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Sayın Tarım Dostları, 

Sarı, kızıl, turuncu renkleriyle adeta bir tablo gibi tabiatı renklerine boyayan Sonbaharın tam da 

ortasında bulunduğumuz Ekim ayında yeni bir sayımızla daha sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve mutluluğu 

içerisindeyiz.  

Tohumluk ve gübre dağıtımı ile üretimi artırma çalışmaları yanında kontrol ve denetimler ile de 

sağlıklı ve kaliteli gıdayı tüketicilere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yaza damgasını vurarak dane ve ürün 

kayıplarını en aza indirmeyi amaçladığımız Biçerdöverle Hasat konusunda ve İlimiz tarımında çok önemli bir 

yere sahip olan Fındık ve Sebzede eğitimlerimize ağırlık vererek çiftçilerimizin bilinçlenmesine yardımcı 

olmaktayız.  

Eylül ayında ise tam iki yıllık salgında verilen mecburi aranın ardından Samsun Tarım Fuarı’nda siz 

değerli üreticilerimiz ve sektörden katılımcılarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Aslında, 

sosyal etkinliklere ara da verilse biliyorsunuz biz hiç kopmamıştık. Pandemi nedeniyle çiftçi eğitimlerinin 

aksamaması ve çağdaş bilgilerle üreticilerimizin donatılması faaliyetlerinin devamı için tüm iletişim vasıtalarını 

kullanmaktayız. Hedefimiz, bir kez daha ifade etmek gerekirse pandemiye rağmen ilimizde tarımsal üretimi 

artırmak ve geliştirmektir. 

Bu zor dönemin getirdiği tüm olumsuzlukları, tarım sektörü olarak; başta Devletimizin desteği ve 

sizlerin fedakarlıkları ile en önde göğüslediğimizi söyleyebiliriz. Tarımsal üretim ve ihracat rakamlarımız bize 

bunu söylemektedir. Gelinen süreçte, kimi Avrupa ülkelerinde raflar boşalmış tedarik sıkıntısı yaşanırken, 

milletimizin gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sıkıntıyı atlatmasına kurumsal olarak vermiş 

olduğumuz katkının sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. Bundan sonra da durmaksızın yapacağımız çalışmalar 

ile daha da başarılı olacağız. 

Kıymetli tarım dostlarımız, yakın bir gelecekte bu zor günleri birlikte aşacağımıza inancımızla birlik ve 

beraberliğimize sahip çıkarak durmaksızın üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda tüm sektör paydaşlarımıza 

güveniyor, bu sorumluluk ve bilinçle daha güzel günlerde görüşmek ümidiyle saygılar sunuyorum… 

 

İbrahim SAĞLAM 

İl Müdürü 
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2021 Samsun Tarım Fuarı  

Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı 
 

Son 6 yıldır TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen Samsun Tarım Fuarı, dün 

(15.09.2021) öğlen saatlerinde 6. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 

Açılışta; AK Parti Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ, CHP Samsun Milletvekili Kemal ZEYBEK, 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Samsun Valisi Dr. Zülkif DAĞLI, İl Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU ile diğer 

pek çok ilgili kamu kurum ve kuruluşun temsilcileri de hazır bulundu. 

Bakanlığımızın yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuzmayıs Üniversitesi, KOSGEB 

ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) katkılarıyla hazırlanan Fuar, sektör 

temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğunu bir araya getirdi. 

Açılışta ilk sözü alan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan ERSÖZLÜ; Kasım ayında kentte 

gıda sektörüne ilişkin bir Fuar daha düzenleyeceklerine işaret ederek, Pandemi şartlarında düzenlenen ilk büyük 

etkinlik olan 2021 Samsun Tarım Fuarının hayırlı uğurlu olmasını diledi. 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı açılış konuşmasında: “Ülkemizin en büyük akarsularından 

Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın can kattığı, Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ovalarının yanı sıra su ürünleri avcılığı 

ve yetiştiriciliği ile Samsun, Türkiye’nin önde gelen tarım bölgelerindendir. 
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Sıfır rakımdan 1500 rakıma kadar en az 50 çeşit ekonomik değeri olan bitkinin yetiştirilebildiği İlimizde 

375.107 ha işlenen tarım alanının, yaklaşık % 42,7’lik (160.672 ha) kısmı ekonomik olarak sulanabilen alandır. 

ÇKS’ne kayıtlı 68.507 çiftçimize sadece 2020 yılında 300 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapılmış olup 

bu rakam 2002- 2020 yılları arası için toplamda 2,6 milyar TL olarak gerçekleştirilmiştir. İlimiz, 2020 yılı 

tarımsal üretim değeri olan 9 Milyar TL ile Türkiye’de 17 sırada yer almaktadır. Açıklamış olduğumuz tüm bu 

değerler, Samsun’da tarımın payının küçümsenmeyecek derecede önemli olduğunu göstermektedir.  

Bugün düzenlenen 6. Tarım Fuarı ziyaretçi ve katılımcılarına; üretimde ihtiyaç duyulan hammadde, yeni 

teknoloji, donanım ve sistemlerdeki yenilikleri aynı çatı altında bulabilmek, yerli ve yabancı yatırımcılarla yeni iş 

bağlantıları kurabilmek, farklı ürün ve teknolojileri fiyat avantajları ile bulabilmek, bölgenin ve Samsun’ un 

önemli tarımsal avantajlarını incelemek, fırsatları detaylı analiz etmek, sektördeki gelişmeleri ve beklentileri 

yakından takip edebilmek gibi pek çok fırsatı beraberinde sunmaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

Samsun Valisi Dr. Zülkif DAĞLI da açılışta yaptığı konuşmada, 1,5 yıllık bir aradan sonra kentte bu 

organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti ve Fuarları yılsonuna kadar sekteye uğramadan 

sürdürmeyi istediklerini dile getirerek: "Samsun'un tarım potansiyeli yüksek. Allah buraya her şeyi vermiş. İki en 

önemli nehrimizin ortasında yer alan bu topraklarda tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, daha fazla ihracat yapmak, 

katma değeri artırmak durumundayız.” dedi.  

 2021 Samsun Tarım Fuarı’nda, iç kısımda tarımsal alet- makine, gübre- ilaç, sulama sistemleri, tohum- 

fide, işlenmiş ürünler gibi sektörlerle ilgili kurum ve kuruluşların stand alırken, dış kısımda ise ağırlıklı olarak 

traktör firmaları yerini alıyor.  

15- 19 Eylül arası 5 gün süren Fuarda ayrıca akademisyenler ve konu uzmanlarınca hazırlanan Paneller ve 

iklim değişikliğinden hasada, tarımsal mücadeleden İHA kullanımına pek çok konunun ele alınmasının yanı sıra 

yöresel lezzetlerin tadılması da mümkün oldu. 
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Bakan Yardımcımız Samsun’da 
 

“Kız Kardeşim Projesi” kapsamında İlimizde bulunan Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin IŞIKGECE, 

Valiliği ziyaretinin ardından Devlet Su İşleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen Proje tanıtım toplantısına 

katılım sağladıktan sonra kurumları ve İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 

Bakanlığımızca, kadın girişimcilerin tarımsal ürünlere yönelik üretim yapmaları ve pazarlamalarına imkân 

sağlayan Kız Kardeşim Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen DSİ’deki toplantıda, Sayın Bakan Yardımcımıza; İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri, 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilgili personel ve misafirler eşlik etmiştir. 

 

Proje hakkında konuşan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Proje süresince, Samsun İlimizde bulunan ve 

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan 9.069 kadın çiftçimizden 4.741’ine 45 konu başlığında tarımsal yayım ve ev 

ekonomisi çalışmaları kapsamında yayım çalışmaları ve 163 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 14 konu 

başlığında Beslenme eğitimleri hakkında ise 1165 kadın çiftçimize eğitim verilmiştir. Kadınların ekonomik hayata 

katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve 

ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmelerinin amaçlandığı Proje, şu ana kadar Türkiye'de 81 

ilimizdeki 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 

Bakanlığımızla imzalanan protokol kapsamında; 10 ilimizde 1.000 kadın girişimciye müşteri ilişkileri ve satış, 

ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ile lojistik, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet 
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reklamcılığı, etiketleme mevzuatı gibi konu başlıklarında eğitim verilmesi hedefleniyor. Projemizin ilimiz ve 

ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. 

DSİ’deki açılışta yaptığı konuşmada danışmanlarının kadın girişimcilerle sürekli diyalog halinde olacağını 

dile getiren Bakan Yardımcısı IŞIKGECE de: “Kız Kardeşim Projesi ile kırsaldaki kız kardeşlerimize üretim, 

tarım, faydalı ürünlerimiz ve biyoçeşitliliğimizi gelecek kuşaklara aktarmayla ilgili özel eğitimler veriyoruz. 

