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Kıymetli Tarım Paydaşları 

Çoğu üründe hasatların yapıldığı bugünlerde SAMTİM dijital dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizlerle 

birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bir kez daha belirtmek isterim ki Dünyayı etkisi altına 

alan Pandeminin getirdiği tüm olumsuzlukları tarım sektörü olarak sizlerle birlikte aşacağız. Sayın Bakanımızın 

da ifade ettiği gibi; Dünyada Pandemi sürecinde tarımsal üretimi aksamamış ve rafları boşalmamış ender 

ülkelerden biri olmanın gururunu, siz değerli üreticilerimz ve tabi Devletimizin destek ve kolaylıkları sayesinde 

yaşıyoruz. 

Sezon itibarıyla İlimizde biçerdöverle arpa- buğday hasadını geçtiğimiz günlerde Bafra İlçemizde 

başlatmış bulunuyoruz. Belgeli biçerdöver operatörlerinin yetişmesine ve denetimine verdiğimiz önemi her 

platformda tekrar ederken amacımız bu alanda hasat kayıplarını en aza indirebilmektir. Zira İlimizde yaklaşık 

105.000 ha buğday ekilişinin % 80'i biçerdöverle hasat edilmektedir. Çiftçilerimiz hem ülke hem de kendi 

ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak operatör Belgesi olmayan sürücülere biçim 

yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri 

merkezde İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler. 

Fındık Rekolte Tahmin çalışmalarımızın saha ayağını, ilgili personelimizin 13 İlçemizdeki titiz 

çalışması sayesinde tamamlamış ve komisyon toplantımız sonrası raporumuzu Bakanlığımıza sunmuş 

bulunuyoruz. Öte yandan pek çok ürünün aynı mevsimde yetiştiği İlimizde meyve- sebze alanında da hareketli 

günler yaşanırken karpuz, kavun, biber, domates hasadı da tüm hızıyla devam etmektedir. Yine Kurban 

Bayramının yaklaştığı bu dönem bununla ilgili önlem ve uyarılarımızı da yapmış bulunuyoruz. Özellikle 

kurbanlık hayvan seçimi, nakliyesi ve kesiminde dikkat edilecek huşuları da detaylarıyla bu sayımızda ele aldık. 

Sözlerimi burada bitirirken, siz değerli üreticilerimize öncelikle bol bereketli bir hasat sezonu ve 

sonrasında da kazasız belasız, birlik beraberlik içinde geçireceğimiz bir Kurban Bayramı diliyorum.  

 

İbrahimSAĞLAM  

İl Müdürü
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Buğdayda Hasat Sezonu Başladı 

 
Biçerdöverle Arpa- Buğday hasat sezonu Bafra İkizpınar Köyünde 29 Haziran 2021 Salı günü itibariyle 

başladı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Her hasat sezonunda olduğu gibi bu 

yıl da İl Müdürlüğümüz olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için 

üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Bu çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek amacıyla hepimize düşen 

görevler vardır. Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenler ise takdir edersiniz ki biçerdöver 

operatörleridir. 

Samsun ilimizde yaklaşık 105.000 ha buğday ekilişinin % 80'i biçerdöverle hasat edilmektedir. Bu 

anlamda, her sene bahsettiğimiz gibi malumunuz biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. 

Zira biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver 

kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; 

1- Operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, 

2- Tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, 

3- Rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, 

4- Yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli, 

5- Sabah erken ve akşam saatlerinde nem fazla olacağından hasat yapılmamalı, 

6- Bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, 

7- Elekler sık sık temizlenmelidir. 

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

Belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane 

kaybına sebep olan operatörleri merkezde İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemelidirler. 

            Ayrıca, çiftçilerimiz Anız Yangınlarına karşı da duyarlı davranmalıdır. Kurallara uymayan biçerdöver 

sahibi ve operatörlerine, Merkez ve İlçelerimizde görev yapan 54 kontrolör arkadaşımız tarafından 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddesine göre işlem yapılacak olup, 2021 yılı cezası 427 TL'dir. Anız Yakma 

Yasağına uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanununa göre işlem yapılacağı 

ve 2021 yılı için 80,39 TL/ da cezası uygulanacaktır. 

           Sözlerimi sonlandırırken 2021 hasat döneminin çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını dilerim." dedi. 
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Samsun’da Tarım ve Hayvancılık Alanında  

5 Yeni Proje!  
DOKAP ile İl Müdürlüğümüz Arasında Çeşitli Projelere Ait Protokol İmzalandı. 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve İl Müdürlüğümüz arasında 

Valilik Makamında, Samsun Valisi Sayın Doç Dr. Zülkif DAĞLI ile DOKAP Başkanı Sayın Hakan GÜLTEKİN 

arasında, 08 Haziran 2021 Salı günü saat 13:00’de protokol imzalandı. 

İmzalanan protokolde hazır bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam imzalanacak 

protokol kapsamında uygulamaya konulacak projeler hakkında şunları söyledi:  

Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi : Proje kapsamında10 adet 1020 

metre kare (24mx42,5 m) plastik sera, 3 adet Silaj Paketleme Makinası, 12 ton silajlık mısır tohumu, 15 ton yem 

bezelyesi tohumu, 10 ton silajlık soya tohumu verilecektir. Toplam proje tutarı 2.500.000 TL dir.  

 Üreticilerimiz sera ile modern ve yeni yetiştiricilik teknikleri ile buluşturarak onların dekara ortalama 

üretim miktarlarını artırması ve ürün kalitelerinin geliştirilmesi ve ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi, Hayvan 

yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ailelerin, silajlık tohum ihtiyacını karşılayarak silaj üretmelerini teşvik 

etmek, üretilecek silajın paketlenerek doğru bir şekilde depolanmasına zemin oluşturmak, bu doğrultuda üretilen 

kaba yemde oluşan kuruma ve bozulmalarla verilen %10 ila %25 arası kaybın önüne geçerek ülke ekonomisine 

fayda sağlamak,  yetiştiricilerin maliyetlerini azaltarak hayvancılığa bağlı tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir hale 

getirmeyi amaçlamaktadır.   

İsrail Sazanı İle Mücadele ve Kooperatifleri Güçlendirme Projesi: Amacı; İlimiz sınırları içerisinde 

bulunan önemli içsuları kaynaklarımızda baskın durumda bulunan ve bu nedenle diğer ekonomik değeri yüksek 

(tatlı su levreği, sazan, kefal, turna vs.) tatlı su balıkları üzerinde baskı oluşturan, bölgemizde halk arasında İsrail 

Sazanı, Ciguli gibi isimlerle anılan Carassius gibelio istilacı balık türünün avcılığının teşvik edilerek ekonomiye 

kazandırılması ve bir nebze olsun stoklarının eritilmesidir.  

 Projenin kapsadığı iç sularımız; Kızılırmak Deltası Lagün Gölleri: Balık Gölü, Uzungöl, Cernek Gölü, 

Tatlı göl, Gıcı Gölü, Liman Gölü, Karaboğaz gölü, Yeşilırmak Deltası Lagün Gölleri: Simenit ve Akgöl, Ladik 

Gölü, Derbent Baraj Gölü, Altınkaya Baraj Gölü 2. Avlak Bölgesi’ dir. 

Proje kapsamında 50 balıkçı teknesi görev yapacak olup, 3 yıl boyunca (2021-2023) bu balıkçı teknelerine 

İsrail sazanı avlamaları için her 3 ayda bir (yasak dönem hariç) 2’şer adet fanyalı uzatma ağı verilecektir. (3 yıl 

boyunca toplam 900 adet fanyalı uzatma ağı verilecektir). Ayrıca 50 adet el pompası, 100 adet can yeleği, avlanan 

İsrail sazanlarının uygun ortamda saklanabilmesi için proje kapsamında 7 adet soğuk hava deposu sağlanacaktır. 

Projenin toplam maliyeti 1.800.000 TL’dir. 

Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi: Koyunlarda paraziter mücadele yapılırken 

banyoluk sayesinde gebe koyunlardaki atık yapmanın, kırkım makinesi ile yaralanmaların önüne geçilecek ve 

zamandan kazanılacaktır. Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi ile Müdürlüğümüz ve Samsun İli 

Koyun Keçi Birliği tarafından oluşturulan komisyon ile sürü yoğunluğuna göre belirli gruplara ayrılacak ilçelere 

20 adet püskürtmeli seyyar banyoluk, 30 adet ise kırkım makinesi dağıtımı yapılacaktır. Alımı yapılacak banyoluk 

ve makineler Samsun İli Koyun ve Keçi Birliğine teslim edilecektir. Projenin süresi 24 ay, tutarı ise 600.000 

TL’dir.  
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Arı Sütü Projesi : Arı sütü antienflamatuar , antialerjik ve immun sistemi güçlendirici, insan sağlığını 

üzerinde birçok olumlu etkilere sahip olan bir besin maddesi olduğundan Samsun İlinde arı sütünü arttırmak 

amacı ile öncelikli olarak genç yaşta olan 10 aileye arı sütü üretimi ile ilgili bir hafta süre ile eğitimler verilecek, 

teknik gezi ile örnek işletmelerin görülmesi sağlanacaktır. Eğitim verilecek aileler ve üretim bölgeleri Samsun İli 

Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından öngörülecek olup kontrol ve denetim işlemleri Müdürlüğümüzce 

yapılacaktır.800 adet arı kolonisi, 20 yüksük kalıbı, 40 adet larva transfer kaşığı, 20 adet derin dondurucu dağıtımı 

yapılacak olup, projenin süresi 12 ay olup tutarı 390.000 TL ‘dir. 

Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi : İlimizde hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan ailelerin 

kullandığı mera ve yaylalarda suluk gibi otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler yaparak, yetiştiricilerin girdi maliyetlerini 

azaltmak, hayvancılığı sürdürülebilir hale getirmek ve bu sayede ailelerin elde ettikleri ürünlerin kalitesinin ve 

verimlerinin yükseltilmesi ile bu işle uğraşan insanlarımızın gelir düzeyi ve yaşam kalitelerinin arttırılması 

amaçlanmaktadır.  
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2020 Yılı Alan Bazlı Fark Destek Ödemeleri 

 
Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair 2020/ 31 sayılı tebliğ gereği ilimizde Fındık 

yetiştiriciliğinde ruhsatlı olan 13 ilçemizde (Alaçam, Yakakent, Bafra, Ondokuzmayıs, Atakum, İlkadım, Canik, 

Tekkeköy, Çarşamba, Terme. Ayvacık Salıpazarı ve Asarcık); 

Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Fındık Kayıt Sisteminde kaydı olan üreticilerimizin Fındık destekleri ile Hububat, 

Baklagil, Dane Mısır fark ödemesi desteği bugün itibarıyla başlıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun 

Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI:   

"İlimizde Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 33.348 üreticimize 80.553.426 TL ve Hububat, 

Baklagil Dane Mısır fark ödemesi desteği kapsamında da 2.588 üreticimize 5.601.578 TL olmak üzere, toplamda 

86.155.004 TL'lik destek ödemesi bugün 18:00 itibarıyla TC kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara 

yatırılacaktır.  

Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi "8, 6, 4" olanlar 7 Mayıs 2021 yani bugün 18.00 itibariyle, 

"2 ve 0" olanlar ise 10 Mayıs 2021 Pazartesi saat 18.00 sonrası ödemelerini ilgili banka şubelerinden tahsil 

edebileceklerdir. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, önümüzdeki Ramazan Bayramlarını şimdiden 

tebrik ediyorum.” dedi. 
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Samsun'da Tarıma Kadın Damgası 
 

Samsun Valiliği, Samsun'da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne(ÇKS) kayıtlı 68 bin 507 işletmeden 9 bin 69'unun 

kadın çiftçilere ait olduğunu açıkladı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdamın 

artırılması amacıyla tarımsal üretimden girişimciliğe kadar birçok farklı alanda proje, destek ve eğitim sunuluyor. 

Kadın çiftçilere, bilgi ve becerilerini artırarak kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, 

meyvecilikten seracılığa kadar birçok konuda verilen eğitim ve destekler yatırımlara dönüşüyor, kadın çiftçiler 

başarılı birer girişimci oluyor. 

Bu çerçevede, 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 68 bin 507 adet işletmeden 9 bin 69 adetinin kadın 

çiftçilerden oluştuğu Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce de kadınlar öncelikli olmak üzere çocuk ve 

gençleri de kapsayacak şekilde eğitim, program ve proje faaliyetleri yürütülüyor. 

Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 4 bin 741 kadın çiftçiye 45 konu başlığında tarımsal 

yayım ve ev ekonomisi çalışmaları kapsamında yayım çalışmaları ve 163 adet toplantı gerçekleştirildi. 14 konu 

başlığındaki beslenme eğitimleri hakkında bin 165 kadın çiftçiye eğitim verildi. "Beslenme, Aile Kaynaklarının 

Yönetimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi Projesi" ile de 622 kadın çiftçinin katılımıyla 17 ilçede 39 toplantı 

gerçekleştirildi. 

Samsun Valiliği'nce desteklenen "Kırsal Alanda Kadına Yönelik Farkındalığın Artırılması Projesi" 

kapsamında 7 ilçe 35 mahallede bin 600 kadın çiftçiye eğitim verildi. "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar 

Güçleniyor" isimli program düzenlenerek, 9 kurs merkezinde 194 kadın girişimciye KOSGEB, İŞKUR ve İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 4 gün boyunca 32 saatlik "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu" 

düzenlendi. 

"Proje Hazırlama Yarışması ve Proje Pazarı" kapsamında 84 kadın girişimci kendi alanlarında özgün farklı 

verimli ve sürdürülebilir projeler hazırladı. "Yerel Tohum Buluşması" etkinlikleri kapsamında "Tarımda Genç 

Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Proje Pazarı" gerçekleştirildi ve program kapsamında proje takipleri 

halen devam ediyor. 

18-40 yaş aralığında, kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen ve tarımsal faaliyet gösteren/göstermek 

isteyen gerçek kişilere 30 bin TL hibe ödenmesini kapsayan Genç Çiftçi Projesi'nde 793 proje gerçekleştirildi. 

Bunların 524 adeti kadın çiftçilere ait. 

"Kırsal Alanda Kadın İstihdamının Desteklenmesi Programı" kapsamında meyvecilik, süs bitkileri, ipek 

böcekçiliği ve mantar üretimi konusunda kadın çiftçilere yönelik projeler hayata geçirildi. 

Değerlendirme aşamasında kadın çiftçilere +22 puan verilerek pozitif ayrımcılık yapılan KKYDP 

Ekonomik Yatırımları çerçevesinde 2 kadın çiftçi desteklenerek 600 bin TL'lik projelerine 300 Bin TL hibe 

ödemesi gerçekleştirildi. 

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Projesi" 

kapsamında 4 kadın yetiştiriciye 49 başlık ahır yatırımlarının yüzde 50'sine karşılık yaklaşık 500 bin TL hibe 

ödemesi gerçekleştirildi. Proje bu yıl yeniden uygulanmaya başlanacak. 

"Salep Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 2021 yılında 13 ilçede üretim yapacak olan 20'si kadın 

50 üreticiye bin 250 kg salep yumrusu dağıtılacak. Samsun'da 17'si kadın 93 sözleşmeli salep üreticisi bulunuyor. 

2020 yılında 42 ton salep üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca, 2021 yılı ve daha sonraki yıllarda uygulanacak olan 

"Salep Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında kadın çiftçilere öncelik verilecek. 
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Samsun'da "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 22, DOKAP tarafından 5, TKDK tarafından 3 olmak üzere 

toplamda 30 kadın üreticiye mantar üretim tesisi kuruldu. Sektörde 300'ü kadın olmak üzere süreli-süresiz 400 

kişi istihdam edilmekte. 

Gelecek yıllarda özellikle kırsalda kadınlarımıza yönelik "Mantar Köyleri Oluşturma Projesi" planlandı. 

Toplamda 3 mantar köyünde 180 kadına 180 mantar evi kurulması düşünülmekte. Bu proje ile belirlenen köylerde 

kadınların tamamı istihdam edilecek. 

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal kalkınma destekleri kapsamında, kadınları dört bir koldan 

desteklediklerini ve projelerine ilave puan vererek öne çıkmalarını sağladıklarını ifade eden Samsun Valisi Doç. 

Dr. Zülkif DAĞLI, üretmek isteyen kadınlara 'pozitif ayrımcılık' sağladıklarını belirterek, bunun bir göstergesi 

olarak da kurulma çalışmaları devam etmekte olan Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi 

Bölgesi'nde, işletmelerinde yüzde 50 ve üzerinde kadın istihdamı sağlayacak kişilere yer tahsisinde öncelik 

verileceğini ve Valilik tarafından da çalışan kadınların çocuklarına yönelik kreş yapılacağını açıkladı. 

Samsun'da 2014 yılında 6 bin 696 olan kadın çiftçi sayısının 2020 yılında 9 bin 69'a yükselmiş olmasının 

verilen eğitim, proje ve desteklerin önemli bir yansıması olarak değerlendirdiklerini ve bunun son derece 

sevindirici olduğunu ifade eden Vali Dağlı, bu sayıları daha da yukarılara taşımak için çalışmaların devam 

edeceğini vurguladı. Dağlı, "Kırsal alanlarda üretmeyi teşvik etmeli, üretici sayımızı artırmalı, önce aile, sonra 

ülke ekonomisine katkı sağlamalıyız ki hem kente göçün önüne geçelim hem de daha müreffeh bir toplum 

meydana getirelim. Burada elbette kadınlarımızın üretimin içerisinde olması, aile ve ülke ekonomisine katkı 

sağlaması da bizim için çok değerli. Kadınlarımıza yönelik meyvecilik, süs bitkileri, ipek böcekiliği ve mantar 

üretimi başta olmak üzere birçok alanda proje, eğitim ve maddi anlamda desteğimiz devam ediyor. Kadınlarımızın 

imkan sunulduğunda en iyisini yapabileceklerini daha önceki birçok projede gördük. Bundan sonra da görmeye 

devam edeceğimize yürekten inanıyor, her zaman destekçileri olacağımızı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum" 

dedi. 
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Samsun Çiftçisine 18.4 Milyon Değerinde  

Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemeleri Desteği 

 

2020 Yılı Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemeleri Desteği Ve Katı Organik Organomineral Gübre Desteği 

Ödemeleri 18 Haziran 2021 Tarihinden İtibaren Ödenmeye Başlıyor. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "İlimizde Alaçam, Bafra, Çarşamba, 

Havza, Ladik, Terme ve Vezirköprü ilçelerimizde soya ve ayçiçeği yetiştirerek satışının ardından faturalarını İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eden 6 bin 25 üreticimize faturalandırdıkları 36 milyon 557 bin 330 kg 

ürün için 17 milyon 808 bin 512 TL destek ödemesi yapılacaktır. 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Ayvacı, Bafra, 

Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, Tekkeköy, Salıpazarı, Terme ve Vezirköprü ilçelerimizde üretimde 

kullandıkları katı organik ve organamineral gübreyi gübre takip sistemi üzerinden alan 517 üreticimize de 579 bin 

251 TL destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler, 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren TC kimlik numaralarına göre 

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üretici hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır" dedi. 
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı 
Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs, kuruluşa üye ülkelerde her 

yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 

Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle yayınladığı mesajında; 

"Ülkemiz tarımsal nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı bir coğrafya üzerindedir. Klasik söylenişiyle yedi 

iklimin aynı anda yaşandığı ve bu anlamda geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahip olan memleketimizde 

toprakla ve tarımla uğraşan insanımız hiç de azımsanacak düzeyde değildir. 

Özellikle pandemi dönemi önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektöründe, çiftçinin ve köylünün 

olmadığı bir ülke düşünün ve sonra da bitkisel ve hayvansal ürünleri gözünüzün önüne getirin. Etin, sütün, 

buğdayın, sebzenin; tarım dışı yollarla, örneğin fabrikalarda üretilmesi 21. yüzyıl teknolojisiyle bile mümkün 

müdür? Elbette hayır. Bugün Ay'a kısa seyahatler imkân dâhilinde iken bile, hala bitkisel üretimin bir teknolojik 

alternatifi yoktur. Öyleyse çiftçimizin kıymetini bilmek, hak ettiği bu değer ve saygıyı gösterirken de tarım 

camiası olarak görevimizin gereği olan desteği kendilerine vermek durumundayız. 

Katma değeri yüksek teknolojik ürünler alanında bir yandan sanayileşme hamlemizi sürdürürken, önemli 

potansiyel ve çeşitliliğe sahip olan tarım sektörümüz de ülkemizdeki tüm paydaşların dayanışması ve gayretiyle 

her geçen gün gücüne güç katarak istenilen düzeye ulaşma yolundadır. Ülkemizde, toplam istihdamın büyük bir 

bölümünü oluşturan tarım sektöründe, önceki dönemlere göre azalmış da olsa halen bir takım sıkıntıların 

yaşandığı bilinen bir gerçektir. 

Bakanlığımız, ülkemiz çiftçisinin sorunlarını çözmek, bilinç ve gelir düzeylerini artırmak ve üretimi teşvik 

amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün çalışmalarını artırmaktadır. Bu bağlamda biz tarım 

çalışanları; yaşımız, konumumuz, unvanımız her ne olursa olsun çiftçilerimizi desteklemekle mükellef 

olduğumuzu kabul etmekle birlikte, bir yandan da onların sahadaki tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey 

olduğunun nezaket ve bilinciyle hizmet etmekteyiz. 

Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayıs'ın, üreticilerimizin her yönden gelişmesine olumlu katkılar 

sağlamaya vesile olacağı inancıyla, bu zor salgın sürecinde bile çalışmaya, üretmeye devam eden kahraman 

çiftçilerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Gününüz kutlu, ürününüz bol ve bereketli 

olsun." dedi. 
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Fındıkta Külleme Hastalığına Dikkat! 
 

İlimiz fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen külleme hastalığı ile zamanında mücadele 

edilmediğinde verim ve kalite kayıpları meydana gelmektedir.  

Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan külleme hastalığının etmeni bir fungus olup, kışı yere 

dökülen yapraklarda ve hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Hastalık ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve 

sürgünler üzerinde belirtilerini gösterir. Hastalık rüzgârla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığında 

belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile 

ilk başlarda üst kısımlarda renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde belirtileri görülür. İlerleyen zamanlarda 

yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç 

sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmaktadır. Daha sonraki 

dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa 

yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. 

Kültürel mücadelede; bulaşma kaynaklarının azaltılması için sonbaharda yere dökülen yapraklar ile 

hastalıklı bitki artıkları toplanarak, yakmak suretiyle imha edilmelidir. Ocaklarda dip sürgünü temizliği yılda iki 

kez (sonbahar ve ilkbahar) muhakkak yapılmalıdır. Bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. 

Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot 

mücadelesine önem verilmelidir. Çok sık dikim bahçeler kurmamak gerekir. 

Kimyasal mücadelede; hastalıkla mücadelede kültürel önlemler yanında kimyasal mücadelede gerekli 

olmaktadır. Kimyasal mücadeleye başlamadan önce arıcılara bilgi verilmelidir. Külleme hastalığı fındık 

bahçelerinde hava sıcaklıklarına bağlı olarak görülmeye başlar. Eğer hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, 

belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda bahçede hastalık görülmüş ise 

belirtiler görülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 cm olduğunda, yapraklar normal büyüklüğüne ulaştığında ve 

çotanak bağlama döneminde ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi 

dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara ihtiyaç olursa; hastalık koşulları ve etkileri tamamen ortadan 

kalkıncaya kadar ilaçlamalara hasada 1 ay kalana kadar devam edilir. Ayrıca fındıkta külleme hastalığı 

mücadelesinde yapılacak ilk ilaçlama, fındık kozalak akarı zararlısına karşı yapılacak mücadeleyle entegre 

edilebilir. İlaç etiket bilgilerine dikkat edilmeli,  ürüne tavsiyesi olan Bitki Koruma Ürünü ile zamanında ve 

uygun doz ile tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. Yağmurlu ve mevsim için anormal 

sayılabilecek çok sıcak günlerde ve güneşli günlerde öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. 

İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, koruyucu maske, gözlük ve eldiven mutlaka 

kullanılmalıdır. 

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

"Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan Fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını 

sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Fındıkta külleme hastalığı mücadelesini geciktirmeden ve yukarıda 

anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını 
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gözeten kültürel önlemleri uygulamak suretiyle, ilaçlı mücadeleyi tercih etmelerinin önemini belirtmek isterim. 

Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde,  hastalık- zararlılara karşı en 

başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için 

yetiştiricilerimizin İl/ İlçe Tarım Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, bereketli 

bir üretim sezonu dilerim." dedi. 
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19 Mayıs İlçesinde Salep Yumru Tohum Dağımı 

Gerçekleştirildi 

 

 Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2021 yılında yürütülecek olan Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen Salep 

Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında salep yumrusu tohumu dağıtımı İlimizde ve Ülkemizde salep üretim 

merkezi olan 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirildi.  

Tören Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı 

Jandarma Teğmen Serkan KALINBACAK,  19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram KONUŞ, Bafra Ziraat Odası 

Başkanı Osman TOSUNER, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlerimiz ile mevcut salep üreticileri ve yeni üretime başlayacak olan salep üreticilerinin katılımı ile 

gerçekleştirildi. 

Törende yaptığı konuşmasında İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Salep Üretimini Geliştirme Projesi 

kapsamında İlimize bağlı 13 ilçede 50 üreticiye 1250 kg salep yumru tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. %50 si 

Bakanlığımız %50 si çiftçi katkısı ile gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 202.500 TL dir. Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığımızca desteklenen bu projenin hem İlimiz salep üretimi ve üreticilerini 

destekleme hem de salep yumrusunun doğadan izinsiz ve düzensiz sökümünün önüne geçmek anlamında önemli 

olduğunu değerlendiriyoruz”. dedi. 
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Fındık Kurdu Mücadelesinde,  

Üreticilerimizin ve Arıcılarımızın Dikkatine! 
 

Fındık kurdu, fındığın ana zararlılarından olup, bütün fındık yetiştirilen bölgelerimizde zarar yapmaktadır. 

Fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakma yoluyla meyvelerde zararlı olur. Fındık kurdu erginleri öncelikle 

karanfillerde ve yeni oluşmakta olan meyvelerde zarar yapar, daha sonraları fındığın meyve kabuğunu 

hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirerek deler ve kabuk içindeki yumuşak etli kısımla beslenir. Zarar 

gören meyveler normal büyüklüğe erişinceye kadar kabuk içindeki etli kısmı ve kabuk kısmı sarı renk alır. Bu 

zarar şekline halk arasında "Sarı Karamuk" denir. Meyve normal iriliğe ulaştıktan sonra zarara uğrarsa meyve 

içi kararır ve bu zarara da "Kara Karamuk" denir. Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve erkek); beslenme ve 

yumurta koyma  yoluyla yaklaşık 200 meyveye zarar verebilir. Larvalar ise meyve içini tamamen yedikten sonra 

bir delik açarak dışarı çıkar. Bu şekilde beslendiği fındık meyvelerinin pazar değeri kalmaz. 

Fındık kurdu ergini kül renginde veya açık kahverengi renklidir. Erginlerin başı öne doğru uzayarak 

hortum şeklini almıştır. Larvaları ise beyaz renkli, tombul, kıvrık, bacaksız ve başı kahverengi renklidir. 

İlk erginler iklime bağlı olarak Mart ayı içinde görülür. Ergin çıkışı Mayıs ayı başlarında oldukça artar, 

çıkan erginler 16 °C'den düşük sıcaklıklarda fazla aktif değildir. Mayıs ayında ergin çıkışı tamamlanmış olur. 

Sıcaklık 20 °C'ye erişinceye kadar uçamadıklarından aynı ocak üzerinde beslenmek zorunda kalırlar. Uzun süre 

beslenip Mayıs ayı sonu Haziran ayı başında yumurtlamaya başlar. Bir dişi ortalama 42 yumurta bırakır. 

Yumurtalarını meyve kabuğunun altında hazırladığı bir yuvaya bırakır. Yumurta bırakılan meyvelerin kabuğu 

üzerinde 4-5 mm uzunlukta kahverengi bir çizgi görülür. Yumurtalar ortalama 8 günde açılır. Larva iç fındık 

üzerinde bir ay kadar beslenip gelişir. Beslenme artıkları kabuk içini doldurur. Gelişen larva, kabuk üzerinde 1.5-

2.0 mm çapında bir çıkış deliği açıp toprağa iner. Larvalar, toprakta hazırladıkları bir yuva içinde pupa olarak kışı 

geçirirler. Fındık kurdu mücadelesinde, bahçe toprağının çapalanması böcek yoğunluğunu azaltmada etkilidir. 

Ancak çapalamada bitki köklerine zarar verilmemelidir. 

Kimyasal mücadele; ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladığı dönemde, 

bahçedeki hâkim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır. Fındık kurdu 

mücadelesine karar vermek için, 2-3 günde bir güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde fındık kurdu sayımı 

yapılmalıdır. Bunun için fındık ocakları altına 3x3,5 m ebadında beyaz çarşaf gerilerek darbe metoduyla çarşafa 

düşen böcekler sayılmalıdır. 10 ocakta 2 ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalıdır. Fındık 

kurdu ilaçlaması yapılan bahçelerde fındık kokarcasına rastlanırsa ayrı bir ilaçlama yapmaya gerek yoktur. 

Sayımlarda 10 ocakta ortalama 1 ergin Fındık Yeşil Kokarcası (Pis Kokulu Böcek) bulunursa her iki zararlıya 

karşı etkili etken maddeli ilaçlarla mücadele yapılır. Ayrıca Fındık kurdu popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, 

yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek için çiftleşme döneminde (Mayıs ayı sonu-Haziran ayı başı) ikinci bir 

ilaçlama yapılabilir. 

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce fındık alanlarında yapılan sürvey ve fenolojik gözlemlere 

göre; Sahil ve orta kuşakta 18 Mayıs, yüksek kuşakta ise 21 Mayıs tarihi itibariyle mücadele zamanının geldiği 

belirlenmiştir. Fındık üreticilerimizin bahçelerindeki hâkim çeşitlerin % 50'sinin mercimek büyüklüğüne ulaştığı 

dönemde teknik tavsiyelere uygun olarak mücadeleye başlamaları ilaç uygulamalarını en kısa sürede 

tamamlamaları (7-10 gün) gerekmektedir. 
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Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri yetkili bayilerden alınmalı, reçete yazma 

yetkisine sahip olan kişiler tarafından reçetelendirilmeli, uygulama yetkisine sahip olan kişiler tarafından 

uygulanmalıdır. 

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip-içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka 

giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu ılık su ile yıkanmalıdır. Boş 

ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan 

bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır. Fındık kurdu ilaçlaması esnasında arıların su içtiği 

kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması son derece önemlidir. İlaçlamalar akşam saatlerinde, 

arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılmalıdır. 

Ayrıca arıcılarımızın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele 

programları hakkında bilgi alarak, mevcut imkânlar ölçüsünde arı kovanlarını ilaçlama yapılacak alanlardan en az 

6 km. uzaklaştırmaları gerekmektedir. 

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

SAĞLAM: "Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan Fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını 

sağlamaları gerekmektedir. Bu perspektifte, Fındık Kurdu mücadelesini geciktirmeden ve yukarıda anlatıldığı 

gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını gözeten 

kültürel önlemler ve mekanik mücadele yöntemlerini uygulamak suretiyle Fındık Kurdu ile mücadele de ilaçlı 

mücadelenin yapılması gerekmektedir. Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol 

etmeleri halinde, hastalık-zararlılara karşı en başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri 

alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için yetiştiricilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dilerim." dedi. 
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Samsun’da Türk Somonu Hasadı 

 

İlimiz Yakakent İlçesinde Denizlerde Yüzer Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Türk Somonu Hasadının sonuna 

gelindi. Bafra İlçesi Derbent Barajında 500-600 gram ağırlığa kadar yetiştirilip sonrasında Kasım, Aralık 

Aylarında denize canlı olarak alınan ve burada 5-6 ay süreyle yetiştirilip 3,5-4 Kg ağırlığa ulaşan ve Halkımız 

tarafından Türk Somonu olarak adlandırılan Büyük Alabalığın Hasadı tamamlandı.  

