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 Kıymetli tarım dostları, 

 Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde, tıpkı biz insanoğlu gibi toprak da kış aylarının rehavetinden, 

durgunluğundan çıkarak baharın kendisi gibi canlanıyor. 

 İlimizde yeni üretim sezonuna dair tarımsal hareketlilik başlarken, bir yandan da meyve fidanlarının toprakla 

buluşma zamanının içinde olduğumuzu hatırlatmak isterim.  İlimiz çiftçisinin standartlara uygun, hastalık ve 

zararlılardan ari, sağlıklı fidan elde etmesi ve uygun alanlarda meyve üretimine yönelmesi, hem Bakanlığımızın 

ağaçlandırma stratejisi ve hem de İlimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir. 

 Bilindiği üzere İl Müdürlüğümüz olarak, üreticinin kaliteli fidana ulaşması anlamında piyasa denetimlerimiz 

aralıksız olarak sürdürülmektedir. Yine Cumhurbaşkanımızın da fide fidan ve tohumda müjdesini verdiği KDV 

indiriminin tam da bu zamana denk gelmesi avantaj olmuştur. Zira modern ve kârlı bir meyve yetiştiriciliğinin 

temelini uygun ve kaliteli fidan seçimi oluşturmaktadır. Fidan seçiminde gösterilecek titizlik, karlı bir yetiştiricilik 

için şarttır. Yetiştiricinin; her şeyden önce anaç ve kaleminin özelliklerini bilmesi gerekir. Bunun için de sertifikalı 

fidanlar tercih edilmelidir. 

 Geçtiğimiz dönemde; 2021 yılına ait Bitkisel Üretim ve Gübre Destekleri, Hayvancılık ve Yem Destekleri 

ile Su Ürünleri Destekleri tüm ülkem çiftçimizle birlikte Samsunlu yetiştiricilerimizin hesaplarına yatırılmış ve 

Devletimiz böylesi bir zor dönemde dahi tarımı ve üreticiyi ihmal etmemiştir. Üstelik de mevcut planlı desteklere 

ilave olarak; Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılı için 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme 
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bütçesi, 3,2 milyar TL ek bütçe ilavesiyle 29 milyar TL'ye çıkarılmış ve ilave başka desteklerin de devreye 

sokulacağı beyan edilmiştir. 

 Bizlere düşen, burada sadece bir kısmını paylaşabildiğimiz bu fedakârlıklar karşısında sektör paydaşları 

olarak üzerimize düşeni yapmak ve dört bir yanımızda süren savaşlar, mülteciler, işgallerin yanı sıra yaklaşık 

üçüncü yılında olduğumuz Pandeminin total etkilerinin doğurduğu küresel krizden çıkışın ve kurtuluşun yine 

tarımda, toprakta ve üretmekte olduğunu unutmamaktır.  

 Devletimiz ve Bakanlığımız; bütün bu tatsız gündem yanında, maalesef hiç de uzak olmayan kuraklık 

senaryolarını da değerlendirmekte ve her geçen gün Türkiye tarımına kazandırılan yeni barajlar, gölet, kanal, diğer 

sulama sistemleri ile sulanabilir alanları artırma, yanı sıra mevcut su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanma yol 

ve yöntemleri üzerine çalışmaktadır. 

 Kıymetli tarım dostları, bugün de bir nevi Kurtuluş mücadelesinin içinde olduğumuzu ve üzerimize düşeni 

yapmanın aslen vatandaşlık görevi olduğunu unutmayalım. Çok daha iyi günlerde bir arada olacağımıza 

inancımızla, ürününüz bol bereketli olsun der Ramazan ayınızı tebrik ederim. 

 

İbrahim SAĞLAM 

İl Müdürü 
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Orta Karadeniz Kariyer Fuarına Katılım Sağladık 
 

 

Samsun’da kapılarını açan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na (OKAF), Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü olarak bizler ve Bakanlığımıza bağlı ilimizdeki tüm kurumlar da stant açarak katılım sağladı, öğrenci 

ve mezunlara meslek ve istihdam süreçleri hakkında bilgi verdi. 

 

          Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Cumhurbaşkanlığı 

İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Ondokuzmayıs Üniversitesi ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 

paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda İl Müdürlüğümüz ve 

Bakanlığımıza bağlı kurumlar açtıkları stantlarda misyon, vizyon, çalışmalarımız, faaliyet alanlarımız, staj ve 

istihdam hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.” dedi.   

 

 Açılış töreni ile başlayan Fuar, 2- 3 Mart tarihleri arasında devam etmiş olup, 200 işveren ve kurum yer 

almıştır. Fuarda; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 

Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Zirai Karantina Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü stantları öğrenci ve mezunlarda yoğun ilgi gördü. 

Stantlardaki görevliler meslekleri, faaliyetleri ve istihdam süreçleri hakkında kendilerine sorulan soruları 

cevaplarken; öğrenci ve mezunların doğru bilgiye erişerek kariyer planlanması oluşturmalarına katkı sağlanmış 

oldu. 
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2021 Yılı Destekleme Ödemeleri Yapıldı 

 
 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre belirlenen 2021 yılı Mazot Gübre ve Yem 

Bitkileri Desteği ödemeleri 08.03.2022 Salı günü saat 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya 

başlanmıştır.  

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

Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğe göre; İlimiz sınırları içindeki 17 ilçede faaliyet gösteren 

68.606 çiftçimize 2.052.486 da alanda 72.228.750TL Mazot Gübre destekleme ödemesi yapılmışır. 

Yine 2021 Yılı Destekleme Ödemeleri kapsamında, İlimizde üretimi gerçekleştirilen; Yonca, Korunga, Fiğ, 

Hububat grubu (yeşil ot), Tek Yıllık ve Silajlık Yem Bitkileri, Silajlık Mısır, Yapay Çayır, Mera ve diğer çok yıllık 

yem bitkilerinin Destekleme Ödemeleri de aynı gün itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmıştır. Bakanlığımız 

kayıtlarına göre 2021 yılı üretim sezonunda, Samsun İlimizde 268.782 da alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştiren 

10.157 çiftçimize 18.940.954,38 TL tutarında Yem Bitkileri Desteklemesi ödemesi yapılmıştır.  

Böylece, Samsun İlimiz sınırları içindeki üreticilerimizin hesaplarına; 2021 yılına ait Bitkisel Üretim, Mazot 

Gübre ve Yem Bitkileri Desteği olarak toplamda 91.169.704,38 TL yatırılmış olacaktır. Çiftçilerimize hayırlı ve 

uğurlu olmasını dilerim.” dedi.  
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2021 Yılı Su Ürünleri Yetiştiricilik Destekleme 

Ödemeleri Yapıldı 

 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler 

kapsamında Bakanlığımızca uygulanmakta olan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemelerine İlişkin Hükümler 

doğrultusunda, İlimizde faaliyet gösteren 20 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik işletmesine 6.128.627,00 TL destekleme 

ödemesi yapılmıştır. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteklemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirten Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili açıklamasında: “Samsun İli Su ürünleri Yetiştiriciliği, 

2002 yılından günümüze yürütülen eğitim, yayım ve destekleme faaliyetleri sonucunda büyük ilerlemeler 

kaydetmiştir. 2002 yılında İl genelindeki Su Ürünleri Yetiştiriciliği kurulu kapasitesi 1.500 ton/ yıl civarında iken, 

bugün 2022 yılı itibarı ile 18.000 ton/ yıl’a ulaşmıştır.  

Yakakent İlçemizde 2002 yılında Su Ürünleri Yetiştiricilik tesisi bulunmazken, 2008 yılında ilk tesisimiz 

üretimi gerçekleştirmiş ve 2022 yılı itibarı ile yaklaşık 11.000 ton/ yıl kapasiteye ulaşmıştır.  Bafra ilçemiz Derbent 

Baraj Gölü’nde, 2002 yılında 6 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisinde toplam 1.200 ton/ yıl civarında olan 

kapasitemiz de 2022 yılı itibarı ile 6.650 ton/ yıla ulaşmıştır.” dedi. 

 Ülkemiz ve İlimiz Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörünün kısa sürede bu kapasiteye ulaşmasında, 

Bakanlığımızın katkısının büyük olduğunu ifade eden SAĞLAM; kurum olarak bu sektöre destek olmaya devam 

edileceğini ve desteklemelerin üreticilerimize hayırlı olmasını dilediğini belirtti.         

 

 



SAMTİM 75 
 
 

 

6 
 

 

2022 Tarımsal Destekleme Bütçesinde 3,2 Milyar TL 

Ek Bütçe Kararı 
 

2022 yılında çiftçilerimize 25.8 milyar TL olarak ödeneceği açıklanan Tarımsal Destekleme bütçesi, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile revize edilerek 3.2 milyar TL ilave bütçe ile 29 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 

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

Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi, 3,2 

milyar TL ek bütçe ilavesiyle 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır. 

Arttırılan Tarımsal Destekleme Bütçesi ile  Ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf 

ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave Ek Girdi Desteği olarak dekara 50 TL ödeme 

yapılacak olup; 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum 

ve ilave 50 TL/ da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecektir. 

Yapılan bu ilave destekle, 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre % 

127 oranında artırılmıştır. Bu artışlar girdi maliyetleriyle sınırlı kalmayıp, bahsi geçen ürünlerle ilgili fark 

ödemeleri de ayrıca sezon sonunda verim ortalamalarına göre desteklemeler kapsamında hesaplara yatırılacaktır.  

Bütün bu Destekler yanında uyguladığımız yüksek alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, 

olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. 
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Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. Yıldönümü 

Kutlanıyor 
 

Ülkemizde, 10 Ocak 1846'da ilk Ziraat Mektebinin açılmasıyla başlayan Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 176. 

yıldönümü kutlanırken konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

          "Bilindiği gibi Türkiye'de modern anlamda Tarımsal Eğitim ve Öğretim serüveni ilk defa Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde, 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Yeşilköy'de Ayamama Çiftliğinde açılan Ziraat Mektebi 

ile başlamıştır. Sonrasında 1891 tarihinde, bugünkü anlamıyla yükseköğrenim sayılabilecek düzeydeki Bursa Ziraat 

Mektebi ile 1893 tarihinde de İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi açılmıştır. 

 

          Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar faaliyetine devam eden bu okullardan Halkalı Ziraat Mektebinden mezun 

birçok genç, 1923 yılından itibaren yurt dışına öğretim ve modern araştırma yöntemlerini öğrenmeleri için 

gönderilmiştir. 1927 yılında Almanya'ya eğitim öğretime giden gençlerle oradan gelen hocaların oluşturduğu bir 

Bilim Kurulu, ülkemizin tarımsal durumunu incelemiş ve birçok önerinin yanında modern bir Zirai 

Yükseköğretimin açılmasını da önermiştir. Bu öneri üzerine 1927 yılında bir yasa çıkartılarak, çağdaş anlamda 

Tarımsal Yükseköğretimin temelleri atılmıştır. 
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          Daha sonra Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş ve kurumun çok modern binaları ve laboratuvarları 

kısa zamanda tamamlanmış ve çağdaş anlamda Türkiye'nin ilk yükseköğretim kurulu olarak 30 Ekim 1933 yılında 

kapılarını açmıştır. 1946 tarihli Üniversiteler Yasası ve 1948 yılında çıkarılan Üniversiteler Ek Yasası ile bu 

Enstitü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi haline gelmiştir. Sonrasında 1955 yılında Ege, 1957 yılında Atatürk, 

1967 yılında Çukurova Ziraat Fakülteleri açılmış ve bunları bugün sayıları 40'ı bulan değişik isimlerde diğer ziraat 

fakülteleri izlemiştir. 

          Günümüzde de Tarım Sektörü istihdam ve ihracat olanağı sağlama, üretim değeri oluşturma, gelir kaynağı 

ve endüstriye ham madde sağlama ve ulusal beslenmeye katkı sağlama gibi pek çok temel konuda dünyadaki 

stratejik önemini korumaya ve arttırmaya hızla devam etmektedir. Bu nedenle, küreselleşen dünyada gelişimini 

sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi, desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir. Bu noktada tarım sektörünün 'bilimsel bilgi temeline dayalı' olması önem 

kazanmaktadır. 

           Bu bağlamda geçmişten bugüne Türkiye’de tarımın gelişmesinde emeği, katkısı ve gayreti olan herkesle 

birlikte akademik camia ve diğer paydaşlara teşekkürü borç biliyorum." dedi. 
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Çiftçilerimize (TARSİM) Tarım Sigortası Uyarısı 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; çiftçilerimize, ürettikleri tarım ürünlerini 

sigorta yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.  

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM:”Son yıllarda yaşanan küresel İklim 

değişikliğinin etkisiyle bitkisel ve hayvansal alanda faaliyet gösteren üretimlerimiz; don, dolu, fırtına, hortum 

yangın, heyelan, deprem sel su baskını ve kuraklık gibi meteorolojik olaylardan olumsuz etkilenmekte ve İlimizde 

önemli oranda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri de riske girmektedir. 

 Bu nedenle Çiftçilerimizin, yukarıda sayılan herhangi bir iklimsel olumsuzluk durumunda mağduriyet 

yaşamamaları adına Tarım Sigortasını mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Tarım Sigortası yaptırmayan 

üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı ‘Tabii Afetlerden Zarar Gören 

Çiftçilere Yapılacak Devlet Yardımları’ndan istifade edemeyecektir. 

İlimizde Tarım Sigortası poliçe sayısı her geçen sene artarak 2021 yılında 53.708 sayısına ulaşmıştır. 2021 

yılı toplam pirim tutarı 51.610.255 TL. olup, bunun 27.894.968. TL’si Devletin ödediği pirim desteğidir. Ayrıca 

İlimiz genelinde zarar gören çiftçilerimize ise toplam 15.145.896 TL tazminat ödemesi yapılmıştır. 

 Değerli üreticilerimiz; Tarım Sigortası yaptırmak için son başvuru tarihlerimiz ise ürünler bazında; Bugday 

21 Nisan 2022, Şekerpancarı 31 Mayıs 2022, Ayçiçeği 10 Haziran 2022, Mısır 10 Haziran 2022, Çeltik 30 

Haziran 2022, Kenevir 1 Haziran 2022, Tütün 30 Haziran 2022 olarak belirlenmiş olup çiftçilerimizin son güne 

kadar beklemeden hemen ürünlerini Sigorta yaptırmalarının kendi lehlerine olacağını hatırlatmak isterim.   

 Bu hatırlatmalar ışığında yapılması gereken; bir an önce size en yakın Tarım ve Orman İl/ ilçe 

Müdürlüklerimize başvurarak (eksikse) Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak veya mevcut kayıtların 

güncellenmesi ile ardından da yetkili Şirket acanteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır.  

 Bol bereketli, kazasız belasız ve afetsiz bir üretim sezonu diliyorum.” dedi. 
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Tarım Sigortaları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde; 

İlçe Müdürleri, teknik personel, Ziraat Odaları, Üretici/ Yetiştirici Birlik Başkanları ve tarım danışmalarına yönelik 

Tarım Sigortaları Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 14.01.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

yapıldı. 

 

Söz konusu toplantıda; TARSİM Samsun Bölge Müdürü M Halis YAMAK, Devlet Destekli Tarım 

sigortaları uygulamaları ile ilgili yaptığı konuşmasında: “Üreticilerimiz, ürünlerini sigorta yaptırmak suretiyle 

(dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşılayabilmektedir. 

