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Kıymetli Samtim Okurları,
İçinde bulunduğumuz Nisan ayıyla birlikte, doğa ve toprak yavaş yavaş uyanırken yepyeni bir üretim
dönemini daha inşallah sağlıkla ve hep birlikte karşılamaya hazırlanıyoruz.
Bildiğimiz üzere son yıllarda yaşanan küresel İklim değişikliğinin de etkisiyle bitkisel ve hayvansal
üretimlerimiz meteorolojik olaylardan (don, dolu, fırtına, hortum yangın, heyelan, deprem sel ve su baskını)
olumsuz etkilenmektedir. Bu durumdan tüm tarım sektörü bütün Dünyada etkilendiği gibi İlimiz içinde de
önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri risk altındadır.
Bu nedenle Çiftçilerimizin, herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları
için Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerektiğini (bizi takip edenler bilirler) sürekli hatırlatmaktayız. Zira
tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, söz konusu riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı ‘Tabii Afetlerden
Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Devlet Yardımları’ndan istifade edemeyecektir.
İlimizde Tarım Sigortası poliçe sayısı her geçen sene artarak 2020 yılında 41.987 sayısına ulaşmıştır.
2020 yılı toplam pirim tutarı 34.017.971 TL olup bunun 17.977.694 TL’si Devletin çiftçilerimize ödediği pirim
desteğidir. Ayrıca İlimiz genelinde zarar gören çiftçilerimize ise toplam 5.783.731TL tazminat ödemesi
yapılmıştır. Bu hatırlatmalar ışığında yapılması gereken; bir an önce Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dâhil olmak ve
ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır.
İç Sularımızda Avlanma Yasağı da 1 Nisan 2021 itibariyle başlamış olup yasağın sona ereceği 1
Temmuz 2021 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç
gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Söz konusu tarihler arasında İl ve İlçe
Müdürlüklerimiz bünyesindeki Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını, yasak ve
sınırlandırmalara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını, bir mağduriyet yaşamamaları adına
üreticilerimize hatırlatmak isterim.
Covid 19 Pandemisinin tüm dünyada etkili olduğu süreçte, Samsun İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen hayvansal kökenli ürün ihracatı 2019 yılına göre artış göstermiştir.
Malumunuz olduğu üzere ihracatla ilgili faaliyetler, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından
önemle yürütülmektedir. 2019 Yılında 377 olan ihracat sayısı 2020 yılında 456 olmuş ve 15.583.758 kg. olan
ihracat miktarı ise 17.535,714 kg. olarak artmıştır.
Emeği geçen üreticilerimize teşekkür ediyor, sözlerimi burada bitirirken hepsine bol bereketli bir üretim
sezonu ve işlerinde kolaylık diliyorum…
İbrahim SAĞLAM
İl Müdürü
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Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Sektör Değerlendirme Toplantısı İçin Samsun’daydı
Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Sektör Değerlendirme Toplantısı
için Samsun’a gelerek sektör temsilcileriyle buluştu, sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Samsun Büyükşehir
Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Toplantıda Bakan PAKDEMİRLİ, görevi boyunca
kentlere giderek üreticileri yerinde dinlemeyi tercih ettiğini söyledi. Bakan PAKDEMİRLİ, tarımda büyük başarı
yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugünlerde Pandemi belirsizliğinin üzerine Güney Amerika'da kuraklık, Karadeniz'de kuraklık ve iki
büyük ülkenin, Hindistan ve Çin'in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. Bundan dolayı dünyadaki emtia
fiyatlarında bir miktar artış var ama özellikle bu yılın ikinci yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak
iyileşme olacağını düşünüyoruz. 101 tedbir aldık. Tedbir sadece perakende ile sınırlı değildi. Biz, özellikle geçen
sene şunu yaptık. Çiftçimize aldığımız majör tedbirlerin en önemlisi de şuydu. Herkes evinde otururken biz
çiftçimizin eline bir pasaport verdik. Bu pasaport ne demek? Herkes evdeyken sen çık üretimini yap, hasadını,
ekimini, dikimini yap. Bunların hepsini söyledik. Bunun neticesinde Pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırdık."
"TARIMDA 124 MİLYON TON İLE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"
Geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşandığına dikkati çeken PAKDEMİRLİ: "Meteorolojik kuraklığın
tarımsal kuraklığa dönüşmemesini sağladık. 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyükbaş
varlığımız 800 bin arttı. Küçükbaş varlığımız 6,6 milyon baş arttı. Tarımsal hasılamız 2 senede 277,5 milyara
geldi. 2020'nin rakamları henüz açıklanmadı ama 300 milyar liranın çok ötesinde olacağını düşünüyoruz.
Tarımsal hasıla da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından bugüne kadar da 44 milyardan 48,6 milyar
dolara geldi. Böylelikle Türkiye, dünyada tarımsal hasıla olarak ilk 10'da ve Avrupa'daki lider yerini de tekrar
garantilemiş oldu. Son 3 yılda kesintisiz olarak tarım büyüyor. 2020'nin üç çeyrek verileri var elimizde, sonraki
bölümü yok ama ilk üç çeyrekte Türkiye ekonomisi 0,5 büyürken tarım 5,3 büyüyor. Bunun anlamı şu. Bu
sektörde bazı şeyler doğru yapılıyor. Türkiye ithalatçı ülke oldu gibi sözler her zaman konuşulur ama Türkiye,
Cumhuriyet tarihinin başından beri ihracatı artırmış, hep üretimi artırmıştır. Kendi kendine yeterli olmakla
beraber bir de dünyayı doyuran bir ülke olmuştur."
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarının geldiğinin altını çizen Sn Bakan ko0nuşmasının
devamında şunları kaydetti: "Başta Cumhurbaşkanımızın verdiği çok büyük destekler var. Son 3 yılda tarımsal
destekler yüzde 65 arttı. 2021 yılı toplam 24 milyar tarımsal destek ödeyeceğiz. 2021 yılında ise Bakanlığımızın
17,5 milyar lira yatırım bütçesi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber hem üreticiye destek verirken
hem de müdahale alımları yapmaya başladık. Müdahale alımlarını yaparken de artan maliyetler, yani mamuldeki
ani değişikliklerde üreticiyi ezdirmeyecek şekilde fiyat politikası yaptık. Bunu da hasat öncesi açıklayacağız
dedik. Son 3 senedir bunu yapıyoruz. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisimizin almış olduğu tüm ürünlerde
çiftçimiz, Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya kadar herkes memnun. Geçen yıl yüzde 22 buğdaya zam,
mısıra yüzde 15, çeltikte yüze 18, fındıkta yüzde 33 zam... Yani hep enflasyonun çok çok üzerinde zamlar
hedeflenerek çiftçimizi, üreticimizi memnun etmek. Tüm rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Girdi fiyat endeksi
yüzde 8-9'larda artmışken tarım ürününde yüzde 15 artmış, yani çitçinin gelirinin arttığı görülmektedir."
Samsun tarımı konusunda da kısa bilgiler veren Bakan PAKDEMİRLİ; "Samsun, bitkisel ve hayvansal
üretimde önemli il. 18 yılda bitkisel üretim değeri 5 kat artışla 4,6 milyar lira, hayvansal üretim değeri de 8 kat
artışla 3,1 milyar lira. Karadeniz'in bereketli toprakları, Bakanlığımızın da ülkemizin de göz bebeği. Kenevir, fiğ,
lahana, kırmızı pancar üretiminde Türkiye'de birinci, çeltik üretimin yüzde 14'ü, fındığın yüzde 18'i Samsun'da.
Manda varlığında Türkiye'de birinci. Su ürünleri üretimimizin yüzde 10'u Samsun'da üretilmektedir." dedi.
Bakan Bekir PAKDEMİRLİ, ormancılık, sulama, tarım ve kırsal kalkınma ile doğa koruma konularında da
üreticilere çeşitli müjdeler verdi.
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İlimiz Tarimsal Projelerinde 2020 Sonu İtibariyla
Mevcut Durum Tespiti
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM bir açıklama yaparak, içinde bulunduğumuz
süreç itibarıyla İlimizde yürütülmekte olan tarımsal projelerde mevcut durum tespitine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. SAĞLAM: “İlimiz için stratejik sayılabilecek, Çeltik, Soya, Organik ve Tıbbi
Aromatik Yetiştiricilik gibi alanlarda yürütülmekte olan bazı önemli Projelere ve bu çalışmalardaki hali hazır
duruma dikkat çekmek isterim.
- Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi
Bakanlığımızca başlatılan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında İlimizde 2020 Yılında Çeltik
Üretimini Geliştirme Projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında Alaçam, Bafra, Çarşamba, Terme ve
Ondokuzmayıs İlçelerimizden 235 üreticiye; 6.300 dekar alan için 126.010 ton çeltik tohumu, bütçesi % 75
Bakanlık hibe desteği % 25 üretici katkı payı olacak biçimde dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile 2019 yılında 184.357 da olan toplam çeltik ekili alanımız, 2020
yılında 197.386 da alana çıkarılmıştır. 2019 yılında 137.069 ton olan çeltik üretim miktarı 2020 yılında 169.323
tona çıkmıştır. 556 dekar alanda damlama sulama ile yapılan çeltik yetiştiriciliğinin olumlu sonuçları ile
alternatif üretim modeli oluşturulmuştur. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisinin önceden çeltik alım fiyatını