Ürünün tarladan marketlere, raflara ve satışa kadar olan yolculuğunda kız kardeşlerimizin eksik kaldığı veya 

geliştirilmesi gereken noktalarla ilgili eğitim başlıklarımız var. Bunun için de finansal okur yazarlık, dijital 

ortamda ürünün nasıl pazarlanacağı da var; reyonlara nasıl ulaşacağı, hijyen konusu, etiket mevzuatı ve barkod 

bilgileri de var. Yani ürünün tarladan reyona yolculuğunda eksik kalan bilgilerin tamamlanması eğitiminden 

geçiriyoruz." dedi. 
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Projeyi Türkiye'de birçok ilde yürüttüklerini anlatan IŞIKGECE, konuşmasının devamında: "Samsun, 

8'inci ilimiz. Şimdiye kadar 400 kadar kadınımıza eğitim verdik. Gelecek haftalarda Tarım ve Orman Bakanımızın 

öncülüğünde İzmir'i de 10'uncu ilimiz olarak yürürlüğe 15 Ekim Dünya Çiftçiler Günü'nde almış olacağız. Burada 

Fuar organizasyonu da yapacağız. Kız kardeşlerimiz yaşadıkları illerden ürünlerini getirecekler, piyasadan satın 

almacıları çağıracağız ve onlarla buluşacaklar. Bu proje kapsamında her ilimize bir mentor ve danışman atıyoruz. 

Ürünün yolculuğunda bu danışmanlar, kız kardeşlerimizin yanında olacak. Yani onların ürünlerinin hak ettiği 

değere ulaşması için yardımda bulunacak. Tabii burada en çok emek kız kardeşlerimize ait. Proje, biyoçeşitliliğin 

korunması, sürdürülebilir tarım, kadınımızın emeğinin hak ettiği değere ulaşması ve ekonomisi açısından son 

derece önemli. Proje kapsamındaki illerimiz, olgunlaştıktan sonra yan bir iline kız kardeşlik yapacak. Büyüyerek 

bu ürünleri piyasalara sadece Türkiye'de değil, dünya pazarına nasıl getiririz diye hep birlikte uğraşacağız." dedi. 

Samsun’un tarım faaliyetleri açısından çok şanslı bir il olduğunun altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. 

Zülkif DAĞLI da yaptığı konuşmasında: “Samsun’da çok önemli üç ovamız var. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü 

de büyük ova statüsünde. Nitelikli üretimin de yapıldığı güzel ovalarımız var. Su kaynaklarımız çok çok iyi. Baraj 

sayısı bakımından Türkiye’de en fazla baraj olan iliz. Doğa, tabiat her şeyiyle gerçekten Allah buraya vermiş. 

Bereketli topraklar üzerindeyiz. Samsun ve Türkiye’de bu şekilde bereketli bir coğrafya, hep birlikte yaşamaya 

çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte makro üretimimiz var. Biz bunu tarımsal sanayi ile nasıl birleştirebiliriz? 

Pazarlama ve ihracat boyutunu nasıl daha fazla arttırabiliriz? Kadın çiftçileri ilgilendiren mikro üretimde ise 

markalaşma ve pazarlama boyutu son derece önemli. Şimdiye kadar çok yol alamadığımız bir konu. Bu bağlamda 

‘Kız Kardeşim Projesi’nin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Daha sonra ‘Kız Kardeşim Projesi’ bünyesindeki kadın çiftçilerin videoları izlendi, hatıra fotoğrafları 

çektirildi ve kadın kooperatiflerinin stantları gezildi. DSİ’deki bu programın ardından İl Müdürlüğümüzü ziyaret 

eden Bakan Yardımcımızı; burada da İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, İl Müdür Yardımcılarımız, Şube 

Müdürlerimiz ve İlçe Müdürlerimiz karşılarken, İl Müdürümüz SAĞLAM kendilerine hediyelerini takdim etti. 
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Tarım Reformu Genel Müdürümüz Samsun'da 

 

İl ziyaretleri kapsamında İl Müdürlüğümüzü ziyaret eden Genel Müdürümüz, İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM'dan uygulanan projeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün taşrada iş ve işlemlerini yürüten Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme 

Şube Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler 

Şube Müdürlüğü konuları ve projeleri hakkında bilgi alan Genel Müdürümüz, özverili çalışmaları nedeniyle İl 

Müdürümüz nezdinde tüm personele teşekkürlerini ileterek bundan sonraki proje ve çalışmalarda başarılar diledi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************************** 

KKYDP 14. Etap Hibe 

Destekleri Sahiplerini Buldu 

 

KKYDP 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında % 50 hibe ile desteklediğimiz 

yetiştiricilerimize makine ve ekipmanları teslim edildi. 

https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZXMb-hOk6iW9bjUlaMe3YlLO515PQKrCJIAlJ64H_Xz9EIiHEPV-bTXOO3PsDd0c9KJq6xvBahWG4tS-CQTSYmbUSYLWY5B0T7S8W8fxLQpKPz-SZnLkta8cFxCMpCd56XKLg_9SxbirjAs7XiHWlyvRRu0WPAh5h6_FBgpNMk8wWycI1TZDvSxbs8Jxfx0asM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZXMb-hOk6iW9bjUlaMe3YlLO515PQKrCJIAlJ64H_Xz9EIiHEPV-bTXOO3PsDd0c9KJq6xvBahWG4tS-CQTSYmbUSYLWY5B0T7S8W8fxLQpKPz-SZnLkta8cFxCMpCd56XKLg_9SxbirjAs7XiHWlyvRRu0WPAh5h6_FBgpNMk8wWycI1TZDvSxbs8Jxfx0asM&__tn__=-%5dK-R
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İlimiz Fındık Rekolte Tahmini 

Çalışmaları Tamamlandı 
 

Çotanak Sayımı Esasına Göre Samsun İli 2021 Yılı Fındık Rekolte Tahmin arazi çalışmaları, İl 

Müdürümüzün başkanlığında ve komisyon üyelerinin de katılımı ile 21 Haziran- 06 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında yapılarak 13 İlçede tamamlanmıştır. 

İlimiz 2021Yılı Fındık Rekolte Tahmini ile ilgili saha çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla İl 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 08.07.2021 Perşembe günü saat 14.00’de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çarşamba- Terme- Salıpazarı- 

Ayvacık- İlkadım Ziraat Odası Başkanları, Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun- Çarşamba- 

Terme Ticaret Borsası, TMO, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü temsilcileri ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Fındık Birimi Teknik Personeli 

katılım sağlamıştır. Toplantıda, süreç içinde yapılan arazi ve büro çalışmaları değerlendirilerek katılımcı bütün 

kurumların ayrı ayrı görüşleri alınmıştır.  

 Toplantıda konu ile ilgili bir konuşma yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bakanlığımız 

talimatları doğrultusunda, fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre belirlenen 13 ilçemizin sahil, orta ve 

yüksek kuşak fındık rekolte bahçelerindeki işaretli dallarda çotanak sayımları yapılmıştır. Her yıl olduğu gibi bu 

yıl da büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonrası komisyon üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 

toplantımızda İlimiz 2021 Yılı Fındık Rekolte Tahmini görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. İlimiz sonuçlarını 

içeren raporumuzu, diğer İller gibi Bakanlığa sunacağımızı ve 2021 Yılı Türkiye Fındık Rekolte tahminlerinin 

Bakanlığımızca açıklanacağını belirtmek isterim. Sözlerimi bitirirken emeklerinden dolayı çalışmalara katılan 

Komisyon üyelerine teşekkür ediyor, sonucun İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. 
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2020 Yılı Hububat, Baklagil ve Dane Mısır 

Desteği 3. Dönem Ödemeleri Yapıldı 

 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 

yaklaşık 1 milyon 632 bin TL tutarındaki desteğin, bugün üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını 

söyledi. İl Müdürü SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: 

“Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi desteği kapsamında İlimizde Alaçam, Bafra, Çarşamba, 

Havza, Kavak, Lâdik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerimizde buğday, arpa, 

çeltik ve dane mısır yetiştirerek satış sonrası faturalarını İlçe Müdürlüklerimize teslim eden 918 üreticimizin 21 

milyon 51 bin 295 kg. ürünü için 1 milyon 632 bin 73 TL destek ödemesi yapılmaktadır. Ödemeler 09 Temmuz 

2021 itibarıyla üreticilerimize tek seferde yapılmakta olup tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.“  dedi. 
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Denizlerimizde Av Sezonu Başladı 

 

Ülke genelindeki denizlerde balıkların sağlıklı üremesi için 15 Nisan'da başlayan Av Yasağı 1 Eylül 

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

denize açıldı.  

Samsun'da Av Sezonu açılışı için Canik İlçesinde bulunan balıkçı barınağında Samsun Vali Vekili Hasan 

ÖZTÜRK, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, CHP Samsun Milletvekili Neslihan 

HANCIOĞLU, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri KILIÇ, İlkadım Belediye Başkanı Necattin 

DEMİRTAŞ, AK Parti İl Başkanı Av. Ersan AKSU, MHP İl Başkan Yard. Osman TEBER, Canik Kaymakamı 

Mahmut HALAL, AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Rabia BAY KESER, AK Parti Canik İlçe Başkanı 

Mahmut GENÇAY, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 

Müdürü İcabi ÇAĞAN, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ramazan HOROSAN, Teknik personel ve 

çok sayıda balıkçı katılımı ile tören düzenlendi.  

