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 Kıymetli tarım camiası 

İlimiz genelinde buğdaydan karpuza, biberden domatese tarla ürünlerinin çoğunda hasatların yapıldığı 

bugünlerde SAMTİM dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz.  

Sezon itibarıyla, İlimizde ve ilçelerimiz genelinde biçerdöverle arpa- buğday hasadını başlatmış 

bulunuyoruz. Belgeli biçerdöver operatörlerinin yetişmesine ve denetimine verdiğimiz önemi her platformda tekrar 

ederken amacımız; bu alanda hasat kayıplarını en aza indirebilmek ve böylelikle bir yandan ülke ekonomisine katkı 

sunarken bir yandan da daha küçük ölçekte üreticinin cebine giren kazancın tarlada heba olmasını önlemektir.  

İlimizdeki buğday ekiliş alanlarının % 80'i biçerdöverle hasat edilmektedir. Bu bağlamda çftçilerimize, 

meseleye daha duyarlı yaklaşarak operatör Belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamaları ve tarlasında 

biçerdöveri gözlemlemek suretiyle dane kaybına sebep olan operatörleri İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirerek 

yetkililerden yardım istemeleri gerektiğini bir kez de buradan hatırlatmak isterim.  

Dane kaybını önlemek için bu sene de İl ve İlçe Müdürlüklerimizde toplamda 53 kontrolör arkadaşımız 

görevli olup hasat boyunca sahada görev yapacaklardır. Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine ilgili 

kanuna göre cezai işlem yapılacaktır. Yine çiftçilerimiz bu sene de Anız Yangınlarına karşı da uyanık ve dikkatli 

davranmalıdır.  Zira Anız Yakma Yasağına uyulmaması halinde de bu kişilere cezai yaptırım uygulanacaktır.  

Fındık Rekolte Tahmin çalışmalarımız, ilgili personelimizin sahadaki titiz çalışması sayesinde bu sene de 

13 ilçemizde tamamlanmak üzere olup nihai rapor her sene olduğu gibi Bakanlığımıza sunulacaktır. Öte yandan 

pek çok ürünün aynı mevsimde yetiştiği İlimizde meyve- sebze alanında da hareketli günler yaşanırken karpuz, 

kavun, biber, domates hasadı tüm hızıyla devam etmekte ve fiyatlar üreticiye memnuniyet vermektedir.  

Tarımda ve her alanda inşallah çok daha iyi günleri birlikte göreceğimiz temennisiyle sözlerimi burada bitirirken, 

siz değerli üreticilerimize başta sağlık esenlik ve bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum. 

İbrahim SAĞLAM 

İl Müdürü 
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Çiftçilere (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; Buğday 

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 acenteleri aracılığıyla sigorta işlemlerinin yaptırılmasıdır. 

Bol bereketli, kazasız belasız ve afetsiz bir üretim sezonu diliyorum." dedi. 
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Yaklaşık 891 Milyon TL Destekleme Ödemesi 

Hesaplarda 

 
Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamaya göre; 890 milyon 642 bin 249 Lira tutarında Tarımsal 

Destekleme ödemesi bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlıyor. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanımız Vahit KİRİŞÇİ: “Yaklaşık 890 milyon 642 

bin 249 TL tutarında tarımsal destekleme ödemesi bugünden itibaren çiftçi hesaplarına aktarılmaya başlıyor. Bu 

kapsamda; 

 - Fındık alan bazlı gelir desteği olarak 844 milyon 463 bin 164 Lira, 

 - Sertifikalı tohum üretim desteği olarak 40 milyon 311 bin 785 Lira, 

 - Küçük aile işletmesi desteği olarak 3 milyon 899 bin 823 Lira, 

 - Sertifikalı fidan kullanım desteği olarak da 1 milyon 967 bin 477 Lira ödenecek. Bugünden itibaren 

ödenecek tarımsal desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak. 

 Fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinde;  

 - TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 

olanlara bugün saat 18.00'den itibaren ödemeleri yapılacak. 

 - TC kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara 8 Nisan saat 18.00'den sonra,  

 - TC kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara ise 15 Nisan'da aynı saatten sonra 

destekleme ödemeleri yatırılacak. 

 Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” dedi. 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; Söz 

konusu tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında Samsun’daki 493 bin 961 dekar alanda tarımsal faaliyet yapan 

33.539 çiftçimize, toplamda 83 milyon 973 bin 452 TL’lik bir ödeme yapılacağını kaydetti. 
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Çiçek Monilyası İlaçlama Uygulama Zamanı 

"Sert çekirdekli meyvelerde çiçek Monilyası (Monilinia laxa) kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde 

önemli kayıplara yol açabilen bir fungal hastalıktır. Hastalık etmeni konukçu bitkinin özellikle çiçek, çiçek sapı, 

sürgün ve en son olarak da meyveleri hastalandırır. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

İlkbahar aylarında püstüller ve spor kitleleri halinde çevreye yayılır. Nemli havalarda çiçekler üzerinde spor 

kitleleri gözle görülebilirken, enfeksiyona uğramış çiçekler kahverengi bir renk alır. İlerleyen zamanlarda ise hasta 

çiçekler çiçek sapları üzerinde kıvrılıp kuruyarak zamk akıntısı ile birlikte dallar üzerinde asılı kalır. Hastalık etmeni 

çiçekten sonra çiçek sapından sürgün ve dallara en son olarak da meyveyi hastalandırır. Hastalık ince sürgünlerin 

tamamen kurumasına, kalın sürgünlerde ve dallarda ise kanser yaraları oluşmasına ve dalların uçtan geriye doğru 

kurumasına yol açar. Yağışlı ve nemli hava koşullarında kanser yaraları üzerinde zamklanma da görülür. 

 

Hastalık etmeni yağışlarla birlikte yayılım gösterdiği için yağışın fazla olduğu yıllarda hastalık şiddetinin 

yüksek olma ihtimaline karşı kültürel önlemlere özel bir önem vermek gerektirir. Bunun için öncelikle hastalığın 

görüldüğü alanlarda enfekteli sürgün ve dalların kesilerek imha edilmesi ve mumyalaşan meyvelerin toplanarak 

toprağa gömülmesi bir sonraki yılda enfeksiyon kaynaklarının azaltılması ve hastalığın yenide oluşmaması açısında 

büyük önem arz etmektedir. 
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Monilya hastalığına karşı her yıl koruyucu önlem almak gerektiği için ağaçlarda; 

Çiçeklenme %5-10 olduğu dönemde 1. İlaçlama, % 90-100 olduğu dönemde 2. İlaçlama olmak üzere iki ilaçlama 

yapmak gerekmektedir. Mücadelenin başarılı olması için ilaçlamaları tam zamanında ve farklı etken maddesi olan 

ilaçların atılması ve kültürel önlemlerin azami derecede alınması ayrıca büyük önem arz etmektedir. 

Değerli Üreticilerimiz; Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız.  

→ İlaçlamalarınızı arıların çalışmadığı serin saatlerde yapınız! 

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

→ Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

→ Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. 

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

İLAÇLAMA YAPARKEN LÜTFEN! 

→ Eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz ! 

→ İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım ! 

Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.” dedi. 
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Havza İlçemizde Patates ve  

Kuru Fasulye Dağıtım Töreni 
 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli yürütülen Patates ve Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini 

Geliştirme Projesi kapsamında; Havza İlçemizde Patates ve Kuru Fasulye tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.  

 Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Havza Belediye Başkanı Sebahattin 

ÖZDEMİR, 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, 

teknik personelimiz ve Havzalı üreticilerimiz katılmışlardır. 

 İl Müdürümüz SAĞLAM açıklamalarında; “İlimizde yürütülen Patates Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 

kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile Havza, Vezirköprü, Lâdik ilçelerimizde 50 

üreticimize 170 dekar alan için 50.000kg (50 ton) 37,5 Ton Agria,12,5 Ton Melody çeşidi tohumluğu dağıtılmıştır. 

Bu kapsamda Havza İlçemiz 17 üreticimize 17 ton, Vezirköprü ilçemiz 25 üreticimize 25 ton ve Lâdik İlçemiz 8 

üreticimize 8 ton patates tohumluğu teslim edilmiştir. Projemize % 75 hibe verilmiş  % 25 çiftçi katkısı alınmıştır. 

 Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme projesi kapsamında ise 333 üreticimize 1000 dekar alanda 

uygulanmak üzere 10 ton (on ton) kuru fasulye tohumluğu Bafra, Asarcık, Kavak, Vezirköprü, Lâdik, Havza 

ilçelerimiz üreticilerine teslim edilmiştir. 

 İl Müdürümüz Samsun Tarımına vermiş oldukları desteklerden dolayı ve her zaman yanımızda olduğunu 

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

projelerimize maddi manevi desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR beye 

şahsım, kurumum ve Samsunlu üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Patates ve Kuru Fasulye 

Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesinin üreticilerimize hayırlı olmasını ve üretim sezonumuzun bereketli olmasını 

temenni ederim.” dedi. 
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Tarımsal Üretimde  

Düşük Faizli Kredinin Süresi Uzatıldı 
Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı. Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 

Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de 

yayımlandı. 

 

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

üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresi 31 Aralık 2022'de sona ererken, kararla bu süre 31 Aralık 

2023'e kadar uzatıldı. Böylece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31 Aralık 2023 tarihine 

kadar, bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla belirlenen 

oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilecek. 

  Öte yandan söz konusu krediyi kullanacak sulama birliklerine ilişkin yeni bir madde de karara eklendi. Buna 

göre, yalnızca ruhsatlı kuyulardan ve diğer kaynaklardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak amacıyla 

tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla yapacakları güneş enerjisi sistemlerine ilişkin yatırımlara 

münhasır olmak üzere 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren sulama birliklerine 

tarım kredisi kullandırılabilecek. 

 Söz konusu sulama birliklerinin, ruhsatlı kuyulardan su çıkarmak ve bu suyu üyelerine dağıtmak için gerekli 

elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak, modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak gerçek ya da 

tüzel kişi tarımsal üreticilerin, kullandıkları/kullanacakları sulama sistemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek 
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ve/veya karşılamak amacıyla yapacakları güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yatırım kredileri "Modern Basınçlı 

Sulama Sistemi Yatırımları" başlığında değerlendirilecek. 

 Böylece sulama birliklerine ve tarımsal üreticilere, güneş enerjisi yatırımları için yüzde yüze varan faiz 

indirim oranıyla 7,5 milyon lira üst limitli olacak şekilde kredi kullanma imkânı tanınacak. Kullandırılan tarım 

kredileri, krediye konu ürünlerin/varlıkların 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelebilecek doğal afetlerden 

etkilendiğinin tespit edilmesi halinde vade tarihinden/hesap devresinden/taksit tarihinden itibaren ertelenebilecek 

ya da taksitlendirilebilecek. 

 Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde kredi üst limiti 40 milyon liraya, damızlık düve yetiştiriciliği ile 

büyükbaş hayvan besiciliğinde 20 milyon liraya, küçükbaş hayvancılıkta 25 milyon liraya, arıcılıkta 5 milyon liraya, 

kanatlı sektöründe 7,5 milyon liraya, su ürünleri sektöründe 15 milyon liraya yükseltildi. 

  Geleneksel hayvansal üretim ile geleneksel bitkisel üretimde sıfır faizli kredi üst limiti 5 milyon liraya 

çıkarıldı. Kararda ayrıca, kontrollü örtü altı tarımı, yem bitkisi üretimi, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, tarım 

makineleri, sözleşmeli üretim ve özel ormancılık gibi üretim konularına ilişkin güncellenen kredi üst limitlerine 

ilişkin bilgiler de yer aldı. 

 Karar, yayımlandığı tarihten itibaren kullandırılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girecek. Kararın yayımlandığı tarihten önce yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını 

veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2022 sonuna kadar, bu karar kapsamındaki 

indirim oranlarından ve üst limitlerden yararlanacaktır.” dedi.
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Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi 

Sahibi Kişiler ile Profesyonel Uygulayıcılara Yönelik 

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı 
 

 Resmi Gazetede yayınlanarak 01.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi 

Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik” in  Beşinci Bölümü 23.maddesi (6) fıkrası gereğince; Bitki 

Koruma Ürünü  reçete yazma yetki belgesi sahibi kişiler ile 18. Maddesi (4) fıkrası gereğince Profesyonel 

uygulayıcılar için; Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda;  07.04.2022 ve 08.04.2022 Tarihleri 

saat 10’da eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM toplantıda yaptığı konuşmada; “Resmi Gazetede yayınlanarak 01.02.2015 

tarihinde yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında 

Yönetmelik ile bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisini, kullanılacak bitki koruma 

ürünlerinin önerilmesini, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler 

doğrultusunda uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği 

açısından izlenebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.  

Yeni reçete yazma yetki belgesi yalnızca Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü mezunları için 

düzenlenmesi hususu Bakanlığımızca uygulanmaya başlamıştır. İlimizde 2022 yılı nisan ayı başı itibariyle 317 adet 

Reçete Yazma Yetki Belgesine sahip Ziraat Mühendisi/Tekniker/Teknisyen bulunmaktadır. Yeni reçete yazma 

yetki belgesi yalnızca Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma Bölümü mezunları için düzenlenmektedir. 

Üretici Kayıt Defteri İyi Tarım Uygulamaları, Hasat öncesi Pestisit Denetimlerinde ve ihracat işlemlerinde 

büyük önem arz etmektedir. Hasat öncesi pestisit denetimlerinde alınan numunelerde MRL değerlerinde herhangi 
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bir kalıntıya rastlanması halinde ÜKD kontrol edilerek laboratuvar sonuçlarına göre tavsiyesi bulunan BKÜ kayıtlı 

olması halinde hasat geciktirme işlemi, tavsiye dışı ilaç kullanımı tespiti halinde ise idari para cezası 

uygulanmaktadır. Özellikle ihraç edilen ürünlerde ÜKD tutularak ihracat işlemleri sırasında üretim sezonunda 

tarımsal ürünlere kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin (pestisit) tespiti ve kontrolü yapılarak uygun olması halinde 

onaylanmakta ve ihracata izin verilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Üretici Kayıt Defteri ile izlenebilirliğin sağlanması ve halk sağlığının korunmasıdır.” 

dedi. 

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantılarına; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, İlçe Müdürleri, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma 

Yetki Belgesi sahibi kişiler ile Profesyonel Uygulayıcı belge sahibi, 139 kişi katılmıştır. Sunumu Bitkisel Üretim 

ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Feride BAŞ gerçekleştirmiştir.  

Toplantıda:  

* Bitki Koruma Ürünü Reçetesinin Düzenlenmesi, 

* Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı, 

* Kullanımı Sonlandırılan Bitki Koruma Ürünleri,  

* Zirai Mücadele Teknik Talimatları, 

* Profesyonel Uygulayıcıların Tutacakları Kayıtlar, 

* Yetkili Bitki Koruma Ofisleri ile İlgili İş ve İşlemler, sunulmuştur.  
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Samsun’da Süne Mücadelesi  

Hizmetiçi Eğitimi Gerçekleştirildi 
 

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 12 Nisan 2022 tarihinde, 

Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Süne Mücadelesi Hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Ankara Zirai 

Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Uzmanları tarafından verilen eğitime, Samsun İl ve İlçe Müdürlüklerinde 

görevli 52 teknik personel, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 

Lale BAYKAL, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli Dr. Numan 

BABAROĞLU ve Ziraat Mühendisi Emre AKCİ katılım sağladı.  

Samsun İlinde 217.729 dekar alanda Tahıllar ve Diğer Tarla Bitkileri Üretimi yapılmaktadır. Buğday üretimi 

963.015 dekar alanla ilk sırada yer almakta ve toplam tarımsal üretim alanımızın 1/4 ünü teşkil etmektedir. Samsun, 

ülkemiz buğday üretiminde 13. Sırada yer almaktadır.  

Dünyada ve Ülkemizde temel besin maddesi, buğday başta olmak üzere tahıllardır. Türkiye, kişi başı 175 

kg ekmek tüketimi ile Dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ekmek 

paramızı kazanırız. Ekmeğimize elletmeyiz.  

Süne (Eurygaster spp.), buğdayda verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne 

popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda, mücadele yapılmaması durumunda %100 lere varan 

oranlarda kalite ve kantite yönünden zarar meydana gelmektedir.  

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Dr. Numan E. 

BABAROĞLU yaptığı sunumda; hububatın en önemli zararlısı olan Sünenin biyolojisi, zarar şekilleri, mücadele 

yöntemleri ve süne sürveyleri konularında katılımcılara bilgiler verdi. 
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Denizlerimizde Av Yasağı  

Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite 

ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 

Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor. Konuyla ilgili bir açıklama 

yapan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, yapmış olduğu açıklamada; 

          "Denizlerimizde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 

Karadeniz'de 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı da yasaklanmıştır. 

Ancak Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli Yakakent İlçesi Çayağzı Burnu ile Ordu İli 

Ünye İlçesi Taşkana Burnu arasında ortasu trolü çaça avcılığı serbesttir. 

          Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının 

kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla 

derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Bütün karasularımızda 15 

Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı da yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile 

deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. 

         Yine bütün karasularımızda 15 Nisan– 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı 

yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak 
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ağların göz açıklığı 400 mm'den küçük olamaz. Av yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde 

pazarlanması zorunludur. 

          Bütün karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile 

palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15– 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. 

            Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin 

başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasak olup denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında 

monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların 

kullanılması yasaktır. Yine bu ağların gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması da 

yasaktır." dedi. 

           Av yasağı boyunca yasak olan herhangi bir İstihsal ürünün kullanılmaması gerektiğini belirten SAĞLAM; 

açıklamasında, av yasağının çok olumlu katkıları olduğunu belirterek, Yasaklarla geleceğe yatırım yapıldığını, 

"Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta 

kullanılması ile avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, 

edevat ve yemlerle takımların bulundurulmaması gerektiği ifade etmiştir.  Ayrıca İdeal avcılığın dengeli avcılık 

olduğu, Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi anlamına geldiği, 

İyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiği, Amacın, günü kurtarmak değil, geleceği 

kurtarmak olması" gerektiği ifade etmiştir. 
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Buğdayda Verim ve Kalite Artışı İçin  

Üst Gübreleme Önemli 
 

İlimizde 2021 yılı TÜİK verilerine göre 963.015 da buğday ekim alanımız ve 339.133 ton da üretim 

miktarımız bulunmaktadır. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 16 ilçemizde 

desteklenerek yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

 Tüm bitkilerde olduğu gibi, buğday yetiştiriciliğinde de verim ve kaliteyi etkileyen faktörlerin başında su 

(yağış) ve gübreleme gelmektedir. Gübrelemeden beklenen yararı tam olarak sağlanabilmesi için iklim ve toprak 

şartlarına göre tarım tekniklerini (toprak işleme, sulama, zirai mücadele, sertifikalı tohumluk ve gübreleme) tam ve 

doğru olarak uygulamak gerekir. Buğday yetiştiriciliğinde verimi en çok sınırlayan faktör yağış miktarı olurken, 

yağışın dağılımı ve yağış miktarına göre dekara verilmesi gereken azotlu gübre miktarı da büyük önem taşımaktadır. 

