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Değerli üreticilerimiz,
Kış mevsiminin ortalarını yaşadığımız şu günlerde, bir yandan da yeni üretim sezonu için pek çok üründe tarla
ve ekim hazırlıkları başlamış durumdadır.
Soframızın baş tacı ekmeğin hammaddesi olan ve İlimiz tarımında önemli yer tutan Buğdayda içinde
olduğumuz günler ekim zamanı olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda üreticilerimize ekim öncesi mutlaka toprak
analizi yaptırmaları ve gübrelemeyi de bu analiz sonucuna göre yeteri kadar uygulanmalarını tavsiye ettik.
Yine, bütün ürünlerde olduğu gibi sertifikalı tohum kullanmaları ve çeşit seçiminde bölgenin iklim ve toprak
yapısı başta olmak üzere çeşidin kalitesi, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı, kışa kurağa toleransı gibi tarımsal
ve teknolojik özelliklerine dikkat etmelerini de önerdik.
Geçtiğimiz süreç içinde, Bakanlığımız kararıyla gıda denetimlerine hız vererek, zaten yıl boyu sahada olan
ilgili personelimiz eliyle 4 gün aralıksız süren denetim seferberliğini gerçekleştirdik. Malumunuz olduğu üzere,
halkımızın gıdaya erişmesi kadar sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşması da kurumsal önceliğimizdir.
Yılsonu itibarıyla, 2021 yılı faaliyetlerimiz ve hedeflerde başarı oranımızı istişare ettiğimiz Değerlendirme
Toplantımızı İlçe teşkilatlarımızla birlikte Vezirköprü İlçemizde gerçekleştirdik. Bundan başka, Samsun İli Tarım
Master Planı ve Samsun İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planının bir devamı niteliğindeki Tarımsal Üretim Eylem
Planımızı belirledik.
Buna göre; İlimizin sosyo- ekonomik yapısı, ilçelerin gelişmişlik düzeyleri, arazi varlığı ile bu arazilerden elde
edilen ürünlerin üretim değeri, Bitkisel Üretim başlığı altında İlimizde yürütülen tüm üretim konuları ve Ülkesel
ölçekte üretimde söz sahibi olduğumuz ürünler, hayvansal üretim ve hayvan varlığımız, Su Ürünleri, Süs Bitkileri,
tarıma dayalı sanayi ve tarımsal yatırımlar ele alınmış, hedefler ortaya konmuştur.
Bizler, inşallah Camia olarak önümüzdeki yıl da bütün bu karara bağlanan hedeflerin yazıda kalmaması ve
sahaya yansıması için çalışıyor olacağız. Gücümüzü sizlerden ve bize yansıttığınız enerjinizden almaktayız. Hep
birlikte bol bereketli bir üretim sezonu geçirmeyi diliyorum.

İbrahim SAĞLAM
İl Müdürü
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İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Eden Vali Dağlı:
“Samsunlu Üreticiye 18 Yılda 2,6 Milyar TL’lik
Destek”
Samsun Valimiz Sn. Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, Samsun tarımını ele almak ve İl Müdürlüğümüz faaliyetleri
ile ilgili bilgi almak üzere, dün (14.10.2021) sabah saatlerinde İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti.
İl Müdürümüz, İl Müdür Yardımcılarımız, Şube ve İlçe Müdürlerimizin hazır bulunduğu toplantıda;
özellikle Pandemi süreci ve faaliyetlerimiz hakkında Sayın Valimize ilçe ilçe ve konu konu olmak üzere detaylı
bilgi sunuldu.
Vali DAĞLI toplantıda yaptığı açıklamada: "İlimizdeki toplam 375 bin 107 hektar tarım alanının
% 59,78'inde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, % 31,89'unda ise meyve, içecek ve baharat bitkileri ekili olup;
% 3,93'ünde sebze ve % 0,02'sinde süs bitkileri yetiştirilmekte, % 4,39'u ise nadasa bırakılmış durumdadır.
İlimiz, Türkiye'de çeltik üretiminde 2'nci, soya fasulyesi üretiminde 4'üncü, tütün üretiminde 6'ncı, lahana
üretiminde 1'inci, turp üretiminde 2'nci, pırasa üretiminde 3'üncü, kırmızı pancar, barbunya, karnabahar ve bal
kabağında 4'üncü, brokoli ve ıspanak üretiminde 6'ncı, taze fasulye ve biberde 7'nci, karpuz üretiminde 9'uncu,
fındık üretiminde 2'nci, kivi üretiminde 5'inci, armut üretiminde 10'uncu, fiğ üretiminde 1'inci, yemlik bezelye
üretiminde 8'inci ve silajlık mısır üretiminde ise 10'uncu sırada yer almaktadır.
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2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine 68 bin 874 çiftçi ve 2milyon 242 bin 993 dekar arazi kayıtlı olan ilimizin
tarım arazilerinin % 60'ı ÇKS'ye kayıtlıdır. Bu kapsamda 2020 yılına ait 300 milyon TL destekleme ödemesi
gerçekleşmiş ve 2002- 2020 yılları arasında Samsunlu üreticilerimize toplam 2,6 milyar TL destekleme ödemesi
yapılmıştır. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından 21 bin 637 baş manda ile ülke sıralamasında 1'inci, 397 bin 620
toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımından ise 12. sırada yer alan ilimizin küçükbaş mevcudu 259 bin 787'dir ve
78 bin 474 arı kovanı bulunmaktadır. İlimizde, 2021 yılında toplam mera alanı 162 bin dekar olup, % 35.5'i ıslah
edilmiştir ve 9 bin 561 dekar alanda 11 mera ıslah çalışması devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Denetimlere de yer verilen açıklamanın devamında Sayın Valimiz: "9 ay içinde 22 yer ve 19 bin 908
metrekare bozulan mera alanı için 188 bin 89 TL idari para cezası kesilmiştir. İyi Tarım Uygulamaları
kapsamında 4 çiftçi ile 999 dekar alanda üretimin yapıldığı ilimizde, 2 bin 434 çiftçi ile 62 bin da alanda da
organik tarım yapılmaktadır. Su ürünlerinde ilimizde 2021 yılının ilk 9 ayında 15 bin 924 tonu avcılık ve 6 bin
341 tonu yetiştiricilikle olmak üzere toplamda 22 bin 265 ton su ürünü üretimi yapılmıştır ve toplam balıkçı
gemisi sayısı 605, balıkçı barınağı sayısı 5 adettir.
İlk 9 aylık süre içinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim elemanlarınca ilimiz sınırları dâhilinde
bulunan balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergâhları ve perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 422 adet su
ürünleri denetimi yapılmış olup, bu denetimler sonucu 92 kişi veya kuruluşa ihlali nedeniyle 396 bin 723 TL idari
para cezası uygulanmıştır. Aynı süre içerisinde gıda denetimleri kapsamında 12 bin 845 gıda ve yem işletmesine
16 bin 383 denetleme yapılmış, Alo 174 ihbara 557 kişi başvurmuş ve 37 cezai işlem uygulanmıştır. Alınan
numune sayısı bin 778 adet olup, 83 işletmeye 1 milyon 202 bin 67 TL idari para cezası kesilmiştir.
Tarımsal üretim değerinde ise; 2020 yılında 5 milyar 309 milyon 489 bin TL bitkisel üretim değeriyle
Türkiye genelinde 11. sıraya yükselen ilimiz; 2 milyar 904 milyon 744 bin TL canlı hayvanlar değeriyle 22.
sırada, 892 milyon 473 bin TL hayvansal ürünler değeriyle 23. Sırada ve toplamda da 9 milyar 106 milyon 706
bin TL ile 17. sırada yer almaktadır. " dedi.
İl Müdürlüğümüzün faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Bafra ve Çarşamba Ovaları ile
Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'un bitkisel, hayvansal ve su ürünleri konusunda pazar payı güçlü ürünlerle
üretim sağlayarak Bölge ve Ülke genelinde tarımsal faaliyet konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden
Doç. Dr. Zülkif DAĞLI: Yaşadığımız Pandemi sürecinin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere; ‘Tarım varsa
geleceğimiz var’ diyoruz. Bu bağlamda, yapılan destekler, projeler ve tarımsal eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni
teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin üretimimizi daha da artıracağı inancıyla, tüm
imkânlarımızla üreticimizin her zaman yanında olacağımızı bu vesileyle yinelemek isterim.” dedi.
Özellikle çiftçilerin karşılaştığı problemlerin ilçe müdürleri tarafından hiç beklemeden çözüme
kavuşturulmasını, çiftçileri yerinde ziyaret ederek varsa sorunlarını dinlemeleri talimatı veren Vali DAĞLI, İl
Müdürlüğümüz personelini yürüttükleri özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. İl Müdürümüz
İbrahim SAĞLAM da Sayın Valimize ziyareti için teşekkür ederek destek ve alakaları için şükranlarını bildirdi.
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Samsun İli Tarımsal Üretim ve Eylem Planı
Toplantısı
Samsun İçin 55 Tarımsal Hedef!
Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı, daha önce yapılan Samsun İli Tarım Master Planı ve Samsun
İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planının bir devamı niteliğinde olup, öngörülerin eyleme dönüştürülmesini
gündemine alan bir yapıya sahiptir.
Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzını
sağlamak şüphesiz planlı üretimden geçmektedir. Eylem planında rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım
sektörü için uygun üretim deseni ve sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bitkisel, hayvansal ve su
ürünleri üretiminin geliştirilmesi, pazar payı güçlü olan ürün/üretim desenlerinin belirlenmesi, yeni teknolojilerin
uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini kapsayan toplam 55 Hedef belirlenmiştir.

Plan çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi Binasında 12.11.2021
Cuma günü bir toplantı gerçekleştirilen Toplantıya; Samsun Vali Vekili Şevket CİNBİR, AK Parti Samsun
Milletvekili Orhan KIRCALI, CHP Samsun Milletvekili Kemal ZEYBEK, AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan
AKSU, CHP Samsun İl Başkanı Fatih TÜRKEL’in yanı sıra Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan ÇAKIR, Samsun
Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, TUYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan ÇAMAŞ, Büyükşehir Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali KORKMAZ, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN, Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Bülent TURAN, ilçe ziraat odalar başkanları, STK’lar ve
üreticilerden oluşan yoğun bir katılım oldu.
Gıda ve Tarımsal Sanayiye yönelik projelerle yatırımcıya ışık tutacak çalışmaların bulunduğu ve İl
Müdürlüğümüzce organize edilen etkinlikte ‘Samsun İli Tarımsal Eylem Planı’ tüm sektör paydaşları ve kamuoyuna
tanıtılmış oldu. Toplantıda konuşan Samsun Vali Vekili Şevket CİNBİR: “Karamsarlığa gerek yok. Gelecek çok güzel
4
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olacak. Ufka bakmamız lazım. Geleceğe odaklanmamız, hedefleri iyi belirlememiz, planlarımızı iyi yapmamız lazım.
Çiftçisinden mühendisine, muhtarından valisine, meclis üyesinden milletvekiline herkesin bu noktada gönül birliği
yapmak durumundadır. Bu anlayışla hayatımızı kazanmaya ülkenin potansiyelini harekete geçirip çabamızı sürdürürsek
o zaman Atatürk’ün bu millete hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak bir millet
olabileceğiz. Olabileceğimize de inanıyoruz.” dedi.

Samsun’un önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten AK Parti Samsun Milletvekili Orhan
KIRCALI: “Son 17 yılda hayvansal üretim değeri yaklaşık 8 kat, bitkisel üretim değeri de 5 kat artan Samsun’umuz
yaklaşık 8 milyar liralık üretim değeriyle Karadeniz Bölgesi’nin üssüdür. İlimiz, bitkisel üretim değeriyle Türkiye’de
11.sırada, canlı hayvan değeriyle 21.sırada hayvansal ürünler değeriyle 23.sıradadır. Bu anlamda Samsun Türkiye’de ön
sıralarda yer almaktadır. Kaynaklarının etkin kullanımı, mevcut enerjinin hedeflere yönlendirilmesi ve hesap
verilebilirlik açısından planlama çok önemlidir. Biz de bu eylem planının hayata geçmesi için birlik ve beraberlikle
çalışmaya söz veriyoruz” dedi.
CHP Samsun Milletvekili Kemal ZEYBEK, kalkınma planlarının daha uzun vadeli olması gerektiğinin altını
çizerek: “Samsun, dünyanın ve Türkiye’nin en şanslı illerinden biri. Tarımda alt yapı sulamalarına gereken değeri
vermesek verimi de bekleyemeyiz. Barajlarımız iyi kullanılmıyor. Biz karı yüksek ihtiyaç duyduğumuz ürünlere
yönelmek durumundayız. Soğuk hava depoları gibi dondurulmuş ürünlerin olacağı tesisler olmalıdır. Bunları
yapamadığımız sürece tarımda kalkınma hamlesini yapma şansımız azalır” dedi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ise şunları söyledi: “Yaklaşık 9 milyarlık tarımsal
üretim değeri Samsun için yeterli değil. Bu yüzden de bu eylem planını yaptık. Amacımız çiftçimizin birim alanından
daha fazla ürün kazandırmak, mevcut kısıtlı olan kuraklığın baş gösterdiği aşamada neler yapabiliriz? Tarımsal
inovasyon ve sanayide neler yapabiliriz? 55 hedef içine bunları koyduk. Sadece fındığı üretim dışarı satmak değil,
5
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bunun hem inovasyonunu hem de tarımsal sanayisini yapmak bize kazandıracaktır. Biz bu çalışmayı masa başında
yapmadık. Pandemi döneminde 17 ilçenin tamamını inceledik. Yaklaşık bin 200 kişi bu çalışmanın içinde yer aldı.
Çiftçilerimiz bize güvenin. Ekiplerimize güvenin. Dertlerinize inşallah çare olacağız. Güveninizi inşallah boşa
çıkarmayız.” dedi.