Samsun Vali Vekili Hasan ÖZTÜRK, yaptığı konuşmasında: "Balık av sezonunu açmak için bir araya 

geldik. Sezonun hayırlı, kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum. Yasaklara uyulması konusunda 

hatırlatma yapmak da istiyorum. Bu yasaklar bizim kısa vadede zararımıza gibi gözükse de uzun vadede 

balıkçılığın ve ülkemizin menfaatine alınmış kararlardır. Yaklaşık 6 bin 100 çalışanımız var. 30- 35 bin 

vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bu sektörden yararlanan diğer sektörleri de kattığımızda ciddi bir 

vatandaşımız buradan ekmek yiyor. Bunun için koyulan kurallara da uyulması gerekiyor. Biz valilik olarak 

kurallara uyulduğu müddetçe balıkçı esnafının da yanındayız. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi. 

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

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

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

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

bereketiyle birlikte Balıkçılarımıza kazasız belasız bir yıl diliyorum" diye konuştu.  
Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf MALKOÇ ise bu seneden umutlu olduklarını ve 'Vira 

Bismillah' diyerek bu gece denize ağa atacaklarını söyledi. Palamut hariç diğer balıklarda sıkıntı olmadığını  
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ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç: "Yeni av sezonu herkese hayırlı 

olsun. Bu sene ilk görünüme göre denizde balık iyi görünüyor. Palamutta biraz sıkıntı var. Geçen sene fazla 

olmuştu. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu her zaman öyle olmuştur. İstavrit, çinakop ve hamsi bol 

görünüyor. Hava şartları iyi gitti. İnsanlar balık yesin bizim sıkıntımız odur. Covid-19 ile ilgili sıkıntımız var. 

Aşısız insanları denize getirmek istemiyoruz. Sektöre en büyük sıkıntıyı onlar veriyor. Başka da sıkıntımız yok. 

Bu sene çok umutluyuz. Her seneden daha farklı. Çünkü bu sene denizde her türlü balık görünüyor. Rusya 

tarafında da hava soğuk geçti. Denizin temel balığı hamsi. Hamsi olduktan sonra gerisinde bir sorun yok" diye 

konuştu. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da Samsun balıkçılık sektörü hakkında protokol üyelerini 

bilgilendirdi. SAĞLAM konuşmasında: “Öncelikle 2021- 2022 Av sezonunun Sektörün bütün aşamalarında 

çalışan, emek harcayan üreten tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketi bol bir sezon olmasını yüce 

rabbimizden temenni ediyorum. Samsun İlinde 490 adedi denizlerde 122 iç sularda olmak üzere 612 adet çeşitli 

boy uzunluğunda Balıkçı Teknesi olup, bu yönüyle İlimizin güçlü bir balıkçı teknesi filosuna sahip ve bu 

teknelerde de 6179 ruhsatlı Balıkçı çalışmaktadır. Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, 

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

kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.” dedi.  

İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının devamında: “Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 300 ile 400 

bin ton arasında değiştiği gözlenen Ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık %70- 75'inin Karadeniz 

Bölgemizde gerçekleşmekte, bu oranın da büyük bir kısmı da yalnızca İlimizden sağlanmaktadır. İlimizde 

avcılık yoluyla elde edilen Su Ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton’lar civarında olup, bu miktarın önemli bir 

kısmını Hamsi ve Çaça balığının oluşturmaktadır. 

İlimizde bulunan Balık Unu ve Yağı Fabrikaları ile İşleme Tesislerinde İşlenen su ürünlerinin tamamının 

Avrupa Birliği Ülkelerinin yanında uzak doğu Ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve 

Samsun ekonomisine yıllık 25- 30 milyon dolar üstünde döviz girdisi buradan sağlanmaktadır.” dedi. 

 

İl Müdürümüz SAĞLAM’ın konuşmasının sonunda 2020 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz ve Sahil 

Güvenlik Unsurlarınca Samsun İlinde toplam 2.732 Adet Su Ürünleri Denetimi yapıldığını ve bu denetimler 

sonucu ihlali tespit edilen 295 Kişi/Kuruluşa 1.133.910 TL idari Para cezası uygulandığını ifade etmesinin 

ardından; tören, dualar edilerek tüm katılımcılar ve teknik elemanlar balıkçılarla birlikte denize açılmasıyla sona 

erdi. 
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Çeltik Yanıklık Hastalığı Mücadele Zamanı 

(Pyricularia oryzae) 

 

Hastalık etmeni fungus, kışı çeltik tohumlarında, hasat sonrası tarlada kalan bitki artıklarında veya 

darıcan gibi bazı yabani buğdaygillerde geçirmektedir. Tarla bitki kalıntılarında veya darıcan gibi bazı 

buğdaygillerde veya çeltik tohumunda misel formunda kışı geçiren fungus, rüzgar veya sulama suyu ile sağlam 

bitkilere ulaşarak uygun koşullarda enfeksiyonları oluştururlar. 

 

 

Çeltiğin yaprak, yakacık, kın, boğum, başak ve başak sapında zarar yapar. Yanıklık hastalığının 

gelişmesinde uygun olan çevre koşulları, yüksek sıcaklık ve orantılı nem ile yağış miktarı ve yağışlı gün 

sayısıdır. Hastalık oluşumu için optimum sıcaklık 25-28°C’dir. 20 °C’nin altındaki düşük gece sıcaklıkları da 

hastalık gelişmesinde etkilidir. Orantılı nemin % 85- 100 olması, hastalık oluşumunu teşvik eder. Yanıklık 

hastalığının meydana gelmesinde, çeltik bitkisinin maksimum kardeşlenme döneminden sonra düşen yağış 

miktarı ve yağışlı gün sayısı da etkili olmaktadır.  

Özellikle Temmuz- Ağustos aylarında düşen yağışlar, hastalık oluşumunu teşvik etmektedir. Bunun 

yanında, günlük oluşan çiğ veya sis gibi faktörlerin yaratmış olduğu rutubet ortamının, yaprak üzerinde günün 

geç saatlerine kadar devam etmesi, hastalık oluşumunu artırmaktadır. Yüksek dozda kullanılan azot miktarı, 

fosfor eksikliğine sebep olan dengesiz gübreleme, azotun zamansız uygulanması, sık veya geç ekim yapılması, 

su seviyesinin derin tutulması, serin sulama suyu ve mahsulün susuz bırakılması gibi kültürel koşullar, hastalık 

gelişmesini teşvik etmektedir. 
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Yaprak lekeleri baklava dilimi şeklinde, iki ucu sivri, ortası gri bej veya saman sarısı lekeler şeklinde 

görülür. Başlangıçta küçük olan lekeler, büyür, birleşir ve yaprağın kurumasına neden olmaktadırlar. 

Yakacıktaki lekeler, yakacık iplikle sıkılmış gibi bir hal alır, leke yaprak kınına doğru uzanır. Kın üzerindeki 

lekelerin belirli bir şekli yoktur, uzunlamasına gelişirler.  

Sap üzerinde yağlımsı görünüşlü lekeler oluşur, üzerlerinde petrol yeşili renkte küf gelişir. Başak 

oluşumundan sonra başağın altındaki boğumda da yanıklık görülür başaklar beyazlaşır. Boş başaklar meydana 

gelir veya çimlenme değeri olmayan tebeşir gibi beyaz daneler oluşur. Epidemi olan yıllarda zarar çok yüksektir. 

Kültürel Önlemler: Temiz tohum kullanmalı, hastalığa dayanıklı çeşitler ekilmeli, hasat sonrası anız 

bozulmalı. Fazla Azotlu gübre vermekten kaçınılmalı ve sulama suyunun soğuk olmamasına özen 

gösterilmelidir. 

Kimyasal Mücadele: Çeltik yanıklığına karşı tohum ve yeşil aksam ilaçlaması şeklinde kimyasal 

mücadele yapılır. Tohum ilaçlaması koruyucu olarak yapılmalıdır.  

Yeşil Aksam İlaçlamaları: Yeşil aksam ilaçlaması, İlaçlama hastalık etmeninin belirtilerinin görülmesini 

takiben yapılmalı, ilaçlar dozunda ve zamanında uygulanmalıdır. Bunun için tarlayı sık sık kontrol ederek çeltik 

bitkisinin en alttaki yapraklarına bakıp kontrol etmeliyiz. Çünkü hastalık buradan başlamaktadır. Uzaktan 

bakarak gördüğümüz safha hastalığın ilerlemiş halidir ki ilaçlama için geç kalındığından verimde düşme 

görülmektedir. İlaçlama; tavsiye edilen dozda, bitkinin yaprak ve sapların yüzeyi ilaçlı su ile kaplama olacak 

şekilde yapılır. 10 gün ara ile ikinci ve gerekirse üçüncü ilaçlama uygulanır. 