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

 “Hangi bitki olursa olsun taban gübre kullanmadan dekardan alınacak ürün miktarını artırmak mümkün 

değildir. Aynı şekilde üst gübre (azotlu ) miktar ve çeşidini iyi belirlemek ve zamanında uygulamak gerekir. Üst 

gübrelemede önemli husus, toprak analiz sonuçlarında verilmesi gereken azot miktarının bitkinin ihtiyaç duyduğu 

dönemde toprakla buluşturulmasıdır. Üst gübrelemede verilecek gübre (azot) miktarı, yağış ve sulama durumuna 

göre değişmektedir. Yağışı az olan yörelerde sulama yapılmaksızın yapılan yetiştiricilikte üst gübresi bir defada 

kardeşlenme dönemi sonlarına doğru, yağışı yeterli veya sulama yapılan yörelerde üst gübresi iki defa olmak üzere, 

birincisi kardeşlenme ortasında, ikincisi ise sapa kalkma döneminde verilmelidir. Azotun sulu koşullarda, bitkinin 

azot tüketimine bağlı olarak, parçalar halinde verilmesi verimi ve kaliteyi arttırır.  

  Yağışlı geçen yıllarda verim fazladır ancak bu kez de uygun gübreleme yapılmazsa protein oranı düşük olur. 

Çünkü buğday danesinde protein ve nişasta bulunmakta olup yağışlı yıllarda nişasta daha uzun süre ve miktarda 
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danede birikir. Protein oranının istenen seviyede elde edilebilmesi için en önemli faktör azotlu gübrelemedir. Çünkü 

proteinin yapı taşı azottur. Yetersiz miktarda verilen ve zamanında uygulanmayan azot; verim, protein ve kalite 

düşüklüğüne sebebiyet verir. Proteinin yapı taşı azot olduğundan yağışlı geçen yıllarda danede protein oranını 

artırmak için üst gübrelemenin parçalar halinde verilmesi gereklidir. Yeterli miktarda uygulanmayan azot protein, 

verim ve kalite düşüklüğüne neden olmaktadır.  

 Azot kolay çözünen ve hareketli bir besin elementidir. Bitki tarafından kullanılamadığında Nitrat şeklinde 

yıkanarak veya Amonyak şeklinde gaz halinde kaybolur. Buğday bitkisinin başlangıçta yavaş olan azot alımı, sapa 

kalkma döneminde artarak başaklanma döneminde en üst düzeye ulaşır. İlk gelişme dönemlerinde aşırı azot; 

vejetatif gelişmeyi teşvik ederek, soğuğa, kurağa, hastalıklara ve yatmaya hassasiyeti arttırarak verimliliği düşürür. 

İleri gelişme dönemlerinde ise toprakta yeterli azotun bulunmaması kaliteyi düşürür. Üst gübreleme, kalite ve 

verimin artırılmasında etkili olduğu gibi, hastalık ve zararlı mücadelesi ile bitkinin olumsuz iklim koşullarına 

dayanıklılığı üzerinde de çok önemli bir faktördür. 

 Çiftçilerimize, yetiştiricilik konusunda karşılaştıkları her türlü problemlerini İl- İlçe Müdürlüklerimizdeki 

teknik personelimizle paylaşabileceklerini hatırlatırken bereketli bir üretim sezonu diliyorum.” dedi
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İlimizde Arıcılara Şeker Dağıtımı Devam Ediyor 
 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, arıcılarımıza destek olmak amacıyla 

ve Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinasyonunda;  İlimizde faaliyet gösteren ve AKS'de (Arıcılık Kayıt Sistemi) 

kayıtlı aktif arıcılık yapan yetiştiricilerimize dağıtılmak üzere Çarşamba Şeker Fabrikasından 216 ton kristal şeker 

tahsis edilmiştir. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Bilindiği üzere Arıcılık, ekonomik boyutuyla yapılan tarımsal bir faaliyet olup Ülkemizde ve Dünyada 

birçok aile geçimini Arı Yetiştiriciliği ile sağlamaktadır. Bal arıları, arı ürünlerinin çeşitliliği ile polinasyona katkı 

sağlamaktadırlar. Arıcılık için İlimizin sahip olduğu doğal elverişliliğin ideal bal üretimi hedefine ulaşması için 

yoğun çaba harcanmaktadır. İlimizde Arıcılık Kayıt Sistemine  (AKS) göre ise aktif olarak arıcılık yapan işletme 

sayımız 1290, kovan sayımız ise 94.166’dır. 2021 yılı itibarıyla Arılı Kovan desteklemesi kapsamında 1090 

işletmedeki 82.504 kovana toplamda 1.650.080 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Arıların doğal iki besini Polen ve Nektar olup Arılarda ilkbahar beslemesi yapılmaktadır. Bu beslemenin 

amacı, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka 

aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmak suretiyle kolonilerin nektar akımına güçlü kadrolarla girmesini 

sağlamaktır.  

Arılarda ilkbahar beslemesine katkı sağlamak amacıyla, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, aktif 

kolonisi olan arıcılara Şeker dağıtımı İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ve İlimiz Arı Yetiştiricileri Birliği 

tarafından gerçekleştirilmektedir.  

Bu bağlamda Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Vezirköprü, Lâdik, Havza, Asarcık, Kavak, Alaçam, 

Yakakent ve Bafra ilçelerimizde 135 ton şeker dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizi, Dünyanın ve 

dolayısıyla ülkemizin bu sancılı sürecinde tarımsal üretimin her alanında yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. 

Sözümüzdeyiz, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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Fındık Kozalak Akarında Mücadele Zamanı 
 

Fındık Kozalak Akarı k önemli bir fındık zararlısı olup; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip 

ederek ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Zararlı, sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenir ve iki değişik formu 

bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturmakta ve 

böylece verim kaybına neden olmaktadırlar. Diğer formu ise fındığın hem generatif hem vejetatif kısımlarında 

beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesiyle deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olmakta, 

verimi olumsuz yönde etkilemektedir.  

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

yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Fındıkta ekonomik kayıplara neden olan Fındık Kozalak Akarlarının 

mücadelesinde öncelikle çevrenin ve faydalıların gözetildiği Entegre Mücadele Prensipleri gözetilmeli ve kimyasal 

mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Zararlının pek çok doğal düşmanı bulunmakta ve bunlardan 

özellikle bazıları akarlar üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Yine bu amaçla mekanik ve kimyasal mücadele 

uygulanmakta olup, mekanik mücadele fındık kozalak akarlarına karşı etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. 

Düzenli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.

 

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

yapılmalıdır. Bu amaçla; 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11- 30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 

30 da'dan büyük bahçelerde ise 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar 

sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda 

ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadelenin yapılması gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı, 

akarların göçünün yoğun olduğu ve içinde bulunduğumuz Nisan ayı sonundaki bir haftalık süredir. Bu dönem; 

kabaca uç sürgünlerin 4- 4,5 yapraklı, tomurcukların toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyvelerin 
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de mercimek büyüklüğünde olduğu dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir 

hafta içinde bitirilmelidir. 

 

Eğer kimyasal mücadelede yapılacaksa da bu Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri 

kullanılarak yapılmalıdır. İlaçlama, meteorolojik tahminler takip edilerek yağış riski olmayan havalarda sabah erken 

saatlerde veya akşamüzeri iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalı; ilaçlama esnasında maske, eldiven vb. tüm 

koruyucu tedbirler alınmalıdır. Öğle saatlerinde ilaçlama yapılmasından kaçınılmalıdır.  

Sözlerimi bitirirken; üreticilerimizin, fındık bahçelerimizin ana zararlılarından Fındık Kozalak Akarına bağlı 

verim kaybı yaşamamaları adına fındık bahçelerini kontrol etmelerinin, zararlıya karşı zamanında ve ruhsatlı 

ilaçlarla mücadele yapmalarının kendi yararlarına olacağını hatırlatırım.” dedi. 
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Kırsal Kalkınma Destekleri 14.2 Etap 

Sonuçları Açıklandı 

Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarında Bakanlıkça uygun görülen Projeler 

hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. 

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

ve Orman Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; 14.2 Etap için yapılan Proje başvuruları arasından, İl 

Proje Değerlendirme Komisyonunca ‘uygun’ olarak değerlendirilen Projeler, Bakanlığımıza sunulmuş ve yapılan 

değerlendirme neticesinde 6 Proje destekleme kapsamına alınmıştır. 

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan bu 6 Projenin toplam hibe tutarı 10.920.941,1 TL ve talep edilen 

hibe miktarı da 5.222.546,61 TL’ olup; 14.2 Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve 

yatırıma alınan bu son 6 adet Projenin de Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” 

dedi. 

 

14.2 Etap Proje Bilgileri 

 Proje 

Sayısı 

Toplam Proje 

Tutarı 

Hibeye Esas 

Proje Tutarı 

Ayni Katkı 

Tutarı 
Hibe Tutarı 

Ekonomik 

Yatırımlar 
6 10.920.941,1 10.445.093,22 475.847,88 5.222.546,61 
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Güneşin Kızları Tarlada Projesi’nde Tohumluk 

Dağıtımları Başladı 
 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce sürdürülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının 

Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında; ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli 

tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle 

Bitkisel Üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 

yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. 

TAKEP Projesi kapsamındaki Tohumluk Tesliminin ilk ayağı olan Havza İlçemizde dağıtımlar 

gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin de hazır bulunduğu Tohum Dağıtım Töreninde; İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Havza Belediye Başkanı Sebahattin ÖZDEMİR, AK Parti İlçe Başkanı Kadir KAYAN, MHP İlçe 

Başkanı Ferhat GÜLTEKİN, İlçe ve Şube Müdürlerimiz ile Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun GENÇ katılım 

sağlamışlardır. 

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

Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teklif olarak götürülen Projenin, Proje 

Değerlendirme Komisyonu’nca değerlendirilmesiyle kabul edilen projelerden 2022 yılında uygulanmak üzere 5 

proje kabul görmüş ve yine Bakanlığımızca ödenek tahsisi yapılmış olup bu Projeler; Güneşin Kızları Tarlada 

Projesi, Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi, İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi 

Projesi, Fındık Kurutma Makinesi Projesidir. Bu 5 Proje kapsamında Bakanlığımızca tahsis edilen ödenek miktarı 

ise toplamda 1.764.470 TL’dir.  

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesine binaen İlimizde 2022 yılında uygulanacak 

projelerden GÜNEŞİN KIZLARI TARLADA PROJESİ kapsamında 600 paket yağlık ayçiçeği tohumluk alımı 

sağlanmış olup; İlimiz Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik, 19 Mayıs, Bafra ilçelerimizdeki üreticilere dağıtımı 



SAMTİM 75 
 
 

 
 

21 
 

bilahare gerçekleştirilecektir. Amacı, öncelikli olarak alt gelir gurubundaki üreticiler ile kadın ve gençlerin 

kırsalda gelir seviyelerini artırmak olan Proje kapsamında; küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle yeteri kadar 

üretim yapamayan ve ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilerimiz de dâhil olmak üzere ÇKS’de arazisini nadas 

arazisi olarak beyan etmiş, nadasa bırakmak yerine münavebe bitkisi ekmek suretiyle üretime katılacak üreticilere 

% 60 Bakanlık ve % 40 da üretici katkı payı olacak şekilde tohumluk desteği yapılacaktır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı verilerine göre Ayçiçeği Üretiminde ilk sırayı Tekirdağ almakta 

iken, İlimiz 196.969 da alan ve 51.617 ton üretimle Ülkemiz genelinde 10. sırada yer almaktadır.  İl bazında da 

86.500 da’lık üretim alanı ile Havza ilçemiz ilk sırada yer almaktadır. Unutulmamalıdır ki sanayisi olmadan yapılan 

tarımda üretici istenen kazancı elde edememektedir. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerimiz günümüz ülke ve dünya 

ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde olmalıdır diyor; bugün burada tohumluk teslim alan üreticilerimize bol bereketli 

bir üretim sezonu diliyorum.” dedi.  
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Güneşin Kızları Tarlada Projesi Kapsamında 

Tohumluk Dağıtımı 
 

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce sürdürülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının 

Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında; ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli 

tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak suretiyle 

Bitkisel Üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amacıyla 

yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. 

TAKEP kapsamında gerçekleştirilen tohumluk teslimi bu kez Bafra İlçemizde gerçekleştirildi. 

Üreticilerimizin hazır bulunduğu törene; AK Parti Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI, Bafra Kaymakamı Cevdet 

ERTÜRKMEN, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim SEMİZ, Milliyetçi Hareket 

Partisi İlçe Başkanı Barbaros TURNA, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Vahit PERÇİN, İYİ Parti İlçe Başkanı 

Aydoğan YILMAZ, Bafra Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı Göksel BAŞAR,  Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık 

KİBAROĞLU, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER,  Bafra Tarım  Kredi Kooperatif Müdürü Mustafa 

KURU, 19 Mayıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Bayram KONUŞ ile  İlçe ve Şube Müdürlerimiz katılım 

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

Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze teklif olarak götürülen Projenin, Proje 

Değerlendirme Komisyonu’nca değerlendirilmesiyle kabul edilen projelerden 2022 yılında uygulanmak üzere 5 

proje kabul görmüş ve yine Bakanlığımızca ödenek tahsisi yapılmış olup bu Projeler; Güneşin Kızları Tarlada 

Projesi, Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi, İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi 

Projesi, Fındık Kurutma Makinesi Projesidir. Bu 5 Proje kapsamında Bakanlığımızca tahsis edilen ödenek miktarı 

ise toplamda 1.764.470 TL’dir.  

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesine binaen İlimizde 2022 yılında uygulanacak 

projelerden GÜNEŞİN KIZLARI TARLADA PROJESİ kapsamında 600 paket yağlık ayçiçeği tohumluk alımı 

sağlanmış olup; İlimiz Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik, 19 Mayıs, Bafra ilçelerimizdeki üreticilere dağıtımı 

bilahare gerçekleştirilecektir. Amacı, öncelikli olarak alt gelir gurubundaki üreticiler ile kadın ve gençlerin 

kırsalda gelir seviyelerini artırmak olan Proje kapsamında; küçük ölçekli, girdi maliyetleri nedeniyle yeteri kadar 

üretim yapamayan ve ÇKS’ye kayıt yaptıramayan üreticilerimiz de dâhil olmak üzere ÇKS’de arazisini nadas 

arazisi olarak beyan etmiş, nadasa bırakmak yerine münavebe bitkisi ekmek suretiyle üretime katılacak üreticilere 

% 60 Bakanlık ve % 40 da üretici katkı payı olacak şekilde tohumluk desteği yapılmaktadır. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı verilerine göre Ayçiçeği Üretiminde ilk sırayı Tekirdağ almakta 

iken, İlimiz 196.969 da alan ve 51.617 ton üretimle Ülkemiz genelinde 10. sırada yer almaktadır.  İl bazında da 

86.500 da’lık üretim alanı ile Havza ilçemiz ilk sırada yer almaktadır. Bu yüzden ilk ayağını bu İlçemizde 

yaptığımız Tohumluk Dağıtımını bugün de Bafra İlçemizde yapmaktayız. Projenin Ülkemize ve İlimize hayırlı 

uğurlu olmasını diliyor; bugün burada tohumluklarını teslim alan üreticilerimize bol bereketli bir üretim sezonu 

diliyorum.” dedi. 

 
 
 
 
 



SAMTİM 75 
 
 

 
 

24 
 

Fındıkta Külleme Hastalığı’nda Mücadele Zamanı 

 

 İlimiz Fındık alanlarında son yıllarda yaygın olarak görülen Külleme hastalığı ile zamanında 

mücadele edilmediği takdirde   verim ve kalite kayıpları meydana gelmektedir. Konu ile ilgili bir açıklama yapan 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

 “Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri olan Külleme hastalığı, ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve 

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

belirtileri yaprağın üst kısımlarında renk açılmaları ve sarımsı lekeler halinde görülür. İlerleyen zamanlarda 

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

sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde ise 

renkte matlaşma ve kahverengileşmeler meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan 

çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir. 

 Mücadelesinde, bulaşma kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıkları 

toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava sirkülâsyonu, 

yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir. Fındık bahçelerinde 

külleme hastalığı hava sıcaklıklarına bağlı olarak, Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlar ve belirtiler 

görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki yıllarda, bahçede   hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden 

de, çotanak bağlama döneminde ilaçlama yapılır.  
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 Hastalığın şiddeti; iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalarla hasada 

kadar devam edilir. İlaçlamalarda Bakanlığımızca tavsiyesi olan ruhsatlı Bitki Koruma ürünlerinden 

herhangi biri kullanılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal sayılabilecek çok sıcak günlerde ve güneşli günlerde 

öğle saatlerinde ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. İlaçlamalarda sırt pülverizatörü, mekanik, motorlu veya 

hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır. İlaç etiket bilgilerine dikkat edilmeli, ürüne tavsiyesi olan Bitki 

Koruma Ürünü ile zamanında ve uygun doz ile tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde uygulamalar 

gerçekleştirilmelidir. 

 Üreticilerimizin Külleme hastalığına bağlı ürün ve kalite kaybı yaşamamaları için; Fındık bahçelerini kısa 

aralıklarla kontrol etmeleri, hastalık belirtileri görülür görülmez kimyasal mücadeleye başlamaları, ilaç 

uygulamalarının iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılması ve tüm koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Ayrıca üreticilerin, hastalığa bağlı verim kaybı yaşamamaları için İl/ İlçe Müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi almalarını 

ve Fındıkta Külleme hastalığı mücadelesini aksatmadan zamanında yapmaları gerekmektedir. Bol bereketli bir 

üretim sezonu diliyorum.” dedi.
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Elma ve Armutta  

Karaleke Hastalığına Dikkat! 
 

               Dönemsel olarak mücadele zamanı olan Elma Karaleke hastalığı mücadelesi ile ilgili Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM bir açıklama yaptı. İl Müdürümüz SAĞLAM: “İlimizde 2022 yılı verilerine 

göre muhtelif çeşitlerde 2.642 da alanda, yaklaşık 10.000 ton Elma üretimi bulunmaktadır. Önemli miktarlarda 

tüketime sunulan Elma üretiminde ilimiz için ‘Karaleke’ hastalığı mücadelesi önem arz etmektedir. İlk mücadelenin 

zamanında yapılmaması, aynı aktif maddeli pestisitlerin (Zirai Mücadele İlacı) üst üste kullanılması, kalibrasyon 

ayarı yapılmadan (doğru doz ve su miktarı)  ilaçlama yapılması mücadelede başarıyı olumsuz etkilemektedir. 

 Yağışlar, yüksek nem ve uygun sıcaklıklar hastalığın gelişimini hızlandıran etmenlerdir. Elma ve Armut 

Bahçesi olan çiftçilerimizin zamanında söz konusu hastalığa karşı, Elma ve Armut bahçelerini ilaçlamaları 

gerekmektedir. 

 Karaleke mücadelesinde; 

 1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında 

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

 3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklan %70-80 dökülünce, 

 Ve diğer ilaçlamalar:  

 Meteorolojik koşulların (yağış, uygun sıcaklık ve nem) hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 

kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 7- 15 gün ara ile uygulanmalıdır. 
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 İlk ilaçlamanın bakırlı ilaçlarla yapılması, daha sonraki ilaçlamalarda ise her defasında farklı etkili maddeye 

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

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

gelmiştir. 

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

zaman ve dozda ilaçlama yapmanız için çalışmaktadır. 

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

korumaya yöneliktir. 

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

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

Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. 

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

İlaçlama sırasında lütfen eldiven, gözlük, maske takınız ve tulum giyiniz ! 

