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Sayın Tarım Dostları 

Pandemi süreci bir yılını doldurmak üzere ve gelinen noktada tarımsal faaliyetlerimiz 

aksamadan devam etmektedir. İl ve ilçe müdürlükleri olarak pandemi boyunca Bakanlığımız 

politikalarını ilimizde yürütmek için çaba sarf ettik. Yapmış olduğumuz firma ve arazi ziyaretlerinde 

üretim sürecinin aksamadığını ve tarımın en az etkilenen sektörlerden olduğunu rahatlıkla 

görebilmekteyiz. Gerek kurumsal birlikteliğimiz gerekse bilinçli üreticilerimizin ortaklaşa çabaları 

sonucunda bu başarıyı birlikte yakaladık. Bundan sonraki süreçte de aynı tempo ile çalışmalarımız 

sürecektir. Bu vesileyle sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum. 

Gıda konusu İl Müdürlüğümüzün faaliyetleri içerisinde önemli yer tutmaktadır. Halkımızın 

sağlıklı gıdaya erişimi konusunda denetimlerimiz en üst düzeyde devam etmektedir. İnsanımızın 

bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına bu çalışmalarımızı programlı ve ödün vermeden yerine 

getirmekteyiz. Ayrıca İl Müdürlüğümüzce uygulamaya konulan ve konulacak olan projelerimizin 

takibi konusunda da gerekenler yapılmaktadır. Sistemlerimiz ise internet üzerinden erişilecek şekilde 

düzenlenmiş olup pek çok işlem İl ve ilçe müdürlüğümüze gelinmeden yapılacak şekle 

dönüştürülmüştür. 

Sayın sektör paydaşlarımız, yakın bir gelecekte ulusça aşacağımıza inandığımız pandemi 

sürecinde durmaksızın üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda tüm paydaşlarımıza güveniyor, bu 

sorumluluk ve bilinçle daha güzel günlerde görüşmek ümidiyle saygılar sunuyorum… 
 

İbrahim SAĞLAM 

İl Müdürü 
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Bafra’da Damlama Sulama Yöntemiyle 

Çeltik Yetiştiriciliğinde %75 Su Tasarrufu 
Bafra Ovası'nda 134 bin dekar alanda Damlama Sulama yöntemi ile yetiştirilen çeltiğin hasadı törenle 

başladı. 2018 yılından günümüze kadar uygulanan damlama sulama yöntemi ile su kullanımında tasarruf 

sağlanırken ürün verimliğinin de arttığı gözlendi. 

Açılışı tarla sahibinin yaptığı ve sırasıyla Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Bafra İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü Ahmet DURSUN ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI’nın da birer 

konuşma yaptığı etkinlikte son olarak söz alan Samsun Valisi Dr. Zülkif DAĞLI da damlama sulama 

yönteminin önemine dikkat çekerek; " Samsun bereketli toprakların yoğun olarak bulunduğu iki önemli 

ovamızı barındıran gerçekten tam bir tarım şehridir. 

Bunun yanında çalışkan çiftçilerimiz var. Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın daha aktif 

olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Tabii, bugün asıl konumuzu teşkil eden damlama sistemleri 

dediğimiz diğer tarımsal alanlarda da yaklaşık 20 yıldır kullanılan ancak pirinç üzerine son 2 yıldır denenen ve 

başarılı bir şekilde sonuçlar veren bir sistemdir. Çok önemli bir yeniliktir. Bu manada suda %75 oranında bir 

tasarruf sağlanması, verimlilikte gözlenen artış, toprağın daha sonra ikinci bir ürüne kullanılabilir olması çok 

önemli birer artıdır. Devrim niteliğinde yeniliktir. Bafra, tarımın bilinçli ve nitelikli olduğu bir ilçedir. 

Kurumlarımız her zaman çiftçimizin arkasındadır." şeklinde konuştu.  

Pandemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte Vali Dr. Zülkif DAĞLI ve protokol üyeleri 

biçerdövere binerek çeltik hasadı yaptı. Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI, İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit 

KILIÇ, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin GÖKÇE ve çiftçiler katıldı. 
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Samsun'da Balıkçılar 'Vira Bismillah' Dedi 
 

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül 

itibarıyla sona erdi. Av yasağının kalkmasını heyecanla bekleyen balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek teknelerle 

denize açıldı. Samsun'da av sezonu için Canik ilçesinde bulunan balıkçı barınağında Samsun Valisi Zülkif 

DAĞLI, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve İl Müdür Vekili Nail KIRMACI’nın 

katılımı ile tören düzenlendi. 

Av sezonu açılışında konuşan Samsun Valisi Zülkif DAĞLI, "Bu akşam gerçekten çok mutlu ve güzel 

bir ana şahitlik ediyoruz. Hocamızın duası ile 4 buçuk ay aradan sonra 'Vira Bismillah' diyerek balıkçılık 

sezonunu açıyoruz. Hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Çocukların beslenmesinden, omega 3 ihtiyacımızdan 

ve her türlü vücudumuzun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri içermesi sebebiyle ne kadar faydalı bir 

besin olduğunu biliyoruz. Özellikle pandemi sürecinde balık yemek, balıkla beslenme hem vücut direncini 

arttırması hem de bağışıklığı arttırması açısından önemlidir. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR de, "Türkiye'de Samsun balıkçılığın en önemli 

merkezlerinden bir tanesidir. Yeni bir avlanma sezonunu birlikte açmış olduk. Bu yıl bereketli gözüküyor. 

Yarın ilk neticeleri alacağız. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Deniz ürünleri beslenme açısından çok 

önemli bir besin kaynağıdır. Bu konuda balık sanayisi konusunda Samsun oldukça gelişme gösteriyor. Bu sene 

bereketiyle birlikte 30 milyon euroyu buluruz inşallah. Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum" diye 

konuştu. 

Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf MALKOÇ ise bu seneden umutlu olduklarını ve 'Vira 

Bismillah' diyerek bu gece denize ağa atacaklarını söyledi.  

İl Müdür Vekilimiz Nail KIRMACI, Samsun balıkçılık sektörü hakkında protokol üyelerini 

bilgilendirdi. Konuşmaların ardından dualar edildi. Vali DAĞLI, Başkan DEMİR ve beraberindekiler 

balıkçılarla birlikte balıkçı teknesiyle denize açıldı. Törene ayrıca Canik Kaymakamı Mahmut HALAL ve 

balıkçılar katıldı. 
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Desteklemeler Hak Sahiplerine Ödeniyor 
 

2019 yılı desteklemeleri kapsamında belirlenen ödemeler hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamaya göre ödemeler 24.07.2020 günü saat 18:00 itibarıyla 

üreticilerimizin hesaplarına yatırılmış olacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Daha önce ödemeleri gerçekleştirilen desteklemelere ilave ödemeler bu akşam 18:00 itibarıyla üretici 

hesaplarına yatırılmış olacak. Bunlardan biri Çiğ Süt Desteklemesi olup bildiğimiz gibi bu ödeme; ürettiği çiğ 

sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren herhangi bir 

süt işleme tesisine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık kaydettiren bir Yetiştirici- 

Üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere yapılmaktadır. Bu bağlamda çiğ süt desteklemesinden yararlanacak 

hayvan sahiplerinin; gerek işletmelerinin ve gerekse de hayvanlarının TÜRKVET'e kayıtlı olması 

gerekmektedir. Çiğ Süt Desteklemesi yıl içinde dönemler halinde ödenmekte olup İlimizde 2020 yılı ilk 3 aylık 

Ocak, Şubat, Mart Dönemine ait Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 17 ilçede 1.490 işletmeye 6.223.564,50 lt 

süt için 671.127.39 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.  

İlimiz sınırları içinde tarımsal faaliyet gösteren üreticilerimizi ilgilendiren diğer bir ödeme de ilk kez 

destekleme kapsamına alınmış olan Organik ve Organomineral Gübre Desteklemesidir. Ülkemiz 

topraklarının organik madde kapsamının yükseltilmesi, kimyevi gübre kullanım etkinliğinin artırılması ve 

ülkesel kaynaklardan topraklarımızın ihtiyacı olan bitki besin maddelerinin karşılanması amacıyla ilk defa 2019 

yılında destekleme kapsamına alınan organik ve organomineral gübre kullanan çiftçilerimize gübre desteğine 

ilave dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda 448 üreticimize 19.726 da alanda toplam 

197.261 TL tarımsal destek ödemesi gerçekleştirilecektir. Her iki ödemenin de 24.07.2020 SAAT 18:00 

itibarıyla üreticilerimizin hesaplarında olacağını hatırlatır; hayırlı uğurlu, bereketli olmasını dilerim.'' dedi. 
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Düve Alım Desteği Talep Başvuruları Uzatıldı 
Tarımsal desteklemelere ilişkin 23.10.2019 tarih ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 

konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan Hayvancılık 

Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesi gereği uygulanan Düve Alım Desteğinde hayvan temini ve 

ödeme talepleri için öngörülen süre uzatılmıştır. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: “Ülkemizi ve Dünyayı saran Covid-19 salgını ve sosyal kısıtlamalar neticesinde, yetiştiricilerimizin 

bir kısmının düve alım desteği ile ilgili hayvan alımlarını, takvimde belirtilen süre içerisinde 

gerçekleştiremedikleri ve mağduriyetler yaşadıkları gözlenmiştir.  Söz konusu durum göz önüne alınarak, düve 

alım desteği müracaatları sonucunda "Onaylanan Başvuru Listelerindeki (İcmal- 4)" yetiştiricilerimizin hayvan 

temini ve ödeme talepleri Bakanlığımız tarafından 25.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Detaylı bilgi İl/ İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabilir diyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.  

 

 

Fark Desteği Ödemeleri Başladı 
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ ( Tebliğ No: 2019/46) hükümleri 

doğrultusunda müracaatları alınıp destekleme ödemesini hak eden üreticilere   “Yağlı Tohumlu Bitkiler, 

Hububat- Baklagil, Dane Mısır Fark Desteği" ödemeleri 10.07.2020 Cuma günü saat 18:00’ den sonra 

yapılacaktır. 

Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI konu ile ilgili yaptığı açıklamasında: “Müracaatları sonrası 

destekleme ödemesini hak eden üreticilerimize Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat- Baklagil, Dane Mısır Fark 

Desteği ödemeleri 10.07.2020 Cuma, yani bugün itibarıyla başlayacaktır. Bu kapsamda; 

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi olarak 6.605 üreticimize 21.007.427 TL, 

Hububat Baklagil Fark Ödemesi olarak 823 üreticimize 1.703.926 TL, 

Dane Mısır Fark Ödemesi olarak da 17 üreticimize 28.390 TL olmak üzere, 

Toplamda İlimiz üreticilerine yaklaşık 23 milyon TL'lik destekleme ödemesi yapılacaktır.  
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Doğal Gübre Olarak Fındık Zurufu Kompostu 
 Tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arzetmektedir. 

Gerek organik tarım ve gerekse konvansiyonel tarım için geçerli olan en sağlıklı çözümse, bitkilerin bir borç 

olarak topraktan aldıkları bitki besin elementlerini tekrar organik gübre yolu ile toprağa kazandırılmasının 

gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu 'kompost' yaparak 

fındık bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanmak mümkün. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun 

Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “İlimizde 1 milyon dekardan fazla alanda 

fındık üretimi yapılmakta olup hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan 

fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan 

yaklaşık 20- 25 kg kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi İlimiz fındık bahçeleri 

topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok 

önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. 

Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta,  toprağın fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir. 

  Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşması uzun zaman almaktadır. 

Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman 

açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar 

halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve 

havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zurufta bulaşık 

olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost 

fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir. İlimizde Fındık Hasat ve İhraç Komisyonu’nca fındık hasadı 

başlangıç tarihleri; 05/08/2020 tarihi itibariyle orta kuşakta, 12/08/2020 tarihinde sahil kuşakta, 20/08/2020 

tarihinde ise yüksek kuşakta belirlenmiştir. Üreticilerimizin, belirtilen tarihleri dikkate alarak hasat 

olgunluğunda fındık hasadını yapmaları, naylon çuvallar yerine jüt ya da hava alabilen uygun şekilde üretilmiş 

çuvallar kullanmaları gerekir. Kurutma işlemini uygun zeminde tekniğine uygun şekilde yapmaları, kurutma 

işleminden sonra jüt çuvallarda ve havalandırması iyi durumda olan depolarda muhafaza etmeleri fındığın 

kalitesi bakımından önemlidir. Fındıkta problem olan Aflatoksin oluşumunun da önüne geçilebilir. 

 Fındık üreticilerimizin; belirlenmiş olan hasat tarihlerini dikkate almaları, hasat sonrası patozlama 

işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini 

sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir.  Konu ile ilgili daha detaylı 

bilgiyi İl/İlçe Müdürlüklerimizden almaları gerektiğini hatırlatarak; bereketli bir fındık sezonu diliyorum.” dedi. 

 



  SAMTİM 70 

 

 9 

 

Mera Islah ve Amenajman Projesi Uygulama 

Protokolü İmzalandı 
 

28 Temmuz 2020 tarihinde Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Orman İşletme 

Müdürlüğü arasında Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulama protokolü imzalandı. Düzenlenen imza 

törenine; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM ile Samsun Orman İşletme Müdürü 

Menderes ÖZKOLAY katıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Ülkemizin doğal kaynaklarından olan mera sahalarının; düzensiz veya aşırı 

otlatma sonucu bilinçsizce kullanımı beraberinde bu sahaların tahribini getirmiş, meraları ot kapasitesi 

yönünden fakirleştirmiş, dolayısıyla verimlilikte azalmıştır. Bu alanlardaki verimliliği arttırmak amacıyla 

gerçekleştirilen işbirliği protokolü Samsun ili İlkadım ilçesi Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril ile 

Canik ilçesi Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak mahallelerinde bulunan 3.306 da mera alanını kapsamaktadır. 

Bakanlığımız 

Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü bünyesinde 

ilimizde tamamlanan ve 

yürütülmekte olana 

Mera Islah ve 

Amenajman projeleri 

çerçevesinde 42.800 

dekar mera alanlarında 

ıslah yapılmaktadır. 

Orman Genel 

Müdürlüğü bünyesinde 

yapılacak olan 

çalışmalar ile 3.306 

dekar mera alanında 

ıslah çalışmaları 

koordineli olarak 

yürütülerek toplamda 

46.100 dekar mera 

alanlarını ıslah etmiş 

olacağız. İlkadım 

ilçemiz Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril ve Canik ilçemiz Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak 

mera ıslah projeleri çalışmalarını beraber yürüteceğimiz Samsun Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür eder 

ıslah projelerinin yürütüleceği mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi. 

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes ÖZKOLAY da yaptığı açıklamada; “Samsun İlkadım İlçesi 

Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya ve Çivril mahalleri, Canik İlçesi Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak 

mahalleleri Mera Islah ve Amenajman çalışmaları kapsamında 3.306 dekar mera alanlarında çalı, diken ve 

istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlarda diri örtü temizliği, arazi eğiminin % 20 ve üzerinde olduğu 

erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekimi ve kısmen 

ağaçlandırmalar yapılacaktır. Meralarda verimliliğin arttırılması için gübreleme uygulanarak, hayvanların su 

ihtiyacının giderilmesi için sıvatlar ve su ishale hatları tesis edilecektir. Hayvanların kaşınma ihtiyaçlarının 

giderilmesi için kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacaktır. Mera ıslah projesi yürüteceğimiz mahallelerdeki 

üreticilerimize hayırlı olsun. Projelerin uygulanmasında kurumumuza gerekli müsaadeleri sağlayan Samsun 

Mera Komisyonu Başkanlığımıza, projelerin hazırlık aşamasında ve yer tespitlerinde bizlere yardımcı olan ve 

koordinasyon içinde çalışacağımız Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederim.” dedi. 
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Mera Islah ve Amenajman Projesi 

Uygulama Protokolü İmzalandı 

24 Eylül 2020 tarihinde Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kavak Orman İşletme Müdürlüğü 

arasında Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulama protokolü imzalandı. Ülkemizin doğal kaynaklarından 

olan mera sahalarının; düzensiz ve aşırı otlatma sonucu bilinçsizce kullanımı beraberinde bu sahaların tahribini 

getirmiş, meraları ot kapasitesi yönünden fakirleştirmiş, dolayısıyla verimlilikte azalmıştır. Bu alanlardaki 

verimliliği arttırmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği protokolü Samsun ili Kavak ilçesi Kozansıkı, İdrisli ve 

Tepecik mahallelerinde bulunan toplam 1471 dekarlık mera alanını kapsamaktadır. İmzalanan protokol sonrası 

açıklamada bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, “Yapılacak çalışma ile mevcut 

meraların otlatma kapasitesi ve kullanma ömürlerinin artırılması sağlanacak olup yöre hayvancılığının gelişimi 

olumlu yönde etkilenecektir. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ilimizde tamamlanan 

ve yürütülmekte olan Mera Islah ve Amenajman projeleri çerçevesinde 42.800 dekar mera alanlarında ıslah 

yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan çalışmalar ile 4.777 dekar mera alanında 

ıslah çalışmaları koordineli olarak yürütülerek toplamda 47.577 dekar mera alanlarını ıslah etmiş olacağız. 