Bahsi geçen doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az % 50'si devletimiz 

tarafından karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası, hasar nedenine göre meydana gelen zararın % 92’ye kadar olan 

kısımları da TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca Köy bazlı kuraklık verim sigortasında % 70 oranında, 

meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği % 67 oranında pirim desteği verilmektedir.” dedi.  

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da; "Tarım riskli bir 

sektördür. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde, yüksek hava sıcaklığından sonra gelen soğuk ve kar yağışı 

ile ani sıcaklık düşüşleri yaşanmaktadır. İşte oluşan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle tarımsal üretimde meydana 

gelen ürün kayıplarının karşılanması için; 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu çıkartılmış ve her geçen yıl 

çiftçilerimizin lehine olacak şekilde kanunda yeni düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin 

en az % 50'si Devletimiz tarafından ödenmektedir.  

2021 yılı içerisinde Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Samsun İlimiz genelinde 

mevcut poliçe sayısı 53.708 adet, toplam sigorta bedeli de 1.877.079.017 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu toplam 
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tutar içinde Samsun çiftçisinin ödediği pirim tutarı 23.715.287 TL olarak bildirilirken, Devletin Samsun çiftçisi 

için ödediği pirim desteği ise 27.894.968 TL olmuştur. İlimiz genelinde 2021 yılında meydana gelen doğal afetler 

nedeniyle zarar gören çiftçilerimize TARSİM kapsamında toplam 15.145.896 TL tazminat ödenmiştir.  

Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarımız 17.01.2022 tarihinde Terme’de başlayıp, 

28.01.2022’de Vezirköprü İlçemizde tamamlanacaktır. 2022 yılının, doğal afetlerinin yaşanmayacağı, bereketli bir 

yıl olmasını diliyorum.” dedi. 
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Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması Projesi 

Kapsamında Alınan Malzemeler Protokolle 

Teslim Edildi 

Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi kapsamında alınan makine ve 

teçhizat, 22.03.2022 tarihinde Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde imzalanan protokolle Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliğine teslim edilmiştir. Düzenlenen Protokol İmzalama Törenine; Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer BAYKUT, Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Teknik Personel katıldı.  

 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili yaptığı açıklamasında; Geleneksel usullerle aile 

işletmelerinde işlenerek yağa ve yöresel peynire dönüştürülen süt ürünlerinin, hijyenik ortamda ulusal ve 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilir ürünlere dönüştürülmesi verimli ve karlı bir hayvancılık için gerekmektedir. 

İlimizde Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilir bir süt sığırcılığı yetiştiriciliğinin 

yapılabilmesi için, yetiştiricinin sütünü satabileceği ortamın oluşturulması gerekir. Bu bağlamda İlimizin süt işleme 
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tesislerine uzak bölgelerinde bulunan işletmelerin, üretmiş oldukları sütlerin toplanması ve soğutma tanklarında bir 

süre bozulmadan tutulması önemlidir. İlimiz Bafra İlçesi süt sığırcılığı için oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. 

Bu potansiyelin etkin, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için, sütün hijyenik şartlarda üretilmesi, 

soğutulmuş çiğ süt olarak muhafazası ve işleme tesisine nakli önem arz etmektedir. 

 

 Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesinin amacı; İlimizde çiğ sütün 

uygun koşullarda toplanarak kalite değerinin arttırılması ve marka değer oluşturularak bu konuda çiftçiyi üretime 

teşviktir. Proje kapsamında kurulacak olan Süt Toplama Merkezi ve Analiz Laboratuvarı sayesinde; üreticilerin 

ellerindeki süt, hijyenik koşullarda soğutularak depolarda bir araya getirilecek, en iyi fiyata ve en sağlıklı koşullarda 

tüketiciye sunulabilecektir. Elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, ineklerde sütün kalitesinin 

arttırılmasına yönelik olarak; genetik, besleme, bakım ve çevresel tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Aynı zamanda 

Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planında süt sığırcılığı ile ilgili uygulanacak projelere katkı sağlamak da 

amaçlanmaktadır.  

 

Süt toplamak için ilimizde ihtiyaç duyulan; 1 adet 6.000 lt'lik Süt Soğutma ve Depolama Tankı, 3 adet 2000 

lt'lik Araç Üstü Süt Nakil Tankı, 3 adet Süt Ölçeği (20 Lt), 10 adet Taşıma Güğümü (50 Lt). ile Süt Analiz 

Laboratuvarı kurulumu için; 30 koli Numune Alma Kabı (100 ml), 1 adet Antibiyotik Test Cihazı, 5 adet Antibiyotik 

Test Kiti (Kutu), 3 adet PHmetre, 2 adet Refraktometre, 1 adet Süt Analiz Cihazı, 3 adet Süt Çektirme Ünitesi, 1 

adet Santrifüj Pompası (20 Tonluk) Bakanlığımızın "Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ve 

İl Müdürlüğümüz tarafından 677.048,60 TL ödenek kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Projenin; başta üreticilerimize, İlimiz ve Ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” 

dedi.



SAMTİM 75 
 
 

 

14 
 

 
 

Bordo Bulamacı Uygulama Zamanı 
 

 Bordo Bulamacı; şeftalide ‘Yaprak Kıvırcıklığı’, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ‘Karaleke’ ve 

‘Ateş Yanıklığı’, sert çekirdekli meyve ağaçlarında ‘Bakteriyel Kanser’ ‘Yaprak Delen’ ve ‘Dal Yanıklığı’, 

eriklerde ‘Cep Hastalığı’, cevizde ‘Antraknoz’, yosunlaşmalar gibi birçok hastalığa karşı kullanılabilen tarım 

ilacıdır.  

 Ayrıca ağaçların uyanmasını geciktireceğinden 

meyve çiçeklerinin soğuk ve dondan 

korunmasına da destek vermektedir.  Özellikle 

Sonbaharda (yaprakların 3/4'ü veya tamamı 

döküldüğünde % 2 dozda) ve ilkbaharda 

(gözler uyanmadan 1 hafta önce % 1-1,5 dozda) 

meyve ağaçlarına bordo bulamacı 

uygulandığında ertesi yıl çıkabilecek potansiyel 

olarak bulunan pek çok hastalığa karşı etkili ve 

ekonomik bir mücadele ilacı olmaktadır.  

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı 

açıklamasında; "Uygulandığı meyve bahçelerinde rastlanması mümkün pek çok potansiyel hastalığa karşı etkili bir 

mücadele ilacı olan Bordo Bulamacı aynı zamanda tedarik edilmesi ve uygulaması kolay, daha da önemlisi 

ekonomik bir yöntemdir.  

 Bölgemiz gibi nemli ortamlarda daha fazla tehdit oluşturan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede en iyi 

sonuç için Sonbahar ve İlkbaharda kullanılması tavsiye edilen ilacın; İlkbahar uygulanması için uygun olan içinde 

bulunduğumuz dönemi kaçırmamalarını üreticilerimize hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim." dedi. 
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Meyve Fidanlarının Toprakla Buluşma Zamanı 
 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, meyve fidanlarının ekim zamanına ilişkin 

yaptığı açıklamasında: “Meyve fidanlarının toprakla buluşma zamanı gelmiş bulunuyor.  İlimiz çiftçisinin 

standartlara uygun, hastalık ve zararlılardan ari, sağlıklı fidan elde etmesi ve dikimini yaparak uygun alanlarda 

meyve üretimine yönelmesi İlimiz ekonomisi açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

 Bilindiği üzere İl Müdürlüğümüz olarak, üreticinin kaliteli fidana ulaşması için 5553 Sayılı Tohumculuk 

Kanunu ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında piyasa denetimlerimiz 

aralıksız olarak sürdürülmektedir. Modern ve kârlı bir meyve yetiştiriciliğinin temelini uygun ve kaliteli fidan 

seçimi oluşturmaktadır.  

 Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik, karlı bir yetiştiricilik için şarttır. Yetiştiricinin; 

her şeyden önce bahçesinde yetiştirmeyi düşündüğü türün anaç ve kaleminin özelliklerini bilmesi gerekir. Kısacası 

fidanın kimliğini tanımalıdır. Bunun için de sertifikalı fidanlar tercih edilmelidir 

Fidan seçerken dikkat edilecek hususlar;  

* Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu yüzden mutlaka üzerinde etiket olan 

fidanlar tercih edilmelidir. Fidanların üzerinde takılı sarı etiket veya mavi sertifikaları olmalı, fidan kök ve dallarının 

sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir.  

* Pazarlarda Belediyelerce izin verilen gömü alanlarında toprağa gömülü halde bekletilen yerlerden, İl 

Müdürlüğümüzce yetki verilmiş bayilerden ya da direk üreticilerden temin edilmesi önemlidir. 

* Fidan boyu en az 80 cm kadar olmalı, kalınlık ise en az 10 mm olmalıdır.  

* Tüplü fidanlar yeterince köklenmiş, aşılı ise aşı sürgünü, sağlıklı ve en az 30 cm boyunda olmalıdır.  

 * Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış fidanlar alınmamalıdır. 

 * Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir. 
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 * Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç olacağından, bu tür fidanlar tercih 

edilmemelidir. 

 * Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz 

ve aşılı olduğuna ikna olmamız gerekir. 

 * Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri hastalık ve zararlılar olmamalıdır. 

Sertifikalı fidan kullanımı ülkemizde Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklemeler doğrultusunda günden 

güne artmaktadır. Ayrıca sertifikalı fidan kullanan üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alan bazlı 

destekleme yapılmaktadır.  

Bu kapsamda fidan alacak, bahçe tesis edecek üreticilerimizin gerekli bilgi ve teknik destek için İl ve İlçe 

Müdürlüklerimizle işbirliği içinde olmalarının önemini hatırlatır, bol bereketli üretim sezonu dilerim” dedi.  
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Kenevir Üretim İzni İçin Müracaatlar 

Başladı 
 

Ülkemizde kenevir üretimi 29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik 

kapsamında yürütülmektedir. Samsun İli ruhsatlı üretim yapılabilecek iller arasında olup üretimi yapılan kenevir 

tohum ya da elyaf (lif) amaçlı olarak yetiştirilebilmektedir.  

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Yönetmelik kapsamında kenevir 

üretmek isteyen üreticilerimizin 1 Ocak- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında en yakın Kaymakamlık veya İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Adı geçen Yönetmelik hükümlerine göre “tohum“ ve “elyaf“ (lif )  dışında kenevir üretimi söz konusu 

olmayıp, yasal izin almadan üretim yapılan kenevirler ruhsatsız üretim olarak değerlendirilecektir. 1 Nisan 2022 

sonrasında Kenevir üretimi için yapılan Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ile kenevir üretim izin başvurusu kabul 

edilmeyecektir. 

Yönetmelik hükümlerine uygun şartları taşıyan parsel ve üreticilere üretim izini üretim yapılan parselin 

kayıtlı olduğu mülki amirlik (ilçede kaymakam ilde valilik makamı) tarafından verilmektedir. Kenevir üretimi 

yapmak isteyen üreticilerimizin yönetmelikle belirlenen tarihler arasında gerekli müracaatı yapmaları mağduriyeti 

önleyecektir.” dedi. 
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İHA’ların Bitki Koruma Uygulamalarında 

Kullanılması 

Bildiğimiz gibi İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemleri, son yıllarda zirai mücadele amacıyla Bitki Koruma 

Uygulamalarında (İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden izin alınması kaydıyla) kullanılmaktadır. Konu hakkında 

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

“Zirai Mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin, 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilgili mevzuat kapsamında, yetkili otoritelerden tescil, kayıt 

ve izin konularında gerekli yeterliliğin sağlanmış olması ve ruhsat sahibi firmanın ve kullanıcısının da bunları 

belgelendirmiş olması gerekir. 

İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin, Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanılması 

İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında 

Kullanılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre, İlimizde İHA sistemleri ile 

yapılacak BKÜ uygulamalarında; 

* Bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak İHA’lar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel 

Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden sistemler kullanılacaktır. 

 * İHA sistemleri ile ilgili İl Müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir. 

 * İHA sistemleri ile yapılan BKÜ uygulamaları Müdürlüklerimizce, uygulama esnasında veya uygulama 

sonrasında kontrol edilecektir, 
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 * İHA sistemleri ile Zirai Mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskûn mahal ve 

sulak alanlar ile sınırları arasında en az 3 km’lik emniyet mesafesi bırakılacaktır. 

 * Uygulama yapacak kişiler, İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirmesi 

gerekecektir. 

 

İHA’lar, Genel Müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar, 

dışında başka bir alanda kullanılmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında 

Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacaktır.” dedi. 
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İlimizde 331 Adet Tehlike Arz Eden Hayvan  

Kayıt Altına Alındı 
 

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

26.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2021tarihinden itibaren sahipli kedi köpek ve 

gelincikler kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sisteminde (PETVET) kayıt altına alınmaya başlamıştı.  

Sonrasındaki 07.12.2021 tarihli Genelge ile Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, 

American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılarak PETVET sistemine kayıt 

işlemleri ise 14.01.2022 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda İlimiz genelinde kısırlaştırma işlemi yapılan 331 adet 

Tehlike Arz Eden Köpeklere mikroçip uygulanarak, PETVET sistemine kayıt işlemleri yapılmıştır.  

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Bildiğimiz 

gibi Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14/07/2021 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bahse konu Kanunun 5. maddesi kapsamındaki Hayvanları 

Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin  (l)  bendi;  ‘Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, 

sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize 

girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır.’ şeklinde değiştirilmiştir.  

Genelgenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı 

köpeklerin doğum yapması beklenerek, doğum yapan anne ve yavrularının sahiplerince 4 aylık süre sonunda 

kısırlaştırıldıktan sonra Bakanlığımız PETVET sistemine kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıt altına alınan Tehlike 

Arz eden Hayvanların ölümü halinde ise, Bakanlığımıza bilgi verilecek ve kayıttan düşürülmesi temin edilecektir. 

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz. Halkın 

yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz.  

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Yasa uygulanmaya başlanmış olup, bu hükümlerin ihlali 

durumunda 14.982,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, 

idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın 

belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın 

bakımevine bırakabilirler, hayvan sahiplerinin dikkatine önemle arz olunur.” dedi. 
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İlimizde İlkbahar Şap Aşılama Programı Başladı 
 

İlimizde 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 

yapılacak olan Şap Aşılama Programı  1 Şubat- 31 Mart 2022 tarihleri arasında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili 

bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

 "Şap hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde 

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

Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan 

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

yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanların da Şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde 

en az iki kez olması ve ikinci aşılamanın son altı ay içinde yapılmış olması gerekmektedir.  

 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince; 

yetiştiricilerimizin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna 

muhalefetten 2022 yılı için işletme başına 20.706 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer 

almaktadır. Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade 

edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. 

 Aşılama Programları, İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin 

mutlaka  hayvanlarına Şap aşısı yaptırmaları  ve ayrıntılı bilgi için İl- İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin Şap Aşılama Programına göstereceği ilgi İlimizde Şap Hastalığı ile 

mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyulur." dedi. 



SAMTİM 75 
 
 

 

22 
 

 
 

İlimizde Manda Yetiştiriciliği ve Islahı Proje  

Toplantısı Yapıldı 

 

İlimizde Manda Yetiştiriciliğini geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve ıslaha yönelik çalışmalar 

yapmak üzere hazırlanan projelerin görüşüldüğü toplantı 01.02.2022 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda 

yapıldı.  