açıklamış olması, önceki senelere göre çeltik alım fiyatını artırmıştır.
- Soya Üretimini Geliştirme Projesi
Ülkemizin ihtiyacı olan yağlı tohumlar üretimine ivme kazandırmak, İlimiz soya ekiliş alanlarını
artırmak, birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştirilen soya alanlarında verimi artırmak amacıyla Bakanlığımız
tarafından desteklenen Samsun ili Soya Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında İlimiz Alaçam, Bafra,
Çarşamba, Terme İlçelerinde 285 üreticiye 3.000 dekar alan için 30 ton soya tohumu ile 100 kg tohum için 1
litre olacak şekilde toplam 300 kg inokulant dağıtımı % 100 hibe ile gerçekleştirilmiştir.
Dağıtımı yapılan Soya tohumları Nisan ayı itibariyle ekilmeye başlanmış ve Haziran ayı başlarında
ekilişler tamamlanmış olup, Kasım ayı ortalarında hasat tamamlanmıştır. İlimiz soya üretiminin % 75’ini
sağlayan Terme İlçemizde 2019 yılında 12.663 da olan soya üretim alanı, 2020 yılında 13.000 dekar olmuş ve
da’a 400 kg verim elde edilmiştir. İlimiz 2019 yılı soya üretim alanı 17.033 dekar, üretim miktarı 5.093 ton iken
2020 yılı üretim alanı 18.018 dekar, üretim miktarı 6.098 ton olarak gerçekleşmiştir.
- Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen İl Müdürlüğümüz
tarafından 2019- 2020 yıllarında iki yıl süre ile uygulanan Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi
Projesi ile Samsun ilinin Çarşamba ve Terme İlçelerinde en az 1000 da arazide ve en az 5 da ve üstü alanda
organik fındık üretimi yapan, 5 yıl süreyle sistemde kalacağını taahhüt eden ve üretici birliklerine kayıtlı
çiftçilerimize bu projeden faydalanma hakkı verilmiş, organik girdi temini (Organik katı ve sıvı gübre) ve
Kontrol Sertifikasyon Kuruluşlarına ödedikleri yıllık aidatlar konusunda desteklenmiştir.
Bu kapsamda 2019 yılı ödeneği ile Çarşamba Organik Fındık Üretici Birliği ve Çarşamba Meyve
Üreticileri Birliği üyesi toplam 244 üreticiye 43.188 TL sertifikasyon ücreti ödendi, Çarşamba Organik Fındık
Üretici Birliği, Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği ile Terme Organik Fındık Üreticileri Birliğine kayıtlı toplam
372 üreticiye 372 ton organik katı gübre ve 900 adet (5 lt) organik sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
- Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 2020 yılında
İlimiz Alaçam, Bafra, Asarcık, Kavak, 19 Mayıs ve Canik İlçelerinde olmak üzere 8 üreticiye 23 da alanda 1400
adet hünnap fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı Mart- Nisan aylarında 8 üreticiye 22 da
alanda dikilmek üzere 88.000 adet Kekik fidesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında hünnap ve kekik
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yetiştiriciliği yapacak üreticilerin sulama sistemleri kurulacak, organik tarım sertifikasyon kayıtları
gerçekleştirilecektir. Projenin toplam bütçesi 290.000 TL’dir.
- Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen Zeytin
Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında İlimiz Yakakent, Alaçam, Ondokuzmayıs ve Bafra İlçelerinde
olmak üzere 11 üreticiye 50 dekar alanda 1350 adet Gemlik, 150 adet Ayvalık olmak üzere 1500 adet (1000 adet
aşılı-500 adet aşısız) zeytin fidanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirilmiştir. İlimizde tarla tarımına müsait olmayan
hâlihazırda tarla tarımı yapılan ancak daha fazla gelir getiren, yağış ve iklim istekleri yönüyle ekonomik olarak
zeytin tarımına uygun alanlarda bulunan küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla 2021 yılında da zeytin
üretimi desteklenecektir.
- Kenevir Üretimi
Kenevir üretiminde lider olan Samsun İlimizde 2019 yılında 466 dekar alanda kenevir üretim ve
araştırma amaçlı olarak ekimi gerçekleştirilmiş olup 149 dekar alanda lif 309 dekar alanda tohum üretimi
gerçekleştirilmiştir. Dekara 70 kg tohum, 110 kg lif verimi elde edilmiştir. 2020 yılında ise Bafra, Havza, Ladik
ve Vezirköprü İlçelerimizde 2638,189 dekar alanda tohum, 14,374 dekar alanda lif, 4 dekar alan da Ar-Ge
kapsamında olmak üzere toplam 2656,56 dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirilmiş olup 1,8 ton lif, 160,5
ton kenevir tohumu üretimi gerçekleştirilmiştir. Samsun İli İlçelerinde 694.454 kök kaçak kenevir imha işlemi
gerçekleştirilmiştir.
- Şeker Pancarı Üretimi
2020 Yılı itibariyle faaliyete geçmesi planlanan ancak Pandemi nedeniyle 2021 yılında faaliyete geçecek
olan Çarşamba Seker Fabrikası adına Kastamonu Şeker Fabrikasında işlenmek üzere 42 köyde 392 çiftçi ile
64.000 ton şeker pancarı alım sözleşmesi imzalanarak 8500 da alanda pancar üretimi gerçekleştirilmiş olup
Amasya Şeker Fabrikası tarafından işlenmek üzere üretilen pancar alanları bundan hariçtir.
- Salep Üretimi
Salep bitkisi (Orchidaceae) Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracına İlişkin
Yönetmelik kapsamında Doğadan Toplanmak Suretiyle İhraç edilmesi Yasak Olan Çiçek Soğanları sütununda
yer almakta olup, Bakanlığımız Talimatları doğrultusunda salep üreticileri “Süs Bitkisi Üreticisi” olarak
yetkilendirilmektedir. 2020 Yılında İlimiz Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam, Lâdik İlçelerinde olmak üzere 10
adet salep üreticisi Süs Bitkisi Üreticisi olarak yetkilendirilmiş olup 42,717 da alanda resmi belgeli olarak salep
üretimi gerçekleştirilmektedir.” dedi.
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Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde; Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl
Kriz Merkezi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 13.30’da
telekonferans yöntemiyle toplanmıştır. Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI toplantıda yaptığı
konuşmasında, son günlerde yaşadığımız iklim değişikliği sebebiyle kuraklığın önemli bir konu olduğunu ve
kuraklığın su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkilediğini belirterek; “İlimiz için Tarımsal Kuraklık İl Kriz
Merkezi üyelerimizle bugün alacağımız kararlar çok faydalı olacaktır.’’ dedi.
Konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da; ‘’İklim değişikliğinin gelecek
dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık sonrasında
alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin ilimizde asgari düzeyde kalmasını sağlamak amacımızdır.
Toplantıda; Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğünce, 2020-2021 tarım yılı yağışları ile iklim verileri ve
bunların karşılaştırılmaları konusunda meteorolojik değerlendirmesi, D.S.İ 7. Bölge Müdürlüğünce Samsun
İlinde bulunan barajlarda son doluluk oranları, sulanabilir alanlar ve bunların değerlendirmesi, İl Tarım ve
Orman Müdürlüğümüzce 2020- 2021 yılı tarımsal üretim ve kuraklık değerlendirmesi konularında
bilgilendirmeler yapılmıştır.
Karadeniz Bölgesinde 2020 yılında yağışlar normallerine göre % 9, 2019 yılına göre %10.8 düşük
gerçekleşmiştir. Samsun ilinde alansal yağışlar 537mm ile normallerine göre -%18 daha düşük olarak
ölçülmüştür. Samsun ilinde kümülatif olarak yağışlar ekim ayı ortalarına kadar normallerinin üzerinde
ölçülürken, ekim ayı ortalarından itibaren yağışlar normallerin altında kalmıştır. Samsun ilinin uzun yıllar
ortalama sıcaklık değeri 14.4 derecedir. 2020 yılında Samsun ilinde sıcaklık ortalaması 1.8 derece artarak 16.2
derece olarak gerçekleşmiştir. Yeryüzü sıcaklık ortalamalarının artış trendine bağlı olarak iklim değişimi
yaşanmaktadır.
2021 yılı için sulamada kullanılacak su miktarı barajlarımızda depolanmıştır. Gölet sularımızda ise küçük
miktar araziler olduğu için suyun durumuna göre hareket edilmektedir.
İlimizde hububat ekiliş alanlarında yapılan fenolojik gözlemler sonucunda 2020- 2021 üretim yılında
yağış yetersizliği nedeniyle bir önceki yıla göre 20- 25 gün gecikme olmuştur. 2021 yılında eğer yağışlar
yetersiz olursa verim ve kalitede kayıplar olabileceği değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.
İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının uygulanmasına,
2.
Bitkisel üretimde salma sulama yöntemlerinden kaçınılması yönünde kamuoyunun
bilgilendirilmesine,
3.
Kurağa ve yüksek sıcağa dayanıklı çeşitlerin üretiminin yaygınlaştırılmasına
4.
Meyvecilikte, kuraklığa dayanıklı az su tüketen anaç kullanımının yaygınlaştırılmasına,
5.
Münavebeli ekim ve ürün rotasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılmasına,
6.
Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin
yaygınlaştırılması için çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilmesine,
7.
Tarım Sigortası bilincinin artırılmasına,
8.
Yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına,
9.
Su tasarrufu sağlayacak modern sulama ve işleme yöntemlerinin desteklenmesine,
10. Yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en
yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
11. İlimizde çeltik ekilişleri ile ilgili damlama sulama sistemi kullanımına yönelik çalışmaların
yapılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.” dedi.

