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 Değerli üreticilerimiz, 

 Havanın bahar görünümüne rağmen, takvime göre aslen kış mevsiminin ortalarını yaşadığımız şu günlerde, 

bir yandan da yeni üretim sezonu için pek çok üründe tarla ve ekim hazırlıkları başlamış durumdadır. 

 Soframızın baş tacı ekmeğin hammaddesi olan ve İlimiz tarımında önemli yer tutan Buğdayda içinde 

olduğumuz günler ekim zamanı olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda üreticilerimize ekim öncesi mutlaka 

toprak analizi yaptırmaları ve gübrelemeyi de bu analiz sonucuna göre yeteri kadar uygulanmalarını bir kez daha 

tavsiye ediyorum. Diğer bütün ürünlerde olduğu gibi, yetiştiricilerimizin sertifikalı tohum kullanmalarını ve çeşit 

seçiminde de verim ve kalite üzerinde belirleyici bir takım özelliklere dikkat etmelerini öneriyorum.  

 Üreticilerimize kadim bir uyarımız da TARSİM, yani Tarım Sigortaları konusunda olacaktır. Geldiğimiz 

noktada iklim değişikliklerinin etkisiyle sıkça görmeye başladığımız bir takım afetlerin, emek ve ürünlerimize zarar 

vermemesi adına tarım sigortası başvurularını henüz yaptırmamış olanların da başvurmasını ve bu kapsamda 

Bakanlığımızın, TARSİM aracılığıyla önümüzdeki yıl kapsama alınacak riskler, ürünler ve prim desteği oranlarını 

yeniden tespit ederek Devlet desteği payını artırdığını hatırlatmak isterim. Malumunuz olduğu üzere; Pandemi 

sonrasında patlak veren bölgesel savaş ve küresel kriz ortamında yaşanan üretim ve tedarik sorunları gıdanın ve 

tarımın önemini bir kez daha gözler önünne sermiştir. Dolayısıyla ürünlerimizi en az kayıpla sofralarımıza taşımak 

her zamankinden daha büyük önem arz etmektedir. 

 Tüm saha faaliyetlerimiz gibi gıda ve işletme denetimlerimiz aralıksız sürerken, bu yıl ilave olarak evcil 

hayvanlarımızın kimliklendirme ve çip uygulama işlemleri de 31 Aralık itibarıyla tamamlanmıştır. Yılsonu 

itibarıyla, 2022 yılı faaliyetlerimiz ve hedeflerde başarı oranımızı istişare ettiğimiz Yıl Sonu Değerlendirme 

Toplantımızı İlçe teşkilatlarımızla birlikte bu sene Bafra İlçemizde gerçekleştirdik. Yine, Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Eylem Planımızı da belirleyerek; hem mevcut durumun tespiti, hem de önümüzdeki dönem için 

alınabilecek önlemleri belirlemiş ve ajandamıza almış bulunuyoruz. 

 Bizler, inşallah Camia olarak önümüzdeki yıl da bütün bu karara bağlanan hedeflerin yazıda kalmaması ve 

sahaya yansıması için çalışıyor olacağız. Gücümüzü sizlerden ve bize yansıttığınız enerjinizden almaktayız. Hep 

birlikte, bol bereketli bir üretim yılı geçirmeyi diliyorum. 

                                                                                                                             İbrahim SAĞLAM 

                                                                                                                                   İl Müdürü 
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Samsun’da 66 Milyon 206 Bin TL’lik  
Yeni Bir Destekleme Ödemesi Üreticilerin Hesaplarında 

Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi, 

yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık yeni bir tarımsal 

destekleme ödemesinin, hafta sonu çiftçilerin 

hesaplarına aktarıldığını duyurdu. 

 Bakan Kirişçi, bu seferki ödemeler 

kapsamında; 646 milyon 890 bin 186 lira buzağı 

desteği, 564 milyon 751 bin 78 lira TMO alım prim 

desteği, 57 milyon 673 bin 685 lira bireysel sulama 

makine ve ekipman alım desteği, 54 milyon 50 bin 524 

lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 31 milyon 227 

bin 22 lira hayvan hastalıkları tazminatı desteği, 15 

milyon 786 bin 656 lira sertifikalı tohum kullanım 

desteği, 8 milyon 867 bin 500 lira et piyasası 

düzenleme desteği ve 2 

milyon 253 bin 194 lira 

uzman eller proje 

desteği verildiğini 

aktardı.  

 Bunlardan 

sadece buzağı desteği 

ödemelerinin iki dilim 

halinde ödeneceğini 

belirten Bakan Kirişçi; 

kimlik numarasının son 

hanesinin 0 ve 2 olanların 21 Ekim saat 18.00'den 

sonra, kimlik numarasının son hanesinin 4, 6, 8 

olanların da 28 Ekim saat 13.00'ten sonra 

desteklemelerin aktarılacağını kaydetti. Konuyla ilgili, 

İlimiz rakamlarına dair bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

 “Toplam 1 milyar 381 milyon 499 bin 845 

liralık tarımsal destekleme ödemelerinin büyük kısmı 

bu hafta sonu çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmış 

bulunuyor. Bu kapsamda Samsun İlimizde; 2002 Yılı 

TMO Alım Primi Desteği olarak Ekim ayında 989 

hububat üreticimize 16 milyon 241 bin 800 TL/ da 

destekleme ödemesi yapılmış ve böylelikle Samsun 

İlimiz genelinde (Temmuz ayından itibaren 3 seferde 

olmak üzere) TMO Alım Primi Desteğinden yararlanan 

üreticimiz toplamda 2 bin 604 ve ödeme tutarı da 47 

milyon 577 bin 590 TL/ da olmuştur. 

 Yine bu ödeme kapsamında İlimizde Hayvan 

Hastalıkları Tazminatı Desteği olarak toplamda 11 

milyon 955 TL ve Buzağı Desteklemesi olarak da 

Samsun İlimiz ve İlçelerinde yetiştiricilikle uğraşan 42 

bin 549 işletmedeki 88 bin 309 hayvan için toplamda 

37 milyon 960 bin 756 TL ödeme yapılmıştır. Kırsal 

Kalkınma Yatırımları kapsamında Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 14.2 Etap’ta 

48 yatırım sahibine 1 milyon 653 bin 468 TL hibeye 

esas tutar için 826 bin 734 TL hibe ödemesi 

yapılmıştır. 

 2022 Basınçlı Sulama Hibe Desteği Projeleri 

içinse İlimizdeki 2 başvuru ve 54 ha alanda, 351 bin 

014 TL hibeye esas mal alım tutarı için (% 50) 175 bin 

507 TL hibe tutarı hak sahiplerine ulaştırılmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.  
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İlimizde 16 Ekim Dünya Gıda Günü Etkinliği 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO)’nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim,  bizim de 

aralarında olduğumuz 150 ülkede Dünya Gıda Günü 

olarak kutlanmaktadır.  

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: “2022 

Dünya Gıda Günü, maalesef; sosyal- ekonomik- 

psikolojik etkileri halen devam eden Pandemi, 

bölgesel savaş ortamı, buna bağlı enerji ve gıda krizi, 

iklim değişikliği, artan fiyatlar ve uluslararası 

gerilimler dâhil olmak üzere çok sayıda küresel sorunu 

içinde barındıran bir yılda gerçekleşiyor. Tüm 

bunlarsa küresel gıda güvenliğini olumsuz etkiliyor.  

 Gelecek nesillere, sürdürülebilir kaynaklar ve 

daha iyi bir Dünya inşası yolunda bu zamana kadar 

önemli mesafe kat edilse de maalesef zor bir 

dönemden geçiyor olmamız bu çabaları ister istemez 

sekteye uğratmakta. Dünyada halen bazı topluluklar ve 

insanlar, bulundukları konum ve gelişmişlik seviyesi 

sebepli insanlığın gelişiminden, inovasyondan veya 

ekonomik büyümeden maalesef pay alamıyor.  

 Bu sebeple Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) 2022 yılının Dünya Gıda Günü 

temasını; ‘KİMSEYİ Arkada Bırakma’ (Leave NO 

ONE behind) olarak belirlemiştir. Ülkemiz genelinde 

düzenlenen etkinliklerle tüm Dünyada insanların 

yeterli ve eşit bir şekilde ihtiyacı olan gıdalara 

ulaşımının sağlanması konusunda bir farkındalık 

oluşturulmak istenmektedir. Daha güzel yarınlar için, 

bizler üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” 

dedi.   

 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliği 

çerçevesinde İlimizde düzenlenen programda; 

Kurumumuz Gıda & Yem Şube Müdürlüğü’nün de 

katılımıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Fuaye 

Salonu’nda gerçekleşen etkinliklerde 7. Sınıf 

öğrencilerimizin katılımı ile ‘bayat ekmekten pizza 

yapma yarışması’ düzenlendi. Çocukların bir yandan 

yaşıtlarıyla rekabetin keyfini sürüp eğlenirken, bir 

yandan da gıda israfı gibi hayati öneme sahip bir 

konuda bilinçlendiği etkinlik sonunda dereceye 

girenlere çeşitli ödüller verildi.  
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Doğadan Toplanan Mantarda  

Zehirlenmelere Dikkat !

“Eğer Mantarları İyi Tanımıyorsanız 

Kesinlikle Toplamayın ve Risk 

Almayın” 
 İçinde bulunduğumuz Sonbahar mevsimiyle 

birlikte, ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi 

Karadeniz Bölgesi ve Samsun’da da mantardan 

zehirlenme vakalarında artış kaydediliyor.  

Mantarlarla ilgili çok sayıda doğru bilinen 

yanlış olduğunu ve bunların da maalesef halen 

zehirlenme vakalarının yaşanmasına neden olduğunu 

kaydeden İl Müdürümüz İbrahim Sağlam; “Doğa 

mantarları konusunda yeterince bilgi sahibi 

olunmaması durumunda mutlaka kültür mantarları 

tercih edilmelidir. Hâlihazırda güvenle 

tüketilebilecek; kanlıca, kuzugöbeği, turuncu, sütlü 

türler, fındık tirmiti gibi bilinen mantarlarımız var. 

Ancak bunların içine de benzer zehirli türler 

karışabiliyor. Dolaysıyla, vatandaşlarımız, eğer 

mantarları iyi tanımıyorsa kesinlikle doğadan 

toplamamalı, bunun yerine kültür mantarı tercih 

ederek bu konuda risk almamalı.” dedi. 

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, 

konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede: “Doğa 

mantarları içinde tüketim kalitesi yüksek olanların 

yanında zehirlilerinin de bulunduğu gerçeği 

unutulmamalıdır. Yaklaşık 100’ün üzerindeki zehirli 

mantar türünden özellikle 10'ununun ciddi anlamda 

ölümcül olduğunu baştan hatırlatmak isterim. Bu 

bağlamda mantarları iyi tanımayan kişiler, yenilebilen 

türlerle zehirli mantarları kolaylıkla 

karıştırılabilmektedirler. Mevsim itibariyle de 

mantarların oldukça fazla olduğu bir dönemde 

olmamız hasebiyle, özellikle bulunduğumuz bu 

dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı çok 

dikkatli olunmalı ve dolayısıyla doğa mantarları 

sadece uzmanlar tarafından toplanmalıdır. Karadeniz 

Bölgesi olarak çok büyük bir mantar zenginliğimiz 

var. Ancak mantar toplarken, çok iyi tanıyıp bildiğimiz 

mantarları toplamamız gerekiyor.” dedi. 

Mantar yendikten sonra 2 saate kadar ortaya 

çıkan zehirlenme belirtilerinin sersemlik, uykuya 

meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve 

boyunda kızarma, nabızda artış, ağızda metal tadı, 

bulantı, kusma, terleme olduğunu ve 6 saat sonra 

gelişen zehirlenme belirtilerinin de bulantı, kusma, 

ishal, ateş, nabız artışı, karın ağrısı, karaciğer ve 

böbrek bozuklukları ile bu organlara bağlı belirtiler 

olduğunu aktaran Vali Dağlı; bu belirtiler görüldüğü 

an en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi 

çağrısında bulundu. 

Market ve pazarlardan alınan mantarların 

paketinde; Tarım ve Orman Bakanlığının izni, 

paketlendiği tarih, yer ve son tüketim tarihine dikkat 

edilmesi gerektiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. 

Zülkif Dağlı, şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda 

Hattının aranması gerektiğini kaydetti. 
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Bölgemizde Sıkça Zehirlenmeye Neden Olan Bazı 

Mantar Türleri; 

 Amanita phalloides (Evcik kıran, köy göçüren) 

Türkiye’de ölümcül zehirlenmelerin % 95’inin 

sebebidir.  

 Bölgemizde yaygın halde toplanan kuzu 

göbeğine çok benzer yalancı kuzu göbeği, kuzu göbeği 

ebesi, ekşi memet karıştırılabilir ve zehirlenmelere 

neden olabilir.  

Bölgemizde yaygın halde toplanan kanlıca mantarının 

zehirli türü olan yalancı kanlıca mantarı (omphalotus 

olearius) ile gerçek kanlıca mantarının (cantharellus 

cibarius) rengi ve lamelleri ile karıştırılabiliyor. 

Gerçek Kanlıca Mantarı  

Zehirli Kanlıca Benzeri Manta

Zehirsiz Kuzu Göbeği 

Çok Zehirli Yalancı Kuzu Göbeği k                                         İstiridye Mantarı 
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Hasat Sonrası Doğru Bakım ve Besleme İşlemleriyle 

Fındık Bahçelerinde Verim Artışı Mümkün 

Fındık üretiminde teknik ve kültürel 

uygulamaların aksatılmadan yerine getirilmesi verim 

ve kaliteyi artırmakta olup, fındık bahçelerinde 

bakım ve besleme işlemlerinin zamanında ve tekniğine 

uygun yapılması bu açıdan oldukça önemlidir. İçinde 

bulunduğumuz sürecin, fındık alanlarıyla ilgili bakım 

ve besleme faaliyetleri için en uygun zaman olması 

dolayısıyla bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: 

 “Fındık genellikle zahmetsiz bir ürün gibi 

kabul edilmekte ve hasat ve kurutma işlemlerinden 

sonra diğer hasat sezonuna kadar bu bahçelerde başka 

bir faaliyet olmadığı düşünülmektedir. Oysa emeksiz 

bir kazanç yoktur ve hasadın hemen ardından 

sonbaharla birlikte vakit geçirmeden bu bahçelerle 

ilgili bakım işlemlerine başlanılması gerekmektedir. 