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlığımız Hayvancılık Genel 

Müdürlüğünden Hakan ÜLGEY, Oğuz BÜYÜKKAYAER, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye 

PINAR, Samsun Damızlık Manda Birliği Başkanı İsmail METİN, Birlik personeli ve İl Müdürlüğümüz personeli 

katıldı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: “Mandanın doğal yaşamı olan 

Kızılırmak Deltası, Bafra ilçemizde bulunmakta olup, sınırları 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerine dayanmaktadır. 

Manda, başta sütü olmak üzere; eti, derisi ve işgücünden yararlanılan, değişik çevre koşullarına uyum sağlayabilen, 

düşük kaliteli kaba yemleri en iyi şekilde değerlendiren bir hayvandır. İlimizde an itibarıyla 22.586 adet manda 

bulunmaktadır ve ilimiz Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. İlimizde Manda Yetiştiriciliğini ve ürünlerini arttırmak 

amacıyla birçok proje uygulanmaktadır.  

Bakanlığımıza bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün, Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve 

Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında yürütülen “Manda Türünde Suni Tohumlama 

Uygulaması Projesi” İlimizde 2020 yılında başlamıştır. Projede 9 Serbest Veteriner Hekim görevli olup, 

çalışmalarda kullanılacak spermalar Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinden temin 
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edilmiş, uygulayıcılara dağıtılmış ve 387 adet suni tohumlama yapılmıştır. Manda ırkının devamlılığı, verim 

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

arz etmektedir.  

Projenin amacı; suni tohumlama uygulamaları ile yüksek verimli döller elde edilmesi, tabii tohumlamaya 

bağlı bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, döl verimine bağlı kayıpların azaltılmasıdır. İlimizde uygulanmaya başlanan 

Proje kapsamında, Manda Islahında yeni bir döneme geçilmiş olup, daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilerek ve 

bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almanın mümkün olabileceği görülmüştür. 

Bildiğimiz üzere Bakanlığımız, Suni Tohumlamadan doğan malaklara hayvan başına 250 TL destekleme ödemesi 

vermektedir.  

Bununla birlikte, 2020 yılında gerçekleştirilen "Damızlık Mandalarda Verimliliği Arttırma Projesi" 

kapsamında, ülkemizde bulunan damızlık değeri yüksek mandaların erkek yavrularını damızlık tabii tohumlama 

combası olarak kullanarak, yerli mandalarımızda süt verimi yönünden genetik ilerleme ve kan tazeleme amacı ile 

İlimizde 36 adet işletmeye dağıtılan manda boğalarının da İl Müdürlüğümüz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.  

İlimizde ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli Manda Sütü İşleme, Üretim ve Pazarlama 

işletmesi kurulmuştur.  Projemiz ile manda sütü ve ürünlerine ilişkin katma değer oluşturarak hem üreticilerimizin 

yetiştiriciliğe ilgisinin arttırılması ve hem de Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin kurumsal 

yapısının güçlendirilmesi ve ayrıca TÜİK verilerine göre ülkemiz manda varlığı açısından 1. Sırada yer alan ilimizin 

direk ve dolaylı yollardan tanıtımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

İlimizde Halk Elinde Anadolu Manda Islahı Ülkesel Projesi 2011 yılından itibaren Üniversite, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ve Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile ortak olarak; Bafra, Çarşamba, 

Ondokuzmayıs, Vezirköprü ve Lâdik ilçelerimizdeki 96 işletmede yürütülmektedir. İlimize ve ülkemize hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

Toplantıda ayrıca İlimizde Manda Yetiştiriciliği ve ıslahı üzerine uygulanması düşünülen yeni projeler ile 

ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.  
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Samsun İli Tarımsal Kuraklık Komisyonu 

Değerlendirme Toplantısı 
 

 Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı çerçevesinde, Samsun İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz 

Merkezi ekibimiz, Samsun Vali yardımcımız Başkanlığında 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te İl 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda bir araya gelmiştir.  

 Samsun Vali Yardımcımız Sezgin ÜÇÜNCÜ; son günlerde yaşadığımız iklim değişikliği sebebiyle 

kuraklığın önemli ve aciliyet arz eden olan bir konu olduğunu belirterek: “İklim değişikliği artık bir çevre sorunu 

olmaktan öte doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam 

standartlarının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmazdır. Meselenin 

Tarım Sektörüne olumsuz etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve tarım sektörünü iklim değişikliğine 

uyum ve azaltım konularında daha da bilinçlendirmek amacıyla İlimiz için Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 

üyelerimizle bugün alacağımız kararlar çok faydalı olacaktır.’’ dedi.  

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da yaptığı açıklamada; “İklim değişikliğinin, 

orta ve uzun vadeli gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine hazırlık yapmak, kuraklık esnasında 

ve kuraklık sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın etkilerinin İlimiz ölçeğinde asgari düzeyde 

kalmasını sağlamak amacımızdır.’’ diyerek toplantının gündem maddelerini belirtti. 
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Kenevir Hizmetiçi Eğitim Programı 
 

İlimizde Kenevir Üretimi, Resmi Gazete’de yayınlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkındaki 

Yönetmelik ve “Türk Ceza Kanunu” ile “Uyuşturucu ile Murakabe Kanunu” çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği, sahada çalışan teknik personel için 23 Mart 2022 tarihinde Müdürlüğümüzde 

Hizmet İçi Eğitim Çalışması düzenlenmiştir. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ve 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim AYTAÇ’ın konuşmalarıyla başlayan Programda; İl Müdürlüğümüzde görevli 

Fatmagül KAVUT tarafından “Kenevir Tarımında Mevzuat Uygulamaları“, 19 Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 

Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal AYAN tarafından “Kenevir Morfolojisi”, Prof. Dr. Selim 

AYTAÇ tarafından “Kenevir Tarımı”, Doç. Dr. Funda Şahane ARSLANOĞLU tarafından “Kenevir Ürünlerinin 

Değerlendirilmesi“ konuları hakkında bilgi verilmiştir.  

Ayrıca Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enerji Bitkileri Bölüm Başkanı Mustafa ACAR 

tarafından “Ülkemizde Kenevir Araştırmaları”, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Biriminde görevli Barış KURAL tarafından “Samsun’da Kaçak Kenevirle Mücadele”, İl Emniyet 

Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Yunus Emre BODUR tarafından “Samsun’da Kenevir ve Esrar”, İl Sağlık 

Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice ÖZ tarafından “Samsun’da Bağımlılıkla Mücadele 

Çalışmaları” hakkında bilgi verilmiştir. 
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Konu ile ilgili olarak açılışta söz alan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: ”İl 

Müdürlüğümüz olarak Kenevirin ruhsatlı yetiştiriciliğinin yanı sıra ruhsatsız yetiştiricilikte bitkinin teşhisinde görev 

alıyoruz. Bizler, bunları yaparken 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli 

çalışmak suretiyle temel hedefimiz olan ruhsatlı veya kaçak kenevir tarımında personelin yetkinliğinin artırılması, 

iş ve işleyişi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. 

Kenevir, birçok sanayi dalında kullanılabilen önemli bir bitkidir. Dayanıklı ve sağlıklı liflerinin giyim 

sanayiinde kullanılabilmektedir. Diğer taraftan, lif ve saplarından elde edilebilen biyo- polimer ve biyo- plastiklerin 

de yakın gelecekte petrol türevlerinden elde edilen polimer ve plastiklerin yerini alması beklenmektedir. Bitki, doğal 

yapısı gereği yaprağı ve çiçeklerinde bulunan halk arasında esrar olarak da bilinen THC- Tetrahidrocannabinol 

nedeniyle de özel mevzuata tabi bir bitkidir. 

Samsun İlimiz 2021 yılı ruhsatlı Kenevir üretimi Bafra, Kavak ve Vezirköprü İlçelerinde 115,962 da alanda 

7 üretici ile olmuştur. Ayrıca 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nün ARGE amaçlı çalışmaları ile toplamda 142,558 da alanda üretim yapılmıştır.  

2021 yılında OMÜ Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen NARLI, Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından geliştirilen VEZİR kenevir çeşitlerinin tescil çalışmaları tamamlanmıştır. 

2022 yılında Kenevir tohumluğu üretimi konusunda yetkilendirilmiş İlimiz açısından bir avantaj olup, 2022 yılı 

müracaatları halen devam etmektedir.” dedi.  

 Düzenlenen eğitim çalışması 47 katılımcı ile gerçekleşmiş olup kurumlar arası iş birliğinin öneminin 

vurgulandığı Programda soru cevaplarla sahada işbirliğinin sağlanmasının ön plana çıkmış eğitime katkı sağlayan 

konuklara plaket verilmesi ile Program sona ermiştir. 
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Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği ve 

Uygulama Rehberi 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada 

Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar doğrultusunda, 2022- 2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda 

yaşayan/ yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda, su 

ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, 

su ürünleri üretimi, yöresel ürünlerle tıbbi- aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesine yönelik Projelere KDV hariç 100.000 TL'ye kadar hibe desteği verileceği açıklandı. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Bu Tebliğin 

amacı; kırsal alanda yaşayan/ yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, 

ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; 

tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin 

eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini 

ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak 

sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Destekleme Konuları ise şunlardır:  

a) Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;  

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,  

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,  

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,  
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4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,  

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,  

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/ yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler 

kapsamında;  

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/ veya 

kuluçkahaneleri,  

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,  

c) Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;  

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,  

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,  

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,  

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,  

5) Ormancılık projeleri,  

6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,  

7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik 

mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,  

8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,  

ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen 

ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.  

Proje başına 100 bin TL hibe desteği verilecektir.  

Söz konusu Uzman Eller Hibe Programının; Ülkemiz, Bölgemiz, İlimiz tarımı ile meslektaşlarımıza hayırlı 

ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.  
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Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var 
 

 Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var 

Projesi kapsamında Lâdik İlçesi Hasırlı Mahallesinde bulunan Koyunculuk İşletmesi ve Deliahmetoğlu Mahallesinde 

bulunan Keçi İşletmesine ziyarette bulunmuştur. İl Müdürümüz SAĞLAM‘a bu sırada Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR, Lâdik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turgut GÜLER ve konu 

sorumlusu personel eşlik etmiştir. 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, ziyareti sırasında küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile alakalı olarak; 

‘’Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi Protokolü, Ziraat Bankası ile Samsun Valiliği arasında 

23.09.2020 tarihinde imzalanmıştır. Samsun ili ve ilçelerinde Karakaya, Bafra, Sakız ırkı koyun ve Kıl Keçisi 

hayvan varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla, Proje 

Samsun Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ziraat Bankası ile birlikte 

yürütülmektedir.  

Bu projeyle İlimizdeki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan 

varlığımızın arttırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının 

sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması, yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması 

hedeflenmektedir.  Karakaya, Bafra ve Sakız koyun ırkı ile Kıl keçisi anaç hayvanlarından oluşan Proje ile küçükbaş 

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

varlığımızın artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından kontrol ve 

eğitim desteği de verilmektedir. 
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 Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100.000 TL ‘ye kadar % 0 faiz, 100.000 

TL‘yi aşan kısım için güncel faiz oranı % 4,5 olarak kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık 

koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar 

vadeli işletme kredisi kullanabilmektedir.  

Günümüz itibari ile İlimiz genelinde 99 üretici Projeye dâhil edilmiş olup, bu üreticilerden 32’si hayvan 

alımlarını tamamlayarak krediden faydalandırılmıştır. Bu güne kadar toplam 2451 adet koyun üreticilere dağıtılmış 

olup, 67 adet üretici ise hayvan seçimi aşamasındadır. 2022 yılı içerisinde müracaatlar devam edecek olup, 

üreticilerin müracaatları bireysel olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır’’ dedi. 
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Hayvan Islahı ve Yetiştiricilik Konulu 

Eğitim Toplantıları 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüz tarafından, 2022 yılı içerisinde 17 ilçemizde 

planlanan eğitim toplantıları; Havza, Lâdik ve Alaçam İlçelerimizde 70 yetiştiricinin katılımı ile başlatılmıştır. 

Eğitimlerde yetiştiricilerimize; Bakanlığımız tarafından verilen Hayvancılık Desteklemeleri, Şube 

Müdürlüğümüzce yürütülen projeler, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği alanında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında:  

“Söz konusu Eğitimler kapsamında, buzağı desteklemelerinde yetiştirici mağduriyeti yaşanmaması adına; 

tohumlama tarihlerinin düzenli olarak bildirilmesi, aşılamaların aksatılmadan yapılması, başvuru tarihlerinin 

kaçırılmaması, destekleme dönemlerinde itirazların yapılabilmesi adına çıkarılan listelerin kontrol edilmesi 

gerektiği hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

 

İlimizde Suni Tohumlamanın Yaygınlaştırılmasının sağlanması ile bunun kültür ırkı hayvan varlığımızın 

arttırılması ve Brusella gibi hastalıklarından korunmada önemli etken olduğu, hayvan beslemenin hayvancılıktaki 

önemi yetiştiricilerimize anlatılmıştır. Şap, Sığırların Nodüler Ekzantemi (LSD),Brusella, Kuduz, Antraks, ve 

Koyun Keçi Vebası Hastalıklarından korunmanın en önemli yönteminin aşılama olduğu da bu eğitimler sırasında 

vurgulanmaktadır. 
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Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüzce yürütülen Etçi ve Kombine Irkların 

Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında; Jersey suni tohumlama uygulamalarının ücretsiz olduğu, Proje ile 

İlimizdeki Jersey sayısının arttırılmasının hedeflendiği, koyunlarda Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi 

kapsamında DOKAP katkılarıyla seyyar banyoluk ve kırkım makinelerinin ve Birlik üyelerinin yararlanması için 

12 adet banyoluk- 30 adet şaftlı kırkım makinasının dağıtılacağı, Koyun Yetiştiriciliğinde üretimin arttırılmasının 

hedeflendiği ve koyunlarda parazit mücadelesinin mutlaka yapılması gerektiği yetiştiricilerimize izah edilmiştir. 

Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi kapsamında 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve 

bakım şartları uygun üreticiler Ziraat Bankası, Projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100.000 TL’ye 

kadar faizsiz, 100.000 TL’yi aşan kısım içinse güncel faiz oranı % 4,5 olarak kredi kullandırılacaktır. Yetiştiricilere 

bulundukları İlçelerin, Tarım ve Orman Müdürlüklerine 01.04.2022 tarihine kadar başvurularını yapabilmeleri için 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Müdürlüğümüzce 16.06.2020 tarihinde 

imzalanan Ana Arı Üretim Projesi ile İlimiz Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Bafra İlçemiz Ağıllar mevkiinde 

faaliyete geçen Damızlık Ana Arı Üretim Merkezinde ana arı satışı yapılacağı bilgisi de yetiştiricilerimizle 

paylaşılmıştır.  Eğitim Programlarımız tüm ilçelerimizde tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Şimdiden hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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Zirai Mücadelenin Arıcılığa Olumsuz Etkilerine 

Dikkat! 

 
Zengin bitki örtüsü ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan Ülkemizde, Arıcılık, milli ekonomiye katkı 

sağlayan önemli tarımsal bir faaliyettir. Arıcılık sezonunun başlamasına paralel olarak arı kayıpları da yaşanmaya 

başlamaktadır. İklimlerin değişken gitmesi, polen kaynaklarının yetersizliği gibi etkenler yanında arıların koloni 

gelişim dönemleri ile zirai mücadele ilaçlamasının aynı dönemlere denk gelmesi bu süreci olumsuz 

etkilemektedir. 