SAMTİM 72

SAMTİM 72

Çiftçilerimize Tarim Sigortasi Uyarisi
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, çiftçilerimize ürettikleri tarım ürünlerine
sigorta yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu. 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.
İlimizde Tarım Sigortası poliçe sayısı her geçen sene artarak 2020 yılında 41.987 sayısına ulaşmıştır.
2020 yılı toplam pirim tutarı 34.017.971 TL. olup, bunun 17.977.694 TL.’si Devletin ödediği pirim desteğidir.
Ayrıca İlimiz genelinde zarar gören çiftçilerimize ise toplam 5.783.731TL. tazminat ödemesi yapılmıştır.
Değerli üreticilerimiz Tarım Sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerimiz ise ürünler bazında;
Fındık için 11 Mart 2021, Ayçiçeği 10 Haziran 2021, Mısır 10 Haziran 2021, Çeltik 30 Haziran 2021
,Şekerpancarı 31 Mayıs 2021, Kenevir 1 Haziran 2021, Tütün 30 Haziran 2021, Köy Bazlı Kuraklık Verim
Sigortası için ise 2 Mart 2021 olarak belirlenmiş olup; çiftçilerimizin son güne kadar beklemeden derhal
başvurularını yapmalarının kendi lehlerine olacağını hatırlatmak isterim.
Bu hatırlatmalar ışığında 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 ile ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır.
Bol bereketli afetsiz bir üretim sezonu diliyorum.” dedi.
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2020’de İlimiz İhracaat Rakamlarında
Artış Kaydedildi
İlimizde 2020 yılında, su ürünleri, bal, marine hamsi, kedi köpek maması ve tıbbi sülük ihracatımızın
tamamına yakını AB ülkelerine, Balık Unu ve Balık Yağı başta İsrail olmak üzere Güney Amerika ülkelerine,
Deniz Salyangozu uzak doğu ve Arabistan yarımadasında bulunan ülkelere ve son olarak da kanatlı ürünleri ise
başta Ortadoğu olmak üzere Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştirilmiştir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “Covid 19 Pandemisinin tüm dünyada etkili olduğu süreçte, Samsun İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen hayvansal kökenli ürün ihracatı 2019 yılına göre artış göstermiş olup 2020 yılı
ihracatına ait söz konusu veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Malumunuz olduğu üzere ihracatla ilgili faaliyetler, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından
önemle yürütülmektedir. 2019 Yılında 377 olan ihracat sayısı 2020 yılında 456 olmuş ve 15.583.758 kg. olan
ihracat miktarı ise 17.535,714 kg. olarak artmıştır. Dolar bazında vermek gerekirse 2019 yılında, 28.170.534
Dolar olan ihracat değeri de 2020 yılında 40.690.666 Dolar olarak artış göstermiştir.” dedi.
HAYVANSAL ÜRÜN İHRACAT İŞLEMLERİ
İHRACAT SAYISI

MİKTARI (KG)