Tarımsal Üretim Eylem Planı 9 bölümden oluşmuştur. 1. Bölümde; İlin sosyo- ekonomik yapısı ve
ilçelerin gelişmişlik düzeyleri ele alınmıştır. 2. Bölüm; İlin tarımsal yapısına ait olup üretimin temel bileşeni olan
arazi varlığı, bu arazilerden elde edilen ürünlerin üretim değeri ve Türkiye ekonomisine olan katkısı incelenmiştir.
3. Bölümde; Bitkisel Üretim başlığı altında tarla bitkileri, yazlık ve kışlık sebze, örtü altı sebze, organik tarım, iyi
tarım, meyvecilik üretimi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Samsun ilinde tarla bitkileri, sebze ve meyve üretimi
içinde ülkemizde üretimde söz sahibi olduğumuz ürünler ele alınmış ve geleceği hakkında yorumlar yapılmıştır.
4. Bölüm; Hayvansal Üretime aittir. İlin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının geleceği, et ve süt
üretimi, kanatlı hayvan varlığı, beyaz et üretimi, arıcılık incelenmiştir. Diğer başlıklarda olduğu gibi bu başlıkta
da 5 yıllık hedefler ortaya konulmuştur. Uzun yıllar hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerdeki değişimler detaylı
olarak anlatılmıştır. 5. Bölümde; Samsun ilinin Su Ürünleri konusu ele alınmıştır. Samsun’un Türkiye su ürünleri
sektörüne katkısı işlenmiştir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığının da yapıldığı, Türk
Somonunun önemli ihraç ürünü olduğu vurgulanmıştır. 6. Bölümde; İlin tarımsal sanayisi ve tarımsal sanayiye
yönelik, yatırımcılara yön verecek proje başlıkları sunulmuştur. Samsun, Gıda ve Tarıma Dayalı Sanayi başlığı
altında, çeltik (pirinç) sanayi sektörü, un sanayi sektörü, karma yem sektörü, fındık işleme sanayi sektörü, tarım alet ve
makine imalat sektörü incelenmiştir. Ayrıca, Samsun’da tarımsal yatırıma uygun alanlar, tarımsal yatırım değer zinciri
ile ilgili öneriler sunulmuştur.
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7. Bölümde; Samsun ilimizin 17 ilçesinin durum analizi yapılmıştır. Her bir ilçenin ayrı ayrı ekonomik
yapısı, bitkisel ve hayvansal üretimi detaylı olarak anlatılmıştır. Her ilçenin raporunun sonuç bölümü ‘İlçe Tarım
Potansiyelinin Değerlendirilmesi’ başlığı altında sonuçlandırılmıştır. İhtiyaçlar somut olarak ele alınmış ve
yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. 8. Bölümde; Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planın, konu başlıklarına göre
hedefleri özetlenmiştir. Bu bölümde arazi varlığı, tarımsal sulama, tarla bitkileri üretimi, yem bitkileri üretimi,
sebze üretimi, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, kesme çiçek ve süs bitkileri üretimi, meyvecilik,
hayvancılık-canlı hayvanlar, su ürünleri üretimi, tarımsal sanayi konularında belirlenen hedefler sunulmuştur.
9. Bölümde; Tarımsal Üretim Eylem Planında geçen hedeflere ulaşmak için faaliyetler tanıtılmış ve her bir
faaliyet için performans göstergesi belirlenmiş, faaliyetin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşun yanında
destekleyici kurumlara da yer verilmiştir. Tarımsal faaliyetin gerekçesine yeterince değinilerek, 2022- 2026 yılları
arasında ki süreçte kaç yılda faaliyetin tamamlanacağı belirtilerek sonuçlandırılmıştır.
Tarımsal Üretim Eylem Planının, İlimiz ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olması, tarımın
ve kırsal alanların kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ederiz.
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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlandı
Kadınların öteden beri tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve
güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edilen 15
Ekim, ülkemizde de kutlanmaktadır.
Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM, üreten kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü tebrik ederek: "Gerek dünyada ve
gerekse de Türkiye'de, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi
kadınlarımız oynamaktadırlar. Tarımın her dalında çok önemli olan kadın, kırsal kalkınmanın da merkezindedir.

Kadınların tarımsal alanda, kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretimi ve güvenliğinde sahip
oldukları önemli konumdan hareketle 15 Ekim, uluslararası kamuoyu tarafından Dünya Çiftçi Kadınlar
Günü olarak ilan edilmiştir. Bu günün amacı, kırsal kadınlar ve onların ilgili oldukları kurumlar açısından kısaca;
kırsalda kadınların mevcut statüsünü yükseltmek, Devlet ve kamunun dikkatini kadınların hayati fakat yeterince
anlaşılmayan rollerine çekmek, kadınların desteklenmeleri için çalışmalar yapmak şekilde özetlenebilir.
Kurumumuz, kırsal alanda kadın gücünün tarımsal üretim açısından önemini ve kıymetini bilmekte ve bu
doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlığımız, özellikle de son yıllarda tarımsal alanda verilen ayni
ve nakdi destekler konusunda kadın çiftçileri öncelemiş, sadece Genç Çiftçi Proje Desteklerinin % 70'i kadın
üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yine son yıllarda 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' gibi ailenin temeli
kadını esas alan faaliyetler, geziler, kurslar, organizasyon ve örgütlenme imkânları da devreye sokularak kadın
çiftçilerimize pozitif ayrım uygulanmıştır.
Daha bir hafta önce de Bakanlığımızın kırsaldaki kadınlarımızı desteklemeye yönelik ‘Kızkardeşim
Projesi’ etkinliğimiz vardı. Kadınlarımızın projelerine, zekâ ve yeteneklerine, imkân sağlandığında neler
yapabildiklerine burada bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Devletimizin imkânlarına ilave bizlerin de her türlü
teknik ve sosyal desteğimizle üreten kadınlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğimizi yinelemek isterim.
Bu bağlamda kurumum ve şahsım adına 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutlar, kadınımızla
erkeğimizle bu bayrağı ileriye taşıdığımız nice bol ve bereketli seneler dilerim." dedi.
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2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı
Vezirköprü’de Yapıldı
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı, 29.12.2021 Çarşamba günü İl
Müdürümüz İbrahim SAĞLAM Başkanlığında Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılmıştır.
Toplantıya Vezirköprü Kaymamı Halid YILDIZ, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık EDİS,
Kooperatif ve Birlik Başkanları, İl Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve İlçe Müdürlerimiz

katılmışlardır.
Toplantıda; İl ve İlçe Müdürlüklerimizin 2021 yılı faaliyetleri; Bakanlığımız, Samsun Büyükşehir
Belediyesi ve DOKAP kaynaklarıyla 2021 yılında İlimizde gerçekleşen Projeler ve 2022 yılı için planlanan
Projeler ile Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, burada yaptığı konuşmasında: “Vezirköprü, yaşayan nüfusun % 6570’inin kırsalda ikamet ettiği bir ilçemizdir. Bu yüzdendir ki her dönem başka bir ilçemizde yapma kararı
aldığımız bu toplantılarımızın ilk ayağını Vezirkörü’de yapma kararı aldık. Zira bizim hedefimiz; kırsaldan kente
göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmaktır. 2021 yılı, kurumsal
hedeflerimiz anlamında başarışı bir yıl olmuştur. Bu vesileyle; özellikle Pandeminin dönemsel zorluklarına
rağmen, büyük bir özveri ve uyum içerisinde çalışarak, çiftçiye götürülen hizmette hiçbir aksama yaşanmasına
fırsat vermeyen İlçe ve Şube Müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, bizi burada yalnız bırakmayan
başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve bizleri misafir eden Vezirköprü İlçe Müdürümüz olmak üzere tüm
katılımcılara

da

teşekkürlerimi

iletiyor,

Toplantımızın
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2021 Yılı Tarımsal Destekleme Rakamları
Resmi Gazetede Yayımlandı
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum
Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı 11 Kasım 2021 tarih ve 31656 Sayılı bugünkü Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Karara göre; Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık
ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye,
mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer
bütün ürünlere, ‘Diğer Ürünler’ kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “2021 Yılı Destekleme Ödemelerine ilişkin rakamlar, Cumhurbaşkanımızın onayı ile bugünkü Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre ÇKS'ye dâhil çiftçilerimize Türkiye Tarım Havzaları
Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında; dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası
mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira ödeme yapılacaktır.

Çeltik, kütlü pamuk içinse 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye,
mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8
lirası gübre olmak üzere 28 lira ödenecektir. Yine endüstri bitkilerinden patates ve soya için 30 lirası mazot ve 8
lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane
mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira ödenecektir.
Kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18
lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira ödenecektir. Zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8
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lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek olup Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği
sağlanacaktır. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar
analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecektir. Organik tarım için kategorilerine
göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
- Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için
arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecektir.
- İyi Tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek
olup küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira ödenecektir.
- Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak
ödenecektir.
- Katı organik- organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi
yapılacaktır.
- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecektir.
Havzalarda Yetiştirilen Ürünlere Destekler
Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit
edildi. Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa
110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar,
tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek
sağlanacaktır.
Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave % 50 destek ödenecek.
Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak. Türkiye Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi
durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve
fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.
Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan,
arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen
ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel
kişiler yararlanacaktır.
Yaş Çayda Fark Ödemesi Desteği
Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan ‘Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere
Ruhsatname Verilmesine Dair Karar’ ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatname
verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacaktır.
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Hasat makineleriyle hasadı yapılan ürün ve üretim alanları için uzaktan izleme ve verim tespiti yapan
sistemlerin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Yapay Çayır Mera İçin Dekara 150 Lira Destek Sağlanacak
Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS'ye kayıtlı
arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü
hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacaktır.
Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60
lira, silajlık ekilişler (sulu) için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar
için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacaktır.
Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği
havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave %
50 destek verilecektir.
Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde,
bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecektir.
Etçi ve Kombine Irkı Buzağılar İçin 600 Lira Destek
Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla
810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 370
lira destek sağlanacaktır.
Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli
boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecektir. Soy kütüğüne kayıtlı
buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacaktır.
Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 lira
destek ödenecektir. Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar
tamamı, 21-100 başa kadar % 75'i, 101-500 baş için % 50'si ödenecektir.
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari,
Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van'da doğan buzağılar için ilave 100 lira destek
ödemesi yapılacaktır.
Çoban İstihdamına 6 Bin Liralık Destek
Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira, programlı aşıları
tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira,
suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 lira destek ödenecektir.
Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni
tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 liraya kadar destek verilecektir. En az 1
baş, en fazla 50 baş düve (manda dâhil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40'ı kadar
destekleme ödemesi yapılacaktır.
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Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki erkek hayvanlar hariç, tüm
sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme gerçekleştirilecektir. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500
başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacaktır. Ayrıca,
Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası'na sahip işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave 100 lira destek
verilecektir.
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını
(manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas
ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına dönem ve birim fiyat üzerinden 250 lirayı
geçmeyecek şekilde destek ödenecek. Bu kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda, besi
başlangıcı ile tahmini kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemi'ne kayıt ettirilme şartı aranacaktır.
Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi
varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecektir. Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri
birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35
lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi
yapılacaktır.
Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran
işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına
Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 125 lira destek ödenecektir.
Islah programına dâhil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü
ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ile Bakanlık HBS'sine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan
başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç- tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına
destek ödemesi yapılacaktır.
Tiftik ve İpek Böceği Yetiştiricilerine Destek
Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan
ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Veri Tabanı'na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 35 lira, anamal
tiftiğin kilogramına 30 lira, tali tiftiğin kilogramına 22 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave
10 lira ödeme yapılacaktır.
İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine
(Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet
alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş
kozanın kilogramına 80 lira ödeme gerçekleştirilecektir.
Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri
ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 20 lira, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık
ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına ise 80 lira destek sunulacaktır.
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Bu yıl doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından yapılan tespit
sonucunda, kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 lira, çam balı üretim alanlarının zarar
görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için kilogram başına 30 lira ödeme
yapılacaktır.
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş
hayvan atıkları için 1000 lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele
çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş
hayvan başına 1,5 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1 lira destek ödemesi yapılacaktır.
Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin
yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla biyolojik ve
biyoteknik mücadele desteği dekar başına 70 ila 500 lira arasında olacaktır.
Balıkçılık Destekleri
Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni
türlere, kapalı sistem üretime, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5'ar lira, midye için kilogram
başına 10 kuruş destek sağlanacaktır.
10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık
yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 1 lira, Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) kilogram başına
0,25 lira verilecektir.
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça
uygulanan projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya
hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, arı korumaya kovan başına 45 lira, ipek böceği korumaya
kilogramda 115 lira, ıslah programındaki koyun, keçi ve yavrularına halk elinde ıslah elit sürüde hayvan başına 80
lira, taban sürüde 40 lira, halk elinde manda ıslahı (anaç manda), boğa ve yıl içinde doğuran anaç mandaya
hayvan başına 960 lira, yıl içinde doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 600 lira, damızlığa ayrılan mandaya
(düve/tosun) hayvan başına 225 lira, damızlık erkek materyale (koç- teke) hayvan başına 225 lira destekleme
yapılacaktır.
Yeni zararlı organizmaların bulaşmasını engellemek, mevcut olanların eradikasyonu ve mücadelesinin
yapılması ile yayılmasını önlemek amacıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli karantina tedbirleri kapsamında
fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere kilogram
başına 26,5 lira, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye
mahsus olmak üzere kilogram başına 6 lira bitki karantinası tazminatı destekleme ödemesi verilecektir.
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Sertifikalı Patates Tohumu Kullanana 100 Lira Destek
Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir için 5 lira, kanola için 20 lira, susam
için 4 lira, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik için 16 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için 30 lira,
nohut için 20 lira, patates için 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soya için 22 lira, yer fıstığı için 17 lira
ödeme gerçekleştirilecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf,
çeltik için dekara 24 lira olacaktır.
Sertifikalı fide/ fidan kullanım desteği Antep fıstığı, ceviz, badem, mavi yemiş ve aronya için 400 lira,
armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, kayısı, vişne, zeytin, diğer meyve
türleri ve asma (nar ve muz hariç) 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi için de dekar başına 400 lira
olacaktır.
Yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren,
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri
çeşitli sertifikalı tohumluklarla orijinal/temel ve üstü tohumluklara da türüne göre kilogram başına 0,1- 5 lira yurt
içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılacaktır.
Sertifikalı aşılı fidan başına 0,5 lira aşısız fidan başına ise 0,25 lira destek sunulacaktır. Çiftlik Muhasebe
Veri Ağı Sistemi'nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve geçen yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye,
işletme başına 600 lira ödenecektir.
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak
üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46 bin lira ödenecek. Ödemeler 12 aylık hizmet sunumuna bağlı
olarak eşit iki dilim halinde yapılacaktır.
Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin
geliştirilmesi ve bunların çiftçilerle tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla Bakanlıkça uygun görülen Ar-Ge
projelerine destekleme ödemesi yapılacaktır.
Öte yandan, Kararda Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde desteklenecek ürün
listeleri de yer almış olup söz konusu karar 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe
girmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211111-5.pdf
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4 Günlük Denetim Seferberliği Sona Erdi
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin talimatlarıyla geçtiğimiz Pazartesi günü
itibarıyla başlatılarak 25- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Gıda Denetim Seferberliği tamamlandı.
Uygulama süresince, Ülkemiz genelinde tüm İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda Kontrol görevlisi
personellerimizle yine ülkemiz genelindeki gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri yoğun bir şekilde
denetlenmiştir.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: “Çiftçilerimizin tarımsal üretimi ve emeğinin sonucu olan gıdanın, tarladan sofralara gelinceye
kadarki zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimiz bildiğimiz üzere zaten yıl boyu aralıksız devam etmektedir.
Bu bağlamda Samsun ilimiz genelinde 175 Gıda Denetçisi personelimizle güçlü bir denetim ekibimiz vardır.
İlimiz ve ilçelerimizde gıda üretim yeri, satış yeri ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 12.615 adet
gıda ve yem işletmesi bulunmakta olup bunların tamamı kayıt altına alınmıştır. Denetim ekiplerimizle, 7/ 24 yıl
boyu denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda güvenilirliği konusunda asıl amacımız tüketicilerimizin sağlığının
korunmasıdır ve bu konuda tek yetkili kurum Tarım ve Orman Bakanlığımız ve taşra teşkilatlarımızdır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde İlimizde mevcut ve faaliyet gösteren gıda ve yem işletmelerine yönelik olarak
pandemiye rağmen Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Gıda
16
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Kontrol Görevlilerimizce 21.487 adet denetim gerçekleştirilmiş olup bu denetimlerde uygunsuzluk görülen 135
adet işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında toplam 1.355.047 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Önceden haber vermeksizin risk esasına göre yapmış olduğumuz bu denetimlerin dışında; şüphe, şikâyet,
ihbar, inceleme, amaçlı denetimlerimiz de gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız Alo 174 Gıda İhbar hattına 2020
yılında yapmış oldukları 847 adet bildirim sonucu Gıda Kontrol Görevlilerimizce yapılan denetimlerde
olumsuzluk tespit edilen 47 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.” dedi.
İl Müdürümüz SAĞLAM: “Bu yıl ise denetimlerimiz yine yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Yılbaşından bu güne kadar gıda ve yem işletmelerimize yaklaşık 18.000 adet denetim gerçekleştirdik ve
uygunsuzluk tespit edilen 87 işletmeye 1.320.000 TL. idari para cezası yaptırımı uygulandı. Tüketici sağlığının
ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması, gıda ve yem işletmelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, gerekli
durumlarda yasal işlem uygulamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sayın Bakanımızın
talimatlarıyla bu hafta ise ilimiz genelinde Denetim Seferberliği başlatarak ekiplerimizle birlikte biz de
denetimlere iştirak ettik.
Geçtiğimiz 4 gün içerisinde ilimizde 109 adet Gıda Üretim İşletmesi, 360 adet Gıda Satış Yeri ve 381
adet Toplu Tüketim Yeri olmak üzere toplam 850 adet gıda ve yem işletmesi denetlenmiştir. Bu denetimlerde
işletmelere başta gıda hijyeni ve personel hijyeni olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda bilgilendirmelerde de
bulunulmuştur. İlimizde tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için Bakanlığımız mevzuat
düzenlemeleri dâhil gereken her türlü tedbiri almış olup, bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmemekte ve bundan
sonraki günlerde de gıda ve yem konusunda denetimler devam edecektir.” dedi.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, sözlerini bitirirken; hem tüketicilerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya
ulaşmaları konusunda gerekli hassasiyeti gösteren tüm gıda ve yem işletmelerimize ve hem de vatandaşımızın
güvenilir gıda tüketmesi için pandeminin tüm zorluklarına rağmen özveri ile çalışan bütün personelimize
teşekkürlerini iletti.
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2021 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri
Tebliği Yayımlandı
10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan '2021 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar'da yer alan Bitkisel Üretim
Desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40), 08.12.2021 tarih ve 31683 Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bu Tebliğin
amacı, ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına
katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım
tekniklerinin geliştirilmesine yönelik destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Bu
kapsamda yapılan destekler şu şekildedir;
Mazot ve Gübre Desteği; Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen;
yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru
fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan
diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar ÇKS’ ye kayıtlı tüm üreticilere mazot
ve gübre desteği ödemesi yapılır.
Mazot ve Gübre Desteği
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ürünler