Yakakent İlçemizde Özel bir firmaya ait tesisin 10.06.2021 tarihindeki Türk Somonu hasadına; Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Yakakent Kaymakamı Fatih EROĞLU, Yakakent İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Osman AKMAN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi ÇAĞAN, Teknik Elemanlar ve 

Yetiştiriciler katılım sağlamışlardır.  

İl Müdürü SAĞLAM burada yapmış olduğu konuşmada; “Samsun İlimizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

yapan ve yetiştiricilik belgesi almış toplam 36 (otuz altı) adet tesis bulunmaktadır. İlimiz su ürünleri yetiştiricilik 

üretiminin önemli bölümünü Derbent Baraj Gölü ve Yakakent açıklarında Karadeniz’de üretim yapan tesislerimiz 

oluşturmaktadır. İlimiz su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesi 16.990 ton yıl olup, 11.233 ton/yıl alabalık, 5.688 

ton/yıl levrek üretimine olanak verebilmektedir.   

Derbent Baraj Gölü’nde 14 adet, Yakakent İlçesinde Karadeniz’de 11 adet su ürünleri Yetiştiricilik Tesisi 

bulunmaktadır. 2020 yılında bu iki su rezervinde ağ kafeslerde 8.261 bin ton alabalık üretimi gerçekleşmiştir. 

2020 yılında 5.911 ton iri alabalık (1,25 kg ve üstü) üretimi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında toplam su ürünleri 

yetiştiriciliği fiili üretimimiz 12.569 ton olarak gerçekleşmiştir. (Levrek + Alabalık). 

Derbent baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların bir kısmı iç piyasada tüketilip, büyük bir kısmı ise ortalama 

500-600 gr ağırlığa ulaşınca Yakakent ilçemizde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine canlı olarak 

nakledilmekte, denizde 3,5-4 kg ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütülmektedir. 1,25 kg ve üzeri büyütülen alabalıklar 

Karadeniz somonu ve Türk Somonu olarak adlandırılmakta ve genellikle ihraç edilmektedir. 2021 yılında iri 

alabalık üretiminin 7 bin ton civarında olması beklenmektedir. 

İlimiz su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam edilmekte olup, su ürünleri işleme ve 

değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşmaktadır. 

İri alabalıkların et renk kalitesinin Japon piyasasına göre tutturulabilmesi için balıklar Türk Gıda 

Kodeksine uygun renk pigmenti içeren yemlerle beslenmekte ve ihracata sunulmaktadır.” dedi. 
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İlimizde Ana Arı Üretim Merkezi Faaliyete Geçti 

 

          İlimiz Bafra ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından projelendirilerek Doğu Karadeniz 

Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DOKAP) sunulan ve kabul edilen Ana Arı Üretim Projesi ile 

hayata geçirilen Ana arı Üretim Merkezi faaliyetine başladı.  

          26.05.2021 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Arıcılar Birliği 

Başkanı Rasim KAPLAN, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜREŞ, Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR ve Projede görevli personel tarafından gerçekleştirilen ziyarette İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM bir konuşma yaparak şunları söyledi: 

           “Arıcılığın ileri düzeylere taşınmasında, yeni gelir kaynakları oluşmasında önemli yere sahip olan 

Ana Arı Yetiştiriciliğinin arıcılarımız tarafından bilinmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir. Ticari alanda 

arıcılığın yapılabilmesi; sağlıklı, verimli ve genç ana arılarla çalışmaya bağlıdır. Ana arı üretimimizse, Ülkemiz 

gereksiniminin ancak % 5’ini karşılayacak düzeydedir. Bu açığı kapatmak amacıyla İl Müdürlüğümüz 

tarafından 16.06.2020 tarihinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ana Arı Üretim 

Projesi imzalanmış ve İlimiz Arı yetiştiricileri Birliği tarafından Bafra ilçemiz Ağıllar mevkiinde faaliyete 

başlamıştır.  

           Proje için 250 ana arı ile birlikte üretim için gerekli olan alet ekipman ve makine alımı yapılmıştır. 

Proje kapsamında üretilecek ana arılar ilimiz üreticilerine dağıtılarak damızlık olarak kullanmaları sağlanacaktır. 

Böylece kendi ana arılarını üretmeye başlayacaklardır. Projemizin maliyeti 458.816,42 Tl’dir. Bafra ilçemizin 

değerine değer katan Ana Arı Üretim Merkezimiz İlimize, üreticimize hayırlı olsun.” dedi. 
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Küçük Balıkçıya Ağ Desteği 
 

İlimiz Yakakent, Alaçam, Ondokuzmayıs, Canik ve Terme İlçelerimizden 5 adet Su Ürünleri 

Kooperatifi’nden 10’ar kişi olmak üzere Toplam 50 kıyı balıkçımıza 2 Boy yani 200 metre Uzatma Ağı Alımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Ağ Dağıtımı ilk etapta Yakakent ve Alaçam İlçelerimiz için 25.05.2021 tarihinde Yakakent İlçemizde, 

ikinci etabı 28.05.2021 tarihinde Canik İlçesi Balıkçı Barınağında Canik, Ondokuzmayıs ve Terme İlçelerimizden 

30 Balıkçıya Uzatma ağı verilerek tamamlanmıştır. 

Canik Balıkçı Barınağında yapılan dağıtım programına Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Canik Kaymakamı Mahmut HALAL, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi ÇAĞAN, Terme 

İlçe Müdürümüz Tuncay DEMİR, Canik İlçe Tarım Müdür Vekili Nedim AKKOYUNLU, Samsun Bölgesi Su 

Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf MALKOÇ, teknik personelimiz ve balıkçılarımız katılım 

sağlamışlardır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yapmış olduğu konuşmasında; Samsun İlinin Su Ürünleri 

Potansiyelinin yüksek olduğunu, İlde 490 adedi denizlerde 122 adet iç sularda olmak üzere 612 Adet çeşitli boy 

uzunluklarında Balıkçı gemisinin olduğunu, bunlardan 158 Balıkçı Teknesinin Gırgır ve orta Su Trol avcılığı 

yaptığını ve geri kalan teknelerin ise 12 metrenin altında olduğunu ve Geleneksel Yöntemlerle Kıyı Balıkçılığı 

yaptıklarını ve istihdam ve finansal anlamda Samsun Ekonomisine önemli katkılar sunduklarını ifade etmiştir.  İl 

Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasında: “Görüldüğü üzere Deniz Tekne Flomuzun büyük çoğunluğu  (490 

Teknenin 330 Adedi) 12 metrenin altındaki küçük teknelerden oluşmaktadır. Küçük Tekneler sayıca fazla 

olmalarına rağmen Avcılık miktarının ancak % 8-10 luk kısmını avlayabilmektedir. Bu durum ise Büyük Balıkçı 

ile Küçük balıkçı arasında bazı sıkıntılar doğurmaktadır.   

Bu sıkıntılarıngiderilmesi için Müdürlüğümüzce yerel imkanlar (Valilik, Yatırım İzleme Koord. Müd) 

kullanılarak ağ desteği projesi hazırlanmıştır. 2021 yılı için Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Canik ve Terme olmak 

üzere 5 İlçemizde 50 Balıkçımıza Ağ Alımı gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde de Proje devam 

ettirilerek kalan balıkçılarımızın ağları da  yıllar itibariyle alınmaya devam edilecektir. Bu projeye destekleri için 

Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’ya teşekkür ediyorum.” dedi. 

Yine Bakanlığımızca 2018 yılında uygulamaya konulan ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi 

Projesi kapsamında her yıl 10 metre altındaki deniz ve iç Su balıkçı teknelerine destekleme ödemesi yapıldığını ve 

bu program kapsamında; 

-2019 yılında 327 Balıkçı Teknesi sahibine 324.000 TL, 

-2020 yılında 395 Balıkçı Teknesi sahibine 396.7750 TL destekleme ödemesi yapıldığını ifade ederek,  

2021 yılı içerisinde de bu desteklemelerin devam edeceğini bildirdi. 
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Fındıkta Kozalak Akarı Mücadelesi Başladı 

Halk arasında Fındık Gülü olarak da bilinen Fındık Kozalak Akarını çıplak gözle görmek mümkün 

olmayıp ancak tomurcuklara zarar vermek suretiyle oluşturduğu kozalaklardan tanınmaktadır. Bulaşık 

kozalaklar iri nohut büyüklüğünde bir görünüm arz ederler. Kozalaklar tam açıldığında içi kırmızımsı veya 

sarımsı bir renk alır. Fındık Kozalak Akarı; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. 

Zararlıya karşı mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Mekanik mücadele kozalak akarlarına 

karşı en etkili yöntemdir. Kışın özellikle yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere toplu 

olarak bırakılmalıdır. Toplanan kozalaklar yakmak veya gömmek suretiyle yok edilmemelidir. Çünkü 

kozalakların içleri doğal denge için gerekli olan faydalı akarlar ve böcekler içermektedirler. Sürekli Mekanik 

mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. 

Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım 

yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 Ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 Ocak 

ve 30 da.'dan büyük bahçelerde de 30 Ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her Ocağın 1'er dalındaki 

kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir daldaki ortalama kozalak sayısı 

hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı 

akarların göçünün yoğun olduğu nisan ayı sonu mayıs ayı başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç 

sürgünler 4- 4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler 

mercimek büyüklüğüne geldiğindedir. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir. İlaçlamanın etkili olabilmesi 

için İlaçlamada ilacın dozuna, ocağın her tarafına (kaplanmasına) uygulanmasına ve kullanılacak aletin 

kalibrasyonuna dikkat edilmelidir. 

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

SAĞLAM: “Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan Fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek 

bakımını sağlamaları gerekmektedir. Bu perspektifte, Fındıkta Kozalak Akarı mücadelesini geciktirmeden ve 

yukarıda anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan 

sağlığını gözeten kültürel önlemler ve mekanik mücadele yöntemlerini uygulamak suretiyle Kozalak Akarı ile 

mücadele edebileceklerini, ilaçlı mücadeleyi en son çare olarak tercih etmeleri gerektiğinin önemini belirtmek 

isterim. Üreticilerimiz, düzenli olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde, hastalık- zararlılara 

karşı en başından ve henüz yaygınlaşmadan gerekli tedbirleri alabileceklerdir. Konu hakkında daha detaylı bilgi 

için yetiştiricilerimizin İl/ İlçe Tarım Müdürlüklerinin ilgili birimlerine başvurmaları gerektiğini hatırlatır, 

bereketli bir üretim sezonu dilerim.” dedi.  
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Bafra’da Kekik Fidesi Dağıtım Töreni 
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenerek, İl Müdürlüğümüzce 

yürütülen, Toplam proje tutarı 280.000 TL olan “DOKAP Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin 

Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Bafra İlçemizde çiftçilere kekik fidesi (İzmir kekiği) dağıtılmıştır. 