Kavak ilçesi Kozansıkı, İdrisli ve Tepecik mera ıslah projeleri çalışmalarını beraber yürüteceğimiz Kavak 

Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür eder ıslah projelerinin yürütüleceği mahalle sakinlerimize hayırlı 

olmasını temenni ederim.” dedi. 

Kavak Orman İşletme Müdürü Özkan GÜNEŞ yaptığı açıklamada; “Samsun Kavak ilçesi Kozansıkı, 

İdrisli ve Tepecik mahalleleri Mera Islah ve Amenajman çalışmaları kapsamında 1.471 dekar mera alanlarında 

çalı, diken ve istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlarda diri örtü temizliği, arazi eğiminin % 20 ve 

üzerinde olduğu erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekimi ve 

kısmen ağaçlandırmalar yapılacaktır. Meralarda verimliliğin arttırılması için gübreleme uygulanarak, 

hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için sıvatlar ve su ishale hatları tesis edilecektir. Hayvanların kaşınma 

ihtiyaçlarının giderilmesi için kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacaktır. Mera ıslah projesi yürüteceğimiz 

mahallelerdeki üreticilerimize hayırlı olsun. Projenin uygulanmasında kurumumuza gerekli müsaadeleri 

sağlayan Samsun Mera Komisyonu Başkanlığımıza, projelerin hazırlık aşaması ve yer tespitinde yardımcı olan 

ve koordinasyon içinde çalışacağımız Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederim.” dedi. 
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2020 Yılı Fındık Rekolte Tahmini Çalışmaları 
 
2020 yılı Çotanak Sayımına göre Fındık Rekolte Tahmini çalışmaları, Samsun Valiliği Tarım ve Orman 

İl Müdürlüğünün organizasyonunda ve Komisyon üyelerinin katılımı ile 22 Haziran- 07 Temmuz 2020 tarihleri 

arasında yapılarak tamamlanmıştır. 

Arazide yapılan söz konusu çalışmalara; Samsun Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Tarım ve 

Orman İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, 

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odaları, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve 

Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin katılımları sağlanmıştır. 

 Konu ile ilgili olarak Valimiz Sayın Dr. 

Zülkif DAĞLI, “Fındık çeşitlerinin oransal 

yoğunluğuna göre belirlenen 13 İlçemizdeki sahil, 

orta ve yüksek kuşaktaki mahallelerde tespit edilen 

fındık bahçelerinde, işaretlenen dallarda çotanak 

sayımları yapılmıştır. Komisyon üyelerinin arazi 

çalışmaları sonucunda elde ettikleri veriler esas 

alınarak, Fındık Rekolte Tahmini Çalışmaları, 

Çotanak Sayımı esasına göre gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirilmek üzere 

tamamlanan rekolte çalışmaları, Komisyonumuz 

tarafından da karara bağlanmıştır. Stratejik 

ürünümüz olan fındıkta rekolte tahmini önemli olup, 

geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da titizlikle gerçekleştirilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür eder, ilimize ve 

ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi. 
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İlimizde Mandalarda Suni Tohumlama Projesi 

 
Tarım ve Orman Bakanlığımızca, 2020 yılında başlatılması planlanan Suni Tohumlama Uygulamaları 

ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında “Manda Türünde Suni Tohumlama 

Uygulaması Projesi” İlimizde başlamıştır. Bu kapsamda, Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesinde manda yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi 

ziyaret etti. İl Müdürümüze, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR, Damızlık Manda 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail METİN ve Birlik personelinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında; işletmede 

kızgınlık dönemine gelmiş bir mandaya projede görevli Serbest Veteriner Hekim Halit Bülent ALBAYRAK 

tarafından suni tohumlama uygulaması yapıldı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: “ilimizde uygulanmakta olan 

‘Mandalarda Suni Tohumlama Projesi’nde 8 Serbest Veteriner Hekim görevli olup, Projede kullanılacak 

spermalar Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin edilmiştir.  İlk etapta 250 

doz sperma alınmış ve Proje ile ilgili tüm malzemeler, Bakanlık tarafından gönderilen proje ödeneği ile İl 

Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir. Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah 

çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz etmektedir. İlimizde 

uygulanmaya başlanan Proje kapsamında Manda Islahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli 

bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün 

olacaktır.” dedi. İl Müdürümüz daha sonrasında Bafra İlçesi Doğanca Mahallesine giderek Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylanmış olan Manda Sütü İşleme ve Üretim ve Pazarlama Projesi 

kapsamında Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından inşaatına başlanmış tesisi de ziyaret ederek bilgi 

aldı.  
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Köyümde Yaşamak İçin 

Bir Sürü Nedenim Var Projesi 
 

Samsun İl ve İlçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan Köyümde 

Yaşamak İçin Bir SÜRÜ Nedenim Var Projesi kapsamında Valiliğimiz ile Ziraat Bankası arasında 

23.09.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır. Proje kapsamında Samsun İli ve İlçelerinde Karakaya, Bafra ve 

Sakız ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi 

amacıyla adı geçen kurumlar arasında işbirliği öngören Proje; Valiliğimiz koordinasyonunda, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası işbirliği ile yürütülecektir.  

Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında: “Projeyle İlimizdeki 

küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl 

işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, İlimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel 

kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması 

hedeflenmektedir. Proje sayesinde İlimizdeki anaç koyun varlığımızın 400.000 baş artırılması hedefler 

arasındadır. Karakaya, Bafra ve Sakız ırkı anaç hayvanlardan oluşan Proje küçükbaş hayvancılık yapan 

işletmelere finansal destek sağlamakla beraber, dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın 

artırılmasını amaçlamaktadır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nce kontrol ve eğitim desteği de verilecektir. 