 

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bitkisel 

üretimde önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı tüm Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de zirai 

mücadele yapılmaktadır. Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve 

çevre sağlığına duyarlı entegre zararlı yönetimi prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik ve 

biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte; en son çare olarak kimyasal mücadele 

önerilmektedir. Bu kapsamda Ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçları nedeniyle 

zarar görmemesi amacıyla;  

* İlimizde yürütülen zirai mücadele ilaçlamaları hakkında arıcılara bilgilendirme çalışmalarına ağırlık 

verilmesi,  

* Çiftçi eğitim çalışmalarında zirai mücadele ilaçlarının kullanımı öncesi muhtarlıklar veya çiftçiler 

aracılığıyla arı üreticilerinin ilaçlamadan en az bir hafta önce haberdar edilerek gerekli önlemlerin alınmasının 

sağlanması, 
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* İlaçlamaların, akşamüzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda yapılması 

ve gerek havadan, gerekse yer aletleriyle yapılan ilaçlamada ilaçlanan sahanın dışına ilaç bulaştırılmamalıdır. İlaç 

buharlarının sürüklenmemesi için rüzgârsız havada ilaçlama yapılmalıdır. 

* Zararlı organizmalara karşı uygun mücadele yöntemlerinin seçilmesi ve İlaçlamaların kültür bitkilerinin 

çiçek açtığı dönemden önce veya sonra yapılmasına dikkat edilmelidir. Çiçek açma döneminde ilaçlama 

yapılmaz. Eğer bu devrede ilaç atma zorunluluğu varsa kısa sürede parçalanabilen ve arılara en az düzeyde etkili 

ilaçlar seçilerek, arıların aktif olmadığı zamanlarda uygulanmalıdır.  

* İlaçlanan meyve ağaçları altında veya tarla kenarlarında bulunan çiçekli yabancı otlar arı zayiatını 

önlemek için ilaçlamadan önce imha edilmelidir. 

* İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmamalıdır. Ayrıca boşalan ilaç 

ambalajları çevreye atılmamalıdır. 

* Bitki koruma ürünü uygulamalarında, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda 

uygun makine ile kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik 

tedbirlerine uyulması gibi hususlara dikkat edilmelidir. 

Üreticilerimiz ve arıcılarımızın, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda İl/ İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine başvurarak daha detaylı bilgi sahibi olabileceklerini hatırlatır, sağlıklı ve bereketli bir üretim 

sezonu dilerim” dedi. 
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İlkadım’da Arıcılık Kursu Sertifika Töreni 
İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 08 

Şubat 2022 ve 02 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen 84 saatlik ‘Arıcılık İçin Hazırlık ve Arı Bakımı’ konulu 

Arıcılık Kursu Sertifika Töreni İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlendi. Kursa katılan ve başarılı olan 45 

kursiyere, 07.03.2022 tarihinde, İl Müdürlüğümüz Zirai Karantina Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törenle 

sertifikaları verildi. 

İlkadım İlçe Müdürlüğü personelinden Ziraat Mühendisi Gökhan KOÇ, Ziraat Mühendisi Hüseyin KOÇ ve 

Veteriner Hekim Abdülkadir ŞİMŞEK’in eğitici olarak görev yaptığı kursun sertifika töreninine; Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlar Dairesi 

Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim KAPLAN, Şube ve İlçe 

Müdürlerimiz ile ilgili personel katıldı. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, törende yaptığı konuşmasında: “İlimizde 2021 

yılı TÜİK verilerine göre Arıcılık yapan işletme sayımız 1610, toplam arılı kovan sayımız ise 86.076’dır. Samsun 

ili Arı Yetiştiriciliği’ne uygun bitki örtüsü ve iklime sahip olup, Ülkemizde 940 ton bal üretimiyle 26. sırada yer 

almaktadır. İlimizde,  Arıcılık yapan işletme sayımız 1610,  Arılı Kovan sayısı 86.076 adettir. 2020 yılı Arılı Kovan 

desteklemesi kapsamında 827 işletmedeki 75.130 kovana 1.1126,950 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Arıcılık açısından İlimizin sahip olduğu doğal elverişliliğin, ideal bal üretimi hedefine ulaşması için yoğun 

çaba harcanmaktadır. Genellikle yüksek rakımlı yerlerde kestane ağaçlarımız bulunmakta ve Haziran- Temmuz 

aylarında çiçeklenen bu ağaçlardan elde edilen balın rengi koyu kahverengi, acımsı ve kendine has keskin bir 
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kokusu bulunmaktadır. B ve C vitaminleri açısından zengin olan ve tıbbi bal olarak kabul edilen kestane balı, hem 

antioksidan hem de antimikrobiyal yönden, çiçek ballarından % 50- % 60 daha fazla yararlılığa sahiptir. 

Arıcılığın ileri düzeylere taşınarak yeni gelir kaynakları oluşmasında önemli yere sahip olan ana arı 

yetiştiriciliğinin arıcılarımız tarafından bilinmesi ve yaygınlaştırılması bu aşamada çok önemlidir. Ticari alanda 

Arıcılık faaliyetinin yapılabilmesi; sağlıklı, verimli ve genç ana arılarla çalışmaya bağlıdır. Ana arı üretimimiz, 

maalesef Ülkemiz gereksiniminin ancak % 5 ini karşılayacak düzeydedir. İlimiz Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından, 

Bafra ilçemiz Ağıllar mevkiinde bu hususta bir Projemiz faaliyete geçmiştir. Proje için 250 Ana Arı ile birlikte, 

üretim için gerekli alet, ekipman ve makine alımları da yapılmıştır. Proje kapsamında üretilecek ana arılar ilimiz 

üreticilerine dağıtılarak damızlık olarak kullanmaları sağlanacaktır. Böylece, üreticilerimiz kendi ana arılarını 

üretmeye başlayacaklardır. 

Arı sütü antienflamatuar, antialerjik ve immun sistemi güçlendirici etkileriyle, insan sağlığı üzerine olumlu 

tesirleriyle bilinen bir besin maddesidir. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) 

tarafından, Samsun İlimizde Arı Sütü üretim ve kullanımını arttırmak amacı ile kabul edilen; Samsun İli Arı Sütü 

Projesi ile öncelikli olarak belli yaşın altındaki 10 aileye Arı Sütü üretimi konusunda bir hafta süreli eğitimler 

verilecek, teknik gezi ile örnek işletmelerin görülmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce  ‘Arıcılık,  İpekböcekçiliği,  Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje’ kapsamında İlimizde 14 arı yetiştiricisine alet ekipman ve makine 

alımı sağlanmıştır. Proje kapsamında hibe oranı % 50 olup; hak edişe esas 194.211,33 TL  destekleme ödemesi 

yapılmıştır.” dedi. 
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İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının ardından kursa katılarak belge almaya hak kazanan çiftçilerimizi 

kutladı. Tören, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesinin ardından son buldu. 
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Gübre Denetimlerinde Uygunsuz Gübreler 

İmha Ediliyor 

Devam eden gübre denetimleri kapsamında uygunsuz gübreler toplanarak imha ediliyor. Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili açıklamasında: “İl Müdürlüğümüz olarak, 17 ilçede 

toplam 37 gübre denetçisi ile piyasa gözetim ve denetim çalışmalarımız devam etmektedir.  

İl Müdürlüğümüzce yetkilendirilen Gübre Bayilerine yılda en az iki kere rutin denetimler yapılmaktadır. 

Ayrıca 17 ilçede yapılan denetimler sonucunda; farklı dağıtıcılardan alınan ürünlerde içerik belirleme amaçlı 

numuneler analize gönderilmekte, analiz sonuçları uygunsuz çıkan firmalara idari yaptırımlar uygulanmaktadır. İl/ 

İlçe Müdürlüklerimize gelen ‘sahte gübre’ ihbarları da değerlendirilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır.  

Salıpazarı ilçesinde, yapılan Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışmaları sırasında; İlçede faaliyet gösteren bir 

Gübre Dağıtıcısından alınan NP DAP (18,46-0 ) ticari isimli gübrenin analizi uygun çıkmaması sonucunda,  8650 

kg (173 adet 50 Kg’lık torbalar) Yedi Emin’e alınarak bayiye teslim edilmiş ve satışı durdurulmuştur. Ürünle ilgili 

4703 sayılı Kanunun 12. Maddesinin ‘a’ bendine göre idari para cezası uygulanmış ve akabinde imhası yapılmıştır. 

Bu bağlamda çiftçilerimizin gübre alırken; Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerince yetkilendirilmiş ve 

Gübre Dağıtıcılık Belgesi sahibi olan firmalardan alması, gübre çuvalının veya ambalajının üzerindeki bandrol 

ve barkodlarının bulunmasına dikkat edilmesi, çuvalların üzerinde tescil ve lisanslarının olup olmadığına 

bakılması, ambalajı açık gübrelerin ve tarihi geçmiş ürünlerin satın alınmaması konularına dikkat etmeleri, satın 

alınan gübrenin cinsi ve miktarı kadar kendi T.C. Kimlik numaralarına çıkış yapmaları konusunda Bayileri 

bilgilendirmeleri gerekmektedir.” dedi. 
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Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar Banyoluk 

Projesi Dağıtım Töreni 

Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklı, İl Müdürlüğümüz koordinesinde 

ve Samsun İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan Koyunlar İçin Püskürtmeli Seyyar 

Banyoluk Projesi kapsamında; püskürtmeli seyyar banyoluk ve kırkım makinelerinin dağıtım töreni Bafra İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.  

Törene; Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜKMEN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref DEMİR, Samsun İli Koyun ve Keçi 

Yetiştiricileri Birliği adına Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisi Dilek FANİOĞLU, Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürümüz Rukiye PINAR ve teknik personeli ile Yetiştirici Birlikleri Başkanları, Oda 

Başkanları, İlçe Müdürleri ve ilgili personel katıldı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında; “İlimizde Karayaka, Sakız, Merinos, Bafra 

Irkı ve bu ırkların melezleri yetiştirilmektedir. 2021 TUIK verilerine göre İlimizde 275.793 küçükbaş bulunmakta 

ve bunun büyük çoğunluğu da Bafra, Vezirköprü ve Tekkeköy ilçelerinde yetiştirilmektedir. İlimizdeki koyunlarda 

dış parazit yoğunluğu oldukça yüksek seyretmektedir. Bu yoğunluğun temel nedenlerinden biri; çiftçilerin bu 

konuda yeteri kadar bilgi sahibi olamamaları, koyun dış parazit mücadelesi için gerekli makine ve ekipmanın 
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bulunmaması nedeniyle hem kırkımın hem de parazit ilaçlamasının ilkel yöntemlerle yapılmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Samsun İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Müdürlüğümüz tarafından konu ile ilgili çözüm 

önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda; daha önce ilkel yöntemlerle yapılan koyun kırkım işleminin teknik olarak 

da hızlı bir şekilde yapılması, bu sırada oluşan deri yaralanmalarının en aza indirgenmesi ve kırkım sonrasında 

koyunların basınçlı seyyar koyun banyoluğu sayesinde daha etkili ilaçlanabilmesi amacıyla Koyunlar İçin 

Püskürtmeli Seyyar Banyoluk Projesi oluşturulmuş ve Proje ile ilimiz ilçelerinde kullanılmak üzere,  12 adet 

püskürtmeli seyyar banyoluk ile 30 adet ise kırkım makinesi alımı yapılmıştır.  

 Projenin süresi 24 ay, maliyeti ise 725.160.000,00 TL’dir. Proje % 80 DOKAP destekli olup % 20’si de 

Samsun İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği bütçesinden karşılanmıştır. Proje kapsamında 12 adet koyun 

banyoluğu ve 30 adet şaftlı kırkım makinası 17 ilçeye kullanım ihtiyacına binaen ve sadece Birlik üyelerine olmak 

üzere, Vezirköprü İlçesine 2; Bafra, 19 Mayıs, Havza, Lâdik, Çarşamba, Terme, Salıpazarı, Ayvacık, Alaçam, 

Yakakent, Canik, İlkadım, Atakum, Tekkeköy ilçelerine 1’er adet ve Kavak, Asarcık İlçelerine ise ortak kullanılmak 

üzere 1 adet banyoluk dağıtımı yapılacaktır.  

Kırkım makineleri, kırkımın önce başladığı yerlerden dağıtılmaya başlanarak ihtiyaca göre diğer ilçelere 

gönderilecektir. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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İlimizde Karayaka Koyununun Halk Elinde Islahı 

Projesi Başladı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 

Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararı ve Hayvancılık 

Desteklemeleri Uygulama Tebliği hükümlerine göre Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Kapsamında, 

Samsun ili Karayaka Koyununun Halk Elinde Islahı 1. Alt Projesi ilk toplantısı yapıldı.   

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili yaptığı açıklamada: “Koyun yetiştiriciliğinde verimliliği 

artırmanın iki ana yolu vardır. Birincisi, koyunlara daha iyi çevre koşulları sağlamak, ikincisi de koyunların genetik 

değerini yükseltmek ya da genotipi ıslah etmektir. Bu iki ana yoldan genotipin ıslahı, kalıcı ve sürekli olması 

niteliğiyle önem kazanır. Proje ile birlikte ilimizde karayaka koyun ırkı ıslah edilerek, kaliteli damızlıklar seçilerek, 

daha verimli ve nitelikli sürüler oluşturulmaya başlanacaktır. Koyunlardaki bu verim artışı yetiştiricilerimizin aynı 

iş gücü ile daha çok kazanç elde etmesini sağlayacaktır.  

Projede seçilen sürülerde, ıslah ile beraber yetiştiricilere beslenme, fiziki koşullar, kuzu besleme ve 

bakımıyla ilgili eğitimler de verilecek olup. bu çerçevede sürüdeki hayvanların yaşama güçlerinde önemli bir artış 

sağlanması hedeflenmektedir.  Koyunculuk işletmesinde yüksek düzeyde verim almak ve bu verimleri her 

generasyonda ya da her yıl artırabilmek için öncelikle sürüdeki hayvanları iyi tanımak ve kayıtlarının tutulması 

zorunludur. Bu nedenle verim denetimleri yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır. Proje ile yetiştiricilerimizin 

sürülerinde kayıt tutma alışkanlığının kazanılması da hedeflenmektedir. 
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Proje kapsamında ilimizde yürütülecek olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesine başvurular İlçe 

Müdürlüklerince 28 Şubat 2022 tarihine kadar alınacaktır. Proje kapsamında en az 100 baş anaç karayaka koyunu 

olan ve Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye yetiştiriciler başvurabilecektir. Proje 6.000 baş 

anaç karayaka koyunu ve 300 baş erkek karayaka ırkı hayvandan oluşacak ve süresi de 5 yıldır.  

