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 Kıymetli Tarım Dostları, 

Havaların serinleyip sonbaharın adeta bir tablo gibi tabiatı sarı, kızıl renklerine boyadığı Ekim ayında, 
SAMTİM Dergimizin dijital ortamda yayınlanan yeni bir sayısıyla daha sizlerle birlikte olmanın heyecanı ve 
mutluluğu içerisindeyiz.  

Tarla günleri, tohumluk ve gübre dağıtımları, hasat şenlikleri, işletme kontrolleri darken dolu dolu bir 
üretim sezonunu daha geride bıraktığımız şu günlerde, Eylül ayı ile birlikte denizlerimizde yeni Av Sezonunun 
başlamasıyla balıkçılarımıza yönelik denetimlerimiz de ilgili personelimiz tarafından tüm hızıyla 
sürmektedir. Bu yaz da, gözümüzün bebeği, soframızın baş tacı ekmeğin hammaddesi buğday hasadını yakından 
takip ederek; dane ve ürün kayıplarını en aza indirmeyi amaçladığımız Biçerdöverle Hasat konusunda gerek 
uyarılarımız ile gerekse de ilgili ekibimizin kontrol ve eğitimleri aralıksız sürdü.  

Fuarlar ayı olan Eylül ayında ise Samsun Tarım Fuarı’mızın 7.’si ile siz değerli üreticilerimiz ve sektörden 
katılımcılarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bölgemiz dışındaki diğer illerden de katılım 
sağlanan Fuar sayesinde bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek tarımsal konulardaki gelişme ve 
yenilikleri, güncellenen modernizasyonu bölge çiftçisine ve halkımıza gösterme fırsatı yakaladık. Sadece 
Türkiye'nin dört bir yanından değil, yurtdışından çok sayıda ülkeden ziyaretçilerin ağırlandığı etkinlikle bizlerin 
de ufkumuz açıldı, motivasyonumuz arttı, sizlerle yüz yüze buluşarak özlem giderdik. 

Özellikle enerji darboğazı ile seyreden küresel ekonomik krizin, Avrupa’da işletmelere kontak kapattırmaya 
başladığı ve üretimle birlikte ürün arzını daralttığı bu zor dönemin getirdiği tüm olumsuzlukları, başta 
Devletimizin desteği ve sizlerin fedakârlıkları ile birlikte göğüslediğimizi söyleyebiliriz. Tarımsal üretim ve rekor 
ihracat rakamlarımız da bize bunu söylemektedir. Gelinen süreçte, kimi Avrupa ülkelerinde raflar boşalmış ve 
tedarik zincirinde aksamalar baş gösterirken, milletimizin gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu kritik 
dönemi atlatmasına karşılıklı olarak vermiş olduğumuz katkının sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. 

Kıymetli tarım dostlarımız, en değerli varlığımız olan birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak durmaksızın 
üretmeye devam edeceğiz. Bu konuda tüm sektör paydaşlarımıza güveniyor, “Sen Üret Yeter” sloganıyla 
üreticiyi sonuna kadar destekleyen Devletimiz ve Bakanlığımız olarak yanınızda olduğumuzu yineliyor ve 
hepinize saygılar sunuyorum. 

İbrahim SAĞLAM 
İl Müdürü 
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7. Samsun Tarım Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı 
Son 7 yıldır TÜYAP Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım, Hayvancılık ve 

Teknolojileri Fuarı, Tekkeköy Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14.09.2022 öğlen saatlerinde kapılarını 7. kez 

ziyaretçilere açtı. 

Açılışta; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ, Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih 

Zeki MURZİOĞLU, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Bakanlığımız Yayın ve Tanıtım 

Hizmetleri Daire Başkanı M. Hamdi BÜYÜKTAŞ ile diğer pek çok ilgili kamu kurum ve kuruluşun temsilcileri 

hazır bulundu. 

Fuar; Bakanlığımızın yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları 

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

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

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

sektör temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğunu bir araya getirdi. 

        Açılışta konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan ERSÖZLÜ; "Tarım konusunda sektörün en 

büyük buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Samsun Tarım Fuarı 7. kez ziyarete açılıyor. 18 Eylül'e kadar da ziyarete 

açık kalacak. Tüm Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illere de hitap eden bir 

fuar. Aynı zamanda ülkemiz tarım sektörünün önemli merkezlerinden olan Samsun'da tarım konusundaki 

gelişmeyi, yenilikleri, modernizasyonu bölge çiftçisine ve halkımıza göstermek için buradayız. Şu anda Türkiye'nin 

dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler ve 10'un üzerinde ülkeden ziyaretçi var. Amaç buraya katılan 

üretici ve ihracatçı markaları da bu fuar vesilesi ile yeni müşteriler ve pazarlar bulması. Hem iç tüketime yönelik 
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bir fuar olması hem de dışarıya ürünlerin satılması, tarım ihracatına katkı sağlaması için fuarın önemli bir görevi 

var. 100'e yakın firma fuarda yerini aldı. TÜYAP olarak Türk tarım sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz." 

dedi. 

 İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Samsun'un tarım 

alanında Karadeniz birincisi 

olduğunu dile getirirken şunları 

söyledi: "Samsun Karadeniz'in 

tarımda birincisidir. Bitkisel 

üretimde Türkiye'de 11. sırada yer 

almaktayız. Toplam arazi 

varlığımız 3 milyon 740 bin 

dekardır. Bunun 2 milyon 240 bin 

dekarı tarla ürünü, 150 bin dekarı 

sebze ürünleri, 1 milyon 200 bin 

dekarı ise meyvecilik alanını 

kapsıyor. Yaklaşık 1 milyon dekara yakın buğday alanımız var. 400 bin tona aşkın bir rekolte aldık. Fiyatlarımızda 

çok daha güzeldir. Tarım ürünleri arasında özellikle yağlık ayçiçeği gibi yoğun bir şekilde yapıldı. Çeltik ve soya 

sahil kesimimizde en çok üretimini yaptığımız tarla ürünlerimizdir. Kapya biberini diğer şehirlere Bafra'dan 

gönderiyoruz. Çok büyük bir getirisi var. Fındıkta ise yapacağımız rehabilitasyon çalışmaları ile birim alanda 

verecek miktarı 100 kilodan 150 kiloya arttığımızda ileriki yıllarımızda inşallah 200 bin tona yakın bir rekolteye 
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ulaşacağız. Hayvancılıkta ise 

manda üretiminde 

Türkiye'de birinci sıradayız. 

Toplamda ise 396 bin 

büyükbaş hayvanımız ile 

Türkiye'de 12. sırada, 

küçükbaş hayvanda ise 276 

bin, arıcılıkta 86 bin kovan, 

kanatlı hayvanda ise 3 

milyona aşkın bir 

potansiyelimiz var." 

 Samsun'un tarım 

anlamında çok önemli bir 

konumunun olduğunu ifade 

eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR ise konuşmasında: "Durduk yerde hiçbir şey 

kendiliğinden olmuyor. Özellikle pandemi süreci şu andaki kuzeydeki çatışma dolayısıyla asıl üretimin bu alan 

olduğunu bütün dünya kavradı. Hepimiz bunu bir kez daha anlamak durumundayız. Türkiye'nin ender, mümbit bir 

üretim havzası Samsun'dur. Büyük ova kapsamında 3 tane ovamız var. 3 tane ovanın dışında da aslında bütün 

coğrafyamız bir üretim alanıdır. Normal açık arazi üretiminden nitelikli üretime gidiyoruz. Özellikle sebze ve 

meyvede hem iç piyasada hem dış piyasada rekabet 

edilebilmesi için nitelikli, kaliteli üretim altına girmek 

durumundayız. Büyükşehir belediyesi olarak Tarım ve 
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Orman Bakanlığı ve büyükşehir hiçbir ayrım yapmıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Büyükşehir 

Belediyesinin imkânlarını arttırarak birlikte çalışıyoruz. Samsun'daki üretim potansiyelimiz, bilgi ve becerimiz bu 

konuya son derece müsaittir" açıklamasında bulundu. 

 Dünyadaki en önemli konuların başında gıda ve tarım gibi konuların geldiğine değinen AK Parti Samsun 

Milletvekili Fuat KÖKTAŞ da yaptığı konuşmasında: “En büyük meselelerden bir tanesi insanın karnının doyması 

meselesidir. İnsan aç kaldığında, yokluk hissine kapıldığında, gelecek krizi hissettiğinde davranışları çok farklı bir 

boyuta doğru gittiğini pandemide gördük. Pandemide koca koca devletlerin ilaçlara el koyduğunu gördük. Rusya-

Ukrayna çekişmesinde de gıdaların nasıl el değiştirdiğini, nasıl bloke edildiğini, ambarların patlatılarak başka 

ülkelere aktarıldığını maalesef gördük. Onun için en önemli meselemiz kendi kendine yetebilen tarımsal ürünleri 

hayata geçirmektir. Bunu sadece yetiştirip, ham olarak satmak değil tarladan pakete, paketten rafa raftan da tüm 

dünya mutfağına sokmak gibi hedefimiz var. Bu fuarlar da o anlamda oldukça önemli" ifadelerini kullandı. 

 Samsun Valisi Dr. Zülkif DAĞLI da açılışta yaptığı konuşmada: “Samsun'da çok güzel bir etkinliğe ev 

sahipliği yapıyoruz. Samsun'un potansiyelini hep konuşuyoruz. Samsun 2 akarsuyu ile klima ikliminin güzelliği ile 

verimli toprakları ile bu bize bahşedilmiş. Bundan sonra bize düşen; "Biz bunu nasıl değerlendiririz'. Yatırım, 

üretime ne kadar dönüştürebiliriz, halkımızın ve insanlığın hizmetine nasıl dönüştürebiliriz? Bunların üzerinde 

durmak lazım. Çünkü potansiyel kelimesine takılıp kaldığımızı görüyorum. Bu tarımda da turizmde de diğer 

kulvarda da böyle olabiliyor. Verimli topraklardayız ve tarımsal üretim nitelikli. Daha iyi nasıl yapılabilir, örtü 

altına nasıl geçilebilir, katma değeri yüksek ürünler nasıl daha fazla üretilebilir? Bunların saklanması ve 

değerlendirilmesi suretiyle ihracatını arttırarak katma değerini nasıl daha fazla arttırabiliriz? Üzerinde durduğumuz 

konular bunlar. Tüm kamu kurumları bu konuları çalışıyoruz. Samsun panayır tipi fuarcılığı da çok güzel yaşamış 

bir bölge fuar merkezi. İnşallah buradaki fuar merkezini de özellikle tarım fuarında ülkemizdeki en büyük tarım 

fuarı haline getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız. Samsun bunu fazlasıyla hak ediyor" şeklinde konuştu. 

 Protokol konuşmalarının ardından kurdelenin kesilmesiyle açılan Fuarda, protokol üyeleri ve beraberindeki 

heyet stantları gezerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Açılışa ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan TOGAR, 

Çarşamba Belediye Başkanı Halit DOĞAN, Havza Belediye Başkanı Sebahattin ÖZDEMİR, Canik Belediye 

Başkanı İbrahim SANDIKÇI ile protokol üyeleri katıldı. 

 Bugün açılışı yapılan 7. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı; ziyaretçi ve katılımcılarına; 

üretimde ihtiyaç duyulan hammadde, yeni teknoloji, donanım ve sistemlerdeki yenilikleri aynı çatı altında 

bulabilmek, yerli ve yabancı yatırımcılarla yeni iş bağlantıları kurabilmek, farklı ürün ve teknolojileri fiyat 

avantajları ile bulabilmek, bölgenin ve Samsun' un önemli tarımsal avantajlarını incelemek, fırsatları detaylı analiz 

etmek, sektördeki gelişmeleri ve beklentileri yakından takip edebilmek gibi pek çok fırsatı bu yıl da beraberinde 

getiriyor. 