(TL/da)
Mazot (TL/da)

Gübre
(TL/da)

Toplam Destek
(TL/da)

22,00
68,00
24,00
20,00
30,00
29,00
27,00
19,00
18,00
17,00
17,00
8,00

20,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
-

42,00
76,00
32,00
28,00
38,00
37,00
35,00
27,00
26,00
25,00
25,00
8,00

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Çeltik, Kütlü Pamuk
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek
Kanola (Kolza), Aspir
Patates, Soya
Yağlık Ayçiçeği
Dane Mısır
Kuru Soğan, Yem Bitkileri
Yaş Çay, Fındık
Zeytin
Diğer Ürünler
Nadas

Türkiye Tarım Havzaları Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği; 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal
Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar
ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2021
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üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe
tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yapırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar.
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ürünler

(Kr/kg)

Yağlık Ayçiçeği, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek
Kütlü Pamuk
Soya
Kanola (Kolza)
Aspir
Dane Mısır
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale, Çeltik
Zeytinyağı
Yaş Çay
Dane Zeytin
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit
edildiği havzalarda 2021 yılında ekimi yapılan mercimek ve nohut için

50
110
60
80
55
3
10
80
13
15
Aldığı
Desteğe %50
İlave

Katı Organik- Organomineral Gübre Desteği: GTS’de 1/9/2020- 31/8/2021 tarihleri arasında satış kaydı
yapılan katı organik- organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve
fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler için 2021 üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere arazi varlığı
ile orantılı olarak dekar başına 20 TL destekleme ödemesi yapılır.
Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/ da, katı
organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/ da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150
kg/ da asgari kullanım olmalıdır.
Küçük Aile İşletmesi Desteği: ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya
altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi
ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere dekara 100TL küçük aile işletmesi desteği ödemesi
yapılır.
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında
Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan
havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum
kullanım desteğinden yararlanır.
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
Sıra No
1
2
3
4

Ürünler
Aspir
Susam
Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf, Çeltik
Kuru Fasulye, Mercimek
19

(TL/da)
5
4
16
30
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5
6
7
8
9

Nohut, Kanola (Kolza)
Patates
Fiğ, Yem Bezelyesi, Korunga, Soya
Yonca
Yerfıstığı

20
100
22
30
17

Sertifikalı Fidan/ Fide Kullanım Desteği: Sertifikalı Fidan/ Fide Kullanım desteğinden yararlanacak
ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve
aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır. Sertifikalı Fidan Kullanım
Desteğinden yararlanacak parsellerin 2021 üretim yılında tesis edilmiş olması ve Çilek ve Orman ağaçlandırma
arazileri hariç desteklenecek arazilerin % 6 ve üzeri eğime sahip arazilerde tesis edilmiş olması gerekmektedir.
Sıra
Standart Sertifikalı
Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği
No
(TL/da)
(TL/da)
1 Antepfıstığı, Badem, Ceviz,Aronya, Maviyemiş
100
400
Armut, Ayva, Elma, Kiraz, Nektarin, Şeftali, Erik, Limon, Mandalina, Portakal,
2
100
280
Kayısı, Vişne, Zeytin, Diğer Meyve Türleri, Asma (Nar ve Muz hariç)
3 Sertifikalı Çilek Fidesi İle Bahçe Tesisi
400
Organik Tarım Desteği: OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS ve ÇKS’de 2021 üretim
yılında kayıtlı, 2021 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD
uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.
OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2021 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, üretilen
ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de 2021 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.
Organik Tarım Desteği

(TL/da)

1.Kategori ÜrünlerAcur, Ahududu, Altınçilek, Altıntop, Armut, Avokado, Ayva, Bakla, Balkabağı,
Bamya, Barbunya, Barbunya Fasulye, Bergamot, Bezelye, Biber, Böğürtlen, Börülce, Brokoli,
Çamfıstığı, Çilek, Dereotu, Domates, Dut, Elma, Enginar, Erik, Fasulye, Fasulye (Taze), Fındık, Frenk
Üzümü, Gilaburu (Viburnum Opulus), Goji Berry (Kurt Üzümü), Gül, Havuç, Hıyar, Hindiba,
Ispanak, İğde, İncir, Kabak, Kamkat, Karayemiş, Karnabahar, Kayısı, Kereviz, Kiraz, Kiraz-Vişne,
Kuşkonmaz, Kuzukulağı, Lahana, Limon, Limon Grass, Mandalina, Marul, Maş Fasulyesi, Maydanoz,
Muz, Nane, Nar, Nektarin, Patlıcan, Pazı, Pırasa, Portakal, Radika, Roka, Sarmısak, Semizotu, Soğan,
Şalgam, Şeftali, Tere, Turunç, Üzüm, Üzüm Kurutmalık, Üzüm Sofralık, Vişne, Yaban Mersini
(Maviyemiş), Yaş Çay, Yerelması, Zerdali
2.Kategori Ürünler:Adaçayı, Alıç, Anason, Antep Fıstığı, Arapsaçı(Fençel), Aronya, Ayçiçeği,
Badem, Biberiye (Rozmarin), Ceviz,
Civanperçemi, Çeltik, Çemen (Buy), Çörek Otu,
Defne,Ebegümeci, Ekinezya, Fesleğen (Reyhan), Hatmi Çiçeği, Hurma,Hünnap, Ihlamur, Isırgan Otu,
Kantaron, Karabuğday, Karpuz, Kavun, Kekik,Kenevir lif, Kestane, Keten lif, Kızılcık, Kimyon,
Kinoa, Kişniş, Kivi, Kuşburnu, Kohlraby, Kudret Narı, Melissa (Oğulotu), Mercanköşk, Mercimek,
Mısır, Muşmula Nohut, Pamuk, Pancar, Patates, Pikan Cevizi, Rezene, Safran, Sarmısak(Kuru),
Silajlık Mısır, Soğan(Kuru), Soya, Susam, Şeker Kamışı, Şekerotu (Stevia), Şeker Pancarı, Şevketi
Bostan, Tarçın, Tarhun, Turp,Tütün, Trabzon Hurması, Üvez, Yenidünya,Yerfıstığı, Zencefil, Zeytin
3.Kategori Ürünler: Ahlat, Alabaş, Arpa, Buğday, Burçak, Caramba, Çavdar, Çayır Otu, Darı, Fiğ,
Hardalotu, Haşhaşkapsül, Haşhaşkapsül+Dane, Hayvan Pancarı, İtalyan Çimi, Kapari, Kaplıca,
Karabaşotu, Karakafes Otu, Keçiboynuzu (Harnup), Kırmızı Pancar, Korunga, Lavanta (Lavandula),
Macar Fiği, Madımak, Mahlep, Menengiç, Mersin, Mürdümük, Sakız Ağacı (Pistacia Lentiscus),
Sorgum, Sorgum-Sudan Otu Melezi, Sudan Otu, Sumak, Tritikale, Turp Otu, Üçgül, Yapay Çayır
Mera, Yem Bezelyesi, Yem Şalgamı, Yonca, Yulaf

20

Ürün Sertifikası
(Bireysel)

100.00

Ürün Sertifikası
(Üretici Grubu)

50,00

Ürün Sertifikası
(Bireysel)

40,00

Ürün Sertifikası
(Üretici Grubu)

20,00

Ürün Sertifikası
(Bireysel/
Üretici Grubu)

10,00
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İyi Tarım Uygulamaları: ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategoride belirtilen ürünlerde,
yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş
İyi Tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar, 1. Kategoride yer alan ürünlerde İyi Tarım uygulamaları
kapsamında sertifikalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları ile ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar
iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden yararlandırılır.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği
1.Kategori Ürünler:
Acur, Bakla, Balkabağı, Bamya, Barbunya Fasulye,
Biber, Brokoli, Çilek, Dereotu, Domates, Enginar,
Havuç, Hıyar, Ispanak, Kabak, Karnabahar,
Kuşkonmaz, Lahana, Marul, Maydanoz, Muz, Nane,
Pırasa, Roka, Tere, Turp

Örtüaltı
Bezelye, Üretim
Fasulye,
Kereviz,
Patlıcan, Açıkta
Üretim

Bireysel
Sertifikasyon
Grup
Sertifikasyonu
Bireysel
Sertifikasyon
Grup
Sertifikasyonu

2.KategoriÜrünler:
Adaçayı, Altıntop, Anason, Antepfıstığı, Armut, Avakado, Ayva, Bireysel Sertifikasyon
Badem, Biberiye, Böğürtlen, Ceviz, Çemen (buy), Çörekotu,
Elma, Erik, Fesleğen (reyhan), Fındık, Gül, Gojiberry (kurt
üzümü), Hünnap, İncir, Karabuğday, Karpuz, Kavun, Kayısı,
Kekik, Kestane, Kimyon, Kinoa, Kiraz, Kişniş, Kivi, Kuşburnu,
Grup Sertifikasyonu
Lavanta, Limon, Mandalina, Melissa, Nar, Nektarin, Patates
(tohumluk hariç),Portakal, Rezene, Sarımsak, Şeftali, Soğan,
Trabzon Hurması, Üzüm, Vişne, Yenidünya, Zeytin
Bireysel, Grup Sertifikasyonu
3.Kategori Ürünler: Çeltik