Özellikle dönemsel Külleme ve Bakteriyel Yanıklık 

hastalıklarına karşı dip sürgünlerinin temizlenmesi, 

yere dökülen yaprakların toplanması, kuruyan, kırılan, 

Uçkurutan ve Dalkıran zararı olan dallar ile yanı sıra 

iç kısımda gölge oluşturulabilecek sürgünlerin de 

kesilerek bahçe dışına çıkarılması gerekmektedir.   

Bu bağlamda İl Müdürlüğümüzce 2022 yılında 

başlatılarak 2 yıl süre ile yürütülecek olan Fındık 

Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi 

hayata geçirilmiştir. Proje ile, fındık yetiştiriciliği 

yapılan 13 ilçemizdeki 500 mahallede, 1000 üretici ile 

ve 24 teknik ekibin kontrolünde seçilen Proje 

bahçelerinde; örnek çiftçiler marifetiyle, toprak 

analizine dayalı ve tekniğine uygun gübreleme, 

budama ve dip sürgün kontrolü yanı sıra Külleme, 

Bakteriyel Yanıklık, Dalkıran, Fındık Kurdu, yabancı 

ot gibi zararlı etmenlerle mücadele uygulamaları 

yapılarak fındık üreticilerinin gözlem yapmaları da 

sağlanmaktadır.” dedi. 

Hasat sonrası fındık bahçelerinde iyi bir 

budama, toprak tahliline göre yapılacak bitki besleme 

ve Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda 

planlanan bir hastalık- zararlı mücadelesi ile fındık 

bahçelerinde arzu edilen verim ve kalite artışının 

sağlanabileceği konusuna dikkat çeken İl Müdürümüz 

Sağlam; söz konusu projelerin yaygınlaştırılarak, 

İlimiz fındık verimi ve kalitesinin artırılması 

yönünde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini 

belirtmiştir. 
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Hayvan Kimliklendirme Sürecinde Sona Gelindi 
Bildiğimiz gibi Kedi, Köpek ve Gelinciklerin 

Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair 

Yönetmelik 26/2/2018 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler           

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ve sahipli kedi ve 

gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 

kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başlamış olup 

31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan sahiplerinin 

hayvanlarına çip ve kimlik işlemlerini tamamlamaları 

gerekmektedir. Konuyla ilgili bir 

açıklama yapan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

“Amacı; ‘hayvan 

hareketlerinin takibini ve 

hastalıklarının kontrolünü daha etkin 

düzeyde sağlamak’ olarak ifade edilen 

sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin 

dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi 

ve kayıtlarının tutulması işlemlerinde, 

mevcut sahipli hayvanlarımız için 

Bakanlığımızca belirtilen sürecin 

sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yönetmelik 

gereği ev hayvanı sahiplerinin, kedi, köpek ve 

gelinciklerine kimlik çıkartarak; doğum, ölüm, kayıp 

ve sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri İl ve İlçe 

Müdürlüklerimize süresi içinde 

bildirmeleri de zorunlu hale 

getirilmiştir. 

 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 

başlayan uygulama sürecinde, İl 

Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 

yaklaşık 20.000 adet mikroçip ve 

pasaport alım işlemleri 

gerçekleştirilmiş ve gerek İl- İlçe 

Müdürlüklerimiz, gerekse de 

serbest çalışan veteriner hekimler 

tarafından kimliklendirme 

işlemleri yürütülmüş olup 

30.04.2021 tarihinde Samsun Sinop Veteriner 

Hekimler Odası ile ilgili protokol imzalanmıştır. 

Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar ilimiz 

genelinde 5.888’i kedi ve 6.322’si köpek olmak 

üzere toplam 12 bin 210 hayvana mikroçip 
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uygulanarak Bakanlığımızın 

PETVET sistemine kayıt işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 Mikroçip uygulamasıyla, 

Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne 

(PETVET); hayvanın adı, 

pasaport numarası, türü, ırkı, 

cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, 

hayvan sahibinin adı, bulunduğu 

il, ilçe, köy/ mahalle bilgileri ile 

acil durumda ulaşılabilecek kişi 

bilgileri, hayvana ait aşı bilgileri 

ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri de kayıt 

altına alınmaktadır. Ayrıca sahip değişikliği, kayıp ve 

ölüm bildirimleri de sisteme kaydedilmektedir. 

 Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi 

içinse; Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi ve yurt 

dışından ithal edilmiş hayvanlar için ise İthalat 

Belgesinin bir örneği ve varsa pasaportu ile 60 (altmış) 

gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, İl/ İlçe 

Müdürlüklerine ya da Bakanlıkça yetki verilmiş 

kurum/ kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvurur. 

Yetkili veteriner hekim tarafından veri tabanı ve 

pasaportuna, sahip değişikliği işlenir. İthal hayvanlar 

için de yeni pasaport düzenlenir. 

 Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları 

tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilmesi 

halinde, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa 

hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden 

itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde İl/ İlçe 

Müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim 

tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri 

tabanına kaydedilir.  

     Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 (otuz) 

gün içerisinde ve kaybolması halinde de 7 (yedi) gün 

içerisinde ev hayvanı sahibi durumu İl/ İlçe 

Müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/ 

kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirir. Yetkili 

veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri 

tabanına işlenir. 

Bu bağlamda, halen kimliklendirme işlemlerini 

yaptıramamış olan kedi, köpek ve gelincik 

sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar İl/ İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüklerimize veya Serbest 

Veteriner Hekimlere  başvurması gerekmektedir.  

Bu yılsonuna kadar kedi ve köpeklerini 

kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayanlara 

5199 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereği 2023 yılı 

için 3 bin 642 lira idari para cezası uygulanacaktır 

(Doğa Koruma ve Milli Parklar uygulayacak). 

1 Ocak 2023 yılından itibaren yeni doğan ev 

hayvanlarının kimliklendirme çalışmaları ise 2023’ün 

ilk 6 ayı içinde tamamlanma şartıyla devam 

edecektir.” dedi.  
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İlimizde Buğday Ekim Süreci 
 

Her türlü toprak ve iklim koşullarına rahatlıkla 

uyum sağlayabilen ve Dünyanın hemen her tarafında 

yetiştiriciliği yapılan Buğdayın Ülkemizde 55 milyon 

432 bin 967dekar alanda üretimi yapılmaktadır. 

İlimizde ise 963 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılan 

üründe, içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla 

ekimler devam etmektedir. Komuyla ilgili bir 

açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

 “Başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda 

ve sanayi sektöründe kullanılan buğday nemden 

hoşlanmayan bir serin iklim tahılıdır. Gelişiminin ilk 

devrelerinde (çimlenme, kardeşlenme evereleri) 

yüksek sıcaklıktan hoşlanmaz. Döllenme ile birlikte, 

düşük nem ve yüksek sıcaklık tanenin niteliğini 

yükseltir. Gelişme dönemine uygun dağılmış 500 mm 

bir yağış maksimum verim için yeterli olup bitkinin su 

ihtiyacı çeşide ve bulunduğu toprak yapısına bağlı 

olarak değişmektedir.  

 Ekimin geç yapılması; çimlenme ve çıkışı 

geciktirerek ürün miktarının ve kalitesinin düşmesine 

yol açar. Bunun yanı sıra ekimin çok erken yapılması 

halinde de bitkiler erken sapa kalkma belirtisi 

gösterebilirler ve bu bitkilerde ileride oluşabilecek 

soğuklardan zarar görme riski verim düşüklüğüne 

neden olabilir. Bundan dolayı Buğdayın ekim 

zamanın iyi ayarlanması gerekir ve içinde 

bulunduğumuz günler İlimiz için uygundur. 

Buğday için en uygun topraklar, drenajı yeterli olan 

derin killi- tınlı topraklardır. 

 İlimizde ekimleri halen devam eden Buğday 

tarımında iyi bir sonuç almak istiyorsak; öncelikle 

üreticilerimiz iyi bir toprak hazırlığı yapmalıdır ki 

burada erozyona yol açmayacak toprak işleme 

yöntemlerinin uygulanması 

önemlidir. Bunun için de 

eğimli arazilerde eğim 

yönüne dik toprak işleme 

yapılmalı ve toprak işlemede, 

toprağı altüst etmeyen ve 

devirmeyip alttan işleyen 

aletler kullanılmalıdır. 

Ekimden önce kazayağı + 

tırmık takımıyla ikileme 

yapılıp iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. 

 Bölgenin iklim ve toprak yapısı başta olmak 

üzere çeşidin kalitesi, hastalık ve zararlılara karşı 

dayanıklılığı, kışa kurağa toleransı gibi tarımsal ve 

teknolojik özelliklerine dikkat etmenin yanı sıra 

çeşidin yüksek vasıflı olması yani sertifikalı 

tohumluğunu kullanmamız gerekmektedir. Sertifikalı 

tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyeti vardır. 

Yani tarlaya attığınız her tohum çimlenir. Bu sayede 

ürün kuvvetli bir gelişme gösterir, bu da bazı bitkilerde 

dekara ekilecek tohum miktarında % 25'e varan verim 

artışı ve tasarruf sağlayarak tohum maliyetini düşürür 

ve böylelikle üreticiye kazanç sağlar.” dedi



SAMTİM 78 

 

10 
 

 “Fındık Alanları Teknik Uygulamalarla İyileşiyor” 

Proje Eğitim Toplantısı Çarşamba’da Yapıldı 
 

Samsun İlimizde yürütülmekte olan Fındık 

Alanları Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi 

kapsamında; Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, 

Asarcık, Ayvacık ve Terme İlçe Müdürlüklerimizde 

görevli teknik elemanlarımıza yönelik olarak bir 

eğitim gerçekleştirildi. 

27.10.2022 tarihinde Çarşamba İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğümüz ev sahipliğinde düzenlenerek; 

sabahki bölümü Çarşamba Halk Eğitim Merkezi 

Toplantı Salonunda teorik olarak ve öğleden sonraki 

kısmı ise Çarşamba İlçesi Mahmutlu Köyü üretici 

bahçesinde İlçe teknik elemanlarımıza yönelik 

uygulamalı olarak gerçekleştirilen Eğitim, 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 

Üyeleri Prof. Dr. Ümit Serdar ve Prof. Dr. Rıdvan 

Kızılkaya tarafından verilmiştir.  

Proje hakkında bir açıklama yapan İl 

Müdürümüz İbrahim Sağlam; Türkiye’nin, Dünya 

Fındık üretiminin % 65’ini ve ihracatının da % 70’ini 

tek başına karşıladığını ve bu anlamda Fındığın 

Ülkemiz için çok önemli ve stratejik bir tarım ürünü 

olduğunu vurguladığı konuşmasında: “İlimizin, 2022 

yılı itibarıyla toplam 1.203.629 dekarlık alanda 

112.301 ton üretim ile Ülkemiz üretiminde % 16’lik 

payı bulunmakta ve Türkiye’de üretim olarak 2. 

sırada yer almaktadır. 

Bakanlığımızın desteklediği stratejik 

ürünlerden olan Fındıkta, 2021 yılında 33.635 

üreticiye, 494.924,297 da alanda 84.137.130,49 TL 

alan bazlı destekleme ödemesi yapılmıştır. Türkiye’de 

ortalama dekara fındık verimi 90 kg civarında olup, 

İlimizde bu rakam Türkiye ortalamasının biraz 

üzerinde olmasıyla birlikte halen daha verimliliğin 

istenen düzeyde olmadığını ve ancak yetiştiricilikle 

ilgili doğru teknik uygulamalar sayesinde 

verimliliğin artırılmasının mümkün olabileceğini 

söylemek yanlış olmaz. 

İşte bu kapsamda, Eylül 2022 ve Eylül 2024 

tarihleri arasını kapsayacak 

şekilde 2 yıl olarak planlanan bu 

Projemiz ile; Fındık yetiştiriciliği 

yapılan 13 ilçemizde, 500 

mahallede oluşturulacak örnek 

fındık bahçelerinde en az 1.000 

fındık üreticisiyle hedeflenen 

verim ve kalite artışının 

sağlanması planlanmıştır. Proje 

kapsamında kullanılacak alet- ekipman ve makine 

temin ihalesi İl Müdürlüğümüzce 23.02.2022 tarihinde 

yapılmış ve Projenin toplam bütçesi 451.199 TL olup 

Fındık üretimi yapılan 13 ilçemize de alet- ekipman 

dağıtımı yapılmıştır.” dedi. 
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Samsun’da Yerli ve Milli  

Buğday Çeşitleri Yaygınlaşıyor 
Tarım Arazilerinin Kullanımının 

Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Yerli ve Milli 

Buğday Çeşitlerimizin Yaygınlaştırılması ile ilgili 

Buğday Dağıtım Töreni, 14.10.2022 tarihinde 

Havza’da gerçekleştirilerek Havzalı üreticilere (% 75'i 

hibe olmak üzere) Buğday Tohumları teslim edildi. 

 Toprak Mahsulleri Ofisi Havza Ajans 

Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende, 80 çiftçiye 

yaklaşık bin dekar alanda üretmesi için 420 çuval 

buğday tohumu verildiği Proje ile; Araştırma 

kuruluşlarınca geliştirilerek tescil ve sertifikalandırma 

aşamalarından geçmiş yerli ve milli buğday tohumu 

çeşitlerinin üreticilere ulaşmasının sağlanması yanında 

buğday üretim miktar ve kalitesini artırmak 

amaçlanmaktadır. 

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim Sağlam, tohumların % 75'inin 

hibe % 25 çiftçi katkısı ile teslim edildiğini söyleyerek, 

Havza'da çiftçilerin yeniliklere açık olduğunu belirtti. 

İl Müdürümüz Sağlam; İl Müdürlüğümüzün yürütmüş 

olduğu 'Kanola Can Bula' projesi kapsamında Havzalı 

çiftçilerimiz rekor kırarak yaklaşık 1.700 dekar Kanola 

ekimi gerçekleştirdiklerini ve yine Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 

yaklaşık 1 milyon 500 bin TL bütçeli projeleri hayata 

geçirdiklerini ifade ettiği konuşmasının devamında: 
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“Bugün burada, Tarım Arazilerinin 

Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 

Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerimizin 

Yaygınlaştırılması ile ilgili bir Tohum Teslim 

Törenimiz oldu. Bu Proje, Samsun İlimizde toplam 1.5 

milyar TL bütçeli bir Proje olup, 104 ton kadar bir yerli 

buğday tohumumuzu bugün burada Havza’da 

çiftçilerimize teslim etmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz 

yıl içerisinde rekolte tahminlerimiz Samsun’da 963 

bin dekar alanda gerçekleşirken bu yıl ise toplam 1 

milyon dönüme yakın bir arazide ekim yaptık.  