            2022 Samsun Tarım Fuarı'nda, iç kısımda tarımsal alet- makine, gübre- ilaç, sulama sistemleri, tohum- fide, 

işlenmiş ürünler gibi sektörlerle ilgili kurum ve kuruluşların stant alırken, dış kısımda ise ağırlıklı olarak traktör ve 

tarım alet makinaları firmaları yerini alıyor. 14 - 18 Eylül arası 5 gün sürecek Fuarda ayrıca akademisyenler ve 

konu uzmanlarınca hazırlanan panellerin yanı sıra yöresel lezzetlerin tadılması da mümkün olacak.  
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7. Samsun Tarım Fuarı Kapsamında Düzenlenen 
Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Gördü 

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Biriminin, Deniz Bank desteğiyle düzenlediği 

12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında bu yıl da; tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, 

tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflar yer aldı.  

 2009’dan bu yana düzenlenen yarışmanın en son etabı olan 12.’si için başvurular 14.09.2020 ve 18.06.2021 

tarihleri arasında yapılmıştı. Seçici Kurul,  14.07.2021 tarihinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında toplanarak 

ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri belirledi. İşte burada dereceye giren eserler, 14- 18 Eylül tarihleri 

arasında İlimizde gerçekleşen 7. Samsun Tarım Fuarı’nda sergilendi. Etkinlik kapsamında bu yıl da; tarımın, 

toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, 
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çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak arşivlerde yerini alması hedeflendi.12. 

Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer aldığı Fotoğraf Sergisi bu sene de 

Samsun Tarım Fuarının en yoğun ilgi gören ve en çok ziyaret edilen alanlarından olurken; başvuruları 1 Temmuz ve 

14 Ekim 2022 arasında gerçekleşecek 13. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın temasının da "Sen Üret 
Yeter" olarak belirlendiği kaydedildi. 



SAMTİM 78
 

8 
 

Hayvancılıkta ’Sözleşmeli Besicilik’ Dönemi 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 06.09.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli 

Besicilik Desteklemeleri kapsamında, üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve bunlara dair 

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

 “Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Besicilik 

Desteklemeleri kararıyla; pazar ve fiyat garantisi sağlanan sistem sayesinde işletmelerin atıl kapasitelerinin üretime 

kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, piyasanın düzenlenerek tüketicinin alım 

gücünün korunması ve sağlıklı beslenmesinin desteklenmesi, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, hayvan başına 

verimin ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ile sektör için örnek bir 

model teşkil ettirilmesi amaçlanmıştır.   

 Ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin, tam da ihtiyaç miktarı kadar üretilmesine imkân sağlayacak uygulama ile 

getirilen verimlilik teşvik primi sayesinde canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı 

sağlanacak olup buna göre Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere ESK tarafından hazırlanacak 

icmaller karşılığında; karkas ağırlığı 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/ kg, 251 - 300 kg arası olanlara 3,5 TL/ kg ve 
karkas ağırlığı 301 kg ve üzeri olan hayvanlara da 5 TL/ kg destekleme ödemesi yapılacaktır.  Sözleşme 

şartları, yetiştiricilerin tespiti, karkas kalite kriterlerinin belirlenmesi, duyurulması, uygulanması, takibi ve yaptırımların 

yerine getirilmesi yine ESK tarafından takip edilecektir. Sözleşme kapsamına alınacak hayvanların karkas 
ağırlıklarının en az 201 kg olması gerekmekte olup sözleşme yapan her bir yetiştirici en fazla 200 baş sığır için 

desteklemeden faydalanabilecektir. 

 Uygulamam ile; oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık maliyetler hesaplanacak ve belirlenen maliyete 

göre çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncellenecektir. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim 

planlaması yapabilecek ve böylelikle besiciler kazancını teminat altına alabilecektir. Yine, uygulama ile Et ve Süt 
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Kurumu tarafından alım garantisi verilen üreticiler, Kurumla imzaladığı besicilik sözleşmesinden herhangi bir hak 

kaybı yaşamadan tek taraflı çekilebilecek ve kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilere erken ya da 

geç kesim primleri verilebilecektir. 

 Sözleşmeli besicilik modeli ile Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere; hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi 

konularında üreticilere çiftliklerinde eğitimler verilecek olup kayıt sistemleri oluşturularak hayvanın besi süreçleri, 

alım ve kesim takvimleri sistem üzerinden izlenebilecek. Sürdürülebilir, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et 

üretimi ile hem üretici, hem de tüketici korunacaktır. Uygulama kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli 

kaynak ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarımsal Destekleme bütçesinden sağlanacak. 

 Bakanlığımız politikaları kapsamında yapılan düzenlemelerle, içinden geçtiğimiz küresel kriz ortamında 

tüm üretim kaynaklarımızdan azami derecede faydalanma irademizi,  sürdürülebilirlik ilkesini de yok saymadan 

ortaya koymuş durumdayız. Besicilik gibi stratejik önceliği olan üretim alanları başta olmak üzere, daha önce de 

defalarca vurguladığımız Gıda Güvenliği milli meselemizdir.   

 

  Bu bağlamda uygulanacak olan Sözleşmeli Besicilik örnek bir üretim modeli olup yerli ve milli üretim 

ilkesi ile hayata geçirilmiştir. Planlı üretim sayesinde inşallah başta besicimiz, yanı sıra da tüketici ve Türkiye'miz 

kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi. 
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2021 Yılı Buzağı Desteklemesinde Yeni Düzenleme 
2021 yılı Buzağı Desteklemesi kapsamında; 810 gün olan ilkine buzağılama yaşı 960 

güne, iki doğum arası süre ise 450 günden 600 güne çıkarılmıştır. Konu ile ilgili açıklama 

yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: 

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 yılında Yapılacak 

Tarımsal desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum 

Desteklemelerine İlişkin Kararın 4. maddesinin ilgili alt bildirimine göre; ‘Programlı 

aşılarını tamamlamış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün 

veya son iki buzağılama arası en 

fazla 450 gün olan ineklerin 

doğan buzağılarına 370 TL/baş, 

etçi ve kombine ırk boğaların 

sperması ile suni 

tohumlamasından veya bu 

ırkların Bakanlıkça izinli 

boğaları ile tabi 

tohumlamasından doğan 

buzağılarına 600 TL/ baş ödenir.’ ibaresi yer almaktadır. 

Yine Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 

4. maddesinin ilgili bendinde; ‘Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510- 810 gün arasında veya 

destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235- 450 gün olmalıdır. Bu 

parametreler e-ıslah kayıtlarından ve e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından 

hesaplanır. E-ıslahta kayıtlı ölü doğum ve yavru atma hadiseleri buzağılama olarak kabul edilir. İneklerin, 

TÜRKVET kayıtlarında bulunan, ancak e-ıslaha kayıt edilemeyen buzağıları hesaplamalarda dikkate alınmaz. 

Embriyo transferi sonucu doğan buzağıları kapsamaz.’ denilmektedir. 

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

Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Desteklemelerine İlişkin Kararın 4. maddesinin ilgili bendinde yer 

alan ‘810 gün’ ibaresi ‘960 gün’ şeklinde, ‘450 gün’ ibaresi de ‘600 gün’ şeklinde, ‘510-810 gün’ ibaresi ‘510- 960 

gün’ şeklinde, ‘235-450 gün’ ibaresi ‘235-600 gün’ şeklinde değiştirilmiştir.  

Bu karar ve Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere 04/08/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi Kapsamında  
Kışlık Sebze Fideleri Dağıtıldı 

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi”nin alt 

projesi olarak sürdürülmekte olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” (TAKEP) kapsamında 

İlimizde uygulanmakta olan Kızılırmak Deltasında İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi bütçesinden 
12.08.2022 tarihinde Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde 55 üreticiye 687500 adet kışlık sebze 
fidesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

Törene; İl Müdür Vekili Nail KIRMACI, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, 

Bafra ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürleri Mehmet GÜREŞ ve Galip BAYKAL, İl- İlçe Müdürlüğü 

personeli ile üreticiler katılırken burada bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Nail 

KIRMACI: 

 

“2022 Yılında İyi tarım Uygulamaları ile ilgi olarak Bakanlığımıza sunduğumuz üç projeden biri kabul 

edilmiş, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kızılırmak Deltasında İTU ile 

İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Proje ile 55 çiftçiye 275 da alanda % 

75 Bakanlık destekli olarak 687.500 adet Beyaz Lahana, Karnabahar ve Brokoli fidesi dağıtımı yapılmıştır. İyi 
Tarım uygulamaları kullanılarak yetiştiricilik yapılacak alanlardan yaklaşık 825 ton İTU (İyi Tarım Uygulamaları) 

sertifikalı sebze üretimi beklenmektedir. İyi Tarım Uygulamaları Sertifika maliyetleri de yine yaklaşık olarak % 75 

oranında Bakanlığımız tarafından desteklenecektir. 
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Proje süreci boyunca üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları konusunda gerekli eğitimleri ve bilgilendirilmeleri 

yapılarak, bu kapsamda üretilen ürünlerin İTU sertifikalı olarak pazarlanması ve İTU belgeli olarak hal kayıt 

sistemine kaydedilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 2021 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen 

kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması 

için gerekli alt yapı hazırlanmış ve ihracatın önü açılmış olacaktır. 

Kışlık Sebze üretiminde lider olan Bafra Ovamızda ihracata uygun sebze üretimini teşvik etmesi adına bu 

Projeyi önemsediğimizi belirtir, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere İl ve 

İlçe Müdürlüklerimizde Projeye emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.  
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Ülkelerindeki Fındık Sektörünün Gelişimi İçin  

Azerbaycan Ekibi Bölgemizde Gözlemlerde Bulundu 
 

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen Azerbaycan Fındık Sektörünün 

Verimliliği ve Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Azerbaycan’dan gelen 20 kişilik ekip Samsun 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 

Proje doğrultusunda, Azerbaycan Fındık Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin Arttırılması ile Sürdürülebilir 

Kalkınma için; Türkiye’de fındığın yaygın olarak yetiştiği Samsun, Giresun ve Ordu illerindeki örnek bahçelerin ve 

işletmelerin incelenmesi amaçlanıyor. 

Azerbaycan ekibini, İl Müdürlüğümüzde; Samsun İl Tarım ve Orman Müdür V. Nail KIRMACI ve Bitkisel 

Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL ağırlarken; OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit SERDAR’ın yanı sıra aynı bölümden Yüksek Lisans öğrencisi ve Terme İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik eleman Gökhan AYAR da hazır bulundu. 

İl Müdürlüğümüzdeki toplantıya; Azerbaycan Tarım Bakanlığı Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü 

Bağcılık ve Şarapçılık Sektörü Başkanı Sahib İBRAHİMLİ, Meyvecilik ve Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Sektörü 

Başkanı Shovgi Lalashov KHACHMAZ, Devlet Tarım Geliştirme Merkezi’nden uzman Aliagha SHUKURLU, 

Azerbaycan FAO Proje Lideri ve Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi’nden akademisyen Fagan AGHAYEV de 

katıldı. 
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Toplantıda bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür V. Nail KIRMACI, birlikte yürütülecek 

projelerle sağlanacak işbirliği ve tecrübe paylaşımı açısından güzel bir başlangıç olması temennisinden sonra Türkiye 

Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapılanmasından bahsederek bu yapılanmada Taşra teşkilatının ana 

unsurlarını oluşturan İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları ile ürettikleri projeler hakkında bilgi 

paylaşımında bulundu. 

KIRMACI, konuşmasının devamında: “İlimiz, Bölgenin en verimli topraklarına sahip olup hali hazırda 

Türkiye’de fındık üretiminin en fazla olduğu ikinci il konumundadır. Hedefimiz; İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin 

geliştireceği projelerle bu konumunu en üst seviyeye çıkarmak ve fındıkta verim ve kaliteyi artırarak fındık 

üreticilerimizin gelir seviyelerini daha da yükseltmektir.” şeklinde konuştu. 

Ardından İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi’nden Mühendis/ Dr. Asuman SEZER 

tarafından Samsun İli Fındık Yetiştiriciliğinde Yapılan Çalışmalar, Yürütülen Projeler konulu bir sunum yapılarak 

katılımcıların soruları cevaplandırıldı. 