Yapılan dağıtım programına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 

Hakan GÜLTEKİN, DOKAP Başkan Yardımcıları Şeref DEMİR ve Mustafa Kemal BİLGİN, Bafra Kaymakamı 

Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan 

TOKER, Protokol üyeleri, Şube Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz, teknik elemanlarımız ve kekik üreticisi 

çiftçilerimiz katılmışlardır. 

Törende bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; 

“Hem ekonomik, hem sağlık açısından büyük öneme sahip, hem de İlimiz doğal florasında var olan 

yetiştiriciliğe uygun olan İlimizde DOKAP destekli olarak “Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin 

Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 7 üreticimize 22 dekar alanda dikilmek üzere 88.000 adet İzmir Kekiği 

Fidesi dağıtımı yapıyoruz. Akabinde aynı proje kapsamında söz konusu alanların damla sulama sistemlerinin 

kurulumu yapılacak, çiftçilerimizin organik tarım sertifikası alabilmeleri için sertifikasyon işlemleri 

tamamlanacaktır. 

Bu proje ve koordineli olarak yürüttüğümüz birçok projeye destek veren başta DOKAP Başkanı ve ekibine 

İlimiz tarımına ve üreticilerine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Projelerin başarı ile uygulanmasını 

sağlayan sahada çalışan İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personele teşekkür ederim. Bafra 

Kaymakamı, İlçe Müdürlüğü ve üreticilerimize bizleri ağırladıkları için teşekkür ederim. Projenin Bafra ve İlimiz 

tarımına hayırlı olmasını temenni ederim.” dedi. 

Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN; “Biz Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak tarımdan, hayvancılıktan, turizmden bitkisel üretime kadar hem üretimin hem 

istihdamın olduğu birçok konu ile ilgili bir Kurumuz. Bu doğrultuda üretim ve istihdam odaklı birçok projemiz 

var. 2015 yılından beri 9 ilde 450 bitkinin envanteri çıkartıldı. Bu bitkiler tıbbi ve aromatik bitkiler dediğimiz, 

extratından, özünden ülkemizin hem ithal ettiği hem ihracata konu olan önemli ürünlerimiz. Bu 450 bitkiden 40 

tanesine hedef koyduk biz. Bunun 17 si ile ilgili eğitimlerini, bahçe düzenlemeleri ve üreticileri ile ilgili bir süreç 

yürüttük. Bafra ilçemizde önemli uygulamalarımız oldu. Özellikle Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 

birlikte önemli uygulamalarımız oldu. Projelerimize ilgili olan başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, İl Tarım ve 

Orman Müdürü’me, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakam arkadaşlarımıza ve bizatihi üretici arkadaşlarımıza 

teşekkür ediyorum.  

Sizlerle birlikte yaptığımız bu çalışmayı önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Biz 1 Milyar Dolar civarında 

tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili ihracatımız var. Ama maalesef 5 Milyar Dolara yakında ithalatımız var. 

Avrupa’nın 3-4 katı tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğine sahibiz. Bunun üretimini yaparak içindeki etken maddeler 

ile ilgili farklı çalışmalar yaparsak artık ihracatımız 1 Milyar Dolar değil de 3 Milyar Doları, 5 Milyar Doları 

yakalayacak pozisyonlara gelebiliriz. Uğraşımız ve gayretimiz bu yöndedir. Önümüzdeki senelerde bu konu ile 

ilgili yaptığımız çalışmalara daha da ağırlık vereceğiz. Sahada bu çalışmalara mutlaka destek vermeliyiz.  

 Törende bir konuşma yapan Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN; “Anadolu coğrafyasında kadim 

uygarlıklarca önemi bilinen ve kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, bugün biz önemini kavramış durumda 

değiliz. Örneğin benim memleketimde, Akdeniz de siyah çaydan sonra en fazla içilen kekik çayıdır ve zahter 

olarak adlandırılır. Yine Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde en çok kullandığımız çaylardan biri adaçayıdır. Biz 

aslında unuttuğumuz değerleri yeniden keşfediyoruz. Kekik de bunlardan birisi. Bafra ilçemizde bulunan iki kadın 

kooperatifimizden biri olan bu kooperatifimiz itici gücüyle, kadın girişimciler miras yoluyla bölünen dar alanları 
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da değerlendirerek kekik üretimi yapacaklardır. 

 Yine diğer bir önemli projemiz Bafra göz soğanıdır. Özellikle tıp sanayinde kullanılıyor. Onu da inşallah 

Bafra da yaygınlaştırmaya çalışacağız. 

  Ben bu vesileyle tarım beldesi olan Bafra adına, her projede bizi destekleyen Doğu Karadeniz Projesi 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve mesaisinde bize büyük yer ayıran İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM beyefendiye, fedakarca çalışan İlçe Tarım Müdürlüğü personelimize, medeni cesaret 

göstererek kadınlarımızı bir araya getiren kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilerimize teşekkür etmek 

istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur.” dedi. 
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Mevcut Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve  

Ürün Deseninin Yeniden Belirlenmesi Çalışmaları 
 

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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Elma ve Armutta Karaleke Hastalığına Dikkat! 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Tahmin erken uyarı sisteminden alınan 

parametreler neticesinde; Bölgemizde iklim ve mevsim koşulları nedeniyle elma ve armut bahçelerinde Karaleke 

hastalığı riski artmıştır. İlimizdeki farklı ilçelerde bulunan Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı cihazlarından alınan 

veriler de hastalık riskinin arttığını söyledi. 

      İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada, “Yağışlar, yüksek nem ve uygun sıcaklıklar hastalığın 

gelişimini hızlandıran etmenlerdir. Elma ve Armut Bahçesi olan çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu 

hastalığa karşı, Elma ve Armut  bahçelerini  ilaçlamaları gerekmektedir.” dedi. 

         İlaçlama konusunda üreticilere uyarılarda bulunan İl Müdürümüz SAĞLAM, Özellikle aşağıda belirtilen 

dönemlerde, bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurması gerekmektedir. dedi. Karaleke mücadelesinde; 

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında 

2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde  (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 

ilaçlama: Çiçek taç yapraklan %70-80 dökülünce, 

ve diğer ilaçlamalar: Meteorolojik koşulların (Yağış, uygun sıcaklık ve nem) hastalığın ilerlemesi için uygun 

olduğu durumlarda, kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 7-15 gün ara ile uygulanmalıdır. 

       İlk ilaçlamanın bakırlı ilaçlarla yapılması, daha sonraki ilaçlamalarda ise her defasında  farklı etkili maddeye 

sahip ilaçların kullanılması hastalıkla mücadelede başarı oranını artırmaktadır. İlimiz şartlarında bahçedeki 

hastalık durumuna göre fenolojik durum ve iklim şartları dikkate alındığında ilimiz için   2. (veya 3.) ilaçlama 

zamanı gelmiştir. 

Değerli Üreticilerimiz; erken tahmin ve uyarı sistemi yapacağınız gereksiz ilaçlamalarınızı önlemek,  

uygun zamanda, uygun dozda ilaçlama yapmanız için çalışmaktadır. 

Entegre mücadele esaslarına uygun olarak yapılan çalışmalar, cebinizi, bahçenizi, çevrenizi ve sağlığınızı 

korumaya yöneliktir. 

Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız. İlaçlamalarınızı  arıların çalışmadığı serin saatlerde yapınız!!! 

Reçetesiz ilaç kullanmayınız! Reçete için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurunuz. 

Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. 

İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz. 

İLAÇLAMA YAPARKEN LÜTFEN! 

Eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz !!! 

 

İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım !! 

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN.  
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PETVET ve Evcil Hayvanların Kimliklendirilmesi 

Protokolü İmzalandı 

 

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 26/2/2018 

tarihli ve 30344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 

tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına 

alınmaya başlanmış ve ev hayvanların kayıtlarının tutulacağı Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) faaliyete 

geçmiştir. 

Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) çatısı altında Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) oluşturularak devreye 

alınmış olup, www.tarbil.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.  İl Müdürlüğümüz ve Samsun- Sinop 

Veteriner Hekimler Odası ile protokol imzalanarak Serbest Veteriner Hekimler tarafından uygulanacak 

mikroçipler TVHB aracılığıyla odalara veya serbest veteriner hekimlere tahsis edilecektir.  

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

SAĞLAM: “Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemi; TVHB ile İl/ İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 

temin edilecek mikroçipler kullanılarak gerçekleştirilecek,  yine İl/ İlçe Müdürlüklerince mikroçiplerin okutulması 

işlemi Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi kapsamında dağıtılan el 

terminalleri veya İl/ İlçe Müdürlükleri tarafından temin edilen okuyucular aracılığıyla yapılacaktır. TVHB kendi 

okuyucularının teminini sağlayabilecektir.  

31.12.2021 tarihine kadar her yaştan sahipli köpeklere mikroçip uygulanarak, yönetmelikte belirtilen 

tanımlama süresine bakılmaksızın kayıt işlemleri yapılacaktır. Ayrıca sahipli kedi ve gelinciklerin kimliklendirme 

işlemlerine de başlanacaktır. Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüz ve Samsun- Sinop Veteriner Hekimler Odası 

arasında 30.04.2021 tarihinde İl Müdürlüğümüz binasında bir protokol imzalanmıştır. Protokol ile sahipli evcil 

hayvanların Odaya bağlı 6343 sayılı Kanunla faaliyet gösteren Serbest Veteriner Hekimlerin de kimliklendirme 

faaliyetinde bulunmalarının önü açılmıştır. 

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Serbest Veteriner Hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve 

gelinciklere mikroçip uygulanarak akabinde pasaport düzenlenecektir. Bu uygulama pasaporta sahip bilgileri, sahip 

değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecektir. 

 Bu sayede can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası 

uygulanacaktır. Aynı zamanda Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi 

köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere zoonoz kaynaklı (hayvandan insana geçen) 

hastalıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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1 Haziran Dünya Süt Günü Kutlandı 

 Sütün insan sağlığı için önemini, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak, 

süt ürünlerinin üretilmesi ve tüketilmesinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1 Haziran tüm dünyada “Dünya 

Süt Günü” olarak kutlanmaktadır.  

          1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümü z 

İbrahim SAĞLAM: “Mucizevi bir gıda olan sütün, başta çocuklarımız olmak üzere her yaştaki insanın sağlıklı 

beslenmesinde büyük önem taşıdığı artık herkesçe bilinmektedir.  Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin 

oluşmasının temel taşı kalsiyumun ana kaynağı olan süt; içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel 

gelişimde de önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda Süt ve Süt Ürünlerinin, bağışıklığı güçlendirici etkisinden 

dolayı pandemi günlerinde tüketiminin önemi daha da artmaktadır.  