 Valiliğimiz koordinasyonunda,  İl Tarım ve Orman Müdürlü ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülecek 

Proje ile ilk etapta; ilimizde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım 

şartları uygun üreticilerle bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecektir. Valiliğimiz, 

üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği erkek hayvanları uygun fiyatlarla 

satabilmesi için de devrede olacaktır. Bu amaçla asgari 3 yem firması ve asgari 3 kesimhane/ kombina 

belirlenerek firma bilgileri üreticilere duyurulacaktır. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle 

alırken, hayvanlarının kesimlerini de belirlenen firmalarda yapacaklardır. Proje kapsamında doğacak erkek 

hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede 

sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmektedir. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak 

üreticilere uygun koşullarla 100 000 TL‘ye kadar % 0 faizle kredi ve 100.000 TL‘yi aşan kısım için güncel faiz 

oranı % 4,5 olarak kredi kullandıracaktır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla 

kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi 

kullanabilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. 
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Kuduz Hastalığına Karşı Yaban Hayvanlarına 

Havadan Aşılama Çalışması Yeniden Başlıyor 
 

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele 

amacıyla, " Türkiye' de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini " isimli bir Avrupa Birliği Projesini uygulamaya 

koymuştur. İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının 

yoğun olarak görüldüğü 225.000 Km² alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama 

çalışması yürütülmektedir. Proje kapsamında 1.Faz 1. Kampanya ve 1. Faz 2. Kampanya aşılama çalışmaları 

tamamlanmıştır. 2020 yılı 2. Faz 1. Aşılama Kampanyası kapsamında aşı atım işine,  01 Ekim 2020 tarihinden 

itibaren başlanılması planlanmakta olup, İlimiz merkez ve ilçelerinde, proje kapsamında yapılacak çalışmalar 

ve kuduz hastalığı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve kamu sağlığı açısından önem 

arz etmektedir. İlimizde yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacaktır.  Yaban hayatında özellikle 

tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanması planlanmıştır. 

Vatandaşların, havadan atılan Baitler  (aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamaları, özellikle 

çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya temas 

ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi 

gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin 

atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından 

yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direk temastan 

kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık 

Kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir.” dedi.  
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Mandalarda Suni Tohumlama Proje Toplantısı 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2020 yılında başlatılması planlanan Suni Tohumlama 

Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manda Türünde Suni 

Tohumlama Uygulamalarının Yaygınlaştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz toplantı 

salonunda, 20.07.2020 tarihi ve saat 14.00’de bir toplantı yapılmıştır.  

Toplantıya,  İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Müdür Yardımcısı Bekir 

KARAOSMANOĞLU, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Veteriner Hekim Hakan ÜLGEY, Veteriner Hekim 

Hüseyin Kürşat YÖRECİ, Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail METİN, Birlik üyesi 

ve Hayvan Sağlığı & Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR ve ilgili personel katıldı. 

Toplantıda söz alan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: ”Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin 

arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz 

etmektedir.  Uygulanacak proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli 

bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün 

olacaktır.” dedi. 

Projede kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerinin planlanması yapılarak ekipman tedarik 

çalışmalarının başlatılması ile ilgili bilgilendirme ve istişare yapılmasıyla toplantı sona ermiştir. 
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Samsun’da Karpuz Hasadı 

 
 Samsun’da geçtiğimiz günlerde başlayan karpuz hasadı sürüyor. Üretimin yoğun olduğu Bafra 

İlçemizdeki bir karpuz tarlasına ziyarette bulunarak sizler için hasadı yerinde değerlendirdik. Ziyarette İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve İl Müdürlüğümüzden beraberindeki personelin yanı sıra Bafra Kaymakamı 

Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Sebze Üreticileri Dernek Başkanı Süleyman TULUM, Sebze Hali Dernek 

Başkanı ve Üretici Murat ŞAHİN hazır bulundu.   

 İlk olarak mikrofon uzattığımız, Bafra’ya bağlı Suulaş Mahallesinde yaklaşık bin dönümlük arazide 

karpuz yetiştiren Sebze Hali Dernek Başkanı, Sera OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bölgemizin 

en büyük sebze üreticisi Murat ŞAHİN: “Bu gördüğünüz arazimiz 1000 dönümdür ve burada karpuz ve bir 

miktar da kavun üretimimiz mevcut. Bunun dışında 1.300 dönüm de farklı yerlerde arazimiz var. Oralarda da 

mevsim sebzelerinden domates, kapya biber, şekerpancarı, çeltik gibi çeşitli bir ürün yelpazemiz var.  Bu 

toplamdaki 2.300 dönüm araziyi yazlık ve kışlık olarak tümünü değerlendirerek sezon boyunca günlük 120- 

175 arası işçi çalıştırmak suretiyle istihdama katkı sağlamış oluyoruz. Karpuzda bu sene olumsuz iklim şartları 

yüzünden verimde % 30 civarı bir azalma görüldü ise de fiyatlar konusunda memnunuz.” dedi.  

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM da: “Bafra ovamızın verimli toprakları malumumuz. Murat bey ise bu İlçemizdeki örnek ve lider bir 

üreticimiz. Ziyaret vesilesiyle hem buradaki tarımsal faaliyetleri ve hem de sezonu olması itibarıyla karpuz 

hasadını yerinde değerlendirme fırsatımız oldu. İklim şartlarının etkisiyle bu sene verimde bir miktar düşüş 

gözlense bile fiyat açısından üreticimizin yüzünün güldüğünü gözlemledik. Hasadın tüm üreticilerimize hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

 Bafra Kaymakamı Sn. Cevdet ERTÜRKMEN de; Bafra’nın önemli bir üretim merkezi olduğunu, 

karpuzun İlimiz ekonomisi açısından değerli ürünlerden olup özellikle de Bafra karpuzunun tüketici kitlesinin 

ve pazar payının yüksek olduğunu vurgulayarak üreticilere iyi bir hasat sezonu diledi. 
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Su Ürünleri Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor 
 

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında 

caydırıcılığın sağlanması amacıyla, getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, 

Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde 26- 30 Eylül 2020 

tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergâhları, işleme ve 

değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler 

yapılmıştır. Program kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 

Müdürlüğü Denetim ekipleri ile İlçe Müdürlüklerimizin denetim elemanlarından oluşturulan ekiplerce Samsun 

ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde; Samsun’da perakende satış yerleri, balıkçı barınakları, karaya 

çıkış noktaları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali ve Karadeniz’deki balıkçı gemileri denetlendi. Bu 

kapsamda yapılan denetimleri yerinde incelemek amacı ile Samsun Valiliği Samsun İl Tarım Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Balık Hali’nde yapılan denetimlere bizzat katılarak incelemelerde 

bulundu.  