 

 

 

 
 



SAMTİM 78
 

15 
 

Organik Üretimi Geliştirme Projesi Kapsamında 
Bafra’da Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Dağıtım Töreni 

 

Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyes inde  Bafra İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Bafra İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğümüzce birlikte yürütülen 

Bafra İlçesi Sürmeli ve Çevre Köylerde Organik Tarımsal Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında 25.07.2022 

tarihinde Bafra’da bitki koruma ürünleri ve gübre dağıtım töreni gerçekleştirilmiştir.  

Bafra İlçemize bağlı Sürmeliköy’de gerçekleşen organik girdi dağıtım törenine; Bafra Kaymakamı Cevdet 

ERTÜRKMEN, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, İl ve İlçe 

Müdürlüğümüz personeli ile başta organik ve yanı sıra konvansiyonel üretim yapan çiftçilerimiz katılmışlardır.  

Törende bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: “Bu Proje ile Bafra’da 

organik sebze üretimi başta olmak üzere, bu alanda üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi ve organik tarımda 

üretici sayısı ile üretim alanının arttırılması hedeflenmiştir. İlçede organik üretimin geçmişine baktığımızda, İlimiz 

İlkadım İlçesinde kurulan Organik Pazar için yaş sebze ve meyve temini amacıyla 2008 yılında Bafra İlçesi 

Sürmeli, Çalköy, Darboğaz, Uluağaç, Lengerli Mahallelerinde 5 üretici ile organik tarımsal üretime başlanmış ve 

ÇATAK desteği ile üretici sayısı 30’a kadar çıkmış ancak daha sonra organik bitki koruma ürünü ve bitki besleme 

temini ve pazarlama aşamalarında yaşanan sorunlar ve ÇATAK desteklerinin sona ermesi neticesinde üretici 

sayısında düşüş yaşanmıştır. 
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Sonrasında Samsun Büyükşehir   Belediyesi eliyle Sürmeli Mahallemizde   yerel   pazar   kurulması ile ürün 

çeşitliliği ve devamlılığının sağlanması amaçlı üreticilerin organik üretime teşvik edilmeleri gereği hasıl olmuş ve 

bu kapsamda; sebze üretimi ağırlıklı olmak üzere, organik üretim yapan 12 çiftçimizle birlikte 8   yeni üreticinin 

daha organik tarımsal üretime geçmelerini sağlanmıştır. Doğal kaynakların korunması, yerel pazarda organik 

güvenilir gıdaların tüketicilere sunulması ile üreticilerin gelir seviyelerinin artırılarak, izlenebilir ve sürdürülebilir 

bir tarımın mümkün kılınması için, Projede belirtilen mahallelerde kontrol ve sertifikasyon ücretini kendi 

karşılayabilecek (OTBİS’e kayıtlı ) 20 üretici ile sebze, meyve ve tahılların yetiştirilme periyodu süresince Organik 

Sertifikalı Bitkisel Üretim yapılmaktadır. 

 

An itibarıyla gelinen noktada Bafra İlçemizde; toplamda 12.103 dekar alanda 14.277 ton organik bitkisel 
üretim yapılmakta olup; 

- 11451 dekar alanda 14.066 ton Tarla Bitkileri (Kolza, Mısır, Çeltik, Yonca, Çayır, Buğday) üretimi, 

- 619 dekar alanda 144 ton Meyve Üretimi (Fındık, Ceviz, Trabzon Hurması vd), 

  - 33 dekar alanda 67 ton sebze üretimi olmasına karşın; 

 Sadece 71 dekar alanda üretilen 98 ton yaş sebze ve meyve üretimi ile Sürmeli Mahallemizdeki organik 

ürünlerin satıldığı pazar yerimize ürün arzı sağlanabilmekte ve hatta üreticilerimiz, kısmen de olsa İstanbul ve Ankara 

illerinde bulunan organik pazarlara ürünlerini göndermektedirler. 
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  ‘Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi’ kapsamında, bugün burada; organik bitkisel 

üretim yapan veya b u  a l a n d a  ü r e t i m e  yeni başlayacak olan üreticilerimize dağıtılmak üzere Organik Bitki 
Koruma Ürünleri ile organik sıvı gübre, katı iz elementi alımı gerçekleştirilmiş olup Proje kapsamında Bafra 

İlçesinde Bitkisel üretim yapan 12 kişi ve yeni katılacak olan 8 üreticimize; 

 Bitki  Koruma  Ürünü  Olarak;  
1-  24 adet Litrede 480 g Spinosad 2,4 lt 

2-  40 adet Litrede 10 g Azadiractin A 40 lt, 

3-  20 adet % 1,3 Bacillus Sublitis QST 713 100 lt 

 Gübre  ve  iz  elementi  olarak;  
1-  80 adet Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübreler 200 lt; 

2- 40 adet Katı İz Elementleri (B, Cu, Fe, Mn, Zn) 40 kg, 

 

Dağıtımları bugünkü törenle gerçekleştirilmiştir. Emeği geçen personelimize bir kez daha teşekkürlerimizi 
bildirirken, Projenin başta üreticilerimize, yanı sıra Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ederim.” dedi. 
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Samsun Sularına Rekor Sayıda  
Sazan Balığı Yavrusu Bırakıldı 

Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen İç Su Kaynaklarının 

Balıklandırılması Projesi kapsamında; Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın makul fiyata ve sağlıklı 

hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için sularımız balıklandırılmaya devam ediliyor.  

Proje gereği İlimize tahsis edilen 2.524.000 adet yavru Sazan Balığı; 17.08.2022 ve 18/08/2022 

tarihlerinde, İlimizde bulunan Bafra Balık Gölleri başta olmak üzere; Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan 

Uğurlu ve Suat Uğurlu Barajları ile İlçelerimizde bulunan tüm göl ve göletlerimize bölgedeki vatandaşımızın da 

katılımı ile bırakılmıştır. 

 Göl ve Göletlerimizin balıklandırılması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdür Vekili Nail KIRMACI konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; Proje ile, su kaynaklarının korunarak 

su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi ile amatör balıkçılık 

turizmine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ve söz konusu kaynakların gelecek nesillere aktarılması yönüyle göl, 

gölet ve barajlarda yürütüldüğünü söyledi.  

 Akarsu ve göletlerdeki balık varlığının devamlılığının sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yard. Nail KIRMACI; balıklandırma çalışmalarıyla gölet ve akarsulardaki 
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mevcut balık varlığının korunması, ekonomik değeri yüksek balık türlerinin artırılması ve vatandaşın hayvansal 

protein ihtiyacının makul fiyata, kaliteli ve sağlıklı yollardan karşılanmasının da hedefler arasında sayılabileceğini 

ifade etti. 

 Ortalama 5- 8 gr ağırlığındaki Sazan yavrularının 

yaklaşık 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari yasal boyut olan 

40-50 cm’ye ulaşacağını belirten KIRMACI: “Su 

kaynaklarının kirletilmemesi ve avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal 

yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Çalışmanın İlimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 

emeği ve katkısı geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMTİM 78
 

20 
 

Alaçam’da Çilek Festivali Gerçekleştirildi 
 

Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz ile Alaçam İlçe 

Müdürlüğümüz tarafından, 

04.08.2022 tarihinde Alaçam İlçesi 

Dürtmen Yaylasında düzenlenen Çilek 

Festivali çok yoğun bir katılımla 

gerçekleşmiştir. 

 Festivale; Adalet ve Kalkınma 

Partisi Samsun Milletvekili Yusuf 

Ziya YILMAZ, Cumhuriyet Halk 

Partisi Samsun Milletvekili Neslihan HANCIOĞLU, Alaçam Kaymakamı Fikret ZAMAN, Alaçam Belediye 

Başkanı İlyas ACAR, Şube ve İlçe Müdürlerimiz, diğer protokol üyeleri ile teknik elemanlar ve üreticilerimiz 

katılmışlardır. 

 Samsun İlimiz Çilek Yetiştiriciliği açısından elverişli iklimsel şartlara sahip olup 2021 yılı itibarıyla İl 

genelinde 551 ton çilek üretimi gerçekleşmiştir. Diğer ürünlerde olduğu gibi çilekte de hem Bakanlığımızın girdi ve 

fiyat destekleri, hem de İl Müdürlüğümüzün teknik anlamda katkı ve işbirlikleri sürmektedir. 
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 Bu kapsamda 2022 yılında, Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi için İlimize bağlı 16 ilçeden 92 

üreticimize 158 da alan için 720.000 adet Yediveren diye tabir edilen ve hasadı Mayıs- Ekim arasındaki 6 ay boyunca 

devam eden ALBİON çeşidi çilek fidesinden 6.665 kg (6,6 ton) ile 145 adet rulo malç naylonu teslim edilmiştir. 

 Üreticilerimize yine sadece söz konusu Proje kapsamında; toplamda 1,3 milyon TL bütçe desteği verilmiş, 

Alaçam ilçemizde 31 üreticiye, 26 dönüm alan için 117 bin çilek fidesi ve bu alanlar için 1170 kg örtü malçı hibe 

edilmiştir. Böylelikle Alaçam ilçemize sadece Çilek Projemiz için toplamda 214 bin TL bütçe desteği verilmiştir. 

Dürtmen yaylası bölgesine ise 20 da yeni çilek alanı kurulmuştur.  

 Festivalimizin ve bu desteklerin İlimize, Ülkemiz ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 
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Canik’te Lavanta Yetiştiriciliği Yüz Güldürüyor 
 

Canik İlçemiz Yayla Mahallesinde bulunan Lavanta Bahçesi ziyaretine İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM ile 

birlikte Canik İlçe Müdürümüz Mehmet GÜL, Asarcık İlçe Müdürümüz Sefer GİRİŞEN ve teknik personel katılım 

sağlamıştır.  

 2019 yılında 2,5 dekar alanda üretime başlayarak 2021 yılında 4,5 dekar alanda daha dikim yaparak Lavanta 

üretim alanını 7 dekara çıkaran Hayrettin VURAL; lavantadan elde ettiği yağ ile mum, oda kokusu, kolonya ve 

lavanta spreyi üretimi yaparak 

Lavendiar adı altında 

markalaşmak suretiyle 

Samsun Lavantası olarak 

tescil almıştır. 

 İl Müdürümüz 

SAĞLAM üretim alanlarını 

kontrol ederek üretilen ürünler 

ile ilgili girişimci üreticimize 

Samsunda lavantada 

sanayileşme yönünde bir ilk 

olmalarından ve tarıma 

kazandırdığı katma değerden 

dolayı teşekkürlerini 

bildirmiştir. 
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Çarşamba’da Aronia Hasat Etkinliği 
25.08.2022 Perşembe günü, Çarşamba İlçemize bağlı Gülyazı Mahallesinde Aronia Hasat Etkinliği geniş bir 

katılımla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM: 

 “İnsan beslenmesinde ve hücre kültüründe sağlığa yararları konusunda yapılan çalışmalar Aronia’nın 

popularitesini artırmış olup, bitki son yıllarda Amerika ve Avrupa’da binlerce dönüm üretim alanı bulmuş ve 

ülkemizde de üretim imkânları açısından çalışmalar yürütülmektedir. 

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

başlayan Aronia Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında elde edilen başarılı sonuçlar neticesinde; 2022 

yılında Proje kapsamında bu İlçemizdeki 20 dekar alanda 4400 fidan için 88.000 TL bütçe kullanılmış ve bu bütçenin 

% 25’i çiftçi katkısı ve % 75’i de Bakanlığımız katkısı ile sağlanmıştır. 

 Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyemizin 475 bin TL bütçeli, % 75 desteği ile İlimizde 54 dekar alanda 

11.880 adet Aronia fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. İlimizde, gerek Bakanlığımız ve gerekse Samsun Büyükşehir 

Belediye Başkanlığımız desteği ile 76 dekar alanda uygulanan Aronia yetiştiriciliği projesinin 31 dekarı yani % 40‘ı 

Çarşamba ilçemizde uygulanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde İlimizde 2022 yılında Aronia dikili alanımız 100 

dekarı bulmuş olup bu 100 dekar alanımız 5 yıl süreyle İl/ İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarımızca takip 

edilecektir.  

