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ÖNSÖZ

K

üresel ekonomide değişim ve dönüşümlerin yaşandığı çağımızda, ülkemizde yapılan
yatırımların 2023 vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kamu sektörü, özel sektör,
üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak akıl bilinciyle hareket
etmesi son derece değerlidir.
Bu kapsamda, Amasya ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim ve toplumsal dönüşüm sürecine
uyum gösterebilmesi amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda
başlatılan 2018-2023 Amasya İli Sektörel Eylem Planları çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Çalışma kapsamında, başkanlığımda toplanan yönetim heyetince belirlenen 4 adet
sektörel konu başlığında Amasya Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademik personel
moderatörlüğünde ve raportörlüğünde; öncelikle ilgili sektördeki uluslararası eğilimler
dikkate alınarak ülkemizin ulusal ölçekli planlarından bölgesel planlara, sektörel hedef
dokümanlarından akademik çalışmalara kadar çok geniş yelpazeli bir bilgi dağarcığından
istifade edilerek bilimsel anlamda bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Sonrasında sektörler
ile ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve diğer tüm paydaşlardan destek alınarak katılımcı
bir anlayışla ilimizin öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak, konunun uzmanları ve
akademisyenlerimiz tarafından yerel paydaşların ortaya koydukları talep ve öncelikler ile her
kademedeki planlama dokümanlarının öngörü ve programları uygun bir biçimde uzlaştırılmak
suretiyle Amasya için yapılması gereken temel çalışmalar ortaya konulmuştur. Böylece her
sektörel eylem planında yıllara sair, hangi kurumların beraber çalışarak hangi faaliyetleri
gerçekleştirebileceği konusunda detaylı bir yol haritası belirlenmiştir. Bu sektörel planlar
bir yandan her kademedeki milli planlara ve stratejilere uygun olurken, diğer taraftan yerel
paydaşların talep ve isteklerine de cevap verecektir. İlgili kurumlarımız, bu eylem planları
içerisinde ilimizin sektörel bazda gereksinimlerine göre, Amasya’da farklılık yaratacak 5 yıllık
proje ve faaliyetlerini tasarlama imkânı bulacaktır.
Sektörel eylem planlarının ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yol gösterici olmasını
temenni ederken, bu çalışmaların hazırlanmasında emeği geçen Amasya Üniversitesi, kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve OKA yetkililerine teşekkürlerimi sunarım.
Sektörel eylem planlarının ilimize hayırlı olmasını dilerim.
Dr. OSMAN VAROL
Amasya Valisi
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ϭ͘ Giriş ǀĞzƂŶĞƚŝĐŝPǌĞƚŝ
2017 yılında Amasya Valisi ve OKA Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dr. Osman VAROL’un talimatları
doğrultusunda hazırlıkları başlatılan Amasya İl Stratejik Eylem Planlarıile ulaşılmak istenen hedef başta
2023 vizyonu ve Onuncu Kalkınma Planı (2ϬϭϰͲ2018) hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan
temel sorun alanlarına yönelik olarak Amasya ili için bir yol haritası sunmaktadır. Bu çalışmada Amasya
ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum göstermesi için ekonomik ve sosyal alanda yapılması
gereken çalışmalar planlanmıştır. 
Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Bakanlık
Stratejik Planları ile Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölge Planı Amasya ilinin ihtiyaç ve öncelikleri
dikkate alınarak incelenerek aşağıda listesi sunulan 4 adet sektörel eylem planı oluşturmuştur. Eylem
planlarında yer alan faaliyetler birden fazla kurumun sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin
koordinasyon gerektirecek şekilde tasarlanmış olup eylemler, eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından
eylemle ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde uygulamaya geçirilecektir. 

AMASYA İL SEKTÖREL EYLEM PLANLARI LİSTESİ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

dZ/D^<dPZ>z>DW>E/
SANAYİ SEKTÖREL EYLEM PLANI
TURİZM SEKTÖREL EYLEM PLANI
sZǀĞ<Ed^>>dzW/^<dPZ>z>DW>E/
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Ϯ͘ Raporun Amacı ve Kapsamı


ŵĂƐǇĂŝůŝƺůŬĞŵŝǌŝŶönemli tarımsal potansiyele sahip illerinden biridir. Sahip olduğu bu potansiyelin
verim ve etkin bir üretim mekanizmasına dönüştürerek hem ülke hem de yerel kalkınmaya önemli
katkılar sağlayacağı açıktır. Bu katkılar dikkate alındığında faaliyet gösterilĞŶ ƉĂǌĂƌůĂƌĚĂ ĚĂŚĂ ŝǇŝ
konuma ulaşmak ve yeni pazarlara açılmak, rekabet gücüŶƺartırmak, marka olmak ve sürdürülebilir bir
iş yapma anlayışının oluşturulmasını sağlamak sektörel eylem planınıntemel amaçlarındandır.
Bu rapor kapsamı çerçevesinde Amasya ilinde faaliyet gösteren tarım işletmeleri, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve potansiyel yatırımcılarlagörüşmeler yapılarak öncelikle sektörün
mevcut durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen bilgilerden harekĞƚůĞ
sorun analizleri gerçekleştirilmiştir. İlin özelliği dikkate alındığında konunun oldukça kapsamlı ve birçok
farklı ve geniş bir alt yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu sebeple bitkisel üretim, hayvansal üretim
ve kırsal kalkınma kategorileri özelinde sorunlar ayrıştırılarak derinliğine analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda Amasya ilinin 2018Ͳ2023 Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı
hazırlanmıştır. HazırůĂŶĂŶ ďƵ ƉůĂŶ ŝůĞ Amasya’nın gelişimine katkı sağlayacak öncelikler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. 


ϯ͘ ZĂƉŽƌƵŶ,ĞĚĞĨŝ


✓
✓
✓
✓
✓

İlgi sektör için bir yol haritası belirlemek,
^ĞŬƚƂƌƺŶƂŶĐĞůŝŬůĞƌŝŶŝŽƌƚĂǇĂŬŽǇŵĂŬ͕
Sektörün yatırım alanlarını belirleyerek ŝůŐŝůŝŬƵƌƵŵve kuruluşlar için rehber olmak,
Sektörel yatırım ve politikalara ilişkin perforŵĂŶƐŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶŝŽƌƚĂǇĂŬŽǇŵĂŬ͕
Ortaya konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi konƵƐƵŶĚĂ ƐŽƌƵŵůƵ ǀe ilgili kuruluşları
ďĞůŝƌůĞŵĞŬƚŝƌ͘
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ϰ͘ Çalışma Yöntemi


Amasya İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Eylem Planı, Amasya Üniversitesi Akademik Moderatörleri
Doç. Dr. Özcan ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Gözde KILINÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah KOPARAN tarafından
hazırlanmıştır. Çalışmalarda ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve gerekli verilerin
toplanması gibi konularda Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Zir. Müh. Halil
TOPSAKAL ve Zir. Müh. Adem YİVLİ görev almıştır.


Sektörün dinamik ve geniş yapısı ele alındığında birçokŐƌƵƉ͕ŬƵƌƵŵ͕kuruluşve örgütlerdeki bilirkişi ve
ǇĞƚŬŝůŝůĞƌůĞ görüşülerek verilerin elde edilmesi çalışmanın sağlıklı yürütülmesi adına önemli
olmuştur.Çalışma grubu ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ yapılan değerlendirmeler sonucundailgili kişiler ile ‘’Ǉƺǌ ǇƺǌĞ
görüşme’’ǇƂŶƚĞŵŝŶŝŶĚĂŚĂǀĞƌŝŵůi olacağı kanaatine varılmıştır.
Ƶ ǇƂŶƚĞŵŝŶ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞƐŝŶŝŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŶĞĚĞŶůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝ yerinde yapılan görüşmelerŝŶ ƂǌĞůůŝŬůĞ
üreticiler bağlamında kişinin şartlarını anlamak ve ƐĞŬƚƂƌƺŶ ŐĞƌĕĞŬ ĚƵƌƵŵƵŶƵ ǇĞƌŝŶĚĞ ŐƂƌŵĞŬ ĂĚına
ƂŶĞŵůŝŽůduğu ŝĕŝŶĚŝƌ͘


Çalışmanın başındaAmasya İli ilediğer pek çok ilde hazırlanan geçmişteki eylem planları incelenmişǀĞ
TarımƐĂůĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝůĞŝůŐŝůŝgeniş birliteratür taraması yapılmıştır. ĂŚĂƐŽŶƌĂĕalışma için bir yol haritası
ďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬƐĞŬƚƂƌƺŶ ĨŝŬŝƌ ůiderleri hakkında bilgiler elde edilmiştŝƌ͘ Ayrıca görüşmenin
gerçekleştirileceği kurum, kuruluş ve örgütler ile ilgili ĚĂŚĂ ileri bir araştırma sonucu görüşme planı
yapılmıştır. İlgilikişilerdenrandevu alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Yetiştiricilerin tamamına yakını üretim yaptıkları yerde ziyaret edilerek, görüşmeler ǇĞƌŝŶĚĞ
gerçekleştirilmiştir. GörüşŵĞůĞƌĞƐŶĂsındaki tüm bilgiler akademik moderatörler olarak 3 farklı gözden
yazılı bir şekildekayıt altına alınmış ve daha sonra ŐƌƵƉŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞdeğerlendirilerek bütünleştirilmiştir.
Proje kapsamındatoplamϵϱĂĚĞƚgörüşme gerçekleştirilmiş ve yapılan görüşmeler esnasında ĕŽŬsayıda
fotoğraf ile görsel bir kayıt oluşturulmuştur.



Görüşmeler sonucu elde edilen veriler analiz edilerek sektörün sorunları ve öncelikleri belirlenmiş ve
ďƵŶůĂƌĚĂŶŚĂƌĞŬĞƚůĞƐĞŬƚƂƌƺŶŐĞůĞceğine ilişkin eylem planlarıortaya konulmuştur. 