 Proje kapsamında 10/11/2021 tarih ve 4760 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yetiştiricilere hayvan başı 

olmak üzere Karayaka ırkı koyunlara ve yavrularına Elit sürüde 80 TL, Taban sürüde 40 TL, Damızlık Materyal 

için (koç) ise 225 T destekleme ödemesi yapılacaktır.” dedi. 
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Bafra’da Yem Bitkileri Tohum Dağıtım Töreni 

Yapıldı 
Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında Bafra İlçemizde 

Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi. Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR, Bafra 

Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Sivil 

Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Müdürlerimiz, teknik personelimiz ve üreticilerimiz 

katılmışlardır. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında; “Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını 

Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 21.000 dekar alanda üretilmek üzere 42.000 kg silajlık mısır, 

2.800 dekar alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 dekar alanda üretilmek üzere 5.000 kg korunga, 6.900 dekar 

alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 dekar alanda üretilmek üzere 10.000 kg hibe İtalyan çimi 

tohumluğu üreticilerimize hibe edilecek ve toplamda 133.000 kg hibe yem bitkisi tohumluğu ile 33.700 da yem 

bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır. 
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  Yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik 

mücadele amacıyla 700 dekar alanda uygulanmak üzere 1.400 adet tuzak, 54 dekar alanda üretilmek üzere 11.880 

adet Aronya fidanı, 100 dekar alanda üretilmek üzere 500.000 adet çilek fidesi, 640 dekar alanda üretilmek üzere 

12.800 adet ceviz fidanı, 150 dekar alanda üretilmek üzere 50.000 kg. patates tohumluğu, 1.000 dekar alanda 

üretilmek üzere 10.000 kg kuru fasulye tohumluğu, 260 dekar alanda üretilmek üzere 14.300 adet kivi fidanı 

üreticilerimize hibe edilecektir. Bunun sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2022 yılında Bitkisel Üretimi 

Geliştirme Projesi ile yaklaşık 3.000 çiftçimizin 35.754 da alanda bitkisel üretim yapabilmesi için tohum, fide ve 

fidan desteği sağlamış olacaktır.  

 

Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı Samsun Valimiz Doç Dr. Zülkif DAĞLI ve 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa DEMİR’e şahsım, kurumum ve üreticilerimiz adına teşekkürlerimi 

sunar, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.” dedi. 

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde 

sürdüreceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR de yaptıkları tüm işlerinde insan 

odaklı hareket ettiklerini belirterek: "Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata 

geçirdik. 2022 yılında da bu projeler devam edecek. Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması 

gereken sektördür. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü 

çalışmayı yapıyoruz. Her zaman tarım diyoruz, üretim diyoruz, hayvancılık diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu 

yapıyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz üreteceğiz diyerek, bizden istesin, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. 

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. 

Samsun'un Çukurova'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim havzasına sahip olduğunu vurgulayan 

Başkan DEMİR: "Tarımda bütçemizi 10 kat artırdık. 133 ton yem bitkileri tohumu dağıtıyoruz. 14 bin 300 adet kivi 

fidanı, 500 bin adet çilek, 12 bin 800 adet ceviz fidanı, 10 ton fasulye tohumu, 50 ton patates tohumu, 1.400 adet 

Akdeniz meyve sineği ile mücadele için tuzak verilecek. Hedefimiz, çiftçileri üretim yapmaya teşvik etmektir. Sera 

OSB devreye girdiğinde Proje geliştireceğiz, arazisi ile gelene serasını yapıp teslim edeceğiz. Yeter ki insanımız 

çalışsın ve üretsin." ifadelerini kullandı.  
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Çarşamba’da Tohum ve Kivi Fidanı Dağıtım 

Töreni Yapıldı 
 

Samsun İli Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Çarşamba İlçemizde Tohum ve Kivi Fidanı 

Dağıtım Töreni düzenlendi. Programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM, Çarşamba Belediye 

Başkanı Halit DOĞAN, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal 

Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Oda ve Birlik Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi 

Parti İlçe Başkanları, Şube ve İlçe Müdürlerimiz ile teknik personelimiz ve Çarşambalı üreticilerimiz katılmışlardır. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında: “Bilindiği üzere 

hayvancılık işletmelerinde maliyetlerin % 75’ini yem gideri oluşturmaktadır. Hayvancılık işletmelerimizi 

desteklemek adına, girdi maliyetlerini karşılamak, hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi 

kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını engellemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. 

İlimizde 190 üreticimiz tarafından 4.043 da alanda 10.350 ton Kivi üretimi gerçekleşmektedir. İlimiz Kivi 

üretimde, Ülkemizde; Bursa, Mersin ve Yalova’dan sonra 4. sıradadır. Yapacağımız bu çalışmalarla, önümüzdeki 4 

yılın sonunda Kivi üretiminde ilimizin 1.sırada olması hedeflenmiştir. Çarşamba ilçemiz, Ülkemizin en fazla Kivi 

üretim alanına sahip ilçesi olup toplam 108 üreticimizin 3.500 da alanda 8.960 ton kivi üretimi ile tek başına ilimiz 

Kivi üretiminin yüzde 87’sini Çarşamba gerçekleştirilmektedir. 

İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 

1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Kaba yem ihtiyacımızın 662.689 da yem bitkileri ekiliş 

alanlarından, 160.892 da mera alanlarından, 1.950.000 da otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

46 
 

1.110.711 da arpa, buğday, dane fiğ üretimi ile arta kalan sap ve samanlardan elde edilmekte olup, toplam 967.089 

ton kaba yem temin edilmektedir.  

2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile birlikte yürütülen projeler 

ile 9.000 dekar alanda üretilmek üzere; 27.000 kg hibe silajlık mısır tohumu,  2.000 da alanda üretilmek üzere 20.000 

kg hibe yem bezelyesi tohumu, 2.100 da alanda üretilmek üzere 7.000 kg hibe yonca tohumu, 650 da alanda 

üretilmek üzere 6.500 kg hibe korunga tohumu, 750 da alanda üretilmek üzere 3.000 kg hibe İtalyan çimi tohumu 

ve 1.000 da alanda üretilmek üzere 10.000 kg hibe silajlık soya tohumu dağıtımı yapılarak toplamda 15.500 da yem 

bitkisini ektirmiş bulunuyoruz. 

Bildiğimiz gibi 2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda İlimizde 10.157 üreticiye 268.782,49 da ekiliş alanı için 18.940.957,38 TL destekleme 

ödemesi yapılmış olacaktır. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize; % 60 hibeli olarak 21.000 da alanda üretilmek üzere 42.000 kg silajlık 

mısır, 2.800 da alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 da alanda üretilmek üzere 5.000 kg korunga, 6.900 da 

alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 da alanda üretilmek üzere 10.000 kg hibe İtalyan çimi 

tohumluğu hibe edilecektir. Böylece toplamda 133.000 kg hibe edilecek yem bitkisi tohumluğu ile 33.700 da 

ekiliş sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından; Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik 

mücadele amacıyla 700 da alanda uygulanmak üzere 1.400 adet tuzak, 11.880 adet Aronya fidanı, 500.000 adet çilek 

fidesi, 12.800 adet ceviz fidanı 50.000 kg. patates tohumluğu, 10.000 kg kuru fasulye tohumluğu, 14.300 adet kivi 

fidanı üreticilerimize hibe edilecektir.  

Böylelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2022 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ile yaklaşık 

3.000 çiftçimizin 35.754 da alanda bitkisel üretim yapabilmesi için tohum, fide ve fidan desteği sağlamış olacaktır. 

Çarşamba İlçemizde düzenlediğimiz program ile 4.250 da alanda üretilmek üzere 8.500 kg silajlık mısır tohumu, 

350 da alanda üretilmek üzere 1.400 kg yonca tohumu ve 230 da alanda üretilmek üzere 11.500 adet kivi fidanı 

üreticilerimize hibe edilecektir. 

Sözlerimi bitirirken Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif 

DAĞLI ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa DEMİR’e şahsım, kurumum ve Samsunlu üreticilerimiz 

adına teşekkürlerimi sunarım. Bitkisel Üretimi Geliştirme projesinin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni 

ederim.” dedi.  
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Kavak’ta Yem Bitkileri Tohumluğu Dağıtım 

Töreni 

Samsun Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve 

Geliştirme Projesi kapsamında dün (22.03.2022 tarihinde) Kavak İlçemizde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni 

düzenlendi.  

Törene Kavak Kaymakamı Ömer SAYGILI, Kavak Belediye Başkanı İbrahim SARICAOĞLU, Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 

Başkanlığı Proje Koordinatörü Hicran Çıkış KANCA, Oda ve Birlik Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Parti 

İlçe Başkanları, Şube ve İlçe Müdürlerimiz, teknik personel ve Kavaklı üreticilerimiz katılmışlardır. 

 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM törende yaptığı konuşmada: “İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 

adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. 

Samsun İlimizin kaba yem ihtiyacını 662.689 dekar yem bitkileri ekiliş alanları, 160.892 dekar mera alanlarından, 

1.950.000 dekar otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 1.110.711 dekar arpa, buğday, dane fiğ 

üretiminden ve arta kalan kısmı da sap samanlardan elde edilen toplam 967.089 ton kaba yemden karşılamaktayız.  

   2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmış olup, 10.157 

üreticimize 268.782,49 dekar yem bitkisi ekilişi için 18.940.957,38 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Samsunlu 

üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile birlikte yürütülen 

projeler ile 27.000 kg silajlık mısır,  20.000 kg yem bezelyesi, 7.000 kg yonca, 6.500 kg korunga, 3.000 kg İtalyan 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

48 
 

çimi, 10.000 kg silajlık soya olmak üzere 73.500 kg yem bitkisi tohumu hibe edilerek 15.500 dekar yem bitkisi 

ekilişi sağlanmıştır. 

 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 21.000 dekar alanda üretilmek üzere 42.000 kg 

silajlık mısır, 2.800 dekar alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 dekar alanda üretilmek üzere 5.000 kg 

korunga, 6.900 dekar alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 dekar alanda üretilmek üzere 10.000 

kg hibe İtalyan çimi tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. Böylece toplamda 133.000 kg hibe edilecek yem 

bitkisi tohumluğu ile 33.700 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır. 

 Kavak İlçemizin hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 11.392 adet büyükbaş, 12.288 adet küçükbaş 

hayvanı mevcut olup, mevcut hayvanların beslenmesi için 41.882 ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 27.000 

dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 7.216 dekar mera alanı bulunmaktadır. Ayrıca 198.000 dekar otlatmaya açık 

orman alanı ile birlikte 79.000 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve samanlardan 

kaba yem ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçenin kaba yem üretim miktarı 47.306 ton olup kaba yem ihtiyacını fazlasıyla 

karşılamaktadır.  

Kavak İlçemizdeki 204 üreticimize 2021 yılında 4.795 dekar alanda yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 

300.498,70 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. Ancak yem bitkisi ekiliş miktarının 27.000 dekar 

olduğu İlçemizde, Tarımsal Desteklemeler ve Tarım Bilgi Sistemine yeteri kadar müracaat gerçekleşmemektedir. 

Umarım çiftçilerimiz arazi mülkiyet sorunlarını bir an evvel çözerler ve Tarım Bilgi Sistemine işledikleri arazilerinin 

tamamını kaydettirebilir hale gelirler.  Kavak İlçemizde düzenlediğimiz program ile üreticilerimize ile 1.500 kg 

silajlık mısır tohumu, 900 kg yonca ve 6.000 kg yem bezelyesi tohumu ve 2.175 kg hibe korunga tohumu hibe 

edilerek toplam 1.792 dekar alanda yem bitkisi yetiştiriciliği sağlanacaktır. 

Dünyada 2020 yılından itibaren yaşanan Covid-19 salgınını ve Rusya - Ukrayna arasında yaşanan savaş 

nedeniyle gıdanın ve tarımsal emtianın önemi daha çok anlaşılır hale gelmiştir. Özellikle tarımsal emtiada 

fiyatlarınki artışlarla yine enerji ve akaryakıt fiyatlardaki artışlar üreticilerimizi etkilemiş olsa da, üretim yapmaktan 

geri durmamamız gerekmektedir. Bunun için Devletimizin elinden gelen destek ve fedakârlığı göstermekte 

olduğunu, ürettiğiniz ürünlerinizin üretim maliyetinin üzerinde değer bulacağını ve tarımsal üretimin Ülkemiz ve 

Bölgemiz için çok önemli olduğunu da hatırlatırım. 

Sözlerimi bitirirken Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif 

DAĞLI ve Projelerimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 

DEMİR’e, İlimize yapılacak tarımsal yatırımlar konusunda bizlere destek sağlayan Milletvekillerimize, 

katılımlarından dolayı Kavak Kaymakamı Ömer SAYGILI’ya, Kavak Belediye Başkanımız İbrahim 

SARICAOĞLU’na, programımıza iştirak eden katılımcılara ve tüm üreticilerimize Bakanlığımız, şahsım ve 

kurumum adına teşekkürlerimi sunar, bol ve bereketli üretim sezonu dilerim.” dedi. 
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Havza’da Yem Tohumu Dağıtım Töreni 

Samsun Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve 

Geliştirme Projesi kapsamında Havza İlçemizde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.  

Programa Havza Kaymakamı Cengiz NAYMAN, Havza Belediye Başkanı Sebahattin ÖZDEMİR, Samsun 

İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire 

Başkanımız Dr. Ali KORKMAZ, Oda ve Birlik Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi Parti İlçe 

Başkanları, Şube ve İlçe Müdürleri, teknik personel ve Havzalı üreticiler katılmışlardır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM törende yaptığı konuşmada: “Hayvancılık işletmelerinde maliyetlerin % 

75’ini yem gideri oluşturmaktadır. Hayvancılık işletmelerimizi desteklemek adına, girdi maliyetlerini karşılamak, 

hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını engellemek 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. 

İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 

1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Samsun İlimizin kaba yem ihtiyacını 662.689 dekar yem bitkileri 

ekiliş alanları, 160.892 dekar mera alanlarından, 1.950.000 dekar otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 
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1.110.711 dekar arpa, buğday, dane fiğ üretiminden ve arta kalan kısmı da sap samanlardan elde edilen toplam 

967.089 ton kaba yemden karşılamaktayız.  

2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmış olup, 10.157 

üreticimize 268.782,49 dekar yem bitkisi ekilişi için 18.940.957,38 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Samsunlu 

üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile birlikte yürütülen 

projeler ile 27.000 kg silajlık mısır,  20.000 kg yem bezelyesi, 7.000 kg yonca, 6.500 kg korunga, 3.000 kg İtalyan 

çimi, 10.000 kg silajlık soya olmak üzere 73.500 kg yem bitkisi tohumu hibe edilerek 15.500 dekar yem bitkisi 

ekilişi sağlanmıştır. 

Havza İlçemize, Dokap İdaresi tarafından finanse edilen Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesisler Projesi ile 

Hayvanlar Susuz Kalmasın Projelesi kapsamında 35 mahalle meralarına hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere toplam 146 adet sıvat ve hayvanların yaz aylarında aşırı sıcaktan ve güneş ışınlarından zarar 

görmemelerini sağlamak amacı ile 13 mahallemizin meralarına 18 adet gölgelik yerleştirilmiştir. Çoban Refahı 

projesi kapsamında ise 8 adet küçükbaş hayvan yetiştiricimize güneş enerji panelli korunaklı çadır temin 

edilmiştir. 

Dokap Kalkınma Ajansı tarafından İlimizde 3 Ziraat Odamıza Kombine Silaj Streçleme Makinesi alımı 

yapılıp, Havza Ziraat Odamıza teslimi gerçekleştirilmiştir. Kombine Silaj Streçleme ve Paketleme makineleri 
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üreticilerimizin silaj yapımında çok büyük kolaylıklar sağlayarak memnun olmalarını ve Ziraat Odalarımızın iş 

hacmini genişletmiş, istihdam oluşmasını sağlamış ve silajlık mısır üretim ve satışlarında artış sağlamıştır.   