EURO FİYATI

DOLAR FİYATI

2020

2020

2020

2020

ALABALIK-ÇİPURA-ÇİNEKOP-İSTAVRİTLEVREK-PALAMUT-HAMSİ-SOMON

24

415.147

1.680.927

2.042.924

BAL

25

547.842

1.793.659

2.181.462

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ

31

89.812

116.737

141.807

BALIK UNU

38

5.326.340

4.044.355

4.913.181

BALIK YAĞI

28

6.115.100

10.003.529

12.152.532

TIBBİ SÜLÜK

7

250

94.150

11.700

DENİZ SALYANGOZU

25

392.016

2.460.512

2.989.090

KANATLI ÜRÜNLERİ

180

4.078.067

3.476.749

4.223.690

KEDİ - KÖPEK MAMASI

7

52.143

287.033

348.765

MARİNE HAMSİ

91

518.998

9.612.206

11.685.516

456

17.535.714

33.569.857

40.690.666

İHRACAT ÜRÜN ADI

TOPLAM
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Hayvanlarda 2020 Yılı Kimliklendirme ve
Aşılama Faaliyetleri
Hayvan hastalıklarının yayılmasında en büyük etken kontrolsüz hayvan hareketlerinin olduğu
bilinmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek maksadı ile hayvanların kimliklendirilerek kayıt
altına alınma işlemleri Büyükbaş hayvanlarda Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği ile Küçükbaş hayvanlarda ise Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl
Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“28 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile küpe takılarak kayıt
altına alınma süresi sığır cinsi hayvanlarda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçi türü hayvanlarda ise 6 aydan 12 aya
çıkarılmıştır. Bu sürelerin uzatılması kimliklendirme faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılmasına olanak
sağlayacaktır.
2020 yılında İlimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınma işlemleri İl/
İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmekte olup; ayrıca büyükbaş hayvanlarda Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği tarafından üye işletmelerinde, Vezirköprü Süt Üreticileri Birliği tarafından üye işletmelerinde, Manda
Yetiştiricileri Birliği tarafından “Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesine” dâhil olan işletmelerde ve 10
Baş ve üzeri damızlık sığır bulunan işletmelerden 20 tanesi ile yapılan sözleşmelere istinaden kimliklendirme
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
2020 yılında İlimiz genelinde 133.696 sığır cinsi ile 109.953 koyun ve keçi türü hayvan küpelenerek
kayıt altına alınmıştır. 2020 yılında İlimiz genelinde Bakanlığımızca uygulanmakta olan aşılama çalışmalarında
Şap Aşılaması Sonbahar ve İlkbahar Dönemlerinde olmak üzere 715.645 büyükbaş, 33.160 küçükbaş, Sığırların
Nodüler Ekzantemi (LSD) 358.515 büyükbaş, Şarbon 26273 büyükbaş, 126161 küçükbaş, Kuduz aşılamasında
17712 kedi-köpek, Koyun Keçi Vebası 66.206 küçükbaş, Koyun-Keçi Çiçeği 29.155, Koyun-Keçi Brusellozu
25.886 küçükbaş, Sığır Brusellozu 72.294 büyükbaş, E.coli 6.236 büyükbaş hayvanların aşılaması yapılmış olup
hastalıklarla mücadele titizlikle devam etmektedir.” dedi.
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İç Sularda 1 Nisan İtibarıyla Av Yasağı Başladı
İç Sularda; Sazan, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlı Su Kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan
2021 itibariyle başlamıştır. Av yasağının başlaması ile balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur.
Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2021 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek
teknelerde gerekse kıyıda av araç gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır.
Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan
ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok
tespiti yaptırılan balıkların satışında "stok tespit belgesi" bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının
gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.
Av yasağı ile olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada Başta
balıkçılarımız olmak üzere, tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av
yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanların en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize,
Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermelerini ve balıklara yaşamları boyunca en az bir
kere üreme imkânı verilmesi gerektiğini ifade ederek,
Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan- 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında Samsun ili sınırları
içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal
göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde İl ve İlçe
Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını, yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar
hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını beyan ederek, balıkçıların
mağduriyet yaşamamaları için getirilen yasak ve düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önemli
olduğunu ifade etmiştir.
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Samsun İli Manda Suni Tohumlama
Uygulamaları İle Verimliliği Arttırma Projesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında ilimizde Manda
Türünde Suni Tohumlama Uygulamaları başlamıştır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun
İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“Projenin amacı suni tohumlama uygulamaları ile yüksek verimli döller elde edilmesi, yanı sıra tabii
tohumlamaya bağlı bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, döl verimine bağlı kayıpların azaltılmasıdır. Proje,
Bakanlığımızın 166.000 TL hibe ödemesi ile uygulayıcı veteriner hekimlere ücretsiz sperma dağıtımı şeklinde, İl
Müdürlüğümüz ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği koordinasyonu ile Manda varlığının yoğun olduğu
ilçelerden Bafra, Ondokuzmayıs, Alaçam, Vezirköprü, Terme, Lâdik ve Çarşamba ilçeleri ile komşu köy ve
ilçelerinde olmak üzere tüm ilçelerde 9 serbest veteriner hekim tarafından gerçekleştirilmektedir.
2020 yılı kapsamında, projede görevli serbest veteriner hekimlerce 170 adet mandaya suni tohumlama
yapılmıştır. 2020 Yılı Hayvancılık Desteklemelerinde Suni Tohumlamadan doğan Malaklara 250 TL destekleme
ödemesi yapılacaktır. Ayrıca Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde bulunan damızlık değeri yüksek
mandaların erkek yavrularını damızlık tabii tohumlama combası olarak kullanarak, yerli mandalarımızda süt
verimi yönünden genetik ilerleme ve kan tazeleme amacı ile % 80 hibe ile çeşitli yaşlarda manda combası
dağıtımı da İl Müdürlüğümüz ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından 36 adet işletmeye olmak üzere
gerçekleştirilmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
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İlçelere Yönelik Eğitim Yayım Çalışmaları
Hızla Devam Ediyor
İlimizdeki Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile
Bakanlığımız tarafından Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine dair yönetmelik
hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.
Bu Yönetmelik kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, serbest tarım
danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak ilke
ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma,
belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama
görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri
çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsamakta olup 2009 yılında
bir serbest tarım danışmanı ile çıktığımız yolda bugün 67 tarım danışmanına istihdam sağlamanın mutluluğunu
yaşamaktayız.
2009 yılında sadece 1 serbest tarım danışmanı tarafından 36 çiftçimize danışmanlık hizmeti verilmiş ve
çiftçilerimize almış oldukları bu hizmet karşılığında Bakanlığımızca 9.000 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
2021 yılında danışman sayımız 67’ye yükselerek bu danışmanların hizmet verdiği üretici sayısı 4.080 kişiye ve
Bakanlığımız tarafından yapılan destek ise 3.082.000 TL’ye ulaşmıştır. Danışman çalıştırılması suretiyle
kamunun bitkisel ve hayvansal üretime yönelik istenilen düzeyde yerine getiremediği yayım faaliyetleri
çiftçilerimize ulaştırılmaktadır, Ekimden pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında
olan danışmanlığın; üretimde kaliteyi arttırmak, birim alandan alınan verimde artış sağlamak, üretim ve
bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak, çevrenin doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması
için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek, bitkisel ve hayvansal yetiştiricilikte ilaç kalıntısı
olmadan üretimi ve pazar aşamasında karşılaşılan sorunların çözümünü sağlayarak, kırsal yerleşimlerin
kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak gibi misyonları olup
bizler de danışman olarak hizmet veren bu genç meslektaşlarımızın istihdamını sağlamanın mutluluğunu
yaşamaktayız” dedi.
İl Müdürümüz SAĞLAM açıklamasının devamında: “İl Müdürlüğümüz Pandemiye rağmen eğitim ve
yayım çalışmalarına devam etmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile yeni bilgi ve teknolojinin
üreticilerimize aktarılması, İlimizdeki öncelikli tarımsal sorunlar, bu sorunları ortaya çıkaran nedenler ve çözüm
yollarının çiftçilerimize gösterilmesi amacıyla 2020 yılında; 15 adet sahada demonstrasyon, 909 çiftçi toplantısı,
4 adet tarla günü, 1 adet teknik gezi ve 9 adet çiftçi kursu düzenlenmiş ve bu faaliyetlerden toplam 8.368
çiftçimiz yararlanmıştır. Yeni çeşitler, meyvecilikte bakım ve budama teknikleri, toprak numunesi alımı gibi
konularda 15 adet demonstrasyon kurulmuş, bu çeşitler ve çeltikte damla sulama, sırta ekim sistemiyle mısır
yetiştiriciliği gibi konularda 4 adet tarla günü, bitkisel üretim, hayvan yetiştiriciliği ve gıda kontrol konularında
909 çiftçi toplantısı ile şeftali ve nektarin yetiştiriciliği konusunda bir adet teknik gezi düzenlenmiştir.
Arıcılık, mantar yetiştiriciliği, fındıkta budama ve sürü yönetimi konularında 9 adet çiftçi kursu açılarak
266 çiftçimize sertifika verilmiştir. 2021 yılında çalışmalarımızı yeni teknik ve sistemler ile daha ileri seviyelere
taşımayı hedeflemekteyiz. Şimdiden Türkiye tarımına ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
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Bitki Koruma Ürünü Satmaya Yetkilendirilmiş
Bayi ve Toptancılar ile Ruhsat Sahibi Firmaların
Dikkatine!
Ülkemizde zirai mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, piyasaya arzı, üretimi
ve kontrolü 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu ve buna bağlı
olarak,13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile
Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümleri göre yürütülmektedir.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM;
“Ruhsat sahibi firmalar, firmaları adına ruhsatlı bitki koruma ürünlerini sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş
olan bayi veya toptancılara,
Bitki koruma ürünü toptancıları, satın almış oldukları bitki koruma ürünlerini sadece Bakanlıkça
yetkilendirilmiş olan bayi veya toptancılara,
Bitki koruma ürünü bayileri ise satın almış oldukları bitki koruma ürünlerini, sadece üreticilere ve
Bakanlıkça yetkilendirilmiş olan bayilere, satabilir.
Bitki koruma ürünlerinin üretimi veya ithalatından başlayarak toptancı, bayi ve son kullanıcıya kadar
geçen tüm aşamaları kayıt altına alınarak takibi Bakanlık tarafından yürütülen Bitki koruma ürünleri takip sistemi
üzerinden yapılmaktadır. Bakanlıktan bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almayanlar bitki
koruma ürünü satışı yapamazlar. Onaysız yerde satışa sunulan bitki koruma ürünleri üzerindeki karekod ile Bitki
koruma ürünleri takip sistemi üzerinden hareketleri tespit edilebilmekte yed-i emine alınarak ve İlgililere idari
para cezası uygulanmaktadır.” dedi.

SAMTİM 72

Hayvanlarını Kayıt Altına Aldırmayanlara
Hayvan Başına Ceza Uygulaması
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun; Hayvan sağlığı, hayvan refahı
ve zootekni ile ilgili yaptırımlar ile ilgili 36. Maddesinde, 20/03/2021 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Kanun değişikliği ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“1- Hayvanlarını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt altına aldırmayan, gerekli
bildirimlerde bulunmayan, kayıt tutmayanlar için “hayvan sahiplerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir” uygulaması kaldırılarak yerine “hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına elli Türk
Lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına beş Türk Lirası, diğer hayvan türleri için hayvan başına
elli Türk Lirası, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine işletme başına ikiyüz
Türk Lirası idarî para cezası verilir.” hükmü getirilmiştir.
2- “Bu hayvanlar tanımlanarak karantina altına alınır. Karantina ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Hayvan sahiplerine bu fıkranın (f) bendi gereği ayrıca idarî para cezası uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.
3- “Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde
tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.”
Hükmünden “Gebe olanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar”
hariç tutulmuştur. Bu hayvanlar için “sahibinin bilgisi dâhilinde karantina altına alınır. Karantina ile ilgili
hususlar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü getirilmiştir.
4- “Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanır. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar sahibi
tarafından karşılanır. İmha ve itlaf hâlinde Bakanlıkça herhangi bir tazminat ödenmez.” hükmü getirilmiştir.”
diyerek,
Tüm yetiştiricilerimizin ilgili kanun değişikliğine riayet etmelerini temenni ettiğini söyledi.

SAMTİM 72

Kırsal Kalkınma Destekleri
Hibe Başvuru Süreleri Uzatıldı
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ’le ilgili bazı hususlarda değişiklik yapılarak 17 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanmış ve Uygulama ve Satın Alma Rehberleri de güncellenmiştir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “Kırsal Kalkınma destekleri, Hibe başvuru süreleri, ilgilenen vatandaşlarımız lehine uzatılmış olup
yapılan değişiklikler sonrası başvuru süreleri şöyledir;
Ekonomik Yatırımlar için; 09.04.2021,
Altyapı Yatırımları için; 23.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Uygulama Rehberlerinin güncel hallerine; Bakanlığımız internet sitesinde yer alan, KKYDP Ekonomik
ve Altyapı Yatırımları Online başvuru kısmında (https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3) yer
alan "Bilgi Edinme ve Mevzuat" başlığı altında "Mevzuat" bölümünden ulaşılabilir.
Herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına, programa başvuruda bulunmak isteyen yatırımcı ve başvuru
işlemlerini yatırımcılar adına yürüten danışmanlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların müracaat
hazırlıklarını güncellenen rehberlerde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlamaları gerekmektedir.
Konuyla ilgili Detaylı Bilgi için; İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’ne,
Ekonomik Yatırımlar için; 0 362 231 37 00 - 305 (dâhili) ve Altyapı Yatırımları için de; 0 362 231 37 00 – 314
(dâhili) No’lu telefonlardan bilgi alabilirsiniz. Üreticilerimize hayırlı olsun der, şimdiden bol bereketli hasatlar
dilerim.” dedi.