Konu ile ilgili olarak İl Müdürümüz Sayın İbrahim SAĞLAM: “2020 yılı verilerine göre İlimiz de 

197.386 da alanda 159.147 ton çeltik üretimi yapılmaktadır. Çeltik bitkisi üreticilerimizin büyük bir kesiminin 

geçim kaynağını teşkil etmekte olup stratejik önem arz etmektedir. Ekonomik öneme sahip ürünlerde hastalık ve 

zararlılar konusunda üreticilerimizin İl/ İlçe Müdürlükleri ile irtibat halinde olmaları, etmenin tespiti durumunda 

teknik destek alarak geç kalmadan mücadele yapmaları, İlimiz ve Ülkemiz tarımı için faydalı olacaktır.” dedi. 
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Silaj Projesi Kapsamında Kombine Silaj 

Streçleme Makinesi Teslim Töreni 

 

DOKAP İdaresi Başkanlığınca desteklenen Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi 

Projesinin “Silaj Yaparsan Bol Süt İçersin, Silajı Paketle Asla Zayi Etme” alt projesi kapsamında Bafra, Havza ve 

Lâdik Ziraat Odası Başkanlıklarımıza 3 adet % 80 hibeli Kombine Silaj Streçleme Makinesi alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuşmalarında; “Hayvan beslemesinde yoğun olarak kullanılan mısır 

silajının yapımı ve sonrasında üreticilerimizin karşılaştıkları silajın çürümesi ve bozulması probleminin ortadan 

kaldırılması için Havza, Lâdik ve Bafra İlçelerimiz Ziraat Odası Başkanlıklarına DOKAP İdaremiz Başkanlığının 

3 adet % 80 hibeli Kombine Silaj Streçleme Makinesi alımı yapılarak, silajın çürümesi ve bozulmasının önüne 

geçilecektir.  

Bu sayede üretimi gerçekleştirilen mısır silajının yaklaşık %10’u bulan zayiatı engellenerek Milli 

Ekonomimize kazanç sağlanmış olacaktır. Üreticilerimize ait süt ve besi sığırlarına çürümüş ve bozulmuş mısır 

silajı yedirilmemiş ve bundan kaynaklı zehirlenme, gebe hayvanlarda yavru atma, süt veriminde düşüş, ani 

ishaller ve ölümle sonuçlanabilen karaciğer hastalıklarına maruz kalmayacaklardır. Alımı gerçekleştirilmiş olan 

bu makinalar ile mısır silajı 500’er kg. halinde hava almayacak şekilde sıkıştırılarak streçlenecek ve mısır silajı 

çürüme ve bozulmalara karşı korunmuş olacaktır.  

https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZUoHil4FSEFxcavMmwNy2r0QRQ1NXfxawPQWutIU1t5HvYYcIZOlG43KK3ZkQBuBrcBM1YfuXe_-oSZzgaf5htwtDdWddLxjxo80tslw689S5Fbl_p-mqwgzaGnk5EOWio_w5kDVWEwdAsocZjd2RQyd2zGXVJHWlftoKj7UrvpbTD_FR8PZ9X92PIZAxLBzno&__tn__=-%5dK-R
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Proje kapsamında çiftçilerimize 12 ton silajlık mısır ve 10 ton silajlık soya tohumu dağıtımı 

gerçekleştirilerek yaklaşık 7.000 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Hasat sezonu yaklaşmakta olup tüm 

üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı hasatlar dilerim” dedi. 

Programa İl Müdürümüz SAĞLAM, DOKAP Başkan Yarımcısı Şeref DEMİR, Havza Belediye Başkanı 

Sebahattin ÖZDEMİR, Ladik Belediye Başkanı Nurhan YAPICI ÖZEL, Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir 

KAYAN, Havza MHP İlçe Başkanı Ferhat GÜLTEKİN, Ladik AK Parti İlçe Başkanı Recep DİRİCAN, 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Bafra Ziraat Odası 

Başkanı Osman TOSUNER, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat DEMİR, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun 

GENÇ, İlçe Müdürlerimiz, üreticilerimiz ve teknik elemanlarımız katılmışlardır. 
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Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi 

İşlemi Başladı 
 

Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik 

26/2/2018 tarihli 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 başlanmıştır. 

11.08.2021 tarihinde İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 

Müdürü Rukiye PINAR eşliğinde Şube Müdürlüğümüz teknik elemanı tarafından ilk mikroçip uygulaması 

gerçekleştirilmiş olup İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili yaptığı açıklamada: 

“Resmi Gazetede yayınlanan karar gereği, 31.12.2021 tarihine kadar her yaştan sahipli köpeklere 

mikroçip uygulanarak, yönetmelikte belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın kayıt işlemleri yapılarak 

kimliklendirileceklerdir. Sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemleri Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 

Kimliklendirme işlemleri İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve İlimizde serbest Veteriner Hekimlik 

hizmeti veren Veteriner Hekimler tarafından yürütülecektir. Köpek sahiplerinin 01.01.2022 tarihine kadar 

köpeklerini kimliklendirmesi zorunlu olup, cezai yaptırıma uğramamak için bu tarihe kadar İl/ İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlükleri veya serbest Veteriner Hekimlere başvurmaları gerekmektedir.  

Kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi, başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan 

hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt 

altına alınması amaçlanmaktadır. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve 

veri tabanına kaydedilecektir. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev 

hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecektir. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip 

uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecektir. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait 

tüm hastalıkları kayıt altına alınacaktır.” dedi. 
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İlimizde Ari İşletme Sayısı Artıyor 

 
 

İlimizde, Ari İşletme Sertifikası almış olan Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde 3 adet işletme 

bulunmaktayken; Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan 380 baş kapasiteli 

Samet Süt ve Et Ürünleri Hayvancılık Tarım İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi‘ne ait işletmenin de 

23.09.2021 tarihinde sertifika almaya hak kazanmasıyla İlimizde Ari İşletme Sertifikası verilen işletme sayısı 4 

olmuştur. Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası‘nı İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM işletme sahibi 

Yalçın DEMİR‘e makamında takdim etmiştir. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Amacımız ilimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi Ari 

İşletme statüsüne almaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemizde görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır 

Brucellozu Hastalıkları ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının 

korunması amacıyla Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı 

yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı 

yapabilmesinin temelini teşkil etmektedir. 

Hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, Tüberküloz ve 

Brucelloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları 

belirlenen hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari İşletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere İlişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince Ari 

İşletme Sertifikası alan Süt Sığırı İşletmelerinde bulunan tüm sığırlara 2020 yılı için hayvan başına 450 TL 

destekleme ödemesi ve ilave olarak onaylı Süt Çiftliklerine ise, hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi 

yapılmaktadır. 2021 Yılı için destekleme miktarları henüz yayınlanmamıştır.” dedi. 
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İlimizde  

Sonbahar Şap Aşılama Programı Başladı 

 
2021 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 

Sonbahar Şap Aşılama Programı, 1 Eylül 2021 tarihinde ülke genelinde başlatılacak olup,15 Kasım 2021 

tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. İlimizde ise aynı Program 16 Ağustos 2021 tarihi itibari ile başlamıştır. 

 

2021 yılı Kurban Bayramının Temmuz ayına denk gelmesi, kurbanda satılamayan hayvanların 

pazarlardan geri dönmesi, bu hayvanların şap hastalığını taşıma ve yayma riskinin bulunması, şap aşısı ile 

aşılanmış ancak aşılamasından 6 ayı geçmiş ve bağışıklık düzeyi düşen hayvanların bir an önce Şap aşısı 

uygulanarak bağışıklık düzeylerinin yükseltilmesi ve bu hastalığın riskinin bulunduğu illerde bir an önce aşılama 

faaliyetinin başlatılması önem arz etmektedir. 

 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Şap 

Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, 

büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. 

Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Hastalıktan 

korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka 

yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en 

az 2 kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın da son 6 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir.   

 

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

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

2021 yılı için 15.203 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların 

sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. 

 

Aşılama Programı; İlçe Müdürlüklerimizce yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı 

yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Hayvan yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği yoğun ilgi, İlimizde Şap ile mücadelemizi 

kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur.” dedi. 
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Samsun’da Hayvancılık İşletmelerine Destek 

 
 

20/05/2021 tarihli ve 3999 sayılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Hayvancılık 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

ve proje uygulanmaya başlamıştır. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili açıklamasında; “Büyükbaş ve 

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 

İlimizde en az 1(bir) yıldır aktif olarak bulunan ve Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan 

yetiştiricilerimiz, 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Proje başvurularını yapmıştır. Başvurusu uygun yapılmış 

58 adet projenin tamamı Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

Onaylanan toplam 58 proje ile 56 adet yem hazırlama makinası, 2 adet seyyar süt sağım makinası ve 2 

adet hayvan kaşıma ünitesi olmak üzere 60 adet makine ve ekipmana hibe desteği verilecek olup, yetiştiricilerimiz 

1.705.480 TL hibe ödemesi yapılarak desteklenecektir. 

Proje kapsamında alınacak makine ve ekipman ile İlimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin 

altyapıları geliştirilerek, hayvansal üretimde verimlilik ile kalite arttırılacak ve modern hayvancılık işletmelerine 

dönüştürülmesi sağlanacaktır.  