İl Müdürü İbrahim SAĞLAM yapmış olduğu açıklamada: “Devletimizin Su Ürünleri politikalarının ana 

hedefinin, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar; deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve 

balık kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Daha önce de 

defaatle ve önemle söylediğim gibi doğal kaynaklar sonsuz olmayıp, gelecek nesillere aktaracağımız birer 

emanettirler. Bu nedenle, koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız.” dedi. Balıkçılarımızın 

özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerektiğini, kurallara uymayan balıkçıların 

takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için Müdürlük olarak denetimlere,  geçmişte olduğu 

gibi tüm imkânlar seferber edilerek, yeni sezonda da devam edileceğini, Denetim Programı kapsamında 26- 30 

Eylül 2020 tarihlerinde Samsun İlinde 202 denetim yapıldığını, yapılan denetimlerde ihlali bulunan 8 kişi/ 

firmaya İdari Para cezası uygulandığını ifade etmiştir. 
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İlimizde Sonbahar Şap Aşılama Programı Başladı 
 

İlimizde 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri kontrolü Programı 

kapsamında 1 Eylül-16 Kasım 2020 tarihleri arasında Şap Aşılama Programı tamamlanacaktır. 

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM; “Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı 

hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift 

tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların 

yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan,  

yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek 

büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az iki kere şap aşısıyla aşılanmış olması ve 

ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir.   

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince 

yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup,   aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 

2020 yılı için 13.934 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların 

sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. 

 

Aşılama Programı;  İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin 

mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat 

etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği yoğun ilgi ilimizde 

Şap Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahipleri ve ilgililerin gerekli hassasiyeti 

göstermeleri gereklidir.” dedi. 
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Şap ve Lsd Aşılama Programları Sona Erdi 
 

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve 

Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 10 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve büyükbaş hayvanlarda 

uygulanan Şap ve LSD Aşılama Programları 30 Haziran 2020 tarihi itibari ile sona ermiştir.  

Şap Hastalığı, hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, 

koyun ve keçilerin yanı sıra yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlı olup şap hastalığına bağlı ekonomik 

kayıplar oldukça yüksektir. Hastalığın direk ekonomik kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, süt 

veriminde ortalama %15 ve et veriminde %10 düşme, üreme performansında düşme, ticarete getirilen 

kısıtlamalar sayılabilir. Özellikle buzağı ve kuzular hastalığa karşı son derece hassas olup % 80’lere varan 

oranlarda ölümlere yol açabilir.  

Hastalıktan korunmanın en önemli yolu, hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez (ilkbahar, sonbahar) 

aşılanmasıdır. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemler ile dışarıdan yeni 

satın alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların 

sevklerine de müsaade edilmeyerek veteriner sağlık raporu verilmemektedir. İlimizde, söz konusu Şap Aşılama 

Program kapsamında 372.504 büyükbaş hayvan aşılanmıştır.  

Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD) oldukça bulaşıcı viral bir hastalık olup, deride yumruların ve 

nodüllerin görülmesi ile karakterizedir. Hastalıktan kaynaklı % 45-65 oranında verim kayıpları meydana 

gelmektedir. İhbarı mecburi bir hastalık olan LSD hastalığına yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilir. 

Hastalıktan korunmanın en önemli iki yolu, hayvanların hastalığa karşı aşılanması ve bulaşmada rol oynayan 

sineklerle mücadeledir. LSD Aşılama Programı boyunca İlimizde 357.156 büyükbaş hayvan aşılanmıştır.  

Yurtiçi nakillerde Veteriner Sağlık Raporu almak için, büyükbaş hayvanların, şap hastalığına karşı son 

12 ay içerisinde en az iki kere aşılanmış ve ikinci aşı son 6 ay içerisinde yapılmış olmalı, ayrıca LSD aşısı ile 

aşılanmış olması gerekmektedir.  

Valimiz Sayın Dr. Zülkif DAĞLI, aşılama çalışmasında görev alan personele ve programa destek veren 

Belediye Başkanlarına, Muhtarlara, Üretici Birlikleri ile işletme sahiplerine teşekkür etti. 
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Şeftali Üreticilerine 

EKÜY Sertifikaları Teslim Edildi 
 

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM Canik İlçesi Demirci Köyünde Entegre Kontrollü Ürün 

Yönetimi Projesi (EKÜY) kapsamında Entegre Mücadele Prensipleri doğrultusunda üretim yapan şeftali 

üreticilerinin hasat öncesi alınan numune sonuçları kalıntısız çıkan 50 ton ürünün sertifika, logo ve EKÜY 

bayraklarını üreticilere teslim etti. EKÜY Bakanlığımızın “tarladan sofraya güvenilir gıda” misyonu 

doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen Entegre 

Mücadele yöntemidir. 2020 Yılı EKÜY Projesi kapsamında İlimizde bağ, elma, şeftali, armut ve örtü altı olmak 

üzere 93 üretici ve 713 dekar alanda çalışmaların yürütülmesi programlanmıştır. 713 dekar alanın 552 dekarı 

meyve, 161 dekar kısmı ise örtü altı sebze alanlarından oluşmaktadır. 552 Dekar meyve alanının dağılımı 10 

üretici 209 dekar Armut, 11 üretici 186 dekar Elma, 16 üretici 124 dekar Şeftali, 8 üretici 30 dekar Bağ şeklinde 

olup meyvede hasat öncesi numune alma işlemlerimiz devam etmektedir. Toplam EKÜY sertifikalı meyve 

miktarı 800 ton civarında beklenmektedir. 