 Projenin bir amacı da Samsun İlinde tarımsal üretimi çeşitlendirerek özellikle Fındık üreticilerine alternatif 

oluşturmaktır. Zira Aronia; insan sağlığına ve beslenmesine katkılarından başka, geniş bir iklim kuşağı ve toprak 
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şartlarına adapte olabilen yapısı ile de tercih sebebi olabilecektir. Bitki çok geniş toprak tipi ve PH aralığında 

yetiştirilmeye uygun, çok yıllık çalı formunda üzümsü bir meyvedir.  

 Tamamen güneş alan yerlerde ve iyi drenajlı topraklarda, optimum 6- 6.5 toprak PH’sında yetişir, ama 5- 8.5 

toprak PH’sını da tolere edebilir ve bu aralıktaki topraklarda da yetişir. Soğuğa dayanıklıdır. Genellikle ilkbahar 

donlarından sonra çiçek açar ve dondan etkilenmez. Meyvelerinin görünümü ve yetiştirme tekniği yönünden mavi 
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yemişe benzer fakat Toprak PH’sı konusunda mavi yemiş seçici değildir. Bu da bitkinin üretimi için tercih sebebi 

olabilmektedir.  

 Taze ve dondurulmuş meyve olarak tüketildiği gibi işlenmiş olarak da; şekerleme, reçel, sos, salça, şerbet, 

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

yapımında kullanımı mevcuttur. 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 korumaktadır. 

 Bu kadar geniş kullanım alanı olan ve çok fazla da seçici iklim ve toprak istekleri olmayan, Fındığa alternatif 

olabilecek bu ürüne İlimiz genelinde kayıtsız kalamazdık. Bu minvalde şu anda hasada başlanan 10 dekar alanda 2,5 

yaşında 2200 Aronia bitkisinden takriben 4- 5 ton arasında rekolte beklenmektedir. 

 Daha önceden, şu anda Aronia hasadı için hazır bulunduğumuz bu 10 dekar alanda kavak ağaçları 

bulunmaktaydı. Aronia gerek kavaktan ve gerekse de fındıktan daha fazla gelirin elde edildiği bir ürün olarak 

kendisini göstermiş, 10 dekar alandan elde edilen Aronia kilosu 70 TL’den toptan alıcı bulmuş bulmuştur. 5 yaşında 

bu 10 dekardan 10 ton elde edilecek Aronia’dan 10 dekardan bugünkü rakamlarla 700 bin TL brüt 500 bin TL net 

gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Yani 1 dekar Aronya bahçesinden 50 bin TL net kazanç elde edilmesi tahmin 

edilmektedir. 

 Bir yandan da İlimizde, sanayisi olan bu üründe Aronia suyu, Aronia kurutma ve paketleme tesisi kurulumu 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yepyeni bir tıbbi meyve olan Aronia meyvesinin İlimize ve çiftçilerimize 

hayırlı olmasını diler, emeği ve katkısı geçenlere teşekkür ev saygılarımı sunarım.” dedi. 
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Bafra’da Karpuz Tarla Günü 

Karpuz bu yıl da rekoltesiyle üreticiyi, lezzetiyle tüketiciyi memnun ederken Samsun’umuzun önemli tarım 

merkezi Bafra Ovası’nda 15 bin dekar alanda karpuz hasadı yapılıyor. 

Adından 

da anlaşılacağı 

gibi karpuzun, 

kavunun başkenti 

olan Karpuzlu 

Mahallesinde 

düzenlenen hasat 

etikliğine katılan 

çiftçiler bu yıl 

fiyatların da iyi 

olduğunu ifade 

ederken, karpuz 

üreticisi Yunus 

Irmak: “Bu yıl tonajlardan memnunuz, yanı sıra karpuzlarımızın tadı da çok güzel. Biz karpuzları hal tüccarlarına 

satıyoruz, onlar da İstanbul, Ankara ve diğer illere gönderiyor. Kilosunu biz yaklaşık olarak 2 ila 2 buçuk lira arasında 

biliyoruz. Bu bölgede genelde kabala satıyoruz. Dönümü 12 ila 15 bin lira arasında. Karpuzun kalitesine göre fiyatlar 

değişmekle birlikte Bafra karpuzu birinci sınıf karpuzdur diyebiliriz." dedi. 

Karpuz hasat 

etkinliğine katılan 

Samsun 19 Mayıs 

Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi öğrencileri 

de karpuz tarlasında 

yapılan uygulamaları 

yerinde görme imkânı 

bulurken hasat 

etkinliği tarladan 

toplanan karpuzların 

kesilip katılımcılara 

ikram edilmesiyle 

sona erdi. 
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Ondokuzmayıs’ta Fındık Hasat Etkinliği 
 

  Samsun Ondokuzmayıs İlçesi, Aydınpınar Mahallesinde 23.08.2022 Salı günü Fındık Hasat Etkinliği 

düzenlenmiştir. Etkinlikte; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, Ondokuzmayıs İlçe Kaymakamı İbrahim 

CİVELEK, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, Ondokuzmayıs İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Galip BAYKAL, Sivil Toplum Kuruluşları, personel ve üreticiler hazır bulunmuşlardır. 

 Samsun'da 1 milyon 175 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 112 bin 500 ton fındık rekoltesi beklendiğini ifade 

eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da: "Hasat sezonuyla tahminlerimizin üzerinde 

verim olduğunu gözlemledik. Öyle ki bu yıl 120 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 

olan 68 bin 500 çiftçimizin 33 bin 600'ü fındık çiftçimizdir. Yani her hanede ortalama 4 kişi olduğunu varsayarsak 

bu yaklaşık 120 bin nüfus eder. Nüfusa oranla bakıldığında bölgemizde her 10 haneden birinin fındık işiyle 
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uğraştığını görüyoruz. Böylesi stratejik bir üründe Bakanlığımız da elinden gelen desteği gerek taban fiyat ve gerekse 

de desteklemeler anlamında yapmaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimize geçen yıl 155 milyon TL alan bazlı tarımsal 

destekleme yaptık. Hem bu desteklerin, hem açıklanan fındık alım fiyatının ve hem de bugünkü hasat etkinliğinin 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi. 

 Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, Türkiye Fındık Üretiminin % 17'sinin Samsun'da 

gerçekleştiğini dile getirerek: "Samsun, Türkiye'de Ordu'dan sonra en çok fındık üreten ikinci ildir. Ondokuzmayıs 

İlçemizde de dekar başına üretimin yüksek olduğunu görüyoruz ve bunu daha da ileri götürmek zorundayız." dedi. 

 Fındık üretimini artırmanın ağaç bakımından geçtiğine dikkati çeken Vali DAĞLI: "Fındık üretimini daha da 

artırmak zorundayız ve bunun da yolu; ağacın gübresini zamanında vermekten, çapalamanın yapılmasından, altının 

temizlenmesinden, dallarının bakımından geçer. Aksi takdirde, ‘seneden seneye sadece toplamaya gidelim' 

anlayışıyla bu iş olmaz. Samsun'un özellikle Bafra Ovası'nda üretilen bazı ürünlerde, Türkiye'de ilk üç 

sıralamasındayız ve bundan daha güzel bir şey olamaz." ifadelerini kullandı. 

 Etkinliğin ardından Karşıyaka Mahallesi’nde EKOMDER öncülüğünde Salep Evi’nde tıbbi aromatik 

yetiştiricilik yapılan alanda incelemeler yapıldı. 
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Sera Yapımına Hibe Desteği 
 DOKAP kapsamında hibe desteğinden yararlanmamış ve seranın sığabileceği ölçüde araziye sahip olup; 

kiralık arazide yatırım yapacak olanlar içinse kiralama süresi en az 2027 yılı aralık ayına kadar devam etme şartı 

sağlayabilenler destek başvurusunda bulunabilecek. 

 Başvurular bizzat yapılacak olup, tercihlerde; kadınlar, aktif çalışmayanlar, sosyal güvencesi olmayanlar, 

tarım alanında lise- yüksekokul- lisans eğitimi alanlar veya tamamlayanlar ile tarımsal faaliyette bulunabilecek 

engelliler öncelikli olacaklardır. 

 Yine şahısların en az 5 yıl boyunca bu faaliyeti sürdürmeyi taahhüt etmesi gerekmekte olup sera kurulduktan 

sonra TARSİM kapsamında sigorta yaptırmayı da taahhüt edecektir. 
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Samsun’da TMO 2022 Yılı  
Kabuklu Fındık Alım Dönemi Başladı 

 
 Kabuklu Fındık Alım Dönemi açılışı Çarşamba Şeker Fabrikasında yapıldı. Açılışa; Samsun Valisi Doç. Dr. 

Zülkif DAĞLI, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki MÜRZİOĞLU, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan 

TÜTÜNCÜ, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan SOYDAN, Çarşamba Kaymakamı Şükrü YILDIRIM, Çarşamba 

Belediye Başkanı Halit DOĞAN, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer AYDEMİR, Çarsamba Ticaret Odası 

Başkanı Ahmet YILMAZ ile protokol üyeleri ve çiftçilerimiz katıldı. 

22 Ağustos itibarıyla Samsun’da ilk fındık alımına başlayan TMO Yön. Kur. Başkanı ve Genel Müdürü 

Ahmet GÜLDAL burada yaptığı konuşmasında: “TMO bugün itibarıyla fındık alımına başladı. Bu sene de 50 farklı 

noktada 70’ten fazla ekiple fındık alım işlemine başlanacak. Kurutma işleminin ardından önümüzdeki haftalarda bu 

alımlar daha da yükselecek. Sezonun alınan ilk fındığın randımanı 54, fiyatı ise 56,15 TL/kg oldu.” dedi.  

Haftanın 6 günü randevu sistemi ile fındık alımına devam edileceğini belirten GÜLDAL: “Alım kriterlerimizi 

ilan ettik. Rutubet oranını yüzde 6’dan üretici mağdur olmasın diye bu yıl yüzde 6,5’a kadar yükselttik. Borsa 

kesintisini TMO olarak biz ödüyoruz. Bu yeni çalışmalarla üreticilerle sağlıklı bir satış dönemi gerçekleştirmeyi 

umut ediyoruz. Personelimiz cumartesi günleri tatil yapmayıp haftanın 6 günü fındık alımına devam edecekler” 

şeklinde konuştu. 

Türkiye’de üretilen fındığın büyük bir kısmının Samsun’da üretildiğinin altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. 

Zülkif DAĞLI da “Samsun için önemli ve mutlu bir gün. TMO, fındık alımını Samsun’da başlattı. TMO’nun hem 

arz talep dengesini belirlemesi hem fiyatı öldürmemesi hem de çiftçinin malının değerlenmesi anlamında yapılan 

çalışmalar takdire değer. Samsun fındık üretiminde çok önemli. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Fındık üretimi de 

Türkiye’deki üretimin yüzde 17’sini oluşturuyor. İnşallah bu rakam büyüyerek devam edecektir” ifadelerini kullandı. 
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Denizlerimizde Av Yasağı Sona Erdi 

Denizlerimizde, balıklara sağlıklı üreme imkânı ve süreci tanınması amacıyla bu yıl da 15 Nisan'da başlayan 

Av Yasağı bugün (yani 1 Eylül) itibarıyla sona ermiş bulunmaktadır. Yasağın kalkmasını heyecanla beklerken bu 

sırada tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılarımız "vira bismillah" diyerek dün gece teknelerle denize açılarak 

siftah yaptılar.  