 Verimler bu yıl çok güzel ve yaklaşık 400 bin 

ton kadar bir gerçekleşme oldu. İnşallah 2022 

üretimini de göreceğiz. Biz bu Proje ile yerli ve milli 

tohumlarımızın hem demonstrasyon amaçlı ve hem de 

verim bakımından denenerek dönüme 600- 700 kg 

alınmış çeşitlerimizi bugün çiftçilerimize teslimini 

gerçekleştirdik. Sadece sahil kesimde değil, bu 

Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik, Asarcık gibi 

ilçelerimizde toplam 104 ton tohumumuzu, 440 

çiftçimize ulaştırdık. Baktığımızda 2021 yılı için 48 

milyon 400 bin TL destek vermişiz ancak bu rakam 

2022 üretim döneminde çok daha fazla olacaktır diye 

düşünüyorum.  Sözlerimi bitirirken bol bereketli bir 

sezon diler, emeği geçen herkesi tebrik ederim.” dedi 

Tarımsal üretimi artırmak, üreticilerimizi 

desteklemek amacıyla Yerli ve Milli Buğday 

Çeşitlerimizin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında; 

Samsun’un Vezirköprü, Havza, Kavak, Lâdik ve 

Asarcık ilçe mahallelerinde 

ikamet eden takriben 440 

üreticiye 5 bin 240 dekar 

alanda uygulanmak üzere 

toplam 1 milyon 504 bin 778 

TL’lik bütçenin % 75’i 

Bakanlık tarafından, % 25’i de 

üretici katkısı olmak üzere 

toplam 104 bin 800 kg tohum 

desteği sağlanırken, 

desteklerin devam edeceği 

bildirildi.  

Ayrıca Samsun’da; 

Mazot Gübre ve Ek Gelir desteği olarak 444 bin 159 

da alan için 40 milyon 862 bin 628 TL, Fark Ödemesi 

olarak 153 bin 323 da alan için 6 milyon 606 bin 168 

TL ve Sertifikalı Tohum Desteği olarak da 62 bin 235 

dekar alan için 995 bin 769 TL ödenmiş olup, 

toplamda buğday için 48 milyon 464 bin 565 TL 

destekleme ödemesi yapıldı.  

Yerli ve Milli Buğday Çeşitlerimizin 

Yaygınlaştırılması Projesi kapsamındaki Buğday 

Tohumluğu Dağıtım Törenine İl Müdürümüz İbrahim 

Sağlam'ın yanı sıra Havza Belediye Başkan Vekili 

Hayrettin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, 

MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza İlçe Tarım 

Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Toprak Mahsulleri 

Ofisi Ajans Amiri Selçuk Göktaş, Havza Ziraat Odası 

Başkanlığı Genel Sekreteri Murat Yıldırım ile 

üreticiler katıldı. 
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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 

 Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar  

İşletme Ziyaretleri 
 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim 

Sağlam ve beraberindeki ekip tarafından, Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 

çerçevesinde 14.2. Etap’ta desteklenen işletmelerin 

yerinde incelenmesi amaçlı Bafra İlçesine bir ziyaret 

gerçekleştirdi.  

 İl Müdürümüze, Kırsal Kalkınma ve 

Örgütlenme Şube Müdürü Orhan ŞANLI, Bafra İlçe 

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet GÜREŞ ile İl Proje 

Yürütme Biriminde görevli personelin eşlik ettiği 

ziyarette; İlimiz Bafra İlçesinde, söz konusu Ekonomik 

Yatırımlar Programı çerçevesinde destekleme alan 

Madenoğlu Pirinç Fabrikası, Bereket Pirinç Fabrikası 

ve Hars Tarım A.Ş. ye ait 5 dekar sera yerinde 

görülmüştür. 

           Bakanlık tarafından hibe programına 

alınarak desteklenen tesislerde; tarımsal ürünlerin 

işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ile ilgili 

makine ve ekipmanın tarımsal sanayide 

kullanılmasından ve tarım ürünlerimizin katma değeri 

yüksek ürünlere çevrilerek gerek üreticilerimize ve 

gerekse ekonomiye sağladığı katkıları yerinde 

görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun 

İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

 “Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü’nce 2006 yılında 

uygulanmaya başlayan Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 

Projesi çerçevesinde; Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, 

Paketlenmesi, Depolanması, Ahır İnşaatları, Modern 

Seralar, Bitkisel ve Hayvansal Orjinli Gübrelerin 

İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması ile 

Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri, Su Ürünleri 

İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması ile ilgili 

gerek yeni tesis yapımlarına ve gerekse mevcut 

tesislerin teknoloji yenileme ve kapasite arttırmalarına 

yönelik Yatırım Projeleri kapsamında Samsun 

İlimizde bugüne kadar toplam 179 adet işletmeye 

yaklaşık 50 milyon 125 bin TL hibe ödemesi 

yapılmıştır.  

Ben burada, başta karşılıksız destekleri için 

Bakanlığımıza ve sonrasında emeği geçenlere 

teşekkürlerimi iletirken, böyle çalışkan ve cesur 

girişimcilerimizin de sayısının artmasını temenni 

ediyorum.” dedi       
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Kuduz Hastalığına Karşı Yaban Hayvanlarına 

Havadan Aşılama Çalışmasında  

7. Aşılama Programı Başlıyor 
 

Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, 

doğal yaban hayatında Kuduz Hastalığı ile mücadele 

amacıyla, " Türkiye' de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini 

" isimli bir Avrupa Birliği Projesini uygulamaya 

koymuştur.  

Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım 

ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam “Proje 

kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının 

yoğun olarak görüldüğü 225.000 Km² alanda 3 yıl 

süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama 

çalışması yürütülmektedir. Aşılama Programının 

3.Faz 1. Kampanya aşılama çalışmaları 

tamamlanmıştır. 2022 yılı 3. Faz 2. Aşılama 

Kampanyası kapsamında aşı atım işine, 15 Şubat 2022 

tarihinden itibaren başlanılmış ve 29 Nisan 2022 

tarihinde tamamlanmıştır. 

İlimiz merkez ve ilçelerinde, proje kapsamında 

yapılacak çalışmalar ve kuduz hastalığı hakkında 

vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve 

kamu sağlığı açısından önem arz etmektedir. İlimizde 

yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri 

atılacaktır.  Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik 

hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile 

aşılanması planlanmıştır. 

Proje kapsamında Köprü Kampanya şeklinde 

yapılacak olan son 7. Kampanya aşılama çalışmalarına 

14 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlanması 

planlanmaktadır. Vatandaşların, havadan atılan Baitler 

(aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamaları, 

özellikle çocukların bu aşılı yemlere dokunmamaları, 

kapsülün içindeki aşı göze veya ciltteki açık bir yaraya 

temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile 

yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat 

etmesi gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde 

bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı 

yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince 

köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin 

köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. 

Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde 

bulunması halinde, direk temastan kaçarak eldiven 

veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için 

bir veteriner hekime veya sağlık Kuruluşuna 

götürmeleri gerekmektedir. “ dedi.
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla 

İl Müdürlüğümüzde Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyeti 

‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve 

Haftası’ kapsamında, 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 

14:00'de İl Müdürlüğümüz Zirai Karantina 

Müdürlüğü toplantı salonunda personelimize yönelik 

bir eğitim ve bilgilendirme çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

‘İnsan hakları, eşitlik ve özgürlük’ konularında 

Samsun Barosu İnsan Hakları Komisyon üyesi Av. 

Sevgi Çetin tarafından verilen eğitim yoğun bir 

katılımla gerçekleşmiştir. Etkinlikte 

katılımcı  personele; insan onurunu temel alarak insan 

haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit 

muamele görme hakkının güvence altına 

alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden 

yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler 

doğrultusunda gösterilen faaliyetler, kötü muameleyle 

etkin mücadele etme ve bu konuda ulusal önleme 

mekanizması, insan haklarına saygı gösterilmesi, 

bireylerin haklarını bilmesi- kullanması ve koruma 

bilincinde olması gibi konularda bilgilendirmeler 

yapılmış ve akabinde soru- cevap bölümüyle eğitim 

tamamlanmıştır. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: 

“Bildiğimiz gibi 10 Aralık tarihi tün Dünyada her yıl 

İnsan Hakları Günü ve akabindeki hafta da İnsan 

Hakları Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler İl 

Müdürlüğümüz olarak, hem personelimizle 

münasebetlerimizde ve hem de üreticilerimizle sürekli 

bir arada olmamız sebebiyle, insan ilişkilerinde bizim 

için ayrıca önem arz eden bugünü sözde anmak 

istemedik ve konuyu uzmanından dinleyelim istedik. 

Bu bağlamda, anlamlı ve faydalı bir eğitim olduğunu 

gözlemlediğim çalışma için Samsun Barosu İnsan 

Hakları Komisyon üyesi Av. Sevgi Çetin’e kurumum 

ve kendi adıma teşekkürlerimi sunar, insan hakları- 

onuru ve eşit muamele önceliklerimizin bir kenara 

itilmediği nice mesailer diliyorum.” dedi. 
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Bafra da Kırmızılahana Hasadı  

Yüz Güldürüyor 
Sebze üretimi açısından Ülkemizde önemli bir 

paya sahip olan Samsun İlimizde, kışlık sebze 

hasadının tüm hızıyla devam ettiği Bafra İlçemize bir 

ziyaret gerçekleştirerek Kırmızılahana hasadını 

yerinde inceleyen İl Müdürümüz İbrahim Sağlam 

konuyla ilgili yaptığı açıklamasında:    

 “İlimiz sebze üretiminde, Lahana % 34’lük pay 

ile 1’inci sırayı almakta olup, Lahana grubunda 

bulunan Kırmızılahanada Samsun İlimiz; 25 bin 750 

dekar alanda 128 bin 195 tonluk üretim miktarıyla 

Türkiye Kırmızılahana üretiminin % 63’ünü tek 

başına karşılamakta ve bu üretimin % 100’üne 

yakını da Bafra ilçemizde gerçekleştirilmektedir.  

 Kırmızılahana dekara yaklaşık 5 ton kadar 

verim vermekte olup içinde bulunduğumuz 2022 yılı 

itibarıyla halde 4- 5 TL olarak fiyat bulmakta, pazarda 

ise satış fiyatı 8- 10 TL’ye ulaşmaktadır. Dolayısıyla 

dekara maliyeti 9.493 TL olan ürün, hale satış yapan 

üreticilere bile 15.500 TL gibi bir kar 

bırakmaktadır.  

 Yaklaşık 485 bin TL bütçeli İTU ile İhracata 

Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında içinde 

bulunduğumuz 2022 yılının sonbahar mevsiminde 

Kızılırmak Deltası’nda 275 dekar alanda 825 ton 

üretimi kapsayacak bir kışlık sebze fidesi temini Proje 

bütçesinden sağlanmıştır.   Ayrıca, Kasım ayı 

içinde Samsun İli Kışlık Sebze Yetiştiriciliğini 

Geliştirme Projesi ile Türkiye Tarım Havzaları Üretim 

ve Destekleme Modeli kapsamında 493 bin TL 

değerinde 625.000 adet kışlık sebze fidesi (brokoli) 

250 dekar alanda üretilmek üzere Proje bütçesinden 

temin edilerek, Çeltik üretimi desteklenen Bafra 

Ovası’ndaki Bafra İlçemiz mahallelerinde ikamet 

ederek aynı zamanda Çeltik Tarımı yapan üreticilere 

teslim edilmiştir. 

 Bu materyal 

temini ve desteklerinin 

yanı sıra, sebze 

üreticilerimiz; ilgili 

personelimizin teknik 

desteği ve sahada 

yapılan eğitim- yayım 

çalışmalarıyla 

desteklenerek, Çeltik 

üretiminde ikinci ürün 

olarak ihracata yönelik 

kışlık sebze üretimi yapılması teşvik edilerek, 

üreticilerin verim ve gelirlerinin artırılması ile 

bölgesel kırsal kalkınma amaçlanmaktadır.  

 Yine bu Proje ile İlimizde ihracata yönelik 

Brokoli üretimi yapılarak kışlık dönemde atıl vaziyette 

kalan Çeltik alanlarının üretime dâhil edilmesi 

hedeflenmiştir. Bizler Bakanlığımızın “Sen Üret 

Yeter” sloganı çerçevesinde, her türlü desteğimizle 

üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi 

bildirir, bol bereketli bir hasat dileriz.” dedi. 
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2022 Yılı Bitki Sağlığı Program Değerlendirme  

ve 2023 Yılı Program Toplantısı Gerçekleştirildi 

İl Müdürlüğümüz Toplantı salonunda, 

03.11.2022 tarihinde; Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim Sağlam, Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, 17 İlçe Müdürü ile 

İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanların 

katılımıyla 2022 Yılı Bitki Sağlığı Programı 

Değerlendirme ve 2023 Yılı ProgramTtoplantısı 

düzenlenmiştir. 

Toplantıda konuşan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: “İl ve İlçe 

Müdürlüklerimizce, 2022 yılında Bitki Sağlığı 

Uygulama Programımız kapsamında 2022 yılının 

Bitki Sağlığı Eğitim ve Farkındalık Yılı ilan edilmesi 

sebebiyle üretici eğitimlerine ağırlık verilmiştir. 

Yapılan bu eğitim çalışmalarıyla toplam 346 

toplantıda 3879 çiftçi eğitilmiştir.  

Bu doğrultuda, İl Müdürlüğümüzce Çeltik ve 

Fındıkta 7 Adet Çiftçi Tarla Okulu düzenlenmiştir. 

Düzenlenen Tarla Okulları ile çiftçilerin tarladan 

sofraya kadar geçen süre içerisinde Entegre Mücadele 

prensipleri doğrultusunda Pestisit kullanımı 

hakkında farkındalık oluşturarak, çevre ve doğal 

dengenin korunması ve sürdürülebilir tarım 

bilincinin oluşması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Canik İlçesinde yapılan surveylerde; Çekirge 

popülasyonun yoğunluğu tespit edilmiş ve ilaçlı 

mücadele Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde 

yapılmıştır. 

Ülkemizde görülmeyen veya sınırlı olarak 

yalnızca belirli bölgelerde görülen 14 

hastalık ve zararlı için de Özel Sürvey 

Çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada 3 

konuda  (Çiçek ve Meyve Monilyası, 

Kivi Bakteriyel Kanser, Batı Mısır Kök 

Kurdu olmak üzere) İlimizde ari alan 

çalışmaları devam etmektedir. 