          Dünyaya ilk geldiğimiz anda karşılaşırız sütle. Onunla doyarız, besleniriz. İlk günden başlayarak ömrümüz 

boyunca tüketmeye devam ettiğimiz süt, gelecekte daha sağlıklı ve sağlam bir bedene sahip olmanın şartı olup; 

zihinsel olarak sağlıklı gelişimin, sağlıklı nesiller yetiştirmenin de ilk kuralı anne sütü ile beslenmektir. Bütün 

bunların yanında süt, en temel, en faydalı gıda maddesi olmasına rağmen en kolay ulaşılabilen bir besin maddesi 

olup; üreticilerimize düzenli ve sürekli bir gelir sağlayarak toplumsal refaha katkı sağlayan önemli bir bereket 

kaynağıdır. 

          Bizler, Tarım ve Orman Camiası olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için 

süt ve diğer tüm gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasının denetimi amacıyla tüm 

ekiplerimizle 7/ 24 görev yapıyoruz. Sağlıklı nesiller için her birimiz sağlıklı gıdaların tüketimini öneriyoruz.  

          Bu vesile ile tüm halkımızın 1 Haziran Dünya Süt Günü”nü tebrik ederim. Daha sağlıklı bir yaşam için süt 

içelim, içirelim.” dedi.  
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Zeytin Fidan Dağıtımı 
 Ülkemizde en az zeytin yetiştirilen bölge Karadeniz Bölgesidir. Toplam ağaç varlığının % 0,4 ünü ve 

Ülkemiz tane üretiminin % 0,2 sini oluşturan Karadeniz Bölgesi; alan ve üretim bakımından altıncı sırada yer 

almaktadır.  2020 yılında TÜİK verilerine göre Samsun da 63 dekar alanda 35 ton sofralık zeytin bulunmaktadır. 

Ancak unutulmaya yüz tutmuş bir tarımsal faaliyet olup bu Proje ile Bölgemizdeki zeytin üretim alanlarının 

artırılması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“Proje ile, Samsun İlimizin; Bafra, Alaçam, Ondokuzmayıs, Yakakent ve Vezirköprü İlçelerimizde tütün- 

buğday üretimi yapılması zor meyilli alanlarda, makinalı tarıma uygun (buğday) olmayan, ortalama buğday verim 

değerleri düşük olan ve rakım, yağış ve iklim istekleri yönü ile ekonomik olarak zeytin üretimi yapılabilecek olup; 

şehir merkezlerine uzak alanlarda, geleneksel alışkanlıkları ile tarımsal üretim yapan bu üreticilere daha kazançlı 

alternatif üretim olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmak,  sulama imkânı 

olan taban suyu olmayan küçük alanlar ile zeytin tarımına uygun alanları bulunan küçük aile işletmelerine,  en az 

3 dekar olacak şekilde 200 dekara kadar alanlarda zeytin bahçesi tesisi kurulacaktır.  

Zeytin Yetiştiriciliği Proje bütçesi Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından finanse 

edilmiş olup, Dr. Zülkif DAĞLI’ya bu konudaki gayretleri için teşekkür ediyoruz. Toplam Proje Bütçesi 112.000 TL 

ve çiftçi katkısı da 40.000 TL’dir. Fidanlar; Bafra ilçesine 17 üretici ve 50 dekara 1500 fidan,  Alaçam İlçesinde 

12 üreticiye 55 dekar alanda 1650 fidan, Yakakent ilçemize 6 üreticimize 25 dekar alanda 750 fidan, 

Ondokuzmayıs ilçemize 5 üreticimize 20 dekarda alanda 600 fidan ve Vezirköprü ilçemizde ise 7 üreticimiz de 

50 dekar alanda olmak üzere 1500 fidan dağıtımı yapılacaktır. Toplam 47 üretici ile 200 dekar alanda en az 3 

dekar bahçe tesis edilecek şekilde Gemlik çeşidi 6.000 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılacaktır. Bu sayede 1 dekar 

buğdaydan 353 TL brüt gelir sağlayan üreticinin, 7. yılın sonunda 1 dekar zeytinlikten 7.000 TL brüt gelir elde 

etmesi beklenmektedir. Dağıtılan zeytin fidanları ile 7. yılda 200 dekar alandan 280 ton zeytin üretimi 

gerçekleştirilecektir. 

2021 yılı Ocak ayı içerisinde Büyükşehir Belediyesi finansal desteği ile 11 Üretici 50 dekar alana 1500 adet 

zeytin fidanı dikimi tamamlanmıştır. Bu proje ile toplamda 2021 yılı içerisinde bu zamana kadar 58 üreticimizin 

250 dekar alanına 7500 zeytin fidanı dikilmiştir. Kurulacak zeytinlikler; fidanların dikiminden ekonomik olarak 

verim çağına gelinceye kadar İl/ İlçe Müdürlüğü teknik personelince izleme, takip ve eğitim çalışmaları 

sürdürülecektir.” dedi. 
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İlimizde Kuduz Aşılama Programı 
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. 

  Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur. 
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Doğu Meyve Güvesi (Cydia molesta Busck) 

Zararlısına Dikkat! 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Teknik personellerce arazide yapılan 

sürveyler neticesinde tuzaklarda yapılan kontrollerde yoğun miktarda doğu meyve güvesine rastlanmış 

olup ; Bölgemizde iklim ve mevsim koşulları nedeniyle doğu meyve güvesi zararlısı riski artmıştır dedi. 
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada “Zararın bertaraf edilmesi için bakanlığın teknik 

talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerektiğini söyledi. Şeftali bahçesi olan çiftçilerimizin zaman 

geçirmeden söz konusu zararlıya karşı bahçelerini ilaçlamaları gerekmektedir.” dedi. 

         İlaçlama konusunda üreticilere uyarılarda bulunan İl Müdürümüz SAĞLAM, özellikle aşağıda 

belirtilen dönemlerde, bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurması gerekmektedir. dedi. 
Şeftali bahçeleri, Doğu meyve güvesinin konukçularından uzak kurulmalıdır. Birinci döllerden zarar gören 

sürgünler, haftada bir kesilip imha edilmelidir. Meyve depoları, en uygun kışlama yeri olduğundan bu gibi yerler, 

bahçenin uzak yerlerine kurulmalıdır. Ağaçların altına dökülen kurtlu meyveler toplanarak bahçeden 

uzaklaştırılmalıdır. 

Hedef ağaçları, her döle ait larvaların, sürgün ve meyveye girmeden önce ilaçlı bulundurmaktır. Birinci 

döle karşı ilk ilaçlama, ilkbaharda sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Haziran ayının ilk 

haftasında ikinci döle karşı ikinci ilaçlama, ilacın etki süresine göre de 20 gün sonra üçüncü ilaçlama yapılır. Orta 

çeşitlerde 2 ; geçci çeşitlerde 3 ilaçlama yapılmalıdır.  

Değerli Üreticilerimiz; Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız. İlaçlamalarınızı  arıların çalışmadığı 

serin saatlerde yapınız!!! 

Reçetesiz ilaç kullanmayınız! Reçete için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurunuz. 

Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. 

İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz. 

İLAÇLAMA YAPARKEN LÜTFEN! 

Eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz !!! 

İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım !! 

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN. 
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Gıdada Taklit ve Tağşişe Sıkı Denetim 

 Yeni Cezai Müeyyideler 
Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşişle İlgili Kanun Değişikliği ile taklit ve tağşiş yapanlara uygulanacak 

cezai müeyyideler hakkında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM bir açıklama yaptı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada: “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 5996 sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz. Taklit 

ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Taklit; Kanun kapsamındaki ürünlerin şekil, 

bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi 

gösterilmesidir. Tağşiş ise; Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin 

tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya aynı 

değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılmasını ifade eder. Gıda ve yem 

işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata 

uygunluğundan bizzat sorumludurlar. Üretilen, ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünlerin mevzuata 

uygunluğunun kontrolü gerek yıllık Bakanlığımız Denetim Programları kapsamında ve gerekse ihbar üzerine 

düzenli olarak İl- İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Kontrol Görevlilerimizce 7/24 yapılmaktadır ve Resmi 

kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanmaktadır.  

Yönetmeliğin 5.maddesinde; ‘(1) Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde öngörülen idari 

para cezaları yıllık gayri safi gelir üzerinden hesaplanır. (2) Gıda işletmecisine uygulanacak idari para cezası 

miktarı işletmecinin fiilden bir önceki mali yılın sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil 

tarihine en yakın mali yılın sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirleri üzerinden hesaplanır. (3) Taklit veya tağşiş 

fiilinin; Üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde; İlk ihlalde 54.555 Türk 

Lirasından az olmamak ve 545.550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında 

idari para cezası uygulanır. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda 109.110 Türk Lirasından az 

olmamak ve 1.091.100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para 

cezası uygulanır. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40. maddesinin birinci 

fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”  hükmü 

getirilmiştir.  

Kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi 

halinde; İlk ihlalde 54.555 Türk Lirasından az olmamak ve 545.550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri 

safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması 

durumunda 109.110 Türk Lirasından az olmamak ve 1.091.100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi 

gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda 

ise 218.220 Türk Lirasından az olmamak ve 2.182.200 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi 

gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende 

gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde 5.455 Türk Lirasında az olmamak ve 545.550 Türk 

Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin % 1’i oranında idari para cezası uygulanır. Tekerrür 

halinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununu hükümleri uygulanır. İdari para cezalarına karşı 

dava açılmış olması tekerrür hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.  Gayri safi gelirin yüzde biri 

hesaplandığında elde edilen miktarın, Kanunda belirlenen alt sınırların altında kalması halinde Kanunda 

belirlenen alt sınır, üst sınırların üzerinde kalması halinde üst sınırda belirlenen miktar idari para cezası olarak 

uygulanır. İdari para cezalarının alt ve üst sınırları her takvim yılı başında 5326 sayılı Kanununun 17. maddesinin 

yedinci fıkrası gereği yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Faaliyete yeni başlanılması ya da vergiye 

kayıtlı faaliyetin bulunmaması gibi nedenlerle gayri safi gelirin tespit edilemediği durumlarda idari para cezası fiil 

için belirlenen alt sınır üzerinden uygulanır.’  hükmü getirilmiştir.” dedi 

Bizler ve Gıda Kontrol Ekiplerimiz,  ilimiz ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın ve faaliyet konularımız 

kapsamında tüm canlıların güvenilir gıda ve yeme ulaşmaları konusunda 7/24 vazifemize devam etmekteyiz.” 

diyerek sözlerini tamamladı.  
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 3999 Sayılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı, 21.05.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“Geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe giren ‘Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Karar’a istinaden yayınlanan uygulama esasları tebliği ile uygulama 

rehberine göre projeye müracaatlar 1- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.  