Samsun'da yeni Av Sezonunun açılması vesilesiyle Canik Balıkçı Barınağında düzenlenen açılışta; Samsun 

Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Yusuf Ziya YILMAZ, Canik 

Kaymakamı Mahmut HALAL, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM, Sahil Güvenlik Karadeniz 

Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet BAHADIR, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR, 

TKDK İl Koordinatörü Dr. Bülent TURAN, Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar İl Müdürü Osman AYDIN ile Şube 

Müdürleri, İlçe Müdürleri, Kooperatif Başkanları, teknik personel ve çok sayıda balıkçı hazır bulundu. 

Açılışta söz alan Samsun Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atıf MALKOÇ, bu seneden umutlu olduklarını 

belirterek; 'vira bismillah' diyerek 4.5 aylık bir aradan sonra bu gece yeniden denize ağa atacaklarını söyledi. 

MALKOÇ; şu an için deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğunu, zamanla bu sıcaklığının düşmesiyle bereketli bir 

sezon geçireceklerini, özellikle Palamut ve Çinekop başta olmak üzere denizde balığın bol olduğuna dair nişanelerin 

şimdiden var olduğunu ifade ederek yeni Av Sezonunun tüm balıkçılar için kazasız belasız bol kazançlı olmasını 

temenni etti. 
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İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da burada yaptığı konuşmasında: “Öncelikle 2022-2023 Av Sezonunun, 

sektörün bütün aşamalarında çalışan, emek harcayan üreten tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını 

yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Samsun İlimizde 496 adedi denizlerde ve 121’i iç sularda olmak üzere 617 

adet çeşitli boy uzunluğunda balıkçı teknesi bulunmaktadır. Bu yönüyle İlimiz güçlü bir balıkçı teknesi filosuna 

sahip olup, bu teknelerde 6.179 ruhsatlı balıkçı çalışmaktadır, 

Malum olduğu üzere Bakanlığımızın ‘Su Ürünleri’ politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık 

sağlamak olduğu kadar, deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir 

avcılık yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda uygulanan avlanma yasağı ile balıkların avlanabilir 

büyüklüğe gelmesi amaçlanmaktadır. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte 300 ile 400 bin ton arasında değiştiği 

gözlenen Ülkemiz toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık % 70- 75'i Karadeniz Bölgemizden gerçekleşmekte, bu 

oranın da büyük bir kısmı da yalnızca İlimizden sağlanmaktadır.  

İlimizde avcılık yoluyla elde edilen Su Ürünleri miktarı yıllık 40- 60 bin ton’lar civarında olup ve bu miktarın 

önemli bir kısmını Hamsi ve Çaça balığı oluşturmaktadır. Nitekim 2021 yılı içerisinde Ülkemizde en son verilere 

göre 328.165 ton Su Ürünleri Avcılığı yapılırken, İlimiz 42.843 ton miktarında Avcılık gerçekleştirmek suretiyle bu 

miktarın önemli bir kısmını üstlenmiştir.  
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İlimizde bulunan önemli sayıdaki Balık Unu ve Yağı Fabrikaları ile de İşleme Tesislerinde İşlenen bu 

ürünlerin tamamı, Avrupa Birliği Ülkelerinin yanı sıra Uzak Doğu Ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere 

ihraç edilmekte ve bu yolla Samsun ekonomisine yıllık 30 milyon doların üstünde döviz girdisi sağlanmaktadır. 

Su Ürünleri stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için 2021 yılı içerisinde gerek İl Müdürlüğümüz ve 

gerekse İlçe Müdürlüklerimizde görevli Kontrol ve Denetim elemanlarımızca Samsun İli’nde toplam 2.633 Adet Su 

Ürünleri Denetimi yapılmış ve bu denetimler sonucu ihlal tespit edilen 105 kişi veya kuruluşa 496.100 TL idari Para 

cezası uygulanmıştır. Ayrıca Sahil Güvelik Komutanlığı unsurlarınca da hem denizde hem de Balıkçı Barınaklarında 

denetimler yapılarak, ihlali tespit edilen Balıkçılara gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. 

Bu vesileyle yeni avlanma döneminin siz balıkçılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, bol 

bereketli kazasız belasız bir sezon diliyorum.” dedi.  Konuşmaların ardından duaların edildiği tören, tüm 

katılımcıların balıkçılarla birlikte teknelerle denize açılmasıyla son buldu.  
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Samsun İli Taşra Birimleri  
Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı 

Bakanlığımız içi koordinasyonun sağlanarak işbirliğinin artırılması amacıyla, Bakanlığımıza bağlı/ ilgili/ 

ilişkili kurumların yöneticilerinin katılımıyla Samsun ili Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, 

20.09.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrah m SAĞLAM’ın yanı sıra; Samsun DSİ 7. Bölge 

Müdür Yardımcısı Âdem ARIKAN, TMO Samsun Başmüdürü Derya ŞAHİNLER,  TKDK Samsun İl Koord natörü 

Yusuf ÖZBEY, Doğa Koruma ve M ll  Parklar Samsun Şube Müdürü Mevlüt ÖZYANIK, Karaden z Tarımsal 

Araştırma Enst tüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar AK, Veter ner Kontrol Enst tüsü Müdürü İsma l AYDIN; Z ra  Karant na 

Müdürü Özcan KESEN, Tohum Sert f kasyon Test Müdürü Mustafa KARAMAN, Samsun L manı Veter ner Sınır 

Kontrol Noktası Müdürü Burhan AKYILDIZ,  Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes ÖZKOLAY ve Samsun İl 

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdür Yard. Zeker ya GEÇGEL katıldı. 

Konu le lg l  olarak b lg  veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrah m SAĞLAM; Toplantının, 

Bakanlığımız tal matları doğrultusunda ve İl m zde faal yet gösteren Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar arasında 

koord nasyonu sağlanarak şb rl ğ n n artırılması amacıyla yapıldığını; bu ves leyle tüm kurum yönet c ler m z n 

faal yet alanları ve çalışmaları hakkında b lg  verd kler n , ortaklaşa yapılan çalışmaların beraberce 

değerlend r ld ğ n  bel rterek bundan sonra da ayda b r kez bu koord nasyon toplantılarının farklı b r kurumun ev 

sah pl ğ nde gerçekleşt r leceğ n  bel rtt . 
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Bitki Koruma Ürünleri Toptancı ve Bayilerine 

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı 
Bitki Koruma Ürünleri Toptancı ve Bayilerine yönelik; 20.09.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı 

Salonunda Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik 

konusunda bir Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.  

Önümüzdeki süreçte, İlimiz Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde de buralardaki BKÜ Toptancı ve 

Bayilerine yönelik olarak devam edilecek Toplantıda; mevcut çalışmalar, mevzuat değişiklikleri ve yeni 

uygulamaların aktarılması 

konusunda katılımcılara 

bilgiler verilmiş, soru ve 

düşünceler alınmıştır. 

İl Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, toplantıda yaptığı 

konuşmasında: Ülkemizde 

7056 adet Bitki Koruma 

Ürünleri Bayi ile 298 adet de 

Bitki Koruma Ürünleri Toptancısı olmak üzere toplamda 7354 adet BKÜ Bayi ve Toptancısı bulunduğunu ve 

İlimizde ise 128 adet BKÜ Bayi ve 22 adet BKÜ Toptancısı olmak üzere toplamda 150 BKÜ Bayi ve Toptancısı 

bulunduğunu belirterek; İlimizdeki 50 kontrol görevlisinin bu Bayii ve Toptancıları 3’er aylık dönemler halinde ve 

en az bir kez denetlediği bilgisini vermiştir.  

İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının devamında: “Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğümüzün 15.04.2022 tarihli yazılı emirlerine istinaden 81 İlde eş zamanlı olarak Bitki Koruma Ürünleri 

Bayi ve Toptancılarına denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetim sonucunda İlimizde Bitki Koruma Ürünlerinin 

Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar tespit 

edilmiştir. 

 Bu denetimler sonucunda İlimizdeki tüm BKÜ Toptancı ve Bayilerimizde 31 Aralık 2022 tarihine kadar 

fiziki stoklarla Bitki Koruma Stok Takip Sisteminin (BKST) uyum çalışmaları yapılarak; Bitki Koruma Ürünlerinin 

Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmayacaklarına dair 

taahhütname imzalatılacak ve bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeksizin ilgili mevzuat çerçevesinde 

idari yaptırımlar uygulanacaktır. 

Bu konuda İl Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu hassasiyetin, tüm Bayi ve toptancılarımız tarafından da 

gösterileceği konusunda inancımız tamdır.” dedi. 
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Samsun’da Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor 

İlimiz; gerek deniz ve gerekse iç su potansiyeli bakımından Türkiye'nin en önemli illerinden olup kıta 

sahanlığının uygunluğu nedeniyle orta su trolü balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı önemli bir yerdir. Baraj gölleri, 

Lagün Gölleri ve akarsularının fazla olması yönünden, iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir yere sahiptir. 

  Ülkemiz karasularında avlanan balığın yaklaşık % 70’i Karadeniz'den çıkarılmakta ve avcılığın % 60'ını 
Hamsi balığı oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüm balıkçılarımızın ortak Balık Havzası olan Karadeniz'in Balık 

Popülasyonunu bilinçsiz ve küçük boyda avcılık yaparak tüketilemeyeceği bu konuda gerekli duyarlılığın 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu minvalde denetimler hız kesmeden sürerken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: 

 "İlimiz genelinde yoğun olarak Hamsi ve Çaça balığı avcılığı yapılmakta, avlanan Hamsinin bir kısmı ile 

Çaça Balığının tamamı Balık Unu ve Balık Yağı fabrikalarında işlenmektedir. İlimizde bu amaçla kurulmuş olan 3 

adet Balık Unu ve Balık Yağı fabrikası mevcuttur. Mevsimine göre avcılığı yapılan ve ticari değeri olan balıklar 

insan tüketimine sunularak ülke ekonomisi ve insanımızın beslenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. 

 Bu yıl, medyaya da yansıdığı üzere; sezon açılışı ile birlikte tezgâhlar Palamut balığı ile şenlendi. Geçen yıl 

Palamut balığı az iken bu yıl Palamut açısından çok bereketli bir yıl geçiyor ve haliyle Hamsi ve İstavritte azalma 

da malum bu durumdan kaynaklı. Palamut balığının bol olması, her kesimden insanı sevindirdiği gibi besin değeri 

de oldukça yüksek olan bir balıktır.  

İlimiz genelinde 6 Adet Balık İşleme ve Değerlendirme Tesisi mevcuttur. Bu tesislerde genel olarak Hamsi, 

Alabalık ve Deniz Salyongozu işlenmekte ve İşlenen bu ürünler başta AB Ülkeleri olmak üzere Japonya, Kore, Çin 
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gibi Ortadoğu ülkelerine İhraç edilmektedir. İhraç edilen bu ürünler karşılığında İlimiz ekonomisine yıllık 20 Milyon 
dolar tutarında bir döviz girdisi sağlanmaktadır. 

         İlimizde 490 adedi denizlerde ve 122 adet de İç sularda olmak üzere 612 Adet çeşitli boy ve uzunluklarında 

balıkçı gemisi mevcuttur. Deniz teknelerinin 158'i 12 metrenin üzerinde olup, bu tekneler genel olarak Gırgır ve Trol 

Avcılığı yapmaktadırlar. Güçlü bir Balıkçılık filosuna sahip olan İlimiz; Su Ürünleri Sektörü ile İl ve Ülke 

Ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Bu teknelerde yaklaşık 6.179 ruhsatlı gerçek kişi çalışmakta ve ayrıca 

İlimizde 4.887 adet de Amatör Balıkçı Belgesi'ne sahip balıkçımız bulunmaktadır. 

          Ülkemizin en iyi Balık Hallerinden birisi İlimizde bulunmakta olup İlimiz sınırlarında ve diğer illerde avcılığı 

yapılan balıkların büyük bir kısmı bu balık halinden satışı yapılarak diğer illere gitmektedir. İlimiz sınırları dâhilinde 

bulunan, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık hali, nakil güzergâhları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk 

hava depoları ile toptan ve perakende satış yerlerinde; kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması 

ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde 

uygulanması için denetimler yapılmaktadır. 