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 21.000 dekar alanda üretilmek üzere 42.000 kg 

silajlık mısır, 2.800 dekar alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 dekar alanda üretilmek üzere 5.000 kg 

korunga, 6.900 dekar alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 dekar alanda üretilmek üzere 10.000 

kg hibe İtalyan çimi tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. Böylece toplamda 133.000 kg hibe edilecek yem 

bitkisi tohumluğu ile 33.700 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır. 

Havza İlçemizin hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 25.500 adet büyükbaş, 30.3655 adet küçükbaş 

hayvanı mevcut olup, mevcut hayvanların beslenmesi için 96.394 ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 64.297 

dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 31.929 dekar mera alanı bulunmaktadır. Ayrıca 93.498 dekar otlatmaya açık 

orman alanı ile birlikte 219.420 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve 

samanlardan kaba yem ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçenin kaba yem üretim miktarı 110.451 ton olup kaba yem 

ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır.  

Havzalı 1.473 üreticimize 2021 yılında 48.330 dekar alanda yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 

3.000.338,75 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. Havza İlçemizde düzenlediğimiz program ile 1.250 

dekar alanda üretilmek üzere 2.500 kg silajlık mısır tohumu, 50 dekar alanda üretilmek üzere 200 kg yonca 

tohumu, 600 dekar alanda üretilmek üzere 6.000 kg yem bezelyesi tohumu üreticilerimize hibe edilecektir. 

Havza ilçesinde 10 mahallede toplam 11.280 dekar mera alanında mera ıslah projesinin uygulaması 

tamamlanmıştır. 3 mahallede toplam 2.087 dekar mera alanında mera ıslah projelerinin uygulanması devam 

etmektedir. Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren 

Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ve İlimizde yürüttüğümüz bitkisel ve hayvansal üretim projelerimize maddi 

manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa DEMİR’e şahsım, kurumum ve 

Samsunlu üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.  

Yine Programa iştirak eden Havza Kaymakamı Cengiz NAYMAN’a, Havza Belediye Başkanımız 

Sebahattin ÖZDEMİR’e, Siyasi Parti İlçe Başkanlarımıza, Ziraat Odası Başkanımıza, Sivil Toplum Kuruluşları 

Başkanlarımıza, muhtarlarımıza, Havzalı değerli üreticilerimize ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 

Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve İl Müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.  

Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesinin üreticilerimize hayırlı olmasını ve 

üretim sezonumuzun bereketli olmasını temenni ederim.” dedi.  
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Alaçam’da Yem Bitkileri Tohumu Dağıtıldı 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli yürütülen Yem Bitkileri Ekilişini Artırma 

Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında dün (21.03.2022 tarihinde) Alaçam İlçemizde Yem Bitkisi 

Tohumluğu Dağıtım Töreni düzenlendi.  

 

Alaçam Belediye Başkan Yardımcısı Raif VATAN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Oda ve Birlik 

Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Şube ve İlçe Müdürlerimiz ile teknik 

personel ve Alaçamlı üreticilerimiz katılmışlardır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM törende yaptığı konuşmada: "Hayvancılık işletmelerinde maliyetlerin % 

75'ini yem gideri oluşturmaktadır. Hayvancılık işletmelerimizi desteklemek adına, girdi maliyetlerini karşılamak, 

hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını engellemek 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. 
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 İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 

1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Samsun İlimizin kaba yem ihtiyacını 662.689 dekar yem bitkileri 

ekiliş alanları, 160.892 dekar mera alanlarından, 1.950.000 dekar otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 

1.110.711 dekar arpa, buğday, dane fiğ üretiminden ve arta kalan kısmı da sap samanlardan elde edilen toplam 

967.089 ton kaba yemden karşılamaktayız.  

 2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmış olup, 10.157 

üreticimize 268.782,49 dekar yem bitkisi ekilişi için 18.940.957,38 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Samsunlu 

üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile birlikte yürütülen 

projeler ile 27.000 kg silajlık mısır,  20.000 kg yem bezelyesi, 7.000 kg yonca, 6.500 kg korunga, 3.000 kg İtalyan 

çimi, 10.000 kg silajlık soya olmak üzere 73.500 kg yem bitkisi tohumu hibe edilerek toplamda 15.500 dekar yem 

bitkisi ekilişi sağlanmıştır. 

 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 21.000 dekar alanda üretilmek üzere 42.000 kg 

silajlık mısır, 2.800 dekar alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 dekar alanda üretilmek üzere 5.000 kg 

korunga, 6.900 dekar alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 dekar alanda üretilmek üzere 10.000 

kg hibe İtalyan çimi tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. Böylece toplamda 133.000 kg hibe edilecek yem 

bitkisi tohumluğu ile 33.700 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır. 
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 Alaçam İlçemizin hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 31.500 adet büyükbaş, 22.000 adet küçükbaş 

hayvanı mevcut olup, mevcut hayvanların beslenmesi için 100.194 ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 82.077 

dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 1.950 dekar mera alanı bulunmaktadır. Ayrıca 52.942 dekar otlatmaya açık orman 

alanı ile birlikte 91.600 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve samanlardan kaba 

yem ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçenin kaba yem üretim miktarı 97.439 ton olup kaba yem ihtiyacını fazlasıyla 

karşılamaktadır.  

Alaçam 1.004 üreticimize 2021 yılında 25.120 dekar alanda yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 

1.573.100,33 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. Alaçam İlçemizde düzenlediğimiz program ile 

1.750 dekar alanda üretilmek üzere 3.500 kg silajlık mısır tohumu, 125 dekar alanda üretilmek üzere 500 kg yonca 

tohumu, 1.250 dekar alanda üretilmek üzere 12.500 kg yem bezelyesi tohumu ve 175 dekar alanda üretilmek üzere 

700 kg hibe İtalyan çimi tohumu üreticilerimize hibe edilecektir. 

 Sözlerimi sonlandırırken Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı ve her zaman yanımızda 

olduğunu hissettiren Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ve İlimizde yürüttüğümüz bitkisel ve hayvansal üretim 

projelerimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 

DEMİR'e şahsım, kurumum ve Samsunlu üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.  

 Yine Programa iştirak eden Alaçam Belediye Başkan Yardımcımız Raif VATAN, Siyasi Parti İlçe 

Başkanlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımız, muhtarlarımız, Havzalı değerli 

üreticilerimizle emeği geçen Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımıza ve İl Müdürlüğümüz 

çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.  

 Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesinin üreticilerimize hayırlı olmasını ve 

üretim sezonumuzun bereketli olmasını temenni ederim." dedi. 
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Tekkeköy’de Yem Bitkisi Tohumluğu  

Dağıtım Töreni 

Samsun Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve 

Geliştirme Projesi kapsamında Tekkeköy İlçemizde Yem Bitkisi Tohumluğu Dağıtım Töreni düzenlendi.  

Törene; Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan TOGAR, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımız Dr. Ali KORKMAZ, Tarım Kredi 

Kooperatifleri Bölge Birliği Müdür Yardımcısı İlyas CENK,  Oda ve Birlik Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu 

Örgütleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Şube ve İlçe Müdürlerimiz ile teknik personel ve Tekkeköylü üreticilerimiz 

katılmışlardır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM törende yaptığı konuşmasında: “Hayvancılık işletmelerinde maliyetlerin 

% 75’ini yem gideri oluşturmaktadır. Bu işletmelerimizi desteklemek adına, girdi maliyetlerini karşılamak, 

hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını engellemek 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. 
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İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 

1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Samsun İlimizin kaba yem ihtiyacını 662.689 da yem bitkileri ekiliş 

alanları, 160.892 da mera alanlarından, 1.950.000 da otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 1.110.711 da 

arpa, buğday, dane fiğ üretiminden ve arta kalan kısmı da sap samanlardan elde edilen toplam 967.089 ton kaba 

yemden karşılamaktayız.  

Samsunlu üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile 

birlikte yürütülen projeler aracılığıyla 27.000 kg silajlık mısır,  20.000 kg yem bezelyesi, 7.000 kg yonca, 6.500 kg 

korunga, 3.000 kg İtalyan çimi, 10.000 kg silajlık soya olmak üzere 73.500 kg yem bitkisi tohumu hibe edilerek 

15.500 da yem bitkisi ekilişi sağlanmıştır.  

2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmış olup, 10.157 

üreticimize 268.782,49 da yem bitkisi ekilişi için 18.940.957,38 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.  

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 21.000 da alanda üretilmek üzere 42.000 kg silajlık 

mısır, 2.800 da alanda üretilmek üzere 7.000 kg yonca, 500 da alanda üretilmek üzere 5.000 kg korunga, 6.900 da 

alanda üretilmek üzere 69.000 kg yem bezelyesi ve 2.500 da alanda üretilmek üzere 10.000 kg hibe İtalyan çimi 

tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. Böylece 2022 yılında toplam 133.000 kg hibe edilecek yem bitkisi 

tohumluğu ile 33.700 da yem bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca yine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik 

mücadele amacıyla 700 da alanda uygulanmak üzere 1.400 adet tuzak, 54 da alanda üretilmek üzere 11.880 adet 

Aronya fidanı, 100 da alanda üretilmek üzere 500.000 adet çilek fidesi, 640 da alanda üretilmek üzere 12.800 adet 

ceviz fidanı, 150 da alanda üretilmek üzere 50.000 kg. patates tohumluğu, 1.000 da alanda üretilmek üzere 10.000 

kg kuru fasulye tohumluğu, 286 dekar alanda üretilmek üzere 14.300 adet kivi fidanı üreticilerimize hibe edilecektir.  

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız 2022 yılında Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ile yaklaşık 3.000 

çiftçimizin 35.754 da alanda bitkisel üretim yapabilmesi için tohum, fide ve fidan desteği sağlamış olacaktır.  

Tekkeköy İlçemizin hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 27.875 adet büyükbaş, 26.895 adet küçükbaş 

hayvanı mevcut olup, mevcut hayvanların beslenmesi için 91.000 ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 47.210 

dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 3.182 da mera alanı bulunmaktadır, ayrıca 144.150 da otlatmaya açık orman ve 

fındıklık alanı ile birlikte 6.190 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve 

samanlardan kaba yem ihtiyacı karşılanmaktadır. Tekkeköylü 620 üreticimize 2021 yılında 21.358 da alanda 

yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 1.653.309,70 TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. 

 Tekkeköy İlçemizde düzenlediğimiz program ile 3.050 da alanda üretilmek üzere 6.100 kg silajlık mısır 

tohumu, 50 da alanda üretilmek üzere 200 kg yonca tohumu, 20 da alanda üretilmek üzere 200 kg yem bezelyesi 

tohumu, 10 da alanda üretilmek üzere 100 kg hibe korunga tohumu ve 25 da alanda üretilmek üzere 100 kg hibe 

İtalyan çimi tohumu üreticilerimize hibe edilecektir. 
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Sözlerimi bitirirken Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı ve her zaman yanımızda 

olduğunu hissettiren Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ve İlimizde yürüttüğümüz bitkisel ve hayvansal üretim 

projelerimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa DEMİR’e 

şahsım, kurumum ve Samsunlu üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.  

Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projemizin üreticilerimize hayırlı olmasını ve 

üretim sezonumuzun bereketli olmasını temenni ederim.” dedi.  
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Vezirköprü’de Yem Bitkisi Tohumluğu ve 

Ceviz Fidanı Dağıtım Töreni 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli yürütülen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 

kapsamında; dün (17.03.2022 Perşembe) Vezirköprü İlçemizde Yem Bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.  

Programa Vezirköprü Kaymakamı Halid YILDIZ, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık EDİS, 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Nail KIRMACI, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 

Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Oda ve Birlik Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi 

Parti İlçe Başkanları, Şube ve İlçe Müdürleri, teknik personel ve Vezirköprülü üreticilerimiz katılmışlardır. 

İl Müdür Yardımcımız Nail KIRMACI burada yaptığı konuşmalarında: “Hayvancılık işletmelerinde 

maliyetlerin % 75’ini yem gideri oluşturmaktadır. Hayvancılık işletmelerimizi desteklemek adına, girdi maliyetlerini 

karşılamak, hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını 

engellemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. 
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İlimizde 396.087 adet büyükbaş, 275.792 adet küçükbaş ve 4.751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 

1.272.068 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Samsun İlimizin kaba yem ihtiyacını 662.689 dekar yem bitkileri 

ekiliş alanları, 160.892 dekar mera alanlarından, 1.950.000 dekar otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 

1.110.711 dekar arpa, buğday, dane fiğ üretiminden ve arta kalan kısmı da sap ve samanlardan elde edilen toplam 

967.089 ton kaba yemden karşılamaktayız.  

Malumunuz üzere 2021 yılı Yem Bitkileri Desteklemeleri 08 Mart 2022 tarihinden itibaren ödenmeye 

başlanmış olup, Samsun’da 10.157 üreticimize 268.782,49 dekar yem bitkisi ekilişi için 18.940.957,38 TL 

destekleme ödemesi yapılmıştır. Yine Samsunlu üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel 

Müdürlüğü ve Dokap idaresi ile birlikte yürütülen projeler ile 27.000 kg silajlık mısır, 20.000 kg yem bezelyesi, 

7.000 kg yonca, 6.500 kg korunga, 3.000 kg İtalyan çimi, 10.000 kg silajlık soya olmak üzere toplamda 73.500 kg 

yem bitkisi tohumu hibe edilerek 15.500 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmıştır. 

Vezirköprü İlçemize Dokap İdaresi tarafından finanse edilen “Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesisler” ve 

“Hayvanlar Susuz Kalmasın” Projeleri kapsamında 27 mahalle meralarına hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere toplam 113 adet sıvat ve hayvanların yaz aylarında aşırı sıcaktan ve güneş ışınlarından zarar 

görmelerini önlemek amacıyla 4 mahallemizin meralarına da 10 adet gölgelik yerleştirilmiştir. “Çoban Refahı” 

projesi kapsamında ise 41 adet küçükbaş hayvan yetiştiricimize güneş enerji panelli korunaklı çadır temin edilmiştir. 

Samsun İlimizde 3.839 adet üreticimiz tarafından 15.358 dekar alanda 2.922 ton Ceviz üretimi 

gerçekleşmektedir. İlimiz Ceviz Üretiminde Türkiye de 36.sırada olup 5 yılda üretimimizin 2 kat artırılması 

hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz 

kapsamında; Samsun Büyükşehir Belediyesi finansman desteği ve % 20 çiftçi katkısı ile; Vezirköprü, Kavak, Ladik, 

Asarcık, İlkadım, Canik, Atakum,19 Mayıs, Alaçam, Yakakent, Tekkeköy olmak üzere toplam 211 üreticimize 640 
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dekar alan için 12.800 adet fidan desteği sağlanmıştır. Bu bağlamda Vezirköprü ilçemizde de 2.200 adet ceviz fidanı 

dağıtımı aynı gün yapılmıştır. 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize % 60 hibeli olarak 42.000 kg silajlık mısır, 7.000 kg yonca, 5.000 kg 

korunga, 69.000 kg yem bezelyesi ve 10.000 kg hibe İtalyan çimi tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. 

Böylece toplamda 133.000 kg hibe edilecek yem bitkisi tohumluğu ile 33.700 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmış 

olacaktır. 