Desteklenen hayvancılık projelerinin Samsun tarımına ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni 

ederim.” dedi.  
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Yerel 

Düzey Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Çalışma Grubu Operasyon Planı Toplantısı 
 
 

2014 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı ile Merkezde 

bakanlığımız, yerelde ise İl Müdürlüğümüz Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Operasyon Planı Ana 

sorumlusu olarak görevlendirilmiştir.  

 

Bu çerçevede olası afetlerde yapılacak çalışmalarda Kurumumuzun destek çözüm ortağı olarak 

belirlenen diğer kurum ve kuruluşlarla konuşlanma alanı olarak belirlenen İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda 17/08/2021 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürü 

Sayın Levent UÇARLI ve AFAD TAMP sekreterya personeli ile Destek Çözüm Ortağı olarak davet edilen 

kurum ve kuruluşlar katılım sağlamıştır.  

 

Toplantımızın açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Sayın İbrahim SAĞLAM: “Yerel Düzeyde Tarım 

ve Orman Operasyon Planımızı, olası afetlerde siz değerli kurum ve kuruluşlarımızla birlikte icra edeceğiz. 

Devletimizin ve kurumlarımızın tüm imkânlarını milletimizin hizmetine sunarken; çiftçilerimizin ve 

vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek için seferber olacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki 

Devletimiz, milletimiz ve kurumlarımız her türlü afetin üstesinden gelebilecek imkân ve güce sahiptir. Afetler, 

maalesef ülkemizin bir gerçeğidir ve bu minvalde her türlü kötü senaryo ve olasılığa karşı planlamalarımızın, 

ekiplerimizin hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapmış 

olduğumuz bu tür toplantılar da bu amaca hizmet etmektedir. 

 

Bu vesileyle yapılacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını dilerken; Ülkemizde meydana gelen 

büyük orman yangınları ve Karadeniz Bölgemizde meydana gelen sellerde vefat eden vatandaşlarımıza rahmet 

diliyor, Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu millete başka acı, afet 

göstermesin.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

 

Daha sonrasında, operasyon planı gözden geçirilerek, İl Müdürlüğümüz ve Destek Çözüm Ortağı kurum 

ve kuruluşların bu noktadaki görev ve sorumlulukları hatırlatılmıştır. Destek Çözüm Ortağı kuruluş temsilcileri, 

öneri ve görüşleri ile toplantımıza katkı sağlamış, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Levent UÇARLI’nın 

genel değerlendirmesi ile toplantı sona ermiştir. 
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Samsun Sularına Rekor Düzeyde  

Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen Su Kaynaklarının 

Balıklandırılması Projesi kapsamında, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 

tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 1.600.000 bin adeti 24 ve 25 Ağustos 2021 tarihlerinde İlimizde 

bulunan Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu 

Barajları ile İlçelerimizde bulunan tüm göl ve göletlerimize amatör balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşımızın 

katılımı ile bırakılmıştır. 

 

İç Sulardaki su ürünleri populasyonunun artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan balıklandırma 

çalışmaları kapsamında Samsundaki göl, gölet ve barajlara bu sene önceki yıllara nazaran rekor düzeyde toplam 

1.600.000 bin yavru sazan balığı bırakıldı.Göl ve Göletlerimizin balıklandırılması sırasında değerlendirmelerde 

bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı açıklamada; Projenin, su 

kaynaklarının korunarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının 

takviyesi amatör balıkçılık turizmine katkı sağlamasının hedeflendiği ve gelecek nesillere aktarılması 

hedefiyle göl, gölet ve barajlarda yürütüldüğünü söyledi. 

Akarsu ve göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığını 

vurgulayan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki mevcut balık 

varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık ürünlerinin artırılması ve vatandaşların hayvansal protein 

ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Ortalama 3- 5 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3- 4 yıl 

sonra avlanabilir asgari boy olan 40- 50 cm’ye ulaşacağını belirten İl Müdürümüz SAĞLAM, balıklandırma 

çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ettiklerini 

kaydederek; 

“Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra avcılıkta belirlenen yasak 

ve sınırlamalara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çok 

önemlidir” dedi. 
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Etçi Ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması 

Projesi Kapsamında 

 Jersey Suni Tohumlama Uygulaması 

 

 

Bakanlığımızca 2021 yılında başlatılan 2021A03- 168656 no'lu "Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi"nin 

alt faaliyeti olan Suni Tohumlamanın Geliştirilmesi kapsamında yürütülen "Etçi ve Kombine Irkların 

Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP)” ile İlimizde ayrıştırılmış dişi jersey ırkı suni tohumlama uygulaması 

propkolü; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer 

BAYKUT tarafından 16.09.2021 tarihinde imzalandı.  

 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama 

uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle; kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış 

sağlanması ve yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, bölge ve ülke ekonomisine olumlu 

katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak olan 

tohumlamalar, çalışma alanları kapsamında olan Havza, Vezirköprü, Bafra ve Kavak ilçeleri, bu ilçelere bağlı 

komşu ilçeler ve mahallelerinde uygulanacaktır. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında 

yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmayacaktır.” dedi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZXK2qRiXtHOMDYa8sT0Y5UI-2vhzY7NBaIv2tVcqDL_P4Ko6CVUvP92iMB3FHXGyX30uzFgAZSqvLWGPUa5w12qDBQKUvjxBLEBOrslNPrdnT7hW8i6IVkrXlvmMttL3mrSh8BVs2UXrx0LUgs8HMpI4drjk5UCnlO5-SWtpmON3Y6oppDw6hhwM-SeNpMHHE0&__tn__=-%5dK-R
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Kışlık Sebzede Tarla Okulu Çalışması 

 
Bakanlığımız Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele ile Entegre 

Mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla; 27.09.2021 Pazartesi günü, İlimiz Bafra İlçesi Kaygusuz Mahallesinde 

Kışlık Sebze Üretiminde Hastalık ve Zararlılar ile Mücadele Örnek Çiftçi Tarla Okulu çalışması yapıldı. 

Etkinliğe; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel 

Müdürlüğü’nden Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin DİLBER ve Şube Müdürü Cahit Coşkun 

ALTUNOĞLU, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Bafra Ziraat 

Odası Başkanı Osman TOSUNER, Bafra Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Yaşar CAYMAZ, Bafra Tahıl 

Üreticileri Birlik Başkanı Hasan TOKER ile Amasya- Çorum- Tokat- Sinop- Ordu- Giresun İl Tarım ve Orman 

Müdürlükleri, Bafra- Ondokuzmayıs- Alaçam- Yakakent- Çarşamba- Vezirköprü ve Havza İlçe 

Müdürlüklerimizden temsilcilerle üreticiler katılım sağlamıştır.  

Çiftçi ve uzman birlikteliğinin hedeflenerek gerekli bilgilendirmenin uygulayıcı ve araştırmacı uzmanlarca 

yapıldığı çalışmada, İl Müdürlüğümüz ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden konuyla ilgili 

uzmanların katılım sağladığı ortak bir çalışma yürütülmüştür. Kışlık Sebze Üretimi ile ilgili bilgilendirmeyi Bafra 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Muharrem NAS yaparken, Kışlık Sebze Hastalık ve 

Zararlıları ile ilgili bilgilendirmeyi Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 

Şube Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Feride BAŞ gerçekleştirmiştir. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü’nden Nagehan ÇİL TURGUT, Abdullah BALTACI, Ümit ESER ve Mansur ULUCA da konu uzmanı 

olarak katılım sağlamışlardır. 
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Etkinlikte bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Dünyada 

tarımı yapılan bitkilerde hastalık ve zararlılar ile meydana gelen ürün kaybı % 35 olarak hesaplanmıştır. İşte bu 

noktada devreye giren Entegre Mücadele ise, zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevreyle ilişkilerini 

dikkate aldıktan sonra uygun olan tüm mücadele yöntemlerini ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, 

zararlıların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir ‘zararlı yönetim sistemi’dir. 

İlimizde toplam sebze üretimi 756 bin ton civarında olup, kışlık sebze üretimi ise son veriler itibarıyla 95.294 

dekarda 331.901 ton olarak gerçekleşmiştir.  