 İlimiz tarımsal üretiminde önemli yer 

tutan ürünlerden en yüksek verimin 

alınması için hastalık ve zararlıların 

kontrol altında tutulması gerekmektedir. İl 

Müdürlüğümüzce bu kapsamda 72 farklı hastalık ve 

zararlıda arazi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 

Erken Tahmin ve Uyarı cihazları ile hastalık ve 

zararlılar takip edilerek gerekli uyarılar yapılmış olup, 

bundan sonraki yıllarda da istasyonlar etkin bir 

şekilde kullanılmaya devam edecektir.” dedi 

Konuşmanın ardından İlçe Müdürlüklerimizde 

konuyla ilgili faaliyet gösteren teknik personelimiz, 

2022 yılı Bitki Sağlığı Çalışmaları hakkında 

sunumlarını gerçekleştirdiler. Akabinde ‘soru- cevap’ 

şeklinde devam eden toplantıda; görüş, öneri ve sorular 

muhataplara iletilerek görüşülürken aynı zamanda 

İlimizde 2023 yılında uygulanacak Bitki Sağlığı 

konuları da karara bağlanmıştır.
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Fındık Bahçelerinde  

Budama Faaliyetleri Devam Ediyor

Bildiğimiz üzere Fındık Bahçeleri Teknik 

Uygulamalarla İyileşiyor Projesi kapsamında, Fındık 

Yetiştiriciliği yapılan İlkadım, Atakum, 

Ondokuzmayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent, Canik, 

Tekkeköy, Çarşamba, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ve 

Terme ilçelerimizde budama faaliyetleri içinde 

bulunduğumuz dönem itibarıyla hız kesmeden devam 

etmektedir. 

Sahada yapılan çalışmaların bir yenisi 

Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev 

sahipliğinde düzenlenirken törene; Tekkeköy 

Kaymakamı Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkanı 

Hasat Togar, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam, Tekkeköy İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Murat Erdoğan, Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal ile konu sorumlusu 

teknik elemanlar katılım sağlamışlardır. Tekkeköy 

İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Fındık Proje Bahçesinde 

yapılan saha çalışmasına Yeşilyurt Mahallesi sakinleri 

ve çevre mahallelerden gelen üreticiler de iştirak 

etmişlerdir.   

Fındık üreticilerine, konu uzmanlarınca; hasat 

sonu fındık bahçelerinde yapılması gereken teknik 

uygulamalardan biri olan budamanın nasıl ve neye 

göre yapılacağının uygulamalı bir şekilde anlatılarak, 

bahçelerde bu dönemde görülebilecek hastalık ve 

zararlı mücadeleleri konularında da tavsiyelerde 

bulunulan etkinlikte bir konuşma yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

“Ülkemiz, Dünya Fındık üretiminin % 65’ini 

ve Dünya Fındık ihracatının ise % 70’ini tek başına 

karşılamakta olup dolayısıyla da Fındık ülkemiz için 

çok önemli ve stratejik bir tarım ürünüdür. Samsun 

İlimizin, 2022 yılı itibarıyla; toplamda 1 milyon 206 

bin 479 dekarlık bir alanda 112 bin 301 ton üretim 

miktarı bulunurken, Ülkemiz Fındık üretiminde 

yaklaşık % 15’lik bir paya sahiptir. Üretim sıralaması 

olarak İlimiz Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır. 

Fındıkta 2021 yılında 33 bin 635 üreticiye, 494 bin 

924 da alanda 84 milyon 137 bin 130 TL alan bazlı 

destekleme ödemesi yapılmış ve bu stratejik 

ürünümüz; gerek maddi yönden ve gerekse de bizlerin 

teknik anlamdaki çabalarıyla desteklenmeye devam 

edilecektir.” dedi.  

Türkiye’de ortalama dekara fındık veriminin 

dekara 90 kg civarında olduğunu ve Samsun İlimizde 

bu miktarın Türkiye ortalamasının biraz üzerinde 

olmasıyla birlikte verimliliğin halen daha istenen 

düzeyde olmadığını ifade eden İl Müdürümüz Sağlam; 

yetiştiricilikle ilgili doğru teknik uygulamalar 

sayesinde verimliliğin artırılmasının mümkün 

olabileceğine dikkat çekmiştir.
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İlimizde Zeytin Üretimi Meyvelerini Vermeye Başladı 

 

Bildiğimiz üzere, İlimizde Zeytin Tarımını 

tekrar canlandırmak amacıyla Vezirköprü, Yakakent, 

Alaçam, Bafra, Ondokuzmayıs, Atakum ve İlkadım 

İlçelerimizde; 2020 yılında bin 500 adet, 2021 yılında 

6 bin adet ve 2022 yılında 7 bin 800 adet olmak üzere 

toplamda 15 bin 300 adet Gemlik çeşidi Zeytin 

fidanı yaklaşık 510 dekar alana dikilmiştir. 

 Bu bağlamda zeytin hasadı sonrası, 02.11.2022 

Cuma günü Vezirköprü İlçesine bağlı Türkmen 

Mahallesi’nde konuya ilgi duyan üreticilerimize 

yönelik olarak, İl Müdürlüğümüze bağlı Gıda ve Yem 

Şube Müdürlüğü personelinin de katkılarıyla OMÜ 

Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet 

Hilmi Çon tarafından Salamura Eğitimi verilmiştir. 

Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Vezirköprü 

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe 

Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya’nın da hazır 

bulunduğu etkinlikte bir konuşma yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

 “Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanı 

bulmuş olan Zeytin; 81 ilimizin 41’inde, 843 ilçemizin 

de 270’inde üretimi yapılan bir ürün olup Ülkemizde 

en az zeytin yetiştirilen bölge bizim de içinde 

bulunduğumuz Karadeniz Bölgesidir. TÜİK verilerine 

göre, 2021 yılında Samsun’da 251 dekar alanda 43 ton 

Sofralık Zeytin üretimi ile ürünün yukarıya doğru bir 

ivme kazandığı bilgisi ile bu değerin 7 yılın sonunda 

katlanarak büyüdüğünü inşallah göreceğiz. Bu 

doğrultuda, İlimizde Zeytin Tarımını tekrar 

canlandırmak amacı ile Vezirköprü, Yakakent, 

Alaçam, Bafra, Ondokuzmayıs, Atakum ve 

İlkadım ilçelerimizde 2020 yılında bin 500 adet, 

2021 yılında 6 bin adet ve 2022 yılında 7 bin 800 

adet olmak üzere toplamda 15 bin 300 adet 

Gemlik çeşidi Zeytin fidanı yaklaşık 510 dekar 

alana dikilmiştir. 

 Bu Projelerle; Samsun İlimizde tütün- buğday 

üretimi yapılması zor meyilli alanlarda, 

makinalı tarıma uygun olmayıp ortalama buğday 

verim değerleri düşük olan ve rakım- yağış- 

iklim istekleri yönüyle ekonomik olarak zeytin 

üretimi yapılabilecek şehir merkezlerine uzak 

alanlardaki üreticilerimize daha kazançlı bir alternatif 

ürün olarak Zeytin Yetiştiriciliğini teşvik etmek, bu 

sayede üreticinin gelir ve kazancını artırmak 

amaçlanmaktadır. Bu minvalde, kurulacak 

zeytinlikler; fidanların dikiminden ekonomik getirinin 

oluştuğu verim çağına gelinceye kadar İl/ İlçe 

Müdürlüğü teknik personelince izleme, takip ve eğitim 

çalışmaları sürdürülecek olup, hasat ve hasat sonrası 

ürünün salamura tekniği gibi eğitimleri de Proje 

dâhilindedir.  

Konuyla ilgili olarak OMÜ Gıda Mühendisliği 

Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon Hocamız 

birazdan detaylı teknik bilgiyi ileteceklerdir. Eğitimin 

şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor.” dedi. 
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2022 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri  

Uygulama Tebliği Yayınlandı 

19/10/2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yürürlüğe konulan ve 2022 Yılında Yapılacak 

Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak 

Desteklerine İlişkin Karar'da yer alan Hayvancılık 

Desteklemelerine İlişkin Usul ve Esasları Kapsayan 

Tebliğ 12.11.2022 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Konu ile ilgili bir açıklama 

yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim Sağlam: "Bu 

Tebliğin amacı; Ülkemiz 

hayvancılığının geliştirilmesi ve bu 

alanda sürdürülebilirliğin 

sağlanması, hayvancılık 

politikalarının etkinliğinin 

artırılması, yerli hayvan genetik 

kaynaklarının yerinde korunup geliştirilmesi, 

kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla 

mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için 

yetiştiricilerin desteklenmesi olarak özetlenebilir. Bu 

kapsamda İlimizde uygulanacak desteklemelerse 

aşağıdaki gibidir; 

 Buzağı/ Dişi Manda/ Malak Desteklemesi; 

programlı aşıları tamamlanmış 4 ay ve üzeri yaşta, 

ilkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya son iki 

buzağılama arası süre en fazla 600 gün olan ineklerin 

doğan buzağılarına 500 TL/ baş, suni 

tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli 

boğaları ile tabii tohumlamasından doğan buzağılarına 

ise 700 TL/ baş ödenir. Soy kütüğüne kayıtlı 

buzağıların ilave desteklemesi Bakanlıkça 

belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda 

yapılır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave 

desteklemesi Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve 

şartlar doğrultusunda yapılır. Döl kontrolü 

kapsamındaki boğalardan suni tohumlamadan doğan 

buzağılardan ilave 100 TL/ baş destek ödenir. Dişi 

mandalara 500 TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı 

mandalara ilave 300 TL/ baş, programlı aşıları 

tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklara 500 

TL/ baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TL/ 

baş ve suni tohumlamadan doğan malaklara ise ayrıca 

ilave 500 TL/ baş destek ödenir. 

 Başvurular; Buzağı Desteklemesi 1. Dönem 

için 02/01/2023 tarihine kadar ve 2. Dönem içinse 

03/04/2023- 15/6/2023 tarihleri arasında yapılır. 

Malak Desteklemesi 1. Dönem başvurular 30/12/2022 

tarihine kadar ve 2. Dönem başvurular da 1/7/2023-

1/8/2023 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem 

halinde yapılır. Dişi Manda Desteklemesi 

için başvurular 30/12/2022 tarihine kadar 

yapılır. Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesinde 

ise; ıslah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve 

Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan 

suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk 

her bir inek için 100 TL/ baş destek ödenir. 
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 Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi; Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye 

yetiştiricilerin Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç 

koyun ve keçilerine 50 TL/ baş, anaç tiftik keçisi 

başına ilave 20 TL/ baş, göçer yetiştiricileri göçer 

yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/ baş 

ödenir. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan 

yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne dilekçeleri ile 

02/12/2022 tarihine kadar başvurur. Birlik, 

4/11/2022 tarihinde TÜRKVET'ten KKBS'ye 

aktarılan yedekteki kayıtları esas alır. Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birlikleri almış oldukları 

başvuruları 02/12/2022 tarihine kadar KKBS 'ye 

kaydeder ve KKBS' den aldıkları üyelerinin isim ve 

işletme bilgilerini içeren listeleri 09/12/2022 tarihine 

kadar İl/ İlçe Müdürlüğü’ne iletir. 

 Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi; bir 

önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan ve 

destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran 

işletmelerde bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının 

destekleme yılında anaç koyun ve keçileri vasfına 

ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını 

aşmamak kaydıyla 200 TL/ baş destek ödenir. Arılı 

Kovan Desteklemesine gelince; Bakanlık Sistemine 

(AKS) kayıtlı, üretici/ yetiştirici örgütlerine üye olan 

yetiştiricilere kovan başına 30 TL, üye olmayan 

yetiştiricilere arılı kovan başına 20 TL. Bakanlıktan 

üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın 

alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 TL 

destek ödenir.             

 Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği; 

100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip 

işletmelerine veya sürü yöneticilerine 12.000 TL 

olarak ödenir. Başvurular, işletme sahibi veya köy/ 

mahalle sürüsünü otlatan çoban tarafından dilekçe ile 

işletmenin kayıtlı olduğu İl/ İlçe Müdürlükleri’ne 

yapılır. Başvurular tebliğin yayımı tarihinden itibaren 

başlar; 13/01/2023 tarihinde son bulur.  

              Besilik Erkek Sığır Desteklemesi; Bakanlık 

Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı, yurt içinde 

doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını 

(manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde 

kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında 

belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1- 200 

baş için (200 baş dahil) Bakanlıkça belirlenen dönem 

ve birim fiyatı üzerinden 500 TL/ baş ödeme yapılır. 

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında 

oluşan atıklar için hayvan sahiplerine büyükbaş 

hayvan atıkları için 1.400 TL/ baş, küçükbaş hayvan 

atıkları için 250 TL/ baş, hayvan hastalıkları ile 

mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen 

programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için 

uygulayıcılara büyükbaş hayvanlar için 2 TL/ baş, 

küçükbaş hayvanlar için 1,5 TL/ baş destek ödenir. 

Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından 

yapılan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için 

hayvan sahiplerine atık desteği ödemesi yapılır. 

             Hastalıktan Ari İşletme Desteği; sağlık 

sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde 

bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 ay yaşın 

üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için 

yetiştiricilere 600 TL/ baş ödeme yapılır Onaylı süt 

çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki, ari 

işletme desteği alan tüm sığırlar için yetiştiricilere 

ilave 100 TL/ baş destekleme ödemesi yapılır. 

‘Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası’na 

başvuruda bulunan yetiştiriciler, Hastalıktan Ari 

İşletme Desteğine de başvurmuş sayılırlar. 