Örtü altı için planlanan 161 dekar sebze alanlarında yürüttüğümüz EKÜY Proje çalışmaları 48 üretici 

olarak planlanmış, çalışmalar 44 üretici ve 157 dekar alanda sonuçlanmış, 44 üreticiden hasat öncesi alınan tüm 

numune sonuçları kalıntısız çıkmıştır. Toplamda 3140 ton sebze ürünü sertifikalandırılmış, sertifika, logo ve 

EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir. Canik İlçesinde şeftali de 5 üretici 51,4 dekar alanda EKÜY 

Projesi yürütülmüş, 5 üretici 49,2 dekar alanda 50 ton şeftali ürünü için hasat öncesi alınan numunelerin 

kalıntısız çıkması sonucunda hazırlanan sertifikalar, logo ve EKÜY bayrakları üreticilerimize teslim edilmiştir.  

Armut, Elma ve Bağ alanlarından numune alma işlemleri devam etmekte olup bugün itibari ile 61 üreticiden 61 

numune alınmış ve tamamında kalıntıya rastlanmamıştır. Ayrıca İlimizde şeftali üretimi ise Canik İlçesi başta 

olmak üzere 6357 dekar alanda yapılmakta olup yıllık üretim miktarı 10.000 ton dur.  

İl Müdürü İbrahim SAĞLAM üreticilere; “Tarladan sofraya güvenilir gıdanın sunulmasından öncelikle 

biz Bakanlık temsilcileri olmak üzere sonrasında sizler üretici olarak birlikte sorumluyuz. Kendi çocuklarımıza 

yedirmediğimiz gıdayı başka çocuklara yedirmeyeceğiz. Bu konuda gereken hassasiyeti hep birlikte 

göstereceğiz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli üreticilere teşekkür ederim” dedi. 
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Tek Tırnaklı Hayvanların 

Kayıt Altına Alınması 
 

İlimizde, Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik” gereği, Tek tırnaklı 

hayvanların kayıt alınması için kullanılacak olan mikroçip ve tek tırnaklı hayvan kimlik belgeleri İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüz tarafından alınmış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dağıtılmaya başlanmıştır. 

20 Şubat 2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tek Tırnaklı Hayvanların 

Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik” , 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 

her yaştan tek tırnaklı hayvanların  ( at, eşek, katır) mikroçip uygulaması yapılarak kayıt altına alınması, 

hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hayvan hastalıklarının kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, 

istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması amacıyla tek tırnaklı hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi ve 

tanımlanması hedeflenmekte, tanımlanan hayvan ve kontrol edilen işletmelerin denetimini kapsamaktadır. Tek 

Tırnaklıların bu Yönetmelik hükümlerine göre kimliklendirilmesi zorunludur.  Mikroçip uygulamasından önce 

at ve katırlara “Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” gereği Mallein Testi 

uygulanacaktır. Safkan Arap ve İngiliz Atlarının kayıt işlemleri ise Yüksek Komiserler Kurulunca devam 

edecektir. Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili atların dışındaki at,  katır ve eşekler için 

Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken; Ruam taramasından geçirilmiş, söz konusu hastalık yönünden menfi 

bulunan ve mikroçip uygulanarak tanımlandıktan sonra Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi düzenlenen at ve katırlar 

ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan ve mikroçip uygulanarak tanımlandıktan sonra Tek Tırnaklı 

Kimlik Belgesi düzenlenen eşeklerin sevklerine müsaade edilecektir.  
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Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve Kuruluş 

Temsilcileri ile Sayın Valimiz İl 

Müdürlüğümüzde Toplandı 
 

Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 11.08.2020 Salı günü 

saat 11.00’da Samsun Valimiz Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında olmak üzere Bakanlığımıza bağlı kurum ve 

kuruluşlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Öncelikli olarak İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM’ın, kurumsal 

faaliyetlerimiz ve Samsun Tarımı ile ilgili bir brifing sunarak genel bilgiler vermesinin ardından; Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar AK, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Osman AYDIN, 

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü İsmail AYDIN, Zirai Karantina Müdürü Fatih ÖZDEMİR, Tohum 

Sertifikasyon ve Test Müdürü Mustafa KARAMAN, Tarım Kredi Kooperatifi Samsun Bölge Müdürü Erol 

APAYDIN, TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent TURAN, Samsun Limanı Veteriner Sınır Kontrol 

Noktası Müdür Yard. Murat ÇAKMAKER, Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürü Derya ŞAHİNLER ve Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürü Mustafa Kemal Hindistan da kurumları ile 

ilgili bilgi vererek brifinglerini sunmuşlardır. 

Toplantı sonunda Samsun Valisi Sn. Dr. Zülkif DAĞLI, kurum ve kuruluşların yöneticilerine verdikleri 

bilgiler için teşekkür ederek; Samsun İlinin bir tarım şehri olduğunu, konumu itibarıyla ve tarımsal açıdan 

ülkemiz için önemli bir yerinin bulunduğunu, bu avantajları uyum içinde ve çok çalışarak daha da ileri 

götürmemiz gerektiğini ifade etmiştir. Vali Dr. Zülkif DAĞLI, bu Koordinasyon Toplantısını düzenlediği için İl 

Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkürlerini bildirmiştir.  
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Yem Destekleme Ödemesi Çalışmaları 
 

Yem Desteklemesine İlişkin Cumhurbaşkanlığınca alınan Karar 11 Temmuz 2020 Tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanmıştır. Kararnameye göre Tarım ve Orman Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı 

işletmelerden; Manda dâhil 20 başa kadar (20 dahil) anaç sığırı ve/ veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere 

hayvan başına 65 TL, 50 başa kadar (50 dahil) anaç küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere hayvan başına 6,5 TL 

olmak üzere; Bakanlığımızca belirlenecek kriterlere göre destekleme ödemesi yapılacaktır. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: “Bakanlığımızca açıklanan kriterler doğrultusunda ödemelere temel oluşturacak çalışmalarımıza 

başlamış bulunmaktayız. Yetiştiricilerimizden bu konuda hassasiyet göstermelerini ve ilgili desteklemeden 

yararlanma ve olası aksaklıkların yaşanmaması konusunda Birlikleri ile irtibat halinde olmalarını önemle rica 

ediyoruz” dedi. 