 

İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım ! 

Ürününüz bol bereketli olsun.” dedi. 
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Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Proje Başvuru 

Sonuçları Açıklandı 
 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Proje başvuruları sonuçlandı. 

Bakanlıkça uygun görülen projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinin 

Desteklenmesi Hakkında (Tebliğ No: 2021/61) gereğince 2021-2022 Başvuru Dönemi için yapılan proje 

başvurularından, İl Proje Değerlendirme komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projelerin, Tarım ve Orman 

Bakanlığına sunulduğunu ve Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde 17 projenin destekleme kapsamına 

alındığını belirtti. SAĞLAM, hibe sözleşmesine hak kazanan 17 projenin toplam proje tutarının 2.044.000.00 TL 

ve talep edilen hibe miktarının ise 1.700.000.00 TL olduğunu söyledi.  

İl Müdürümüz SAĞLAM: “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve yatırıma alınan 

17 adet projenin Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi. 
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Altyapı Yatırım (Makine Ekipman) Proje  

Başvuru Sonuçları 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Projelerinden Bakanlıkça uygun 

görülen projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: 

 

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal 

Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020/25 no’lu tebliğ kapsamında, 14.2 Etap için yapılan proje 

başvurularından, İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun olarak değerlendirilen projeler Bakanlığımıza 

sunulmuş ve Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde 631 adet proje destekleme kapsamına alınmıştır. 

Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan 631 adet projenin toplam proje tutarının 15.948.771 TL ve talep edilen 

hibe miktarı ise 7.974.385 TL‘dir. 14.2 Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ilimizde kabul edilen 

ve yatırıma alınan 631 adet projenin ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” dedi. 
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Bitki Sağlığı Uygulama Programı  

Bilgilendirme Toplantısı 
 

2022 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda hizmet içi eğitim 

toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale 

BAYKAL, İlçe Müdürleri, İl ve İlçe Müdürlüklerinde bitki sağlığı alanında görevli teknik personel katıldı. 

Toplantıda konuşan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; " Bitkisel üretimde kalitenin artırılması, ürün 

kayıplarının azaltılması için her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bitki Sağlığı Uygulamaları ile ilgili 

çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 2022 yılı Pestisit kalıntısı ile mücadele kapsamında “Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı” olarak 

belirlenmiş olup bu doğrultuda üretici eğitimlerine ağırlık verilecektir. Toplantının İlimiz ve Ülkemiz tarımına 

hayırlı olmasını dilerim. En son Bitki Sağlığı Bilgilendirme Toplantısını 2 yıl önce Pandemiden önce yapmıştık.  
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 2014 yılında ülkemizde 553 zararlı organizma var iken 2022 yılında 653 zararlı organizma var. Günümüzde 

artan küresel ticaret ve iklim değişikliğinden dolayı zararlı organizmaların yayılışı ve hareketi çok daha geniş 

alanlara ulaşmıştır. Bu da sürdürülebilir tarım açısından zararlı organizmaların oluşturduğu negatif etkileri geçmişe 

göre çok daha fazla önemli kılmaktadır. Ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerde ekonomik anlamda kalite ve verim 

kayıplarına neden olabilen 653 zararlı organizma (2014 yılında 553 zararlı organizma), 165 in üzerinde kültür bitkisi 

var.  

 İlimizde ÇKS kayıtlarına baktığımızda 127 kültür bitkisinin kayıt altına alındığını görüyoruz. Ayrıca 

İlimizde 20’si özel survey, 72’si entegre mücadele kapsamında 92 adet zararlı organizmanın takibi yapılmaktadır.  

Art arda gelen Covid 19 Pandemi süreci ile birlikte bütün dünya ülkelerinde yaşanan kuraklık ve sonrasında Rusya- 

Ukrayna savaşı gıda arzının önemini daha da iyi anlamamızı sağladı. Bu süreçte birçok ülke tarım ürünlerini 

ihracatını durdurarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini" söyledi. 

Toplantı sonrasında konu uzmanları tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde İlimizde 

yürütülecek olan Bitki Sağlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı Kararları, Genel Zararlılar, Entegre Zararlı 

Yönetimi, Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi, Diğer Entegre Mücadele, Biyoteknik ve Biyolojik Mücadele, Meyve 

Sinekleri ve Domates Güvesi Eylem Planı, Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı, Bitki Pasaportu 

Uygulamaları, Bitki Karantinası Çalışmaları, Ari Alan Tesisi, Karantinaya Tabi Zararlı Organizmalar Survey 

Çalışmaları, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi, Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri, 

Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Makineleri, Hizmet İçi Eğitim ve Çiftçi Eğitim konularında sunum 

yapıldı. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesi ve üretici kayıt defteri kullanımı ile ilgili bilgiler verildi. 
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Okul Kantini Çalışanlarına Özel  

Hijyen Kuralları Eğitimi 

İlimize bağlı 17 İlçedeki toplam 321 okul kantini çalışanına, ilgili personelimiz tarafından “Özel Hijyen 

Kuralları Eğitimi” verilmeye başlandı. Eğitim Programı ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Resmi Gazetenin 05.02.2013 tarihli 

sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ve İl 

Müdürlüğümüzle birlikte İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün 

işbirliğiyle yürütülen eğitimler devam ediyor. Bu 

bağlamda Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen 

Kuralları Yönetmeliği gereği evvelce planlanan 

ancak Pandemi nedeniyle ara verilen; Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları 

bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya vb. 

gıda işletmesi çalışanlarına yönelik Eğitim 

Programının, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 

talimatları gereği 81 ilde yeniden düzenlenmesi 

karara bağlanmıştır.  

Program bünyesinde İlimiz Merkez ve 17 

ilçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

eğitim ve öğretim kurumlarında 10 Mayıs 2022 

tarihi itibariyle söz konusu personelin eğitimlerine 

yeniden başlanmıştır. Temel amacı; Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim (örgün, yaygın ve özel eğitim) kurumları bünyesindeki yemekhane, kantin, 

kafeterya, büfe, çay ocağı vb. gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, gıda güvenirliliğine ve resmi kontrolüne ilişkin 

kuralları belirlemek olan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamsında düzenlenmiş olan 

Eğitim Programında 17 İlçemize bağlı söz konusu kurumların kantin ve yemekhanelerinde çalışan 321 personelin 

katılımı hedeflenmiştir.  

Eğitime alınan kursiyerlere; ‘Gıda Mevzuatı ve Diğer İlgili Mevzuatlar, Gıdanın Güvenliği, Gıdanın 

Hazırlanışından Servis Edilmesi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen Şartları, Kişisel Hijyen, Gıda İşletmesi 

İçinde Dikkat Edilecek Hususlar’ konularında eğitimler verilecek olup bu eğitimler İl Tarım ve Orman  
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Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi personelinden konu uzmanı Ziraat Mühendisi Güler Yasemin ÜSTÜN, Gıda 

Mühendisi Mustafa KOCAMAN, Ziraat Mühendisi Mebrure ERENER ve Gıda Mühendisi Burak ULUÇAY ile İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden teknik personelince verilecektir. Eğitim Programı 17 Mayıs 

2022 Salı günü sona erecektir.” dedi. 

 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuşmasının devamında: “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, 

geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve tüm halkımızın gerek güvenilir gıdaya ulaşmaları, tüketmeleri ve 

gerekse de sağlıkları bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle İl Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şubesi ile 

17 İlçe Müdürlüğümüzde bulunan 175 Gıda Kontrol Görevlisi Personelimizle tüm Okul kantinlerimiz, 

yemekhanelerimiz, kafeterya, çay ocağı gibi işletmeler de dâhil olmak üzere; İlimizde bulunan 12.615 Adet Gıda 

ve Yem Üretim, Toplu Tüketim, Satış yeri gibi tüm Gıda ve Yem İşletmeleri yılda yaklaşık 22.000 kez 7/24 

denetim görmektedir.” dedi. 
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12 Mayıs Dünya Bitki Sağlığı Günü 

 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bitki sağlığının önemi konusunda farkındalığı artırmak 

amacıyla 12 Mayıs Uluslararası Bitki Sağlığı Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Konuyla ilgili bir açıklama 

yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

“Malumunuz olduğu üzere günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durdukları konuların başında, insanların 

güvenilir gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeterli ve sürdürülebilir bitkisel üretimin çevreye duyarlı bir 

yaklaşımla, insan sağlığının ve biyolojik çeşitliliğin korunarak sağlanması hususu gelmektedir. 

İzlenebilirliğin tamamen kontrol altında olduğu ve gıda güvenliğinin en üst seviyeye taşındığı üretim 

modelini tesis etmemiz için sektörü bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Zirai ilaç kullanımını büyük ölçüde 

azaltacak metotların, eylem planlarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bitkisel ürünlerde kalıntı 

sorununun çözümüne ve doğal dengenin korunmasına da katkı sağlayacaktır. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu amaçla bitki sağlığı programının ve karantina tedbirlerinin etkin 

yürütülmesi bakımından bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı yaygın olarak bilinen evrensel 

mücadele metotları uygulanmaktadır. Bu metotlar; kültürel mücadele, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele ve 

kimyasal mücadele metotları olup, önem derecesi bakımından kimyasal mücadele en son çare olarak 

düşünülmelidir.  

 

Bakanlığımız tarafından yürütülen bitkisel üretimde pestisit kalıntısı ile mücadele programı kapsamında, 

2022 yılının Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı olması yönünde karar alınmıştır.” dedi.  

İl Müdürümüz SAĞLAM, bu bağlamda Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 

finanse edilen ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 
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kapsamında % 50 hibe olarak verilen seralardan Atakum İlçesi Yeşildere Mahallesindeki Ali Yeşil’e ait 1020 m2 

serada çilek fidesi dikim ve bitki sağlığı kontrollerini yaptı.   

Üreticilerimizin 12 Mayıs Dünya Bitki Sağlığı gününü kutlayan İl Müdürümüz; Bitkisel üretim sürecinde 

zararlı organizmalar nedeniyle meydana gelen kaybın yaklaşık % 35 olduğunu hatırlatarak, kaybı minimize etmek 

ve bunu yaparken de insan ve çevre sağlığına zarar vermeden sürdürülebilir tarım uygulamasını sağlamak amacıyla 

Samsun’da yapılan çalışmalardan kısaca bahsetti.  

Bu noktada, 2018 yılında Akdeniz meyve sineği zararından dolayı özellikle şeftali ve deveci armudu 

bahçelerinde % 25 e yakın 1100 ton civarında ürün kaybı meydana geldiğini; 2019 yılından itibaren İl 

Müdürlüğümüz tarafından İlkadım İlçesi armut ve şeftali üretiminin yoğun olarak yapıldığı 650 da alanda 3 yılda 

toplamda 5245 adet biyoteknik mücadele tuzağı verildiğini ve başarılı sonuçlar alındığını ifade eden İl 

Müdürümüz:  

“Akdeniz Meyve Sineği ile kimyasal mücadelede kullanılan ilaç miktarı düştüğü gibi ilaç tekerrür sayısı da 

yarı yarıya azalmıştır. Proje kapsamda 2022 yılı içinde yine aynı alanda 600 adet biyoteknik tuzak dağıtımı 

yapılacak olup; bu sayede zararlı organizmalarla oluşacak kaybı minimize etmek, bölge de sağlıklı ve güvenilir gıda 

üretmek yanında diğer bölgelere Akdeniz Meyve Sineğinin yayılımını önlemek temel hedeflerimizdendir.   

Yine İlimizde örtü altı sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çarşamba ilçemizdeki 66 dekar örtüaltı 

alanında ve Vezirköprü İlçemizdeki 30 dekar örtüaltı alanında; domates güvesi, sinekler ve tripse karşı feromon ve 

yapışkan tuzaklar kullanılarak toplam 96 dekar alanda biyoteknik mücadele yöntemleri ile mücadele halen 

yapılmaktadır. Yine 6 mantar işletmesinde mantar sineğine karşı mücadele yapılmıştır.  

Tekrar etmek gerekirse; tarımsal üretim sürecinde en son çare kimyasal mücadele olup, kültürel mücadele 

başta olmak üzere biyolojik biyoteknik mücadele konusunda da eğitim yayım sürecimiz devam etmektedir.  

Üreticilerimizi bu alanlarda desteklemeye devam edeceğiz.” dedi. 
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlanıyor 
 Bildiğimiz gibi 14 Mayıs tüm Dünyada her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, bu önemli gün vesilesiyle yayınladığı mesajında; 

 

 “Üç tarafı denizlerle çevrili, ovaları ve verimli topraklarıyla farklı coğrafi iklimlerin bir arada yaşandığı, 

dolayısıyla pek çok tarımsal ürünün aynı sezonda yetiştirilebildiği Ülkemizde; kentleşme ile artan köyden şehre 

göçlere rağmen tarımsal üretimle iştigal eden nüfusumuz hiç de azımsanacak oranda değildir. 

 Özellikle, yoğun dönemi geride kalan fakat ekonomik ve sosyolojik etkileri halen süren Pandemi süreci ve 

Bölgemizdeki savaşla birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektöründe, çiftçinin ve köylünün olmadığı bir 

Dünya düşünmek bile mümkün değildir. Etin, sütün, buğdayın, sebzenin ve tüm tarımsal ürünlerin, tarım dışı 

yollarla, örneğin fabrikalarda üretilmesi 21. yüzyıl teknolojisiyle bile mümkün müdür? Elbette hayır. Bugün Ay'a 

kısa seyahatler bile mümkünken, bitkisel üretimin hala bir teknolojik alternatifi yoktur. Öyleyse çiftçimizin 

kıymetini bilmek, hak ettiği bu değer ve saygıyı gösterirken de tarım camiası olarak görevimizin gereği olan desteği 

kendilerine vermek durumundayız. 

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

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

geçen gün gücüne güç katarak istenilen düzeye ulaşma yolundadır. Öte yandan, Ülkemizde, toplam istihdamın 

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

yaşandığı bilinen bir gerçektir. 
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 Bakanlığımız, Ülkemiz çiftçisinin sorunlarını çözmek, bilinç ve gelir düzeylerini artırmak ve üretimi teşvik 

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

çiftçilerimizi desteklemekle mükellef olduğumuzu kabul etmekle birlikte, bir yandan da onların sahadaki 

tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey olduğumuzun nezaket ve bilinciyle hizmet etmekteyiz. 

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

vesile olacağı inancıyla, Dünyanın ve dolayısıyla Ülkemizin bu hassas sürecinde daha fazla çalışmaya, üretmeye 

devam eden kahraman çiftçilerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Gününüz kutlu, ürününüz 

bol ve bereketli olsun." dedi. 
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Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Toplantısı 

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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Kuru Fasulye Tohumu Ekim Töreni 

 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 2022 yılında 

yürütülmekte olan Kuru Fasulye Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumunun 

ekimi; Bafra İlçesi Sarpın Köyünde, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Murat CEVAHİR, Bafra Ziraat Odası Başkanı 

Osman TOSUNER ve beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirildi. 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: “Kuru Fasulye, İlimizde yaygın 

olarak yetiştiriciliği yapılan bir ürün olup İlimize bağlı Bafra, Kavak, Havza, Lâdik, Asarcık ve Vezirköprü 

ilçelerimizdeki 8.917 da alanda ekilişi yapılan Kuru Fasulye üretimini artırmak amacıyla 1000 da ilave alanda 

ekilmek üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının destekleri ile 10 ton 

kuru fasulye tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

 Bafra İlçesi Sarpın Köyü 1.080 rakımda Kuru Fasulye tohumu ekimi gerçekleştirilen Törene katılan 

yetkililer, Sarpın Köyü üreticilerinin dilek ve temennilerini alarak üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. 
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Aronya Fidanı Dağıtım Programı Gerçekleştirildi 

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında Çarşamba 

ilçemizde 4.400 adet Aronya fidanı dağıtımı programı gerçekleştirildi. 

Programa İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr Şükrü YILDIRIM, Çarşamba 

Belediye Başkanı Halit DOĞAN, Çarşamba İlçe Müdürü İrfan ÖZTÜRK, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik elemanları, 

tarım kuruluşlarının temsilcileri ve üreticilerimiz katılmışlardır. 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, törende yaptığı konuşmasında; “Bakanlığımız desteği ile Çarşamba 

İlçemizde 2020 yılında Gülyazı Mahallesindeki 10 da alanda başlayan Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz 

kapsamında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Meyveler arasında, içerik olarak en fazla antioksidan barındıran tıbbi 

aromatik meyve olan Aronya ile ilgili 2022 yılında Bakanlığımız desteği ile Çarşamba ilçemizde 20 dekar alan için 

10 üreticimize 4.400 adet Aronya fidanı dağıtımı yapılmıştır. 

 

 Proje kapsamında 20 da alanda 4.400 fidan için 88.000 TL bütçe kullanılmış, bu bütçenin % 25’i çiftçi katkısı 

% 75’i Bakanlığımız katkısı ile sağlanmıştır. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı % 75 desteği ile 

ilimizde 54 dekar alanda 11880 adet Aronya fidanı dikimi gerçekleştirilecektir. İlimizde gerek Bakanlığımız ve 

gerekse de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın desteği ile 76 da alanda uygulanacak olan Projenin 31 

dekarı (% 40 ‘ı) Çarşamba ilçemizde uygulanacaktır. 

 Böylelikle İlimizde 2022 yılında Aronya dikili alanımız 100 dekarı bulacak olup, bu alan 5 yıl süreyle İl /İlçe 

müdürlüğümüz teknik elemanlarımızca takip edilecektir. Projenin amacı Samsun İlinde tarımsal üretimi 
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çeşitlendirerek özellikle fındık üreticilerine alternatif gelir kaynağı oluşturmaktır. Geniş bir iklim kuşağı ve toprak 

şartlarına adapte olabilen, çok zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısından dolayı ‘süper meyve’ 

olarak adlandırılan Aronya, çok geniş toprak tipi ve pH aralığında yetiştirilmeye uygun, çok yıllık çalı formunda 

üzümsü bir meyvedir.  

 Aronya, taze ve dondurulmuş olarak tüketilir. Şekerleme yapımında, reçel sos, salça, şerbet, meyve suyu ve 

meyve suları karışımlarında, kurutularak kuruyemiş karışımlarında, pasta, kek, turta, pankek ve çeşit ekmek 

yapımında kullanılır. Olgun meyveleri bitkisel ilaç ve gıda takviyesi olarak ve gıda renklendirmede kullanılmaktadır. 

Meyve ve yaprakları kurutularak çayı yapılır. Bunların yanında kozmetikte, hayvan yemi, probiyotik, diyet 

takviyeleri, boyalar, sabunlar ve daha birçok şey yapılabilir. Meyveler buzdolabında uzun süre tazeliğini korur. 

 Dikim sırasında kök boğazının 2-3 cm toprağa gömülmesi dip sürgünü oluşturmada avantaj sağlar. Genellikle 

dikimden sonraki 5 yılda budamaya ihtiyaç göstermez. Öncelikle kurumuş ve hastalıklı dallar kesilerek hafif bir 

budama yapılmalıdır. Aronia, yüksek biyolojik aktivitesi nedeniyle Rusya’da tıbbi bitki olarak kabul edilmiştir. 

Soğuk algınlığı, mide hastalıkları, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi dâhil olmak üzere çeşitli hastalık ve radyasyon 

zehirlenmesi tedavisinde İyi kolesterol seviyesini artırır, kalp hastalığı ve diğer kardiyovasküler problemler karşı 

savaşır. 