ϱ͘ ^ĞŬƚƂƌƺŶDĞǀĐƵƚƵƌƵŵƵ
5.1. Dünya’da Tarım Sektörü ve Global Gelişmeler


Toprağı ve tohumu kullanarak ďŝƚŬŝƐĞů ǀĞ ŚĂǇǀĂŶƐĂů ƺƌƺŶůĞƌŝŶ ƺƌĞƚŝůŵĞƐŝ͕ ŬĂůŝƚĞ ǀĞ ǀĞƌŝŵůĞƌŝŶŝŶ
ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ͕ ƵǇŐun koşullarda muhafaza edilmesi ve çeşitli alanlarda işlenip değerlendirilmesi
anlamlarına gelen tarımƐĂů ĨĂĂůŝǇĞƚƚĞ ĞŶ ƚĞŵĞů ĂŵĂĕ͕ insanların beslenme gibi zaruri ŝŚƚŝǇĂçlarının
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŚĂǇǀĂŶƐĂů ǀĞ ďŝƚŬŝƐĞů ƺƌƺŶůĞƌ ĞůĚĞ ĞƚŵĞŬƚŝƌ͘ Ƶ ǇƂŶƺǇůĞ gıda ve sanayiye
hammadde sağlayan tarım sektörü birçok ürün ve üretim için alternatifsiz bir sektör durumundadır.
Ülkelerin gelişmişlik ĚƺǌĞǇŝ ŚĞƌ ŶĞ ŽůƵƌƐĂ ŽůƐƵŶ tarım sektörü geçmişte olduğu Őŝďŝ ŐƺŶƺŵƺǌĚĞ ǀĞ
ŐĞůĞĐĞŬƚĞĚĞƂŶĞŵůŝďŝƌƐƚƌĂƚĞũŝŬƐĞŬƚƂƌĚƺƌ͘
Dünya tarımsal ürün pazarındaki büyüme͕coğrafi olarak gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmektedir.
Bu ülkelerde üretim maliyetlerinin gelişmiş ülkelerden daha düşük olması önemli bir etkendir.
Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan tarım politikalarındaki reformlar͕ tarımsal üretime verilen
desteğin niteliğinde değişikliğe yol açarak üretim yeri ve miktarıüzerinde etkilerde bulunmaktadır.
Tarım sektörü, dünyada kullanılabilir suyun %70’ini, kullanılabilir arazilerin %34’ünü ve mevcƵƚ
işgücünün %37’sini kullanmakta vesera gazlarının %17Ͳ30’una sebep olmaktadır.ƺŶǇĂĚĂŬŝĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŶ
%41’i kadınlardan oluşmakta ǀĞ aynı zamanda tarımda çalışanların %97’si gelişmekte oůĂŶ ƺůŬĞůĞƌĚĞ
ŝƐƚŝŚĚĂŵĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ;&K͕ϮϬϭϭͿ͘
OECD ve FAO’nun hazırladıkları rapora göre, tarımsal ürünlerin nominal fiyatlarında gelecek on yılda
йϭϬͲ30 arasında bir artış olacağı tahmin edilmiştir. Söz konusu raporda, hayvansal ürünlerin, bitkisel
ürünlere göre fiyat artışlarının daha yüksek olacağıifade edilmiştir. Diğer yandan önümüzdeki yıllarda
artan dünya nüfusunun özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha da artacağı͕ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ tarım
üretiminin önümüzdeki on yıl içinde düzenli olarak artacağı fakatartışın önceki yıllardan daha yavaş bir
ŽƌĂŶĚa olması beklenmektedir. Dolayısıyla dünya genelinde beslenme alışkanlıklarının değişeceği, yeni
teknolojilerinin ortaya konulacağı tahmin edilmektedir. Gelecekte gelişmiş ülkelerde doğal gıdalara
dönüşe karşın, gelişmekte olan ülkelerde ise genetiği değiştirilmiş gıdaların yaygınlaşacağının
beklendiği bildirilmiştir;KͲ&KͿ͘
9
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Dünya Tarımsal Brüt Üretim Değeri, (Milyar $)
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ
ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ
Ͳ

ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ
Bitkisel brüt üretim değeri

Hayvansal brüt üretim değeri



Grafik 1. Yıllara Göre Dünya Tarımsal Brüt Üretim Değerleri (2000ͲϮϬϭϰͿ
Dünyanın 2000Ͳ2014 yılları arasındaki bitkisel ve hayvansal brüt üretim değerlerinin oluşturduğu
tarımsal brüt üretim değerleri, Grafik 1’de görülmektedir. 2004Ͳ2006 yılları arasındaki verilerin baz
alındığı indekse göre üretim değerindeki artış trendi görülmektedir. 
Dünya Tarımsal Brüt Üretim Değeri incelendiğinde, 2000 yılından 2014 yılına kadar geçen sürede й
39,2’lik bir değer artışı görülmektedir. 2000 yılında tarımsal brüt üretim değerinin %62,9’u bitkisel
üretim değerine; 37,1’i ise hayvansal üretim ait iken 2014 yılında bitkisel üretim değerinin payı %65,3’e
çıkmış, hayvansal üretim değerinin payı ise %34,7’ye inmiştir.
Dünyada üretilen tarım ürünlerinin toplam üretim değerlerine göre ilk sırayı pirinç almaktadır.
Ardından sırasıyla inek sütü, domuz eti, mısır, buğday, soya, tavuk ve sığır etleri, soya, şeker kamışı ve
ĚŽŵĂƚĞƐ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ WŝƌŝŶĕ ǀĞ ŝŶĞŬ sütünün fiyatlarının düşük olmasına rağmen, oldukça yaygın ve
yüksek miktarlarda üretilmesi, dünyada üretilen tarım ürünlerinin toplam üretim değerleri
sıralamasında ilk iki sırayı almalarını sağlamıştır. Üretim miktarına rağmen fiyatının yüksek olması da
sığır etini üçüncülüğe taşımıştır. Buğday pirinç kadar üretiliyor olmasına rağmen fiyatının düşük olması
üretim değerini de düşürmekte ve dünyada üretilen tarım ürünlerinin üretim değerleri sıralamasında
beşinci sırayı almaktadır (Tablo 1). 
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dĂďůo 1. Dünyada Üretilen Başlıca Tarım Ürünleri ve Değerleri
Sıra

mƌƺŶůĞƌ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

WŝƌŝŶĕ
İnek Sütü
ŽŵƵǌƚŝ
Mısır
Buğday
dĂǀƵŬƚŝ
Sığır Eti

ϴ
^ŽǇĂ
ϵ
Şeker Kamışı
ϭϬ
ŽŵĂƚĞƐ
<ĂǇŶĂŬ͗;&K͕ϮϬϭϰͿ

Üretim Miktarı (ton)

Değer (1000 $)

Fiyatı ($/ton)

ϳϰϮ͘ϰϮϱ͘ϲϬϬ
ϲϱϲ͘ϳϬϭ͘Ϯϭϱ
ϭϭϳ͘Ϯϲϯ͘ϴϳϳ
ϭ͘Ϭϯϴ͘ϯϯϬ͘ϲϱϱ
ϳϯϯ͘ϱϯϰ͘ϰϮϵ
ϭϬϬ͘ϲϳϬ͘ϭϴϲ
ϲϱ͘Ϯϴϯ͘Ϭϴϲ

ϯϮϳ͘ϯϬϯ͘ϴϭϭ
ϯϭϬ͘ϰϰϬ͘ϳϮϭ
Ϯϰϴ͘Ϭϳϱ͘ϵϰϱ
Ϯϰϲ͘ϯϲϱ͘ϰϴϴ
ϭϵϮ͘ϲϱϭ͘ϭϭϳ
ϭϵϬ͘ϲϴϳ͘ϭϮϲ
ϭϴϬ͘ϴϳϳ͘ϲϵϬ

ϰϰϭ
ϰϳϯ
Ϯ͘ϭϭϲ
Ϯϯϳ
Ϯϲϯ
ϭ͘ϴϵϰ
Ϯ͘ϳϳϭ

ϯϬϲ͘ϯϳϯ͘ϰϲϯ
ϭ͘ϴϴϰ͘ϳϮϵ͘ϰϭϮ
ϭϳϮ͘ϰϵϵ͘ϭϮϬ

ϭϮϰ͘ϬϮϮ͘ϳϱϵ
ϵϳ͘ϴϲϵ͘ϴϮϬ
ϵϮ͘ϰϵϬ͘Ϯϭϵ

ϰϬϱ
ϱϮ
ϱϯϲ

Dünyada tarımsal ürünlerin dış ticareti incelenirken doğrudan işlenmemiş tarım ürünlerinin yanında
mamul ve yarı mamul olan tarım ürünlerinin de değerlendirilmeye alınması önemlidir. Sanayi
sektörünün önemli bir bölümünün tarıma dayalı sanayi olduğu ve bu ƐĂŶĂǇŝůĞƌŝŶ ĞŶ ƚĞŵĞů
hammaddelerinin tarım ürünleri olduğu düşünülürse bu önem daha kolay anlaşılabilecektir. Bunlar
özetle gıda sanayi, içki sanayi, tütün ve ürünleri sanayi, deri ve ürünleri sanayi ve tekstil ve dokuma
sanayiidir. Diğer yandan tarıma girdi veren traktör sanayi, yedek parça sanayi, tarımsal ilaç ve gübre
sanayi gibi tarıma yönelik sanayilerin de dış ticaret değerleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
Tablo 2. Dünyada İhraç Edilen Başlıca Tarımsal Ürünler
mƌƺŶůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
^ŽǇĂ

&ŝǇĂƚ;ΨͬƚŽŶͿ

Değer (1000 $)