Tebliğ; 2021 yılında işletmesi en az 1 yıldır aktif ve Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve 

tüzel kişilerle büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli ve küçükbaş için de en az 100 ile en 

fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı, kapasite artırımını, küçükbaş hayvancılık yapan göçer 

belgesine sahip yatırımcılara çadır alımını, makine alet ve ekipman tedarikine yönelik yatırımlar için yapılacak 

hibe ödemelerini kapsamaktadır. 

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı (%) 

      İNŞAAT  

Yeni ahır/ağıl yapımı ve kapasite artırımı 50 

ÇADIR ALIMI  

Küçükbaş hayvan barınağı amaçlı çadır alımı 50 

MAKİNE ALET ve EKİPMAN ALIMI  

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi seyyar süt sağım 

makinesi, süt soğutma tankı hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk 

  

50 

Bakanlığımız tarafından onaylanan  projelerin son tamamlanma tarihi 30.11.2021 olup başvurular Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ederim.” dedi. 
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Trakya Bölgesine Kurbanlık Hayvan Sevkiyatı 

Düzenlemesi 

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Trakya İllerimize (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve 

Çanakkale’nin Avrupa Yakası) hayvan sevkiyatı konusunda bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM:  

“Valilik ve Belediye Başkanlıkları tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinde, 

vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri için Anadolu’dan sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanlar konusunda Bakanlığımız aşağıdaki kuralları bildirmiştir. 

 Trakya’ya kurbanlık hayvan sevkleri sadece İstanbul ili Avrupa yakasının geçici kurban satış ve kesim 

yerlerine yapılacaktır. Bunun dışında Trakya'da bulunan başka il ya da işletmelere büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan sevkine izin verilmeyecektir. 

 Sevkler Kurban Bayramından 15 gün önce başlayacak ve Kurban Bayramı sonuna kadar sürecektir. Bu 

süre aralığı dışında Trakya'ya hayvan sevki yapılmayacaktır. 

 İstanbul ili Anadolu yakasına hayvan sevkleri ise Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin 

Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 

Genelgesi hükümlerine göre yapılmaya devam edilecektir. 

 Belirlenen usul ve esasların dışında; 2020/06 ve 2021/04 No’lu genelgelerde yer alan Şap Hastalığı ile 

Koyun Keçi Vebası Hastalığından (PPR) Korunmuş Bölge olarak kabul edilen Trakya'ya, Anadolu'dan 

sevk edilecek hayvanlarla ilgili uygulanacak hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır.  

 Söz konusu kurallar Anadolu'nun Şap ve PPR Hastalığından aşılı ariliği sağlanana kadar devam edecektir. 

Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi. 
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Kurban Bayramı Yaklaşırken  

İl Müdürümüzden Uyarılar 

20 - 23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı nedeni ile Tarım ve Orman 

Bakanlığımız tarafından 2021 yılı Kurban Rehberi yayınlandı. Rehberde; Kurbanlık Hayvanların alımında, 

satımında, sevklerinde, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile 

TÜRKVET mobil uygulaması hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlandı. 

 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Yaklaşan Kurban Bayramı 

sebebiyle Bakanlığımız 2021 Yılı Kurban Rehberi’ni yayımlamıştır. Buna göre; Kurban edilebilmesi için koyun 

ve keçinin 1, sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak 6 ayını 

tamamlayan koyun 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurbanlık seçilirken dikkat 

edilecek hususlar ise şu şekildedir: 

 

- Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.  Çok zayıf, gebe veya yeni 

doğum yapmış hayvanlar olmamalı.   

- Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.   

- Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı ile pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.  

- Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. 

-  Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.  

-  Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. 

Hayvanların yaşlarının tayininde düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en 

iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri 

Bakanlığımızca geliştirilen “TÜRKVET” isimli mobil uygulamadan da küpe numarası ile sorgulanabilmektedir. 

Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki 

yaşını doldurduğunu göstermektedir.  

Koyunların ise dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması 

kurban edilebilmesi için yeterli sayılmaktadır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması 

gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin 

alması esasına dayanmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin 

çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması gerekir.  

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşını mobil marketlerden cep telefonuna indirilebilen 

‘TÜRKVET’ mobil uygulama ile sorgulayabilirsiniz. Öte yandan ‘Kurbanlık Hayvanların Sevkleri’ 

meselesi ise şöyledir: 

1. Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller arası sevklerinde ise 

bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.  

2. Küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise 

bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur.  

3. Kesilen hayvanların kayıtlardan düşülebilmesi maksadı ile kurbanlık hayvan satışını yapan satıcılar, 

büyükbaş hayvanlarda hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanlarda nakil belgeleri ile en yakın İl/ İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğüne başvurmalıdır.  
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Anadolu’dan Trakya’ya sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi için 

uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır:  

1. Hayvanlarda sevk günü Şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.  

2. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları 

işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş 

olmalıdır.  

3. Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar 

Şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır. Ayrıca bu süre 

zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde şap hastalığı çıkmamış olmalıdır.  

Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde 

aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz olmalıdır. Hayvanlara yeterince kaba yem 

verilmelidir. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Canlı ağırlık artışı 

sağlamak veya hastalık nedeni ile kurbanlık hayvanlara rasgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri 

maddeler uygulanmamalıdır. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar, 

ilaç kalıntı arınma süresi içinde kesilip yenilmemelidir.  

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların taşınmasında kullanılacak araçlar ve sürücüleri ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmalıdırlar. Hayvanlar bu mevzuata uygun araçlarla ve uygun şartlarda 

nakledilmelidir. Nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, 

zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. 

Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/ Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban 

Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Cadde, sokak ve park gibi kamusal 

alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan 

pasaportları en yakın İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmelidir.  

Derinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar; et 

kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için geciktirilmeden 

çıkarılmalıdır. İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşması önlenmelidir. 

İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre 

kirletilmemelidir.  

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı 

karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı 

derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Anormal görünüşe sahip iç organ (normalden büyük, kokulu 

iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikleri bulunan iç organlar, çamur kıvamında dalak gibi) ve etler (iltihaplı, kokulu, 

kanı pıhtılaşmayan gibi) veteriner hekime muayene ettirilmelidir.  

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalıdır. Sakatatlar 

3°C’ye, diğer etler 7°C’ye veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulmalı ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. 

  Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde 

ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 °C’de 6 ay saklanabilir. Etlerin diğer bir saklama şekli de 

kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması 

bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi 

temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. 

Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. 
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Kesim sonrası elde edilen deri 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında 

derideki fazla su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. 

Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban 

Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, 

dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevre 

kirletilmemeli ve rahatsız edilmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde 

bırakılmamalı, rasgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalıdır. 

Atıkların hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemelidir. Atıklar derin çukurlar açılarak 

gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak ifade edilen birçok hastalık 

etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atıklar, çevreyi 

kirleterek insanları rahatsız etmekle birlikte, kurban hakkında olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep olmaktadır. 

Bu nedenle kurban alımında, nakil esnasında, kesimde ve kesim sonrasında atıkların bertaraf edilmesinde çok 

hassas davranılmalıdır. 

Vatandaşlarımızın yukarıda belirttiğimiz hususlara uymasını önemle hatırlatır, yaklaşan Kurban 

Bayramının birlik beraberlik içinde, sağlıkla geçmesini temenni ederim.” dedi. 
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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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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. 
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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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Denizlerimizde 2020 - 2021 Av Sezonu 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 başladı. 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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15 Günde 1 Milyon Çilek Fidesi Toprakla Buluşacak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aronia (Süper Meyve) Deneme Alanında  

İncelemeler Yapıldı 

İl Müdürlüğümüz tarafından, Çarşamba ilçemiz Gülyazı mahallesinde 10 dekar alanda kurulan ARONİA (Süper 

meyve ) deneme bahçesinde, 1 yıllık gelişim ve meyve veriminde başarılı sonuçlar gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Müdürlüğümüz tarafından, İlimizde 

“Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” 

kapsamında; 15 gün içerisinde 220 dekar 

alanda 1 MİLYON adet çilek fidesi dikimi 

yapılacak olup, projemize kısıtlamanın 

olduğu pazar günü teknik elemanlarımızın 

gözetiminde Terme ilçemizde başlanmıştır. 

Kurulacak çilek tesislerinin İlimiz 

tarımına, Ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı 

olmasını temenni ederiz. 
 



SAMTİM 73 
 

YETİŞTİRİCİLERİMİZİN DİKKATİNE ! 

Yetiştiricilerimiz hayvan pasaportlarını http://tekpencere.tarbil.gov.tr adresindeki belge al sekmesinden alabilir. 
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Alaçam İlçemiz Dürtmen Yaylasında Çilek Hasat 

Etkinliği Gerçekleştirildi 

Alaçam ilçemiz Dürtmen yaylası olarak tabir ettiğimiz 1000 m rakımlı Alidedebölmesi, Kızlan, Vicikler ve 

Umutlu mahallelerinde teknik kontrolümüzde yetiştirilen çilek bahçelerinde orjinal Alaçam çileği hasat etkinliği 

programı kapsamlı, ikramlı, kalabalık bir protokol ve üreticilerimizle gerçekleştirildi. İl Müdürümüz İbrahim 

Sağlam Dürtmen yaylası köylerimizi ileriki dönemde ilimiz bazı bölgelerinde kurulacak olan ÇİLEK KÖYLERİ 

projemize dahil edileceğini ‘üreticilerimizin yeni kuracağı çilek bahçeleri için gerekli fide ve malç ihtiyaçlarının 

hibe olarak karşılacağını, teknik elemanlarımızın bu bölgedeki tüm çilek alanlarının besleme programını, hastalık 

ve zararlılarla mücadele programlarını, yetiştirme programını yürüteceklerini, her zaman üreticilerimizle arazide 

olacaklarını söyledi.  

İl Müdürlüğümüz tarafından ayrıca şenlikte çilek üreticilerimizin 2021 yılı gübre ihtiyaçlarının bir kısmıda 

üreticilerimize hediye olarak programda teslim edilmiştir. 
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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal 

Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin 

Karar Yayımlandı  

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" 

çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek 

yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanmak, tarım, hayvancılık, 

ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından 

yapılmasını teşvik etmek, eğitimli iş gücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal 

alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek 

amaçlanıyor. 

Uzman Eller Projesi'yle 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, 

hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden 

mezun olanların mahallinde uygulayacağı projeler desteklenecektir.  

PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR BAKANLIĞIMIZCA YAYIMLANACAK TEBLİĞ İLE BELLİ OLACAKTIR! 