  Kan basıncını kontrol etmede yardımcı olur, sağlıklı kan şekeri düzeyini korumada yardımcı olur, sağlıklı 

üriner sistemi teşvik eder, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korur, 

anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir, soğuk algınlığı ve gribe sebep olan bakteriler ve virüslerle savaşır, hafızayı 

güçlendirir, beyin ve sinir sistemini besler, yaşlanma ile mücadeleye yardımcı yüksek antioksidan özelliklere 

sahiptir. Aids’i baskılar, esansiyel yağlar ile vücudu korur, içerdiği tanenler böbrekleri korumada etkili olur. Ayrıca 

gözleri korur, kilo kontrolünde yardımcı olur, kırmızı üzüm suyu ile inkübe edildiği zaman yoğunlaştırılmış yüksek 

tanen içeriği ile çocuk felci virüsü, herpes simpleks virüsü ve çeşitli enterik virüsler inaktive olur. 

 Minör Meyveler grubuna dâhil olan aronia; Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişen, yapraklarını döken, 2-3 

metreye kadar boylanabilen, çalı formunda bir bitki türüdür. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve 

flovanoidler içermektedir. İnsan beslenmesinde ve hücre kültüründe sağlığa yararları konusunda yapılan çalışmalar 

aronianın ve ondan yapılan ürünlerin popülaritesini artırmıştır. Bu da son yıllarda Amerika ve Avrupa’da binlerce 

dönüm aronia dikimine sebep olmuştur.  

 Seleksiyon ve ıslah çalışmaları ile geliştirilen onlarca çeşit mevcuttur. Bugün Aronia en fazla Polonya’da 

olmak üzere, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Almanya ve Ukrayna’da yetiştirilmektedir.” diyerek, Projenin 

üreticilerimize bereket getirmesini diledi. 
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Bafra’da Kullan Aşını Al Baklanı Projesi 

Kullanımı Bilgilendirme Programı 

 
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında başlatılan Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; İlimizde yağlı tohumlu bitkiler ve hububat öncelikli olmak üzere 

üretimin desteklenmesinde çeltik, soya ve ayçiçeği üretimlerini artırmak amacıyla tohumluk desteği yapılmaktadır.  

Bu kapsamda 2022 yılında İlimizde uyguladığımız Kullan Aşını Al Baklanı Projesi ile % 75‘i Bakanlık 

desteği ve % 25’i de üretici katkı payı olacak biçimde 350 kg inokulant (Soya Aşısı) soya üretiminin ağırlıklı olarak 

yapıldığı Terme Ve Çarşamba İlçelerimizde Soya Üretimi yapan üreticilerimize temin edildi. 

Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünce üretilen İnokulantın 

sahada doğru kullanımını sağlamak amacıyla, Kullan Aşını Al Baklanı Projesi kapsamında İlimiz Terme ve 

Çarşamba İlçesi soya üreticilerine Terme İlçesi Çay Mahallesinde soya üreticisi Murat AKSU’ya ait parselde 

İnokulant kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. 

 

Programa; Terme Kaymakamı Metin MAYTALMAN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan ÖZTÜRK, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay 

DEMİR, Terme ve Çarşamba İlçe Müdürlüklerinden konu sorumlusu teknik elemanlar, Terme Ziraat Odası teknik 

personeli ile Terme ve Çarşamba İlçesi soya üreticileri katılım sağlamıştır. 

Programda bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; “Türkiye’nin 

soya üretim miktarı dünyada önemli bir potansiyele sahip olmamakla birlikte, soya Türkiye’de hem ana ürün hem 

de ikinci ürün olarak yetiştirilebilme imkânına sahiptir. 
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İl genelinde 

2021 yılında 19.044 da 

üretim ve ortalama 300 

kg verim alınmış olup 

İlimizde 13.000 da ile 

Terme ilçesi ilk sırada 

yer almaktadır. 2022 

yılı için 1. İVA 

tahminlerinde 20.470 

da alanda ortalama 340 

kg/ da verim 

beklediğimiz Soyada, 

Kullan Aşını Al Baklanı 

Projesinde % 25 üretici 

katkı payı ve % 75 ‘i Bakanlık desteği ile toplam 350 kg inokulant (Soya Aşısı ) dağıtımı yapılarak, toplam bütçesi 

21.000 TL olacak biçimde proje çalışması yapılmaktadır. 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında İlimizde Desteklenen Ürünler arasında 

yer alan Soyada 2021 yılı üretimi 38 TL/ da Mazot Gübre ödemesi 60 kuruş/ kg Fark Ödemesi ve 22 TL/ da 

Sertifikalı Tohumluk Desteği bakanlığımızca yapılmaktadır. İlimizde 2.495.696 TL Yağlı Tohumlu Bitkiler 

Fark Ödemesi Desteği ve 498 bin TL Mazot Gübre Desteği ödemesi bulunmaktadır.  

İlimizde 1. ve 2. ürün sulu ve kuru şartlarda yetiştiriciliği yapılan soyada verimi belirleyen iki unsurdan 

birisi Su diğeri ise İnokulantdır. Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü’nden tedarik edilen inokulantın 1 kg’ı ile 100 kg tohumluk aşılanabilmektedir. Topraktaki azotun 

etkinliğini ve miktarını artırma ve bitki tarafından kullanılmasını kolaylaştırmada önemli olan aşı, soyadan 

sonraki ürün içinde güçlü toprak bırakmaktadır.  

Daha da önemlisi Aşılama yapılarak ekilen soyanın tükettiği azot miktarı ile aşılama yapılmadan ekilen 

soyanın tükettiği azot miktarı farklı olup soya üretiminde gübreden tasarruf edilmesine yardımcı olmaktadır. 

Bakanlık ve İl Müdürlüğümüz olarak üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmak, üretimi ve üreteni destekleme 

konusunda çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.   

İnokulant Kullanımı Bilgilendirme Programında, ayrıca; “İnokulant Nedir/ Nasıl Hazırlanır/ Uygulama 

incelikleri” konusunda İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Endüstri Bitkileri 

Biriminde görevli Ziraat Mühendisi Fatmagül KAVUT tarafından uygulamalı bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 
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3 Milyar 177 Milyon Tl’lik  

Destekleme Ödemeleri Hesaplarda 
 

Tarım ve Orman Bakanlığımız; 13 Mayıs Cuma 18:00 itibarıyla, başta Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Katı 

Organik Gübre olmak üzere 6 farklı alanda yetiştiricilere toplamda 3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL tutarında 

destekleme ödemesini yapmaya başlamıştır.  

 Bu kapsamda Samsun çiftçisine, Yağlı Tohumlar Fark Ödemesi Desteği olarak 6577 işletme ve 18.8422 

da alan için 22.421.093 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM:  

 

 “Bakanlığımız; Yağlı Tohumlu Bitkiler, Katı Organik Gübre, Kırsal Kalkınma, Sertifikalı Tohum 

Üretimi, Hububat- Baklagil- Dane Mısır, Hayvan Gen Kaynakları desteği olmak üzere toplamda 3 milyar 176 

milyon 677 bin 292 TL ödemeyi 13- 27 Mayıs arasında TC Kimlik numarası son hane rakamlarına göre 

çiftçilerin hesaplarına yatıracaktır. 

 Bu kapsamda, Samsun çiftçisine; Yağlı Tohumlar Fark Ödemesi Desteği olarak 6577 işletmede Yağlı 

Tohumlu Bitkiler üretimi yapılan 18.8422 da alan için 22.421.093 TL tutarında ödeme gerçekleştirilecektir. 

Ödemeler, TC Kimlik numaraları son hane rakamlarına göre aşağıdaki sırayla gerçekleştirilecektir. 

 Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen Devletimizin aksatmadan sürdürdüğü bu son destekleme ödemeleri 

ile yılın ilk 5 ayında 2022 yılı Bitkisel Üretim Destek bütçesinin % 91'inin ödemesi tamamlanacak olup 

çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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Fındıkta Teknik Eleman  

Eğitimi Toplantısı Yapıldı 

İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ''Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor'' projesi kapsamında 

planlanan “ Fındık Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknik Eleman Eğitimi Toplantısı” 18.05.2022 tarihinde Zirai Karantina 

Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM; 

 

Fındıkta, İlimizin 2021 yılı itibarıyla Türkiye’de üretim olarak 2. sırada yer aldığını, fındığın Ülkemiz ve 

İlimiz için önemli bir ihracat ürünü olduğunu belirterek, yetiştiricilik ile ilgili doğru teknik uygulamalar ile 

verimliliği artırmanın mümkün olabileceğini ifade etmiştir. Sağlam konuşmasında;  bilimsel ve gelişmiş üretim 

teknikleriyle birim alandaki verimin miktar ve kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak,  İl Müdürlüğümüz 

koordinasyonunda İl/İlçe Müdürlüklerimizce, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Fındık Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Odaları ve Üretici Birliklerimizin katılım 
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sağlaması ile planlanan ''Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor'' projesinin uygulamaya konulduğunu, 

Eylül 2022 ve Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl olarak planlanan projenin fındık yetiştiriciliği yapılan 13 ilçede, 

500 mahallede oluşturulacak örnek fındık bahçelerinde en az 1000 fındık üreticisiyle çalışılmasının 

planlandığını vurgulamıştır.  

 

İl Müdürümüz SAĞLAM: “Bu proje ile Samsun İli’nde ekonomik anlamda fındık üretimi yapılan ilçelerde, 

uygun teknikler kullanılarak oluşturulan bahçeler ile fındık üreticilerine örnek olunması, yapılacak olan teknik 

uygulamalar ile verim ve kalite artışının sağlanabileceğinin ilimiz üreticilerine gösterilmesi ve verimden düşmüş 

fındık bahçelerinin yeniden verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda İlimizde dekar başına elde 

edilen fındık veriminin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve İlimiz üreticilerinin sosyo-ekonomik refah 

seviyelerinin güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.” dedi. 

Toplantıda; Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ümit SERDAR “Fındık 

Yetiştiriciliğinde Bahçe Tesisi, Budama, Kültürel İşlemler” ,   Doç. Dr. İslam SARUHAN “Fındıkta Bitki Koruma 

Problemleri” , Doç. Dr. Ayhan HORUZ “Fındıkta Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri” , Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Ayşe ERTAŞ PEKER “Fındık Bahçelerinden Analiz İçin Toprak ve Yaprak 

Örneği Alımı ve Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi”  ve İl Müdürlüğümüzden Dr. Tuba KATI ÇEKENGİL  

““Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor” Proje Tanıtımı konularında sunum yapmışlardır.  
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Fındık Kurdu Mücadelesi ve  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

İlimizde ekonomik anlamda üretimi yapılan fındığın ana zararlısı olan Fındık Kurdu, beslenme ve yumurta 

bırakma yoluyla meyvelerde zarar yapmaktadır. Mücadelesi yapılmadığı takdirde önemli oranda verim kaybına 

neden olmaktadır. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, mücadele için uygun zaman uyarısı 

amacıyla yaptığı açıklamasında: 

          "İlimizde ekonomik anlamda 

üretimi yapılan ürünlerden 

Fındığın ana zararlısı olan Fındık 

Kurdunun mücadelesi için içinde 

bulunduğumuz günler uygundur. 

Fındık Kurdu erginleri öncelikle 

yeni oluşmakta olan meyvelerde 

zarar yapar, daha sonraları fındığın 

meyve kabuğunu hortumunun 

ucundaki ağız parçalarıyla 

kemirerek deler ve kabuk içindeki 

yumuşak etli kısımla 

beslenir.  Zarar gören meyveler 

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

          Bu zarar şekline halk arasında ‘sarı karamuk’ denir. Meyve normal iriliğe ulaştıktan sonra zarara uğrarsa 

meyve içi kararır ve bu zarara da ‘kara karamuk’ denir. Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve erkek);  beslenme ve 

yumurta koyma yoluyla yaklaşık 200 meyveye zarar verebilir. Meyve içerisinde beslenen larvalar meyve içini 

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

Bu sebepledir ki mücadele zamanında ve uygun şartlarda yapılmalıdır. 

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

çapalamada bitki köklerine zarar verilmemelidir. Kimyasal mücadele; ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik 

zarar yapmaya başladığı dönemde, bahçedeki hâkim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm 

olunca) yapılmalıdır. Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için, 2-3 günde bir güneş doğmadan sabahın erken 

saatlerinde fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. Buna göre 10 kadar ocakta 2 ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa 
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ilaçlama yapılmalıdır. Fındık Kurdu ilaçlaması yapılan bahçelerde fındık kokarcasına rastlanırsa ayrı bir ilaçlama 

yapmaya gerek yoktur. Sayımlarda 10 ocakta ortalama 1 ergin Fındık Kokarcası bulunursa her iki zararlıya karşı 

etkili etken maddeli ilaçlarla mücadele yapılır. Ayrıca fındık kurdu popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde, tekrar 

sayım yapılarak zararını engellemek için Mayıs sonu-Haziran başında ikinci bir ilaçlama yapılabilir. 

İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerimizce, fındık 

alanlarında yapılan survey ve 

fenolojik gözlemlere göre; 20 

Mayıs tarihi itibariyle mücadele 

zamanının geldiği 

belirlenmiştir. Fındık 

üreticilerimizin bahçelerindeki 

hâkim çeşitlerin %50'sinin 

mercimek büyüklüğüne ulaştığı 

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

(1 hafta-10 gün içerisinde) gerekmektedir. Kimyasal mücadelede kullanılacak bitki koruma ürünleri yetkili 

bayilerden alınmalı, reçete yazma yetkisine sahip olan kişiler tarafından reçetelendirilmeli, uygulama yetkisine 

sahip olan kişiler tarafından uygulanmalıdır." dedi. 

İl Müdürümüz SAĞLAM açıklamasının 

devamında; İlimizde fındığın, üreticilerimizin en 

önemli gelir kaynaklarından olduğunu, ana zararlı 

olan Fındık Kurdu zararlısı ile duyurulan zaman 

aralığında ve tekniğine uygun mücadele 

yapılmasının verim kaybını önlemek bakımından 

çok önemli olduğunu ifade etmiştir. İlimizin diğer 

geçim kaynaklarından birinin de Arıcılık 

olduğunu ifade eden SAĞLAM; arı 

faaliyetlerinin, bitki çeşitliliğinin 

sürdürülebilirliği bakımından da çok önemli işleve sahip olduğunu belirterek, fındık kurdu ilaçlamaları esnasında 

arıların su içtiği kaynaklara hiçbir şekilde ilaç bulaştırılmaması gerektiğini, tarım ilaçları uygulamalarının 

akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması gerektiğini ve öncelikle 

arılara zarar vermeyen Bitki Koruma Ürünleri tercih edilmesi hususunda üreticilerimizin özenli davranmalarını, 

ayrıntılı bilgiye sahip olmak için İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmalarının önemli olduğunu da ifade etmiştir. 
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Bafra’da Mera Islah Amenajman Projesi 

Açılışı Gerçekleştirildi 

İlimiz Bafra ilçesinde “Mera Islahı ve Amenajman Projesi” açılışı 23.05.2022 tarihinde Bafra İlçesi Elifli 

Mahallesinde yapıldı. OMÜ Ziraat Fakültesi ile KTA Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Projenin açılış töreninde yapılan yarışmalarda birinci olan 

öğrencilere kuzu hediye edildi. 

İl Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM törende 

yaptığı konuşmasında: 

“Meraların çiftlik 

hayvanlarının temel kaba 

yem kaynağı olmalarının 

yanında, doğal kaynakların 

korunması ve 

sürdürülebilirliği açısından 

önem taşımakta olduğunu 

hatırlatarak: “Samsun 

ilimizde toplam mera 

alanı 161.000 da olup 

mera alanlarımızın 

tamamında tespit, tahdit ve tespit çalışması tamamlanmıştır. İlimizde hayvancılığı geliştirmek ve meralarda 

otlatma kapasitesini arttırmak amacı ile Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü onayı ve İl Tarım Orman 

Müdürlüğümüz koordinesinde 34.659 da mera alanında ıslah projesi çalışması tamamlanmış ve 13.000 da mera 

alanında mera ıslah projesinin uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca ilimizde Orman İşletme Müdürlüğü 

ve kurumumuz arasında yapılan iş birlikteliği ile 15.629 da mera alanında ıslah çalışması bitirilerek toplam 

50.288 da alanın ıslahı tamamlanmıştır. 
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Samsun İlimizde 396.087 büyükbaş ve 275.793 küçükbaş hayvan mevcuttur. Hayvan varlığımız dikkate 

alındığında kaba yem ihtiyacımızın 1.272.068 tondur. Kaba yem ihtiyacımızın % 76’sı mera, orman, fındık içi 

ve yem bitkisi ekilişlerinden karşılanmaktadır. Yem bitkisi ekilişlerinin arttırılması amacı ile BÜGEM ve 

DOKAP tarafından 2021 yılı içerisinde ilimiz çiftçilerine silajlık mısır, yem bezelyesi, yonca, korunga, soya 

tohumluğu ve İtalyan çimi olmak üzere toplam 61.500 kg yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilerek 

15.500 dekar alanda yem bitkisi ekimi yapılmıştır.  

2021 yılında Yem Bitkilerinde 10.152 işletmeye 268 bin dekar alanda 19 milyon destekleme ödemesi 

yapılmıştır. Bafra ilçemizde 32.888 da mera alanı mevcuttur. Devam eden Mera, Islah ve Amenajman 

Projelerimizden olan Bafra ilçesi Elifli mahallesi Mera Islah Projesi de 2014 yılında başlayıp revize edilerek Proje 

süresi Bakanlığımız tarafından 2021 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Proje, toplam 897 da alana sahip olup, 2 

parselden oluşmakta ve toplam bütçe 791.910 TL’dir. Proje kapsamında dönemler halinde merada bulunan çalı, 

böğürtlen, diken vb. bitkiler özel aparatlı makineler ile sökülerek uzaklaştırılmış ve arazi yüzeyinde yapılan toprak 

işleme, ön bitki ekimi (arpa fiğ), gübreleme, otlatmayı düzenleyici tesislerin de yerleştirilmesi ile suni mera tesisi 

tamamlanmıştır. Suni mera ot karışımın tohumunun da ekilmesi ve münavebeli otlatma sisteminin uygulanabilmesi 

için tel çit ile çevirme ve bölme işlemi ile projemizin bir parselinde ilk yarısı tamamlanmıştır. 

Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz Mera açılışımızın milletimize ve hayvancılık yapan 

çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım.” dedi. 
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Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI da: “Samsunlular olarak gerçekten şanslıyız çünkü 

bereketli toprakların üzerinde bulunuyoruz. Ülkemizin en önemli iki akarsuyu olan Kızılırmak ve Yeşilırmak 

Nehirleri ilimizden denize dökülüyor. Dolaysıyla alüvyon topraklar üzerindeyiz. Bafra ovası da Kızılırmak’ın 

denizle kavuştuğu en önemli tarım ilçemiz. Türkiye’de Bafra’nın tarımsal üretiminde hatırı sayılır bir yeri var. 

Çeltikte Türkiye ikincisiyiz, hakeza Fındıkta Türkiye ikincisiyiz. Kapya biber, brokoli, lahana benzeri 

ürünler bunlarda Türkiye’de birinciyiz. Kışlık ürünlerde Samsun olarak Türkiye’de hatırı sayılır söz sahibiyiz. 