ϭϬϲ͘ϭϲϴ͘ϴϰϴ

ϱϰϬ

ϱϳ͘ϯϬϮ͘ϴϲϲ

ϭϰ͘ϭϱϱ͘ϭϴϳ

ϯ͘ϴϬϴ

ϱϯ͘ϵϬϭ͘ϲϴϬ

Buğday

ϭϲϮ͘ϳϵϳ͘ϴϵϲ

ϯϬϯ

ϰϵ͘ϯϴϰ͘ϴϲϱ

sığır eti

ϳ͘ϭϴϲ͘ϵϱϬ

ϱ͘ϯϭϬ

ϯϴ͘ϭϲϮ͘ϯϯϰ

Mısır

ϭϮϰ͘ϮϮϮ͘Ϭϭϵ

Ϯϴϭ

ϯϰ͘ϵϰϲ͘ϲϭϳ

Şarap

ϭϬ͘Ϯϵϴ͘ϭϰϭ

ϯ͘ϯϲϵ

ϯϰ͘ϲϵϲ͘ϲϵϰ

Palm Yağı

ϰϭ͘ϲϱϰ͘ϰϴϮ

ϴϭϬ

ϯϯ͘ϳϱϳ͘ϲϳϬ

^ŽǇĂ<ĞŬŝ

ϲϮ͘ϭϵϯ͘ϭϬϴ

ϱϭϰ

ϯϭ͘ϵϲϭ͘ϰϬϵ

Alkollü İçecekler

ϰ͘ϳϴϲ͘ϵϳϴ

ϲ͘ϰϬϮ

ϯϬ͘ϲϰϯ͘ϴϰϴ

İnek Sütü Peynir

ϱ͘ϱϮϭ͘ϱϭϯ

ϱ͘ϭϴϱ

Ϯϴ͘ϲϮϴ͘ϯϭϲ

ϯϳ͘ϭϮϳ͘ϭϬϭ

ϲϰϴ

Ϯϰ͘ϬϲϬ͘ϯϯϲ

Gıda Hazırlık Malzemeleri

WŝƌŝŶĕ
<ĂǇŶĂŬ͗;&K͕ϮϬϭϯͿ

Dünyada ihraç edilen tarımsal ürünlerin başında üretim miktarı için buğday olsa da, üretim değeri
açısından gıda hazırlık maddeleri ve soya daha önde gelmektedir. (Tablo 2,3)
Fiyatının yüksek olmasından dolayı dünya ihracatında önemli bir yer tutan şarabı endüstriyel hazır
gıdalarda oldukça yaygın kullanılan palm yağı izlemektedir.;dĂďůŽϮ͕ϯͿ
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Tablo 3. Dünyada İthal Edilen Başlıca Tarımsal Ürünler
mƌƺŶůĞƌ
DŝŬƚĂƌ;ƚŽŶͿ
Gıda Hazırlık Malzemeleri
ϭϰ͘ϴϱϱ͘Ϭϲϰ
^ŽǇĂ
ϭϬϯ͘Ϭϭϲ͘ϯϭϳ
Buğday
ϭϲϭ͘ϳϭϲ͘ϱϮϬ
Şarap
ϭϬ͘Ϭϯϵ͘ϵϯϯ
Palm Yağı
ϰϯ͘ϴϲϮ͘ϴϯϬ
^ŽǇĂ<ĞŬŝ
ϲϮ͘Ϯϴϳ͘ϲϯϲ
İnek Sütü Peynir
ϱ͘Ϯϵϱ͘ϭϴϲ
Sığır eti
ϳ͘ϭϳϵ͘ϴϯϵ
Mısır
ϭϮϬ͘ϭϮϴ͘ϵϭϵ
Alkollü İçecekler
ϰ͘ϰϳϰ͘ϰϯϰ
WŝƌŝŶĕ
ϯϳ͘ϴϰϯ͘ϭϭϰ
<ĂǇŶĂŬ͗;&K͕ϮϬϭϯͿ

ϱ͘Ϯ͘


&ŝǇĂƚ;ΨͬƚŽŶͿ
ϯ͘ϳϴϯ
ϲϬϬ
ϯϯϰ
ϯ͘ϱϬϭ
ϴϵϯ
ϱϱϱ
ϱ͘Ϯϱϭ
ϱ͘ϯϲϭ
ϯϮϱ
ϲ͘ϵϯϯ
ϲϵϯ

Değer (1000 $)
ϱϲ͘ϮϬϬ͘ϴϳϳ
ϲϭ͘ϴϯϲ͘ϲϭϭ
ϱϯ͘ϵϱϮ͘ϲϭϴ
ϯϱ͘ϭϱϭ͘ϳϳϭ
ϯϵ͘ϭϲϬ͘ϳϭϵ
ϯϰ͘ϱϱϱ͘ϴϱϲ
Ϯϳ͘ϴϬϲ͘Ϭϴϭ
ϯϴ͘ϰϴϴ͘ϲϯϵ
ϯϵ͘Ϭϳϱ͘ϬϬϰ
ϯϭ͘ϬϮϬ͘ϵϳϵ
Ϯϲ͘ϮϮϮ͘ϱϳϲ