 Devletimizin su ürünleri politikalarının ana hedefinin, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar; 

deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin 

geliştirilmesini sağlamak olduğunu biliyoruz. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, 

gelecek nesillere aktaracağımız birer emanettir. Bu nedenledir ki koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek 

zorundayız. 

      Balıkçılarımızın özellikle küçük balıkları avlamaktan ve satmaktan kaçınmaları gerekmekte olup kurallara 

uymayan balıkçıların takibi ve getirilen düzenlemelere uygun avlanmanın temini için İl Müdürlüğümüzün ilgili 

birimleri tüm imkânlar seferber edilerek denetimlere devam etmektedir. Bunun için her türlü teknik ve altyapı 

önlemler de alınmış durumdadır. 

         İl Müdürlüğünün dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizlerde kendi denetimlerini 

gerçekleştirmektedir. Yeni su ürünleri kanun değişikliği ile bundan böyle el konulan küçük boydaki balıklar 

perakende ve toptan olarak piyasaya arz edilmemektedir,  Küçük boyda el konulan su ürünleri yem fabrikalarına 

satılmakta veya hayır kurumlarına bağışlanmaktadır. Getirilen yeni düzenlemeler sonucu idari yaptırımlar 

ağırlaştırılmıştır. Örneğin geçmişte 1.635 lira ile 5 bin TL arasında değişen cezalar, yeni değişiklikle birlikte 5 bin 
ile 50 bin TL arasına çıkartılmıştır. 

          2021- 2022 yılı Av Sezonun da İl Müdürlüğümüz Denetim elemanlarınca İlimiz sınırları dâhilinde; Balık Hali, 

Balıkçı Barınakları, yol güzergâhları ve perakende satış yerlerinde olmak üzere toplam 2.645 adet Su Ürünleri 
Denetimi yapılarak bu denetimler sonucu 75 kişi veya kuruluşa  ihlalleri nedeniyle takribi 400 bin TL İdari para 

cezası uygulanmıştır. Balıkçılarımızın bu tür yaptırımlara maruz kalmaması için dikkatli olmalarını hatırlatır, bol 

bereketli bir sezon dilerim.” dedi. 
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Fındıkta Mayıs Böceği Mücadelesine Dikkat! 
Mayıs böceği erginleri 2,5- 3 cm boyunda, genellikle kızıl kahverengi görünüştedir. Yumurta oval, krem 

renginde ve 2 mm boyundadır. Tam gelişmiş larvanın boyu 4–4,5 cm kadardır. Larva halk arasında “kadı lokması” 

veya “manas” olarak isimlendirilir.  

İlkbaharda genellikle nisan ve mayıs aylarında toprak sıcaklığının 12 °C ve toprak neminin de % 15 - 25 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu derinlikte Karadeniz Bölgesi için nemden çok toprak sıcaklığı etkilidir. Bu derinlik fındıkta yaklaşık 50 cm 

kadardır. Mart ve nisana kadar devam eden hareketsiz dönemden sonra önemli zararlar yapacak bir beslenme başlar 

ve haziran başlarına kadar devam eder. Daha sonra bir gömlek daha değiştirerek üçüncü dönem larva haline gelirler. 

Üçüncü dönem larva süresi 1 yıldır ve bu dönemde önemli zararlar yapar. Kışı toprağın 60 cm kadar derinliğine 

inerek geçirirler. Temmuz ayında toprak yüzeyinden 15-35 cm derinde topraktan bir yuva içerisinde pupa olurlar. 

Eylülde ergin hale geçen pupalar yuvayı terk etmeyip ertesi ilkbahara kadar burada bulunur ve her 3 yılda bir döl 

verirler. 
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 Erginler yaprak ve çiçekler üzerinde beslenerek zarar yaparlar. Yoğun olarak bulundukları meyve ve orman 

ağaçlarını yapraksız bırakabilirler. Fakat zifin çiçeklerinin fazla bulunduğu yerlerde bu çiçekleri tercih etmelerinden 

dolayı kültür bitkilerinde zararlı durumuna geçmezler. Larvalar, ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yakın otların 

kökleri üzerinde beslendiklerinden fındıktaki zararları çok önemli değildir. Fakat ikinci döneme geçen larvalarda 

gelişme hızlanır ve buna bağlı olarak ta, aldıkları besin miktarı artar. Aynı zamanda daha derinlere indiklerinden, ot 

köklerinden uzaklaşıp fındık kökleriyle beslenmeye başlarlar.  

Fındıkta 1 cm çapına kadar olan köklerini kolayca koparıp kökleri tahrip ederler. Daha sonra oluşan cılız 

sürgünler yaz sıcaklarında hemen kurur. Larvaların üçüncü dönemdeki zararı ikinci dönemdekinden daha şiddetlidir. 

Bazı bahçelerde % 50 dolaylarında zarar yaptığı saptanmıştır. 

İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Fındık üretiminde önemli 

zararlılardan birisi olan Mayıs Böceği ile mücadelede kültürel mücadelenin önemine dikkati çekerek;  Ekim ayından 

itibaren fındık bahçelerinde toprak işlemede çiftlik gübresi kullanılmaya başlanması ve çiftlik gübresi 

kullanırken  kullanılan gübrenin mutlaka yanmış olması gerektiğini,  aksi takdirde yanmamış çiftlik gübresinin 

içerisinde Mayıs Böceği larvaları olabileceği için yanmamış çiftlik gübresinin kullanılmaması gerektiğini 

belirtmiştir.   

İl Müdürümüz SAĞLAM, açıklamasının devamında ayrıca: Bu zararlının görüldüğü fındık bahçelerinde 

Tarım Takvimine göre; eylül ayının ikinci yarısından başlayarak ekim ayı sonuna kadar Bakanlığımız tarafından 
ruhsatlandırılmış Bitki Koruma Ürünlerinden birisi ile toprak ilaçlamasının yapılmasının bir sonraki üretim 

sezonunda Mayıs Böceği yoğunluğunu önemli derecede azaltabileceğini ifade ederek; üreticilerimizin bulundukları 

İl veya İlçenin Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları halinde kendilerine konu ile ilgili detaylı bilgi 

alabileceklerini hatırlatmıştır.  
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Dikkat; Çayır Tırtılında Mücadele Zamanı! 
 
Çayır Tırtılı, ergeninin kanatları üzerinde beyaz sarı renkli çizgi ve lekeler olan açık kahverenginde bir 

kelebektir. Zararlının 5 larva dönemi vardır. Olgun Larva siyaha yakın yeşil renkte olup sırt ve yanlarında 
boydan boya uzanan açık ve koyu renkli çizgiler vardır.  

Olgun larva kışı pupa kokonu biçiminde toprağın 5- 7 cm derinliğinde geçirir. Pupa süresi 14- 18 gün olan 

etmen Nisan ortalarında uçmaya başlar. Gece aktif olup gündüz ise erginleri hareketsizdir. Polen tozu ve nektar 

ile beslenen dişiler 2 hafta yaşar. Bir dişi 60- 400 yumurta bırakır yumurtalarını özellikle sirken ve diğer yabancı ot 

yapraklarının alt yüzeyine bırakır.  

Yumurtalar 2-10 gün içerisinde genellikle de 4 - 6 günde açılır. Yumurtadan çıkan larva bitkiler üzerinde 

beslenmeye başlar 1- 2 gömlek değiştirdikten sonra kültür bitkisine geçer burada oburca beslenerek yaprakların 

sadece damarlarını bırakır popülasyonun yüksek olduğu yerlerde tüm yeşil aksamda zarar yapar. Olgunlaşan larva 

pupa dönemini geçirmek üzere toprağa iner besin ve iklim koşullarına göre larva dönemi 14 -22 gün sürmektedir. 

Etmen bir yılda 2 ila 5 döl vermektedir. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, son günlerde yazılı ve görsel basında 

sıkça sözü edilen Çayır Tırtılı zararlısının; 

1. Polifak bir zararlı olduğunu, 

2.  40 familyaya ait 150'den fazla bitki türünde zarar verebildiğini,  

3. Çarşamba Bafra ve Vezirköprü ovaları ile tarımsal potansiyeli yüksek ilimizde zararlının ilk tespit 

noktasında gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu,  

4. Zararlı ile mücadelede ruhsatlı pestisitler bulunduğunu,  
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5. Mücadelede hassas davranmamız gerektiği ve üreticilerimizin tarlalarının düzenli kontrollerini 

yaparak şüpheli durumlarda İl/ İlçe Müdürlüğündeki konu sorumlusu teknik personelle irtibata 

geçmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

 İl Müdürümüz SAĞLAM açıklamasının devamında ise etmenle mücadelede; 

 Sonbaharda tarlaların derin sürülmesi gerektiği, böylelikle toprakta bulunan kokonların bir kısmının derine 

düşmesi ve bir kısım kokonların ise toprak yüzünde kalarak kuşlara yem olmasının veya kış soğuklarından 

etkilenerek zarar görmesinin sağlanabileceğini, 

 İlkbaharda yabancı ot mücadelesi yapılmasıyla yabancı otlara bırakılmış yumurta ve larvaların da yok edilmiş 

olacağını, 

 Kültür bitkilerinde de yabancı ot mücadelesinin aynı faydayı sağlayacağını,   

 Yonca, üçgül gibi yem bitkilerinin erken biçilmesinin popülasyonun kırılması açısından önemli olduğunu,  

 Teknik talimata göre bir bitkide 3- 5 adet ve metrekarede 20 adet larva saptandığında mücadeleye başlanması 

gerektiğini ve mücadelenin en geç 3. dönem larvasına karşı yapılması gerekip 4 ve 5 dönem larva 

mücadelesinde başarının zor olduğunu ifade etmiştir. 

 

 İl Müdürümüz SAĞLAM; üreticilerimizin konuyla ilgili daha fazla bilgi ve yardım için İl/ ilçe 

Müdürlüğündeki teknik personelden detaylı bilgi alabileceğini belirterek, zararlının tespiti durumunda; arı 

faaliyetlerini de dikkate alarak ilaçlamayı sabah veya akşam saatlerinde rüzgarsız bir havada ve bitkinin yapraklarını 

alt yüzeyinde kaplayacak biçimde sırt pülverizatörü, tarla pülverizatörü veya sırt atomizörü ile ilaçlama yapmasının 

gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Zararlı Organizma Aktif Madde Gurubu Doz 
Son İlaçlama İle Hasat 

Arası Süre 

Ayçiçeğinde Çayır tırtılı 

(Loxostege sticticalis) 

25 g/l 

Deltamethrin 
İnsektisit 25 ml / 100 lt su 3 gün 
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Samsun’da Mera Kanunu  
Değerlendirme Toplantısı 

   Samsun’da, 17 ilden gelen İl Tarım ve Orman Müdürleri ile Şube Müdürlerinin katılımıyla Mera 

Kanununa İlişkin Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kanunun 20. Maddesi hakkında değerlendirme ve mevzuat 

düzenleme çalışmaları gerçekleştirilen Toplantı, 26- 27 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Amisos Otelde 

gerçekleştirildi. 

 Toplantıda; 4342 sayılı Mera Kanunu, 20. madde uygulamaları (yaylak ve kışlaklarda, Köy Kanunu’nda 

öngörülen inşaatlarla valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun 

mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi 

üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz) 

hakkında kamuoyu ile paylaşmadan önce değerlendirme ve mevzuat düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 Mera Kanunu’ndaki bazı maddelerin Osmanlı’dan günümüze kadar geldiğini vurgulayan Bitkisel Üretim 

Genel Müdürü Dr. Mehmet HASDEMİR, açılış konuşmasında: “Bir yol haritası belirleyelim, sahada yaptığımız 

çalışmalara rehberlik edelim diye Samsun’dan toplandık. 17 ayrı ilden; Mersin’den, Şanlıurfa’dan, Artvin’den, 

Ardahan’dan, Kayseri’den ve tüm Karadeniz’e kıyısı olan şehirlerden il müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz 

toplantıya iştirak ettiler. 1998’de Mera Kanunu yayınlandıktan sonra Mera Komisyonu’nda uzun yıllar çalıştım. 
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Mera Kanunu sadece 4342’den ibaret değil. Osmanlı’nın arazi nizamnamesinden başlayan mülkiyet ve tasarruf 

hakkını düzenleyen, Bakanlığımızın en önemli konularından biri olan hayvancılık ve yem bitkileri ile devam eden 

ama bu süreçte mülkiyet hakkı içerisindeki tapu ve kadastro ile ilgili mevzuatları öğreten, aynı zamanda teknoloji 

kullanmayı, harita yapmayı, sayısallaştırmayı ve bir mühendislik uygulamasını perçinleştiren ve bunlarla birlikte 

birçok mevduatı öğreten, birçok mevzuatı bildiğiniz takdirde meracı olabildiğiniz bir sitem içerisinde 5 yıl çalıştım.  