RESMİ GAZETE İÇİN; 

https://bit.ly/34GlpGh 

 

 Ayrıntılı bilgiyi; İl Müdürlüğümüz “KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ’nden alabilirsiniz! 

 

 

  

https://bit.ly/34GlpGh?fbclid=IwAR0ka5v26qXf59liuQ40OBeGvu77bA2fRDbxYq2-3DoV8510_gVSxkvKA6I
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Su Ürünleri Denetimleri 

Ayvacık İlçemiz Hasan Uğurlu Baraj Gölü’nde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 

kaçak avcılıkla mücadele amacıyla yapılan denetimlerde; 11 parça 1100 metre ağ ve 300 metre parekete baraj 

sahasından toplanmış olup, ağlardan çıkan balıklar doğal yaşam alanlarına salınmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakılçık Buğdayı Hasat Şenliği 

Valimiz Sn. Doç.Dr Zülkif DAĞLI, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, 

Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ ve protokol üyeleri Bafra İlçemiz Dedeli Tarım Meslek Lisesi bahçesinde 

bulunan, Bafra Belediyesi ile işbirliği yapılarak ekilen 7000 metrekarelik alanda Karakılçık Buğdayı Hasat 

Şenliğine katılmışlardır. 
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Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi 

Kapsamında Tohum Dağıtımı Gerçekleştirildi 

Bakanlığımız “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Yağlık Ayçiçeği 

Üretimini Geliştirme Projesi" uygulamaları kapsamında Havza İlçemizde İl Müdürümüz  İbrahim SAĞLAM’ın da 

katılımıyla; üreticilerimizin talebi doğrultusunda iki farklı çeşit olmak üzere 130 çuval Yağlık Ayçiçeği Tohumu 

çiftçilerimize dağıtılmıştır.  

Bafra Ladik Havza ve Vezirköprü ilçelerimizde uygulanacak olan proje kapsamında Bakanlığımızın 

belirlediği kriterler esas olmak üzere 300 paket olacak biçimde toplam 6.000 da alanda üretime ilave üretim alanı 

artırma planlanmıştır. 

Bakanlık olarak 2020 yılı dahil olmak üzere öncelikli ve kritik ürünlerimizin üretimi konusunda 

üreticilerimize çiftçilerimize destek olmağa çalışmaktayız. Gündemimiz olan ayçiçeği üretiminde üreticilerimiz    

% 75 i hibe olacak biçimde tohumluk desteklemesi yapmaktayız. 

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. 
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Saf Kafkas Ana Ari Dağitim Programi 

Tekkeköy İlçemizde Bal verimini artırmak amacıyla kaynağını Tekkeköy Belediyesi’nin sağlamış olduğu 

75.000 TL bedelli, 300 adet Saf Kafkas Ana Arının yetiştiricilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Tekkeköy İlçemizde düzenlenen Programa İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM Tekkeköy Belediye Başkanı 

Hasan TOGAR, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr.Ali KORKMAZ ve Tekkeköy İlçe 

Müdürü Murat ERDOĞAN katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin 

Yaygınlaştırılması Projesi 

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında; İlimiz Havza, Ladik, Bafra ve 

19 Mayıs ilçesindeki üreticilerimize 255.500 adet fide ve tarla içi damlama sulama ekipmanları teslimi yapıldı.  

Havza İlçemizde düzenlenen Programa İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Havza Belediye Başkanı Sebahattin 

ÖZDEMİR, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr.Ali KORKMAZ, Ak Parti Havza İlçe 

Başkanı Kadir KAYAN ve Havza İlçe Müdürümüz İbrahim SAĞLAM katılmışlardır. 

İl Müdürümüz SAĞLAM konuşmasında; Projenin amacının yetiştirilen bitki çeşitliliğinin artırılması, katma 

değeri yüksek ürünlerden olan Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesin yaygınlaştırılması, sözleşmeli üretim 

modeli ile iyi uygulamaların bölgemiz üreticilerine örnek teşkil etmesini amaçlamaktadır. Projemiz ile 

çiftçilerimizin ekonomik seviyelerinin artacağını, üretici ile işleme yatırımcısı arasında koordinasyonun 

sağlanmasını, ihracaatın artırılmasını hedeflediklerini dile getirmişlerdir. 
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Yerli ve Milli Tohum Yaygınlaştırma  

Çalışmalarımız Devam Ediyor 

Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yerli ve milli tohumların demonstrasyon çalışmaları ile 

ülkemizde ıslah edilerek tescil ettirilmiş ve milli çeşit listesinde yer alan çeşitlerin, çiftçi şartlarında demonstrasyon 

çalışmaları ile bölgeye uygunluğunun gösterilerek, yerli ve milli tohumların kullanımını artırmak amacıyla; 

Havza ve Vezirköprü İlçemizde 10 dekar alanda ekimi yapılan Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünden temin 

edilen Altuğ, Nusrat, Acar, Arifbey, Adalı, Alada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Damla, 

Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsünden temin edilen Aytenabla, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden 

temin edilen Kirve ve Altındane ekmeklik buğday çeşitleri ile 5 dekar alanda ekimi yapılan Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsünden temin edilen Zeynelağa, Avcı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen 

Pınar ve Yaprak arpa çeşitleri ile Havza ve Vezirköprü İlçelerinde kurulan demonstrasyon alanlarında 

incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerde tüm çeşitlerin bitki gelişimlerinin iyi olduğu, kuraklık etkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

Yapılan programa İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık EDİS, 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Havza İlçe Müdürü İbrahim SAĞLAM, Vezirköprü 

İlçe Müdürü Yakup ÇAĞLIYAN, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan KAYA, Vezirköprü Belediyesi Tarım 

Komisyon Başkanı Uğur Yazıcı, Narlısaray mahallesi muhtarı Ali SEZGEN, Hacılı mahallesi muhtarı Yaşar 

UYSAL, teknik elemanlarımız ve çiftçilerimiz katılmışlardır. 
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Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 

İl Müdürlüğümüz “Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi “ kapsamında çilek bahçesi kurulumuna bugün 

LADİK İlçemiz Salur, Sanayi ve Küçükkızoğlu Mahallelerinde teknik ekibimiz nezaretinde devam edildi. 

 

ÜRETİCİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üreticilerimize Yapişkan Tuzak Dağitimi Yapildi 

Çarşamba İlçemizde örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak 

dağıtımları gerçekleştirildi. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, yapışkan tuzak dağıtımı programında yaptığı konuşmada, “örtü altı 

yetiştiriciliğinde önemli zararlıların başında domates güvesi, beyaz sinek ve thripsin geldiğini” söyledi. 

Dağıtım programına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Çarşamba İlçe Tarım 

ve Orman Müdürü İrfan ÖZTÜRK, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer AYDEMİR, teknik elemanlarımız 

ve çiftçilerimiz katılmışlardır. 
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Bafra İlçemizde Tarla Günü Etkinliği 

Bafra İlçemiz Gümüşyaprak Mahallesinde düzenlenen Tarla gününe İl Müdürümüz İbrahimSAĞLAM, Bafra 

Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 

TOSUNER, Tahıl Üreticileri Birlik Başkanı Hasan TOKER, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı İkram 

KARAGÖL, Bafra İlçe Yarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜREŞ, Bafra sivil toplum kuruluş örgütleri üyeleri, 

Muhtarlar, Gümüşyaprak mahallesi sakinleri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık AKGÜL ve 

teknik elemanlar katılmışlardır. 

İl Müdürümüz SAĞLAM ; “Bafra İlçemizde Adi Fiğ ve Macar Fiği ekilişimiz 106.000 dekar ve Yeşil ot 

verimi 1.600 kg/dekardır. Çeşit demanstrosyonumuzda Trakya, Ege ve Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitülerimize ait tescilli Alper, Albayrak ve Alperen Fiğ çeşitlerimizin çiftçilerimiz tarafından ekilen popülasyon 

çeşit ile verim, protein değerlerini kıyaslamak için bu projeyi uyguladık, projemiz 5 yıl sürecektir. Hasat 

sonrasında Çeşit denememizin sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.” diyerek hayırlı ve bereketli olmasını diledi. 
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Manda ve Manda Etinin Önemi, Gıda Sektöründe 

Kullanımı Çalıştayı 
Tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesi açısından büyük öneme sahip manda etinin ve etinden elde edilen 

pastırma, sucuk, kavurma gibi ürünlerin kullanımını artırmak, Manda üretimini teşvik ederek ülke ekonomisine 

katkı sağlamak amacı Bafra Kaymakamlığı koordinasyonunda “ Manda ve Manda Etinin Önemi, Gıda Sektöründe 

Kullanımı” Konulu Çalıştay Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Turizm Fakültesi Konferans Salonunda Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Muharrem ÖZCAN’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM’ın da katılmış olduğu çalıştaya; Doç. Dr. Habip MURUZ, Doç. Dr. Hüseyin ERDEM ve Doç. Dr. Ali 

GÜCÜKOĞLU konuşmacı olarak katılmışlardır. Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN’in de katılmış olduğu 

programın bitminde plaket töreni gerçekleştirildi. 
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Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi 

Projesi ve Silaj Projesi Kapsamında Tohum 

Dağıtımları Gerçekleştirildi 

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce 2021 yılında yürütülecek olan “Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Çeltik-Soya-Ayçiçeği 

Üretimini Geliştirme Projeleri” kapsamında Soya, Ayçiçeği tohumu ve yine “Silaj Yaparsan Bol Süt İçersin-Silajı 

Paketle Asla Zayi Etma Projesi kapsamında Silajlık Mısır Tohumu Dağıtımı gerçekleştirildi. 

Toplam bütçesi 765.000 TL olan Çeltik Projesi, 266.000 TL olan Soya Projesi, 300.000 TL olan Ayçiçeği 

projesi kapsamında %75 i Bakanlık Destekli %25 i çiftçi katkısı ile karşılanarak 90 ton çeltik tohumu, 20 ton soya 

tohumu ile aşılamada kullanılmak üzere 200 kg inokulant, 300 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Silaj Yaparsan Bol Süt İçersin-Silajı Paketle Asla Zayi Etme Silaj projesi kapsamında ise 1.000 dekar 

alanda ekilmek üzere 2.000 kg (165 paket) Silajlık Mısır tohumu dağıtımı yapılmıştır. 

Tohum Dağıtım Programlarına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, 

Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Bafra Tahıl Üretiicileri 

Birliği Başkanı Hasan TOKER, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdür Yardımcısı Harun Murat ÇAKIN, Bafra 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜREŞ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, 

Çayır Mera Şube Müdürü Namık AKGÜL ile üretici ve görevli personeller katılım sağlamışlardır. 

Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. 
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İl İçi Hayvan Satışları Artık Dijital Ortamda 

Yapılabilecek 

https://www.tarimorman.gov.tr/.../Il-Ici-Hayvan-Satislari... 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
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