Türkiye’de Makro Ölçekli Yaklaşımlar

Türkiye’de tarım sektörü, beslenme ve iş gücüne etkisi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı
hammadde ile ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Türkiye, iklim koşulları,
coğrafi konumu, çoğunluğu genç olan 80 milyonluk nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen iç ve dış
pazarı sayesinde pek çok ülke ile kıyaslandıkça oldukça avantajlı bir konumdadır. Bazı Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinde iklim sorunları yaşanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında da Türkiye, iklim çeşitliliği
ƐĂǇĞƐŝnde AB içinde avantajlı bir durumdadır. İklimin yanında, üretim potansiyeli, fiyat avantajları,
ulaşım kolaylıkları ve ticari ilişkilerin mevcudiyeti ile de AB karşısında iyi bir konumu vardır. Özellikle
Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) tarımsal potansiyĞůŝ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ ǀĞ ƐƵůĂŶĂďŝůŝƌ ĂƌĂǌŝůĞƌŝŶ
artmasıyla, iklim ve sulama sorunları yaşayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine göre de üstünlükleri
vardır. 
Türkiye sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alırken, yakın komşularımız Rusya ve Türki
ƵŵŚƵriyetler yetersiz üretim sebebiyle dış alıma ihtiyaç duymaktadırlar. Tarımsal üretim potansiyeli
kısıtlı ancak doğal kaynaklardan ve özellikle de petrolden sağladıkları gelirleriyle ve gelişen turizm
potansiyelleriyle bazı Arap ülkelerinin tarımsal ürünlerine olan ihtiyaçları, tarımsal ürünler için dışsatım
potansiyeli bulunan ve bu pazarlara yakın olan Türkiye için önemlidir. Ülkemizde pek çok tarımsal ürün,
gelişen üretim teknolojileri ve iklim avantajları sayesinde, yıl boyu belirli standartlarda üretebiůŵĞǀĞ
bu ürünleri pazarlayabilme potansiyeline sahip olması ve son yıllarda atağa kalkan sanayici ve iş
adamları örgütlerinin ticaret ve yatırım hamlelerinin tarımsal ürün ve girdi pazarları desteklemesi hem
üretim hem de dış ticarete oldukça etkili olmuşƚƵƌ͘
Tarım sektöründe tüm alanlarda sektörle ilgili politikalar geliştiren, hizmet sunan ve denetleyen kurum
olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetki ve sorumluluklarını en üst seviyede
gerçekleştirebilmek için tüm il ve ilçe bazında teşkilatlanmıştır. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurumsal Yapısı 
<ƵƌƵŵdĂƌŝŚŝ͗
1838, Ziraat ve Sanayi Meclisi; İlk yapı, Meclis şeklinde kurularak tarım hizmetlerini Dışişleri
Bakanlığı’na bağlı olarak yürütmüştür͘
13.05.1839, Meclisi Umuru Nafia; Meclis, tarım hizmetlerini Ticaret Bakanlığına bağlı olarak
yürütmüştür. 
02.03.1843, Ziraat Meclisi; Meclis, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Her Eyalet, Sancak ve
Kaymakamlığa birer Ziraat Müdürü, İlçe ve BucĂŬůĂƌůĂ ďƺǇƺŬ <ĂƌǇĞůĞƌĞ ďŝƌĞƌ ŝƌĂĂƚ DƺĚƺƌ sĞŬŝůŝ
atanmıştır. 1845 yılında tekrar Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. 
16.01.1846, Ziraat Nezareti; Tanzimat Fermanı’nı izleyen yıllarda Batı örnek alınarak Tarım Bakanlığı
kurulmuştur. Tarım Bakanlığı’nın bağımsız yapısı 4 ay devam etmiştir. 
ϭϴϰϲͲϭϴϵϭ͕ dŝĐĂƌĞƚ ǀĞ EĂĨŝĂ EĞǌĂƌĞƚŝ͕ dŝĐĂƌĞƚ EĞǌĂƌĞƚŝ͕ dŝĐĂƌĞƚ ǀĞ ŝƌĂĂƚ EĞǌĂƌĞƚŝ͕ KƌŵĂŶ ǀĞ DĂĂĚŝŶ
Nezareti; Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştirildikten sonra tarım hizmetleri değişik adlar
altında yürütülmüştür. Bu dönemde Ziraat Müfettişliği (1881), Ziraat Müdürlüğü (1883), Veteriner
Müfettişliği (1885), Hukuk Müşavirliği (1890), İstatistik Müdürlüğü (1887), Halkalı Ziraat ve Baytar
Mektepleri gibi Birimler oluşturulmuş ve Ziraat Bankası 1889’da Bakanlığa bağlanmıştır. 
ϭϴϵϭͲ1911, Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu
adı altında yeni bir kuruluşa gidildiği görülmektedir. Bu dönemde, Tarım hizmetleri Ziraat ve Veteriner
Genel Müdürlükleriyle yerine getirilmiştiƌ͘
02 Mayıs 1920, İktisat Vekâleti; “3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti
İntihabına Dair Kanun”la ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat Vekaleti adı
altında yürütülmüştür.
Ϯϭ KĐĂŬ ϭϵϮϵͲ1931; “1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti Teşkili
Hakkında Kanun”la Ziraat Vekaleti tekrar İktisat Vekaleti’ne bağlanmıştır. 
30 Aralık 1931Ͳ1937, Ziraat Vekaleti; “1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun”la İktisat
sĞŬĂůĞti’nden ayrılarak, Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım, Veteriner ve
Orman Genel Müdürlükleri Bakanlığa dahil olmuştur. 
ϭϰ,ĂǌŝƌĂŶϭϵϯϳͲ1951, Ziraat Vekâleti; 3203 sayılı “Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat Kanunu” ile 1937
yılında Merkez ve Taşra Teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Merkez
Teşkilatı; Bakanlık Makamı, Danışma ve Denetim, Ana Hizmet, Yardımcı ve Katma Bütçeli Bağlı Kuruluş
Birimleri’nden, Taşra Teşkilatı; Ziraat Genel Müdürlüğü ve Veteriner Genel Müdürlüğünün İllerde
örgütlenmesiyle oluşturulmuştur. Teftiş Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği kurulmuştur. 1944 yılında
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluş olarak Bakanlığa bağlanmıştır. Orman
hŵƵŵ ;'ĞŶĞůͿ DƺĚƺƌůüğü (1937Ͳϭϵϳϰ͕ ϭϵϴϬͲ1991), Zirai Kombinalar İdaresi (1937Ͳ ϭϵϱϬͿ͕ ĞǀůĞƚ
Ziraat İşletmeleri Kurumu (1938Ͳ1950) ve FAO Genel Sekreterliği (1937Ͳ1962) Bakanlığa katılmışlardır. 
ϭϵϱϭͲ1962, Ziraat Vekaleti (Gelişme Dönemi); Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü (1951Ͳ͘͘͘Ϳ͕ŝƌĂŝ
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü (1960Ͳ1984), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
;ϭϵϱϭͲ1979), Topraksu Genel Müdürlüğü (1960Ͳϭϵϳϯ͕ϭϵϴϯͲ1988), Türkiye Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel
Müdürlüğü (1960ͲϭϵϴϯͿ ǀĞ zĞŵ ^ĂŶĂǇi TAŞ Genel Müdürlüğü (1960ͲϭϵϵϮͿ Őŝďŝ ŝƌŝŵůĞƌ ďƵ ĚƂŶĞŵĚĞ
Bakanlığa bağlanmıştır. 
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ϭϵϲϮͲ1974, Ziraat Vekâleti (Planlı Dönem); İlk planlı çalışma döneminde “Planlama Araştırma ve
Koordinasyon Genel Müdürlüğü” vb. birçok yeni Birim Bakanlığa katılmıştır. Çeşitli isim
değişikliklerinden sonra Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, “Strateji Geliştirme
Başkanlığı” adı altında kurularak (2006) görev, yetki ve sorumlulukları tekrar düzenlenmiştir. Türkiye
Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ;ϭϵϲϯͲ1992), Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (1963ͲϭϵϴϮͿ͕zĞŵ
Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü (1963Ͳ1982) yeni katılan Birimlerdir. Dış İlişkiler Birimi ilk kez
oluşturulmuştur. 
ϮϲKĐĂŬϭϵϳϰͲ1981, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bakanlık adı Cumhurbaşkanlığının 26.01.1974
tarih ve 4/92 sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (1974Ͳ͘Ϳ͕ƚǀĞ
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (1974Ͳ1992), Sun›i ve Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel
Müdürlüğü (1974Ͳ1982), Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri Genel Müdürlüğü (1974ͲϭϵϳϵͿ ďƵ
dönemde Bakanlığa katılmıştır. 
17 Şubat 1981Ͳ1983, Tarım ve Orman Bakanlığı; “2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına
Devri Hakkında Kanun”la Orman Bakanlığı ve hizmetleri devralınmıştır. DeǀůĞƚmƌĞƚŵĞŝĨƚůŝŬůĞƌŝ;ϭϵϯϳͲ
1982), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Toprak ve İskân Genel
Müdürlüğü (1982Ͳ1984), BağͲ Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü (1980Ͳ1982), Ağaçlandırma ve Erozyon
Kontrol Genel 79 Müdürlüğü (1980Ͳ 1982), Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (1980ͲϭϵϴϮ͕ ϭϵϴϮͲ
1991 Daire Başkanlığı), Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü (1980ͲϭϵϴϮͿ͕KƌŵĂŶmƌƺŶůĞƌŝ^ĂŶĂǇŝ
Genel Müdürlüğü (1980Ͳ1982) bu dönemde bağlanmıştır. Değişik Birimlerle yürütülen hizmetler yeŶŝ
kurulan Personel Genel Müdürlüğü’ne (1982Ͳ...) verilmiştir.
ϭϵϴϯͲ1991, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı: 14 Aralık 1983Ͳ1984; “183 sayılı Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” çıkarılarak Bakanlık ile Köyişleri ve
<ooperatifler Bakanlığı birleştirilmiştir. Kooperatifler Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik Genel
Müdürlüğü (1983Ͳ1984) bu dönemde katılmıştır. 
ϭϴ ,ĂǌŝƌĂŶ ϭϵϴϰͲ1985; 183 sayılı KHK’yı değiştiren 212 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle 1937›den
beri görev yapan Ziraat İşleri ve Veteriner İşleri Genel Müdürlükleri (1937ͲϭϵϴϰͿ ǀĞ ďŝƌĕŽŬ ŝƌŝŵ
kaldırılmıştır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü,
Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (1984Ͳ.), Proje Uygulama Genel Müdürlüğü
;ϭϵϴϰͲ1991), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (1984Ͳ...) vb. Birimler bu dönemde kurulmuştur. Köy
,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ'ĞŶĞůDüdürlüğü (1984Ͳ2005) Bakanlığa bağlanmıştır. 
ϲ DĂƌƚ ϭϵϴϱͲ1991; 183 sayılı KHK ve 212 sayılı KHK, 3161 sayılı Kanunla taşra kuruluşları içerisinde
gösterilen Bakanlık Bölge Müdürlüğü kaldırılmıştır. 
9 Ağustos 1991 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Orman Bakanlığının tekrar kurulmasıyla Orman Teşkilatı
Bakanlık bünyesinden ayrılmıştır. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (1991Ͳ.), Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü (1991Ͳ..) bu dönemde oluşturulan yeni Birimlerdir.
03 Haziran 2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 03.06.2011 tarihli,
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş
ve yeniden yapılandırılmıştır.


Hukuki Yapı:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 03.06.2011 tarihli, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
değiştirilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adını almış ve 08.06.2011 tarih ve 27958
sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun Hükmünde KaͲ
rarnamenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluͲ
luklarını düzenlemektir. 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının göreǀŝ͖ ďŝƚŬŝƐĞů ǀĞ ŚĂǇǀĂŶƐĂů ƺƌĞƚŝŵ ŝůĞ ƐƵ ƺƌƺŶůĞƌŝ
üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluştuͲ
rulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınŵĂ͕
toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin
ƂƌŐƺƚůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ ƚĂrımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yöneƚŝůŵĞƐŝ͕
tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik
ĕĂůışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek,
uygulanmasını izlemek ve denetlemektir. 
Bakanlık, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.




Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Hedefleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, stratejik planlama modeline 2006Ͳ2010 Stratejik Eylem Planı ile
başlamıştır. Sonraki süreçte 2010Ͳ2014 Stratejik Planı ve 2013Ͳ2017 Stratejik Planı belgeleri
hazırlanmıştır. Halen içinde bulunduğumuz dönemde 2018ͲϮϬϮϮ^ƚƌĂƚĞũŝWůanı uygulanmaktadır.
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ϮϬϭϴͲ2022 Stratejik Planında 7 Stratejik Hedef Belirlenmiştir. Bu Hedefler;

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ͘Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzınısağlamak, ulusal ve uluslararası alanda
rekabet gücüyüksek tarım sektörü oluşturmak,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ Ϯ͘Uluslararası standartları gözeterek,üretimden tüketime doğalkaynakların ve insan
sağlığınınkorunması amacıyla gıda ve yemgüvenilirliğini sağlamak,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϯ͘Bitki sağlığını koruyucu tedbirler almak, hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve
ĞƌĂĚŝŬĞetmek, hayvan refahını sağlamak,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϰ͘Kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki altyapısını
iyileştirmek,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϱ͘Su ürünleri kaynaklarını korumak vesürdürülebilir işletimini sağlamak, suürünleri
üretimini geliştirmek,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ ,ĞĚĞĨ ϲ͘Tarımsal üretimde kalite veverimliliği artırmaya yönelikAraştırmaͲGeliştirme
çalışmaları yürütmek,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϳ͘Kurumsal kapasiteyi geliştirmek,


Tarım Sektörünün İstihdamda Yeri

darım sektörü, Türkiye ekonomisine istihdam yönüyle önemli bir katkı sağlamaktadır. Nitekim TÜİK
verilerine göre 1970’li yıllarda tarım sektörünün istihdamdaki payı %67,7’den, 2000 yılında %35,2’ye ve
2010’da %23,3’e gerilemiştir. 2017 yılı TUİK verilerine ŐƂƌĞĞŬŽŶŽŵŝŬǇƂŶĚĞŶĂŬƚŝĨŶƺĨƵƐƵŶƐĞŬƚƂƌůĞƌĞ
dağılışı Tarım %19.4, Sanayi %19.1, İnşaat %7,4 ve Hizmetler %54.1 olarak dağılım göstermektedir.
Mevcut durumda nüfusun 1/4’ü tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlarken, çalışan her beş kişiden biri
tarım sektöründe istihdam etmektedir (TUİK, 2017;).
Tablo 4. Türkiye’de İstihdamın Sektörlere Göre Dağılım ı



Tarım Payı %





^ĂŶĂǇŝ


İnşaat 

,ŝǌŵĞƚůĞƌ

Yıllar

'ĞŶĞů
İşsizlik
Oranı
;йͿ

Tarım Dışı
İşsizlik 
Oranı (%)

dŽƉůĂŵ
İşgücü
;ΎͿ

dŽƉůĂŵ
İstihdam
;ΎͿ

Kişi (*)

Payı
й

Kişi(*) 

Payı
й

Kişi(*) 


