabun ile en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın. 
* Tarımsal üretim ve faaliyetler sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edin. 
* Çalışanlar arasında 2 METRE MESAFE kuralına uyulmasını sağlayın. 
* Öksürük, yüksek ateş ve kas ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerle yakın temastan kaçının. 
* Bu kişileri çalıştırmayın ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını sağlayın. 

Çalışma Süresi Boyunca: 
* Ellerinizle ağzınıza, gözünüze ve burnunuza temas etmeyin. 
* Mutlaka maske kullanın. 
* Asla sigara içmeyin. 
* Seralar, ahırlar, ağıllar vb. kapalı faaliyet alanlarını sık sık havalandırın. 
* Hayvanların temizliğine özen gösterin. 
* Ürünlerin işlenmesi, taşınması sırasında kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliğine her zamankinden fazla 
dikkat edin. 
* Alet ve ekipmanlarınızı her kullanımdan sonra dezenfekte edin. 
* Ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takın. 
* İş kıyafetlerinizi, koruyucu eldiven ve maskenizi başkalarıyla ASLA ortak kullanmayın. 
* Tek kullanımlık olan maske, eldiven ve benzer eşyaları poşete koyarak çöpe atın. 
* Faaliyetten sonra iş kıyafetlerinizi temizleyerek korunaklı bir yerde tutun. 
* Dışarıda giyilen kıyafetleri değiştirin ve 60 derecede normal deterjanla yıkayın. 
* Eve girer girmez ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın. 
* Tabak, bardak, havlu ve benzeri eşyaları kesinlikle ortak kullanmayın. 
* Evi mümkün olduğunca sık sık havalandırın. 
 

TARIM İŞLETMELERİNDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ 
* Tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel 
temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edin. 
* Ellerinizi su ve sabunla sık sık iyice yıkayın veya dezenfektanla temizleyin. 
* İşletmenizde çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralını uygulayın. 
* İşletme içinde ve dışında mutlaka maske kullanın. 
* İşletmenizde uygun giysi ve maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanın. 
* Bu dönemde hiç kimseyle tokalaşmayın, sarılmayın. 
 

Tarım işletmeleri için birkaç küçük hatırlatma daha… 
*Tarlada ve işletmede çalışanları düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirin, her gün ateşlerini ölçün. 
Hastalık belirtisi gösterenleri derhal karantinaya alın ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna gitmesini sağlayın. 
* Mevsimlik işçileri, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık taramasından geçirin. Konaklayacakları yerleri 
dezenfekte edin. 
* Çalışanların yemeklerini kumanya şeklinde verin. Bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu vb. eşyaları kesinlikle 
ortak kullanmamaları gerektiğini hatırlatın ve gerekli malzemeleri onlara sağlayın. 
* Servis araçları ile diğer tarımsal makineleri, özellikle ortak kullanımdaki tüm araç-gereç ve aletleri belirli 
aralıklarla dezenfekte edin. 
* İşletmede lavabo, musluk, yemekhane, asansör vb. gibi ortak kullanımın yoğun 
olduğu yerlerde yüzeyleri sık sık dezenfekte edin. 
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* İşletme alanına çalışanların kullanması için belirli sıklıkta dezenfektanlar yerleştirin. 
* Kapalı alanları sık sık havalandırın, böyle yerlerde çalışanların standartlara uygun koruyucu eldiven, gözlük, 
maske ve tulumla çalışmasını sağlayın. 
* Tarımsal üretimde oluşan çöp ve atıkları uygun şekilde yok edin. 
* İşletmenize bu dönemde ziyaretçi kabul etmeyin. Siz de herhangi bir işletmeyi 
ziyarete gitmeyin. 
 

HAYVANCILIK İSLETMELERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ 
Aşağıda yer alan hayvancılık işletmeleri için belirlenen biyogüvenlik kurallarını da hassasiyetle takip edin. 
* İşletmede daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyin. Mutlaka maske kullanın. 
* İşletme içinde ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olmasına dikkat edin. 
* Kıyafet değişikliği için işletme girişinde özel bir yer ayırın. 
* İşletmeye girerken ve çıkarken ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın yada el dezenfektanıyla 
dezenfekte edin. 
*İşletmeye girerken ve çıkarken dezenfektanlı ayak banyoları kullanın. Ayak dezenfeksiyonu için hazırlanan 
solüsyonu sürekli kontrol edin ve belirli periyotlarda değiştirin. 
*İşletme içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyun. Bakanlık personeli dışında çevrede bulunan diğer 
işletmelerden ziyaretçi kabul etmeyin. 
*Koronavirüs riski sebebiyle Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler kaldırılana 
kadar zorunda olmadıkça insan yoğunluğunun fazla olduğu hayvan satış yerlerine gitmeyin. 
 