SAMTİM 72

Yaban Hayvanlarına Havadan Kuduz Aşılaması
Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız, doğal yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele
amacıyla, "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli bir Avrupa Birliği Projesini uygulamaya
koymuştur. 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.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “Proje kapsamında 2. Faz 1. Kampanya Aşılama Çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 yılı 2. Faz 2.
Aşılama Kampanyası kapsamında aşı atım işine, 15 Şubat 2021 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.
Çalışmalar kapsamında İlimizde yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacak olup 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 edilmesi gerekmektedir.
Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını
takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması gerekmekte olup aşılı yemlerin köpekler tarafından
yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bulunması halinde, direk temastan kaçarak eldiven
veya plastik bir torba ile alınarak imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri
gerekmektedir.” dedi.

SAMTİM 72

Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Başvuruları
Hatırlatma
2021/7 no’lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ” 25.02.2021 tarihli ve 31406 sayılı resmi gazetede yayımlandı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM; “Başvurularda; 2021 yılı uygulaması başvuru tarihi 01 Mart - 30 Mart 2021 tarihleri arasında olup,
başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.
Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru
numarası alınır.
Program 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;
1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
4) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
5) Lineer sistem, Center Pivot sulama sistem kurulması,
6) Tamburlu sistem yağmurlama sulama sistemi kurulması,
7) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında
tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir.
Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.
Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç % 50'sine hibe yoluyla destek
verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL'yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması
durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini
aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.” dedi.

SAMTİM 72

İlimizde Tek Tırnaklı Hayvanların Kimliklendirme
Faaliyetleri Devam Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığımızca Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair
Yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla
ilgili yaptığı açıklamada: “Tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının
kontrol altına alınması, sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının düzenlenmesi, tek tırnaklı işletmelerinin
belirlenmesi ve bu işletmelerde bulunan tek tırnaklıların tanımlanması amacı ile Ülkemizde ve ilimizde 2020 yılı
içinde başlamış olan kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda İlimizde 303 adet, tek tırnaklı
hayvan Ruam hastalığı kontrolü amacı ile Mallein testine tabi tutulup mikroçip takılarak kimliklendirilmiştir.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçelerine bağlı köy ve mahallelerde, at katır ve eşekleri
sağlık kontrolünden geçirip, alerjik reaksiyon esaslı Mallein testi uygulayarak sonucu negatif çıkan hayvanların
boyun kısmına mikroçipleri takmakta, her at, katır ve eşek için fotoğrafının, varsa isminin, cinsiyetinin, türünün,
mikroçip kodunun, doğum yılının ve çiftlik sahibinin adının yer aldığı, Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi
düzenleyerek, sahibine teslim etmektedir.
Kimlik belgesi düzenlenen her hayvan Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) içerisinde yer alan TÜRKVET‘e
kayıt edilmektedir. TÜRKVET’e kaydı olmayan tek tırnaklı hayvanlara sevk raporu tanzim edilmemekte,
kimliklendirilmemiş hayvanların nakil esnasında yakalanması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Tek
Tırnaklı hayvan sahiplerinin işletmelerinde bulunan hayvanlarının mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için,
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.“ dedi.

SAMTİM 72

İlimizde Kuduz Aşılama Programı Başladı
İlimiz Merkez ve İlçelerinde 26 Şubat 2021 ile 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kuduz Aşılama
Programı yapılacaktır. Program boyunca, ilimiz genelinde sahipli/ sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin aşılanması
hedeflenmekte olup çalışmalarda kullanılacak aşılar Bakanlığımız tarafından proje kapsamında ücretsiz tahsis
edilmiştir.
Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Kuduz Aşılama programı
ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bildiğimiz üzere Kuduz Hastalığı, hem hayvanlar ve hem de insanlarda hayati
tehdit oluşturarak şuur kaybı, huzursuzluk ve felçler şeklinde kendini gösteren bulaşıcı ve ölümcül bir
hastalıktır. Bu doğrultuda köpek veya kedilerce ısırılan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna müracaat
etmeleri gerekmektedir. Kedi/ köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılması 5996 Sayılı Kanuna
göre zorunlu olup aksi takdirde hayvan sahiplerine 2021 yılı için 15.203 TL idari para cezası uygulanması
hükmü mevcuttur.
Ülkemizde kuduz hastalığının görülmesinde başıboş sahipsiz sokak köpekleri önemli rol oynadığından
dolayıdır ki; Hayvanları Koruma Kanunu ve Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele
Yönetmeliği hükümleri gereğince, Belediyelerin hayvan bakımevleri kurarak aşılama ve rehabilitasyon
(kısırlaştırma, sahiplendirme vd.) çalışması yapmaları hayvan ve halk sağlığı açısından büyük önem arz
etmektedir.
Aşılama Programımız, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürlüğümüz, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Kedi ve
Köpek sahiplerinin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe
Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Kuduz Aşılama Programına gösterilecek yoğun ilgi,
ilimizde Kuduz Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır.” dedi.

SAMTİM 72

Mera Islah ve Amenajman Projesi Kapsamında
Silajlık Mısır Tohumluğu Dağıtımı
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleri ile Mera Islah ve Amenajman Projesi
kapsamında Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin artırılması ve meralarda ki aşırı otlatma baskısının
önlenmesi amacıyla 4.800 dekar arazide yetiştirmek üzere İlimiz çiftçilerine 12.000 kg Silajlık Mısır Tohumluğu
temin edilerek çiftçilerimize hibe edilmiştir.
23 Mart 2021 (Salı günü) Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde çiftçilerimize Samsun İl Tarım
ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Ladik Kaymakam V. Adem ESER, Ladik Belediye Başkanımız
Nurhan YAPICI ÖZEL hanımefendi, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep DİRİCAN, Ladik Ziraat Odası Başkanı
İmdat DEMİR ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Turgut GÜLER tarafından Silajlık Mısır tohumluğu teslim
edilmiştir. Ladik İlçemize toplam 900 kg Silajlık Mısır Tohumluğu 350 dekar alanda ekilmek üzere %75
Bakanlık Destekli olarak çiftçilerimize dağıtılmıştır.
24 Mart 2021 (Pazartesi günü) Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde çiftçilerimize Samsun İl
Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Alaçam Kaymakam Fikret ZAMAN, Alaçam Belediye
Başkanımız İlyas AÇAR, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin BEDİR , Yakakent İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Mustafa KÖKDUMAN ve Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mehmet GÜREŞ tarafından
Silajlık Mısır tohumluğu teslim edilmiştir. Alaçam İlçemize toplam 1.050 kg Silajlık Mısır Tohumluğu 400 dekar
alanda ekilmek üzere %75 Bakanlık Destekli olarak çiftçilerimize dağıtılmıştır.
29 Mart 2021 (Pazartesi) günü Çarşamba İlçe Müdürlüğünde tohum dağıtım programı yapılacaktır.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuşmasında; İlimizin toplam 397 bin
büyükbaş, 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ve 1.250.000 ton kaba yem ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Mevcut 600 bin dekar alanda Yem Bitkileri yetiştiriciliği yapıldığını, 160 bin dekar mera alanlarından 500 bin
ton kaliteli kaba yem elde edildiğini ve kaba yem açığının tarla bitkileri hasadından arta kalan sap–samanlardan,
otlatılabilen orman ve fındık alanlarından karşılandığını söyledi.
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce programa alınan Mera Islah ve Amenajman projesi
kapsamında çayır mera ve yem bitkileri üretiminin artırılması ve meralarda ki aşırı otlatma baskısının önlenmesi
amacıyla İlimizde Silajlık Mısır, Yonca, Yem Bezelyesi, Korunga ve İtalyan Çimi tohumlukları tedarik edilerek
üreticilerimize %75 destekli olarak hibe edilecektir.
Ayrıca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülecek olan “SİLAJ YAPARSAN BOL SÜT
İÇERSİN - Silajı Paketle Asla Zayi Etme” projemiz kapsamında Silajlık Mısır, Silajlık Soya ve Yem Bezelyesi
tohumluğu üreticilerimize dağıtılacaktır.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM Samsun İlimizin hayvancılık potansiyelinin
çok yüksek olduğunu, özellikle süt sığırcılığına önem verilmesi gerektiğini, bu anlamda Bakanlığımıza Samsunda
Jersey ırkı süt sığırı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Proje hazırlığında olduğumuzu ve Proje hakkında detaylı
bilgilerden paylaşımlarda bulundu ve dağıtımı yapılan tohumlukların hayırlı ve bol bereketli kazançlar elde
edilmesi temennilerinde bulundu.