Payı
й

Kişi (*)

Payı
й

ϮϬϬϳ

ϵ͕Ϯ

ϭϭ͕Ϯ

ϮϮ͘Ϯϱϯ

ϮϬ͘ϮϬϵ

ϰ͘ϱϰϲ

ϮϮ͕ϱ

ϰ͘ϰϬϯ

Ϯϭ͕ϴ

ϭ͘Ϯϯϭ

ϲ͕ϭ

ϭϬ͘ϬϮϵ

ϰϵ͕ϲ

ϮϬϬϴ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕ϯ

ϮϮ͘ϴϵϵ

ϮϬ͘ϲϬϰ

ϰ͘ϲϮϭ

ϮϮ͕ϰ

ϰ͘ϱϯϳ

ϮϮ͕Ϭ

ϭ͘Ϯϯϴ

ϲ͕Ϭ

ϭϬ͘ϮϬϴ

ϰϵ͕ϱ

ϮϬϬϵ

ϭϯ͕ϭ

ϭϲ͕Ϭ

Ϯϯ͘ϳϭϬ

ϮϬ͘ϲϭϱ

ϰ͘ϳϱϮ

Ϯϯ͕ϭ

ϰ͘ϭϳϵ

ϮϬ͕ϯ

ϭ͘ϯϬϱ

ϲ͕ϯ

ϭϬ͘ϯϴϬ

ϱϬ͕ϰ

ϮϬϭϬ

ϭϭ͕ϭ

ϭϯ͕ϳ

Ϯϰ͘ϱϵϰ

Ϯϭ͘ϴϱϴ

ϱ͘Ϭϴϰ

Ϯϯ͕ϯ

ϰ͘ϲϭϱ

Ϯϭ͕ϭ

ϭ͘ϰϯϰ

ϲ͕ϲ

ϭϬ͘ϳϮϱ

ϰϵ͕ϭ

ϮϬϭϭ

ϵ͕ϭ

ϭϭ͕ϯ

Ϯϱ͘ϱϵϰ

Ϯϯ͘Ϯϲϲ

ϱ͘ϰϭϮ

Ϯϯ͕ϯ

ϰ͘ϴϰϮ

ϮϬ͕ϴ

ϭ͘ϲϴϬ

ϳ͕Ϯ

ϭϭ͘ϯϯϮ

ϰϴ͕ϳ

ϮϬϭϮ

ϴ͕ϰ

ϭϬ͕ϯ

Ϯϲ͘ϭϰϭ

Ϯϯ͘ϵϯϳ

ϱ͘ϯϬϭ

ϮϮ͕ϭ

ϰ͘ϵϬϯ

ϮϬ͕ϱ

ϭ͘ϳϭϳ

ϳ͕Ϯ

ϭϮ͘Ϭϭϲ

ϱϬ͕Ϯ

ϮϬϭϯ

ϵ͕Ϭ

ϭϬ͕ϵ

Ϯϳ͘Ϭϰϲ

Ϯϰ͘ϲϬϭ

ϱ͘ϮϬϰ

Ϯϭ͕Ϯ

ϱ͘ϭϬϭ

ϮϬ͕ϳ

ϭ͘ϳϲϴ

ϳ͕Ϯ

ϭϮ͘ϱϮϴ

ϱϬ͕ϵ

ϮϬϭϰ

ϵ͕ϵ

ϭϮ͕Ϭ

Ϯϴ͘ϳϴϲ

Ϯϱ͘ϵϯϯ

ϱ͘ϰϳϬ

Ϯϭ͕ϭ

ϱ͘ϯϭϲ

ϮϬ͕ϱ

ϭ͘ϵϭϮ

ϳ͕ϰ

ϭϯ͘Ϯϯϱ

ϱϭ͕Ϭ

ϮϬϭϱ

ϭϬ͕ϯ

ϭϮ͕ϰ

Ϯϵ͘ϲϳϴ

Ϯϲ͘ϲϮϭ

ϱ͘ϰϴϯ

ϮϬ͕ϲ

ϱ͘ϯϯϮ

ϮϬ͕Ϭ

ϭ͘ϵϭϰ

ϳ͕Ϯ

ϭϯ͘ϴϵϭ

ϱϮ͕Ϯ

ϮϬϭϲ

ϭϬ͕ϵ

ϭϯ͕Ϭ

ϯϬ͘ϱϯϱ

Ϯϳ͘ϮϬϱ

ϱ͘ϯϬϱ

ϭϵ͕ϱ

ϱ͘Ϯϵϲ

ϭϵ͕ϱ

ϭ͘ϵϴϳ

ϳ͕ϯ

ϭϰ͘ϲϭϳ

ϱϯ͕ϳ

ϮϬϭϳ

ϭϬ͕ϵ

ϭϯ͕Ϭ

ϯϭ͘ϲϰϯ

Ϯϴ͘ϭϴϵ

ϱ͘ϰϲϰ

ϭϵ͕ϰ

ϱ͘ϯϴϯ

ϭϵ͕ϭ

Ϯ͘Ϭϵϱ

ϳ͕ϰ

ϭϱ͘Ϯϰϲ

ϱϰ͕ϭ

Kaynak : TUİK 

;ΎͿ͗ϭ͘ϬϬϬĂĚĞƚ


Tarım Sektörünün GSYH’ya Etkisi

Türkiye’de tarım sektörünün GSHYİH içindeki payı 2010’lu yılların başında yetmiş milyar dolara ulaşmış
durumda iken, özellikle iklim kaynaklı verim düşüklüğü ve tarımın son yıllarda diğer sektörler kadar
gelişim gösterememesi nedenlerle elli milyar dolarınbiraz üzerine gerilemiştir. 
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Bu gerilemedeki en büyük etkenlerin başında 2013 ve 2016 yıllarında tarım sektörünün bir önceki yıla
göre hiç büyüme göstermemiş olmasıdır. Türkiye’deki endüstri tesislerinin büyük bölümü tarımsal
ŵĂĚĚĞůĞƌŝŚĂŵŵĂĚĚĞŽůĂƌĂŬŬƵůlanmaktadır. Bu durum, sanayinin gelişmesinde tarımın önemimin ne
kadar büyük olduğunu göstermektedir.

Tablo 5. Türkiye’de Sektörlerin GSYH içerisindeki Payları



Yıllar
Tarım
Gelişme 
dƺƌŬŝǇĞ
Gelişme  Tarımın
Tarım
dƺƌŬŝǇĞ
;ŝŶd>Ϳ
Hızı (%)
;ŝŶd>Ϳ
Hızı (%) Payı (%)
;ŝŶΨͿ
;ŝŶΨͿ
ϮϬϬϵ
ϴϭ͘Ϯϯϰ͘Ϯϳϰ
ϵ͕ϭ
ϵϵϵ͘ϭϵϭ͘ϴϰϴ
Ϭ͕ϰ
ϴ͕ϭ ϱϮ͘ϱϵϮ͘ϱϭϬ ϲϰϲ͘ϴϵϰ͘ϱϯϭ
ϮϬϭϬ
ϭϬϰ͘ϳϬϯ͘ϲϯϱ
Ϯϴ͕ϵ ϭ͘ϭϲϬ͘Ϭϭϯ͘ϵϳϴ
ϭϲ͕ϭ
ϵ͕Ϭ ϲϵ͘ϳϭϰ͘ϯϮϱ ϳϳϮ͘ϯϲϲ͘ϲϭϱ
ϮϬϭϭ
ϭϭϰ͘ϴϯϴ͘ϭϲϵ
ϵ͕ϳ ϭ͘ϯϵϰ͘ϰϳϳ͘ϭϲϲ
ϮϬ͕Ϯ
ϴ͕Ϯ ϲϴ͘ϰϵϭ͘ϱϲϱ ϴϯϭ͘ϲϵϭ͘ϰϰϴ
ϮϬϭϮ
ϭϮϭ͘ϲϵϮ͘ϴϵϯ
ϲ͕Ϭ ϭ͘ϱϲϵ͘ϲϳϮ͘ϭϭϱ
ϭϮ͕ϲ
ϳ͕ϴ ϲϳ͘ϱϯϲ͘Ϭϲϰ ϴϳϭ͘ϭϮϮ͘ϵϵϯ
ϮϬϭϯ
ϭϮϭ͘ϳϬϵ͘Ϭϳϵ
Ϭ͕Ϭ ϭ͘ϴϬϵ͘ϳϭϯ͘Ϭϴϳ
ϭϱ͕ϯ
ϲ͕ϳ ϲϯ͘ϵϭϰ͘ϭϲϯ ϵϱϬ͘ϯϱϬ͘ϲϬϮ
ϮϬϭϰ
ϭϯϰ͘ϳϮϰ͘ϳϰϱ
ϭϬ͕ϳ Ϯ͘Ϭϰϰ͘ϰϲϱ͘ϴϳϲ
ϭϯ͕Ϭ
ϲ͕ϲ ϲϭ͘ϲϬϰ͘ϰϯϮ ϵϯϰ͘ϴϱϱ͘ϰϯϬ
ϮϬϭϱ
ϭϲϭ͘ϰϰϳ͘ϵϭϳ
ϭϵ͕ϴ Ϯ͘ϯϯϴ͘ϲϰϳ͘ϰϵϰ
ϭϰ͕ϰ
ϲ͕ϵ ϱϵ͘ϰϵϵ͘ϲϬϵ ϴϲϭ͘ϴϳϵ͘Ϯϱϲ
ϮϬϭϲ
ϭϲϭ͘ϯϬϰ͘ϲϭϴ
ͲϬ͕ϭ Ϯ͘ϲϬϴ͘ϱϮϱ͘ϳϰϵ
ϭϭ͕ϱ
ϲ͕Ϯ ϱϯ͘ϰϭϰ͘ϴϬϮ ϴϲϮ͘ϳϰϰ͘ϬϬϬ
ϮϬϭϳ
ϭϴϴ͘ϲϱϬ͘ϲϰϰ
ϭϳ͕Ϭ ϯ͘ϭϬϰ͘ϵϬϲ͘ϳϬϲ
ϭϵ͕Ϭ
ϲ͕ϭ ϱϮ͘ϭϭϭ͘ϬϰϮ ϴϱϭ͘Ϭϰϱ͘ϵϰϵ
Kaynak : TUİK 

Türkiye’nin 2000Ͳ2014 yılları arasındaki bitkisel ve hayvansal brüt üretim değerlerinin oluşturduğu
tarımsal brüt üretim değerleri, grafik 2’de görülmektedir. 2000Ͳ2014 yılları arasındaki verilerin baz
alındığı indekse göre üretim değerindeki artış trendi görülmektedir (FAO, 2014).