            Desteklerin üreticilerimize hayırlı uğurlu 

olmasını diler, daha detaylı bilgi 

için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/2

0221112-6.htm ilgili karara ilişkin linkten 

yararlanabileceklerini hatırlatırım." dedi
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Kırsal Kalkınmada Destek Miktarları ve  

Kapsam Artırıldı 
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal 

Ekonomik Altyapı Projelerinin ‘A’ İş Planı ve ‘B’ İş 

Planı kapsamındaki Yatırımların Desteklenmesi 

Hakkındaki Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada:  

“Bu Tebliğler kapsamında, % 50’si hibe olarak 

verilecek olan yatırımlarla amaçlanan; doğal 

kaynakların korunarak kırsal alanda gelir düzeylerinin 

yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi 

entegrasyonu için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının 

geliştirilmesi, gıda güvenliği, kırsal alanda alternatif 

gelir kaynaklarının oluşturularak ekonomik altyapının 

güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen 

yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının 

yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma 

çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve yerel 

kalkınma kapasitesine katkı anlamında yeni teknoloji 

içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. Söz konusu Tebliğ’e göre; 

 Hibeye esas proje tutarı üst limitleri, KDV 

hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 

5.000.000 TL’den 7.000.000 TL’ye, kısmen yapılmış 

yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular 

için 3.500.000 TL’den 5.000.000 TL’ye, kapasite 

artırımı ile teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyon 

niteliğindeki başvurular için de 3.000.000 

TL’den 4.000.000 TL’ye çıkarılarak önemli oranda 

artırılmış olup Ekonomik Yatırımlar için son başvuru 

Tarihi; 09 Aralık 2022 ile 10 Şubat 2023 tarihleri 

arası olarak belirlenmiş ve başvurular da internet 

üzerinden yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ;  

 A iş planı kapsamındaki başvurular için 

(makine- ekipman alımları) hibeye esas proje tutarı üst 

limiti KDV hariç 300.000 TL’den 500.000 TL’ye ve 

B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak 

başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti 

KDV hariç 600.000 TL’den 1.000.000 TL’ye 

çıkarılmıştır. B iş planı kapsamında, bitkisel üretim 

yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 

dekara kadar tarım arazisi varlığı olan, 

Hayvancılık işletmelerinde ise 50 başa kadar 

büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan 

varlığı olan ve küçük aile işletmelerinin kapasite 

artırımı ile teknoloji yenileme ve/ veya 

modernizasyon niteliğindeki başvuruları da destek 

kapsamına alınmıştır. Yine A iş planı (makine- 

ekipman alımları)  kapsamında yapılacak başvurular 

için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme 

zorunluluğu kaldırılmış ve akıllı tarım 

uygulamalarında fertigasyon çözümleri destek 

kapsamına alınmıştır.          

 Karar üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun.” 

denildi



SAMTİM 78 

 

23 
 

Samsun’da İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi 

Kapsamında Ağ Dağıtımı Gerçekleştirildi  

İç Sularımızda büyük tehlike oluşturan ve İsrail 

Sazanı olarak bilinen balık türü ile mücadele amacıyla 

ilk defa İlimizde “Samsun İsrail Sazanı İle Mücadele 

Projesi” hazırlanmış ve Dokap İdaresi tarafından 

desteklenerek 08/06/2021 tarihinde imzalanan 

protokol ile hayata geçirilmiştir.  

Projenin amacı; söz konusu istilacı türün 

göllerdeki varlığının azaltılması ve baskın durumdan 

çıkarılması, bölge balıkçılarımıza ek gelir sağlanması 

İsrail sazanı ile mücadele amaçlı ilgili Su Ürünleri 

Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, yem endüstrisi için 

alternatif bir kaynak olarak kullanılmasının teşvik 

edilmesidir. Ayrıca bu projede önemli bir hedefimiz; 

diğer iller tarafından örnek alınarak ülke geneline 

yayılması ve bu türe karşı ülke çapında mücadele 

edilmesini sağlamaktır.  

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: 

“Samsun İli, gerek deniz ve gerekse baraj gölleri, 

Lagün gölleri ve akarsuların fazla olması sebebiyle iç 

su balıkçılık potansiyeli bakımından Türkiye’nin en 

önemli illerinden biridir. Balıkçılık genel olarak orta 

su trolü, gırgır, uzatma ağları ve algarna yöntemi 

(deniz salyangozu) ile su ürünleri avcılığı 

yapılmaktadır. 

İlimizde 114’ü iç sularda olmak üzere 620 

balıkçı gemisi mevcut olup, su ürünleri bakımından 43 

bin ton avcılık ve 11 bin ton yetiştiricilik 

ile toplamda 54 bin ton su ürünleri ile 

Türkiye de önemli bir paya sahip 

olmakla birlikte; Avcılıkta 1’inci ve 

Yetiştiricilikte 5’inci sırada yer 

almaktadır. İlimiz balıkçılık faaliyetleri 

için, 2021 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

desteklemesi kapsamında; 6.128.627 TL 

ve Kıyı Balıkçılığı Desteği olarak da 

496.200 TL ve yine 2022 yılında ise 

476.450 TL destekleme ödemesi 

gerçekleşmiştir. 

Bu kadar önemli balıkçılık potansiyeli olan 

İlimiz sularında tehlike oluşturan ve İsrail Sazanı 

olarak bilinen balık türü ile mücadele amacıyla 

hazırlanan Samsun İsrail Sazanı İle Mücadele Projesi 

Dokap İdaresi tarafından desteklenerek imzalanan 

ortak protokol ile hayata geçirilmiştir. Projenin 

uygulama sahası olan Vezirköprü İlçesi sınırları 

içerisinde Altınkaya Baraj Gölü 2 inci avlak 

bölgesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Çeltek 

Kıratbükü, Saray ve Çevre Köyleri Su Ürünleri 

Kooperatifine üye 5 (beş) balıkçıya yılda 3 kez 2 adet 

(36 ve 40 mm göz açıklığına sahip iki ağ) fanyalı 

uzatma ağı, Bafra ve 19 Mayıs İlçeleri sınırlarında 

bulunan Balık Gölleri Lagün Kompleksinde faaliyet 

gösteren kooperatiflere (Yörükler, Doğanca ve 
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Sarıköy Su Ürünleri Kooperatifleri) üye 20 (yirmi) 

balıkçıya her yıl 20’şer adet boğazlı pinter ağları 

temini öngörülmüştür.  

Projede görevli balıkçıların can güvenlikleri 

için 25 adet sintine suyu boşaltma pompası ve 50 adet 

can yeleği projelendirilmiş ve dağıtımı sağlanmıştır. 

Ayrıca avlanan İsrail Sazanlarının bozulmadan 

muhafaza edilmesi amacıyla biri Yörükler Su ürünleri 

Kooperatifine, diğeri ise Vezirköprü Çeltek Su 

ürünleri Kooperatifine olmak üzere toplamda 2 adet 

soğuk hava depoları temin edilmiştir. Ağların 

temini sürecinde döviz artışı kaynaklı fiyat yükselişi 

nedeni ile öngörülen 1200 adet pinter ağının tamamı 

alınamamış olup, bütçenin yettiği miktar olarak 1000 

adet pinter ağı temini yapılmıştır. 

Projenin toplam bütçesi 918.500 TL olup; 

soğuk hava depoları için 398.840 TL, fanyalı ağ 

malzemeleri, can yeleği ve sintine pompasına toplam 

48.675 TL, 800 adet çift taraflı pinter ağı ve 80 adet 

fanyalı ağ için 397.440 TL yüklenici firmaya ödeme 

yapılmıştır. Geriye kalan 200 adet çift taraflı pinter 

ağının (68.040 TL) ödeme işlemleri devam etmektedir. 

Projenin uygulama süresi 3 yıl olarak 

belirlenmiş ve bu 3 yıl içinde avlanabilecek istilacı 

türün miktarı; 25 adet tekne için yıllık yaklaşık olarak 

290 ton olup, 3 yılın sonunda ise 860 ton istilacı tür 

avlanmış olacaktır.“ dedi. 

Ondokuzmayıs İlçesinde gerçekleşen törene; 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

Sağlam, DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, 

Ondokuzmayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 

Ondokuzmayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip 

Baykal, Su Ürünleri Kooperatif Başkanları, Şube 

Müdürleri, ilgili personel ve üreticiler katılmışlardır. 
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Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi 

Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı 

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel 

Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı 08.12.2022 

tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

yapıldı. 

TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri 

Araştırmaları Daire Başkanlığından Zir. Yük. Müh. 

Özden SARIKAYA, Samsun ve Giresun İllerinin 

Proje Liderleri, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik 

Başkanları ile yine bu illerin İl Müdürlüklerinin 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürleri ve 

ilgili teknik personelin katılımları ile gerçekleştirilen 

toplantıda bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

“Saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemi 

kullanılarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi, 

gelecekte Birliklere ve çiftçilerimize kendi ıslah 

sistemlerini kurmaları konusunda yardımcı olacaktır. 

Proje, İlimizde; 2011 yılında Bafra, Çarşamba, 

Ondokuzmayıs İlçelerinde başlamış, 2013 yılında 

Vezirköprü ve 2016 yılında Lâdik ilçesinin dâhil 

edilmesi ile birlikte toplam 5 ilçedeki Üniversiteler, İl 

Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Manda 

Yetiştiricileri Birlikleri ile ortak yürütülmektedir. 

     Proje kapsamındaki 

yetiştiricilere her yıl 

yayınlanan Tarımsal 

Desteklemelere İlişkin 

Cumhurbaşkanı 

Kararı ile belirlenen 

miktarlarda hayvan 

başına destekleme 

yapılmaktadır. Bu 

kapsamda 2021 yılında 

96 işletmede bin 408 

malak için 316 bin 800 

TL, 3 bin 300 manda 

için de 2 milyon 594 bin 520 TL ödeme yapılmıştır. 

2022 yılı itibarıyla ise; boğa tabir edilen ve ayrıca da 

yıl içerisinde doğuran anaç mandalar için hayvan 

başına 2 bin TL, yıl içerisinde doğurmayan anaç 

mandalar için bin 200 TL ve damızlığa ayrılan 

mandalar (düve ve tosunlar) içinse yine hayvan başına 

bin 300 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, uygulamalı eğitimlerin 

yapılmasının da amaçlandığı bugünkü Proje 

toplantımızda; verim kaydı alınan fakat Proje 

Liderlerinin önerisi ile Projeden çıkarılan veya Projeye 

sonradan dâhil edilen yetiştiricilerimizle birlikte bütçe 

uygulamaları ve diğer konuları görüşeceğiz. Emeği 

geçenlere teşekkür ediyor, toplantımızın verimli 

geçmesini diliyorum.” dedi. 
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Samsun İli Kışlık Sebze Yetiştiriciliğini  

Geliştirme Projesi Kapsamında  

Brokoli Fidesi Dağıtımı Gerçekleştirildi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; 

Bafra ve Ondokuzmayıs’ta, öncelikli olarak su 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan 

damla ve yağmurlama sulama sistemleri olmak üzere, 

tava usulü sulama ile de çeltik üretimini yapan 

üreticilere 250 dekar alanda ekilmek üzere 625.000 

adet kışlık sebze fidesi (brokoli) temini sağlanmıştır. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: “Bafra 

ve Ondokuzmayıs ilçelerimizde, su kaynaklarının 

etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan damla ve 

yağmurlama sulama sistemleri ve tava usulü sulama ile 

çeltik üretimini yapan üreticilerimize 250 dekar 

alanda ekilmek üzere 625.000 adet kışlık sebze 

fidesi (brokoli) temini sağlanmıştır. 

Söz konusu materyal dağıtımları, sahada 

yapılacak eğitim ve yayım çalışmalarıyla 

desteklenerek, çeltik üretimi yapan üreticilerin ikinci 

ürün olarak ihracata yönelik kışlık sebze üretim, 

verim ve gelirlerinin artırılması ile bölgesel kırsal 

kalkınma amaçlanmaktadır. Samsun İli Kışlık Sebze 

Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile; Türkiye Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 

çeltik üretimi desteklenen Bafra Ovasında yer alan 

Bafra İlçemizin mahallelerinde ikamet ederek tava 

usulü,  damla ve yağmurlama 

sulama ile çeltik tarımı yapan 

üreticilere 250 dekar alanda 

kullanılmak üzere 625.000 

adet kışlık sebze fidesi 

(brokoli) temini 

gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

 İlimizde ihracata yönelik brokoli üretimi 

yapılarak kışlık dönemde atıl vaziyette kalan çeltik 

alanlarının üretime dâhil edilmesinin hedeflendiği 

ve yaklaşık 30 üreticimizin yararlanacağı Projenin 

bütçesi; 493 bin 937 TL olup bunun 370 bin 453 TL’si 

(% 75) Bakanlık bütçesinden ve 123 bin 484 TL’si 

(%25) de yerel kaynaklardan sağlanacaktır.  Hayırlı ve 

uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 
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Kırsal Kalkınma Destekleri  

Tanıtım Toplantıları Başladı 

 Kırsal Kalkınma Destekleri Tanıtım Programı 

hakkında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam açıklamalarda bulundu. Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımları A iş Planı ve B İş Planı 

müracaatlarının 09 Aralık 2022 tarihi itibariyle 

başladığını hatırlatan İl Müdürümüz Sağlam:  

“Bakanlığımızın, önümüzdeki yıl için kapsam 

ve rakamca artırarak güncellediği Kırsal Kalkınma 

Destekleri Programı Kapsamında, Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı 

Yatırımları A iş Planı ve B İş Planı müracaatları 09 

Aralık 2022 tarihi itibariyle başlamış ve 

yatırımcılarımız da bu kapsamda Bakanlığımızın 

internet sitesi üzerinden başvurularını 

yapabileceklerdir.  

-Tarımsal Sanayiye Yönelik Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırım Projeleri için son başvuru tarihi  

10 Şubat 2023,  

-Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları A iş 

Planı (Makine ve Ekipman Desteklemeleri) Projeleri 

için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023, 

-Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları B iş 

Planı Projeleri içinse son başvuru tarihi 20 Ocak 2023’ 

tür.  

Söz konusu Desteklerin (KKYDP) tanıtılması 

amacıyla İlimiz sınırları içerisindeki 17 İlçemizde bir 

dizi tanıtım toplantıları düzenlenecek olup ilk 

toplantımız Çarşamba İlçemizin Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda gerçekleştirilmiştir. Yatırımcı ve 

üreticilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bu toplantılarda; 

KKYDP kapsamındaki 50 bin TL ile 7 milyon TL 

arasındaki tarıma dayalı sanayi tesislerine proje 

karşılığı verilebilecek olan hibeler ile üreticilerimize 5 

bin TL ile 500 bin TL arasındaki tarım 

makinelerine verilebilecek hibe uygulamaları 

hakkında bilgiler aktarılmaktadır.  

Sözlerimi bitirirken, Programın ve yatırımların 

İlimiz tarımı ve sanayiisi ile üretici ve 

yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni 

ediyorum.” dedi. 
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Samsunlu Üreticilere Marul Fidesi Temini 
Çarşamba İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz bahçesinde Marul Fidesi Temini 

gerçekleştirilmiştir. Fide Teslim Törenine, İl 

Müdürümüz İbrahim Sağlam’ın yanı sıra; Çarşamba 

Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Muhtarlar 

Derneği Başkanı Yusuf Özkan, Ziraat Odası Başkanı 

Muammer Aygün, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü İrfan Öztürk, Örtüaltı Üreticileri Birliği 

Başkanı Hilmi KARACA ve Çarşambalı üreticiler 

katılım sağlamışlardır. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz İbrahim Sağlam: 

“İlimizde; 6 bin 460 da alanda 7 bin 800 ton Kıvırcık 

Marul, 243 da alanda 310 ton Göbekli Marul ve 80 da 

alanda ise 160 ton İceberg Marulu olmak üzere 

toplamda 6783 dekarda 8.240 ton Marul Üretimi 

bulunmaktadır.  