 Anadolu toprakları içerisinde doğusundan batısına kuzeyinden güneyine tamamen farklı yaylacılık kültürleri 

içerisindeyiz. Mera Kanunu çerçevesinde yaylaları nasıl etkin kullanabiliriz diye 17 farklı il ve şube müdürleri ile 

bakanlığımız Çayır Mera yem bitkileri daire başkanlığı Genel müdürlüğü uzmanlarıyla ortak bir değerlendirme 
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toplantısı yapıyoruz. Aynı zamanda değerlendirme toplantısına Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüzden de destek 

alarak yeni bir düzenlemenin ön çalışması için bir araya geldik. Amacımız bu toprakların doğal mirası olan 

meralarımızı koruma ve kullanma ilkesi çerçevesinde hayvancılık işletmecilerimizin kaba yem ihtiyacını etkin 

şekilde karşılayacak alanlara dönüştürmek. Zira biz bu alanları doğru kullandığımızda, işletmecilerimizin yem 

maliyetleri düşerek daha uygun fiyatlarla tüketicilerimizin daha uygun fiyatlarla hayvansal gıda tüketmesi mümkün 

olacak.” dedi. 

 

 Samsun Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da yaptığı konuşmasında: “Mera kanunu 

üzerinde Bakanlığımız Bitkisel üretim daire başkanlığımız tarafından Mera Kanununun 20. Maddesi başta olmak 

üzere Mera kanunu üzerinde değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Bizlerle beraber 16 ilimizin il ve şube müdürlükleri 

eşliğinde toplantımızı Samsun’da gerçekleştiriyoruz. İyi bir ev sahipliği sağlamak istiyoruz. Bu toplantıyı Samsun’da 

gerçekleştiren başta Genel Müdürümüz ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Yapılacak bu toplantının ülke 

hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli toplantıya Samsun’da ev sahipliği yapmaktan 

mutluluk duyuyor, katılımcılara teşrifleri için teşekkür ediyorum. Toplantımız, ülkemiz ekonomisi ve tarımı için 

hayırlara vesile olsun.” dedi. 
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İlçelerimizde Kanola Tohumluk  
Dağıtımı Gerçekleştirildi 

Yağ bitkisi olan Kanola (Brassica napus), Kolza’nın ıslahı sonucu elde edilmiş kültür bitkisidir. Önceki 

yıllarda bitkide; canlılara zararlı olan Erüsik Asit ve Glukosinolat içermesi nedeniyle üretimi tercih edilmemiş olsa 

da yağı zararlı olmadığından insanlar ve çiftlik hayvanları için gıda maddesi olarak kullanılmaktadır.  

Kışlık ve yazlık olmak üzere iki fizyolojik döneme sahip Kanola, ilimizde kışlık olarak ve hububatlarla 
münavebe bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Kanola, tanelerinde bulunan % 38- 50 yağ ve % 16- 24 protein 

ile önemli bir yağ bitkisi olup bitkisel yağ kaynağı olarak Ayçiçeği, Soya, Pamuk ve Yer Fıstığı arasında üretim 

açısından üçüncü sırayı almaktadır.  

Eskiden Kolza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki % 45-50 oranındaki Erüsik Asit içeriğinin ıslah çalışmaları 

ile % 0 düzeyine düşürülmesi Kolzanın yağ bitkisi olarak yeniden üretime alınmasını sağlamıştır. Önceki yıllardaki 

olumsuz düşüncelerin, söz konusu çalışmalarla değiştiği ve Kanola yağının hem dünyada hem ülkemizde kullanım 

alanlarının ve sanayisinin yaygınlaştığı bilinmekte olup; Türkiye'de bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla Kanola 

tarımının yaygınlaşması çalışmaları da sürmektedir. 
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Kanola, 2021 yılı itibarıyla ülkemizde 376.017 da alanda, ortalama 372 kg/ da verim ile 140 bin ton üretime 

sahip olup en fazla Tekirdağ Edirne ve Konya ilimizde üretilmektedir. 2021 yılında İlimizde ise 125 da alanda 

üretilen Kanola bitkisi, 350 kg/ da ortalama verim ile 438 ton üretime sahiptir. 

Kanola için Bakanlığımızca verilen desteklere gelirsek, 2022 yılı destekleme birim fiyatları da; Mazot 

Desteği 20 TL, Gübre Desteği 8 TL, Havza Bazlı Fark Desteği 80 kr/ kg, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 
20 TL/ da olarak Bakanlığımız tarafından güncellenmiştir. 

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

bitkisi, özellikle son yıllarda yapılan ıslah ve agronomi çalışmaları sonrası yağ açığımızı kapatmak açısından stratejik 

bir bitki olarak görünmektedir. Bu minvalde Bakanlığımızca 1 Mart- 1 Nisan 2022 tarihleri arasında Tekirdağ İlinde 

Kanola bitkisinin bilinirliğinin artırılması ve Ülkenin yağ bitkisi açığını kapatmak amacıyla, arkadaşlarımızın da 

katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.  

Çalıştay sonucunda ekolojisi uygun olan illerde Bakanlığımız desteği ile Kanola Bitkisinin Bilinirliğinin ve 

Üretiminin Yaygınlaştırılması Çalışmaları hız kazanmış ve ardından da Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce; 

Ondokuzmayıs, Atakum, Lâdik, Kavak, Havza, Bafra ve Vezirköprü olmak üzere toplam 7 İlçemizdeki 6.000 da 

alanda TAKEP talimatı kapsamında projelendirme yapılmıştır. 

Kışlık hububat üretiminde münavebe ürünü olarak değerlendirilen Kanolanın mekanizasyona uygun tarımı 

ve pazar sorununun olmaması da bizim için önem arz etmektedir. Bu kapsamda; İlimiz Bafra İlçesinde 7 mahallede 

5 çiftçimize toplam 820 dekar, Atakum İlçemizde 2 mahallede 2 üreticimize toplam 20 dekar, Ondokuzmayıs 
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İlçemizde 5 mahallede 7 üreticimize toplam 140 dekar, Kavak İlçemizde 4 mahallede 15 üreticimize toplam 300 

dekar, Havza ilçemizde 27 mahallemizde 95 üreticimize toplam 1660 dekar, Ladik İlçemizde 2 mahallede 6 

üreticimize toplam 60 dekar olmak üzere 6 İlçemizde 130 üreticimize 3.000 dekar alanda üretimi yapılmak üzere 
150 paket halinde ve toplamda 3000 da’lık alanda yapılacak şekilde tohumluk dağıtılarak 2022 yılı için üretim 

çalışmaları başlamıştır. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının devamında: Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 

tarımsal üretimin bitkisel üretim kısmında tohumluk desteklemesinin 3 yıldır devam ettiğini, Kanolanın da bölgemiz 

için Buğdaya münavebe ürünü olarak ayrıca önem arz ettiğini, yağlı tohumlu bitkilere olan ihtiyacımızı 

vurgulayarak; başlangıçta 3.000 dekarda gerçekleştireceğimiz Kanola Tarımının, sonraki yıllarda artarak devam 

edeceğini belirtmişlerdir.  

 Törende bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin ÖZDEMİR de; Havza’nın tarım 

potansiyelinin özellikle yeni sulamaya açılan alanlarla birlikte önem kazanacağını, Buğdaya münavebe ürünü olan 

Kanala tarımının ve diğer tohumluk desteklemesinde Havza’nın ön plana çıktığını, bu minvalde hem Bakanlığımıza 

ve hem de emeği geçen herkese İlçe üreticileri adına teşekkürlerini belirtmişlerdir. 

 3 Ekim 2022 tarihinde Havza İlçemizde düzenlenen söz konusu Kanola Tohumluk Dağıtım Törenine İl 

Müdürümüzün yanı sıra; Havza Belediye Sebahattin ÖZDEMİR, Havza Ziraat Odası Başkanı Çoşkun GENÇ,  ile 

siyasi parti temsilcileri ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konu sorumlusu teknik personel, yanı sıra 

üreticiler katılım sağlamıştır. 
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Bafra Ovasında 8. Çeltik Hasadı Etkinliği 
Samsun’un Bafra ilçesi Karaburç mahallesinde “8. Çeltik Hasat Etkinliği” gerçekleştirildi. Toplamda 2.200 

çeltik üreticisinin 128.000 dekar alanda çeltik üretimi yaptığı Ovada düzenlenen etkinlik; Samsun Valisi Doç. Dr. 

Zülkif DAĞLI, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

SAĞLAM, Bafra Belediye Başkanı Hamit KILIÇ, Tarım Kredi Kooperatif Samsun Bölge Müdürü Yasin CEBECİ, 

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman TOSUNER, TMO Samsun Şube Başmüdürü Derya ŞAHİNER, SAMKON Genel 

Başkanı Kaya AŞÇI’nın katılımıyla gerçekleşirken, biçerdöverle çeltik hasadı yapıldı. 

 2021 yılı verilerine göre, Ülkemizde; 1 milyon 294 bin 753 dekar alanda 1.000.000 ton üretimin % 16’sını 

209.312 dekar ekiliş ve 153.120 ton üretimi ile Samsun karşılamakta olup, Ülke sıralamasında 2. sırada 
bulunmaktadır.  Bakanlığımızca başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, 

İlimizde 2021 Yılında Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi uygulanmıştır. Proje kapsamında 257 üreticiye 4.500 

dekar alan için 90 ton çeltik tohumu dağıtımı, bütçesi % 75 Bakanlık hibe desteği ve % 25 üretici katkı payı olacak 

biçimde gerçekleştirilmiştir.  2022 yılında ise yürütülecek olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi 

Projesi kapsamında uygulanmakta olan Çevre Dostu Çeltik Üretimi Projesi ile; % 60,63 Bakanlık katkısı 330.192 
TL, % 39,37 çiftçi katkısı 214.400 TL olacak biçimde, 2.000 dekar alanda ekilmek üzere ilçelerimize 40 ton çeltik 

tohumu dağıtımı yapılmıştır. 

2022 dönemi alım fiyatlarını ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 15 bin lira, 58 randımanlı 

Cammeo grubu çeltik için 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık 

grubu çeltik için 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo- Vasco grubu çeltik için 13 bin lira ve 65 randımanlı Luna 
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grubu çeltik için de 12 bin 500 lira olarak belirlenirken Karaburç Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan 

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAĞLI:  

“Bafra’mız çok verimli topraklar üzerinde. Çalışkan insanları, su kaynakları, iki ürün ve hatta zaman zaman 

üç ürün alınabilen bereketli toprağı ile ülkemiz için çok önemli nokta. Türkiye’yi besleyebilecek olan bir 

lokasyondayız. Yani bu kadar büyük potansiyelimiz ve imkânımız var. Bu alanları daha da verimli hale getirmek 

suretiyle, bunu da yapmamamız için hiçbir nedenimiz yok. Daha neler yapmalıyız diye düşündüğümüzde, birincisi 

‘her yıl şu para etti, bu etmedi’ diyerek konuşmamamız lazım. Neler yapmak lazım? Buna bakmak gerek. 