Türkiye Tarımsal Brüt Üretim Değeri, (Milyar $)
ϵϬ͘Ϭ
ϴϬ͘Ϭ
ϳϬ͘Ϭ
ϲϬ͘Ϭ
ϱϬ͘Ϭ
ϰϬ͘Ϭ

ϯϬ͘Ϭ
ϮϬ͘Ϭ
ϭϬ͘Ϭ
Ͳ

ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ
Bitkisel brüt üretim değeri

Hayvansal brüt üretim değeri



Grafik 2. Türkiye’nin Yıllara Göre Tarımsal Brüt Üretim Değerleri (2000ͲϮϬϭϰͿ

Türkiye’nin ürettiği tarım ürünleri üretim değerine göre sıralandığında, ilk üç sırayı inek sütü, sığır eti ve
buğday alırken, bunları domates, tavuk eti, pamuk, kuzu eti ve zeytin takip etmektedir. Türkiye’de 2014
yılında üretilen tarımsal brüt üretim değeri 76.4 milyar dolardır (FAO, 2014). Toplam tarımsal brüt
üretim değerinin %53’ünü yukarıda sayılan sekiz ürün gerçekleştirmektedir. Üretim değerine göre
sırasıyla bu ürünleri, üzüm, patates, yumurta, fındık ve alma takip etmektedir. (Tablo 6).
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dĂďůŽϲ͘dürkiye’de Üretilen Başlıca Tarım Ürünleri ve Değerleri
Sıra mƌƺŶůĞƌ
Üretim Miktarı (ton)
Değer ($)
ϭ
İnek Sütü
ϭϲ͘ϵϵϴ͘ϴϱϬ
ϴ͘Ϭϰϰ͘ϱϲϴ͘Ϯϲϯ
Ϯ
Sığır eti
ϴϴϭ͘ϵϵϵ
ϲ͘ϴϵϭ͘ϱϳϴ͘Ϭϯϯ
ϯ
Buğday
ϭϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϰϭϲ͘ϯϴϬ͘ϬϵϮ
ϰ
ŽŵĂƚĞƐ
ϭϭ͘ϴϱϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϲϴϴ͘ϰϴϱ͘ϯϱϵ
ϱ
dĂǀƵŬĞƚŝ
ϭ͘ϴϵϰ͘ϲϲϵ
ϱ͘ϭϮϰ͘ϰϭϰ͘ϲϰϮ
ϲ
WĂŵƵŬ
ϴϰϲ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϵϭϭ͘Ϭϴϰ͘Ϯϴϰ
ϳ
<ƵǌƵĞƚŝ
ϯϭϳ͘ϳϮϯ
Ϯ͘ϲϱϯ͘ϵϴϰ͘ϵϰϲ
ϴ
ĞǇƚŝŶ
ϭ͘ϳϲϴ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϯϵϭ͘ϲϰϱ͘Ϯϯϯ
ϵ
mǌƺŵ
ϰ͘ϭϳϱ͘ϯϱϲ
Ϯ͘ϯϭϵ͘ϴϳϳ͘Ϭϳϴ
ϭϬ WĂƚĂƚĞƐ
ϰ͘ϭϲϲ͘ϬϬϬ
Ϯ͘Ϯϭϯ͘ϴϰϳ͘ϳϮϴ
ϭϭ zƵŵƵƌƚĂ
ϭ͘Ϭϳϭ͘ϱϴϳ
ϭ͘ϵϳϴ͘ϮϱϮ͘ϳϲϳ
ϭϮ Fındık (kabuklu)
ϰϱϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϵϮϵ͘Ϭϭϰ͘Ϭϭϳ
ϭϯ ůŵĂ
Ϯ͘ϰϴϬ͘ϰϰϰ
ϭ͘ϰϵϯ͘ϱϲϰ͘ϰϮϳ
<ĂǇŶĂŬ͗;&K͕ϮϬϭϰͿ

Fiyatı ($/ton)
ϰϳϯ͕Ϯ
ϳϴϭϯ͕ϲ
ϯϯϳ͕ϳ
ϰϴϬ͕Ϭ
ϮϳϬϰ͕ϲ
ϯϰϰϭ͕Ϭ
ϴϯϱϯ͕ϭ
ϭϯϱϮ͕ϳ
ϱϱϱ͕ϲ
ϱϯϭ͕ϰ
ϭϴϰϲ͕ϭ
ϰϮϴϲ͕ϳ
ϲϬϮ͕ϭ

ϱ͘ϯ͘ŵĂƐǇĂİlinde Mevcut Durum


Amasya İli Nüfusu:

Amasya İli Nüfusu 2017 yılı ADNKS’ye göre 329.888 olup, Nüfusun 237.142’si (%71,9) şehirlerde,
92.746’sı ise (%28,1) belde ve köylerde yaşamaktadır. 
Amasya İli Nüfusu
İlçeler
<ƂǇͬ
ĞůĚĞ
Sayısı
DĞƌŬĞǌ

<ƂǇͬĞůĚĞ
EƺĨƵƐƵ

Şehir
EƺĨƵƐƵ

dŽƉůĂŵ zƺǌƂůĕƺŵƺ
EƺĨƵƐ
ŵĂƐǇĂ
Ϯ
EƺĨƵƐ
;Ŭŵ Ϳ
Yoğunluğ EƺĨƵƐƵŶĂ
Ƶ
Oranı (%)
ϮͿ
(kişi/km
ϭϬϵ͘ϮϰϬ ϭϰϯ͘ϳϴϭ
ϭ͘ϳϯϬ
ϴϯ
ϰϯ͕ϲ