SAMTİM 72

İlimizde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)
Projesi Mevcut Durum
İlimizde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Projesi çalışmaları, 2011 yılından bu yana
yürütülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tipoloji çerçevesinde ve 130 adet
tarımsal İşletme ile Çiftçi katılım anlaşmaları İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM tarafından da imzalanarak
yürürlüğe girmiştir.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “İlimizde, 2011 yılından bu yana yürütülmekte olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesi
çalışmalarında gelinen hali hazır durumda; 2021 yılında Alaçam İlçesinden 14, Bafra ve Çarşamba
ilçelerimizden 24, Havza ilçemizden 14, Ladik’ten 5, Ondokuzmayıs’tan 22, Tekkeköy’den 5, Terme’den 11,
Vezirköprü’den 10 ve Yakakent’ten de 1 işletme Projeye dahil edilmişlerdir. Proje kapsamındaki bu işletmelere
Çiftçi Kayıt Defterleri teslim edilmiş olup, İşletme sahipleri ile açılış envanterleri tamamlanmıştır.
Proje 2020 yılında 128 işletme ile proje yürütülmüş olup, bu işletmelere 2021 yılında destekleme
ödemesi olarak toplamda 76.800 TL ödeme yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

SAMTİM 72

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce
Soya Tohumu Dağıtımı
İl Müdürlüğümüzce “Samsun ili Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra İlçeleri Soya
Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan yağlı tohumlar üretimine ivme
kazandırmak, ilimiz soya ekiliş alanlarını artırmak, birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştirilen soya alanlarında
verimi artırmak amacıyla ilimiz Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra ilçelerinde soya üretimi yapacak
üreticilere dağıtılmak üzere soya tohumu alımı yapılmıştır. Bu ilçelerimiz, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modeli kapsamında üretimi desteklenen ilçelerden olup ilimizde de üretimde ön plana çıkmaktadırlar.
Dekara 8-10 kg civarında tohumluk kullanımı ile 3000 dekar alanda proje kapsamında soya üretimi
gerçekleştirilecektir. Üretim sezonu boyunca ekim alanları takibi yapılarak eğitim yayım çalışmalarına da ağırlık
verilerek, soya üretiminin ilimizde, dolayısıyla ülkemizde artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda Samsun ili
Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra ilçeleri Soya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 27,5
ton Arısoy çeşidi soya tohumluğu, 500 kg Yemsoy (slajlık) çeşidi soya tohumluğu, 2 ton Samsoy (KTAE
Müdürlüğü) çeşidi soya tohumluğu alınmış ve ekim öncesi Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Alaçam ve Bafra
ilçelerimizde üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Konuyla ilgili İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM “Soya bitkisi, ülkemize ilk kez 1930’lu yıllarda girmiş ve
uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmıştır. Son 20 yılda uygulamaya konulan 2. Ürün
Projesi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinin sulanır alanlarında yetiştirilmeye başlanılan soyanın tarımı bugün için
ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesinde yapılmaktadır. Adana ve Osmaniye illeri, Türkiye soya üretiminin % 8085’ini karşılamaktadır. Ancak son yıllardaki soya üretimimiz 100-150 bin tona düşmüş olup, çiftçilerimizin bu
değerli ürünü daha fazla tanıması ve ekim nöbetinde yer vererek, soya üretimini yaygınlaştırması gerekmektedir.
Samsun ilinde 2019 yılında 17.033 da alanda üretim yapılmış 299 kg/da verimle 5093 ton soya elde edilmiştir.
İlimiz Terme ilçesinde 12.663 da alanla ilk sırada 1.303 da alanla Bafra ikinci sırada yer almaktadır.
Yağlı tohumlu bitkiler içerisinde yer alan soyada 2019 yılı fark ödemesi destekleme birim fiyatı 0,6 TL/kg’dır.
Soya üreticilerine Mazot Gübre Desteklemelerinde 30 TL/da (mazot 26 TL, gübre 4 TL) ödenirken sertifikalı soya
tohumu kullanan üreticilerimize 20 TL/da. Destek verilmektedir. 2019 yılında sertifikalı soya tohumu kullanan
Çarşamba (34),Terme (28) ve Tekkeköy (1) ilçelerinden toplamda 63 üreticiye 2.019 da alanda toplam 40.395 TL
destek verilmiştir. Sertifikalı Soya üretimini yapan çiftçilerimize 0,35 TL/kg. üretim desteği verilmektedir.
Bakanlığımızın da destekleme kalemlerinde önemli bir yeri olan soya konusunda İl Müdürlüğümüz de yerel
imkanları kullanarak çiftçimizi sertifikalı tohumluk kullanımı konusunda destekleyerek önemli bir adım
atmaktadır. Tüm çiftçilerimize ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.” demiştir.
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Süt Desteklemesi Ödemeleri Yapıldı
“Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği” kapsamında Samsun çiftçisine
ödemeler yapıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz
İbrahim SAĞLAM, Samsun‘ da 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi kapsamında
toplam 5 milyon 12 bin 27 TL‘ nin yetiştiricilerin hesabına yatırıldığını söyledi.
Ayrıca soğutulmuş, soğutulmamış ve üretici örgütü aracılığı ile satılan süte ayrı ayrı litre başına olmak
üzere ödendiğini söyleyen SAĞLAM; ‘’2020 yılında Çiğ Süt Desteklemesi kapsamında 1936 yetiştirici
desteklemeden yararlanmış olup, 26 milyon 127 bin 363 litre süte ödenen destekleme miktarı ise toplam 5
milyon 12 bin 27 TL ‘ dir ’’ dedi.
Yetiştiricilerin desteklerden azami oranda yararlanabilmeleri için dikkat etmeleri gereken durumlara da
değinen İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; ‘’Yetiştiricilerimizin bir mağduriyet yaşamamaları için müstahsil
makbuzu veya faturalarını eksiksiz ve doğru olarak düzenletmeleri ve Süt Üreticileri Birliklerine zamanında
başvuru yapmaları gerekmektedir’’ dedi.
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Tarım Sigortaları
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle
İlçe Müdürleri, teknik personeller ile Ziraat Odaları, Üretici/ Yetiştirici Birliklerinde görev yapan Tarım
Danışmalarına yönelik Tarım Sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Söz konusu toplantıda: TARSİM Samsun Bölge Müdürü M Halis YAMAK Devlet Destekli Tarım
sigortaları uygulamaları ile ilgili,“ Üreticilerimizin ürünlerini sigorta yaptırarak (dolu, sel, su baskını, fırtına,
hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşıladıklarını” belirttiği konuşmasında “bahsi geçen
doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az %50'si devletimiz tarafından
karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası hasar nedenine göre meydana gelen zararın %92’ye kadar olan kısımları
TARSİM tarafından karşılanabilmektedir.. Konuşmasına “Ayrıca Köy bazlı kuraklık sigortasında %60 oranında,
meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği %67 oranında pirim desteği verilmektedir.
Mevcut kapsama ek olarak; 2021yılı yenilikleri hakkında bilgilendirme yaparak, katılımcılardan gelen soruları
cevaplandırmıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; "Tarım riskli bir
sektördür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde yüksek hava sıcaklığından sonra gelen kar yağışı ile ani
sıcaklık düşüşleri yaşanmaktadır. İşte oluşan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimde meydana
gelen ürün kayıplarının karşılanması için; 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmış ve her geçen yıl
çiftçilerimizin lehine olacak şekilde kanunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin
en az % 50'si devletimiz tarafından ödenmektedir.
2020 yılı içerisinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları TARSİM kapsamında Samsun genelinde mevcut
poliçe sayısı 41.987 adet, toplam sigorta bedeli 1.333.270.918 TL. Olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam tutar içinde
Samsun çiftçisinin ödediği pirim tutarı 16.040.276 TL. olarak bildirilirken Devletin samsun çiftçisi için ödediği
pirim desteği ise 17.977.694 TL. olmuştur. İlimiz genelinde 2020 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle
zarar gören çiftçilerimize TARSİM kapsamında toplam 5.783.731 TL tazminat ödenmiştir.
TARSİM Bölge Müdürlüğünün ilimizde kurulması Tarım sigortalarının geliştirilmesi, tanıtılması
açısından çiftçilerimize katkı sağlayacaktır. TARSİM tarafından çiftçilerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde
hizmet sunulacaktır. Bölgemizde yaşanacak tabi afetler sonrasında sigorta yaptıran üreticilerimizin hasar tespit
talepleri en kısa sürede gerçekleştirilecektir.” dedi.
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İlimizde İlkbahar Dönemi Şap Aşılaması
ve Sığırların Nodüler ekzantemi (LSD)
Programı Başladı
İlimizde 2021 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı
kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinde NODÜLER EKZANTEMİ Aşılama Programı (Sığır Çiçek) başladı. Şap
aşılama programı ise 1 Şubat-30 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili bir açıklama
yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM şunları söyledi:
“Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde
etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir
hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır.
Hastalıktan korunmada aşılama 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.
Sığır Çiçek Aşılama Programı boyunca 3 aylıktan büyük tüm sığırlar LSD-(Çiçek) hastalığına karşı
aşılanacaktır. Sığırların Nodüler Ekzantem Hastalığı büyükbaş hayvanlara sinekler ile bulaşan, deride nodül ve
yumrularla karakterize olan et ve süt veriminde azalma, damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik
kayıplara neden olan, ihbari mecburi bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelenin en etkin korunma yolu aşılama ve
sinekler ile mücadeledir. Büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak için Şap aşısı ile
beraber Sığır Çiçek Aşısı Şartı (LSD) aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları
gerekmektedir.
5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince
yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna
muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13.934 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer
almaktadır. Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine
müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir.
Aşılama Programları, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Üreticilerimize
düşense mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize
müracaat etmeleridir. Yetiştiricilerimizin LSD ve Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap ve LSD
Hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyulur.”
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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sevk Edecek
Yetiştiricilerin Dikkatine
28.08.2020 tarih ve 2020/ 06 sayılı “Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere
Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi” kapsamında Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,
İstanbul Avrupa Yakası, Çanakkale Avrupa Yakası) Şap Hastalığından aşılı ari statüsüne