 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, “Covid-19 salgınına karşı her türlü tedbir alınırken,  Çiftçilerimizin ve 
işletme sahiplerinin önce Koronavirüs riskine karsı Sağlık Bakanlığının yayınladığı “14 KURALA” uyması 
gerektiğini, Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda 
güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu sebeple, tüm dünyada görülen Koronavirüs salgınında bile 
çalışmalarımızı aksatmadan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yetiştiricilerimizin yanındayız. Müdürlüğümüz 
bünyesinde çalışan ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, gıda mühendisleri ve tüm personel bitkisel üretim, 
hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında çalışmalarını 
aksatmamak üzere sahada çalışmaktadırlar. Tarımsal üretimi kesintisiz sürdüren ve gıda güvencesini sağlayarak 
topluma rahat bir nefes aldıran çiftçilerimiz Koronavirüs ile mücadelenin kahramanlarıdır. Bizler ülkemiz, 
milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz.  Sizler de hem kendiniz hem de çevrenizdekilerin sağlığı 
için Evde Kalın” 
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Vezirköprü’de Silajlık Mısır Dağıtım Töreni 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire 
Başkanlığımızca, Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Geliştirme Programı kapsamında yürütülmekte olan İKİNCİ 
ÜRÜN SİLAJLIK MISIR ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ Projesi’nde Vezirköprü ve Havza İlçelerimiz 
üreticilerine 6.000 kg (500 paket) silajlık mısır tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

 
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM dağıtım öncesi yaptığı konuşmasında; “Bakanlığımız Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Programı kapsamında yürütülmekte olan İkinci 
Ürün Silajlık Mısır Alanlarının Genişletilmesi Projesince Vezirköprü ve Havza İlçelerimizdeki üreticilerimize 
6.000 kg (500 paket) silajlık mısır tohumluğu dağıtımını bugün burada gerçekleştirmekteyiz.  

 
İlimizde 380 bin adet büyükbaş ve 260 bin adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Yetiştirdiğimiz hayvanların kaba yem ihtiyacını ise 560 bin dekar yem bitkisi ekiliş alanları, 154 bin dekar olan 
mera alanları, otlatmaya izin verilen ormanlık alanları, fındık bahçelerimizdeki açıklık alanlarla bitki hasat 
artıkları ve sap-samandan karşılamaktayız. Mevcut hayvan potansiyelimizin kaba yem ihtiyacı yaklaşık 1,3 
milyon ton iken, yem bitkisi ekilişleri ve mera alanlarından % 50’lik kısmını karşılamaktayız. Yürütmekte 
olduğumuz bu proje ile yem bitkisi ekiliş alanlarını artırarak kaba yem ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz.  

 
Yine 2020 yılında olmak üzere, daha önce ilçelerimize 6 ton (500 torba) mısır tohumu dağıtılmıştı. Bugün 

bu proje ile de üreticilerimize 6 ton (500 torba) mısır tohumu dağıtılacaktır. Böylece 2020 yılında toplam 5.500 
dekar alanda yetiştirilmek üzere, 12 ton (1.000 torba) silajlık mısır tohumluğunu çiftçilerimize ulaştırmış 
olacağız. Bugünkü silajlık mısır tohumu dağıtımı ile; Havza ilçemizde 14, Vezirköprü ilçemizde 8 mahalledeki 
250 çiftçimize toplam 6 ton (500 torba) hibrit silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapılacaktır.  

 
Bu proje sayesinde 2.600 dekar alandan yaklaşık 16 bin ton silaj üretimi gerçekleştirerek toplamda 

yaklaşık 1.400 büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını tedarik etmiş olacağız. 2019 yılında yine yem bitkileri 
kapsamında ve tohumluk olarak, toplam 600 çiftçiye 5.500 kg. yem bezelyesi, 1.000 kg. İtalyan çimi, 5.000 kg. 
korunga, 19 ton mısır dağıtımı yapılmış ve aynı yıl içinde İlimizde 9.575 çiftçimize ait 242 bin dekar yem bitkisi 
ekiliş alanlarına 17 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Sözlerimi bitirirken, dağıtımın tüm 
üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.  
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