Bunların pek çoğu da ihracata gidiyor, bu da önemli. Döviz kazandırıyor. Bu manada ben emeğiyle çalışan, nasırlı 

parmaklarıyla akşama kadar didinen çok değerli çiftçilerimizi kutluyorum” dedi.  

Ürün çeşitliliğinin önemine değinen Vali DAĞLI: “Ürün çeşitliliğini artırmak için neler yapmamız lazım. 

Burada zeytin olur mu dedik zeytinin olduğu hatta tarihte Samsun’un önemli bir zeytin üretim yeri olduğu tarihi 

kayıtlarda mevcut. Bu manada zeytinle ilgili orta kesimlerde özellikle zeytin dikimini başlattık. Yine belli bir 

bölgede ceviz ağacı ceviz fidesi dikimini başlattık. Bunlar son derece önemli. Bunun haricinde çeşitlendirmeyi 

biraz daha artıracağız. Alaçam, Yakakent civarında daha çok tıbbi aromatik bitkiler olabilir. Bu da çok önemli bir 

değer. Bunun da arttırılması için hep birlikte çalışmak durumundayız. Tarım bizim olmazsa olmazımız. İnsanlığın 

olmazsa olmazı. Bunu hep birlikte gördük, yaşadık. Cumhurbaşkanımız da her konuşmasında bunu ifade ediyor. 

Bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.  

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri ve yarışmalar yapıldı. Yarışmalarda 

birinci olan öğrencilere ödül olarak kuzu verildiği Törene; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, AK Parti Samsun 

Milletvekili Orhan KIRCALI, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferat Uzun, Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Kibar AK, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet GÜREŞ, Bafra Ziraat Odası Başkanı 

Osman TOSUNER, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı. 
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Bafra’da Damla Sulama ve Geleneksel  

Çeltik Ekimleri 

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının 

Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İlimizde 2022 yılında uygulanan Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi ileBafra, 

Alaçam, Ondokuzmayıs, Terme, Tekkeköy ve Çarşamba İlçelerinde ekilmek üzere 40 ton çeltik tohumluğu dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

Damla sulama ile çeltik yetiştiriciliğine öncelik verilerek ana ürün Çeltik Tarımı yapılan alanlarda ikinci ürün 

olarak da kışlık sebze yetiştiriciliğine imkân verecek, eğimli arazilerde çeltik tarımını mümkün kılacak Proje 

kapsamında Bafra Üçpınar Köyünde düzenlenen Programa; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, AK Parti 

Samsun Milletvekili Orhan KIRCALI, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 

TOSUNER katılım sağlamıştır. 
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İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da etkinlikte yaptığı konuşmasında: “Ülkemizde 2021 

yılı verilerine göre 1 milyon 294 bin 753 dekar alanda 1.000.000 ton üretimin yaklaşık 209.312 dekar ekiliş ve 

153.120 ton üretim ile %16’sını karşılamakta olan İlimiz ülke sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. 

Çeltik üretiminde, 2021 yılı itibarıyla; mazot desteği 68 TL/da, gübre desteği 8 TL/da, havza bazlı fark 

ödemesi desteği10 kr/kg ve sertifikalı tohum kullanımı desteği 16 TL/da olarak Bakanlığımız tarafından 

belirlenmiştir. İlimizde 2021 yılı içinMazot Gübre Desteği 159.372 da alanda 12.112.272 TL, Fark Ödemesi 

109.680 da alanda 7.767.689 TL ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 76.611 da alanda 1.225.791 TL olup, 

toplamda 21.105.752 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce 2022 yılında yürütülen Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İlimizde uygulanmakta olan Çevre Dostu Çeltik Üretimi 

projesi ile   %60 Bakanlık katkısı ve %40 çiftçi katılımı ile 2.000 dekar alanda ekilmek üzere 40 ton çeltik 

tohumu dağıtımı yapılmıştır. 

Damla sulama ile çeltik üretim kültürünü üreticilerimize benimsetmek, İlimiz çeltik üretim alanlarını artırmak 

ve çeltikten sonra kışlık sebze üretimini de destekleyerek üreticinin gelirini artırmayı hedeflediğimiz projeye destek 

veren başta Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olmak üzere Sayın Valimize, Sayın Vekilimize ve 

programa katılan bütün haziruna teşekkür eder şahsım ve Bakanlığım adına saygılar sunarım.” dedi 

Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI da yaptığı konuşmasında: “Susuz olmadığı düşünülen çeltiğin 

damla sulama sistemi ile değişen iklim ve yetiştiricilik koşullarına uygun şekilde yetiştiriciliğinin yapılması, 

üretimde çok az bir verim kaybı olurken %70 su tasarrufu sağlanması, kaynaklarımızın daha etkin ve verimli 

kullanılması açısından damla sulama ile çeltik üretimini önemsiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı artırarak 

sürdürmeliyiz.” dedi. 

Konuşmaların ardındanDamla Sulama sistemi ile üretim yapılmak üzere mibzerle çeltik ekimi ve tava usulü 

üretim yapılmak üzere Bafra Ovasında 8’si düzenlenen Geleneksel Çeltik Ekimleri gerçekleştirildi. 
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Arı Sütü Projesi İle İlimizde  

Arıcılık Yaygınlaşıyor 

İl Müdürlüğümüzce hazırlanarak Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce onaylanan Arı Sütü 

Üretimi Projesi kapsamında makine ve ekipman desteği verilen İlimiz Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesinden 

Kadir VAROL’un Arıcılık İşletmesi, 26.05.2022 tarihinde İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM 

tarafından ziyaret edilmiştir.  

Ziyaret sırasında İl Müdürümüze, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye PINAR, Tekkeköy 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat ERDOĞAN, Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim KAPLAN ve 

teknik personel eşlik etmiştir. İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM burada yaptığı konuşmasında: 

“Arı sütü; genç işçi arıların (5- 15 günlük) çene altı bezlerinden salgılamış oldukları kremimsi yapıda bir 

yavru besin maddesidir. Arı sütü antienflamatuar, antialerjik ve immun sistemi güçlendirici, insan sağlığını üzerinde 

birçok olumlu etkilere sahip olan bir besin maddesidir. Arı Sütü Projesi, Samsun İli genelinde arı sütü üretimi yapmak 

ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla üreticilerin desteklenmesi için hazırlanmıştır.   

Proje kapsamında, projenin makine ve ekipman temini için 04.04.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüzde ihalesi yapılmış 

olup, toplam ihale bütçesi üç yetiştiricimiz için 297.796,5 TL’dir. Proje kapsamında; Tekkeköy, Atakum ve 

Ondokuzmayıs ilçelerimizden Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne müracaat edenler arasından belirlenen 3 arı 

yetiştiricimiz, İl müdürlüğümüz tarafından Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) ve yerinde yapılan kontrol sonucunda 

uygun bulunarak devralınan makine ve ekipmanlar kendilerine teslim edilmiştir.  
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Projemiz 2022 yılı Mayıs ayında başlamış olup 24 ay süre ile devam edecektir. Bu kapsamda Arı Sütü 

üretiminin başlaması için verilen makine ve ekipmanın takibi teknik ekip tarafından yapılarak projenin 

sürdürülebilirliği ve istihdamın yerleştirilmesi sağlanacaktır. Projede verilen ekonomik ve teknik destek ile arı sütü 

üretimi yaygınlaştırılacak ve üretimi artacaktır. 

Arıcılık ekonomik anlamda yapılan tarımsal bir faaliyettir. Ülkemizde ve Dünyada birçok aile arı 

yetiştiriciliği ve bal üretimi ile geçimini sağlamaktadır. Balın yanında baldan katma değer ve içerik olarak daha 

zengin olan diğer arı ürünlerinden polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, üretilmesi ile doğal zenginliklerden daha fazla 

faydalanılarak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktır. 

Türkiye’de Bal Üretimi, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 96.344 tondur. İlimiz, 940 ton üretimle Türkiye’de 

26. sırada yer almakta olup İlimizde 2021 yılı TÜİK verilerine göre Arıcılık yapan işletme sayımız 1.610, toplam 

arılı kovan sayımız 86.076’dır. İlimiz arıcılarına 2021 yılı arılı kovan desteklemesinde 1.090 işletmeye, 82.504 

kovana 1.650.080 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Projenin ilimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi.   
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Atakum’da Mantar Hasat Etkinliği Düzenlendi 
 

 Günümüzde gerek Pandemi ve gerek savaşlar nedeniyle önemi daha da çok anlaşılan tarımsal üretimde, besin 

değerinden dolayı önemi anlaşılan Mantar, son yıllarda aranılan bir gıda maddesi olmuştur. 

 Bu doğrultuda, Atakum İlçemizde 2015 yılından itibaren kültür mantarı üretimi yapılmaya başlanmıştır. 

2017- 18 yıllarında ilçede Mantar işletme sayısı bir ara 7’ye çıksa da çeşitli nedenlerle 2022 yılında bu sayı 2 

işletmeye düşmüştür.  

 Mantarda üretim zorluğu ve işçilik masraflarının çok olmasından dolayı üretimde son zamanlarda düşüş 

olduğu gözlemlenmekte ve bu nedenle desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu bilinçle, Atakum İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüzce; üretime ilginin arttırılması, farkındalık oluşturması amacıyla bir etkinlik düzenlenmiştir. 

 Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Atakum Kaymakamı Kemal YILDIZ, 

TKDK İl Koordinatörü Bülent TURAN, Samsun Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali KORKMAZ, 

Atakum Belediye Başkan Vekili Füsun UZUN, Atakum İlçe daire amirleri, İlçe ve Şube Müdürlerimiz ile teknik 

elemanlar, muhtar ve üreticiler katılmışlardır. 

 

 Etkinliğe ev sahipliği yapan işletmenin sahibi Cennet KAYA 2016 yılında Atakum Kaymakamlığı SYDV 

desteği ile kendi evinin bodrum katında mantar üretimi yaparak bu işe başlamış ve daha sonra da Bakanlığımızın 
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Genç Çiftçi projesinden yararlanarak üretim ve pazar alanını genişletmiştir. Geçen yılki ağır kış şartlarından dolayı 

mantarhanesi zarar görmüş ve bu dönemde de yine Atakum SYDV ve Samsun Büyük şehir Belediyesince zararları 

giderilmiş ve üretimine devam etmesi sağlanmıştır. 

 Halen 300 metrekare alanda kardeşiyle birlikte aile işletmesi olarak şapkalı mantar üretimini sürdürmekte 

olan genç çiftçimiz, aylık ortalama 10- 12 bin TL civarında kazanç elde etmekte olduğunu ifade etmekte ve 

üreticilere bu işe başlamalarını tavsiye etmektedir.   

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, üreticimizi azmi ve çalışkanlığı sebebiyle tebrik ederek; özellikle kadın 

çiftçilerimiz başta olmak üzere, tarımsal üretimin bir parçası olan tüm üreticilerimizin, tarımın tüm Dünyada 

birincil önemde olduğu böylesi dönemde Bakanlığımız destek politikaları çerçevesinde yanlarında olmaya devam 

edeceklerini aktardı. Mantarın besin değerine de dikkat çeken İl Müdürümüz, yüksek getirisi olan bu üründe 

faaliyette bulunmak isteyen çiftçilerin hem teknik ve hem de maddi boyutta destekleneceğini ifade etti.   

 Etkinlikte protokol konuşmalarından sonra mantarhane gezilerek, sonrasında ızgara mantar ve mantarlı 

gözleme ikramı yapılmıştır. 
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Samsun’da Hastalıktan Ari İşletme Sayısı Artıyor 

 İlimiz Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde Ari İşletme Sertifikası almış olan 4 adet işletmemiz 

bulunmaktayken; Bafra İlçemizin Doğanca Mahallesinde hayvancılık faaliyetinde bulunan 400 baş kapasiteli Ömer 

BAYKUT'a ait işletmenin de 24.05.2022 tarihinde sertifika almaya hak kazanmasıyla İlimizde Ari İşletme 

Sertifikası verilen işletme sayısı 5'e yükselmiştir. 

 Hastalıktan Ari 

İşletmeler için düzenlenen 

Sertifikayı, Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM işletme 

sahibi Ömer BAYKUT'a, 

makamında takdim etmiş ve 

bu vesileyle yaptığı 

konuşmasında: "Amacımız 

İlimizde süt hayvancılığı 

yapan tüm işletmelerimizi Ari 

İşletme statüsüne almaktır. 

Bakanlığımız tarafından, ülkemizde görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brucellozu Hastalıkları ile etkin mücadele 

edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla  Hastalıktan Ari 

İşletmelerin Desteklenmesi Projesi uygulanmaktadır. Proje, hayvan sağlığı yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi 

ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin de temelini teşkil etmektedir. 

 Bildiğimiz gibi; hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik sağlık ve hijyenik şartları sağlanmış, 

Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu 

hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari İşletmeler denilmektedir. Tarımsal 

Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 

gereğince de Ari İşletme Sertifikası alan Süt Sığırı İşletmelerindeki tüm sığırlara 2021 yılı için hayvan başına 450 

TL destekleme ödemesi ve ilaveten onaylı Süt Çiftliklerine ise hayvan başına 100 TL destekleme ödemesi 

yapılmaktadır.  

 Aynı zamanda Soy Kütüğüne kayıtlı işletmeler buzağı desteğine ilaveten 300 TL almakta iken, Hastalıktan 

Ari olan işletmeler buzağı desteklemesi üzerine 400 TL ilave destekleme almaktadır. Hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum." dedi. 
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Elma İçkurdu İlaçlama Zamanı  

Elma İç Kurdu, başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısı olup Ülkemizde, elma 

üretilen bölgelerin tümünde bulunmaktadır. Mücadele edilmediği takdirde büyük ekonomik kayıplara yol açabilen 

zararlı ile mücadele için doğru zaman olması dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM: 

 “Elma İç Kurdu, sadece elmada değil; armut, ayva, ceviz ağaçlarının da önemli zararlısıdır. Ülkemizde, elma 

üretilen bölgelerin tümünde bulunabilen zararlı ile mücadele edilmediği takdirde, bahçelerde % 60- 100 arasında 

zararlara sebebiyet verebilmektedir.   

 Doğrudan meyvelerde zarar yapan  larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve 

çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak, zararlı;  meyvelerin dökülmesine, 

ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerinse niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine 

neden olmaktadır. Mücadele yöntemleri ise aşağıdaki gibidir; 

 Kültürel Önlemler: 

 - Öncelikle elma bahçelerinin, zararlının diğer konukçuları olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile 

karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. 

 - Elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, 
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 - Ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, 

 - Bahçenin sürümüne özen gösterilmesi, 

 - Ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların 

haftalık kontrollerle imha edilmesi gerekmektedir. 

 Kimyasal Mücadele: 

 Elma İç Kurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak 

yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin 

çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir.  

 İlimizde bulunan Tahmin ve Erken Uyarı cihazlarından alınan veriler doğrultusunda, bitki fenolojisi ve 

monitör tuzakların değerlendirilmesi sonucunda 26.05.2022 tarihi itibariyle Elma İç Kurdu birinci döl ilaçlama 

tarihi gelmiştir. 

 Çiftçilerimizin zaman geçirmeden söz konusu zararlıya karşı elma, armut, ceviz ve ayva bahçelerini ruhsatlı 

pestisit kullanarak ilaçlaması gerekmektedir. Kullanılan ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ve üçüncü 

ilaçlamalar aksatılmadan yapılmalıdır. 

 Üreticilerimizin detaylı bilgi için, İl/ İlçe Müdürlüklerimize başvurabileceklerini hatırlatır bol bereketli bir 

üretim sezonu dilerim.” dedi. 
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Lider Çocuk Tarım Kampı Gerçekleştirildi 

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile İlkokul 4. Sınıf 

öğrencilerine yönelik; doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan 

sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgilendirmek amacıyla her yıl gerçekleştirilen 

"Lider Çocuk Tarım Kampı" İlimizde bu yıl 25- 26- 27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

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

Milletler 2022 yılını Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su ürünleri Yetiştiriciliği Yılı olarak belirlemiştir. Bu tema 

ile ilimizde Lider Çocuk Tarım Kampı 25- 26- 27 Mayıs tarihleri arasında Canik 100. Yıl ilköğretim Okulu 4/ C 

Sınıfı öğrencilerinin katılımıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri konusunda bilgilerini arttırmak ve farkındalık yaratmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, çocuklarımıza; su ürünleri ve su kaynaklarının tanıtımı, su ürünleri 

tüketiminin beslenmemizdeki önemi, yöremize uygun türlerin tanıtımı, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda 

eğitim verilmiştir. İlgili arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çocuklarımıza hayırlı uğurlu ve faydalı olmasını temenni 

ediyorum.” dedi.  
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 Lider Çocuk Tarım Kampına katılan çocuklar,  3 günlük süren program kapsamında ilk gün; Derbent baraj gölünde 

kurulmuş Derbent Alabalık yetiştiriciliği tesisinde katamaranla kafeslerin yanına götürülerek kafes balıkçığının 

yapılışı konusunda bilgilendirilmiştir. Burada çocuklarımız balıkların beslenmesine yardım etmiş ve Türkiye’nin 

Karadeniz kıyısında tek sulak alanı olanı Kızılırmak Deltasının önemi biyoçeşitlilliği konusunda gezi, gözlem ve 

tanıtım yapılmıştır.  

 

Etkinliğimizin ikinci gününe Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi gezisi yapılarak başlandı. Sonrasında 

Candal Alabalık Çiftliğine gidilerek doğa ve çevre gezisiyle beraber, tesisteki at çiftliği gezdirilmiş ve hayvan sevgisi 

aşılanmaya çalışılmıştır. Aynı gün yapılan Canik Balıkçı Barınağı İşletmesi gezisinde ise Su Ürünleri Yüksek 

Mühendisi Esma ZEYBEKOĞLU; balıkçı teknelerinin tanıtımı, tekneyle balık avcılığın nasıl yapıldığını ve balıkçı 

barınakları konusunda bilgi vermiştir. Yine Canik Balıkçı barınağında Su Ürünleri Yetiştiriciliği, balık çeşitlerinin 

tanıtımı, balığın beslenmemizdeki önemi, sürdürülebilir bir gelecek için su ürünlerinde biyoçeşitliliğin korunması 

konularında Su Ürünleri Mühendisi Filiz CİVİL de bir eğitim vermiştir. 

 

Kampımızın 3. Gününde ise İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM etkinliğe katılan çocuklara katılım belgelerini 

vererek defne fidanı hediye etti. Çocuklarla oyunlar oynayıp doğa yürüyüşü yapan İl Müdürümüz SAĞLAM, 

Bayraktepe Milli Parkı’nda çocuklarla piknik yaptı. Kampın önemine dikkat çeken İl Müdürümüz; gelecek yıllarda 

etkinliğin daha geniş kapsamlı yapılabilmesini ve daha çok sayıda çocuğumuzu kampa dahil etmeye çalışacaklarını 

söyledi.  
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İlkadım’da Çilek Fidesi ve Aronya  

Fidanı Dağıtımı 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Bakanlığımız ve Samsun Büyükşehir 

Belediyesi bütçe desteği ile İlimiz İlkadım İlçesi Ahulu Mahallesinde; 17 İlçemizden 92 üreticimize 158 da alan için 

737. 000 adet çilek fidesi ve 12 ilçemizden 33 üreticimize de 54 da alanı için 11.880 adet Aronya fidanı dağıtımı 

yapıldı.            