 

 
 

 

 
 

Whatsapp Gıda İhbar Hattı Hizmette!
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Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin 

Satış Belgesi Sistemi İle İlgili Duyuru 

 
Tütün mamulü toptan veya perakende satış belgelerine, alkollü içki toptan veya perakende satış 

belgelerine, alkol  toptan veya perakende satış belgelerine, açık alkollü içki satış belgelerine ve nargilelik tütün 

mamulü sunum uygunluk belgelerine ilişkin başvurular çevrimiçi (online) olarak faaliyet gösteren satış belgesi 

sistemi üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından, halihazırda faaliyet 

gösteren çevrimiçi satış belgesi sisteminin kapatılarak, yeni bir satış belgesi sisteminin faaliyete geçirilmesi 

planlanmaktadır. 

Söz konusu yeni satış belgesi sistemine geçiş sürecinde, hak kayıplarının önlenmesi ve veri aktarımının 

sağlıklı gerçekleştirilebilmesi amacıyla 31 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile İlçe Müdürlüklerimizce yeni belge 

başvurusu alınmayacaktır. 7 Eylül 2020 tarihi itibarı ile halihazırda kullanılan çevrimiçi satış belgesi sistemi 

kapatılarak yeni sisteme veri aktarımı aşaması başlatılacaktır. Yeni çevrimiçi satış belgesi sisteminin 2020 

Eylül ayı sonunda faaliyete geçirilmesi öngörülmekte olduğundan; yeni belge veya mevcut satış belgesi 

üzerinde düzeltme başvurularında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen hususları dikkate 

alması önem arz etmektedir. 

 

2019 ve 2020 İhracat Rakamları Karşılaştırılması 
 

2019 yılı ve içinde bulunduğumuz 2020 yıllarının ilk 9 aylık dönemlerinin İlimiz ihracat rakamları 

bakımından bir değerlendirmesini yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM yapmış olduğu açıklamasında: “İlimizden yapılan hayvansal kökenli ürün ihracatında (marine hamsi, 

balık yağı, balık unu, kanatlı eti ve kanatlı ürünleri, bal, et ve süt ürünleri, taze soğutulmuş, dondurulmuş 

balıkçılık ürünleri kedi köpek maması, deniz salyangozu, tıbbi sülük vb.) 2019 ve 2020 yılına ait, ilk 9 aylık 

ihracat verilerinin karşılaştırılması yapıldığında; 2019 yılında ihracat için verilen Veteriner Sağlık sertifika 

sayısının 275 ve 2020 yılında verilen Veteriner Sağlık sertifika sayısınınsa 327 adet olduğu görülmektedir.  

2020 yılında geçen yıla oranla 52 adet fazla Veteriner Sağlık sertifikası düzenlenmiştir. Sertifika 

sayısında artış sırasıyla Su Ürünleri, Et ve Süt Ürünleri, Balık Yağı ve Kanatlı Eti ve Kanatlı Eti Ürünleri olarak 

görülmektedir. Balık yağında ki sertifika kaynaklı artış, ilimiz ihracatında döviz bazlı artışa da neden olmuştur. 

Balık Yağı ihracatındaki bu artışın toplam ihracatımıza yansıması yaklaşık 5 milyon dolar civarındadır. Zira 

Samsun dışı firmalarımızdan 2’si ilimiz limanından ihracat yapmayı tercih etmiştir. 2019 yılı ilk 9 ayında 

İlimize ait ihracat rakamımız, 14.152.188,98 Dolar+ 5.748.218,36 Euro iken 2020 yılının ilk 9 ayında 

21.718.450,22 Dolar ve 6.283.929,22 Euro olarak artış göstermiş olup, bu artış 8.195.240,07 Dolar kadardır. 

Dünyanın söz konusu dönemde yaşadığı Covid-19 salgın süreci düşünüldüğünde İl bazında ihracat rakamlarının 

artış göstermesi Samsun’umuz için başarılı ve sevindirici bir durumdur.” dedi. 
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Kısa Kısa / İl Müdürümüzün İşletme Ziyaretleri 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bafra 

BAFTAT Turşu 

Üretim Tesisi 

Çarşamba 

Aronia 

Deneme Alanı 

Çarşamba 

Genç Çiftçi 

Mantar Tesisi 
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Vezirköprü 

Genç Çiftçi 

Üretim Tesisi 

Vezirköprü 

Genç Çiftçi 

Üretim Tesisi 

Çarşamba 

Et Kombinası 

Tesis Alanı 

Çarşamba 

Fındık Hasadı 

File Serimi 
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Çarşamba 

TRT Çekimi 

Fındık Tesisi 

Havza 

Silajlık Mısır 

Tohum Dağıtımı 

Çarşamba 

Hayvancılık/Sera 

Biyogaz Tesisi 
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Bafra 

Balıkçılık 

Proje Toplantısı 

İlkadım 

Kenevir İl 

Komisyon 

Toplantısı 

Atakum 

Lavanta 

Günü 
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Çarşamba 

Akdeniz Meyve 

Sineği Tuzak 

Dağıtımı 

Günü 

Salıpazarı 

Kestane Balı 

Hasat Günü 

Alaçam 

Defne İşleme 

Tesisi 
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Tekkeköy 

Salep Dikim 

Çalışmaları 

Bafra 

Tarımda ZİHA 

Dönemi Tanıtımı 
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