Sadece Çarşamba ilçemizde ise bin 925 dekar 

alanda 2 bin 888 ton Kıvırcık Marul üretimi mevcuttur. 

İlimizde üretimi gerçekleştirilen Marulun 2 bin 202 

dekarı seralarda yetiştirilmekte ve sera kaynaklı 

yaklaşık 3 bin 414 ton üretim sağlanmakta olup, bu 

rakam toplam üretimin % 42’sini oluşturmaktadır. 

Serada Marul Üretimi bakımından Çarşamba ilçemiz 

ise bin 825 da ve 2 bin 738 ton üretimiyle yaklaşık 

% 82’lik dilimi temsil etmektedir. 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, 

Çarşamba ilçemiz başta olmak üzere; Terme, 

Vezirköprü, Bafra, Ondokuzmayıs, Kavak, Alaçam, 

İlkadım ilçelerinde en az 500 m2 ve üzeri Yüksel 

Tünel Seracılık faaliyeti gösteren 122 çiftçimizin 

yaklaşık 111 dekar Sera alanına 555 bin adet olarak 

(ve üreticilerimizin talebi üzerine) Kanaryole ve 
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Avalode çeşidi olmak üzere Tek Kök Marul Fidesi 

temini sağlanmış bulunuyoruz.  

TAKEP destekli Marul Yetiştiriciliğini 

Geliştirme Projesi kapsamında temini gerçekleştirilen 

söz konusu materyalin teslimi ile üreticilerimizin fide 

ihtiyacının % 75’i hibe ve % 25’i üretici katkısı olarak 

karşılanmıştır. Fide Temini ile kalmayıp, sahada 

eğitim ve yayım çalışmaları ile desteklenerek kışlık 

sebze yetiştiricilerimizin üretim, verim ve 

gelirlerinin artırılması ile Bölgesel- Kırsal Kalkınma 

amaçlanmaktadır.  

Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz bu 

marullarımızın hasadının nasipse Ramazan ayına denk 

gelmesi planlanarak üreticilerimizin bu Projede daha 

fazla getiri kazanması planlanmıştır. Projeden 

Yararlanacak Üretici Sayısı başta da ifade ettiğimiz 

gibi 122 kişi ve Toplam Bütçe 355 bin 350 TL olup; 

bunun 266 bin 513 TL’si (% 75) Bakanlığımız ve 88 

bin 837 TL’si de (% 25) yine az önce ifade ettiğimiz 

gibi üreticilerimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 111 dekar alan için 555 bin Adet olarak Temin 

ve Teslimi yapılacak Marul Fidesi İlçelere göre 

dağılımı ise: Çarşamba İlçemizde 73 üreticiye 70 

dekar sera alanı için 350 bin adet, Bafra İlçemizde 13 

üreticiye 9 dekar sera alanı için 45 bin adet, 

Vezirköprü İlçemizde 14 üreticiye 12 dekar sera alanı 

için 60 bin adet, Terme İlçemizde 14 üreticiye 7 dekar 

sera alanı için 35 bin adet, Ondokuzmayıs İlçemizde 

2 üreticiye 1,5 dekar sera alanı için 7 bin 500 adet, 

Kavak İlçemizde 1 üreticiye 1 dekar sera alanı için 5 

bin adet, Alaçam İlçemizde 3 üreticiye 1,5 dekar sera 

alanı için 7 bin 500 adet, İlkadım İlçemizde 2 

üreticiye 1 dekar sera alanı için 5 bin adet olarak 

gerçekleşmiştir. 

Sebze üreticilerimize yakın zamanda 

uygulanan 625 bin adet Brokoli Fidesi ve bu bahsi 

geçen 555 bin Adet Marul Fidesi ile birlikte % 75 

finansmanı Bakanlığımızca karşılanmak üzere 

toplamda 1 milyon 180 bin adet Kışlık Sebze Fide 

Desteği sağlanmış olacaktır. Malumunuz, yine geçen 

sene Çarşamba İlçemizdeki seralarımıza gölgelik ve 

file desteği de aynı şekilde sağlanmıştır.  

Ayrıca seracılarımıza DOKAP kaynaklı % 70 

hibe desteği ile 9 adet Modern Sera desteği verilmiş 

ve yine Bakanlığımızın Ekonomik Yatırımların 

Desteklenmesi Politikası kapsamında bu yıl % 50’si 

hibe olmak üzere üreticilerimize Sera Desteği de 

verilecektir.  

Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz 

fidelerimizle birlikte Projemizin hayırlı uğurlu 

olmasını diler, çiftçilerimize bol kazanç dilerim.” dedi.
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Fındık Üreticisi  

Şehit Yakınları ve Gazilerimize Destek 

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile 

Terme Tarım Kredi Kooperatifi iş birliğinde 

imzalanan Protokolle; Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa 

Projesi uygulamaya konularak, İlçedeki Şehit 

yakınları ve Gazilerin fındık bahçelerinin bir yıllık 

bakımı üstlenildi. 

Terme İlçe Tarım Müdürlüğümüzün teknik 

destek kısmını ve Terme Tarım Kredi Kooperatifinin 

de finansal kısmını üstlenerek ortaklaşa geliştirilen ve 

Şehit yakınları ile Gazilerin Fındık bahçelerinin 1 

yıllık bakımının karşılanacağı Şehit Yakınları ve 

Gazilere Vefa Sosyal Sorumluluk Projesi geçtiğimiz 

günlerde taraflar arasında imzalanan protokolle 

uygulamaya konuldu. 

 Bu kasamda gerçekleştirilen Programa; Terme 

Kaymakamı Metin Maytalman, Terme İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Tuncay Demir, Terme Tarım Kredi 

Kooperatif Müdürü Necip Ayhan Yetgin, Tarım Kredi 

Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Cenk, Terme İlçe 

Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, Terme İlçe Jandarma 

Komutanı Eren Dede, Terme Askerlik Şubesi Başkanı 

İbrahim Garan, Terme Bazlamaç Mahalle Muhtarı 

İdris Ak, 15 Temmuz Gazisi Cihan Korkmaz, Kıbrıs 

Gazisi Ahmet Özcan da katılım sağladı. 

 Programda konuşan Terme İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Tuncay Demir: “Şehit yakınları ve 

Gazilerimize duyduğumuz vefa duygusu ve minnetin 

bir gereği olarak hazırladığımız bu Proje ile, 

kendilerinin İlçemiz sınırlarımız içindeki fındık 

bahçelerinin 1 (bir) yıllık bakımını üstlendiğimizi 

ifade etmek isterim. Proje kapsamında ekonomik 

durumu zayıf olan ailelerimize öncelik verilecek ve 

yapılacak ön çalışma ile şehit yakını ve gazilerimizden 

seçilecek olanların fındık bahçelerinde, kendilerinin 

talebi doğrultusunda; budama, ilaçlama, gübreleme, 

toprak işleme gibi kültürel 

işlemler İlçe Müdürlüğümüz 

teknik personelleri 

tarafından hazırlanacak 

takvime göre yapılacaktır. 

Aynı zamanda kendilerine 

gübre ve ilaç temini de 

yapılabilecektir. 

 Terme İlçemiz 

kayıtlarında toplam 35 Şehit 

yakını bulunmakta olup, 

bunlardan 16 aile ilçe dışında ikamet etmektedir. Yine, 

birçoğu Kıbrıs Gazisi olmak suretiyle de 81 Gazimiz 

bulunmakta ve bu gazilerimizden 15’i hayatını 

kaybetmiş bulunmaktadır, rahmet diliyorum. Ayrıca 

Gazilerimiz arasında, halen Terme İlçe 

Müdürlüğümüzde görev yapan bir 15 Temmuz 

Gazimiz de bulunmaktadır. Gerek Kıbrıs, Güneydoğu 
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ve sınır ötesinde kutsal görevi esnasında ve gerekse de 

15 Temmuz gecesi görevi askerlik olmadığı halde 

vatan savunmasına dâhil olarak canlarını ortaya koyan 

kahramanlarımız için samimiyetle söylüyorum ki 

bizler ne yapsak kâfi değil, bunu da belirtmek isterim.  

 Ayrıca projemiz sosyal bir Proje 

olduğundan dolayı gönüllüleri de kabul 

ediyoruz. Özellikle saha uygulamalarımız da 

katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımıza 

çalışmada yer veriyoruz. Sözlerimi bitirirken, 

Projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor ve 

onlara minnet borcumuzu bir kez daha tekrar 

etmek istiyorum.” dedi. 

 Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam da: “Bizler, kıymetli Gazilerimiz ile 

aziz Şehitlerimizin yakınlarının milletimize en 

kıymetli emanetler olduğu düşüncesindeyiz. 

Devletimiz de bütün öncelik politikaları ve pozitif 

ayrım uygulamaları ile her daim kendilerinin 

yanındadır. Bu doğrultuda, hem Devletimizin bir 

kurumu ve hem de duyarlı birer vatandaş olarak bizler 

de; küçük bir katkı da olsa, kendi payımıza düşeni 

yaparak, Şehit yakınları ile Gazilerimizin fındık 

bahçelerinin 1 yıllık bakımını Terme Tarım Kredi 

Kooperatifinin de finansal desteği ile üstleneceğiz.  

 Projenin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını 

diler; bu güzel ve ince düşünülmüş çalışmanın, gerek 

hazırlık ve gerekse de bundan sonraki uygulama 

aşamalarında emeği, katkısı olan meslektaşlarıma 

şükranlarımı sunarım.” dedi.
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Tarım Sigortalarında Kapsam Genişletildi 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım 

Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından önümüzdeki 

yıl kapsama alınacak riskler, ürünler ve prim desteği 

oranları Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuyla ilgili 

bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman 

Müdürümüz İbrahim Sağlam:  

 “Bakanlığımızca, TARSİM tarafından 

önümüzdeki yıl kapsama alınacak riskler, ürünler ve 

prim desteği oranları tespit edilerek Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Söz konusu Kararla, 2022'de hayata 

geçirilen uygulamalara ilave olarak kapsam 

genişletme çalışmaları yapılmış ve buna göre; 

bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında 

toplam 134 üründe % 5 ila % 15 indirim yapılmıştır. 

Buğday ürünü tarife fiyatında ise % 6 indirime 

gidilirken, Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim 

Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi % 5'ten 

% 10'a yükseltilmiştir. 

 Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç 

hem de ürün poliçesi olan parsellerde % 5 ‘ağaç çift 

poliçe indirimi’ uygulaması getirilirken; Örtü Altı 

Üretimde alçak tünelde yetiştirilen Domates, Biber, 

Patlıcan, Kavun ve Karpuz ürünlerinde fide 

döneminde yeniden ekim- dikime neden olacak don 

riski hasarı da teminat kapsamına alınmıştır. 

 Kivi, Erik ve Kayısıdaki müşterek sigorta 

oranlarında % 5 ila % 10 arasında indirimler 

yapılmış ve Örtü Altı Üretimdeki alçak tünellerde 

‘yaban domuzu zararı’ riski teminat kapsamına 

alınmıştır. Sera Sigortasında, örtü onarım masrafı 

tutarı da 250 liradan 1.000 liraya yükseltilmiş ve 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları kapsamındaki 

jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda 

toplam poliçe primi üzerinden % 5 indirim 

uygulaması başlatılmıştır. 

 Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, 

tarife fiyatında süt sığırlarında % 6, besi sığırlarında 

% 5 indirim yapılırken; bu kategoride % 15 olan 

yavru atma bedeli % 20'ye çıkarılmıştır. ‘Terör, 

Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri’ teminatı için 

% 5 olan muafiyet oranı kaldırılmıştır. Yenilenebilir 

Enerji Kaynağı aktif Biyogaz üretimi yapan ve risk 

inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen 

Büyükbaş Hayvancılık işletmeleri için % 5 indirim 

uygulaması getirilmiştir. Küçükbaş Hayvan Hayat 

Sigortası kapsamında ise ‘ek hastalıklar, uçurumdan 

yuvarlanma, kurt parçalaması’ gibi hasarlar için 

müşterek sigorta oranı % 30'dan % 20'ye 

düşürülmüştür. 

 Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında 

geniş kapsamlı tarife fiyatlarında % 10 indirim 

yapılmış ve bu kategoride % 20 olan müşterek sigorta 

% 10'a düşürülmüştür. Yine Su Ürünleri Hayat 

Sigortasında tarife fiyatlarında % 10 indirim 

yapılmıştır. Tüm branşlarda Kadın Çiftçi İndirimi % 

5'ten % 10'a çıkarıldı. Genç Çiftçi İndiriminde genç 

çiftçi yaş sınırı da 30 yaştan 40'a yükseltildi. Tüm 

sigorta branşlarında ilk defa % 5 ‘şehit yakını ve gazi’ 

indirimi getirildi. Düzenlemeler, 1 Ocak 2023 

itibarıyla uygulanacak olup üreticilerimize şimdiden 

hayırlı uğurlu, bereketli ve afetsiz bir yıl olmasını 

diliyorum.” dedi.
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Yılsonu Değerlendirme Toplantımız  

Bafra’da Gerçekleştirildi 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce 

organize edilerek, 28.12.2022 Çarşamba günü Bafra 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

gerçekleştirilen Yılsonu Değerlendirme 

Toplantısı’nda; Samsun ve ilçelerinin mevcut tarımsal 

durumu ve önümüzdeki dönemin yol haritası 

görüşüldü.  

 İl ve İlçe Müdürlüklerimizin 2022 yılı 

faaliyetlerinin yanı sıra Bakanlığımız, Büyükşehir 

Belediyemiz ve DOKAP kaynaklarıyla 2022 yılında 

İlimizde gerçekleşen Projeler, 2023 yılı için planlanan 

faaliyetler ve Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planı 

kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği 

Toplantıda bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam: 

 “Bugün burada, değerli katılımcılarla 2022 yılı 

içerisinde gerek ilçelerimizde yürütülen projelerimiz 

ve gerekse de Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu 

diğer tarımsal konularla ilgili genel bir değerlendirme 

ve bilgilendirme yapacağız. Hedefimiz; üreten 

kesimin gelir ve yaşam standardını artırarak, insanların 

doğduğu yerde doymasını sağlamak suretiyle, öteden 

beri süregelen kırsaldan büyük şehirlere göçü 

önlemek ve hatta bu durumu tersine çevirerek 

insanları köylere ve tarımsal üretime yeniden 

kazandırmaktır. 