Samsun İlimiz, kışlık sebze üretim alanlarının % 14,27’sine sahipken, Türkiye toplam üretiminin de % 

18,03’ünü karşılanmaktadır. İlimizdeki kışlık sebze üretim alanlarının % 84,2’sini ve üretimin de % 91’ini Bafra 

ilçemiz teşkil etmektedir. Ürün bazında bakacak olursak; kırmızı lahana ve turp üretiminde 1., beyaz lahanada 2., 

pırasada 3., karnabahar ve brokolide 4. sırada olduğumuz kışlık sebze üretiminde; 2020 üretim sezonunda yapılan 

ihracat sayesinde İlimizde yetiştirilen kışlık sebzelere yurtdışı/ yurtiçinden talebin artması ve fiyatların da 

yükselmesi ile birlikte üreticilerin ekonomilerine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 

Samsun’umuzda sebze üretim alanlarında entegre mücadele yöntemlerinin benimsenmesini sağlamak 

amacıyla düzenlenen bu TARLA OKULU eğitimimizle; zirai mücadele, ekonomik zarar eşiği gibi kavramlar 

yönüyle üreticide farkındalık oluşturulması, ürünlere göre ana hastalık ve zararlıların tanınması, ürün ve zararlı 

organizmaların biyolojik dönemlerine göre izlenmesi; kimyasal mücadeleden önce alınması gereken tedbirler, 

mücadele esnasında dikkat edilecek hususlar, üretim sırasında kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması bilinci gibi 

konuların üreticilere aktarılması hedeflenmiştir. Katılımcılara ilgi ve alakaları için teşekkür eder, hayırlı uğurlu 

olmasını dilerim.” dedi. 
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Hayvanlar Susuz Kalmasın Projesi 
 
 

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen “Hayvanlar Susuz Kalmasın 

Projesi” kapsamında; İlimiz Ondokuzmayıs, Alaçam, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme, 

Vezirköprü ilçelerindeki 60 mahallemizde bulunan meralara 300 adet suluğun dağıtımı ve montajı yapılmıştır.  

Proje kapsamında, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teknik elemanları ile İl Müdürlüğümüz 

teknik elemanlarının ortak katılımıyla Terme İlçesi İmanalisi Mahallesi, Çarşamba İlçesi Akçatarla, Kaydan ve 

Yukarıdikencik Mahalleleri, 19 Mayıs Engiz Mahallesi, Bafra İlçesi Elifli, Harız Mahalleleri ve Alaçam İlçesi 

Gökçeboğaz Mahallelerinde sulukların yerinde kontrolleri yapılmıştır. 

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

SAĞLAM; “Hayvan ve mera varlığımız dikkate alınarak İlimizdeki 60 mahallede uygulanan Hayvanlar Susuz 

Kalmasın Projesi sayesinde yaz aylarında meralarda içme suyu sıkıntısı yaşayan hayvanlarımızın susuzluk 

problemini ortadan kaldırmış olduk. Projemizi destekleyen ve finanse eden DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanımız Hakan GÜLTEKİN’e ve ekibine teşekkürlerimi iletiyor, Projemizin üreticilerimize hayırlı uğurlu 

olmasını diliyorum.” temennilerinde bulundu. 
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Hayvan Sağlığı Değerlendirme Toplantısı  

İlimizde Yapıldı 

 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolüne yönelik çalışmalara ilişkin 

değerlendirmeler yapmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 

Karantina Daire Başkanı Bayram SERTKAYA Başkanlığında, Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne 

bağlı 9 ilin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.  

Toplantı; Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, Su Ürünleri ile bu birimlerin Şube Müdürleri, Enstitü Müdürü 

ve bahsi geçen 9 ildeki Hastalıktan Ari İşletmelere ilaveten (Bruselloz, Tüberküloz, Turkvet ve Veteriner Bilgi 

Sistemi (Vetbis) ve Hayvan Refahı konularından) sorumlu personelin katılımı ile Samsun Zirai Karantina 

Toplantı Salonunda 21- 22 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. 

 Şap, PPR, LSD, Kuduz, Tüberküloz ve Brusella Hastalığının eradikasyonu, hastalık ile mücadele 

stratejisinin belirlenmesi, hayvan hareketlerinin kontrolü, Trakya’ya yapılacak hayvan sevkleri gibi konularda 

görüş alışverişinde bulunularak, 2021 yılı aşılama programları konusunda yapılan çalışmaların değerlendirildiği 

toplantıda bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Bildiğimiz üzere hayvanlar ve hayvansal ürünler aracılığıyla insanlara geçen (Zoonoz) hastalıklar 

nedeniyle hayvan sağlığı toplum sağlığını da yakından ilgilendirmektedir Dolayısıyla, hayvan sağlığının güvence 

altına alınamadığı bir ortamda, insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek de mümkün değildir. 

Hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında sağlık personelimizin önemli sorumlulukları 

bulunmaktadır. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve eradike edilmesi yanında, hayvanların 

kimliklendirilme ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının 

sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesi, hayvancılığın 

geliştirilerek hayvansal üretimde verimliliğinin artırılması veterinerlik hizmetlerinin en önemli hedeflerindendir.  

Kurumlar arasındaki etkin koordinasyon ve işbirliğimiz sayesinde, hayvan sağlığını korumak suretiyle 

salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla etkin bir şekilde mücadele ederek Ülkemizde ve İlimizdeki hayvancılık 

faaliyetlerinin daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla bu tür toplantıların devam ettirilmesi 

sorunların çözümlenmesinde katkı sağlayacaktır. Bu söylediklerimiz ışığında sağlıklı ve bereketli bir üretim 

sezonu diliyorum.’’ dedi. 
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Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması 

Projesi Kapsamında 

Jersey Suni Tohumlama Uygulaması İlimizde Başladı 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan 2021A03- 168656 no'lu "Hayvancılığın 

Geliştirilmesi Projesi"nin alt proje faaliyeti olan Suni Tohumlamanın Geliştirilmesi Kapsamında "Etçi ve Kombine 

Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) ile ilimizde ayrıştırılmış dişi Jersey ırkı suni tohumlama 

uygulaması başlamıştır.  

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından İlimize gönderilen proje ödeneğinden, ilk etapta 1200 

doz cinsiyeti belli sperma ve gaz alımı gerçekleştirilmiş, Projede görevli serbest veteriner hekimlere spermaların 

dağıtımı yapılarak serbest veteriner hekimler tarafından uygulanmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Çarşamba ilçesi Şenyurt 

Mahallesinde hayvancılık yapan bir işletmeyi ziyaret etti. İl Müdürümüze bu ziyareti sırasında; İl Müdür 

Yardımcısı Bekir KARAOSMANOĞLU, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR ve 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği şube personeli eşlik etti. İşletmede kızgınlık dönemine gelmiş jersey ırkı ineğe, 

projede görevli Serbest Veteriner Hekim Ali OSMAN TOMBUL tarafından suni tohumlama yapıldı.  
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İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: “Etçi ve Kombine Irkların 

Yaygınlaştırılması projesi kapsamında ilimizde uygulanan Jersey Suni Tohumlama Projesi, ilimiz tüm ilçelerinde 

sahada uygulanmaya başlamıştır. Proje, İlimizde Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasına bağlı serbest 

Veteriner Hekimler tarafından uygulanacaktır. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında 

yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmayacaktır. Etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama 

uygulamaları yaygınlaştırılarak kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanması ve 

yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirin artırılması, Bölge ve Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması 

amaçlanmaktadır. Jersey ırkı ve melezlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Karadeniz Bölgesindeki Proje illerinde 

Jersey popülasyonunun korunması ve ıslahına yönelik Jersey ırkı boğaların sperması ile suni tohumlama 

uygulaması yapılabilecektir. Hayvansal üretimden elde edilen gelirin arttırılması, üreticilerin ellerinde bulunan 

düşük verim özelliklerine sahip Jersey ve Jersey melezi ırkların yüksek verim yeteneklerine sahip sütçü sığır 

ırklarına çevrilmesi ile sağlanabilir. Bunu suni tohumlama ile sağlamak hem kolay uygulanabilecek hem de düşük 

maliyetli olacaktır. İlimizde son yıllarda yapılan Jersey suni tohumlama sayılarında ciddi bir azalış olduğu 

görülmektedir. Cinsiyeti belli dişi Jersey spermalarının kullanılmasıyla Jersey ırkı yapılan suni tohumlama 

sayısının, doğan yüksek süt verimli dişi buzağı sayısının ve ileride anaç olarak kullanılacak Jersey inek sayısının 

arttırılması projenin hedefleri arasındadır. 

Bu Proje sonucunda elde edilecek sütçü özellikli dişi buzağılardan yetiştirilecek damızlık sığırlar sayesinde, 

ilimizde et ve özellikle süt üretiminde belirgin bir artış elde edilecek, böylece üreticilerimizin en önemli geçim 

kaynağı olan hayvancılık sektöründen sağlayacakları gelir artmış olacaktır.” dedi.  
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İlkadım’da Yem Bitkileri Tohum Dağıtımı 

Gerçekleştirildi 
 

 Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman 

Projesi kapsamında hazırlanan “Hayvana Gıda, Toprağa Deva, Çiftçiye Sefa Projesi” bünyesinde % 75 Bakanlık 

destekli, % 25 çiftçi katkılı 20.000 kg. Yem Bezelyesi, 6.500 kg. Korunga ve 3.000 kg İtalyan Çimi (süt otu) 

tohumluğu dağıtımı, bugün yani 05.10.2021 tarihinde İlimiz çiftçilerine yapılmıştır. 