yükseltilmiş ve korunmuş bölge olarak ilan edilmiş, Anadolu'da ise hastalık büyük ölçüde kontrol altına
alınmıştır. Trakya'da şap hastalığı yönünden elde edilen aşılı ari statüsünü aşısız ari statüsüne
ulaştırabilmek, Anadolu illerine de aşılı arilik statüsü kazandırabilmek ve yeni korunmuş bölgeler ilan
edebilmek amacıyla Anadolu’dan Trakya’ya sığır, manda, koyun ve keçi cinsi hayvanlar aşağıda
belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.
1. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı ya da izolasyon süresinin bitiminde
en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır.
2- Hayvanlar sevk edilmeden önce 30 gün süre ile bir işletmede izole edilecektir.
3- Bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsünün varlığı yönünden teste tabi tutulacaktır. Teste
(serolojik- NSP) tabi tutulan hayvanların tamamında sonuçlar negatif olarak raporlanmış olmalıdır.
Raporlama tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir. Bu süreyi geçiren işletmedeki hayvanlara sevk
verilmez ya da hayvanlardan kan numunesi alınarak yeniden teste tabi tutulur.
4- İzolasyon başlangıcından sonuna kadar işletmenin bulunduğu 10 km'lik yarıçaplı alan içerisinde en
az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.
5- Bu şartları taşıyan hayvanlar için İlçe Müdürlüğü resmi veteriner hekimi tarafından Yurtiçi Hayvan
Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir.
6- Sağlık raporuna; büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için Nakil Belgesi,
Dezenfeksiyon Belgesi, Hayvan Nakilleri Takip Formu ile Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından
düzenlenmiş Rapor eklenecektir.
7- Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında bulundurulması
gereken belgeler (sürücü ve bakıcı yeterlilik belgesi ve Nakliyeci Yetki Belgesi bulundurulacaktır.
8- Hayvanlar yükleme yapılırken ve nakledilirken şap hastalığına maruz kalmamalıdır.
9- Korunmuş bölge girişlerinde oluşturulan Çanakkale, İstanbul – Yavuz Sultan Selim Köprüsü Balıkesir
(Bandırma) ve Yalova Hayvan Sevk Kontrol Noktasında hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak, sevk
için gerekli olan evraklar incelenecektir.
10- Kurban Bayramı için planlanan ilave önlemler ve daha önceki önlemlerde yapılması planlanan
değişiklikler konusunda İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Genelge çerçevesinde Anadolu
yakasında oluşturulacak kurbanlık hayvan satış yerleri, kesim yerleri gibi hususları kapsayacak şekilde
hazırlanan planın ana hatları mümkün olduğunca detaylı belirtilecektir.
Ayrıntılı bilgi için İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.
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Şeftali Üreticilerine Göztaşı Dağıtımı
İlimiz İlkadım, Canik ve Atakum İlçelerinde bulunan şeftali üretim alanlarında kullanılmak amacıyla 164
üreticiye 1.155 dekar alan için Bordo Bulamacı yapımında kullanılan 1725 kg göztaşı (% 25 Metalik Bakıra
eşdeğer Bakır Sülfat) dağıtımı yapılmış olup toplam bütçe 43.125 TL’dir.
Dağıtım programına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ ile
İlkadım, Atakum, Canik İlçe Müdürleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL ve İlkadım
Atakum Canik İlçelerinden çiftçilerimiz katılmışlardır.
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İl Müdürümüzden
Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İl Müdürlüğümüzde gerçekleşen anmada; Samsun Valiliği
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM tarafından odalara tek tek ziyaretler gerçekleştirilerek
kadın personele karanfil dağıtıldı, varsa problemler ve beklentiler üzerine sohbet edildi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM: “8 Mart, her yıl tüm Dünyada olduğu gibi
bizde de ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Aslında, gerek olaya şahsi bakışım ve gerekse de
kurumsal politikamız olarak; hepimizi dünyaya getiren, büyüten, emek veren ‘kadın’ mefhumunu bir güne
sığdıran anlayışın karşısındayız. Kadın çiftçilerimize yılın 365 günü hep bir adım daha fazla yaklaşarak pozitif
ayrım uygulamakta, çalışanlarımıza da gerektiğinde anlayış gösterdiğimizi düşünmekteyiz. Sonuçta bizler,
‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen bir inancın ve Kurtuluş Savaşı’nda kadını ve erkeği ile omuz omuza
mücadele vermiş bir milletin mensuplarıyız.
Mücadelemiz birlikte ve beraberce sürecektir. Bugün bu vesile ile bir kez daha kadın personelimizin ve
çiftçi kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” dedi.
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Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş
Bölge İlan Edilen Trakya’ya Yapılacak Küçükbaş
Canlı Hayvan Sevkleri Hakkında 2021 Yılında
Yeni Genelge Yayınlandı
Bakanlığımız tarafından yayınlanan, Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge ilan edilen
Trakya'ya yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi Gereği, Trakya Bölgesi 1 Mart 2021 tarihinden
itibaren Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığından Korunmuş bölge ilan edilecek ve bu bölgeye küçükbaş hayvan
hareketleri bu genelge doğrultusunda yapılacaktır.
Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM;
“Trakya’ya, sevk edilecek küçükbaş hayvanlar için, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacı ile
yapılan uygulamalara ilaveten 19.02.2021 tarih ve 2021/04 no’lu genelge ile Trakya'ya yapılacak küçükbaş
hayvan sevkleri için resmi veteriner hekim tarafından Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık
Raporu düzenlenmesi için gerekli şartlar aşağıda belirlenmiştir.
1. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş ya da sevk tarihinden önceki en az 21günlük süre
boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede barındırılmış olmalıdır. Bu işletme de PPR
enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.
2. Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile "Trakya'ya Sevk
Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları" kapsamında izole edileceklerdir.
3. Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir
klinik belirti göstermemelidir.
4. Sevke konu olan hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra
sevkine müsaade edilecektir. Sevke konu olan hayvanlar PPR'a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden en çok 21
gün önce PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalı ve sonrasında sevkine
müsaade edilmelidir. Testler Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılacaktır.
5. Nakledilecek hayvanlarda sevk günü PPR hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.
6. Hayvanlar bulundukları işletmelerden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken PPR Hastalığına maruz
kalmamalıdır.
7. Trakya'ya gönderilecek hayvanlar ile diğer illere gönderilecek hayvanlar aynı araç ile sevk edilmeyecektir.
8. Yukarıda ifade edilen Genelge hükümlerindeki şartlara uyan hayvanların sevklerine izin verilecektir.
Hayvanların sevkleri, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak, Yurtiçi
Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, Dezenfeksiyon Belgesi, Nakil Belgesi, Hayvanların
Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında bulundurulması gereken belgeler (sürücü ve
bakıcı yeterlilik belgesi ve Nakliyeci Yetki Belgesi), PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden
geçmiş aşısız hayvanlar sevk ediliyor ise laboratuvar sonuç raporu, aşılı hayvanlar sevk ediliyor ise Hayvanların
Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürün Uygulama Ücreti Makbuzu ve Ek-3'te yer alan "Koyun Keçi
Vebasından Arilik Statüsü Kazandırılması Planlanan Trakya'ya Hayvan Nakilleri Takip Formu" ile
yapılacaktır.
9. Hayvan sahipleri, sevke konu hayvanlarını Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporunda
belirtilen varış işletmesine teslim etmeleri gerektiği ve varış işletmesine getirdiği tarihten itibaren bildirim süresi
içerisinde işletmesinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne giderek, TÜRKVET veri tabanında kendi işletmesine
nakillerini mutlaka yaptırması gerekmektedir.
10. Sevklerde hayvanların varış işletmesine geldiğinin ve hayvan sahibinin/bakıcısının bilgi verip vermediğinin
TÜRKVET’te kontrolü, varış işletmesinin bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
11. Hayvan sevklerinde, Trakya'nın PPR hastalığından ariliği için koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine ait bu
düzenlemeler dışında Bakanlıkça sevkler kapsamında yayımlanmış diğer kurallara da uyulacaktır.
12. Hayvan Sevk Kontrol Noktasında hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak, sevk için gerekli olan evraklar
incelenecektir.
13. Yetiştiriciler hayvanlarının aşılı ya da aşısız olup olmadıklarının kontrolünü yapacak veya yaptıracaktır.
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14. Yetiştiriciler ve araç sahipleri yola çıkmadan önce 8'inci maddede yer alan evrakları tamamlamalıdır.
15. Trakya'ya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında belgesiz getirilen hayvanlar tüm masrafları sahibine
ait olmak üzere en kısa sürede uygun bir kesimhanede kestirilecek olup tazminat ödenmeyecektir.
16. Kurban bayramı nedeni ile hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlık küçükbaş hayvanlar ilin
öngördüğü bir kesimhanede kestirilerek kesimhane dışında başka bir işletmeye dönüşü engellenecektir.
Bu kapsamda; 01 Mart 2021 tarihinden itibaren PPR hastalığından korunmuş bölge kabul edilen
Trakya'ya yapılacak küçükbaş hayvan sevk işlemleri bu Genelge hükümleri doğrultusunda yapılacak olup ,İlçe
Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekimler bu Genelge kapsamında Trakya'ya koyun ve keçi sevki
konusunda yetkili olacaktır.” dedi..
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Samsunda Üretilen Sebzeye
Yurtdışından Yoğun Talep!
Üreticilerimizin Yüzü İhracatla Güldü
İlimizde yetiştirilen karnabahar, pırasa ve brokoli Rusya, Almanya, Polonya, Gürcistan, Bulgaristan,
Romanya ve Macaristan'a ihraç edildi.
Mart ayı içinde Bafra ilçemizden takriben 200 tır karnabahar ve brokoli değişik ülkelere gönderilmiştir.
İlimizden direk ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından Bafra Ovasında yetiştirilen 3000 tona yakında
Karnabahar ve 150 ton Brokoli ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Bafra Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Bafram Sebze Meyve Organik Tarım Paketleme
İhracat ithalat Limited Şirketini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, ihracata
hazırlanan ürünleri yerinde gördü.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan SAĞLAM; Firma yetkilileri tarafından son bir ay içinde Almanya'ya 60
ton Pırasa ihracatı gerçekleştirildiği bilgisi verildiğini, özellikle kışlık sebze üretiminde ilimizin büyük bir
potansiyele sahip olduğunu, son dönemlerde yurt içinden ve yurt dışından ilimizde yetiştirilen kışlık sebzelere
talebin artığını, bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını ve çiftçimizin yüzünün güldüğünü belirtti.