 2022 yılı; pandeminin azalan olumsuz 

etkilerine karşın, bu kez de küresel ekonomik kriz 

sebebiyle artışa geçen enerji fiyatlarının, tarımsal 

üretimin olmazsa olmazı gübre ve akaryakıt fiyatlarına 

ister istemez yansıdığı zor bir yıl olmasına rağmen, 

Devletimizin sübvansiyon ve destekleriyle belki de en 

asgari düzeyde hissettiğimiz ve kurumsal hedeflerimiz 

anlamında da başarılı bir yıl olmuştur. Bu anlamda, 

sahada ve gereken her aşamada çalışmalarımızda 

emeği geçen personelimize, İlçe ve Şube 

Müdürlerimize teşekkür ediyorum. 2023 yılının da 

yine birlik ve beraberlik içinde, Devletimizin ‘Sen 

Üret Yeter’ sloganıyla gösterdiği 

destek ve kolaylıklar sayesinde 

Ülkemiz ve İlimiz tarımı için 

hayırlara vesile olmasını diler, bol 

bereketli bir üretim sezonu 

dilerim." dedi. 

 Toplantıya, İl Müdürümüzün 

yanı sıra; Bafra Kaymakamı 

Cevdet Ertürkmen, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman 

Tosuner,  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Ömer Baykut, Bafra Manda Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı İsmail Metin, Bafra Sebze Üreticileri Birliği 

Başkanı Adem Aşçı, Bafra Tahıl Üreticileri Birliği 

Başkanı Hasan Toker, İl Müdür Yardımcımız Nail 

Kırmacı, İlçe Müdürleri ile Şube Müdürlerimiz katılım 

sağlamışlardır
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2023 Yılı Fümigasyon Operatörü  

Kurs Programı Açıklandı 

Bitki Karantinası Fümigasyon 

Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar doğrultusunda, 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan; serbest çalışan/ çalışacak Ziraat 

Mühendisi, Orman Mühendisi 

veya Orman Endüstri Mühendisi 

ünvanına haiz kişilerin 

katılabileceği ve Mersin, Antalya, 

İzmir Zirai Karantina 

Müdürlükleri ev sahipliğinde 

farklı tarihlerde gerçekleştirilecek 

olan 2023 Yılı Fümigasyon 

Operatör Kursu Programı 

hazırlanmıştır. Buna göre Eğitime 

katılmak isteyen kursiyerler; 

* Kendi imkânları dâhilinde kursa 

katılım sağlayacaklardır. 

* Eğitim 10 iş günü boyunca tüm gün devam 

edecektir. (saat:10.00- saat:16.30), 

* Eğitim sonunda sınav yapılacak olup, sınav günü/ 

saati ve diğer detaylar daha sonra katılımcılara 

bildirilecektir.  

* İlgili Yönetmelik hükümlerine göre; söz konusu 

sınavlarda 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar 

Fümigasyon Operatörü belgesi almaya hak 

kazanacaklardır. 

* Başvuru evraklarının kontrolü sonucunda eğitime 

katılabileceği tespit edilen başvuru sahiplerinin; Bitki 

Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği gereği, 2023 yılı 

için belirlenecek olan kurs ve akabinde verilecek belge 

ücretini (kursa katılmak istedikleri tarihe göre) ilgili 

Zirai Karantina Müdürlüğü web ana sayfasında 

‘Banka Hesap Numaralarımız’ kısmında yer alan 

hesap numaralarından her hangi birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

 

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurs 

başvurusu yapmak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle 

kurs başlangıç tarihinden en geç 10 gün öncesine 

kadar, ilgili Zirai Karantina Müdürlüğüne başvuru 

yapmaları gerektiği, bu tarihten sonra yapılacak 

başvuruların kabul edilemeyeceği bildirilmiştir. 

Belgeler: 

a) Dilekçe 

b) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar dilekçe ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlar ise dilekçelerine ilaveten, 

kuruluşlarında fümigasyon işlerinde 

çalıştırılacaklarına dair görevlendirme yazısı  

c) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 

ç) 1 adet fotoğraf (kravatlı, ancak fotokopi resim 

olmayacak). 
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ç) Gerçek kişi, tüzel kişi ve kuruluşlardan başvuran 

adayların mezuniyet belgelerinin veya 

diplomalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı sureti, 

d) Mesleklerini serbest olarak icra eden 

mühendislerin ilgili meslek odasına kayıtlı 

olduklarına dair belge. 

 2023 Yılı Fümigasyon Operatörü Kurs 

Programı hakkında daha detaylı bilgi 

www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_

Sinir/Fumigasyon_Operatoru_Kurs_Programi.pdf  

web sayfasında yayınlanmaktadır.  

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında: 

“Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği 

kapsamında gerçekleştirilecek olan ve yukarıda bahsi 

geçen kurslara katılmak isteyen ‘Ziraat Mühendisi, 

Orman Mühendisi veya Orman Endüstri Mühendisi’ 

ünvanına haiz adayların; belirtilen belgelerle birlikte 

ilgili Müdürlüğe ve yine belirtilen süre içinde 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde 

yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Bakanlığımızın Mersin, Antalya, İzmir Zirai 

Karantina Müdürlüklerinde Mart- Eylül 2023 arası 

10’ar gün olarak gerçekleştirilecek Fumigasyon 

Operatörü Kurs Programının katılımcılara hayırlı 

olmasını şimdiden temenni ediyorum.” dedi. 

  

 

2023 Yılı Fümigasyon Operatörü Kurs Programı

 

Sıra 

No 
Kursun Adı 

Kursu 

Düzenleyecek 

Müdürlük 

Kurs Tarihi 
Kurs 

Süresi 

Kursa En Son 

Başvuru Tarihi 

1 
Fümigasyon Operatörü 

Kursu 

Mersin Zirai Karantina 

Müdürlüğü 
06-17 Mart 2023 10 Gün 24 Şubat 2023 

2 
Fümigasyon Operatörü 

Kursu 
Antalya Zirai 

Karantina Müdürlüğü 

29 Mayıs-09 Haziran 

2023 
10 Gün 19 Mayıs 2023 

3 
Fümigasyon Operatörü 

Kursu 
İzmir Zirai Karantina 

Müdürlüğü 
04-15 Eylül 2023 10 Gün 25 Ağustos 2023 

  

http://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_Sinir/Fumigasyon_Operatoru_Kurs_Programi.pdf
http://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Bitki_Sinir/Fumigasyon_Operatoru_Kurs_Programi.pdf
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Tarımsal Kuraklıkla Mücadele  

Strateji ve Eylem Planı 
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Eylem Planı 

çerçevesinde; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam ile beraberindeki Samsun İli Tarımsal 

Kuraklık İl Kriz Merkezi Ekibimiz, Samsun Vali 

Yardımcısı ve aynı zamanda Canik Kaymakamı 

Mahmut Halal Başkanlığında 20 Aralık 2022 Salı 

günü saat 14.00'te İl Müdürlüğümüz Toplantı 

Salonunda bir araya gelmiştir. 

 Bildiğimiz üzere, güncel İklim Değişikliğinin 

en önemli etkilerinden biri kuraklıktır. Mesele; küresel 

ısınma, çevre, şehir hayatı kalkınma ve ekonomi, 

teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere 

hayatımızın pek çok alanını etkilemekte olup maalesef 

geçmişte yaşanan tarımsal kuraklıklar, beraberindeki 

küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile gelecekte 

daha yoğun tarımsal kuraklıklar senaryolarıyla 

karşılaşılacağına işaret etmektedir.  

 Doğal kaynakların planlaması, yönetilmesi ve 

sürdürülebilirliği anlamında gerekli tedbirlerin 

alınması amacıyla “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve 

Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında” Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 02.02.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ve buna ilişkin Çalışma Usul ve Esaslarını 

Düzenleyen Yönetmelik uyarınca; yılda en az bir kez 

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezinin toplanması 

ve her 5 yılda bir de Tarımsal Kuraklığa Yönelik 

Eylem Planı hazırlanıp uygulanması öngörülmüştür. 

  

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam toplantıda yaptığı konuşmasında: 

"İklim değişikliğinin, önümüzdeki orta ve uzun vadeli 

dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine 

hazırlık yapmak, kuraklık esnasında ve kuraklık 

sonrasında alınacak tedbirleri belirlemek, kuraklığın 

etkilerinin İlimiz ölçeğinde asgari düzeyde kalmasını 

sağlamak bu Eylem Planı ve aynı çerçevedeki 

toplantılarımızın temel amacıdır. 

           Bu İtibarla gerekli tedbirlerin alınması için 

2018- 2022 Yılı Samsun İli Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış 

olup, içinde bulunduğumuz günlerde bu planın 

uygulamasının son aşamasına gelinmiş 
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bulunmaktadır. Temel Amaç; kamuoyunun bilinç 

düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dâhil 

edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, 

çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım 

planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde 

ileriye dönük gerekli tedbirlerin alınmasını, kriz 

dönemlerinde ise etkin bir mücadele programını 

uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde 

kalmasını sağlamaktır.” dedi.  

 Samsun Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı 

Mahmut Halal ise, son yıllarda yaşadığımız iklim 

değişikliği sebebiyle kuraklığın önemli ve aciliyet arz 

eden olan bir konu olduğunu belirterek: "İklim 

değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte 

doğrudan insan yaşamının sürdürülebilirliğini 

sağlayabilme sorunudur. Gelecek nesillerin yaşam 

standardının sağlanabilmesi için iklim değişikliğine 

karşı gerekli önlemleri almak artık kaçınılmaz 

görünüyor. Meselenin Tarım Sektörüne olumsuz 

etkilerini minimize etmek, önceden önlem almak ve 

sektör paydaşlarını iklim değişikliğine uyum ve 

azaltım konularında daha da bilinçlendirmek amacıyla 

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerimizle bugün 

alacağımız kararların İlimiz için çok faydalı olacağına 

inanıyorum.'' dedi. 

  Toplantıda; 

* 2020- 2021 Üretim Yılı Yağışları ile İklim Verileri 

ve bunların karşılaştırılmaları konusunda Meteoroloji 

10. Bölge Müdürü Ahmet Sağlam tarafından 

Meteorolojik Kuraklık konulu sunum, 

* DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ve DSİ 

7.Bölge Müdür Yardımcısı Köksal Buğra Çelik 

tarafından sunulan Samsun İlinde Bulunan 

Barajlarda Son Doluluk Oranları, Sulanabilir 

Alanlar ve Bunların Değerlendirmesi konulu 

sunum,  

* İl Müdürlüğümüz adına ise 2020- 2021 Yılı 

Tarımsal Üretim ve Kuraklık Değerlendirmesi 

hususunda Ziraat Mühendisi Tufan Aydın tarafından 

bir sunum yapılmıştır. 

 Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyelerinin 

de görüş ve önerilerinin alındığı Toplantı’da aşağıdaki 

kararlar alınmıştır: 

1. İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı adımlarının 

uygulanmasına, 

2. Bitkisel Üretimde 'salma sulama' yöntemlerinden 

kaçınılması yönünde kamuoyunun 

bilgilendirilmesine, 

3. Kurağa ve yüksek sıcağa dayanıklı yeni tescil 

edilen çeşitlerin çiftçi şartlarında üretiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla; Araştırma Enstitüsü, 

Yayımcı ve Çiftçi bağı ve işbirliğinin 

güçlendirilmesine, 

4. Meyvecilikte, kurağa dayanıklı az su tüketen anaç 

kullanımının yaygınlaştırılmasına, 

5. Münavebeli ekim ve ürün rotasyonu 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, 

6. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran 

toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin 

yaygınlaştırılması ile çiftçi eğitim ve yayım 

çalışmalarına ağırlık verilmesine, 

7. Tarım Sigortası bilincinin artırılmasına, 

8. Yağmur suyu hasadı uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasına, 

9. Su tasarrufu sağlayacak modern sulama 

yöntemlerinin desteklenmesine, 

10. Yerüstü su depolama tesislerinin tamamlanması, 

yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en 

yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların 

tamamlanmasına. 

             Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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Ladik’te Lale Soğanı Dağıtımı ve Dikimi  

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen 

Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 

kapsamında 2022 yılında uygulamaya konulan 

Samsun İli Çiçek Soğanı Üretiminin 

Yaygınlaştırılması ve Pazarlanma Olanaklarının 

Araştırılması Alt Projesi kapsamında Lâdik İlçesinde 

lale soğanı dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi.  

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim 

Sağlam, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, 

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ziraat Odası 

Başkanı İmdat Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Recep 

Dirican, Şube ve İlçe Müdürleri,  Ladik Kadın Girişim 

Üretim ve İşletme Kooperatifi (LAODİKEA)  üyesi 16 

kadın üretici ve teknik personellerin katılımı ile 

gerçekleştirildi. 

  Dağıtım ve dikim programında İl Müdürümüz 

İbrahim Sağlam yaptığı konuşmasında; “Lale (Tulipa 

spp.) Liliaceae familyasına ait olan ve yaklaşık 280 

doğal türü ve 4000 civarında çeşidi bulunan soğanlı bir 

süs bitkisidir. 

Dünyada en fazla üretilen ve ticareti yapılan 

soğanlı çiçeklerin başında lale bitkisi yer almaktadır. 

Lale ve lale kültürünün Anadolu’ya Türklerle birlikte 

geldiği bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu 

zamanında lale bitkisi çok değer görmüş ve bir 

döneme adını vermiştir. Bahçelerde, evlerin en güzel 

köşelerinde, geleneksel el sanatlarımızda ve 

edebiyatımızda çokça yer almıştır.  Hollanda bugün 

dünyada soğanlı ve yumrulu süs bitkileri üretiminde 

alan bakımından ilk sırada yer almaktadır. 

  Lale bitkisi daha çok soğan üretimi, kesme 

çiçek, saksılı süs bitkisi, park-bahçe ve peyzaj 

düzenlemelerinde tasarım bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Ülkemizde ise son yıllarda park ve 

peyzaj alanlarında lalenin daha fazla kullanılır olması 

lale soğanı üretim miktarının artmasını teşvik etmiştir. 