(TL/da)
150,0
0
75,00
50,00
25,00
40,00

20,00

10,00

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak
Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar eki listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık
alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere FKS’de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü
dikkate alınarak dekara 170 TL Fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.
Bombus Arısı Kullanım Desteği: Örtü altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı
çiftçilere, Bakanlıkça Bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait
üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL destekleme
ödemesi yapılır.
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: Bakanlıkça yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarınca yurt içinde üretilip
sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen EK-1’de listelenen türlerin tohumlukları için kilogram başına
destekleme ödemesi yapılır.
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Sertifikalı
Kademe
(TL/kg)
0,08
0,10
0,50
0,08
0,25
1,50
0,50
1,20
0,10
0,35
0,60
0,80
4,00

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ürünler
Arpa, Tritikale
Buğday
Aspir
Çavdar, Yulaf
Çeltik
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut
Kanola (Kolza)
Patates
Soya
Susam
Yerfıstığı
Yonca

Orijinal/Temel ve Üstü
Kademe
(TL/kg)
0,10
0,12
0,80
0,16
0,35
1,60
0,60
1,80
0,20
0,70
1,80
1,00
5,00

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği: ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı
gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi
yapılır.
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(TL/adet)
Aşılı Fidan Aşısız Fidan
0,50
0,25

Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler

Yem Bitkileri Desteği: 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2021 yılında yem
bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.
Yem Bitkileri Desteği
Ürünler
Korunga (Sulu/Kuru)
Tek Yıllık Yem Bitkileri
Silajlık Ekilişler (Sulu)
Yapay Çayır Mera
Çok Yılık Yem Bitkileri (Sulu)
Kuru Ekilişler
Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği
havzalarda 2021yılında ekilen yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için

(TL/da)
90,00
60,00
100,00
150,00
90,00
40,00
Aldığı Desteğe %50
İlave

2022 yılında uygulanacak olan 2021 yılı desteklerinin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, daha detaylı
bilgi

için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211208-3.htm

yararlanabileceklerini hatırlatırım." dedi.
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Hayvancılık Destekleme Tebliği Yayımlandı
10/11/2021 tarihli ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ‘2021 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Desteklerine İlişkin Karar’da yer alan Hayvancılık
Desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğ (Tebliğ No: 2021/43), 7.12.2021 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: "Bu Tebliğin amacı; Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde
korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal
üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir. Bu kapsamda İlimizde uygulanacak desteklemelerse aşağıdaki
gibidir;

Buzağı/ dişi manda/ malak desteklemesi, programlı aşıları tamamlanmış 4 ay ve üzeri yaşta ilkine
buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan
buzağılarına 370 TL/ baş, etçi ve kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların
Bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/ baş ödenir. Soy kütüğüne kayıtlı
buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Soy kütüğüne
kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılır. Döl
kontrolü kapsamındaki boğalardan suni tohumlamadan doğan buzağılardan ilave 50 TL/ baş destek ödenir. Dişi
mandalara 250TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı mandalara ilave 200 TL/ baş, programlı aşıları tamamlanmak
kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 250 TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/ baş, suni
tohumlamadan doğan malaklara ise ayrıca ilave 250 TL/ baş destek ödenir.
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Başvurular, buzağı desteklemesi için birinci dönem için 31/12/2021 tarihine kadar, ikinci dönem için ise
1/4/2022- 15/6/2022 tarihleri arasında yapılır. Malak desteklemesi birinci dönem başvurular 31/12/2021 tarihine
kadar ve ikinci dönem başvurular da 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır.
Dişi manda desteklemesi için başvurular 31/12/2021 tarihine kadar yapılır. Islah amaçlı süt içerik analiz
desteklemesi; Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni
tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 TL/ baş destek ödenir. Buzağı desteklemesi
başvurusu olmayan işletmeler 1 Şubat 2021'e kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri İl birlikleri
aracılığıyla il/ ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.
Anaç koyun ve keçi desteklemesi; Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye yetiştiriclerin Bakanlık
kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 20 TL/ baş, anaç keçilerine 35 TL/ baş, anaç tiftik keçisi başına ilave
20 TL/ baş, göçer yetiştiricileri göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/ baş ödenir. Yetiştiriciler
(göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe
ile 17/12/2021 tarihine kadar başvurur. Birlik, 5/11/2021 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki
kayıtları esas alır. Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikleri almış oldukları başvuruları 17/12/2021 tarihine
kadar KKBS ’ye kaydeder ve KKBS’ den aldıkları üyelerinin isim ve işletme bilgilerini içeren listeleri
24/12/2021 tarihine kadar il/ilçe müdürlüğüne iletir.
Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi; bir önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan ve destekleme
yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının destekleme yılında anaç
koyun ve keçileri vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 125 TL/ baş destek
ödenir. Arılı kovan desteklemesi; Bakanlık Sistemine (AKS) kayıtlı, üretici/ yetiştirici örgütlerine üye veya üye
olmayan üreticilere arılı kovan başına 20 TL Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın
alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenir. Arıcılar, onaylatmış oldukları başvuru dilekçesi ile
arılarının bulunduğu il/ ilçe müdürlüğüne bu Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde başvurur.
Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği; 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelerine
veya sürü yöneticilerine 6.000 TL olarak ödenir. Başvurular, işletme sahibi veya köy/mahalle sürüsünü otlatan
çoban tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlar; 14/1/2022 tarihinde son bulur. Düve alım desteği, en az 1 baş en fazla 50 baş düve
(manda dahil) alımına Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ ı kadar destekleme ödemesi yapılır.
Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine
gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir.
Besilik erkek sığır desteklemesi; Bakanlık Hayvancılık Bilgi sistemine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi
süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere,
Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 baş arası (200 baş dahil)
Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/ başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.
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Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine büyükbaş hayvan
atıkları için 1000 TL/ baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/ baş, hayvan hastalıkları ile mücadele
çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş
hayvanlar için 1.5 TL/ baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/ baş destek ödenir. Bakanlıkça yetki verilen veteriner
hekim tarafından yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi
yapılır.
Hastalıktan ari işletme desteği; sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde (Yetiştirici merkezleri
hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için
yetiştiricilere 450 TL/ baş ödeme yapılır. hayvan başına destekleme ödemesi yapılır. Onaylı süt çiftliği
sertifikasına sahip olan işletmelerdeki, ari işletme desteği alan tüm sığırlar için yetiştiricilere ilave 100 TL/ baş
destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına başvuruda bulunan yetiştiriciler,
hastalıktan ari işletme desteğine de başvurmuş sayılırlar.
Desteklerin

üreticilerimize

hayırlı

uğurlu

olmasını

diler,

daha

detaylı

bilgi

için

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211207-4.htm ilgili karara ilişkin linkten yararlanabileceklerini
hatırlatırım.” dedi.
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Kırsal Kalkınma Destekleri
Hibe Programı Tebliğleri Yayınlandı
Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında % 50 hibeli Tarıma Dayalı Ekonomik ve Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ve Uygulama Rehberleri yayınlandı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM: "Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir
düzeylerinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve
orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının
yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda
yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." dedi.
Yatırım konuları hakkında ayrıntılı bilgi veren Samsun İl Müdürümüz SAĞLAM; “Hibe programı ile
küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program
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kapsamında İlimizde;
Ekonomik Yatırım konularından;
 Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik
yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava
Deposu)
 Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;
1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları
4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;
1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme,
Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi
Sulama Sistemi, vb)
2. Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,
3. Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,
4. El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun,
Gülsuyu vb)
5. İpek Böceği Yetiştiriciliği,
6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği,
7. Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktörler ve biçerdöver
hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)
8. Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,
hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.” açıklamasında bulundu.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Program kapsamında yatırımcılarımıza;
Ekonomik Yatırım
Konularında alt limit 250.000 TL ile üst limit 3.500.000 TL, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise A
İş Planı için 300.000,00 TL’ye kadar, B İş Planı için 20.000,00 TL - 600.000,00 TL arasında Hibeye Esas Proje
tutarlarının KDV Hariç % 50 'sine tekabül eden oranda hibe desteği verileceğini ifade etti.
İl Müdürümüz SAĞLAM; başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Ekonomik Yatırım Konularında
hibeye esas proje tutarı; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 3.500.000 TL, yatırım niteliği tamamlama
olan başvurularda 2.500.000 TL, yatırım niteliği kapasite artırımı olan başvurularda 2.000.000 TL, yatırım
niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda ise 2.000.000 TL üst limitini
geçemeyeceğini, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarının 600.000 TL üst
limitini geçemeyeceğini ve ayrıca bu dönem uygulanacak Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konularında A tipi
iş planı çerçevesinde 74 adet makine ve ekipmanın destekleme kapsamına alındığını da sözlerine ilave etti.
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İl Müdürümüz SAĞLAM; Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvuruların 31/10/2021 tarihinde
başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona ereceğini ve Ekonomik Yatırımlar için başvuruların 31/10/2021
tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona ereceğini; gerçek ve tüzel kişilerin bu tebliğlerde belirtilen
usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru girişlerini elektronik ağ üzerinden "www.tarimorman.gov.tr" internet
adresinden yapabileceklerini, program konusunda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde
görev alan İl Proje Yürütme Biriminden her türlü bilgiyi alabileceklerini söyledi.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Hibe Programından ilimizin yatırımcılarının
en üst düzeyde faydalanabilmesi için programa ilgi göstermelerini ve bunun için mutlaka İl Müdürlüğümüzü
ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi. SAĞLAM; Yayımlanmış olan Hibe Programının; Ülkemiz, Bölgemiz ve
İlimiz tarımına ve yatırımcılarına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Başvuru Tarihi
Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.
Ekonomik Yatırımlar Başvuru Tarihi
Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.
EKONOMİK YATIRIMLAR
Uygulama Rehberi için Tıklayınız
Uygulama Esasları için Tıklayınız
Başvuru Formu için Tıklayınız
İşletme Planı için Tıklayınız
Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI
Uygulama Rehberi için Tıklayınız
Uygulama Esasları için Tıklayınız
Başvuru Formu için Tıklayınız
İşletme Planı için Tıklayınız
Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız
Proje Başvurunuzu;
https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.
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Buğday Üretim Sezonu Hazırlıkları Başladı
Ülkemizde 56.641.802 dekar alanda üretimi yapılan buğday, ilimizde 1.073.047 dekar alanda
yetiştirilmektedir. Tek yıllık bir bitki olup her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek sayıda çeşide sahip
olması nedeniyle, Dünyanın hemen her tarafında üretilmektedir.
Buğday gerek dünyada; gerekse ülkemizde en fazla üretilen tarım ürünü olup nadas alanlarının
değerlendirilmesi ve münavebe açısından oldukça önemlidir. Başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve
sanayi sektöründe kullanılan buğday sıcak ve nemden hoşlanmayan bir serin iklim tahılıdır. Özellikle
kardeşlenme ve sapa kalkma arasında da fazla sıcaklık istemez. Ancak sapa kalkma ile sıcaklık ve nem isteği
artar. Başaklanma döneminin hemen öncesinde bağıl nemin yüksek olması buğday verimini olumlu yönde etkiler.
Gelişiminin ilk devrelerinde (çimlenme, kardeşlenme) yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Başaklanma
döneminin hemen öncesinde bağıl nemin yüksek olması buğday verimini olumlu yönde etkiler. Döllenme ile
birlikte, düşük nem ve yüksek sıcaklık tanenin niteliğini yükseltir. Gelişme dönemine uygun dağılmış 500 mm bir
yağış maksimum verim için yeterli olup bitkinin su ihtiyacı çeşide ve bulunduğu toprak yapısına bağlı olarak
değişmektedir.
Ekimin geç yapılması; çimlenme ve çıkışı geciktirerek ürün miktarının ve kalitesinin düşmesine neden yol
açar. Bunun yanı sıra ekimin çok erken yapılması halinde bitkiler erken sapa kalkma belirtisi gösterebilirler. Bu
gibi bitkilerde ileride oluşabilecek soğuklardan zarar görmesi, verim düşüklüğüne neden olur. Bundan dolayı
buğdayın ekim zamanın iyi ayarlanması gerekir. Buğday için en uygun topraklar, drenajı yeterli olan derin killitınlı topraklardır.

İlimiz için ekim zamanı yaklaşmakta olan buğday tarımı için tavsiyeler şunlardır;