 

İlkadım İlçemize bağlı Kadamut Mahallesinde düzenlenen Programa; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 

İlkadım İlçe Belediye Başkanı Necattin DEMİRTAŞ, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit ERBİN, Samsun 

Ziraat Odaları Koordinatörü ve İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, İlkadım İlçe Müdürü Fevzi 

ÇALIŞICI, Samsun Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Hüseyin YILDIRIM, İlkadım Muhtarlar Derneği Başkanı 

Murat ŞAHİN, İlçe ve Şube Müdürleri, Teknik Elemanlar ile muhtarlar ve çiftçiler katılmışlardır. 

Dünyayı etkileyen Covid-19 salgınından dolayı birçok sektörün durma noktasına geldiğini, ancak sağlık ve 

tarım sektörünün faaliyetlerini sürdürdüğünü, dolayısıyla gıda ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

gördüklerini ifade eden İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuşmasının devamında: “İlimize bağlı 17 İlçemizde 

yürüttüğümüz İlçe Sektör toplantıları ile, Samsun’da Tarımsal Üretim Planlanması yeniden yapılarak İlimizde 55 

hedef belirlenmiş ve bu hedeflerin yerine getirilmesi durumunda, hali hazırda 9 milyon TL olan Tarımsal 

Hasılanın 18 milyon TL’ye çıkarılacağı öngörülmektedir. 
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Samsun İlimizde 397.000 büyükbaş hayvanla 260.000 küçükbaş hayvanımız ve 1.250.000 ton kaba yem 

ihtiyacımız olup, bu kaba yem ihtiyacımızsa; 600.000 dekar yem bitkisi ekilişinden, 160.000 dekar mera 

alanlarından, otlatmaya açık orman alanları ve fındık bahçelerinden, bitkisel atıklardan, sap ve samanlardan 

karşılanmaktadır. DOKAP idaremiz ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında, Bafra, Lâdik ve Havza 

İlçelerimize Silaj Paketleme makineleri verdiğimizi ve bu projelerimizin devam edeceğini, diğer İlçelerimizin de 

bu imkânlardan faydalanabilmesinin sağlanacağını bu vesile ile ifade edelim. Bu süreçlerde İlçe Belediye 

Başkanlıkları, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve diğer kurumlar ile birlikte Tarımsal alanda işbirliği ve uyum 

içerisinde çalışmaktayız. 

 

Halen, bulunduğumuz İlkadım İlçemizin, 7.840 büyükbaş ve 5.267 küçükbaş hayvan potansiyeli mevcut 

olup kaba yem ihtiyacı ise 28.600 tondur. İlçemizde 2020 yılında 7.140 da yem bitkisi ekilişi yapılmış ve bu 

ekilişten 10.198 ton yem bitkisi elde edilmiştir. Kullanıma uygun 8.155 dekar mera alanı bulunmakta, ayrıca 

34.860 dekar otlamaya açık orman alanı bulunmaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretime yönelik destekleme ve 

hibe programlarıyla, sırtındaki yükü hafifletilmeye çalışan 93 çiftçimize 2020 yılında 1.551 da alan için 92.613 TL 

yem bitkisi desteği ödemesi gerçekleştirilmiş ve bu yıl 7.140 dekarda ekilişi yapılan yem bitkilerinin de Tarım 

Bilgi Sistemine dâhil edilebilmesi için gerekli gayret ve çabayı sarf etmekteyiz. 
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Hayvancılık sektörümüzün en önemli gideri malumunuz yem maliyetleri olup üretim maliyetinin yaklaşık 

% 70’lere varan kısmı da yem giderleridir. Bakanlığımız tarafından Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi 

amacıyla 2020 yılında İlkadım İlçemizde toplam 1.060 da alanda ekilmek üzere 1.800 kg Silajlık Mısır, 300 kg. 

Yonca ve 1.000 kg Yem Bezelyesi tohumu hibe edilmiştir. 2021 yılı İlkbahar döneminde 350 kg Yonca 

tohumluğu, bugün bu programda 750 kg Yem bezelyesi ve 1.000 kg Korunga tohumluğu dağıtımı yapılarak 

toplam 275 dekar alanda yem bitkileri üretimi planlanmıştır. 

2022 yılı için de proje çalışmalarımız devam etmektedir. Dağıtımını yaptığımız Yem Bezelyesi ve 

Korunga tohumluklarımızın üreticilerimize hayırlı olmasını diler, bereketli bir sezon dilerim.” dedi. 
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Fındık Bahçelerinde Ekim Ayı Çalışmaları ve 

Mayıs Böceği Mücadelesi 

 
 

► Mayıs böceği mücadelesi için Ekim ayı ortalarına kadar toprak ilaçlaması yapılabilir.  

► Bakteriyel yanıklık hastalığı mücadelesine yönelik ilaçlama yapılır. 

► Fındık ocaklarında budama ve kök sürgünü (ışkın) temizliği başlar. 

► Hasat artığı ve dökülen yapraklar temizlenerek bahçeden uzaklaştırılır. 

► Fındık bahçelerinde analiz amaçlı toprak numuneleri alınır. 

Mayıs böceği erginleri 2,5- 3,0 cm boyunda, genellikle kızıl kahverengi görünüştedir. Yumurta oval, krem 

renginde ve 2 mm boyundadır. Larvalar kıvrık, tombul ve beyazdır. Tam gelişmiş larvanın boyu 4–4,5 cm 

kadardır. Larva halk arasında “kadı lokması” veya “manas” olarak isimlendirilir. Pupa koyu kahverengi renklidir. 

İlkbaharda genellikle Nisan ve Mayıs aylarında toprak sıcaklığının 12 °C ve toprak neminin de % 15 - 25 

civarında bir seviyeye ulaşması ile önce ergin erkekler sonra dişiler topraktan çıkar. Çıkış 18-20 gün devam eder. 

Güneş battıktan sonra uçuşarak ağaçlar üzerine konar ve bitkilerin yaprak ve çiçekleri ile beslenirler. Erginler 

topraktan çıktıktan 15- 30 gün sonra yumurtlama olgunluğuna gelirler ve tepelerden alçaklara doğru yumurtlama 

uçuşu başlar. Çiftleşen dişiler yumurtalarını özellikle 2- 3 yıl işlenmemiş ve üzeri hafif otlanmış bahçelerde, 

toprağın 15- 25 cm derinine, 25- 30’luk gruplar halinde koyarlar.  

Bir dişi ortalama 60 yumurta bırakır. Yumurtaların kuluçka süresi ortalama 30 gündür. Çıkan larvalar 

toplu halde yaşayıp otların köklerini kemirir ve 2 ay sonra gömlek değiştirerek ikinci dönem larva olurlar. İkinci 

dönem larvalar birbirinden uzaklaşır ve oburca beslenirler. Sonbaharda kışı geçirmek üzere toprağın derinliklerine 

inerler. Bu derinlikte Karadeniz Bölgesi için nemden çok toprak sıcaklığı etkilidir. Bu derinlik fındıkta yaklaşık 

50 cm kadardır. Mart ve Nisan’a kadar devam eden hareketsiz dönemden sonra önemli zararlar yapacak bir 

beslenme başlar ve Haziran ayı başlarına kadar devam eder.  

Daha sonra bir gömlek daha değiştirerek üçüncü 

dönem larva haline gelirler. Üçüncü dönem larva süresi 

1 yıldır ve bu dönemde önemli zararlar yapar. Kışı 

toprağın 60 cm kadar derinliğine inerek geçirirler. 

Temmuz ayında toprak yüzeyinden 15- 35 cm derinde 

topraktan bir yuva içerisinde pupa olurlar. Eylül ayında 

ergin hale geçen pupalar yuvayı terk etmeyip ertesi 

ilkbahara kadar burada bulunurlar. Üç yılda bir döl 

verir. Erginler yaprak ve çiçekler üzerinde beslenerek 

zarar yaparlar. Yoğun olarak bulundukları meyve ve 

orman ağaçlarını yapraksız bırakabilirler. Fakat zifin 

(Orman Gülü) bitkisinin fazla bulunduğu yerlerde bu 

çiçekleri tercih etmelerinden dolayı kültür bitkilerinde zararlı durumuna geçmezler.  

Larvalar, ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yakın otların kökleri üzerinde beslendiklerinden fındıktaki 

zararları çok önemli değildir. Fakat ikinci döneme geçen larvalarda gelişme hızlanır ve buna bağlı olarak ta, 

aldıkları besin miktarı artar. Aynı zamanda daha derinlere indiklerinden, ot köklerinden uzaklaşıp fındık  
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kökleriyle beslenmeye başlarlar. Fındıkta 1 cm çapına kadar olan köklerini kolayca koparıp kökleri tahrip ederler. 