Bakanlığımızca verilen fiyatların çok çok iyi olduğunu, özellikle de Fındık, Çeltik, ve Mısırda, ifade etmek 

istiyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde, üretim 

planlamamızı biraz daha dikkate alamız gerekir. Yani misal 

‘bu yıl ne kadar kişi Karpuz etmekte, ne kadar kişi Mısır 

ekecek?’ bunlarla ilgili bizim Kaymakamlığımız bünyesinde 

yapmış olduğumuz bir çalışma var.  

Bunu şu an Tarım ve Orman Bakanlığımızla geliştiriyoruz. Onun üzerine gitmek suretiyle Bafra’daki 

çalışmayı biz Türkiye’ye örnek bir model olarak ortaya koyabiliriz. Diğer yapmamız gereken konuştuğumuz ama 

artık bir an önce gerçekleştirmemiz gerektiğini düşündüğüm markalaşmayı sağlamamız lazım. Özellikle Pirinçte 

markalaşma bizim için son derece önemli. Yani Bafra’nın pirinci çuvallara doldurulmak suretiyle başka bir yerlere 

götürülüp orada paketlenip oraların ismi verilmemeli. Ama sonuçta elbette hepsi bizim memleketimiz bu konuda bir 

endişemiz yok. Ancak Bafra’nın pirinci Bafra pirincidir. Bunu biz Türkiye’ye bu şekilde pazarlamamız, satmamız 

gerekir” dedi. 
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM da yaptığı konuşmasında; “23 Mayıs’ta Çeltik 

ekimini yapmıştık şimdide Bafra Karaburç Mahallesinde Çeltik Hasadı yapmak üzere buradayız. Geçtiğimiz yıl; 209 

bin dekarda 153 bin ton çeltik rekoltemiz gerçekleşti. Bu yıl da 212 bin dekar alanda toplam 160 ila 165 bin ton 

arasında rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Türkiye’de Çeltik ekim alanlarına baktığımızda Edirne 

ilimizden sonra 2. sıradayız. Toplam 197 bin dekar alanla Türkiye’deki Çeltiğin % 16’sını biz üretiyoruz. 2021 yılı 

içerisinde 1 milyon ton Türkiye’de rekolte vardı. Bunun 153 bin tonunu Samsun’da biz ürettik.  

Samsun ekim alanlarına baktığımızda da 209 bin dekarın 140 bin dekarı yine 100 bin ton ile Bafra ilçesine 

ait. Yine 2021 yılı içerisinde çiftçimize 21 milyon 100 bin lira mazot, gübre ve fark ödemesi yaptık. 68 lira mazot, 8 

lira gübre, 10 lira fark ödemesi desteği ile 16 lira da sertifikalı tohum kullanım desteğimiz var. 800 kilo alan bir 
çiftçimiz 172 lirada destekten faydalanıyor. Bu yılki açıklanan fiyatlara baktığımızda Baldo, Camme, Osmancık, 

Ronaldo-Vasco ve Luna grubu çeltik özellikle Bafra ve Samsun’da 13,50 lira ile 15 lira arası fiyat ile satılmakta.  Bu 

vesileyle çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum.” diye konuştu.  

 Gerçekleşen 8. Çeltik Hasat Etkinliğinde öğrenciler tarafından folklor gösterisi ile Bafra pirincinden 

yapılan pilav yeme yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Etkinlik sonunda dualar eşliğinde biçerdöverle çeltik hasadı 

yapıldı Çeltikten üretilen süs eşyaları ve resim sergisi ilgi görürken, hasat sonrası Bafra pirincinden yapılan pilav 

ikramıyla etkinlik son buldu. 
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Bafra’da Kapya Biber  
Üreticinin Yüzünü Güldürdü 

  Samsun’un Bafra İlçesinde, Karpuz ve Kavunun hemen ardından gelen Kapya hasadı bu yıl da yüz güldürdü. 

İlçeye bir ziyaret gerçekleştiren ve hasat esnasında üreticilerle görüşen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim SAĞLAM konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında:   

 “Bafra Ovamız, gerek nem, sıcaklık gibi iklimsel özellikler ve gerekse de toprak özellikleri bakımından, yıllar içindeki 

ekstrem durumlar haricinde, birçok sebzede olduğu gibi Kapya Biber yetiştiriciliği için de gayet uygun bir yapıda ve idealdir. 

 Samsun olarak kışlık ve yazlık sebzelere baktığımızda toplam 878 bin ton üretimle çok önemli bir yere 

sahibiz. Bunların en başta gelenlerinden biri de üretimini yaptığımız ve Türkiye’de 2. sırada yer alan Kapya 

biberimizdir. Kapya biber; etinin dolgun olması, ekonomide güzel bir yeri olması aynı zamanda kuru madde 

miktarının fazla olması nedeniyle yoğun bir şekilde talep edilmektedir. 2021’de 32 bin dekar alanda 113 bin ton 
rekoltemiz olmuştu. Biz bunu, bu yıl 126 bin ton olarak tahmin ediyoruz.  

 Hâlihazırda miktar olarak baktığımız da üretim miktarı 33 bin dekar’a çıkmış durumda. Urfa’da isot var, 

Kahramanmaraş’ta yine biber var. Ankara, İstanbul haricinde de biberin isim yapmış olduğu bu bölgelere 

Samsun’dan Kapya Biber ihraç ediyoruz. Gerek salçalıkta ve gerekse de toz bibere katılımda yoğun bir şekilde talep 

edilmekte olan Bafra’mızın Kapya Biberinde bugün 8 ila 11 liraya kadar satışlar yapılmakta. Dolayısıyla da özellikle 

Bafra ovamızda yoğun bir şekilde ekimi yapılan Kapya üretiminin ileriki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum. 

2022 yılına baktığımız da 33 Bin dekarda üretimi yapılan Kapya biberden 130 bin tona yakın rekolte bekliyoruz. 

Bu vesileyle çiftçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 

 Kapya Biber hasadının hemen hemen sona yaklaştığı Bafra’da, hem bir Kapya üreticisi olması ve hem de 

Samsun/ Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı olan Adem AŞÇI da yaptığı açıklamasında: “Bafra’mızda Kapya 
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biber oldukça yoğun yetiştiriciliği yapılan bir üründür. Toprak ve iklim şartlarının uygun olması bir avantaj olup 

Bafra biberine tat, görünüm ve özellikle salça üretiminde önem kazanan etli kısımca zengin olması gibi avantajlar 

sağlıyor. Bu avantajlar sayesinde yurt içinde ve hatta yurtdışında kolaylıkla alıcı bulan Bafra Kapya biberi % 70 gibi 

yüksek salça oranıyla ve gerekse de tat- lezzet- görünüm olarak Antep, Maraş, Adana gibi biberin adeta anavatanı 

olan illerimizin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize de yüksek oranda sevk ediliyor.  

 Tarladan toplanan biberler, hale götürülüyor ve oradan da Türkiye’nin dört bir yanına ihracat gerçekleşiyor. 

Genel olarak bu ürünün salçası yapılmakta ve yanı sıra ezme, kızartma olarak da kullanılıyor. Zaten, bizim 

ürünümüzün kalite ve tat farkını daha yerken hissediyorsunuz. Bu sene verim ve fiyatlardan memnunuz diyebiliriz. 

Dekara 3.5- 4 ton gibi alınan verim ve 8- 10 TL arası değişen kg fiyatlarıyla; Karpuzun arkasından hasada gelen 

ürün, özellikle de girdi maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde üreticinin yüzünü güldürmüştür.  Toplam 155 bin 

dönüm sebze ekiliş alanının bulunduğu Bafra İlçemizde son yıllarda 30 bin dönümün üzerinde Kapya üretimi 

gerçekleşmekte ve bu rakam neredeyse Samsun Üretiminin tümüne denk gelmektedir.” ifadelerini kullandı. 
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E- Devlet Üzerinden ÇKS Erişim Müjdesi  

Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, tarımda inovasyon ve dijitalleşmenin kısıtlı 

kaynaklardan daha etkin yararlanabilmede artık bir zorunluluk haline geldiğini işaret ederek, bundan böyle ÇKS 
başvuru ve kayıt güncellemelerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. 

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

işini kolaylaştırmaya dönük dijital dönüşüm hamlesiyle ilgili müjdeyi üreticilerimize geçtiğimiz günlerde Sayın 

Bakanımız vermiştir. Tekrar edecek olursak; üreticilerimiz, bundan böyle desteklemeler için tüm başvurularını İl- 

İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurarak değil, e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabileceklerdir.  

  Yaklaşık 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS'de, başvuruların e-Devlet üzerinden 

gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistem geçtiğimiz günlerde hizmete girmiştir. 

Düzenlemeyle; dijitalleşme, bürokrasinin azaltılması ve üretim planlaması amaçlanmıştır. Yani hem çiftçimiz, 

dijital çağın imkânlarından faydalanacak, daha kolay bir süreç izleyerek başvurusunu yapacak ve hem de 

Bakanlığımız ÇKS verilerini kullanarak üretim planlamasına zemin hazırlayabilecek. 

 Söz konusu hizmetle; e-Devlet Kapısı üzerinden arazi bilgilerinde değişiklik yapılmasını kapsamayıp, sadece 

ürün güncellemesine gidecek çiftçilerimiz yararlanabilecektir. Sistemin, gerçek ve tüzel kişiliği haiz çiftçilerimizin 
kolayca kullanabileceği biçimde tasarlandığını ve süreç içinde gelişerek çiftçimizin iş yükünü daha da azaltacak 

şekilde güncelleneceğini hep birlikte göreceğiz.  

 Bu arada, belirtmekte fayda var ki e-Devlet'ten başvuru çiftçilerimiz için sadece bir seçenek olup dileyen 

çiftçilerimiz tıpkı bugüne kadar olduğu gibi İl veya İlçe Müdürlüklerimiz üzerinden de bizzat başvurularını 

yapabileceklerdir. Yine ürün beyan formlarındaki ‘muhtar ve 2 azanın imzası’ şartı, muhtarlarımızın da talepleri 
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doğrultusunda çiftçilerimizin başvuru sürecini sadeleştirmek amacıyla kaldırılmıştır. Yine, ziraat odalarından 

her yıl alınan ‘çiftçi belgesi’ de sadece ÇKS'ye ilk defa başvuran çiftçilerden istenecek olup başta da ifade 

etiğimiz gibi bununla hedeflenenlerden biri de bürokrasinin azaltılmasıdır. 

 Bu kapsamda; üretim yılına ilişkin başvuru yapan çiftçilerimiz, e-Devlet üzerinden ÇKS belgesi alabilecek 

ve resmi nitelikte olacak bu belge için ayrıca bir onay aşamasına ihtiyaç duyulmayacak ve e-Devlet üzerinden 
alınacak ÇKS belgelerinden herhangi bir ücret de talep edilmeyecektir. Başvuru sırasında ödenen ve arazi 

büyüklüklerine göre (9 ile 39 lira arasında değişen) sembolik ödeme ise üreticilerimizin beyan ve tercih etmeleri 

halinde kendilerine verilecek tarımsal destek ödemesinden bilahare karşılanabilecek ve ‘Tarım Cebimde’ mobil 

uygulaması da en kısa sürede hizmete sunulacaktır. 

 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği 23 Eylül 2022 

tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan Talimat gereğince; 

 - Çiftçilerimiz ürün güncellemelerini 1 Eylül 2022- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bağlı bulundukları İlçe 

Müdürlüklerinden ve dilerlerse e- Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar 

yapabileceklerdir. 

 - İlk defa ÇKS’ye müracaat eden üreticilerimizin, bağlı bulundukları İl- İlçe Müdürlüklerine giderek başvuru 

işlemlerini yapması gerekmektedir. 

 - Her yıl istenen Çiftçi Belgesi sadece ilk başvurularda istenecektir. 

 - Çiftçilerimiz ürün değişikliklerini sadece Şubat ayı içerisinde yapabilecektir. 

           Bu hatırlatmalardan sonra, düzenlemenin üreticilerimizin işlerini kolaylaştıracağı umuduyla 2023 yılı üretim 

sezonunun bereketli olmasını diliyorum.” dedi. 
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