Üreticilerimiz iyi bir toprak hazırlığı yapmalıdır.
Erozyona yol açmayacak toprak işleme yöntemlerinin uygulanması da önemlidir. Eğimli arazilerde eğim
yönüne dik toprak işleme yapılmalıdır.
Toprak işlemede, toprağı altüst etmeyen, devirmeyip alttan işleyen aletler kullanılmalıdır.
Ekimden önce de kazayağı + tırmık takımıyla ikileme yapılıp iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. Tohum
yatağının düzgün hazırlanması kullanılan tohumluktan gübreye alınan saman ve dane verimine kadar
birçok faktörü etkilemektedir.
Yüksek bir verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşulu, tarlada uygun zamanda düzenli bir çimlenme ve
çıkışın sağlanmasıdır. Ayrıca ekim zamanı çeşidin soğuğa toleransı ve vernalizasyon (soğuklama) isteğine
bağlı olarak değişmektedir. Yüksek verim için zamanında iyi bir şekilde hazırlanan tarlaya (tohum
yatağına) ekim yapılmalıdır.
Ekim mümkünse mibzerle yapılmalı tohumluk kullanırken çeşitler (evden tohum ve satın alınan tohum)
karıştırılarak ekilmemelidir. Unutulmamalıdır ki her tohumluğun verim performans değeri en iyi üretim
şartlarında gerçekleşmektedir.
Bölgenin iklim ve toprak yapısı başta olmak üzere çeşidin kalitesi, hastalık ve zararlılara karşı
dayanıklılığı, kışa kurağa toleransı gibi tarımsal ve teknolojik özelliklerine dikkat etmenin yanı sıra çeşidin
yüksek vasıflı yani sertifikalı tohumluğunu kullanmamız gerekmektedir. Sertifikalı tohumluklarda yüksek
çimlenme kabiliyeti vardır. Yani tarlaya attığınız her tohum çimlenir. Bu sayede kuvvetli bir gelişme
gösterir, bu da bazı bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarında % 25'e varan verim artışı ve tasarruf
sağlayarak
tohum
maliyetini
düşürür
ve
üreticiye
kazanç
sağlar.
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Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“Soframızın baş tacı ekmeğin hammaddesi olan ve İlimiz tarımında önemli yer tutan buğday için önümüzdeki
günler ekim zamanı olarak kabul edilmektedir. Üreticilerimiz, ekim öncesi mutlaka toprak analizi yaptırmalı ve
bitki besleme (gübreleme) analiz sonucuna göre yeteri kadar uygulanmalıdır. Tohumluk alırken tohumluklar özel
ambalajlarında olmalı, ambalaj üzerinde etiket bulunmalı ve etiket üzerindeki bilgiler hakkında üretici bilgi sahibi
olmalıdır. Çeşit seçiminde bölgenin iklim ve toprak yapısı başta olmak üzere çeşidin kalitesi, hastalık ve
zararlılara karşı dayanıklılığı, kışa kurağa toleransı gibi tarımsal ve teknolojik özelliklerine dikkat etmenin yanı
sıra çeşidin yüksek vasıflı yani sertifikalı tohumluğunu kullanmamız gerekmektedir.
Çiftçilerimizin bölgeye uygun çeşitler ile sertifikalı tohum kullanmaları ve bilinçli bir şekilde tekniğine
uygun tarımsal faaliyette bulunmaları ile mümkün olacaktır. Ülkemiz ve ilimiz için olmazsa olmazımız buğday
üretiminde üreticilerimize işlerinde kolaylık ürünlerinde bereket diliyorum." dedi.
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Çiğ Süt Tavsiye Satış Fiyatı ve Destek
Miktarı Belirlendi
Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı
soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından 3,20 TL/ Litre olarak belirlenmişti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan
artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek
üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır. Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş
çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4,70 TL/ Litre olarak belirlenmiştir. Soğutulmuş çiğ süt
tavsiye satış fiyatında; 2019/ 64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı
çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde
öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir.
Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt
üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilere Çiğ Süt Destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından, sütünü Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında
faaliyet gösteren işletme onay belgesine sahip çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt
Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren, yetiştirici- üretici örgütüne üye yetiştiricilere Süt
Desteği ödenmektedir.
Ödeme inek, manda, koyun ve keçi sütüyle soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan
soğutulmuş inek sütü için bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden yapılmaktadır.
Soğutulmuş Çiğ süt desteklemesi litre başına 20 kuruş olmuştur. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler,
üye oldukları yetiştirici-üretici örgütüne ya da il veya ilçe müdürlüklerine müracat edeceklerdir. Çiğ süt
desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET'e
kayıtlı olması gerekmektedir.
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden
satan üretici/yetiştiricilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme
ödemesi yapılır.” dedi.
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Ekiplerimiz Balıkçı Tezgahlarını Denetledi
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler, İlkadım İlçesi Büyükşehir Belediyesi Balık
Satış Merkezinde bulunan balıkçı tezgahlarında balık boyu denetimi yaptı. Ekipler satışa sunulan balıkların
boylarını ölçerek belirlenen standartlara uyup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında, boy standardına uygulamasının denizlerde sürdürülebilir avlanma ve balık stoğu
açısından önemli olduğu belirtildi. Denetimlere katılan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da balıkçı tezgahlarında
bulunan hamsi, istavrit, mezgit, lüfer gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını
kontrol etti. Balık boy standartları açısından; hamsinin 9, mezgit ve istavritin 13, tekirin 11, çinekop ve lüferin 18,
kalkanın 45 ve kefalin 25 santimetreden aşağı avlanmaması gerektiği hatırlatıldı.
Vatandaşları ucuz balıkla buluşturabilmek ve hem de mevcut balık stoklarının devam etmesini sağlamak
üzere çalışmalar yaptıklarının dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "İl ve İlçe
Müdürlüklerimizde görevli Kontrol ve Denetim elemanlarımızca devamlı olarak balıkçı barınakları, balık hali,
perakende satış yerlerinde denetimlerini yapmaktadırlar. Gerek perakendeciler ve gerekse avcılarımız olsun
mutlaka bu yasaklara uymaları gerekmektedir. Bizler, doğal kaynaklarımızın sınırlı olduğunu bilerek, bunların
devamlı artışı yönünde ne yapabiliriz ve vatandaşımıza en uygun şekilde nasıl deniz ürünü yedirebiliriz bunun
peşindeyiz.” dedi.
Denetimlerin belirli aralıklarla devam ettiğini belirten İl Müdürümüz SAĞLAM, "2021 yılı 1 Ocak’tan
bugüne kadar 1991 adet denetim yapıldığını, yine Sezon Başlangıcı olan 1 Eylül’den bugüne kadar yani yaklaşık
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son 1,5 aylık zaman diliminde 431 adet denetim yapıldığını ve bu denetimlerde; asgari boy standardı, kaçak
avcılık, nakil belgesiz ürün sevk etmek, yasak bölgede av yapmak, belirlenen zaman dışında avlanmak gibi
ihlallerde bulunan 92 kişi ve kuruluşa toplam 396.723 TL idari para cezası uygulandı.

Bu bağlamda balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekiyor.
Kurallara uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için Müdürlük olarak
denetimlere, tüm imkanlarımızı seferber ederek devam edeceğiz.

Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi de zaten, halkımıza bol ve ucuz balık arzını sağlamak
olduğu kadar; deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık
yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.” dedi.
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Terme’de Fındık Dal Öğütme Makinası
Teslimi Yapıldı
Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Fındıkta Budama Atıklarının
Ekonomiye Kazandırılması Projesi kapsamında fındık bahçelerinde budama atıklarının öğütülmesi amacıyla bir
adet “traktör arkası dal öğütme makinası” Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
bütçesince karşılanarak temin edilmiştir.
Traktör arkası dal öğütme makinası 23.12.2021 tarihinde İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve İl
Müdürlüğümüzden teknik ekibin katılımıyla Terme İlçe Müdürlüğümüze teslim edilmiş olup, örnek uygulama İl
ve İlçe teknik personeliyle beraber Terme İlçe Müdürlüğümüz bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili bir
açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“İlimiz ve Bölgemizin önemli bir geçim kaynağı olan fındık konusunda yürüttüğümüz söz konusu
Projemiz kapsamında temin edilen traktör arkası dal öğütme makinasının kullanımı ile fındık bahçelerindeki
budama atıklarından elde edilecek öğütülmüş budama atıkları kompost ve malç yapımında kullanılacaktır. Bu
çalışmanın birçok faydasının yanında en değerli faydalarından birisi de toprağın organik maddece zenginleşmesi
olacaktır. Projede kullanılacak kompost ve malç yapımı özetle şu şekilde uygulanacaktır;

Kompost yapımı;
Yere örtülecek naylon branda üzerine 20 cm fındık zurufu, üzerine 5 cm öğütülmüş budama atığı, üzerine
kaplayacak şekilde yanmış hayvan gübresi, üzerine kaplayacak şekilde tarım kireci ve son olarak bir miktar üre
(% 46 N) gübresi konularak toplamda 6 kat oluşturulup ıslatılarak gübre yığını hava almayacak şekilde naylon ile
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örtülecektir. 5 günde bir naylon açılıp ıslatılıp karıştırılarak tekrar kapatılacaktır. Bu işlem en az 6 ay boyunca
devam edecektir. Uygulama sonucunda hazırlanan kompost proje bahçelerinde kullanılacaktır.
Malç olarak kullanımı;
Budama atıkları öğütülerek bir bölümde toplanacaktır. Mart ayında proje bahçelerinde elle budama makası
yardımı ile dip sürgünü temizliği yapılacaktır. Sonrasında ise dip sürgünü yapılan ocaklara öğütülmüş budama
atıkları en az 5 cm olacak şekilde serilecektir. Serilen bölgede açıklık olmaması önemlidir.
Üreticilerimizin önemli bir gelir kaynağı olan Fındık bahçelerine gerekli itinayı göstererek bakımını
sağlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan
Fındıkta Budama Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması Projesi kapsamında teslim ettiğimiz bu makinamızın
fındık üreticilerimize birçok faydası olacaktır. Daha detaylı bilgi için üreticilerimiz İl/ İlçe Müdürlüklerimize
başvurabilir.

Sözlerimi bitirirken, Projeye verdikleri desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’ya
teşekkür

ediyor,

makinamızın

Termeli

üreticilerimize
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İlimizde Ari İşletme Sayısı Artıyor
İlimiz Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde Ari İşletme Sertifikası almış olan 3 adet işletmemiz
bulunmaktayken; yine Bafra İlçemizin Elifli Mahallesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan 3000 baş kapasiteli Yeşil
Küre Organik Ürünler Tarım Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi‘ne ait işletmenin de 13.12.2021
tarihinde sertifika almaya hak kazanmasıyla İlimizde Ari İşletme Sertifikası verilen işletme sayısı 4’e yükselmiştir.
Hastalıktan Ari İşletmeler için düzenlenen Sertifikayı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM işletme sahibi Ahmet AYDIN‘a makamında takdim etmiştir. İl Müdürümüz SAĞLAM bu vesileyle yaptığı
konuşmasında: “Amacımız İlimizde süt hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi Ari İşletme statüsüne almaktır.
Bakanlığımız 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 de temelini teşkil etmektedir.
Bildiğimiz gibi; 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 de Ari İşletme
Sertifikası alan Süt Sığırı İşletmelerindeki tüm sığırlara 2021 yılı için hayvan başına 450 TL destekleme ödemesi ve
ilaveten onaylı Süt Çiftliklerine ise hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum.” dedi.
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Anadolu Mandası Islah Projesi Sözleşmesi Yenilendi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Halk Elinde
Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin alt Projesi olarak İlimizde 2011 yılında başlayan Proje; Bafra İlçemizden 58,
Çarşamba İlçemizden 9, Ondokuzmayıs İlçemizden 12, Lâdik İlçemizden 3 ve Vezirköprü İlçemizden 14 olmak
üzere toplam 96 yetiştirici ile devam etmektedir.
Projenin, üçüncü 5 yıllık sözleşmesi 31/12/2021 tarihinde Bakanlık adına İl Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM ve Yetiştirici Temsilcisi Adına Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail METİN arasında
imzalanmıştır. İmza töreni sırasında kendisine Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürümüz Rukiye PINAR
ve Projeden sorumlu Şube Müdürlüğü personelinin eşlik ettiği İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM yaptığı
açıklamasında:
“2011 yılında başlayan Manda Islah Projesi ile; yerli manda varlığımızın ve yetiştiriciliğinin yeniden
canlandırılması, hızla azalışının önlenmesi ve bu üretim kolundan elde edilen verim ve gelirin artırılması, saf
yetiştirme ve seleksiyon yöntemi kullanılarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi, gelecekte birliklere ve çiftçilere
kendi ıslah sistemlerini kurmaları konusunda uygulamalı eğitimlerin yapılması amaçlanmaktadır. 2011 yılında
Samsun ilinde mevcut manda sayısı 13.152 baş iken, 2021 yılında 22.954 baş olmuştur.