Daha sonra oluşan cılız sürgünler yaz sıcaklarında hemen kurur. Larvaların üçüncü dönemdeki zararı ikinci 

dönemdekinden daha şiddetlidir. Bazı bahçelerde % 50 dolaylarında zarar yaptığı saptanmıştır. Mayıs böceği 

larvalarının köklerde ve ocaklardaki zararı tüm fındıklıklarda yaygın olarak görülür. Ancak lokal alanlarda 

mücadeleyi gerektirecek yoğunluktadır. 

Erginler görüldükleri zaman toplanıp 

öldürülmelidir. Civarda zifin bitkisi varsa, erginler bu 

bitkinin çiçekleri üzerinde toplandıklarında yakalanıp 

öldürülmelidir. Bahçelerin işlenmesi sırasında, larvaları 

toplayıp öldürmek, yoğunluğun düşmesi bakımından 

önemlidir. Fındık bahçelerinde kullanılan hayvan gübresi 

ve zuruf artıkları ile zararlıyı fındık bahçelerine 

bulaştırmamak ve popülasyonlarını arttırmamak için, bu 

tip gübre ve artıklar açık alanlarda uzun süre 

bekletilmemelidir. Bu zararlının temiz bahçelere 

bulaşmasının en önemli nedenlerinden biri de farkında 

olmadan bulaşık olan hayvan gübrelerinin kullanılmasıdır. 

Bu nedenle farklı yerlerden alınan hayvan gübrelerinin 

kullanılması durumunda bu zararlı bakımından temiz 

olduğundan emin olunduktan sonra bu gübreler 

uygulanmalıdır. 

Kimyasal Mücadele İlaçlama Zamanı: Zarar görülen bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için 

larva yoğunluğunun tespit edilmesi gereklidir. Bunun için 25 cm’ye kadar toprak derinliğinde larva aranır. 

Yoğunluk kısa mesafelerde büyük değişiklik gösterebildiğinden örneklemelerde buna dikkat edilmelidir. 

Örneklemelerde 50x50 cm boyutlu çerçeveler kullanılır. Bahçe büyüklüklerine göre örnekleme sayıları belirlenir. 

Bunun için; 

1-10 da büyüklükteki bahçelerde 16 çerçeve, 

11-30 da büyüklükteki bahçelerde 24 çerçeve, 

30 da’dan büyük bahçelerde 32 çerçeve atılır. 

Çerçeve içindeki toprak 25 cm derinliğe kadar alınıp, 

içindeki larvalar sayılır. Elde edilen rakamlardan 1 

m²’deki ortalama larva sayısı bulunur. Eğer 1 m²’de 

(4 çerçeve) 3 veya daha fazla larva bulunursa 

kimyasal mücadeleye karar verilir. Kimyasal 

mücadele larvalar toprak yüzeyine yakınken, 

ilkbaharda Mayıs-Haziran aylarından itibaren Ekim 

ayı ortasına kadar olan süre içinde yapılabilir. Hava 

sıcaklığı henüz uygun durumdayken ve larvalar 

toprak yüzeyine yakınken ve toprak bu aylarda, 

ilacın karıştırılması için en uygun durumda iken; 

Fındık ocak başına tavsiye edilen ilaç miktarı 10 lt su 

ile karıştırılarak taç izdüşümüne verilir. 
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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, üreticilerimizin fındık yetiştiriciliğinde Ekim ayı bakım çalışmalarını 

geciktirmeden ve mayıs böceği mücadelesini yukarıda anlatıldığı gibi tekniğine uygun biçimde yapmaları 

gerekmektedir. Öncelikli olarak çevre ve insan sağlığını gözeten kültürel önlemler ve mekanik mücadele 

yöntemlerini uygulamak suretiyle mayıs böceği mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Üreticilerimiz, düzenli 

olarak ve sık aralıklarla bahçelerini kontrol etmeleri halinde, hastalık ve 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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Kadın Kooperatifçiliği İçin Yol Haritaları 

Eğitim Programı 

 

Kadın Kooperatifçiliği İçin Yol Haritaları Eğitim Programı; 30Ağustos- 03Eylül 2021 tarihleri arasında, 

Eğitimci Cüneyt ÖRKMEZ’in sunumuyla, İlimiz Anemon Otel Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan Eğitim Programına; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin 

BALCI, Ticaret İl Müdürü Kürşat TURPÇU ve kooperatif temsilcileri katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************** 

Ana Arı Dağıtım Töreni 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra ilçemizde gerçekleştirilen "Ana Arı Dağıtım Töreni"ne katıldı.  

Üreticilerimize teslimatın gerçekleştirildiği törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Bafra 

Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Arıcılar Birliği Başkanı Rasim 

KAPLAN, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, İlçe Müdürümüz 

Mehmet GÜREŞ, teknik elemanlarımız ve yetiştiricilerimiz katılım sağlamışlardır. 

  

https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZVH4Cw_45GLu4hEmWpwLRV9nH2ESFOmpR16WeM3QyqdZj_U2A1k0RP7sN0C6hpWTm0C0Dis0jAH1LCa2TdfRAELVUCLcfk3cZYjGCq8FQV20v6Gl34R9RaGr7ZoP9i_4L1QcjsyIBTmBxGwhQFtTr2CgqjvPtgT0zYXqR7P78YWcV8kKWBIBZALI51uOa5YP-k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZUf5SfyBIu8p_c5xVDpqPDslJzZ9l5lsk7QSYX548TzocjOhToRhypmNA8UI1SlguqGTvVb2pBDy54woZMoL4glp8NkbTbaRgOr2L2CpEvPDgvTdK3al_Gwd3TNho-DPN8psyqVoUsCAGjZiQPqyV9zGphjDcZAcZglsIops4fEa7-gPefjpwQEkLdl6Saoijc&__tn__=-%5dK-R
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Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı Dağıtım 

Programı Gerçekleştirildi 
İlimiz İlkadım ve Atakum ilçelerimiz arasında kalan Kürtün çayı civarında yıllık 2000 tonun üzerinde 

meyve üretimi yapılan 650 dekar alandaki 100 çiftçimize Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 

temin edilen 600 adet çevre dostu biyoteknik mücadele tuzakları dağıtılmıştır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Çiftçilerimizin diğer kültürel tedbirlerle birlikte Akdeniz sineği başta 

olmak üzere tüm meyve sineklerinden kimyasal ilaç kullanmadan çevre dostu Biyoteknik yakalama tuzağı 

yöntemiyle korunacaklarını, bu vesileyle ilaç maliyetlerini azaltarak güvenilir meyve üretimi 

gerçekleştirebileceklerini söyledi. 

Özellikle Meyvecilik üretimi yapan çiftçilerimizle Akdeniz Meyve Sineği ve diğer hastalık ve zararlılarla 

ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimiz üreticilerimizle yakın istişare içinde olduklarını dile getiren İl Müdürümüz 

SAĞLAM; "Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede ve diğer tarımsal çalışmalarımıza desteklerinden ötürü 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve 

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Dr. Ali KORKMAZ ' a teşekkür ederim" dedi. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/atakum?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWub6-TJtQSx17kvY-HnemB4nbvYAkOcrmSPSYGezWK_-4lI2MKm1Pegk3jhT7HahGW5XUg1zDyHejzY8nRli3zVSTYhhqHgIcA0mYZ6N4D3wEgYkJLLEOCvpmS_N8-gq5XkiKSamE4i3Sj8zWCfrPlTg5FwS7TQhzBWUbfRjq98aacvVJAXOKKx4rQn_aISXw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ibrahimsaglam46?__cft__%5b0%5d=AZWub6-TJtQSx17kvY-HnemB4nbvYAkOcrmSPSYGezWK_-4lI2MKm1Pegk3jhT7HahGW5XUg1zDyHejzY8nRli3zVSTYhhqHgIcA0mYZ6N4D3wEgYkJLLEOCvpmS_N8-gq5XkiKSamE4i3Sj8zWCfrPlTg5FwS7TQhzBWUbfRjq98aacvVJAXOKKx4rQn_aISXw&__tn__=-%5dK-R
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Terme’de Örnek Fındık Bahçeleri Rehabilitasyonu 

Protokolü İmzalandı 

 

Terme’de Örnek Fındık Bahçeleri Rehabilitasyonu Projesi protokolü imzalandı. Etkinliğe katılan İl 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Proje kapsamında; gübreleme, ilaçlama, budama, aşılama, yeni dikim tek gövde 

ve hasat konularından oluşan farklı bölgelerde 10 adet örnek bahçe tesis edilerek Çiftçi Eğitim Toplantılarının da 

bu bahçelerde yapılmasını planladıklarını aktardı.  

 Programa; Terme Kaymakamı Metin MAYTALMAN, Terme Belediye Başkanı Ali KILIÇ, Terme Ticaret 

Odası Genel Sekreteri Emre KIZIL, Terme Orman İşletme Şefi Musa KALKAN ve Terme Ziraat Odası Başkanı 

Ferda ERGÜN' de katıldı. 
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