 Fide-Fidan Dağıtım Programına; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar AK, Tarımsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Dr. Bülent TURAN, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 

Daire Başkanı Dr. Ali KORKMAZ, Şube Müdürü Lale BAYKAL, İlçe Müdürlerimiz, Ziraat Odası Başkanı Hasan 

TÜTÜNCÜ ile teknik elemanlarımız ve çiftçilerimiz katılmışlardır. 

 

 Burada bir konuşma yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Özellikle rakım itibariyle oluşan gece gündüz 

sıcaklık farkı, hastalık ve haşerelerin azlığı ve aromasından dolayı ALAÇAM DÜRTMEN YAYLASI, LÂDİK, 

KAVAK, ASARCIK, HAVZA ve VEZİRKÖPRÜ ilçelerimizin yüksek kırsal alanlarında birim alanda çilek 

tarımından diğer tarım ürünlerine göre daha fazla gelir elde edildiğinden bu bölgelerde ÇilekPprojemiz ayrı bir önem 

arz etmektedir. 
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 Samsun Çilek yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyemizin desteği ile 

temin 720.000 adet Yediveren diye tabir edilen (Hasat Mayıs- Ekim 6 ay) ALBİON çeşidi çilek fidesi ile 6,6 ton 

(145 adet Rulo) malç naylonu 16 ilçemizden 92 üreticimize 158 da alan için teslim edilmiştir. Proje kapsamındaki 

220.000 adet Çilek fidesi ve 2.415 kg (45 adet rulo) malç naylonu ise Bakanlığımız Genel Bütçesi desteği ile 

karşılanmıştır. 

 İlaveten 17.000 adet çilek fidesi ile Bafra Belediyemiz, 425 kg -10 adet rulo malç naylonu ile 19 Mayıs 

Belediyemiz de ayrıca destek vermişlerdir. Üreticilerimiz arazi sürümü, masura yastık hazırlığı, sulama deposu ve 

damlama sulama sistemi maliyetini kendi bütçesi ile karşılamış olup Projemiz toplam bütçesinin % 50’si çiftçilerimiz 

tarafından % 50’si ise Belediyemiz ve Bakanlığımız bütçe desteği ile karşılanmıştır. 

 İl Müdürlüğümüz tarafından ayrıca Üreticilerimizin 4 işçi ile 5 günde emek vererek hazırladığı çilek 

bahçesini sadece 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde hazırlayan yeni bir makine temin edilmiş ve üreticilerimizin 

kullanımına sunulmuş olup böylelikle çilek bahçesi kurulumu artık kolaylaştırılmıştır. Bizler de İl Müdürlüğü olarak; 

daha önceki yıllarda olduğu gibi teknik elemanlarımızla tüm çilek alanlarının besleme, hastalık ve zararlılarla 

mücadele ve yetiştirme programını yürüterek her zaman üreticilerimizle birlikte arazide olmaya devam edeceğiz. Bu 

Projemizde toplam 50 teknik elemanımız görev almaktadır. 

 İlimizde Bakanlığımız desteği ile Çarşamba ilçemizde, 2020 yılında 10 dekar alanda Gülyazı Mahallesinde 

başlayan Aronya Yetiştiriciliğini Geliştirme Projemiz kapsamında elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde; 11 

ilçemizde 53 üreticimizin toplamda 74 dekar alanı için 16.280 adet Aronya fidanı dağıtımı yapılmıştır. Aronya 

Yetiştiriciliğini Geliştirme projemiz kapsamında 20 dekar alanda 4400 fidan için % 25’i çiftçi katkısı % 75’i 

Bakanlığımız katkısı ile sağlanmıştır. 

 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ise % 75 desteği, % 25 çiftçi katkısı ile ilimizde 54 dekar 

alanda 11.880 adet Aronya fidanı dikimi gerçekleştirilecektir. İlimizde gerek Bakanlığımız gerekse Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız desteği 74 dekar alanda uygulanacak olan Aronya yetiştiriciliği projesi 

uygulanacaktır. 

 İlimizde 2022 yılı sonunda Aronya dikili alanımız 120 dekarı bulacak olup bu 120 dekar alanımız 5 yıl 

süreyle İl /İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarımızca takip edilecektir. Sözlerimi bitirirken, katkı ve desteklerinden 

dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR'e teşekkür eder, Projelerimizin ilimize ve 

çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi. 
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Şeftalide Doğu Meyve Güvesi   

Zararlısına Dikkat! 

 

 Arazi sürveyleri sırasında tuzaklarda yapılan kontrollerde yoğun miktarda Doğu Meyve Güvesine rastlanmış 

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

iklim ve mevsim koşulları nedeniyle zararlının riskinin arttığına dikkat çekmiştir. İl Müdürümüz SAĞLAM konuyla 

ilgili yaptığı açıklamasında: 

 “İlgili personelimizce gerçekleştirilen arazi 

sürveyleri sırasında, tuzaklarda yapılan kontrollerde 

yoğun miktarda Doğu Meyve Güvesine rastlanmış olup 

zararın bertaraf edilmesi için Bakanlığımız teknik 

talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması 

gerekmektedir. Şeftali bahçesi olan çiftçilerimizin zaman 

geçirmeden söz konusu zararlıya karşı bahçelerini 

ilaçlamaları gerekmektedir.” dedi. 

 Özellikle aşağıda belirtilen dönemlerde 

bahçelerin mutlaka ilaçlı bulundurması gerektiğini ifade 

eden İl Müdürümüz: “Öncelikle şeftali bahçeleri, 

zararlının konukçularından uzak kurulmalıdır. Sonrasında da 

birinci döllerden zarar gören sürgünler haftada bir kesilip 

imha edilmelidir. Meyve depoları, en uygun kışlama yeri 

olduğundan bahçenin uzak yerlerine kurulmalıdır. Ağaç 

altlarına dökülen kurtlu meyveler toplanarak bahçeden 

uzaklaştırılmalıdır. 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

66 
 

 

Hedefimiz; ağaçlarımızı, her döle ait larvaların sürgün ve meyveye girmesinden önce ilaçlı bulundurmak 

olmalıdır. Birinci döle karşı ilk ilaçlamaya, ilkbaharda sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde başlanmalıdır. Haziran 

ayının ilk haftasında ikinci döle karşı ikinci ilaçlama, ilacın etki süresine göre de 20 gün sonra üçüncü ilaçlama 

yapılmalıdır. Orta çeşitlerde 2 ve geççi çeşitlerde 3 kez ilaçlama yapılmalıdır.  

Değerli Üreticilerimiz; Tarım ilaçlarını dikkatli kullanınız. İlaçlamalarınızı arıların çalışmadığı serin 

saatlerde yapınız! 

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

Kullanmadan önce ambalaj üzerinde yer alan etiket bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kesinlikle kullanmayınız. 

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

İLAÇLAMA YAPARKEN LÜTFEN! 

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

İlaç ambalajlarını rastgele yerlere atmayalım, çevremizi koruyalım !! 

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN.” dedi. 
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Samsun’da Türk Somonu Hasadı 
Samsun’da Türk Somonunun ilk hasadı yapıldı. Yakakent İlçesinde yapılan İlk hasada Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Yakakent Kaymakamı Abdüssamed KILIÇ, Şube Müdürlerimiz ve teknik 

elemanlar katılmışlardır. Hasada katılan SAĞLAM, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri yetkililerinden bilgi aldı. 

 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun İlimizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği yapan ve yetiştiricilik belgesi 

almış toplam 37 adet tesis bulunduğunu, Samsun İli su ürünleri yetiştiriciliği proje kapasitesinin 20.990 ton/yıl 

olduğunu, bunun 12.233 ton/yıl alabalık, 8.688 ton/yıl levrek olduğunu belirtti. SAĞLAM, 2021 yılında Samsun 

İlinde ağ kafeslerde 9.192 ton alabalık, 1.587 ton levrek olmak üzere toplam 10.779 ton su ürünlerinin yetiştiricilik 

yolu ile üretiminin gerçekleştirildiğini, 2021 yılında 350 tonu içi temizlenmiş olmak üzere, toplam 3.067 ton Türk 

somonuna, 4.516.000 TL destekleme yapıldığını ifade etti. 

Derbent baraj gölünde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğini, büyük bir kısmının ise 

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

nakledilerek 4-5 kg ağırlığa ulaşıncaya kadar büyütülüp Türk somonu olarak ihraç edildiğini belirten SAĞLAM,  bu 

yolla ülkemize önemli miktarda döviz sağlandığını ifade ederek, yeni sezon Türk Somonu hasadının İlimize, 

Ülkemize hayırlı ve bol bereketli olmasını temenni etti 
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinin 7. Ayağı 

Samsun’da Yapıldı 

 Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 28 Mayıs Cumartesi ile 29 Mayıs Pazar günlerinde 

Samsun TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri gerçekleştirildi. Çeşitli kurumlar 

tarafından ziyaretçileri bilgilendirmek ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla stantlar açılırken, Bakanlığımız standı 

yoğun ilgi gördü. 

 Tarım ve Orman Bakanlığımızın, etkinlik kapsamında açtığı stantta Samsun İl Tarım Orman 

Müdürlüğümüzün yanı sıra; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kastamonu El Sanatları Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü, Samsun 

Orman İşletme Müdürlüğü de yer almıştır. 

 T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca organize edilerek Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve 

Cumhurbaşkanlığına bağlı alt kuruluşların yer aldığı etkinliğe, daha çok liseli ve üniversiteli gençler ilgi gösterirken; 

ziyaretçiler burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi desteklerle ihtiyaç duydukları staj programları ve uluslararası alandaki 

proje destekleri konularında (bir kısmı yukarıda adı geçen) kurumlarca bilgilendirilmiştir. 

 Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI ve çeşitli kurumların temsilcileri ile stantları ziyaret eden 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren BAŞAR, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 7'nci ayağının 

Samsun'da yapıldığının altını çizdi. BAŞAR: “Etkinlik geçen yıl Aralık ayında başladı. İlk olarak Ankara'da, daha 
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sonra Konya, Adana, Antalya, Gaziantep, Kayseri'de yaptığımız organizasyonlarla yaklaşık 250 bin gençle birebir 

teması sağlamış olduk.  

 İletişim Başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devletimizin, gençlerimize yönelik 

önemli imkânlar tanıdığı; destek, hibe, fon ve burs gibi teşvikleri kendilerine birebir anlatmak için bu etkinliği 

düzenliyoruz. Böylelikle gençlerimiz de kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken Devletin hangi imkânı 

ile neler yapabilirler, onunla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

 Etkinlikte Devletin 40'a yakın kurum ve kuruluşunun bulunduğuna işaret eden BAŞAR: "Tarım ve Orman 

Bakanlığı’ndan Ticaret Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından İçişleri Bakanlığımıza tüm bakanlıklarımız ve 

diğer kurumlarımızın uzman ekipleri gençlerimizi hazır şekilde beklemektedir. Bu kapsamda Samsun ve çevre illerde 

yaşayan gençlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Etkinliği inşallah 13 şehir gezdikten sonra tamamlamak istiyoruz. 

Hedefimiz 1 milyon gencimize ulaşmak." dedi. 

 Vali DAĞLI ise Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin; hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci 

olmak isteyen üniversite öğrencileri ile onlara hibe desteği sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir 

araya getirdiğini aktardı. Kurumlara ait stantlarda tanıtım yapıldığını dile getiren DAĞLI: "İki gün sürecek etkinlik 

boyunca gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunulacak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim 

gibi alanlardaki faaliyetler ve başarı öykülerinin yanı sıra sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle 

eğlenceli vakit geçirme imkânı sağlanacak. Tüm üniversite öğrencilerimizin ve Samsunluların mutlaka bu etkinliği 

ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi. 

 İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da yaptığı konuşmasında: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 

koordinasyonunda pek çok kurum ve kuruluşun yer aldığı etkinlik kapsamında İl Müdürlüğümüz olarak açtığımız 

stantta gerek hedef kitlemiz olan gençlerin ve gerekse de tüm vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştık. Özellikle lise 

ve üniversite seviyesindeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, ilgili arkadaşlarımız ziyaretçileri; 

Bakanlığımızca kendilerine sunulan maddi desteklerin yanı sıra, ihtiyaç duydukları staj programları ve uluslararası 

alandaki proje destekleri konularında bilgilendirdi. Bizler zaten kadınlar ve gençler gibi pozitif ayrım gruplarına 

önemli destekleri uzun süredir vermekte ve geri dönüşleri fazlasıyla almaktayız. Bakanlığımız imkânları ve 

politikaları dâhilinde bundan sonra da maddi manevi gençlerimizin yanındayız.” dedi.  

 İletişim Başkanlığınca bu yıl 7.’si Samsun'da düzenlenen ve söyleyişiler, müzik dinletileri, seminerler ve 

proje tanıtımlarının da yapıldığı etkinliği 2 gün boyunca Samsun ve çevre illerden yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti. 
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Kurbanlık Hayvan Alış Satış ve Kesimlerinde 

Dikkat Edilecek Hususlar ! 

 Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek Kurban Bayramı nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığımızca ‘2022 yılı 

Kurban Rehberi’ yayınlanmıştır. Rehberde, Kurbanlık hayvanların; alımı, satımı, sevkiyatı, kesimi ve kurban etinin 

muhafazası esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile TÜRKVET mobil uygulaması hakkında 

vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.  

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

Bayramı nedeniyle hayvan hareketlerinde önemli bir artış olacağından, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarına karşı 

yürütülmekte olan mücadelede istenen sonucun alınabilmesi, kaçak hayvan hareketlerinin engellenmesi ve özellikle 

Şap hastalığının yurtiçi hayvan hareketlerine bağlı olarak yayılmasının önlenmesi kapsamında uyulması gereken 

esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir. 

 

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle Bakanlığımız 2022 Yılı Kurban Rehberi'ni yayımlamıştır. Buna göre, 

Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Sağlıklı hayvanların kılları 

düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlıdır.  Çok zayıf,  gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar, yüksek 

ateş, salyası ve gözde akıntısı ile pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan, öksürük ve nefes darlığı yaşayan, çevreye 

karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, vücudunda yara, şişlik ve ödemi olan, cinsiyet organları ve memede kötü 
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kokulu akıntısı bulunan hayvanlar kesinlikle kurbanlık olarak alınmamalıdır. Hayvan varlığının devamı açısından 

öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin 1, sığır ve 

mandanın 2, devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak 6 ayını tamamlayan koyun 1 yaşını 

doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.  

Kurbanlık seçilirken dikkat edilecek hususlar ise şu şekildedir: Hayvanların yaşlarının tayininde düzgün 

tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. 

Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri Bakanlığımızca geliştirilen ‘TÜRKVET’ isimli mobil 

uygulamadan da küpe numarası ile sorgulanabilmektedir. Sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini 

tamamlamış iki kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunların ise dış 

görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli 

sayılmaktadır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi 

keçilerde de yaş tayini, ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Devenin 

kurban edilebilmesi için beş yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerin alması gerekir. 

Öte yandan 'Kurbanlık Hayvanların Sevklerinde ise; menşelerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı 

bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi 

türü hayvanlar için de nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine 

kesinlikle izin verilmemektedir. Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, iller 

arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması zorunludur. Küçükbaş hayvanların il içi 

sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık 

raporunun bulunması zorunludur.” dedi.  

İlimizden İstanbul ili Avrupa yakasına da hayvan sevkleri olduğunu belirten İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: “Anadolu’dan İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan kurban satış ve kesim yerleri dışında Trakya’da 

bulunan başka il ya da işletmelere kurbanlık hayvan sevkine izin verilmeyecektir. Anadolu’dan İstanbul iline 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişleri Kurban Bayramı’ndan 15 gün önce başlayacak ve kurban Bayramı sonuna 

kadar sürecektir. Bu süre aralığı dışında Anadolu’dan İstanbul ili Avrupa Yakasına hayvan sevki yapılmayacaktır. 
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Gıda Güvenirliği, Gıdanın Korunması ve 

İsrafının Önlenmesi Konulu Eğitimler 

Okullarımızda Sürüyor 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, “Okullarda Gıda Güvenirliği, Gıdanın Korunması Ve İsrafının 

Önlenmesi” Bakanlık Projesi kapsamında okullarda eğitimler verilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama 

yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“Gıda kayıpları ve israfı da açlık ve kötü beslenme gibi öncelikli küresel sorunlar arasında yer almakta olup; 

başta çiftçi, tüketici ve gıdanın tüketicilere ulaşmasını sağlayan zincirin halkalarında bulunan tüm paydaşlar 

açısından ekonomik zarara yol açmasının yanı sıra ülke ekonomisi ve çevre üzerinde de olumsuz etkilere sebep 

olmaktadır. 

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızca geliştirilen ‘Okullarda Gıda Güvenirliği, Gıdanın Korunması 

Ve İsrafının Önlenmesi’ Projesi kapsamında, 81 il ve ilçeler olarak Gıda Kontrol Görevlilerince yürütülmekte olan 

eğitim çalışmalarımız sürmektedir. Malumunuz olduğu üzere, gıda kayıp ve israfının önüne geçebilmek için 

öncelikle Gıdanın Korunması gerekmektedir. Bu da ancak gıda okur- yazarlığı ve güvenilir gıda bilincinin 

arttırılmasıyla sağlanacaktır.  

 

Bakanlığımız bu sebeple, geleceğin büyükleri olan gençlerimiz üzerinde; gıda güvenirliği, gıdanın korunması 

ve israfın önlenmesi hususunda farkındalık oluşturma ve bilinçlendirmenin arttırılmasını hedeflemiştir. Bu amaçla¸ 

2018- 2023 Stratejik Planında  ‘Okullarda Gıda Güvenirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme’ Programına 

yer verilmiştir. Bu doğrultuda 2018 itibari ile başlatılan eğitimlere maalesef Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ara 

verilmiştir.  

Bu durum 2022 yılı için ülke bazında planlanan eğitim verilecek öğrenci sayısının 6 bin’den 40 bin’e 

ulaşmasına neden olmuştur. Samsun İlimiz için bu kapsamda planlanan hedef sayı en az 450 öğrencidir. 
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Bakanlığımız tarafından 2022 yılı Nisan ayında projenin yeniden 3’er aylık periyodlar halinde devam edilmesi kararı 

alınmış ve bu doğrultuda; İlimiz genelindeki okullarda İl Müdürlüğümüz gıda kontrolörlerince yürütülmekte olan 

eğitim çalışmaları neticesinde toplamda 243 öğrenciye seminer verilmiştir. Konuya dair çalışmalar periyodik olarak 

devam edecektir.” dedi. 

 

 Okullarımızda gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu okullar bünyesinde faaliyet gösteren ve Gıda 

Güvenlik Bilgi Sisteminde kayıtlı işletmelerin ekiplerimizce denetimlere tabi tutulmakta olduğunu da ifade eden İl 

Müdürümüz SAĞLAM: “Ayrıca Bakanlığımızın okullarımızda gıda güvenilirliği bilincinin arttırılması amacıyla 

okul kantini, yemekhanesi, büfesi ve diğer gıda işletmelerinde çalışanların Gıda Hijyeni, İşletme Hijyeni, Kişisel 

Hijyen ve Okul Gıdası gibi konulara yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlenmekte olup bu konuda eğitim alan 321 

katılımcıya sertifikaları verilmiştir.  

 Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında ilgili çalışanların zorunlu olarak 

alması gereken eğitimlere de halen devam edilmektedir. Yine okullarımızda gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 

okullar bünyesinde faaliyet gösteren ve Gıda Güvenlik Bilgi Sisteminde de kayıtlı olan 425 gıda işletmesi Gıda 

Kontrol Görevlilerimizce denetimlere tabi tutulmaktadır.  

 Bugünün küçüğü ve gelecek nesillerin temeli olan öğrencilerimize yönelik tüm bu çalışmalarla Güvenilir 

Gıda Tüketiciliği bilincinin oluşturulması, farkındalığın sağlanmasıyla gıda kayıplarının ve israfının önüne geçmeyi 

başaracağımıza tüm kalbimle inanmaktayım” dedi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

74 
 

Bafra’da İlkadım İtalyan Çimi  

Tarla Günü Düzenlendi 

Bafra ilçemizde, 17.06.2022 tarihinde; Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde ve 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile Yenilik Yayım Projeleri kapsamında yürütülen 

İlkadım Tek Yıllık Buğdaygil (İtalyan Çimi) Yem Bitkisi Yetiştiriciliği Projesi kapsamında bir tarla günü 

düzenlenmiştir. 

Etkinliğe; Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri 

Birimi Proje Koordinatörü Yük. Ziraat Mühendisi Kadir İSPİRLİ, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, 

İl ve İlçe Müdürlüklerimizden teknik elemanlar ve çiftçilerimiz katılmıştır. 

Tarla gününde bir konuşma yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “İlimiz kaba yem üretiminde önemli 

bir noktadadır. Toplam 691.585 da yem bitkisi ekilişi ile ülke genelinde 395 bin ton adi fiğ (yeşil ot) üretiminde 

birinci, 2.174 ton adi fiğ tohumluğu üretiminde üçüncü, 40 bin ton yemlik bezelye üretiminde dördüncü, 557 ton 

Macar fiği tohumluğu üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. 
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Önemli bir kaba yem kaynağı olan İtalyan çimi, 2021 yılı itibariyle ülkemiz genelinde 373.275 da ekilişe 

karşılık ilimizde 2.565 da ekiliş ile 5.276 ton üretim payına sahiptir. Yine İlimizde 396.087 büyükbaş ve 275.793 

adet küçükbaş hayvan mevcut olup hayvan varlığımız dikkate alındığında kaba yem ihtiyacımızın 1.272.068 ton 

olduğu görülebilmektedir. Kaba yem ihtiyacımızın % 76’sı (967 bin ton) mera, orman, fındık içi ve yem bitkisi 

ekilişlerinden karşılanmaktadır.  

Yem Bitkisi ekilişlerinin artırılması amacı ile BÜGEM ve DOKAP tarafından 2021 yılı içerisinde ilimiz 

çiftçilerine silajlık mısır, yem bezelyesi, yonca, korunga, soya tohumluğu ve İtalyan çimi olmak üzere toplam 61.500 

kg yem bitkisi tohumluğu dağıtımı gerçekleştirilerek 15.500 da alanda yem bitkisi ekimi yapılmıştır. 2022 yılında; 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı finansıyla 42 ton silajlık mısır tohumu, 7 ton yonca tohumu, 5 ton korunga 

tohumu, 69 ton yem bezelyesi tohumu ve 10 ton İtalyan çimi tohumu %50 hibeli olarak çiftçilerimize dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  

2021 yılında, dekara; korungada 90 TL, tek yıllık 60 TL, silajlık ekilişlerde 100 TL yapay çayır mera da 150 

TL çok yıllık 50 TL ve kuru ekilişlerde 40 TL olmak üzere yem bitkileri üretim desteği verilmektedir. İlimizde 

toplamda 10.152 işletmeye 268 bin dekar alanda 19 milyon TL yem bitkileri destekleme ödemesi yapılmıştır. İlkadım 

İtalyan çimi ortalama 103 cm boya sahip, soğuklama ihtiyacı olmayan tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir. Uygun 

yetiştirme şartlarında yeterli sulama ve gübreleme ile dekar başına 3,6 ton yaş ot ve 1,7 ton kuru ot verimi 

alınabilmektedir. 

Şu anda tarla gününü yaptığımız süt otu ekilişi 2021 yılı aralık ayı başında yapılmış olup ilk biçim de Mayıs 

ayı ortasında yapılmış ve dekardan 20 adet kuru ot balyası alınmıştır. Yerli bir çeşidimiz olan İlkadım İtalyan Çimi 

ekiliş miktarını artırmak için gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Çalışmanın Türk tarımına ve 

İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 
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Örnek Çiftçi Tarla Okulu Projesi 

 Bakanlığımızın Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, Bafra İlçemize bağlı Dedeli Mahallesinde 

arazide yapılması planlanan Çeltik Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadelenin Yaygınlaştırılması Konulu Çiftçi Tarla 

Okulu Çalışması hava muhalefeti sebebiyle Bafra Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

 24.06.2022 tarihinde, çiftçi ve uzman birlikteliğinin hedeflendiği gerekli bilgilendirmenin uygulayıcı ve 

araştırmacı uzmanlarca yapıldığı çalışma; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle Ondokuzmayıs Üniversitesi ve 

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden konuyla ilgili yetiştiricilik ve bitki sağlığı uzmanlarının 

katılımı sağlandığı ortak bir faaliyet olmuştur.  

 Toplantıda; Çeltik Yetiştiriciliği ve Islahı konusunda OMÜ Tarla Bitkileri Bölümü öğretim Üyesi Dr. Hasan 

AKAY, Çeltikte Yabancı Ot Mücadelesi konusunda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma 

Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi Nagehan ÇİL, Çeltikte Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Uygulamaları 

konusunda yine Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi 

Melih ENGİNSU, Bitki Koruma Makinalarında Kalibrasyon ve önemi konulu bilgilendirmeyi OMÜ Tarım 

Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Dr. Hüseyin DURAN, İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin 

Zirai Mücadele Alet ve Makinası Olarak Ruhsatlandırılması ve Kullanılması konulu bilgilendirmeyi ise İl 
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Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet DAMNALI 

gerçekleştirmiştir. 

 

 Burada bir konuşma yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “İlimizde Çeltik yetiştiriciliğinde Entegre 

Mücadele yöntemlerinin benimsenmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz bu Çiftçi Tarla Okulu eğitimleriyle; 

çiftçilerimizin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda üretim alanlarındaki bilgi ve becerilerini artırmak, entegre mücadele 

prensipleri doğrultusunda mücadele yapmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Kimyasal mücadele kaçınılmaz 

olduğunda teknik talimatlara ve etiket bilgilerine göre uygun zamanda ve uygun makine ile doğru dozda ilaç 

kullanmak, ürünlere göre ana hastalık ve zararlıların tanınması, ürün ve zararlı organizmaların biyolojik dönemlerine 

göre izlenmesi, kimyasal mücadeleden önce alınması gereken tedbirler, mücadele esnasında dikkat edilecek hususlar, 

üretim sürecinde kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması bilincinin üreticilere aktarılması gibi konularda da bilgilendirme 

amaçlanmaktadır. İşbirliği yaptığımız kuruluşlardan bilgilendirme amaçlı katılım sağlayan meslektaşlarımıza 

teşekkür ediyor, bu toplantının üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

 Programa, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, Bafra Tahıl 

Üreticileri Birlik Başkanı Hasan TOKER’in yanı sıra Bafra, Ondokuzmayıs, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerinden temsilcilerle üreticiler katılım sağlamıştır. 
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Altın Çiçek Yağ Bitkisi Kanola Can Bula 

 Yağ bitkisi olan Kanola (Brassica napus), Kolza’nın ıslahı sonucu elde edilmiş bir kültür bitkisidir. Önceki 

yıllarda, bitki; canlılara zararlı olarak belirlenen Erüsik Asit ve Glukosinolat  içermesi nedeniyle üretimi tercih 

edilmemiş ve fakat bitkisinin aksine, yağının zararlı olmadığının anlaşılmasıyla insanlar ve çiftlik hayvanları için 

gıda maddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Kanola yağının da tıpkı Soya Fasulyesi yağında olduğu gibi, endüstride akla hayale gelmeyecek kadar çok 

gıda dışı kullanım alanları vardır. Spot piyasalardaki fiyatının durumuna göre mum, ruj, sanayi yağları, gazete 

mürekkebi, biyoyakıt gibi ürünlerin üretiminde yenilenemez petrol bazlı yağların yerini alabilmektedir.  

2021 yılında Ülkemizde 376.017 da alanda ve en fazla Tekirdağ, Edirne ve Konya İllerimizde üretilmekte 

olup İlimizde ise aynı yıl toplamda 125 da alanda 350 kg/ da verimle üretilen Kanola’da; Bakanlığımız desteği ile 

bitkinin bilinirliğinin ve üretiminin yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Konu ile ilgili olarak Bitkisel Üretim 

Genel Müdürlüğümüzce 19 Mayıs, Atakum, Lâdik, Kavak, Havza, Bafra ve Vezirköprü olmak üzere toplam 7 ilçede 

6000 da alanda TAKEP talimatı kapsamında projelendirme yapılmıştır.  

 

Projenin ilk ayağında Tekirdağ Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile bilgilendirme çalışması için 

Yönetim Kurulu Başkanı İmdat GÜNGÖR, Genel Müdür Ali Hakan DOĞANUZ ve Ziraat Mühendisi Süleyman 
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BEZİRGÂN İl Müdürlüğümüzü ziyaret etmişler ve 24 Haziran 2022 tarihinde İl Müdürlüğümüzde; İlçe 

Müdürlerimiz, teknik personel, Projeye dâhil İlçelerimizdeki Ziraat Odaları ve serbest girişimcilerin katılım sağladığı 

bir Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda; Önder Çiftçi Kooperatifi Genel Müdür Ali Hakan DOĞANUZ 

tarafından ‘Kanaola Tarımı, Hastalık ve Zararlı Mücadelesi’, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İmdat GÜNGÖR 

tarafından ise ‘Kanola Üretiminde Uygulanan Sözleşmeli Tarım’ hakkında bilgi verilmiştir. 

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

yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip yağ bitkisi olan Kanola, Samsun İlimizde kışlık olarak, kışlık 

hububatta münavebe bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Kanola, tanelerinde bulunan % 38- 50 yağ ve % 16- 24 

protein ile önemli bir yağ bitkisidir. Bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk 

ve yer fıstığı arasında üretim açısından üçüncü sırayı almaktadır. Dünyada yıllık üretimi 22 milyon ton civarındadır. 

Ülkemizde ise Balkanlardan  gelen yurttaşlarımız aracılığı ile Kolza adı ile 1960'lı yıllarında getirilmiş ve Trakya'da 

ekim alanı bulmuştur. Rapiska, Rapitsa, Kolza gibi isimlerle de bilinir.  

Ancak Kolza ürününün yağında insan sağlığına zararlı Erüsik Asit, küspesinde de hayvan sağlığına zararlı 

Glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi yasaklanmıştır. Eskiden Kolza olarak isimlendirilen 

çeşitlerdeki % 45- 50 oranındaki Erüsik Asit içeriğinin, zaman içinde ıslah çalışmaları ile % 0 düzeyine düşürülmesi 

Kolzanın bitkisel yağ ihtiyacı için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır. Türkiye'de bitkisel yağ açığını kapatmak 

amacıyla Kanola tarımının yaygınlaşması için çalışmalar sürmektedir.  

İlimiz, tarımsal potansiyeli yüksek olan ve geçmişte Kanola tarımı yapılan iller arasındadır. Özellikle Buğday 

tarımı yapılan ve sulama imkânı kısıtlı olan köy ve mahallelerimizde buğdaya münavebe bitkisi olarak Kanola 

üretimi ile yağlı tohum açığımızı kapatmayı planlamaktayız. Dünyanın son yıllarda geçirdiği süreç, tarımın ve 

tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir. Kanola üretiminde Samsun Üreticisi başarılı olacaktır 

ortalama verimimiz ülke ortalamasının altına düşmeden 6000 da lık bir alanda üretimi hedeflemekteyiz. Bize bu 

konuda destek veren Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama 

Kooperatifine teşekkür ediyorum.“ dedi. 
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İl Müdürümüzden DOKAP İşbirliği Kapsamında 

Giresun Ziyareti 
 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Samsun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının 

Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında 2022 yılında İlimizde DOKAP Başkanlığında İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa 

yürütülecek olan ve bu iki üretim dalında sektörün büyümesinin hedeflendiği Lale Yetiştiriciliğini Geliştirme ve 

Göl Soğanı Yetiştiriciliğini Geliştirme Projelerinin protokollerini imzalamak üzere 28.06.2022 tarihinde Giresun 

İline bir ziyaret gerçekleştirdi.  

 İl Müdürümüz SAĞLAM ziyareti sırasında ayrıca, DOKAP Başkanlığında ve İl Müdürlüğümüz işbirliğiyle, 

İlimizde 2023 yılında ortaklaşa uygulanması planlanan; Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme, Ceviz Yetiştiriciliğini 

Geliştirme, Sera Yetiştiriciliğini Geliştirme, Kurufasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme, Defne Yetiştiriciliğini 

Geliştirme, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projeleri ile ilgili bilgi akışı sağlamak üzere DOKAP Başkanı Hakan 

GÜLTEKİN ile görüş alışverişinde bulundu.  

 İl Müdürümüz SAĞLAM, burada yaptığı açıklamada; Süs Bitkileri Sektörünün İlimiz, Bölgemiz ve Türkiye 

Tarımı açısından önemine vurgu yaparken, ilgili personelimiz aracılığıyla ve mevcut imkânlar çerçevesinde sektöre 

her türlü katkıya hazır olduklarını belirterek Projelerin İlimiz ve Ülke ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını temenni 

etti.  
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İç Sularda Av Yasağı Sona Eriyor 

 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, iç sularda avlanma yasağının 1 Temmuz 

İtibariyle sona ereceğini bildirdi. İl Müdürümüz SAĞLAM, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada: 

 “İç sularımızda 01.04.2022 tarihinde başlayan Av Yasağı dönemi bu yıl da 01.07.2022 tarihi itibariyle sona 

erecek olup; amatör balıkçıların baraj, göl ve akarsularımızda uygulanan boy ve av araçları yasaklarına uymaları 

sürdürülebilir avcılık için önem arz etmektedir.” dedi. İl Müdürümüz SAĞLAM, açıklamasının devamında, amatör 

avcılarımızın uyması gereken bazı kurallar ile ilgili olarak ise:  

 "Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik 

uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlak sahalarında 

bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, 

öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör 

avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması da yasaktır.  

 Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, 

Alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. 

Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık 

yapılabilir. 
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- 1 km2'den küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.  

 - Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması 

veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.  

 - İçme suyu sağlanan alanlara da akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su 

alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. 

 - İçsu balıklarında avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden 

daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. 

 Unutmamalıyız ki sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkân vermekle 

sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak hep birlikte geleceğimizi kurtaralım.” 

dedi. 

  

Habere Konu İçsu Balıkları ve Limitler Aşağıdaki Şekildedir: 

Türler Latince adı 
Boy Limiti 

(En Az) 

Günlük Limit 

(En Fazla) 

Doğal alabalık (Bütün türler)  25 cm. 3 adet 

Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet 

Sazan C. carpio 40 cm. 5 adet 

Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet 

Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet 

Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg 

Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg 

Siraz Capoeta.sp 20 cm. kg 

Turna Esox lucius 40 cm. 5 adet 

Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet 

Karabalık Capoeta trutta 22 cm. 10 adet 

Fırat turnası Luciobarbus esocinus 50 cm. 1 adet 

Maya Luciobarbus xanthopterus 50 cm. 1 adet 

Şabut Barbus grypus 45 cm. 1 adet 

Diğer türler ----- Yok kg 
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Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 

Kapsamında İlçelerimizde  

Çilek Fidesi Dağıtımı Yapıldı 
 Samsun Çilek yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 16 ilçemizdeki 92 üreticimize 158 da alan için 

720.000 adet Yediveren diye tabir edilen (Hasat Mayıs- Ekim 6 ay) Albion çeşidi Çilek fidesi ile yanı sıra 6665 kg 

(6,6 ton/ 145 adet Rulo) malç naylonu teslim edilmiştir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

 “Çilek; İlimizde küçük aile işletmelerinin üretim ve gelirlerinin artırılması, çeşitlendirilmesini ve yaşam 

standartlarının yükseltilmesi açısından en önemli tarımsal ürünlerden bir tanesidir. İlimizde pazarlama sorunu 

olmayan çilek üretimimiz 353 da alanda 551 ton olup bu üretim yoğun talebi karşılamamaktadır. 1 dekar çilek 

bahçesinden ortalama 2 ton çilek hasat edilmekte olup 2021 yılı satış fiyatı 15 TL/ kg olarak gerçekleşmiştir.  

 Dekara 30. 000 TL gibi brüt gelir getiren çilek yetiştiriciliği; sulama ve işgücü imkânı olan, kadın üreticiler 

öncelikli olmak üzere küçük aile işletmeleri için cazip bir üretim faaliyeti olmaktadır. Özellikle rakım itibariyle gece 

gündüz sıcaklık farkı, hastalık ve haşerelerin azlığı ile aroma ve tadı gibi faktörlerden dolayı İlimizde Alaçam 

Dürtmen Yaylası, Ladik, Kavak, Asarcık, Havza, Vezirköprü ilçelerimizin yüksek kırsal alanlarında birim alanda 
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çilek tarımından diğer tarım ürünlerine göre daha fazla gelir elde edildiğinden bu bölgelerde çilek projemiz ayrı bir 

önem arz etmektedir. 

 Bu bağlamda Samsun Çilek yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında bugün 16 ilçemizden 92 

üreticimize 158 da alan için 720.000 adet Yediveren diye tabir edilen (Hasat Mayıs- Ekim 6 ay) Albion çeşidi çilek 

fidesi ile 6.665 kg (6,6 ton/ 145 adet Rulo) malç naylonu teslim edilmiştir. Toplamdaki 720.000 adet çilek fidesinin 

500.000 adedi ve 4.250 kg (100 adet Rulo) malç naylonu Samsun Büyükşehir Belediyemizin desteği ile temin 

edilmiş, kalan 220.000 adet Çilek fidesi ve 2.415 kg (45 adet Rulo) Malç Naylonu ise Bakanlığımız Genel Bütçe 

kalemiyle desteklemiştir. Bu Projemize ilaveten 17.000 adet çilek fidesi ile Bafra Belediyemiz ve 425 kg/ 10 adet 

rulo malç naylonu ile 19 Mayıs Belediyemiz de ayrıca destek vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 

 Üreticilerimiz arazi sürümü, masura yastık hazırlığı, sulama deposu ve damlama sulama sistemi maliyetlerini 

kendi bütçesi ile karşılamış olup projemiz toplam bütçesinin % 50’si çiftçilerimiz tarafından ve  % 50’i ise 

Belediyemiz ve Bakanlığımız bütçe desteği ile karşılanmıştır. Yine İl Müdürlüğümüz tarafından, bugüne kadar 

üreticilerimizin 4 işçi ile 5 günde emek vererek hazırladıkları çilek bahçesini 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde 

hazırlayan yeni bir makine temin edilmiş ve üreticilerimizin kullanımına sunulmuş olup bu sayede çilek bahçesi 

kurulumu artık kolaylaştırılmıştır. 