2012 yılında 620 kg civarında olan süt verimi, 1.130 kg’a yaklaşmıştır. Malakların 2012 yılında doğum, 6.
ay ve 12. ay ağırlıkları sırasıyla 29,5 kg, 90,7 kg ve 158,1 kg civarında iken; 2021 yılında aynı dönemlerdeki
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ağırlıklar sırasıyla 31,8 kg 111,3 kg ve 180,5 kg civarına ulaşmıştır. Bunların dışında, yetiştiriciler manda
yetiştiriciliği ve kayıt tutma konusunda daha fazla bilinçlenmiş olup, Projeye dahil olan sürülerde kontrollü
çiftleştirme yapılarak elde edilen malakların tanımlanması ve kayıt altına alınması sağlanmaktadır, malakların
doğum ağırlığı ve belirli periyotlardaki canlı ağırlıkları tartılarak laktasyondaki mandalar için ayda bir kez süt
verimleri ölçülerek kayıt altına alınmaktadır.
Proje kapsamında; 2011 yılında 88 yetiştiricimize 1.034.500 TL, 2012 yılında 88 yetiştiriciye 1.307.150
TL, 2013 yılında 124 yetiştiriciye 1.652.350 TL, 2014 yılında 122 yetiştiriciye 1.908.300 TL, 2015 yılında 122
yetiştiriciye 2.228.050 TL, 2016 yılında 107 yetiştiriciye 2.740.600 ₺, 2017 yılında 111 yetiştiriciye 2.685.800
TL, 2018 yılında 110 yetiştiriciye 2.772.800 TL, 2019 yılında 104 yetiştiriciye 2.808.200 TL, 2020 yılında 101
yetiştiriciye 2.784.200 TL, 2021 yılında 96 yetiştiriciye 2.911.320 TL olmak üzere toplamda 24.886.170 TL
destek ödemesi yapılmıştır.
Proje, İlimizde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Üniversite ve Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortak
yürütülmektedir olup; her yıl yayınlanan Tarımsal Desteklere İlişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çıkarılacak
Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliğine dayanılarak yürütülmekte ve hayvan başına
destekleme yapılmaktadır.
Yine Proje kapsamında 2021 yılı içinse; Anaç Hayvan başına (boğa ve yıl içerisinde doğuran anaç
mandaya) 960 TL destek verilmektedir. Anaç Hayvan başına (Yıl içerisinde doğurmayan anaç mandaya) 600 TL
destek verilmektedir. Damızlığa ayrılan Manda (düve/ tosun) hayvan başına ise 225 TL destek verilmektedir.
Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
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Tarım Sigortaları (Tarsim) Kapsamında
2022 Yılında Teminat Altına Alınacak
Riskler Belirlendi
Tarım Sigortaları 2022 Yılı Uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında
Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 4931 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı, 22/12/2021 tarihinde 31697 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “2005
yılında çıkartılan Tarım Sigortaları Kanununda belirtilen risklerde, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte
fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek
ürününe verdiği zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağan yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve
ayçiçeği ürününde kuş zararı şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim
dikim masrafı olarak ödenecek don zararı. ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir. Bu sayılan risklere ilave
olarak ve isteğe bağlı olmak üzere;
a) Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski,
b) Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında
bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,
c) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,
ç) Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski,
- Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket halinde; dolu,
fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban
domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,
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- Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf,
tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu
paketi dışındaki;
Kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,
- Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt
çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin
doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket
halinde,
- Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve
halk hareketleri riskleri,
- Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,
- Kapalı sistemde üretim yapılan, bio- güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes
hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,
- Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve
zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, redaktörleri, alg patlaması nedeniyle meydana
gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere,
a) Kafes ve ağlar için kazalar, redaktör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,
b) Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,
- Plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile
vahşi hayvan saldırısı riskleri,
İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine ve Bakanlığımızın diğer kayıt
sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,
Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.
Devlet prim desteği; 4931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen riskler için, tüm branşlarda
sigorta primi tutarının % 50’si oranında uygulanacaktır. Ayrıca;
- Açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülü, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcana
verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği,
- Köy bazlı kuraklık verim sigortasında; sigorta prim tutarının % 70’i oranında prim desteği verilecektir.
Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı
olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.
Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet yaşamamaları
için Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, TARSİM
kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak
Devlet Yardımlarından istifade edemeyecektir.
Bu hatırlatmalar ışığında yapılması gerekense; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe
Müdürlüklerimize başvurmak suretiyle, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların
güncellenmesi ve ardından da yetkili şirket acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. Bol
bereketli, afetsiz bir üretim sezonu diliyorum." dedi.
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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)
Çiftlik Yönetimi Eğitimi Samsun’da Gerçekleştirildi
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Hedef 2020 Projesi kapsamında verilen Çiftlik Yönetimi Eğitimi, İlimizde
16- 17 Aralık 2021 tarihlerinde 2 gün süre ile Samsun Anemon Otel Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
Sisteme kayıtlı çiftçiler, Sivil Toplum Kuruluşları, İl/ İlçe Müdürlüklerimizin teknik personelleri, Üretici
Birlikleri, Ziraat Odası temsilcileri ve Ondokuzmayıs Üniversitesi lisans öğrencilerinin de aralarında bulunduğu
toplamda 170 katılımcı ile gerçekleştirilen Toplantıda açılış konuşmasını yapan Tarım Bakanlığı ÇMVA Proje
Yöneticisi Banu Şener’in ardından söz alan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:
“Çiftlik Muhasebe Veri Ağı dediğimizde, 1965’ten beri AB Tarım Politikalarının geliştirilmesi için Avrupa
Birliği Komisyonuna sunulan en önemli verilerden biri aklımıza gelmelidir. Gerek İlimizde, gerek Ülkemizde ve
gerekse Dünyada nasıl bir Tarım Politikası izlenmesi gerektiği bu verilerle ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla,
üreticilerimizin doğru bilgi vermesi en az elemanlarımızın titiz çalışması kadar önemli ve değerlidir. Kimi üreticilerde,
bu bilgilerin vergilendirme amaçlı sorulduğuna dair kulaktan dolma yanlış kanaat oluştuğunu ve bu sebepten eksik
bilgi verme eğilimini gözlemlemekteyiz. Ancak tekrar tekrar belirtmeliyiz ki bunlar bizim kurumsal konu ve
önceliğimiz değildir. İlimizde, ÇMVA çalışması; 2020 yılı içinde 128 işletmede yapılırken, 2021 yılında 9 İlçemizdeki
130 işletmede yapılmıştır. 2022 ve nasipse devam eden yıllarda da Bakanlığımızın belirlediği sayıda ve inşallah 17
İlçemizin tamamında yapılmasını hedefliyoruz. Bu vesileyle, öncelikle emeği geçen personelimize ve bugün bu eğitim
için aramızda bulunan hocalarımıza teşekkürlerimi sunar, Eğitimin hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” dedi.
Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cennet Oğuz ve Prof. Dr. Yusuf Çelik tarafından bilgilendirme
sunumlarının yapıldığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen Toplantıda; Çiftlik Yönetimi ile ilgili temel kavramlar,
Çiftliklerin Teknik, Finansal ve Stratejik Yönetimi, Çiftçilerin Avantajları ve Karşılaşılan Sorunlar hakkında
bilgilendirilmeler yapılmıştır.
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Küçük Ölçekli Tekne Sahiplerine Destek
13.07.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 ve 2022 Yıllarında Yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İlişkin Karar gereği, Deniz ve İçsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt
altına alınması, kıyı kesimindeki halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkınmanın ve sürdürülebilir
yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak destekleme ödemeleri başlamıştır.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili açıklamasında: “Söz konusu kararla bu sene destekleme
kapsamına alınan gemi boyunda ve ödenecek tutarlarda artışa gidilmiştir. Buna göre; boyu 0- 4,99 metre olan
deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına 1.000 TL, 5- 7,99 metre olanlar için 1.250 TL, 8- 9,99 metre
olanlar için 1.350 TL, 10- 11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri içinse
1.450 TL destekleme ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.
İlimizde, 2021 yılı destekleme dönemi kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunan 399 adet
balıkçı gemisi sahibine, Bakanlığımız tarafından toplam 496.200,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
Balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.” dedi.
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Çarşamba’da Bordo Bulamacı Dağıtımı
Gerçekleştirildi
İl Müdürlüğümüzce, Çakmak Baraj Havzasında Organik Fındık Üretimi yapan Çarşamba Fındık
Üreticileri Birliği’ne üye 39 üreticimize; fındıkta fungal hastalıkları önlemek, fındık bahçelerimizi dönemsel
risklerden korumak, dolaysıyla verim ve kaliteye katkı sağlamak amacıyla 09 Aralık 2021 tarihinde bir eğitim
verilmiştir.
Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Çarşamba İlce Müdürü İrfan ÖZTÜRK, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birlik Başkanı Ali
BAKIR, İl Organik Tarım Birimi ile İlçe Müdürlüğü teknik elemanları ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte Bordo Bulamacı Dağıtımı da gerçekleştirilmiştir.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, burada yaptığı konuşmasında; “Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Bordo
Bulamacını kullanacak olan üreticilerimizin, bahçelerinde oluşan farkı rahat gözlemleyebileceğine inanıyoruz. Bu
anlamda, diğer üreticilerimizin de konuyla ilgilenmesine vesile olacağına ve Organik Fındık Yetiştiriciliğinde bir
farkındalık yaratacağına inandığımız Bordo Bulamacı kullanımının üreticilere bol verim ve kazanç getirmesini
temenni ederim.” dedi.
Dağıtım töreni sonunda, sahada uygulama yapılmak üzere organik fındık bahçesine geçilmesi ve Çarşamba
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan ÖZTÜRK’ün Bordo Bulamacının fındık alanlarında kullanımı hakkında bilgi
vererek uygulamayı gerçekleştirmesinin ardından üreticilerin soruları cevaplanarak etkinlik sona erdi
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İlimizde Sığırların Lsd- Çiçek Aşılama
Programı Başladı
İlimizde 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri kontrolü Programı
kapsamında 1 Ocak 2022 tarihinde SIĞIRLARDA NODÜLER EKZANTEMİ Aşılama Programı (Sığır Çiçek
Aşılama) başlamıştır.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Sığır
Çiçek Aşılama Programı boyunca 3 aylıktan büyük tüm sığırlar LSD (Çiçek) hastalığına karşı aşılanacaktır.
Sığırların Nodüler Ekzantem Hastalığı büyükbaş hayvanlara sinekler ile bulaşan, deride nodül ve yumrularla
karakterize olurken et ve süt veriminde azalma, damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden
olan, ihbarı mecburi olan bir hastalıktır.
Hastalıkla mücadelenin en etkin korunma yolu aşılama ve sinekler ile mücadeledir. Büyükbaş
hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak için Şap aşısı ile beraber Sığır Çiçek Aşısı Şartı
aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları 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 2022 yılı için 20.706 TL idari
para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap ve LSD Aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade
edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir
Aşılama Programı; İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka
hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri
gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin LSD Aşılama Programına göstereceği yoğun ilgi, İlimizde LSD Hastalığı ile
mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur.” dedi.
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“Tarımsal Üretimde Ekonomik ve Çevre Dostu
Çözüm ve Yaklaşımlar”
Konulu Çiftçi Eğitimi Gerçekleştirildi
Samsun Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Samsun Ziraat Odası
Başkanlığı tarafından finanse edilen Tarımsal Üretimde Ekonomik ve Çevre Dostu Çözüm ve Yaklaşımlar
Projesi kapsamında; İlimiz Atakum İlçesi Kayagüney Mahallesinde Kayagüney, Kabadüz ve Özören Mahalleleri
üreticilerine yönelik olarak HUMİK ASİT, BORDO BULAMACI ve GÜLLECİ BULAMACI yapımı
üreticilere uygulamalı olarak gösterilerek, kullanım alanları ile kullanım şekilleri de anlatıldı.
Eğitime Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Atakum Kaymakamı Kemal
YILDIZ, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan TÜTÜNCÜ, Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yener
GÜNAY, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik
personelleri, Kayagüney Muhtarı, Kayagüney ve çevre Mahalle üreticileri katılım sağlamışlardır.
Açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bu eğitimle tarımsal üretimde girdi
maliyetlerinin yükseldiği bu son dönemde; üretim alanlarında toprak ve doğal dengeyi koruyarak, gübre ve zirai
ilaç girdi maliyetlerini düşürmek suretiyle minimum girdi ile maksimun verim sağlamayı hedeflemekteyiz. Emeği
geçen personelimize şimdiden teşekkür ediyor, Eğitimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.
Daha sonrasında, Humik Asit, Bordo Bulamacı ve Gülleci Bulamacının yapımını uygulamalı olarak
Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şevket ŞAHİN, Dr. Birsen KARABÜK ve
Dr. Olgunay ŞAHİNOĞLU anlatmışlardır.

Humik Asit; kendi ağırlığının yaklaşık 20 katı kadar su tutabildiğinden, toprağın su tutma özelliğini
arttırır. Su miktarını dengeler, bitkinin kuraklığa karşı direncini arttırır. Kurak bölgelerde verimi yükseltir. Az su
ile de verimli bir sulama yapılmasını sağlar. Tohum yatağı şartlarının uygun olmasına yardımcı olur. İyi bir toprak
düzenleyici özelliğinden dolayı tarımsal ürünlerde verimin ve kalitenin yükselmesini sağlar.
Leonarditten Humik Asit Yapımı; 100 lt’lik Humik Asit hazırlamak için 150- 200 lt’lik fıçı ayarlanır.
İçine 100 lt su konulur. Bu su 70 dereceye kadar ısıtılır. Isıtılmış suya 25 kg toz leonardit eklenir ve çok iyi
karıştırılır. Bu karışımın üzerine 1250 gr Potasyum Hidroksit atılır. Oluşan karışım en az 1 saat dibe çöken tortu
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karıştırılır. Sonra 1 gün kadar dinlendilir. Oluşan Humik Asit süzülerek plastik bidonlara alınır. Bu şekilde
kullanıma hazır Humik Asit hazırlanmış olur.
Bordo Bulamacı; Mantar ve bakterilerin sebep olduğu hastalıkların önlenmesinde kullanılan kireç ve
bakırsülfat (göz taşı) karışımından oluşan bir maddedir. % 1’lik Bordo Bulamacı Hazırlamak için 1 kg göztaşı ve
1 kg sönmüş veya 0,5 kg sönmemiş kirece ve bunları eritmek ve karıştırmak için 1 adet 100 ve 1 adet 50 lt’lik
plastik veya ağaç fıçı, beton havuz, plastik kova, süzmek için tülbent, ağaç sopa (karıştırıcı) gibi malzemelere
ihtiyaç vardır (demir, saç teneke gibi metal kaplar kullanılmaz).
Bordo Bulamacının Hazırlanması: Evvela 50 lt’lik bir plastik kovada bir miktar temiz su (bir gün
önceden ya da ılık su) ile 1 kg. göztaşı iyice eritilerek su ile 50 lt’ye tamamlanır. Benzer şekilde 1 kg sönmüş
kireç veya 0,5 kg sönmemiş kireç 100 litrelik ayrı bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar su ilavesiyle
karıştırılarak 50 lt’ye (kovanın yarısına kadar) tamamlanır. Hazırlamış olduğunuz 50 lt’lik göztaşılı su
karıştırılmakta olan kireçli suyun içine yavaş yavaş ilave edilir.
Bu şekilde hazırlanan % 1’lik bordo bulamacının yakıcı olup olmadığını kontrol etmek için passız ve
parlak bir çivi iple bağlanarak bulamacın içine sarkıtılır ve 5-10 dakika kadar bekletilir. Çivide pas rengi oluşursa
bordo bulamacı yakıcıdır. Bu durumda bulamaca bir miktar daha kireçli su ilave edilmelidir. Bulamaç süzgeçten
geçirildikten sonra taze kullanılır. Hemen kullanılmaz ise daha iyi yapışmasını ve muhafazasını sağlamak için 100
lt bordo bulamacına 200 gr şeker ya da 1 lt yağsız süt ilave edilerek 10 gün kadar bozulmadan saklanabilir.
Gülle Bulamacı ise kireç ve kükürt karışımından oluşur. Bitkiye zarar veren fungal hastalıklar, tüm böcek
zararları ve akarisitlere karşı kullanılabilir.
Gülle Bulamacının Hazırlanması; 15 lt tenekeye 10 lt su konulur. Üzerine 1,5 kg kireç ilave edilir ve
kirecin yanması için 15 dakika beklenir. Daha sonra 3 kg kükürt ilave edilir ve 1,5 saat karıştırılarak kaynatılır.
Ateşten alınarak soğumaya bırakılır. Dinlenen karışımın serum kısmı tülbent yardımıyla süzülerek plastik bir kaba
alınır. Tortu Plastik kaplarda muhafaza edilen solüsyondan kullanılacağı zaman 100 lt suya 1 lt gelecek şekilde
karıştırılır.
Elde edilen karışım meyvelerin çiçeklenme dönemi hariç yaprak, gövde ve dallarına uygulanır. Gülleci
bulamacının içerisinde bulunan kükürt aynı zamanda toprak PH’nı düzenler. Gülleci bulamacı yapımından sonra
tenekenin dibinde kalan tortu sıvı polisülfürdür ve oldukça alkalidir. Su ile karıştırılarak ağaçların gövdelerine
sürülebilir ya da toprağa karıştırılabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat ediniz.
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Asarcık’ta İyi Tarım Uygulamaları ve
Organik Tarım Eğitimi
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim Eylem Planı (2022-2026) kapsamında,
7 Aralık 2021 tarihinde Asarcık İlçesi Güven Düğün Salonu’nda Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından
organize edilen Ekolojik Tarımda Farkındalık Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Toplantı; İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Belediye Başkanı Şerif KILAĞUZ, İlçe
Müdürü Sefer GİRİŞEN, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, siyasi parti ilçe
başkanları, STK yöneticileri, mahalle muhtarları ve çiftçilerden oluşan 88 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Eğitimde açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şeref KILAĞUZ, İl Müdürlüğümüzün eğitime
katkılarından dolayı teşekkür ederek, muhtarlarımızın verilen eğitimle çiftçilerimize örnek olmalarını talep
etmiştir. İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da burada yaptığı konuşmasında; Eylem Planı kapsamında
gerçekleştirilen Toplantının, çiftçilerimize gelecekte iyi tarım uygulamaları ve organik tarım konularında yeni
ufuklar açması dileklerinde bulunmuştur.
Konuşmaların ardından Samsun İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat
Mühendisleri Gülseven BAYRAKTAR ve Oğuzhan YÜCEL; “İyi Tarım Uygulamaları, İyi Tarım
Uygulamalarında Kritik Kontrol Noktaları, Entegre Mücadele, Çevre Sağlığı, Bitki Koruma Ürünlerinin Bilinçli
Kullanılması, Toprak Analizi İçin Örnek Alınması” konularında eğitim verirken Mühendisler Mehmet Ali
YETGİN ve Binnaz TIKNAZOĞLU da “Niçin Organik Tarım Yapıyoruz” ve “Organik Tarımın Geleceğimize
Etkileri” konularında eğitim vermiştir.
Etkinlik öncesinde, yine bu ilçemizdeki bir kadın üreticimizin, 3 bin metrekare kapalı alanda kurduğu
yıllık 300 ton kapasiteli Mantar Üretim Tesisi gezilerek faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.
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İlimizde Solucan Gübresi Tesisleri Sayısı
Artıyor
İlimizde, Solucan Gübresi Çalışma Onay Belgesi almış olan Vezirköprü, 19 Mayıs, Kavak ilçelerinde 3
adet işletme bulunmaktayken; Kavak İlçemizde kurulan Solipark Zirai Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin de 06.12.2021 tarihinde Çalışma Onay Belgesi almaya hak kazanmasıyla, onay belgesi verilen işletme
saysı 4 olmuştur.
Çalışma Onay Belgesini, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, işletme yetkilisi
Adnan DURAN’a makamında takdim etmiştir. İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM bu sırada yaptığı
konuşmasında: “Günümüzde tarıma karşı yaklaşım, yalnızca topraktan elde edilen mahsullerden faydalanarak ve
çeşitli kimyasal maddeleri kullanmaktan sakınmadan üretim yapmaktan ziyade, doğaya zarar vermeden ondan
yararlanabilme yeteneği olarak değerlendirilmektedir. Hastalık ve zararlıların kontrolü için hormon takviyeleri,
pestisitler ve bitki besin maddeleri gibi kaliteyi ve mahsulü direkt olarak etkileyen maddeler kullanmaktan
kaçınmak, doğaya verilen zararların önüne geçme konusunda büyük önem arz etmektedir. Toprak verimliliği;
toprağın içeriği, ne ekildiği ve bünyesinde bulunan canlılarla yakından ilişkilidir. Toprağın barındırdığı ve
ekosistemdeki
büyük