Vezirköprü İlçemizin Hayvancılık potansiyelini incelediğimizde 58.501 baş büyükbaş ve 44.510 adet 

küçükbaş mevcudu olup, bu hayvanların beslenmesi için 173.159 ton kaba yeme ihtiyacı vardır. İlçemizin 98.275 

dekar yem bitkisi ekilişine karşın, 17.888 dekar mera ve yayla alanı bulunmaktadır. Ayrıca 123.730 dekar otlatmaya 

açık orman alanı ile birlikte 231.950 dekarda üretimi yapılan arpa, buğday ve fiğ hasadından arta kalan sap ve 

samanlardan kaba yem ihtiyacı karşılanmaktadır. İlçenin 166.399 ton kaba yem üretimi bulunmaktadır. 

Vezirköprülü 3.062 üreticimize 2021 yılında 71.024,72 dekar alanda yetiştirdiği yem bitkileri için toplam 

5.372.566,88 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

 Vezirköprü İlçemizde düzenlediğimiz bu program ile Vezirköprülü üreticilerimize 6.000 kg silajlık mısır 

tohumu 2.500 kg yem bezelyesi tohumu ve 400 kg İtalyan çimi tohumu hibe edilerek toplamda 3.350 dekar alanda 

yem bitkisi ekilişi sağlanacaktır. Ayrıca 110 dekar alanda üretilmek üzere 2.200 adet ceviz fidanı dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Yine Vezirköprü ilçemizin Pazarcı, Tahtaköprü, Bayramköy ve Karaköy mahallelerinde Orman 

İşletme Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ile toplam 6.990 dekar mera ve yayla alanında Mera 

Islah Projesinin uygulaması tamamlanmıştır.  

Sözlerimi bitirirken Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı ve Sayın Valimiz Doç. Dr. Zülkif 

DAĞLI ve çalışmalarımıza maddi manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 

DEMİR’e şahsım, kurumum ve Samsunlu üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım.  

 

Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesinin üreticilerimize hayırlı olmasını ve 

üretim sezonumuzun bereketli olmasını temenni ederim.” dedi.  
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İl Müdürlüğümüz Zirai Karantina Toplantı 

Salonunda Fındık Bahçeleri Rehabilitasyon Projesi 

Alet Ekipman Dağıtımı ve Patlıcan İnciri Fidanı 

Dağıtım Töreni Düzenlendi 
 

 İl Müdürlüğümüz Zirai Karantina Toplantı Salonu’nda 18.03.2022 Cuma günü ilki ‘Fındık Bahçeleri Teknik 

Uygulamalarla İyileşiyor’ Projesi Kapsamında Alet Ekipman ve Makine Dağıtımı ve diğeri de ‘Patlıcan İnciri 

Yetiştiriciliğini Geliştirme’ Projesi Kapsamında Fidanı Dağıtımı olmak üzere iki ayrı etkinlik düzenlendi. 

Etkinliğe Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer AYDEMİR, 

Ondokuzmayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram KONUŞ, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer ERSOY ile Şube 

Müdürleri, İl Müdürlüğümüz Personeli ve Samsunlu üreticiler katılmıştır. 

 

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Fındıkta 

Rehabilitasyon Çalışmaları Kapsamında Alet Ekipman ve İncir Fidanı Dağıtım Törenine hoş geldiniz. Öncelikle, 18 

Mart vesilesiyle 107 yıl önce Çanakkale’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 

Türkiye, Dünya Fındık üretiminin % 65’ini, Fındık ihracatının ise % 70’ini tek başına karşılamaktadır. Bu 

sebeple fındık ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir tarım ürünüdür. İlimiz; 2021 yılı itibarıyla toplam 1.168.039 

dekarlık alanda 116.795 ton üretimi ile Ülkemizde % 17’lik payı elinde bulunmakta ve Türkiye genelinde üretim 
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olarak 2. sırada yer almaktadır. Fındıkta 2020 yılında 143 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılında ise yaklaşık 

toplam 155 milyon TL destekleme ödemesi yapılacaktır.  

Proje; Eylül 2022 ve Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl olarak planlanmış ve bu kapsamda Fındık 

Yetiştiriciliği yapılan 13 ilçemizdeki 500 mahallede oluşturulacak örnek fındık bahçelerinde en az 1000 fındık 

üreticisiyle çalışılması planlanmıştır. Proje kapsamında kullanılacak alet- ekipman ve makine temin ihalesi İl 

Müdürlüğümüzce 23.02.2022 tarihinde yapılmıştır. İlçelerimizin fındık alan büyüklükleri dikkate alınarak İl/ İlçe 

Müdürlüğümüz koordinasyonunda, İlçe sivil toplum kuruluşları (Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri vb.) teknik 

personeli dâhilinde projede toplam 24 adet Fındıkta Teknik Uygulama Ekibi planlaması yapılmıştır.  

Bu doğrultuda Proje kapsamında; 5 adet Çapa Makinesi, 25 adet Sırt Akülü Budama Seti, 25 adet Motorlu 

Testere, 13 adet Sırt Atomizörü, 52 adet Budama Makası, 26 adet Budama Testeresi, 26 adet Fındık Bıçkısı, 25 adet 

Kalın Dal Budama Makası, 14 adet Baltalı Demir Orak, 14 adet Uzun Ağızlı Bel Kürek ve Meyvecilik Birimince 

Makineyle Çilek Bahçeleri Artık Kolay Kurulacak projesinde kullanılmak üzere Çilek Masura, Sulama Borusu ve 

Malç Çekim Makinesine (1 Adet) alımı yapılmış olup, toplam Proje Bütçesi 451.199 TL’dir. 

Yine İlimizde 75 üreticimiz tarafından 150 da kapama alanda yaklaşık 1700 ton Patlıcan İnciri üretimi 

gerçekleşmekte ve il sınırları içinde en fazla üretim kapama İncir bahçesi Tekkeköy, Canik ve İlkadım ilçelerinde 

yer almaktadır.  

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan Patlıcan İncir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz 

kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı finansman desteği ile 33 üreticimize; İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, 
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Bafra ve 19 Mayıs İlçelerimize yeni kuracakları toplam 50 da alan için 1500 adet Patlıcan İnciri fidanı teslim edilmiş 

ve yine Proje kapsamında 33 üreticimize 1500 fidan için 37.500 TL tutarında hibe desteği verilmiştir.   

Bugün üreticilerimize dağıtımlarını gerçekleştirdiğimiz her iki desteğin de hayırlı uğurlu olmasını diliyor; 

Projelerimize maddi manevi desteklerinden dolayı Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ve Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Samsun Valisi Doç. Dr. Sayın Zülkif DAĞLI da yaptıkları konuşmalarında: “Samsun tarım memleketi ve 

tarım da geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konudur. İki tane önemli ırmağı olan Yeşilırmak ve 

Kızılırmak’ın yanı sıra bereketli ovaları tarımsal açıdan gerçekten çok güzel imkânlar sağlıyor. Yeter ki biz bunları 

değerlendirelim. Toprağımız bereketli, sularımız iyidir. Bundan sonrası da birazda bize kalmış. Biz iki haftada bir, 

bir ilçe programı yapmazsak zaten rahatsız oluyoruz. Bu kaynakları üretime daha fazla döndüreceğiz.  

Önümüzde iklim değişikliği dediğimiz bir konu var. Samsun'da yetişen ürün çeşitliliğine sahip olan il pek 

azdır. Bizim hemen 150 kilometre ötemizdeki illere bakın 10'u geçmez. Ben geldiğimde İl Müdürümüze; “Zeytin 

burada olur” dedim. Bin sene önce Samsun'da zeytinin olduğunu ben okudum. Zeytin buranın önemli türlerinden 

birisidir. Tropikal meyvelerle ilgili de çalışmalar başladı. Ejder meyvesi olsun, diğerleri olsun bir çalışma başladı. 

Üretimde biraz daha çeşitlendirerek ve stratejik olarak gitmek gerekiyor." dedi. 

Konuşmaların ardından, Samsun'da Fındık Üretimi yapılan 13 ilçede kullanılmak üzere Fındık Bahçeleri 

Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi kapsamında temin edilen 451 bin TL'lik alet ve ekipman, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan Fındıkta Teknik Uygulama Ekiplerine teslim edildi. 

https://www.sondakika.com/zeytin/
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Zeytin Fidanı Dağıtımı Yapıldı 

Bakanlığımız Bütçe desteği ile Samsun İli 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent, Vezirköprü, İlkadım, Atakum 

İlçelerimizde 260 dekar alanda uygulanacak olan Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 04.03.2022 

Cuma günü 19 Mayıs İlçemizde Zeytin Fidanı Dağıtım programı gerçekleştirilmiştir.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında; “Zeytin Tarımı Ülkemizde çok geniş bir 

yayılım alanına sahiptir. Türkiye'nin 81 ilinin 41'inde, 843 ilçenin 270'inde zeytin üretimi ekonomik olarak 

yapılmaktadır. Üretimin % 53'ü Ege Bölgesinde, % 18'i Marmara Bölgesinde, % 23'ü Akdeniz Bölgesinde, % 6'sı 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve % 0,2'si de Karadeniz Bölgemizde gerçekleştirilmektedir.  

  Samsun Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı 

2022- 2026 Kitabında HEDEF 36- ‘Zeytinciliğin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi’ olarak planlanmıştır.  

Proje ile amacımız Samsun İli İlkadım, Atakum, Bafra, Alaçam, Ondokuzmayıs, Yakakent ve Vezirköprü 

İlçelerimizde tütün- buğday üretimi yapılması zor meyilli ve buğday verim değerleri düşük alanlarda, yağış ve iklim 

istekleri yönü ile ekonomik olarak zeytin üretimi yapılabilecek olup; şehir merkezlerine uzak alanlarda, geleneksel 

alışkanlıkları ile tarımsal üretim yapan bu üreticilere daha kazançlı alternatif üretim olarak zeytin yetiştiriciliğini 

teşvik etmek, üreticinin gelir ve kazancını artırmaktır. 

           Zeytin Yetiştiriciliği Geliştirme Proje bütçesi Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından finanse edilmiştir. 

Proje kapsamında 55 üreticiye 260 dekar alanda en az 3 dekar bahçe tesis edilecek şekilde Gemlik çeşidi 7800 adet 

zeytin fidanı dağıtımı yapılacaktır. Samsun’da zeytin üretimini yeniden canlandırmak amacıyla başladığımız Zeytin 

Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında; 

 İlk fidan desteğini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Sayın 

Kaymakamımıza, emeği geçen İl/ İlçe Müdürlüğümüz personeline, zeytin üretimi yapacak üreticilerimize, siz değerli 

katılımcılarımıza teşekkür ederim. “ dedi.  
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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Faaliyetlerimiz (ÇMVA) 

 Dünyada sektörel ve işletme düzeyinde amaçlara ulaşılabilmek için her ülke kendi şartları içinde farklı veri 

sistemleri oluşturmuşlardır. Sektörlerle ilgili ülke, bölge ve işletme düzeyinde periyodik olarak veri temini ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda; 

* Tarım işletmelerinin mevcut durumunu belirlemek, 

* Uygulanan politikaların etkisini, tarım sektörünün gelişim ve değişim yönünü ortaya koymak, 

* Gelecek dönemler için uygulanacak tarım politikalarını planlamada yararlanılmak amacıyla 1965 tarih ve 

79/ 65 No’lu AB Konseyi düzenlemesi ile Tarım Sektörüne yönelik verilerin toplanacağı kapsamlı muhasebe sistemi 

olarak Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) oluşturulmuştur. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, Birlik ÇMVA sistemine geçme politikası ve diğer taraftan tarım işletmeleriyle 

ilgili yapısal ve ekonomik sonuçları ortaya koyarak, elde edilen detaylı verilere dayalı karar alma modelleri ile 

politika oluşturma yaklaşımını öne çıkarmaktadır.  

 Proje kapsamında ilimizde 2011 yılından günümüze kadar Bakanlığımızın belirlediği tipolojiler çerçevesinde 

seçilen işletmelerle çalışmalar sürdürülmektedir. 2022 yılı, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tipoloji çerçevesinde, 

153 adet Tarımsal İşletme ile Çiftçi katılım anlaşmaları tarafımızca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Bu çerçevede 2022 yılında; Alaçam İlçesinden 17, Bafra İlçesinden 29, Çarşamba İlçesinden 22, Havza 

İlçesinden 20, Ladik İlçesinden 8, Ondokuzmayıs İlçesinden 24, Salıpazarı 3, Tekkeköy İlçesinden 7, Terme 

İlçesinden 11 ve Vezirköprü’den 12 işletme projeye dahil edilmişlerdir.  

Proje kapsamındaki bu işletmelere Çiftçi Kayıt Defterleri teslim edilmiş olup, İşletme sahipleri ile açılış 

envanterleri tamamlanmıştır. 2021 yılında 127 işletme ile proje yürütülmüş olup, bu işletmelere 2022 yılında 

destekleme ödemesi olarak toplamda 76.200  TL ödeme yapılacaktır.” dedi.   

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

İl Müdürümüzden Öğrencilere Ziyaret 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Atakum İlçemizdeki Sınav Koleji 4. Sınıf 

öğrencilerinden Züleyha KAPLAN’ın davet mektubu üzerine bir jest yaparak okulu ve öğrenciyi ziyarete gitmiştir. 

 17.01.2022 Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleşen ziyarette İl Müdürümüze Koordinasyon ve Tarımsal 

Veriler Şube Müdürümüz Erol BAŞ eşlik etmiştir. Burada öğrencilerle sohbet eden SAĞLAM, onlardan gelen 

soruları yanıtlayarak İl Müdürlüğümüzün faaliyetlerini ve özellikle de bilinçli birer tüketici olmaları yolunda ‘Alo 

174 Gıda Hattı’nı, uygulamanın fonksiyonunu anlatmıştır. 

 Öğrencilere, İl Müdürlüğümüzce fıstık çamı fidanları, yaşlarına uygun çeşitli eğitici hikâye kitapları, 

içlerinde tohum bulunan şeffaf kalemler ve balon gibi hediyelerin takdim edildiği ziyaret; ileriki bir tarihte Tarım 

Kampı bünyesinde tekrar bir araya gelinmesi yönünde alınan karar ve birlikte hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona 

ermiştir.  
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İl Müdürlüğümüzde ‘Dünya Kadınlar Günü’ 

Kutlaması 

Samsun İl Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda, 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadın çalışanlarla bir araya geldi.  

İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de hazır bulunduğu Programda, kadın personelin Dünya 

Kadınlar Günü’nü kutlayan İl Müdürümüz SAĞLAM: “İl Müdürlüğümüz görev alanına giren her hizmette, 

kadınlarımızın azmi, gücü ve cesareti ile birlikte yol alacağız ” dedi.  

Günün anlam ve önemine ilişkin olarak, kadınların hem aile hayatında ve hem de çalışma hayatındaki 

doldurulamaz yeri, çalışma hayatındaki sorunları, sosyal ve ekonomik statüleri ile toplumdaki rollerine vurgu yapan 

İl Müdürümüz SAĞLAM; özellikle aile hayatında çocukların yetiştirilmesinde, kadınların sevgi ve fedakârlıklarının 

payının büyüklüğüne dikkat çekti.  
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 Kadınların cesaret ve gücüne vurgu yapan İl Müdürümüz, kadın ve erkeğin omuz omuza vermesi halinde 

hayatın her anını güzelleştireceklerini ifade ederek: “Toplumda kadın-erkek eşitliği, kadın hak ve hürriyetlerinin 

korunması, kadınların iş alanlarında daha çok yer alması için Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak elimizden 

geleni yapmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her proje, yatırım ve hizmette kadınlarımızın azminden 

ve gücünden yararlanacağız.  