SAMTİM 72

Normalleşme Sürecinde Gıda Kontrol Hizmetleri
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda işletmelerine yönelik yapılan rutin ve Koronavirüs salgını
nedeniyle yapılan ilave denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada;
“İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, bir yandan ilgili yasa doğrultusunda vatandaşlarımıza güvenilir gıda arzının
sağlanmasıyla ilgili rutin denetim hizmetlerini yürütürken, bir yandan da Alo Gıda 174 ve diğer ihbar ve
şikâyetlere istinaden de kontrol ve denetim hizmetlerini sürdürmekte ve yanı sıra Koronavirüs salgınıyla ilgili
maske, mesafe, temizlik gibi temel tedbirler açısından da gıda işletmelerine yönelik yoğun denetim faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
Bildiğimiz gibi 1 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararla kontrollü
normalleşme süreci başlatılmış olup, bu süreçte yeni Koronavirüs vakalarının önüne geçilmesi amacıyla
04.03.2021 tarihinden itibaren ülke genelinde dinamik denetim modeli ile denetim seferberliği başlatılmış ve
halen devam etmektedir. Risk gruplarına göre il bazında tedbirlerin uygulanarak, bir an evvel tam anlamıyla
normalleşmenin sağlanabilmesi amacıyla, maske, mesafe ve temizlik gibi temel tedbirlerin yanı sıra hayatın her
alanını kapsayacak denetim faaliyetleri ve bu denetimlerin etkinliği ve sürekliliği için İçişleri Bakanlığınca
05.03.2021 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat esasına dayalı Tematik Denetim sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda,
İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Balıkçılık ve
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerimizdeki
Denetim Ekiplerimizce 06.04.2021 tarihinde 420 adet İşletme gerek Covid-19 Salgın tedbirleri yönünden ve
gerekse hijyen yönünden denetimi gerçekleştirilmiştir.
Tematik Denetim Sürecinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol görevlileri ve diğer
birimlerimizdeki denetim görevlilerimizle hem 5996 Sayılı Kanun kapsamında gıda güvenliğine yönelik ve hem
de Koronavirüs salgınının durdurulması ve tam normalleşmeye geçilebilmesi amacıyla temel tedbirlere yönelik
denetim faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir.” dedi.
Ayrıca, yüksek risk gurubunda yer alan Samsun ilinde yeni vakaların olmaması ve tam normalleşme
sürecine geçilebilmesi için tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyması bu
konuda sağduyulu olmaları gerektiğini söylemiştir.
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TMO Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı
TMO çeltikte yeniden alım fiyatlarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “TMO, 12.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak çeltik yeniden alım
fiyatlarını açıklamış bulunuyor. Buna göre;
- Baldo, Gönen, Edirne çeşitleri 4.750 TL/ Ton üzerinden,
- Cammeo, Romeo, Keshan, Galileo, Tunca, Köprü CL, Özgür CL, Güneş CL, Beşer, Proteo, Fedra,
Barone CL, Borandotto, Sultan Aga, Değirmen CL 4.400 TL/ Ton üzerinden,
- Osmancık 97, Gala, Çakmak, Efe, Yatkın, Paşalı, Halilbey, Durağan, Kızıltan, Hamzadere, Sur CL,
Ülfet, Sarhan, IMI 2554, Boyabatkalesi, Rekor CL, Toros CL, Turbo CL, Efsane CL, Haziran, Hasat, Zeybek,
Bereket, Aslı, Yıldız, İnci ve diğer yerli ıslah uzun tane çeşitler 3.850 TL/ Ton üzerinden,
- Vasco, Ronaldo, Meco, Nembo, Kikko, Colombo CL, Ribaldo, 7721, Rocca, Nemesi CL ve diğer
yabancı ıslah uzun tane çeşitler 3.700 TL/ Ton üzerinden,
- Luna CL 3.500 TL/ Ton üzerinden alıma tabi tutulacaktır.
Çeltik üreticilerimize duyurur, hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.” dedi.
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Denizlerimizde 2020 - 2021 Av Sezonu
15 Nisan İtibarıyla Kapanıyor
Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite
ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/ 1
Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama
yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“Denizlerimizde ve iç sularımızda su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin
sağlanması amacıyla Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali
yasaktır. Trol avcılığına açık Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı
da yasaklanmıştır.
Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının
kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla
derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15
Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile
deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir.
Yine bütün karasularımızda 15 Nisan– 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan
avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında
kullanılacak ağların göz açıklığı 400 mm'den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün
içerisinde pazarlanması zorunludur.
Bütün karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası
ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15– 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.
Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin
başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasak olup denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında
monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların
kullanılması yasaktır. Yine bu ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması da
yasaktır.” dedi.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, sözlerini; “İdeal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık,
geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma usul ve
esaslarına uyulması gerekmektedir.” diyerek tamamladı.
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Mevcut Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Ürün
Deseninin Yeniden Belirlenmesi Çalışmaları
Devam Ediyor
İlimizde önceki dönemlerde yapılan Samsun Tarım Master Planı ile Samsun İli Tarım ve Kırsal Kalkınma
Eylem Planı’nda İlimizde ürün desenin belirlenmesine yönelik çalışmaların lüzümü yönünde öneriler yer
almaktadır.
Bu kapsamda; İl Müdürlüğümüzce, İlimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve tarımsal faaliyetleri
daha verimli bir noktaya taşımak amacıyla Mevcut Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Ürün Deseninin
Yeniden Belirlenmesi çalışmaları 09.11.2020 tarihi itibarıyla başlatılmıştır.
Konu ile ilgili olarak üniversiteler, tarımla ilgili resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri
alınarak 17 ilçemizde sanal ortamda 10.03.2021 ve 06.04.2021 tarihleri arasında Tarım Sektör Toplatıları
gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda İl Müdürlüğümüz bünyesinde Ürün Masaları oluşturulmuştur.
İlçelerimizde gerçekleştirilen Tarım Sektör Toplantılarına İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, İl
Tarım ve Orman Müdürümüz, Ziraat Odaları Başakanları, tarımla iligili resmi ve sivil toplum kuluşlarınının
temsilcileri, tarımsal yatırımcı ve sanayiciler, hal temsilcileri, muhtarlar, önder çiftçiler, girişimci kadınlar ile İl ve
İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personeller katılmışlardır.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM: “Yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda
Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Ürün Deseninin Yeniden Belirlenmesi Eylem Planı’nın hayata geçirilme
gerekçesi, izlenilen yöntem, katma değer yaratacak ürünler, üretimde karşılaşılan sorunlar, yapılması gereken
teklifler ve Projenin başarılı olması için getirilen öneriler ayrıntılı olarak görüşülüp konuşularak kayıt altına
alınmıştır. Çalışmalar ilgili taraflarca titizlikle sürdürülmektedir. Emeği geçenlere şükranlarımı sunar, hayırlı
uğurlu olmasını dilerim.” dedi.
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