görevi

olan

türlerinden

canlı

biri

solucanlardır.

de

Toprağın

dengesini

bozmadan

iyileşmesini

sağlayan

solucanlar
verimliliği

toprak
için

büyük

önem taşıyan canlılardır.
Organik
bileşenlerden

oluşan

solucan

toprak

gübresi,

değerlerini

iyileştirici

etkisinin yanı sıra bitkilere besin maddeleri sağlama sebebiyle, organik yetiştiricilik yapılan bütün alanlarda
uygulanması mümkün olan bir gübredir. Gübresi, çiftlik gübresinin tam olarak yerini alamasa da kimyasal gübre
ve ilaç kullanımının yasak olduğu organik tarım üretim alanları için çok önemli bir materyaldir.
Sertifikalandırılmış organik gübre olarak, rahatlıkla hem meyve hem de sebze üretim alanlarında kullanılabilir.
Gübre toprağa karıştığında, toprak bitki besin maddeleri yönünden zenginleşip verimliliği artırmakla kalmayıp
uzun yıllar verimli etkisini de sürdürmektedir.
Bu bağlamda, çalışma onay belgesini takdim ettiğimiz Solipark Solucan Gübresi Üretim Tesisimizin Türk
tarımına hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bu girişimcilerimizin sayılarının artmasını temenni ediyorum” dedi.
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İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi
Hayata Geçirildi
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanarak yürütülüp, DOKAP tarafından desteklenen
Samsun İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi’nde uygulama aşamasına geçildi.
Proje; halk arasında İsrail Sazanı, Macar Sazanı veya Ciguli diye adlandırılan Carassius Gibelio türü
istilacı bir türün, Avcılık yolu ile stoklarının iç sularımızdan baskın konumdan çıkarılmasını, Bölgede damak
tadına hitap etmediği için bu istilacı türün ekonomiye farklı pazarlarda kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında temin edilen fanyalı uzatma ağları, can yelekleri ve sintine suyu boşaltma pompalarının
teslim töreninde bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Proje, Samsun
İli Kızılırmak Deltasında bulunan Balık Gölleri ve Lagün Kompleksi ile Altınkaya Baraj Gölü II. Avlak
Bölgesinde uygulanacaktır. Projemiz 918.500 TL bütçeye sahip olup, bu kaynağın tamamı DOKAP idaresi
tarafından karşılanmaktadır.”
Projeye sağladığı yüzde yüz katkılarından dolayı DOKAP idaresine teşekkür eden İl Müdürümüz
SAĞLAM; Proje kapsamında iki adet soğuk hava deposunun temin edildiğini, Proje süresi olan 3 yıl boyunca
balık avcılığının yasak olduğu dönemler hariç olmak üzere 3 ayda bir projeye dâhil edilen 25 balıkçı teknesine 50
adet fanyalı uzatma ağı teminine devam edileceğini ve 3 yıl boyunca toplam 450 adet ağ malzemesi dağıtılarak
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mücadelenin destekleneceğini ifade etti. Projenin Ülkemizde bir ilk olduğuna değinen SAĞLAM, bu projenin
diğer iller için de örnek olacağını belirtti.

Yörükler Su Ürünleri Kooperatif binasıyla, İsrail Sazanı ile Mücadele Projesinde kullanılmak üzere temin
edilen soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunan SAĞLAM: Sadece bugün, Yörükler Su Ürünleri
Kooperatif balıkçılarının bir günde 1 ton’dan fazla İsrail sazanı avladığını ve Proje ile birlikte bu miktarın çok
üzerine çıkılacağını belirterek istilacı türün 1,70 TL civarından yem fabrikalarına pazarlanarak balık yemi ham
maddesi olarak kullanıldığını ifade etti.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Projenin 3 yıl boyunca yakından takip edilerek bu canlı türünde
Avcılığın teşvik edileceğini ve Projenin balıkçılarımıza, İlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
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Samsun’da Tıbbi Sülük Yetiştiriciliğine
Rağbet Artıyor
İlimizde bulunan ve henüz kurulum aşamasında olan bir Tıbbi Sülük Üretim Tesisi’nde incelemelerde
bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun İlimizin, Kızılırmak ve Yeşilırmak
Deltalarıyla Ülkemizin sayılı Tıbbi Sülük kaynaklarından biri olduğunu belirtti.
Uluslararası sözleşmeler gereği doğadan toplanan Tıbbi Sülük ihracatına kota konulduğunu belirterek,
Ülkemizden toplam 2 ton sülük ihracatına izin verildiğini, bu bağlamda Samsun İlimizin Ülkemiz tıbbi sülük
ihracat kotasının yaklaşık % 62’lik kısmına sahip olduğunu ifade eden İl Müdürümüz SAĞLAM konuyla ilgili
yaptığı açıklamasında:

“Samsun İlimiz, Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltalarıyla Ülkemizin sayılı Tıbbi Sülük kaynaklarından biri
olup Kızılırmak Deltası RAMSAR alanı olarak koruma altına alınmıştır. Buradaki Tıbbi Sülük popülasyonunun
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen ve Isparta Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüyle
birlikte yürüttüğümüz Kızılırmak Deltası Tıbbi Sülük Popülasyonu Miktarı ve Yıllık Avlanabilir Kotasının
Belirlenmesi Projesi’nin saha çalışmaları tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra, yani Kızılırmak Deltasındaki
Tıbbi sülük kotasının belirlenmesini müteakip, Yeşilırmak Deltasında da aynı çalışmanın yapılmasını
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planlamaktayız. Emeği geçen hocalarımıza ve Projenin Samsun ayağını yürüten personelimize teşekkür
ediyorum.” dedi.
İlimiz sınırları içerisinde bulunan sülük toplama alanlarında Hirudo verbana türünün yaşadığını, bu türün
ruhsat tezkeresi verilen avcılar tarafından toplanarak, ihracat izni almış firmalar vasıtası ile belirlenen kota
dâhilinde yurt dışına ihraç edildiğini belirterek, yurt içinde özellikle sülükle tedavi konusunda uzmanlaşmış tıp
merkezleri ihtiyacının da karşılandığı bilgisini veren İl Müdürümüz SAĞLAM konuşmasının devamında: “Tıbbi
sülük ihracatında kota olması nedeniyle, ülke genelinde avcılık yolu ile elde edilen toplam 2 ton sülük ihraç
edilebilmektedir. Yurtdışında özellikle Almanya gibi ülkelerde tıbbi sülükle tedavi yöntemleri revaçta olup bu
yönde bir talebin olması nedeniyle de tıbbi sülük ihracatının artırılabilmesi için bu türün yetiştiriciliği her geçen
gün daha büyük önem arz etmektedir.” dedi.

Yetiştiricilik tesislerinin artmasıyla sülük ihracatında da artış sağlanacağını belirten İl Müdürümüz
SAĞLAM; İlimiz Terme ilçesinde hâlihazırda kurulu 1 adet 22.000 adet/ yıl kapasiteli tıbbi sülük tesisinin
mevcut olduğunu, bu tesise ilave olarak ziyaret ettikleri kurulum aşamasındaki tesisin de 1.500.000 adet/ yıl (1500
kg/yıl) Tıbbi Sülük kapasitesine sahip olacağını ve Ülkemize döviz sağlama potansiyeli olan bu gibi girişimlerin
olması halinde her türlü desteğin verileceğini de sözlerine ilave etti.
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Kadın Girişimcilerimizin Yanındayız
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Ayvacık İlçesi Koçyurdu Mahallesi'nde kadın girişimci Şengül
AÇAR'ın işletmesine ziyarette bulundu.
İl Müdürümüz SALAM söz konusu ziyaret sırasında, üreticilerimizin; Bakanlık olarak üretimde, yurtiçi ve
yurtdışı pazarlamada tarladan vitrine her aşamada destekçisi olduğu mesajını verdi.
İl Müdürümüze Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Barış PADEM de eşlik etti.
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Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı Eğitim Kursu
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında Bilinçli ve Tasarruflu Tarımsal
Sulama İçin Çiftçilere Yönelik Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim Kursu, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü ve Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 27 Eylül – 23 Kasım 2021 tarihleri arasında
yapılmıştır.
Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Çarşamba Belediye Başkanı
Halit DOĞAN, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan ÖZTÜRK, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Enver ŞAHİN, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer AYDEMİR ve AK Parti İlçe Başkanı Taner ÖZEN’in
katılımlarıyla düzenlenen törende Belgeleri verilmiştir.
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Tarım Arazilerinin Kullanımının
Etkinleştirilmesi ve Mera Islah ve Amenajman
Projelerinin Değerlendirme Toplantısı
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının
Etkinleştirilmesi ve Mera Islah & Amenajman Projelerinin Değerlendirilmesi kapsamında; Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Uzmanlarımız Ömer ÇELİK ve Necip ÖZGÖKÇE tarafından Samsun İlimizde
yürütülen projelerin değerlendirilmesi yapıldı.
Değerlendirme Toplantısına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlığımızdan Tarım ve Orman
Uzmanlarımız Ömer ÇELİK ve Necip ÖZGÖKÇE, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürümüz Lale
BAYKAL, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık AKGÜL ve Proje Sorumlusu teknik personelimiz
katıldılar.
Proje Değerlendirme Toplantısı sonrası Bafra İlçemizde arazi inceleme ve değerlendirmesi yapılmıştır.
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Örnek Fındık Bahçeleri Tesisi Projesi
Uygulamalı Eğitimi
Terme İlçemiz Örnek Fındık Bahçeleri Tesisi Projesi kapsamında Karamahmut Mahallesinde Fındık
Budaması Uygulamalı Eğitimi Toplantısı; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Terme Kaymakamı Metin
MAYTALMAN, Terme Belediye Başkanı Ali KILIÇ, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit
SERDAR, Ziraat Odası Başkanı Ferda ERGÜN, teknik elemanlarımız ve çiftçilerimizin katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
İl

Müdürlüğümüzce

başlatılan

Fındıkta

Rehabilitasyon

çalışmaları

kapsamında

Terme

İlçe

Müdürlüğümüzce hazırlanan, Terme Belediyesi, Terme Orman İşletme Şefliği, Terme Ziraat Odası ve Terme
Ticaret Borsasının katkıları ile yürüttüğümüz Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi kapsamında 13 bahçenin
8’inde bu konu ile alakalı budama uygulaması yapılmıştır.
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Proje Bahçelerindeki budama uygulamaları ile bitkilerin vejetatif ve
generatif gelişmelerini hızlandırarak bozulan fizyolojik dengenin tekrar kurulmasını sağlayacağız. Böylece
üreticilere bir daldan 25-30 yıl hatta daha uzun süre nasıl verim alınır bunu göstereceğiz. Ayrıca sadece budama
yaparak bile verimin nasıl arttığını proje bahçelerinde beraber gözlemlenecektir. Bu uygulamaları Terme geneline
yayarak, verimin artırılmasını sağlayarak hem üretici hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.” dedi.
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Toprağımı Tanıyorum Projesi
İl Müdürümüz İbrahim
SAĞLAM;

Yakakent

İlçe

Müdürlüğümüz ile Yakakent
Belediye Başkanlığı arasında
gerçekleştirilen

“Toprağımı

Tanıyorum”

projesi

kapsamında
işbirliği

toprak

tahlili

protokolü

imza

törenine katılım sağladı.
Etkinliğe,

İl

Müdürümüz SAĞLAM’ın yanı
sıra

Yakaknet

Kaymakamı

Abdüssamed KILIÇ, Yakakent
Belediye Başkanı Hüseyin KIYMA ve Yakakent İlçe Müdürümüz Osman AKMAN da katılım sağladılar.