Bakanlığımızın her kademesinde ve İl Müdürlüğümüzün yönetim dahil her biriminde görev alan kadın 

çalışanlarımızın, bu anlamda bize sunacağı her türlü katkının çok değerli, önemli olduğunu düşünüyoruz. Böyle 

önemli bir günde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumu 

ifade etmek isterim.” dedi. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuşmasının ardından bütün kadın çalışanlarımıza çiçek takdim ederek 

tek tek hepsinin 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. 
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Bafra Ziraat Odası Başkanından İl 

Müdürlüğümüze Ziyaret 

 

 Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM'ı makamında ziyaret etti. 

Samsun tarımının masaya yatırılarak bilgi alışverişinde bulunulduğu ziyarette TOSUNER, İl Müdürümüze Samsun 

genelinde ve Bafra özelinde Tarım Sektörüne katkılarından dolayı bir plaket takdim etti. 
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Buğdayda Gübre Desteği Projesi 
 

Canik İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüz 

tarafından hazırlanan 

“Buğday Üreticilerine 

Gübre Desteği Projesi”, 

Canik Belediyesinin 

finansman desteği ile % 

100 hibe şeklinde 

gerçekleştirildi.  

Canik İlçemizdeki, 

Fındık dâhil toplam ekili 

alanı 40 dönüm ve altı 

olan, ayrıca 20 dönümden 

az buğday ekmiş 

çiftçilerimizden oluşan 

hibe gübre dağıtımı, 20 Mahalleden 103 çiftçiye toplam 15.500 kg CAN (Kalsiyum- Amonyum- Nitrat) gübresi 

dağıtımı şeklinde gerçekleştirildi. 

 Gübre Dağıtımı programına İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Canik Kaymakamı Mahmut HALAL, Canik 

Belediye Başkanı İbrahim SANDIKÇI, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜL ve Kamu Kurum 

Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
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İç Sularda Av Yasağı Başladı 

 

İç Sularda; Sazan, Kadife, Siraz, Yayın, Tatlı Su Kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2022 

itibariyle başlayacaktır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: 

“Av Yasağının başlaması ile birlikte, balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Yasağın sona 

ereceği 1 Temmuz 2022 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılmasıyla, gerek teknelerde gerekse kıyıda av 

araç ve gereçlerinin bulundurmasının da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır.  

 Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılmış olan balıkların en geç 3 gün içinde İl/ İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüklerimize stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışları yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan 

ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  Stok tespiti 

yaptırılan balıkların satışında ‘Stok Tespit Belgesi’ bulundurulması gerekliliğinin yanı sıra bu balıkların 7 gün 

içerisinde satışlarının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. 

 Başta balıkçılarımız 

olmak üzere, balıklara 

yaşamları boyunca en az 

bir kere üreme imkânı 

verilmesi gereğine binaen 

uygulanan yasaklara tüm 

halkımızın uyması 

konusunda gerekli 

hassasiyeti önemle rica 

eder; Av Yasaklarına 

uymaksızın kısıtlı dönemde avcılık yapanların tespiti halinde en yakın İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, 

Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta Teşkilatına (gerekli yaptırımların devreye sokulması amacıyla) ihbar 

edilmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim.  

Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan ve 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Samsun İlimiz sınırları 

içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl- Simenit, Lâdik Gölü gibi doğal 

göllerimizin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde; İl ve İlçe 

Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını unutmayalım.  

Yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası 

uygulanacağını bir kez daha beyan eder, balıkçıların mağduriyet yaşamamaları adına, getirilen yasak ve 

düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önemli olacağını hatırlatırım.” dedi.  

 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

72 
 

İl Müdürlüğümüz Bahar Konseri İcra Edildi 

 Kurumumuz personelinden oluşan bir ekip tarafından koro ve solo olarak icra ettikleri eserlerin toplandığı 

Yeşilçam Şarkıları konseptli Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirildi.  

 Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, arkadaşlarımız 

birbirinden güzide eserleri seslendirirken; İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM Can YÜCEL’ e ait “Ben En Çok 

Babamı Sevdim” şiirini, Vali Yardımcımız Şevket CİNBİR ise Latif ŞİMŞEK’e ait “Öpeyim Ayaklarını Annem” 

şiirini seslendirdiler. 

 İl Müdürümüz SAĞLAM; Organizasyonda emeği geçen tüm personellerimize, desteklerini esirgemeyen tüm 

paydaşlarımıza ve bu büyük salonu hınca hınç dolduran kurumumuz mensuplarına teşekkürlerini sunarak Koro Şefi 

Erdal ŞAHİN’e çiçek ve plaket takdiminde bulundu. 
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Kuş Gribi Tatbikat Eğitimi Yapıldı 
 

28.03.2022 ve 31.03.2022 tarihinde Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde ‘Kuş Gribi Gerçek 

Boyutlu Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi’ düzenlendi.  

Etkinliğe İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürü İsmail AYDIN ve 

Müdür Yardımcısı Sezai CİBELİK, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR, Bakanlığımız 

Karantina Daire Başkanlığı Grup Sorumlusu Ümit ZORAY ile uzman heyetin yanı sıra İl/ İlçe Müdürlüklerimizde 

görevli Veteriner Hekimlerimiz katılım sağladı.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, burada yaptığı konuşmasında: “Hepimizin çok iyi bildiği gibi Kuş Gribi, 

yayılma hızının yüksek olması nedeni ile Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) ve diğer uluslararası kuruluşların 

çok önem verdiği, yabani ve evcil olarak yetiştirilen tüm kanatlı hayvanlarda görülen bir Zoonoz olup ihbarı mecburi 

ve sınır tanımayan bir hastalıktır.  

Son yıllarda artarak devam eden salgınlar dünya coğrafyasında hemen her bölgede görülmüş, yüz milyonlarca 

kanatlı hayvan telef olmuş ve hatta insan ölümlerine sebebiyet vermiştir. Korunma ve kontrol için küresel boyutta 

önemli çalışmalar yapılmasına rağmen H5N1 ve H5N8 tipi virus maalesef hala sirküle olmakta ve bazı ülkeler de 
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hastalıktan yoğun şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle Kuş Gribi ile mücadele sadece ulusal değil, uluslararası çaba 

gerektiren bir konudur. 

Türkiye‘de Kuş Gribi açısından her il kendi sınırları içerisinde Ari Bölge olarak ayrılmış olup 81 Ari bölge 

oluşturulmuştur. Türkiye göçmen kuşların önemli göç yolları üzerinde yer alması ve ülkemizde yaklaşık 500 adet 

sulak alanın bulunması, bunlardan 150 tanesinin de uluslararası öneme sahip kuş alanları olması dikkate alındığında, 

ülkemizin tamamına yakın bir kısmının bu hastalık riski altında olduğunu göstermektedir. İlimiz ise özellikle 

Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle Kuş Gribi açısından 

yüksek riskli bölgeler içerisindedir. 

İlimizde ise aktif Kanatlı Broiler işletmesi 62 adet olup kapasitesi 3.404.234, ticari Yumurtacı işletmesi 44 

adet olup kapasitesi 1.201.166, ticari Yumurtacı Yarka işletmesi 10 adet olup kapasitesi 647.840’tır. Aktif canlı 

sayısı bakımından İşletmelerde an itibariyle 871.089 broiler, yumurtacı işletmelerde 800.133 tavuk, yarka 

işletmelerinde 267.844 yarka bulunmaktadır. Broiler işletmelerin çoğunluğu Kavak İlçemizdedir. Broiler 

işletmelerin % 55’i 20.000 ve üzeri kapasiteye sahip ve en az iki kümesten oluşmaktadır.  

Bu kümeslerin büyük bir çoğunluğu Bakanlığımız TKDK Kurumu tarafından desteklenen kümeslerden 

oluşmaktadır. Sözlerimi bitirirken tatbikatta emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür eder, böyle bir önleme hiç gerek 

duymamayı temenni ederim.“ dedi. 

İcra edilen tatbikat ile uygulamada görev alan personel eğitildi, erken müdahale düzenlemeleri denetlendi, 

yaşanabilecek aksaklıkların ve problemlerin önceden tespit edilmesi ve hastalığın zoonoz bir hastalık olarak dikkate 

alınmasının sağlanması hedeflendi. 
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Mantar Yetiştiriciliği Kursu Açılışı 

Gerçekleştirildi 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, İlimizde tek seferde en fazla müracaat edilen ve gece verilecek Mantar 

Yetiştiriciliği Kursu açılış programına katılmıştır.  

 Açılış programında İl Müdürümüz SAĞLAM’a; Şube Müdürlerimiz Lale BAYKAL ve Erol BAŞ, İlkadım 

Milli Eğitim Müdür Vekili Turgay AYYILDIZ, İlkadım Halk Eğitim Müdürü Murat YALÇINKAYA, İlkadım İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü Fevzi ÇALIŞICI, usta öğretici teknik elemanlar ve kursiyerlerimiz eşlik etmişlerdir. 

 İl Müdürümüz SAĞLAM, burada yaptığı konuşmasında: “İl müdürlüğümüz tarafından Mantar Yetiştiriciliği 

ile ilgili kursumuza bu zamana kadar 700 kişi katılmış ve katılımcımıza sertifikaları verilmiştir. Kursa katılım 

sağlayanların % 20 i sonradan aktif olarak mantar üretiminde çalışmaktadır. İlimizde Mantar Yetiştiriciliği, 

Bakanlığımız destekleri ve mesai gözetmeksizin İl Müdürlüğümüzün özel çaba ve emekleriyle doğrudan ve dolaylı 

olarak binlerce kişinin istihdam edildiği ve geçimlerini kazandığı önemli bir sektör olmuştur. 

 Samsun’da 

Mantar Üretimi yıllık 

1500 ton civarında 

olup, Ülkemiz bu 

alanda ilk 10 sıra 

içerisinde yer 

almaktadır. İlimizde 70 

mantar üreticisi, 115 

mantar üretim evinde 

1500 ton mantar 

üretmektedir. Bu 1500 

ton üretimin 1150 tonu 

beyaz şapkalı mantar, 

350 tonu istiridye 

mantarı olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

Özellikle AB 

ülkelerinde kişi başı 

tüketilen mantar 

miktarı 3 kg iken, 

ülkemizde maalesef 

500 gram civarındadır. Tüm halkımızın özellikle çocuklarımızın mantarın mucizevi faydalarından daha fazla istifade 

etmeleri gerekmektedir. 

 2009 yılında başlayan Mantar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemize, İlimizde bu zamana kadar toplamda 5 

Milyon TL’nin üzerimde yatırım yapılmıştır. Bu 5 Milyon TL’nin üzerinde yapılan yatırımın % 25’e yakını 

üreticilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımız, Kaymakamlıklar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 

Kalkınmayı Destekleme kurumu tarafından hibe olarak desteklenmiştir. Toplamda İlimizde Mantar Üretimine 

verilen hibe miktarı 1 Milyon 250 Bin TL olup bu hibelerin % 75’inden de kadın üreticilerimiz faydalanmıştır.” dedi. 
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Mera Alanlarında Gübreleme Başladı 

 

İlimizde Mera Islah ve Amenajman Projeleri yürütülen mera alanlarında ilkbahar gübrelemesi yapılmaya 

başlandı.  

Bu kapsamda Bafra İlçesi Emenli Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM’a; Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ömer 

BAYKUT, Tahıl Üreticileri Birlik Başkanı Hasan TOKER, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, Şube Müdürleri, teknik 

elemanlar, Emenli mahallesi muhtarı Alaaddin UZAN ve Emenli mahallesi sakinleri eşlik ettiler.  

İl Müdürümüz SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında: “Emenli Mahallemizdeki 2.300 dekar mera alanında 

Mera Islah ve Amenajman Projesi yürütülmektedir. Mahallemizdeki 1.241 adet büyükbaş, 1.396 adet küçükbaş 

hayvanın otlatma yaptığı meralarda verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen proje 

kapsamında 786 dekar mera alanına 26 CAN gübrelememizi gerçekleştiriyoruz.   

 İlimizde Mera Islah çalışmaları yürüttüğümüz Bafra İlçesi Harız, Kaygusuz, Elifli ve Emenli Mahalleleri, 

Alaçam İlçesi Gökçeboğaz Mahallesi, Çarşamba İlçesi Yukarıdikencik ve Akçatarla Mahallesi, Havza İlçesi 

Ortaklar, Dereköy- Ilıca, Kale ve Demiryurt Mahalleleri ile Lâdik İlçesi İskaniye, Mazlumoğlu ve Çadırkaya 

Mahallerimizde toplam 7.790 dekar mera alanlarında gübreleme çalışmalarına bugün itibariyle başladık. 

 Verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bu çalışmaları düzenli bir şekilde her yıl 

yürütmekteyiz. 160.000 dekar olan mera alanlarımızın 55.000 dekarında ıslah çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir.  

 Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi Mera Islah çalışmalarımızda her türlü destek ve imkânları sağlayan başta 

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ ve Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif DAĞLI’ya teşekkür eder 

saygılar sunarım. Yaklaşan Ramazan ayının tüm İslam âlemine ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim.” 

dedi. 
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OMYEGDER’den İl Müdürlüğümüze Ziyaret  

 OMYEGDER Yönetim Kurulu Başkanı 

Tolga EREL, İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM’ı makamında ziyaret etti.  

 Ziyarette; Ondokuzmayıs İlçemizde 

yürütülen tarımsal çalışmalar, katma değeri 

yüksek tarım ürünleriyle ilgili markalaşma 

faaliyetleri, ilçemizdeki alternatif tarım 

ürünlerinin çeşitlerinin arttırılması gibi 

konularda OMYEGDER Yönetim Kurulu 

Başkanı Tolga EREL, İl Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM ile görüş alışverişinde 

bulundu.  

 İl Müdürümüz SAĞLAM ise 

gerçekleştirilecek çalışmalarda desteklerini 

sürdüreceklerini vurgulayarak ziyaretleri 

için EREL’e teşekkür ederken, ikili görüşmeden karşılık memnuniyetlerini dile getirdi. 

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

Vezirköprü, Havza ve Samsun Ziraat Odası 

Başkanlarından İl Müdürlüğümüze Ziyaret 
 

 Vezirköprü Ziraat Odası 

Başkanı Arslan KAYA, Havza Ziraat 

Odası Başkanı Coşkun GENÇ ve 

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan 

TÜTÜNCÜ İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM'ı makamında ziyaret ettiler. 

 Arslan KAYA, İl Müdürümüze 

Vezirköprü'nün Coğrafi İşaret Tescilli 

‘Vezirköprü Semaveri’ni, Coşkun 

GENÇ ise Havza İlçemizin yöresel 

ürünlerini takdim ederek Samsun 

genelinde, Havza ve Vezirköprü 

özelinde tarım sektörüne katkılarından 

dolayı İl Müdürümüze teşekkür ettiler. 

 İl Müdürümüz SAĞLAM’ın, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman tüm personelimiz ve imkânlarımızla çiftçimizin yanında 

olduklarını dile getirdiği ziyarette, Vezirköprü İlçe Müdürümüz Yakup ÇAĞLAYAN da Oda Başkanlarına eşlik etti. 
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