 Bizler İl Müdürlüğümüz olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi, teknik elemanlarımızla; tüm çilek 

alanlarının besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yetiştiricilik programlarını yürütme aşamalarında her zaman 

üreticilerimizle arazide olacağız. Bir dip not; Bu projemizde 50 teknik elemanımız görev almaktadır ve buradan hem 

bu personelimize ve hem de az önce yukarıda saydığım Projeye desteği ve emeği geçen kurum ve kuruluşlarımıza 

bir kez daha teşekkür ederim.” dedi. 
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İl Müdürümüz Canik’te  

Kurban Satış Yerini Ziyaret Etti 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, ilimiz 

Canik İlçesindeki Kurbanlık Hayvan Satış Yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette, İl Müdürümüze 

Şube Müdürlerimiz, İlçe Müdürlüklerinden görevli Veteriner Hekim personel ve şube personelleri eşlik etmişlerdir. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM: 

"Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, ülkemizde hayvan sevkleri ile kurban kesimi konusunda,  

Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında alınacak önlemler belirlenmiş olup, tüm vatandaşlarımızın bu konuda 

özen göstererek aşağıda belirtilen konularda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. 

Öncelikle kurbanlık 

hayvan alırken Bakanlığımız 

tarafından tanımlanmış, 

küpeli ve sağlıklı hayvanlar 

alınmalıdır. Kurbanlık 

hayvanlarda bulunması 

gereken belgeler ise şunlardır; 

Büyükbaş hayvanların İl içi 

sevklerinde kulak küpeleri ve 

pasaportlarının, iller arası 

sevklerde ise bunlara ilave 

olarak Veteriner Sağlık 

Raporunun bulunması 

zorunludur. Küçükbaş 

hayvanların il içi sevklerinde 

kulak küpeleri ve nakil 

belgesinin, iller arası 

sevklerinde ise bunlara 

ilaveten veteriner sağlık 

raporunun bulunması zorunludur. 

Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin, İl- İlçe Müdürlüklerimizden 

Veteriner Sağlık Raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların; alacakları 

hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığı ile başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' 

olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Yine koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacaklarınsa; alacakları 

hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığı ile aynı şekilde başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner 

sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları 

gerekmektedir. 

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, kurban edilecek 

hayvan; çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kılları düzgün ve 

parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı; yüksek ateş, salya ve göz akıntısı olmamalı, pis kokulu ishali ve burun 

akıntısı bulunmamalı, öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı,  çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı, 

şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır. Büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk 

nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehlikeye girmektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile belirtilen 

tedbirlerin alınması çok önemlidir. 
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Kurbanlık olacak sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, 

koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. 

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri mobil 

marketlerden cep telefonuna indirilebilen, bakanlığımızın TURKVET mobil uygulamasından küpe numaraları 

sorgulanabilmektedir.  

Ayrıca diş 

kontrolü ile yaş tespiti 

yapılabilmektedir. Sığır 

veya mandanın alt 

çenesinin önünde 

gelişimini tamamlamış 

iki kalıcı kesici dişin 

bulunması o hayvanın 2 

yaşını doldurduğunun 

göstergesidir. 

Koyunların dış 

görünüşüne bakılarak, 6 

aydan büyük ve anası 

veya erişkin bir koyun 

kadar görünmesi kurban 

edilebilmesi için yeterli 

sayılmaktadır. 

Kurbanlık olacak 

hayvanlara yeteri kadar 

temiz su ve yem 

verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikleri temiz 

olmalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalıdır. Kurbanlık olarak sevk edilecek 

hayvanların taşınmasında kullanılacak olan araçların mevzuat hükümlerinde belirtilen belgelere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Nakil araçlarının zeminlerine yeteri kadar altlık serilmeli, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hayvanlar 

bindirilmeden yapılmalı ve havalandırması uygun olmalıdır. Kurbanlık hayvanlar, Bakanlığımızdan Şartlı Onay/ 

Onay Belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmelidir. 

İlimizde 19 adet Geçici Kurban Satış Yeri ve 86 adet Kurban Kesim Yeri ilçe Kurban Hizmetleri komisyonlarınca 

belirlenmiştir. Satış ve kesim yerleri İl Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacaktır. Kurban Cadde, sokak ve 

park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz. 

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

ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara 

gömülerek bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve 

şişkinlikler bulunan etler Veteriner Hekime muayene ettirilmelidir. Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri 

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

Kurban alım ve satımı yapacak vatandaşlarımızın Bakanlığımızca belirlenen kurallara uyması insan ve çevre 

sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurban Bayramı boyunca ve öncesinde İl/ İlçe Müdürlüklerimizce 

personellerimiz görevlendirilerek sahada bulunacaktır, Nöbetçi veteriner hekimlerimizin bilgileri, İl 

Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesini 

temenni ederim." dedi. 



 

                                                                                                                                                                  SAMTİM 74 
 

87 
 

Kurban Etlerinin İşlenmesi ve Muhafazası 

Konusuna Dikkat! 

Kurban Bayramı nedeniyle; Kurban Kesimi Sonrası Et Değerlendirme, Ehil Olmayan Ellerce Sağlıksız 

Şartlarda Kıyma Çekimi ile Bunlarla İlgili Alınacak Tedbir ve Denetimlerle ilgili Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüzde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konuyla ilgili açıklamasında; Belediyelerden 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile buna istinaden Tarım ve Orman İl- İlçe Müdürlüklerimizden Et İşleme Tesis 

Onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı İşletme Kayıt Belgesi olmaksızın, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde, 

bakkal, dükkan, büfe gibi iş yerlerinde veya geçici olarak kiralanmış iş yerlerinde kıyma çekimi yapılmayacağını 

hatırlattı.  

 

İl Müdürümüz SAĞLAM; bahsi geçen ehliyetsiz bu yerlerin Kurban Bayramı süresince, Belediye Zabıta 

Ekipleri ile Tarım ve Orman İl- İlçe Müdürlüklerimize bağlı denetim ekiplerince sıkı bir şekilde 

denetleneceğini, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını da belirterek şunları söylemiştir: ‘Öncelikle 

kurban seçiminin doğru yapılmış olması; yani veteriner kontrolünden geçmiş ve kulak küpesi olan hayvanların 

seçiminin yapılması gerekir. Yine kurbanlık hayvanların kesim öncesinde yorulmaması, strese sokulmaması, eziyet 

edilmemesi de hem et kalitesi ve hem de İslami değerler açısından önemlidir. 
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 Hayvanların mutlaka belediyelerce tahsis edilmiş alanlarda ve onaylı mezbahalarda kesimlerinin yaptırılması 

sağlıklı et elde etmek için gereklidir. Kesimden sonra etlerin hemen işlenmemesi ve mutlaka soğuk ortamda yaklaşık 

1 gün dinlendirilmesi, etin işlenmesini kolaylaştıracağı gibi lezzet ve kalitesini de arttıracaktır.  

 İşlenmeleri aşamasında; uzun süre muhafaza edilecek olan etler, tek kullanımlık porsiyonlar halinde gıdayla 

temasa uygun ambalajlara konularak -18  ͦ C’de saklanmalıdır. Kıyma olarak saklanacak etlerde ise kıyma 

çektirilecek yerlerin Tarım ve Orman Bakanlığımızca onaylı et parçalama tesisleri veya sisteme kayıtlı kasaplar 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu tesislerde de kıyma makinelerinin temizliğine dikkat edilmeli ve bu işletmeler 

dışında (seyyar kıyma çekiciler, bakkallar, vb.) kesinlikle kıyma çektirilmemelidir. 

 Kıyma haline getirilmiş olan etler, uzun süre muhafaza edilirken tek kullanımlık porsiyonlar halinde yine 

gıda ile temasa uygun poşetlerle -18  ͦ C’de saklanmalıdır. Dondurulan etler kullanılacağı zaman ya direk 

çözdürülmeden pişirilmeli ya da çözündürülmesi gerekiyorsa +4 ͦC’de (buzdolabında) bekletilerek 

çözündürülmelidir. Dondurulmuş olan etler çözündürüldükten sonra kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. 

 Belediyelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile buna istinaden Tarım ve Orman İl- İlçe 

Müdürlüklerimizden Et İşleme Tesis Onayı veya kasaplık faaliyeti amaçlı İşletme Kayıt Belgesi olmaksızın, 

sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerde, bakkal, dükkan, büfe gibi iş yerlerinde veya geçici olarak kiralanmış iş 

yerlerinde kıyma çekimi yapılmayacağını ve bahsi geçen ehliyetsiz yerlerin Kurban Bayramı süresince, Belediye 

Zabıta Ekipleri ile Tarım ve Orman İl- İlçe Müdürlüklerimize bağlı denetim ekiplerimizce sıkı bir şekilde 

denetleneceğini, haklarında gerekli yasal ve idari yaptırımların uygulanacağını hatırlatır; 

 Yaklaşan Kurban Bayramının birlik ve beraberliğimize vesile olması ile kesilen kurbanların kabul olmasını 

diler, Bayramınızı şimdiden tebrik ederim.” dedi. 
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Tarım, Hayvancılık ve Laboratuvar Hizmetleri 

Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği 

Protokolü Tanıtıldı 

 

 Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI,  İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İbrahim SAĞLAM ve İl Milli 

Eğitim Müdürü  Dr. Murat AĞAR'ın katılımıyla Bakanlığımız ile Milli Eğitim  Bakanlığı arasında imzalanan 

"Tarım, Hayvancılık ve Laboratuvar Hizmetleri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" ile ilgili 

basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

         Dijital çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirilmesine destek vermek ve geçmişten bu yana sahip 

olduğumuz tarım ülkesi olma özelliğimizi gelişen teknolojiler ile güçlendirmek amacıyla Bakanlığımız ile Milli 

Eğitim  Bakanlığı arasında " Tarım, Hayvancılık ve Laboratuvar Hizmetleri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim İş 

Birliği Protokolü"  imzalandı. 

         İmzalanan protokolle; tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda 

öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü 

yetiştirmek hedeflenmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile 

Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni 

kapsamaktadır. 
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Biçerdöverle Hasat Sezonu Başladı 

    İlimizde biçerdöverle buğday hasat sezonu Temmuz ayı itibariyle başladı. Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Samsun ilimizde yaklaşık 107.000 ha buğday ekilişinin % 80'i biçerdöverle hasat 

edilmektedir. Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da İl Müdürlüğü olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve 

hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız.  

 

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

olgunlaşmamış ürünleri hasat ettirmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yaptırmamalı, yağış olduğunda 

hububatın tam kurumuş olmasına dikkat etmeli, Operatör Belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına 
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giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri İl/ İlçe Müdürlüklerine bildirerek 

yetkililerden yardım istemeleri gerekmektedir. 

           İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 53 kontrolör görevli olup hasat boyunca sahada görev yapacaklardır. Kurallara 

uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddesine göre işlem 

yapılacak olup, 2022 yılı cezası 

581 TL'dir. Ayrıca, 

çiftçilerimiz Anız Yangınlarına 

karşı da duyarlı davranmalıdır.  

Anız Yakma Yasağına 

uyulmaması halinde 2872 sayılı 

Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı 

Orman Kanununa göre işlem 

yapılacağı ve 2022 yılı için 

109,49 TL/da cezası 

uygulanacaktır. 

Sözlerimi sonlandırırken 2022 hasat döneminin çiftçilerimiz için bol ve bereketli olmasını dilerim.” dedi.  
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Samsun’da Fındıkta  

Rekolte Tahmini Çalışmaları Devam Ediyor 

Samsun İli 

için 2022 yılı 

Fındık Rekolte 

Tahmini arazi 

çalışmaları; Fındık 

Araştırma 

Enstitüsü'nün 

koyduğu kriterler 

esas alınarak 

Samsun’da fındık 

yetiştirilen 13 

İlçede, İlçe Fındık 

Rekolte Tahmin 

Komisyonu 

üyelerince daha 

önceden belirlenen 

bahçelerde "Çotanak 

Sayımı Esası"na göre 

yapılmaktadır. 

 07.07.2022 

tarihinde programa 

alınan Çarşamba İlçesi 

Kocakavak  Mahallesi 

rekolte bahçesindeki 

arazi çalışmalarına; 

Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM ve 

beraberindeki Samsun 
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Çarşamba İlçe Tarım 

Orman Müdürü İrfan ÖZTÜRK, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer AYDEMİR, Çarşamba Ticaret Borsası 

Meclis Başkanı ve İl ve İlçe Fındık Rekolte Tahmin Komisyonu üyeleri katılmışlardır. 

 İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM,  yerel bir TV kanalına verdiği demeçte;  sayım yapılan 

bahçelerin söz konusu ilçeyi temsil edecek şekilde sahil, orta ve yüksek kuşaktan farklı yöneylere bakan bahçelerden 

seçilmesi, sayım esnasında rekolte bahçelerine ait mevcut durum gözlemlerinin yapılarak (hastalık-zararlı gelişme 

durumu ve yoğunluğu, bakım koşulları, iklime bağlı olumsuz değişiklikler vb.) rekolte hesaplamalarında 

değerlendirilmek üzere not alınması gerekliliğini vurgulamıştır.  

 İl Müdürümüz 

SAĞLAM; 2022 

yılının ülkemiz 

fındık üreticileri 

için bereketli ve 

yüksek verimli bir 

yıl olması, ülkemiz 

fındık ihracatında 

da yüksek gelir 

elde edilmesi 

yönünde 

temennilerini dile 

getirmiştir.    
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Samsun’da Buğday Hasadı Devam Ediyor 
 

 İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun GENÇ ile Havza İlçemiz İmircik 

Mahallesinde Buğday Hasadı yapan çiftçilerimizi ziyaret etti.  Çiftçilerle görüşme yapan İl Müdürümüz SAĞLAM 

aynı zamanda İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte biçerdöver kontrolleri gerçekleştirdi. 

 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz SAĞLAM: “İlimizde Buğday genellikle güzden ve kışlık 

olarak ekilmektedir. Kışlık ekim yapmak suretiyle, yazlık ekime oranla daha yüksek verim elde edildiği bilinmekte 

olup İlimizde Buğdayın en uygun ekim zamanının 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında olduğu yapılan agronomi 

gözlemleriyle de netlik kazanmıştır.  

Yüksek verim için sertifikalı tohumluk kullanılması gerekliliğinin (tıpkı diğer ürünler gibi) önemli olduğu 

Buğday için hasat zamanı Haziran- Ağustos ortaları arsına tekabül eden ortalama 2 aylık bir dönemdir. Danedeki 

nem oranı % 13,5 olduğu zaman en uygun hasat zamanıdır. Pratikte bunu anlamanın yolu ise bitkilerin tamamen 

sararması ve danenin sertleşmesi olarak özetlenebilir. Depolama aşaması uzun sürecekse depo haşerelerine karşı 

ilaçlama elzemdir. 
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TÜİK verilerine göre İlimizde 2021 yılında 963.135 dekar alanda 339.180 ton Buğday üretimi 

gerçekleştirilerek dekara ortalama 352 kg/ da verim elde edilmiştir. 2022 yılında da İlimizde yaklaşık 1 milyon dekar 

alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş olup şu ana kadar yapılan hasat işlemlerinde ortalama dekar başına 250 ile 

750 kg arasında verimler elde edilmiştir. Bu yılki verim yüksekliği çiftçimizin yüzünü güldürdüğü gibi TMO 

tarafından gerçekleştirilen buğday alım fiyatları da çiftçimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

 

İlimizde Buğday hasadının 

% 80’i biçerdöverle yapılmaktadır.  

Dane kaybını önlemek için İl ve 

İlçe Müdürlüklerimizde 53 

kontrolör görevli olup hasat 

boyunca sahada görev 

yapacaklardır. Kurallara uymayan 

biçerdöver sahibi ve operatörlerine 

5.326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32. ve 40. maddesine 

göre işlem yapılacak olup, 2022 

yılı cezası 581 TL'dir.  

Çiftçilerimiz Anız Yangınlarına karşı da uyanık ve dikkatli davranmalıdır.  Anız Yakma Yasağına 

uyulmaması halinde ise 

2.872 sayılı Çevre 

Kanunu ve 6.831 Sayılı 

Orman Kanunu’na göre 

işlem yapılacak olup, 

2022 yılı için 109,49 TL/ 

da cezası 

uygulanacaktır.  

Sözlerimi 

sonlandırırken 2022 

hasat döneminin 

çiftçilerimiz için bol ve 

bereketli olmasını 

dilerim." dedi. 
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TMO’ya Hububat Satan Üreticilerimizin  

Kendilerine Yönelik Desteklemeden 

Yararlanabilmeleri İçin Son Müracaat Tarihi  

16 Eylül 2022 ! 

TMO’ya hububat satan üreticilerimize yönelik destekleme ödemesi, 2022 yılında (ÇKS’ye kayıtlıyken) arpa 

ve buğday üretimi yaparak ürettikleri bu ürünleri TMO’ya satan ve bu satışlarını belgelendiren çiftçilerimize; 

Buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, Arpa içinse kilogram başına 0,50 TL olarak ödenecektir. 

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

TMO’ya arpa ve buğday satan üreticilerimize yönelik destekleme ödemesi, 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak 

arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri bu ürünleri TMO’ya satan ve bu satışlarını belgelendiren 

çiftçilerimize; Buğday ürünü için kilogram başına 1 TL, Arpa içinse kilogram başına 0,50 TL olarak ödenecektir. 

Bu desteklemeden yararlanan üreticilerimiz, belirtilen şartları sağlamaları halinde Bakanlığımızca 2022 

üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacaktır. Uygulama sırasında; 06/06/2022 ile 01/09/2022 

tarihleri arasında TMO’ya ürün satışını gösteren alım satım belgeleri dikkate alınacaktır. TMO dışındaki diğer 

gerçek/tüzel kişilere yapılan satışlara ilişkin düzenlenen alım satım belgeleri kabul edilmeyecektir. 

Bu bağlamda söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 16/09/2022 tarihi mesai 

bitimine kadar ÇKS’de kayıtlı oldukları İl/İlçe Müdürlüklerimizden temin edecekleri dilekçe ve TMO’dan 
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alınan alım satım belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar ise şunlardır; 

 

- Bu desteklemeden, kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz. 

- 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir 

destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler destekleme ödemesinden 

faydalanamaz. 

- 2022 yılında ÇKS’ye kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan ancak ürettikleri ürünlerini TMO’ya 

satmayanlar veya Cumhurbaşkanı Karar’ında belirtilen tarihler dışında TMO’ya satanlar için destekleme 

ödemesi yapılmaz.” 

 

 Bu bilgiler ışığında, üreticilerimizin; son başvuru tarihi olan 16 Eylül 2022 tarihini geçirmemelerini bir kez 

daha hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim.” dedi. 
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İl Müdürlüğümüzde Bayramlaşma 

 Uzun bir Bayram tatilinin ardından, 18.07.2022 Pazartesi günü mesainin yeniden başlamasıyla her sene 

olduğu gibi İl Müdürlüğümüz yemekhanesinde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. İl Müdürümüz, İl Müdür 

Yardımcıları, Şube Müdürleri ve personelin hazır bulunduğu törende il Müdürümüz İbrahim SAĞLAM iyi dilek ve 

temenniler iletti, yanı sıra pasta ve tatlı ikramı yapıldı.  
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