10 Kasım Ata’yı Anma Töreni

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümü
münasebetiyle İl Müdürlüğümüzde tören düzenlendi.
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Mera Islah Projesi Tohum Ekimi
Bafra İlçesi Elifli Mahallesi Mera Islah ve
Amenajman projesi kapsamında 879 dekar mera
alanında çok yıllık mera karışım bitkisi ekimi
yapıldı.
Tohum Ekim Programına İl Müdürümüz
İbrahim SAĞLAM, Bafra Kaymakamı Cevdet
ERTÜRKMEN, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman
TOSUNER, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü
Mehmet GÜREŞ, Elifli Mahalle Muhtarı Remzi
ATMACA ve çiftçiler katıldı.
İlimiz hayvancılığı ve yem bitkisi ekilişlerine değinen İl Müdürümüz SAĞLAM: “Elifli Mera Islah ve
Amenajman Projesi kapsamında, 879 dekar mera alanımızda bulunan karaçalı, böğürtlen, diken gibi istilacı
bitkilerin sökümü yapılarak çok yıllık mera karışım bitkisi ekimi gerçekleştirilmiştir.
Bu sayede Elifli Mahallemizin merası otlatılabilir hale gelmiştir, mera ıslah projemiz Elifli Mahallemize,
Bafra İlçemize, Samsun İlimize ve Ülkemiz hayvancılığına hayırlı olsun.” dedi.

Kivi Tesisi Kurulumu
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; 19
Mayıs ilçemiz Ballıca mahallesinde 50 dekar
alanda yeni kurulan Türkiye’nin en modern Kivi
tesisinde incelemelerde bulundu.
İl

Müdürümüz

SAĞLAM;

Ballıca

Mahallesinde bulunan yetiştiricimiz Ömer ATİK’
e ait 50 dekar alanda 10 gün içinde dekara 84 adet
olacak

şekilde

4200

adet

fidan

dikimi

gerçekleştirilecek alana giderek dikime hazır,
destek sistemi kurulu, sulama, don çözücü sistem,
akıllı Bilgisayar otomosyonlu vaziyette bulunan alanın Ülkemizdeki en modern tesislerden bir tanesi olduğunu
söyledi.
İl müdürümüz İbrahim SAĞLAM ‘a ziyarette 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram KONUŞ, 19 Mayıs
İlçe Tarım Müdürü Galip BAYKAL, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL ve teknik
elemanlar eşlik etmişlerdir.
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Kivi Hasat Etkinliği
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM,
Çarşamba İlçemizde katıldığı Kivi Hasat
Etkinliği’nde ; “Samsun ilinde 3 yıl içinde
kivi üretim alanının % 100 artırılarak
Türkiye’de en büyük üretimin yapıldığı il
olması hedeflenmiş ve buna yönelik proje ve
çalışmalara ağırlık verilecektir.” dedi.
İl Müdürümüz SAĞLAM; “İlimizde
3087 dekar alanda 165 üreticimiz tarafından
7717 ton Kivi üretimi gerçekleştirilmektedir.
Çarşamba ilçemizde ise tek başına ilimiz
Kivi üretimimizin yüzde 97.1 ini 3000 dekar alanda 108 üretici 7500 ton üretim gerçekleştirilmektedir. Çarşamba
ilçemizde aynı yerde 600 dekar alanda Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük kivi bahçesi bulunmaktadır. Bu alanda
üretilen kivi, ihraç edilmektedir. Hasat etkinlik programı Çarşamba ilçemiz Yeşilova mahallesinde Selamettin
AKÇA a ait 20 dekar alanda gerçekleştirilmiş olup bu alanda yaklaşık 70 ton üretim gerçekleştirilmektedir.
İlimizde 3- 4 firma hasattan 1 ay önce ürün alımı ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmekte ve pazarlama ile ilgili bir
sorun yaşanmamıştır” dedi.
Hasat etkinliği, Çarşamba ilçemiz YEŞİLOVA mahallesinde 27 dekar kivi bahçesinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Çarşamba Belediye Başkanı Halit DOĞAN, Çarşamba Kaymakamı
Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM, Bitkisel Üretim ve Bİtki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Çarşamba Ziraat Odası
başkanı Muammer AYDEMİR Çarşamba İlçe Tarım Müdürü İrfan ÖZTÜRK ve teknik elemanlar katılmışlardır.

Zeytinlere Sonbahar Bakımı
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM tarafından
ilimizde

başlatılan

kapsamında

teknik

Zeytin

Yetiştiriciliği

elemanlarımızca

Projesi
Yakakent

ilçemizde sonbahar bakım kontrolleri yapıldı.
İlimizde

uygulanan

Zeytin

yetiştiriciliğini

geliştirme projesi kapsamında 2020-2021 yılında 7500
adet zeytin fidanı ile 250 dekar zeytin bahçesi tesisi
kurulmuştur.
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Çeltik Yetiştiriciliği Çeşit Demonstrasyonu ve
Siyah Çeltik Yetiştiriciliği Hasat Programları
Gerçekleştirildi
İlimizde çeltik yetiştiriciliği 2007 yılında 50.717 dekar, iken 2020 yılında bu rakam 134.022 dekara
ulaşmıştır.2020 yılında 112.429 ton çeltik üretimi gerçekleşmiştir. 2021yılında ise 2344 çiftçimizde 139.998
dekarlık alanda çeltik yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Siyah Çeltik yetiştiriciliğinin diğer tür ve çeşitlerin yetiştiriciliğinden farklı bir uygulaması sadece hasat
sonrası yapılan işlemdir. Hasat sonrası siyah çeltiğin özel bir patozdan geçirilmesi gerekmektedir. Toprak işleme,
gübreleme, ilaçlama, hasat vb bakım işleri diğer çeltik üretimi ile aynıdır. Siyah Çeltik Üretiminde dekardan 600–
700 kilogram ürün alınabilmektedir. Kilogram satış fiyatı diğer çeltik çeşitlerine göre yaklaşık % 50- 60 daha
fazladır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen hasat programlarına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Kaymakamı
Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, İlçe
Müdürümüz Mehmet GÜREŞ ve misafirler katılım sağlamıştır.
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Kenevir Hasat Etkinliği
İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ondokuzmayıs
Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından çalışmaları yapılarak geliştirilip tescil ettirilen ilk yerli ve
milli kenevir çeşitleri olan “Narlı” ve “ Vezir “ kenevirlerinin tarla günü etkinliğine katıldı.
İl Müdürümüz SAĞLAM burada yaptığı konuşmada; “Ondokuzmayıs Üniversitesi ile Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsünün 2021 yılında tescil ettirdiği Vezir ve Narlı ülkemizin ilk kenevir çeşitleridir. Tarımda çeşit
sahibi olmak üstün özellikleri olan ve kayıt altına alınmış tohuma sahip olmak demektir. Tohum, tarımın en önemli
girdisi ve olmazsa olmazıdır. Bu nedenle az sonra hasadına başlayacağımız Narlı kenevir çeşidi tekstil amaçlı ıslah
edilmiştir. İnce saplara ve narin liflere sahip olması sebebiyle özellikle giyim sektöründe tercih edilecektir. Bu
hasatta elde edilmesi beklenen 1 ton tohum, önümüzdeki yıl tekrar tohumluk üretiminde kullanılacaktır.
Tohumun dışında yaklaşık
2500

kg

lif

elde

beklenmektedir.

edilmesi

Bu

lifler

ülkemizde üretim yapan saygın
firmalar ile AR-GE çalışmalarında
değerlendirilerek, gelecek yıllar
için ürün tasarımlarında kenevir
katkılı

tekstil

ürünlerinin

geliştirilmesine çalışılacaktır. Yine
bu hasatta elde edilecek olan
yaklaşık

7500

kg

izolasyon,

selüloz,

ahşap

levha

değerlendirilebilme

sap

ise

viskon

ve

sanayiinde
imkanlarının

araştırılması için AR-GE çalışmalarına yönlendirilecektir. Görüldüğü gibi tohumluk çoğaltmak amaçlı ekilen bu
tarladan çıkarılan ürünlerin tamamı yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesinde kullanılabilmektedir. Kenevir
çok yönlü kullanım için değerlendirilebilen üstün bir bitkidir.” dedi.
Kenevir Hasat Şenliğine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Sinop İl Tarım ve
Orman Müdürü Bekir Yücel TANRIKULU, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Kibar AK, Kenevir
Araştırma Enstitü Müdürü Prof. Dr. Selim AYTAÇ, TİGEM Bitkisel Üretin Daire Başkanı Bayram MAVİŞ,
TİGEM Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammed ALTIPARMAK, Şube ve İlçe Müdürleri, Teknik
Personel, Üretici, Yatırımcı ve Öğrenciler katılım sağlamışlardır.
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Aronya Hasadı
İl

Müdürümüz

İbrahim

SAĞLAM,

Çarşamba İlçemiz Gülyazı Mahallesinde bulunan
işletmede Aronya Hasat Etkinliğine katıldı.
İl Müdürümüz SAĞLAM ; “Aronya
meyveler

arasında

en

fazla

antioksidan

barındıran meyvelerin başında gelmektedir. 2 yıl
önce 5 dekar alanda başlattığımız deneme
alanından başarılı sonuçlar elde edilmiş yeni
meyvemizin İlimiz tarımı ve ekonomisine hayırlı
ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum.
İlimizde hasat edilen Aronya meyvesi ulusal
marketlere paketlenerek satılmıştır. 2022 yılında İl Müdürlüğümüz Aronya yetiştiriciliğini geliştirme projesi
uygulayacak olup üretim yapmak isteyen üretici adaylarımızı İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimize davet
ediyorum.“ diyerek ilk hasadı gerçekleştirdi.

TÜYAP Müdürü ÇAMAŞ’dan İl
Müdürlüğümüze Ziyaret
Tüyap Samsun Uluslararası Fuar ve
Kongre Merkezi Bölge Müdürü Oğuzhan
ÇAMAŞ , İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM'ı
makamında ziyaret etti.
ÇAMAŞ; 15 Eylül Çarşamba günü
kapılarını açan, 19 Eylül itibariyle sona eren ve
57.058 ziyaretçi sayısına ulaşan Samsun 6.
Tarım

Fuarı’nda

kurum

olarak

vermiş

olduğumuz desteklerden dolayı İl Müdürümüz
nezdinde tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür
ederek İl Müdürümüze bir plaket takdim etti.
İl Müdürümüz SAĞLAM, Samsun tarımı için yapılacak tüm çalışmalarda en ön sırada yer aldığımızı,
Samsun Tarım Fuarının da inovatif anlamda Samsun tarımına ciddi katkılar verdiğini dile getirerek ziyaret için
teşekkür etti.
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Yem Bitkisi Tohum Dağıtım Töreni
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Mera Islah ve Amenajman Projesi altında
hazırlanan Hayvana Gıda, Toprağa Deva, Çiftçiye Sefa Projesi kapsamında % 75 Bakanlık destekli, % 25 çiftçi
katkılı Yem Bezelyesi, Korunga ve İtalyan Çimi (süt otu) tohumluğu İlimiz çiftçilerine dağıtımı yapılmıştır.
Lâdik İlçemiz Akpınar Fen Lisesi Toplantı Salonunda düzenlenen Yem Bezelyesi ve Korunga tohumluğu
dağıtım programına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Ladik İlçe Kaymakamı Ahmet Raşit ORHAN, Ladik İlçe
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı ÖZEL, Adalet ve Kalkınma Partisi Ladik İlçe Başkanı Recep DİRİCAN, Ladik
Ziraat Odası Başkanı İmdat DEMİR, Ladik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut GÜLER, Teknik Elemanlar,
Muhtarlar ve çiftçiler katılmışlardır.

İl Müdürümüz SAĞLAM burada yaptığı konuşmalarında; Hayvancılık sektörümüzün en önemli giderinin
yem maliyetleri olduğunu, üretim maliyetinin yaklaşık %70’lere varan kısmının yem gideri olduğunu söyleyerek
yem bitkileri üretiminin önemine değinmişlerdir.

İl Müdürü SAĞLAM; 2022 yılı için proje çalışmalarının

devam ettiğini, dağıtımını yaptığımız Yem Bezelyesi ve Korunga tohumluklarımızın hayırlı olmasını,
üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini dilemişlerdir.
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Örnek Çiftçi Tarla Okulu Projesi
Bakanlığımız Bitki Sağlığı Uygulama Programı, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele ile Entegre Mücadelenin
Yaygınlaştırılması kapsamında Bafra İlçemiz Kaygusuz Mahallesinde kışlık sebze üretiminde Hastalık ve
Zararlılar ile Mücadele örnek çiftçi tarla okulu çalışması yapıldı.
Çiftçi ve uzman birlikteliğinin hedeflendiği gerekli bilgilendirmenin uygulayıcı ve araştırmacı uzmanlarca
yapıldığı çalışmada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden
konuyla ilgili yetiştiricilik ve bitki sağlığı uzmanlarının 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 İl Müdürlüğümüz, Bitkisel Üretim ve
Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Feride BAŞ gerçekleştirmiştir.
Samsun’da

sebze

üretim alanlarında entegre
mücadele

yöntemlerinin

benimsenmesini sağlamak
amacıyla

düzenlenen

TARLA

OKULU

eğitiminde; zirai mücadele,
ekonomik zarar eşiği vb.
kavramlarda
oluşturulması,
göre

ana

farkındalık
ürünlere
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 üreticilere aktarılması hedeflenmiştir.
Programa; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden 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, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden temsilciler ile
üreticiler katılım sağlamıştır.
64

SAMTİM 74

ağıtım
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