Bu durum süs bitkileri içerisinde lalenin daha popüler 

bir süs bitkisi olarak öne çıkmasını sağlamıştır. 
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Ülkemizde son yıllarda artan lale üretiminde 

Belediyelerin de etkisi büyüktür. Ülkemizde en çok 

lale üretimi Konya, Ankara ve İstanbul’da 

yapılmaktadır.  

Serin ve soğuk iklimi seven lalenin 

yetiştirilebilmesi için uygun iklim ve rakıma sahip 

olan Ladik İlçesi, İlimiz sahil kesiminin taşıdığı 

riskleri taşımamaktadır. Aynı zamanda Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde de İstanbul’da kullanılan 

soğanların üretiminin bölgede 

yapıldığı bilgisine ulaşılmış, lale 

üretimi için isabetli tercihin 

ilçemiz olduğu tarih tarafından da 

doğrulanmıştır.  

Bu projenin genel amacı; 

Samsun İli’nde ihracatı yapılan 

doğal çiçek soğanlarının doğadan 

izinsiz ve düzensiz sökümünün 

önüne geçmek, kültüre alarak 

üretimini sağlamak, bölge 

üreticisinin kırsal gelir 

kaynaklarını çeşitlendirmek, 

katma değer sağlamak, salep 

üretimi ile başladığımız proje 

kapsamında lale üretimini de 

yaygınlaştırarak ithalatının önüne 

geçmek,Samsun’u ihracatı yapılan 

çiçek soğanlarının üretim merkezi haline getirmektir. 

İlimiz Ladik İlçesi’nde Ladik Kadın Girişim 

Üretim ve İşletme Kooperatifi (LAODİKEA)  üyesi 16 

kadın üretici ile birlikte yürütülmesi planlanan proje 

kapsamında; 10 ayrı renkte tedarik edilen 150.000 adet 

lale soğanının yaklaşık 10 dekar arazide dikimi 

yapılacaktır. Her çeşitten 15.000 adet olmak üzere 10 

ayrı renk ve çeşitte lale soğanı alınmıştır. Kooperatif 

üyesi 16 kadın üreticiye temin edilen 150.000 adet lale 

soğanı üretim ve kontrolünün sağlanması ayrıca görsel 

olarak da üreticiyi teşvik etmesi amacıyla Ladik 

Belediye Başkanlığı tarafından 

üreticilere tahsis edilen alana toplu 

olarak dikim yapılacaktır. Proje ile 

kooperatif üyesi kadınlarımızın üretim 

sürecine dahil edilerek kırsalda kadın 

üreticilerin desteklenmesi, kırsal gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 

üreticilerimizin gelir seviyelerinin 

artırılması, İlimiz Ladik İlçesi 

turizmine katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Bunun yanında 

üretimi yapılan lale soğanlarının 

alımını yapacağını belirten Samsun 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 

kullanılacak lale soğanlarının üretimi 

de yerelden sağlanmış olacaktır.  

Projenin hayırlı olmasını diler emeği geçen herkese 

teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. Akabinde lale 

soğanlarının araziye dikimi gerçekleştirilmiştir.  
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Tekkeköy ve Canik’te Üreticilere  

Tohum Teslimi Gerçekleştirildi 

İlimiz Tekkeköy İlçesinde, Tekkeköy 

Belediyesi ile Samsun ve Tekkeköy İl- İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüklerimiz işbirliğiyle çiftçilerimize; 

500 dekarlık Buğday, 300 dekarlık Yonca ve 300 

dekarlık da Reygras tohumu olmak üzere toplamda 

1.100 dekarlık tohum teslimi gerçekleştirildi. 

 04.11.2022 Cuma günü gerçekleştirilen 

Tohum Teslim Töreni, sabah saatlerinde Tekkeköy 

Belediyesi Konferans Salonu’nda çok sayıda 

üreticinin katılımıyla düzenlendi. Programa; 

Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy 

Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun İl Tarım ve 

Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam, Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar 

Ak, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti İlçe 

Başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.  

 Aynı gün bir Tohum Teslim Töreni de 

Canik İlçemizde gerçekleştirildi. Canik İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Canik 

Belediyesi işbirliğinde hazırlanan Proje 

kapsamında 110 üreticiye toplamda 25.000 

kg Glosa çeşidi sertifikalı Buğday tohumu 

teslimi gerçekleştirildi. 

 Törene; Canik Kaymakamı Mahmut Halal, 

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim 

Sağlam, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Canik 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, İlçe ve 

Şube Müdürleri, bazı STK temsilcileri ve üreticiler 

katılım sağlamıştır. 

 Her iki törende konuşan İl Müdürümüz 

İbrahim Sağlam: “Teslimini gerçekleştirdiğimiz 

tohumların yerli ve milli olması çok önemli. 

Samsun'da 2021 yılında 967 bin dekar alanda 340 bin 

ton rekoltemiz vardı. 2022 yılında üretim alanı sadece 

23 bin dekar artmasına rağmen, rekolte 410 bin tona 

çıktı. Bu da sertifikalı tohumun kullanılması, 

Bakanlığımızın destekleri, çiftçimizin bilgi ve 

becerisinin artması ile toprak tahlilleri yapılması gibi 

kazanımlarla sağlandı. Yani dekar başına düşen 

üretim de artmıştır. Sözlerimi bitirirken her zaman 

üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi 

hatırlatarak, bugün teslim edilen tohumlarımızın 

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi. 
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Vezirköprü’de Yem Bitkisi  

Tohum Teslim Töreni  

Vezirköprü ilçesinde, Samsun Büyükşehir 

Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen Yem Bitkileri Ekiliş 

Alanlarını Artırma ve Çeşitlendirme Projesi 

kapsamında Yem Bitkisi Tohum Teslim Töreni 

18.10.2022 tarihinde gerçekleştirildi. 

 Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

İbrahim Sağlam Törende yaptığı konuşmasında: 

“Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 

yılı ilkbahar döneminde uygulamaya koyduğumuz 

Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma ve 

Çeşitlendirme Projesi ile İlkbahar döneminde 

üreticilerimize % 60 hibeli olarak 42 bin kg Silajlık 

Mısır, 7 bin kg Yonca, 5 bin kg Korunga tohumu 

teslim edilmek suretiyle Yem Bitkisi Tohum 

Desteği sağlanmıştır. 

 Sonbahar döneminde ise yine Samsun 

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile yürüttüğümüz 

Proje kriterlerine uygun olan çiftçilerimize; 44 ton 

Yem Bezelyesi tohumu, 25 ton Tritikale + Yem 

Bezelyesi karışım tohumu ile 10 ton tek yıllık çim 

tohumu % 60’ı hibe edilmek kaydıyla 

desteklenecektir. Böylece Büyükşehir Belediye 

Başkanlığımız tarafından 2022 yılında toplam 133 ton 

Yem Bitkisi tohumluk maliyetinin % 60'ı hibe 

edilerek, üreticilerimizin 33 bin 700 dekar alanda 

yem bitkisi üretimi desteklenmiş oluyor.  

 İlimizde toplam 396 bin büyükbaş ve 276 bin 

de küçükbaş hayvanımız olup, toplam Yem Bitkisi 

ihtiyacımıza baktığımızda Kaba Yem olarak 1 milyon 

271 bin ton ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılama 

adına hem 661 bin dekarda Yem Bitkisi ekilişi 

yapıyoruz ve hem de 160 bin dekar alandaki 

meralarımızdan gereksinimi 

karşılıyoruz. Dolayısıyla 250 ile 300 

bin ton arasında bir yem açığımız 

oluşuyor.  

 İşte bu teslim ettiğimiz Yem Bitkisi 

tohumluklarıyla inşallah söz konusu 

açığı kapatarak çiftçilerimizin 

ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ben 

inanıyorum ki Kaba Yem temini ile 

hayvancılıkta ihtiyacın özellikle % 70- 75’i bu şekilde 

karşılanarak sonuç çiftçilerimizi memnun edecektir. 

Dolayısıyla bu kadar girdi maliyetlerinin fazla olduğu 

bir dönemde ve üretim alanında hem Bakanlığımız 

bütçesinden ve hem de Büyükşehir Belediyesinden 

Yem Bitkisi tohumluğu temin ederek biz de külfete 

omuz vermeye gayret ettik. 

 Bu konuda emeği geçen bütün 

arkadaşlarımıza, ilgili personelimize, Büyükşehir 

Belediyemize ve her türlü desteğini esirgemeyen 

Samsun Valimize, aynı zamanda Bakanlığımıza 

teşekkür ediyorum. Bugün burada teslimlerini 

gerçekleştirdiğimiz Yem Bitkisi tohumlarının 

üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 
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İlimizde Ari İşletme Sayısı Artıyor 

İlimizde, Ari İşletme Sertifikası almış olan 

Bafra, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde 5 adet işletme 

bulunmaktayken; Bafra İlçesi Altınova Mahallesinde 

hayvancılık faaliyetinde bulunan 500 baş kapasiteli 

Yeşil Küre Organik Ürünler Tarım Hayvancılık 

Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi‘ne ait 

işletmenin 30.12.2022 tarihinde sertifika almaya hak 

kazanmasıyla İlimizde Ari İşletme Sertifikası 

verilen işletme sayısı 6’ya yükselmiştir. 

Aynı zamanda Samsun Damızlık Birliği 

Başkanı olan Ömer Baykut‘a ait Bafra Doğanca 

ilçesindeki Hastalıktan Ari İşletme, AB‘ye Süt Üreten 

Çiftliklerin Sertifikalandırılmasına Dair Yönetmelik 

kapsamında 29.12.2022 tarihinde Onaylı Süt Çiftliği 

Sertifikası almaya hak kazanmasıyla da İlimizde 

Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazanan 

işletme sayısı 5 olmuştur. Bu iki girişimcimiz Ahmet 

Aydın ve Ömer Baykut‘a Hastalıktan Ari İşletmeler 

İçin Sağlık Sertifikası ve Onaylı Süt Çiftliği 

Sertifikası‘nı İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, Bafra 

İlçemizdeki Altınova ve Doğanca Mahallelerinde 

bulunan işletmelerinde takdim etmiştir. 

Takdim sırasında bir konuşma yapan İl 

Müdürümüz İbrahim Sağlam; ‘Amacımız, İlimizde süt 

hayvancılığı yapan tüm işletmelerimizi Ari İşletme 

statüsüne almaktır. Tarım ve Orman 

Bakanlığımızca, 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 Birliği 

ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesinin 

temelini teşkil etmektedir. 

Bildiğimiz üzere; hayvanları 

kayıt altına alınmış, asgari teknik- 

sağlık- hijyenik şartları sağlanmış, 

Tüberküloz ve Brucelloz ile 

mücadele yönetmelikleri gereğince 

laboratuvar kontrolleri yapılarak bu 

hastalıkları taşımadıkları belirlenen 

hayvancılık işletmelerine Hastalıktan Ari 

İşletmeler denilmektedir. Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık 

Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 

gereğince Ari İşletme Sertifikası alan Süt Sığırı 

İşletmelerinde bulunan tüm sığırlara 2022 yılı için 

hayvan başına 600 TL destekleme ödemesi ve ilave 

olarak Onaylı Süt Çiftliklerine ise, hayvan başına 100 

TL destekleme ödemesi yapılmaktadır.  

Nihayetinde, mevzuatta belirtilen şartları 

sağladıkları için onay ve sertifika almaya hak kazanan 

bu iki işletmemizin de, gıda meselesinin her 

zamankinden büyük önem taşıdığı böylesi bir süreçte 

Ülkemiz ve İlimiz tarımına hayırlı uğurlu olmasını 

diliyorum.” dedi. 
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Tarım Sigortaları (TARSİM) 

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Tarım Sigortaları 2023 Yılı Uygulamaları 

Hakkında Bilgilendirme Toplantısı  Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile TARSİM Samsun 

Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, 05.01.2023 

tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 

yapıldı. 

          Toplantıda Devlet Destekli Tarım 

Sigortalarım 2023 Yılı Uygulamaları ile ilgili bir 

bilgilendirme sunumu yapan TARSİM Samsun Bölge 

Müdürü Mehmet Halis Yamak: “Bahsi geçen doğal 

afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin 

ödemesi gereken primin en az % 50'si Devletimiz 

tarafından karşılanmakta olup, yaşanan afet sonrası 

meydana gelen zararın % 90’a kadar olan kısımları da 

öteden beri TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. 

2022'de ise her sene hayata geçirilen uygulamalara 

ilave olarak Kapsam Genişletme Çalışmaları 

yapılmış ve buna göre; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu 

Riski tarife fiyatında, toplam 134 üründe % 5 ila % 

15 indirim yapılmıştır. Buğday ürünü tarife fiyatında 

ise % 6 indirime gidilirken, Bitkisel Ürün ve Köy 

Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda uygulanan çift 

poliçe indirimi % 5'ten % 10'a yükseltilmiştir. 

TARSİM büyüdükçe kapsama aldığı riskleri 

genişletmeye devam edecektir." dedi. 

 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl 

Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Sağlam da: 

"Tarım riskli bir sektördür. Özellikle son yıllarda 

küresel iklim değişikliği tarımı olumsuz yönde 

etkilemekte olup, 2005 yılında çıkarılan Tarım 

Sigortaları Kanunu’nda her geçen yıl çiftçilerimizin 

lehine olacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. En 

önemlisi de sigorta primlerinin en az % 

50'si Devletimiz tarafından ödenmektedir. 

Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) 

kapsamında Samsun İlimizde; 2022 yılı 

itibarıyla Mevcut Poliçe Sayısı 59 bin 577 

adet, Toplam Prim Tutarı içerisinde Samsun 

çiftçisinin ödediği prim tutarı da 35 milyon 

633 bin 464 TL’dir. Devletin çiftçilerimiz için 

ödediği prim desteği ise 41 milyon 114 bin 

922 TL ve doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimize 

ödenen tazminat tutarı da toplamda 12 milyon 293 

bin 650 TL olarak gerçekleşmiştir.  

İlimizde önemli oranda yetiştiriciliği yapılan 

tarım ürünlerinde 2023 yılında Tarım Sigortası 

yaptırmak için Son Başvuru Tarihleri; Buğday için 

21 Nisan 2023,  Fındık için 28 Şubat 2023, Ayçiçeği 

ve Mısır için 10 Haziran 2023, Çeltik için 30 Haziran 

2023, Kenevir için 1 Haziran 2023 ve Tütün içinse 30 

Haziran 2023 olarak belirtilmiş olsa da; 

çiftçilerimizin işi son güne bırakmadan ürünlerini 

(TARSİM) sigorta yaptırmalarının kendi lehlerine 

olacağını buradan hatırlatmak isterim.” dedi. 
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