ϭϬϱ

ϯϰ͘ϱϰϭ

'ƂǇŶƺĐĞŬ

ϯϴ

ϱ͘ϱϰϯ

ϱ͘ϭϳϱ

ϭϬ͘ϳϭϴ

ϱϳϴ

ϭϴ

ϯ͕ϯ

Gümüşhacıköy
,ĂŵĂŵƂǌƺ
DĞƌǌŝĨŽŶ
^ƵůƵŽǀĂ

ϰϰ
ϭϳ
ϳϬ
ϰϬ

ϴ͘ϯϬϭ
Ϯ͘Ϯϲϰ
ϭϰ͘ϰϵϬ
ϴ͘ϯϵϬ

ϭϰ͘ϱϭϭ
ϭ͘ϰϵϯ
ϱϳ͘ϯϲϯ
ϯϴ͘ϮϬϴ

ϮϮ͘ϴϭϮ
ϯ͘ϳϱϳ
ϳϭ͘ϴϱϯ
ϰϲ͘ϱϵϴ

ϲϱϯ
ϮϬϭ
ϵϳϮ
ϱϭϲ

ϯϱ
ϭϵ
ϳϰ
ϵϬ

ϲ͕ϵ
ϭ͕ϭ
Ϯϭ͕ϴ
ϭϰ͕ϭ

Taşova

ϱϱ

ϭϵ͘Ϯϭϳ

ϭϭ͘ϭϱϮ

ϯϬ͘ϯϲϵ

ϭ͘Ϭϱϭ

Ϯϵ

ϵ͕Ϯ

ϯϲϵ

ϵϮ͘ϳϰϲ

Ϯϯϳ͘ϭϰϮ ϯϮϵ͘ϴϴϴ

ϱ͘ϳϬϭ

ϱϴ

ϭϬϬ͕Ϭ

dKW>D

2017 Yılı ADNKS verileri (TUİK), Harita Genel Komutanlığı


Coğrafi Durum:
Amasya İli 35°00’ ve 36° 30’ doğu boylamı, 40°15', 41 °03' kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Amasya Karadeniz Bölgesi’nin orta bölümünde yer alır. Kuzeyden Samsun, batıdan Çorum, Doğu
'ƺŶĞǇĚĞŶzŽǌŐĂƚǀĞ'ƺŶĞydoğu’dan Tokat illeri ile çevrilidir. Amasya, komşu illerden Samsun, Çorum
ve Tokat'a Devlet yolu ile bağlıdır. Karayoluyla Ankara’ya 336 km., Samsun’a 131 kilometredir. Samsun
limanı en yakın limandır. 
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ŵĂƐǇĂ͕ ^ŝǀĂƐͲ^ĂŵƐƵŶ ĚĞŵŝƌǇŽůƵ ƺǌĞƌŝŶĚĞ ^ŝǀĂƐΖĂ Ϯϲϭ km. Samsun'a ise 134 km. uzaklıktadır. İl
hudutları içerisinde 2 gar (AmasyaͲHacıbayram) ve 6 istasyon (Kızılca, Kayabaşı, Eryatağı, Boğazköy,
Suluova, Hacıbayram) bulunmaktadır.
Yeryüzü Şekilleri
Dağlar
Amasya ili genelde engebeli arazilerden oluşmaktadır. İlin kuzeyini Canik dağları kapsamaktadır. Bu
sıradağların içinde en önemlisi Akdağ olup yüksekliği 2.062 metredir. İlin Karadeniz ikliminden
etkilenmesini bu sıradağlar önemli ölçüde engellemektedir. Bu dağların büyük çoğunluğu ormanlarla
kaplıdır. İlin güneyinde Cami dağları mevcut olup bu sıradağların en yüksek tepesi 1.775 metre
yüksekliktedir. İlin kuzey batısında bulunan Merzifon ilçesi sınırındaki Tavşan dağı, yaylaları ve geniş
ŵĞƌĂ ǀĞ ŽƌŵĂŶ ĂůĂŶları ile yayla ve kültür şenliklerinin yapıldığı bir yerdir. İlin iki önemli ovası olan
Suluova ve Geldingen ovasını doğu batı yönünde ikiye bölen Çakır dağları mevcuttur.
İlin batısında Çorum sınırı bölgesindeki 1.884 metre yüksekliğindeki İnegöl dağları, ilin batısında
bulunan Hamamözü ilçesi ile Çorum il sınırında 1.910 metre yüksekliğindeki Kırklar dağı, ilin
güneybatısında bulunan Göynücek ilçesi sınırlarında Karadağ ilde bulunan önemli dağlardır.
sĂĚŝůĞƌ
Yeşilırmak vadisi: İldeki en önemli ve uzun vadidir. İldeki en önemli akarsuyu olan Yeşilırmak nehrinin
oluşturduğu vadidir. Yeşilırmak, ilin güneyinde en önemli kollarından biri olan Çekerek çayı ile
birleşerek il topraklarına güneyden girer ve merkez ilçe yakınlarında Tersakan çayı ile birleşerek ili
güneyden kuzeye kadar dolaşıp Taşova ilçesiͲTokat sınırında Kelkit çayını da içine alarak Samsun
topraklarına girip Karadeniz’e dökülür. Yeşilırmak vadisi, çok verimli alüvyal topraklardan oluşmaktadır.
Vadide mikroklima özelliğinde iklim hüküm sürmekte, ƂǌĞůůŝŬůĞ ŵĞǇǀĞĐŝůŝŬ ǀĞ ƐĞďǌĞĐŝůŝŬ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ
tarımsal faaliyet olarak öne çıkmaktadır.
KǀĂůĂƌ
Amasya ili genel olarak dağlık bir yapıdadır. Bunun yanında tarıma elverişli alanların bulunduğu
'ĞůĚŝŶŐĞŶovası, Suluova, Merzifon Ovası ve Gümüş Ovası il tarımı için en önemli yerlerdir. Bu dört ova
İlin yüzölçümünün yaklaşık %24’ünü kapsamakta olup, özellikle AmasyaͲTaşova arasında uzanan
Yeşilırmak Vadisi’nin etrafında çok verimli ve mikroklima özelliğindetarımsal alanlar mevcuttur.
Geldingen Ovası
Amasya merkez ilçenin güneyinde bulunan ve Yeşilırmak vadisinin başlangıcı olan bölümde bulanan
Geldingen ovası ilde bulunan en önemli ovadır. Ova 48.400 hektarlık alan ile il yüzölçümünün yaklaşık
%8,8’ini kapsamaktadır. İlimiz de bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesi bu ova üzerinde kuruludur.
Suluova Ovası: Suluova ilçe merkezinin güney ve güney doğusunu kaplayan önemli bir ova olan
Suluova ovası Yeşilırmak nehrinin kollarından Tersakan’ın ortasından geçtiği yaklaşık 40.000 hektarlık
alan ile il topraklarının %7,3’ünü kapsamaktadır.
Merzifon Ovası: Merzifon ilçesinin batısındanͲdoğusuna kadar olan kısmını kapsamaktadır. 31.100
hektarlık alanı ile ilin en büyük 3. ovasıdır. İl Yüzölçümü’nün %5,6’lık kısmını kapsamaktadır.
Gümüş Ovası: Gümüşhacıköy ilçesinin güney ve güneydoğusunu kapsamakta olup 5.400 hektar alanı ile
ilin dördüncü önemli ovasıdır. 
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ŬĂƌƐƵůĂƌ͗



Yeşilırmak:İlde bulunan en önemli akarsuyu olup ile güney kısımdan girip, Kayabaşı mevkiinde Yozgat
ŝůŝŶĚen doğan Çekerek çayı ile birleşerek Amasya İl merkezini batıͲdoğu yönünde ikiye ayırarak ilerler.
Amasya İl Merkezinde Ladik gölünden çıkan ve Suluova Ovasından geçen Tersakan çayını da içine
alarak doğu yönünde ilerler ve Taşova ilçesinden geçerek Çarşamba ilçesinden Samsun topraklarına
girerek Karadeniz’e dökülür. Yeşilırmak Nehri’nin toplam uzunluğu 1.151 metre olup il topraklarındaki
uzunluğu 140 km.dir. Yeşilırmak akı rejimi olarak yıl içerisindeki debisi çok düzensiz bir durum gösterir.
Yıl içerisindĞĚĞďŝƐŝϭͲ1000 m3/sn. arasında değişir. Ortalama debisi 151.4 m3/sn’dir. 
Çekerek Irmağı:Yeşilırmak’ın en büyük kollarından olan Çekerek Çayı, Yozgat ili topraklarından doğup
Kayabaşı mevkiinde Yeşilırmak ile birleşir. İl sınırları içerisindeki uzunluğu ϰϱŬŝůŽŵĞƚƌĞŽůƵƉŽƌƚĂůĂŵĂ
debisi 25,6 m3/sn.’dir. 
Tersakan Çayı: Yeşilırmak’ı besleyen ikinci büyük akarsuyudur. Ladik gölünden çıkarak Suluova
Ovasından geçip, Amasya merkezde Yeşilırmak ile birleşir. İl içerisindeki uzunluğu 37 kilometre olup,
ĚĞďŝƐŝ6,92 m3/sn.’dir.
İlde bulunan bu önemli akarsuların dışında Yeşilırmak’a birleşen Deliçay, Destek Çayı; Tersakan’a
dökülen Gümüşsuyu Çayı, Salhan Çayı, Büyükçay, Çekerek Irmağına birleşen Çorum Çayı ve Kızılırmak’a
dökülen Hamamözü çayı diğer önemli su kaynaklarıdır.
'ƂůůĞƌ͗
ŽƌĂďĂǇ 'Ƃůƺ: Taşova ilçe sınırları içinde yer alır. İl merkezine 63 km ve Taşova ilçesine 15 km
ŵĞƐĂĨĞĚĞĚŝƌ͘ ŵĂƐǇĂ Ͳ Taşova karayolunun 44. kilometresinden sola ayrılan Taşova Ͳ ^ĂŵƐƵŶ
karayolunu takiben 14. km.den tekrar sola ayrılarak ulaşılır. Bir doğa harikası olan Borabay gölü 1050
metre rakımlı göl, küçük bir akarsuyun etraftan gelen yıkılmalarla tıkanması sonucu oluşmuş, doğal bir
set gölüdür. 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip göl, doğuͲbatı yönünde uzanan bir vadiĚĞ
yer alır. 900*300 metre ölçülerindeki gölün etrafında kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçları mevcuttur.
Güney kıyısı sarp ve dik olup, kuzey kıyısı piknik amaçlı kullanıma uygundur.
İklim:
Amasya kuzeyde “Karadeniz İklimi” ile güneyde “ İçanadolu iklimi “ arasında İçgeçit İklimiŬĂƌĂŬƚĞƌŝŶĞ
sahiptir. Karadeniz kıyı şeridine paralel olarak uzanan kuzeydeki sıra dağlar, Amasya ikliminin kuzeyde
hüküm süren ılık Karadeniz iklimine benzerliğini azaltmaktadır. Amasya, diğer orta Karadeniz İllerine
ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ sert ve kurak bir iklim özelliği ile İçanadolu iklimine daha çok benzerlik göstermektedir.
Genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir.
Çok yıllık gözlem sonuçlarına göre, yıllık ortalama sıcaklık 13.7KC’dir. Yılın en sıcak ayları Temmuz ve
Ağustos (Ortalama sıcaklık 24.0KC) en soğuk ay ise Ocak (2.5 KC) ayıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı
462,2 mm olup yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Aylık ortalama en çok yağış 56.6 mm ile Aralık
ayında, en az yağış 9.4 mm ile Ağustosayında görülmektedir. Yıllık ortalama nispi nem oranı % 61 ve
yıllık ortalama güneşlenme 5.44 saattir.
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EŝƐĂŶ

Mayıs

Ǉůƺů

Ŭŝŵ

Kasım

Aralık

Ϯ͕ϲ

ϰ͕ϰ

ϴ͕ϯ

ϭϯ͕ϱ

ϭϳ͕ϴ

Ϯϭ͕ϲ

Ϯϰ͕ϭ

Ϯϯ͕ϵ

ϮϬ͕Ϭ

ϭϰ͕ϲ

ϴ͕ϲ

ϰ͕ϳ

ϭϯ͕ϳ

ϭϮ͕Ϯ

ϭϭ͕ϭ

ϭϮ͕ϰ

ϭϯ͕ϰ

ϭϮ͕ϳ

ϴ͕ϲ

ϯ͕ϯ

Ϯ͕ϲ

ϰ͕ϳ

ϳ͕ϵ

ϵ͕ϱ

ϭϮ͕ϱ

ϭϭϬ͕ϵ

ϰϵ͕ϰ

ϯϴ͕Ϯ

ϰϲ͕ϱ

ϱϳ͕ϰ

ϱϭ͕ϭ

ϯϲ͕ϱ

ϭϱ͕Ϭ

ϵ͕ϰ

ϮϬ͕ϱ

ϯϲ͕ϯ

ϰϱ͕ϳ

ϱϲ͕ϲ

ϰϲϮ͕ϮΎ

Yıllık

DĂƌƚ

dĞŵŵƵǌ

Şubat

KƌƚĂůĂŵĂ
Yağışlı Gün
Sayısı
Aylık Toplam
Yağış
Ortalaması

KĐĂŬ

KƌƚĂůĂŵĂ
Sıcaklık

,ĂǌŝƌĂŶ


Amasya İli Uzun Yıllar Ortalaması İklim Verileri (1961ͲϮϬϭϳͿ
İklimsel
sĞƌŝůĞƌ

Ağustos
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*Yıllık Toplam Yağış Miktarı

Amasya İli 2017 Yılı ve 43 Yıllık Ortalama Yağış Miktarının Karşılaştırılması

Yağış Miktarları (2017 ile Uzun Yıllar)
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ

ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

KĐĂŬ

Şubat

DĂƌƚ

EŝƐĂŶ

Mayıs ,ĂǌŝƌĂŶ dĞŵŵƵǌ Ağustos
2017 Yılı

Ǉůƺů

Ŭŝŵ

Kasım

Aralık

Uzun Yıllar Ortalaması



5.3.1. Tarımsal Yapı

Amasya İli, arazi varlığı ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından tarımsal potansiyeli büyük illerimizdendir.
Amasya’da topoğrafya iklim ve jeolojik yapı farklılıkları ile vegatasyondaki çeşitlilik nedeniyle değişik
özelliklere sahip topraklar oluşmuştur. İlin topraklarını taban ve yamaç arazi toprakları olmak üzere iki
grupta toplayabiliriz. Taban arazi toprakları genellikle Yeşilırmak ve kolları ile yan dĞƌĞůĞƌŝŶ
ƐĞĚŝŵĞŶƚůĞƌŝŽůĂŶĂůƺǀŝyal topraklardan oluşmuştur. Bu taban arazi topraklarının profilleri dĞƌŝŶŽůƵƉ͕
bünye ve geçirgenlik bakımından bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Genel olarak toprakların
orta ve ağır bünyeye sahip oldukları söylenebilir. Yamaç arazilerde ise toprak bünyeleri hafiften ağır
bünyeye kadar değişmektedir. Geçirgenlikleri de bünyelerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 
Amasya İli ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 26.997 çiftçi ailesinden 125.504 kişi bu
sektörden geçimini sağlamaktadır. 2017 yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretimin parasal değeri
Ϯ͘ϵϮϱ͘ϰ28.000 TL’dir.  İlin toplam yüzölçümü 570.100 hektardır. Bunun % 44,7’si yani 254.960 hektarı
tarım alanlarıdır. Tarım alanının 166.464 (% 65,3) hektarı kuru tarım alanları, 88.496 (% 34,7) hektarı
sulu tarım alanıdır. 
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ŵĂƐǇĂ ĞŬŽůŽũŝƐŝŶŝŶ ŐĞŶĞů ďŝƌ ŬŽŵďinasyonu ile bazı ürünlerin tadı, aroması ve lezzeti ile ün yapmış
misket elması ve bamyası başka bir ortamda bu özelliklerini ortaya çıkarmamaktadır. Hatta il sınırları
içinde bile elma ve bamyanın bu özellikleri değişmektedir.
Tarım Arazilerinin KullanımDurumlarına Göre Dağılımı (2017 Yılı):
TARIM ARAZİSİNİN CİNSİ
zmP>mDm;,ĂͿ
Tarla Ziraatı Arazisi

Wz/;йͿ

ϭϴϰ͘ϱϱϵ

ϳϮ͕ϯϵ

Bağ ͲBahçe Ziraatı Arazisi

ϳ͘ϯϬϰ

Ϯ͕ϴϲ

Sebze Ziraatı Arazisi

ϰ͘Ϯϲϭ

ϭ͕ϲϳ

Örtü Altı Alan

ϰϰϯ

Ϭ͕ϭϳ

EĂĚĂƐƌĂǌŝƐŝ

ϯϮ͘Ϯϲϴ

ϭϮ͕ϲϲ

dĂƌ͘Elverişli Olup Kullanılmayan (Dik,Yamaç) Arazi

Ϯϲ͘ϭϮϱ

ϭϬ͕Ϯϱ

Ϯϱϰ͘ϵϲϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

dKW>D


razi Kullanım Durumu
Ϭ͘ϭϳй
ϭ͘ϲϳй

ϭϬ͘Ϯϱй
ϭϮ͘ϲϲй

Ϯ͘ϴϲй

ϳϮ͘ϯϵй

dĂƌůĂĂƌĂǌŝƐŝ
Bağ-Bahçe arazisi
^ĞďǌĞĂƌĂǌŝƐŝ
Örtü altı alanı
Nadas Alanı
Kullanılmayan alan

Tarım Arazilerinin Sulanma Durumu (2017)
ARAZİNİN CİNSİ

>E/;,ĂͿ

Wz/;йͿ

Kuru Tarım Arazisi

ϭϲϲ͘ϰϲϰ

ϲϱ͕ϯ

Sulu Tarım Arazisi

ϴϴ͘ϰϵϲ

ϯϰ͕ϳ

Ϯϱϰ͘ϵϲϬ

ϭϬϬ͕Ϭ

dKW>D
Sulanan Alanların Sulama Biçimine Göre Durumu (2017)
^ƵůĂŵĂŝĕŝŵŝ

>E/;,ĂͿ

Wz/;йͿ

ĂŵůĂŵĂ^ƵůĂŵĂ

Ϯ͘ϵϮϬ

ϯ͕ϯ

Yağmurlama Sulama

ϵ͘ϭϭϱ

ϭϬ͕ϯ

^ĂůŵĂ^ƵůĂŵĂ

ϳϲ͘ϰϲϭ

ϴϲ͕ϰ

dKW>D

ϴϴ͘ϰϵϲ

ϭϬϬ͕Ϭ
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Sulanan Alanların Kurumlara Dağılımı (2017)
^ƵůĂŵĂzĂƉĂŶKuruluş
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>E/;,ĂͿ

Wz/;йͿ

DSİ Sulaması

ϯϲ͘ϲϯϮ

ϰϭ͕ϯϵ

Özel İdare 

ϰϯ͘ϰϳϬ

ϰϵ͕ϭϮ

ϴ͘ϯϵϰ

ϵ͕ϰϵ

ϴϴ͘ϰϵϲ

ϭϬϬ͕ϬϬ

Halk Sulaması
dKW>D

Tarımsal Üretim Değeri:

Amasya ilinde 2017 yılı verilerine göre Tarımsal üretim değerinin %45,8’i bitkisel üretim %54,2’si ise
canlı hayvan değeri ve hayvansal üretim ağırlıklıdır. 
Amasya İli Tarımsal Üretim Değeri (2017):
mƌƺŶ'ƌƵďƵ
Üretim Değeri (TL)

Üretim Değerindeki Payı (%Ϳ

ŝƚŬŝƐĞůmƌĞƚŝŵ

ϭ͘ϯϯϵ͘ϬϬϮ͘ϬϬϬ

ϰϱ͕ϴ

Canlı Hayvan

ϭ͘ϯϯϱ͘ϲϮϯ͘ϬϬϬ

ϰϱ͕ϲ

ϮϱϬ͘ϴϬϯ͘ϬϬϬ

ϴ͕ϲ

Ϯ͘ϵϮϱ͘ϰϮϴ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͕Ϭ

,ĂǇǀĂŶƐĂůmƌĞƚŝŵ
dKW>D
Kaynak: TÜİK,2017


Tarımsal Üretim Değerlerinin Karşılaştırılması (2017)
mƌƺŶ'ƌƵďƵ
ŵĂƐǇĂ;d>Ϳ
dZϴϯƂůŐĞƐŝ
;d>Ϳ

İlin Payı
;йͿ

dƺƌŬŝǇĞ;d>Ϳ

İlin Payı
;йͿ

ŝƚŬŝƐĞůmƌĞƚŝŵ

ϭ͘ϯϯϵ͘ϬϬϮ͘ϬϬϬ

ϳ͘ϵϬϳ͘ϭϯϮ͘ϬϬϬ

ϭϲ͕ϵ ϭϯϱ͘ϮϮϲ͘Ϭϯϵ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϵϵ

Canlı Hayvan

ϭ͘ϯϯϱ͘ϲϮϯ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϲϳϭ͘ϴϲϬ͘ϬϬϬ

ϮϬ͕Ϭ ϭϭϳ͘ϳϵϲ͘ϳϲϳ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϭϯ

ϮϱϬ͘ϴϬϯ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϳϱ͘ϴϮϭ͘ϬϬϬ

ϭϱ͕ϵ

ϲϵ͘ϵϮϲ͘ϰϰϵ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϯϲ

ϭϴ͕ϭ ϯϮϮ͘ϵϰϵ͘Ϯϱϱ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϵϭ

,ĂǇǀĂŶƐĂůmƌĞƚŝŵ
dKW>D

Ϯ͘ϵϮϱ͘ϰϮϴ͘ϬϬϬ ϭϲ͘ϭϱϰ͘ϴϭϯ͘ϬϬϬ

Kaynak: TÜİK,2017


Bazı Tarımsal Üretim Değerlerinin Karşılaştırılması (2017 Yılı)
Tarımsal Veri
ŵĂƐǇĂ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

dƺƌŬŝǇĞ

Kişi BaşınaBitkisel Üretim Değeri (TL)

ϰ͘Ϭϱϵ

Ϯ͘ϴϱϭ

ϭ͘ϲϳϯ

Kişi Başına Canlı Hayvanlar Değeri (TL)

ϰ͘Ϭϰϵ

Ϯ͘ϰϬϲ

ϭ͘ϰϱϴ

ϳϲϬ

ϱϲϴ

ϴϲϱ

Kişi Başına Hayvansal Ürünler Değeri (TL)
Kaynak: TUİK,2017
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Kişi Başına Tarımsal Üretim Değerleri
ϰ͕ϱϬϬ
ϰ͕ϬϬϬ
ϯ͕ϱϬϬ
ϯ͕ϬϬϬ
Ϯ͕ϱϬϬ
Ϯ͕ϬϬϬ
ϭ͕ϱϬϬ

ϭ͕ϬϬϬ
ϱϬϬ

Ϭ

Kişi Başına Bitkisel Üretim
Değeri (TL)

Kişi Başına Canlı Hayvanlar
Değeri (TL)
ŵĂƐǇĂ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ
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dƺƌŬŝǇĞ

Kişi Başına Hayvansal
Ürünler Değeri (TL)




ŝƚŬŝƐĞůmƌĞƚŝŵ͖
Tarla Ürünleri Üretimi (2017 Yılı)
mƌƺŶadı
Tahıllar
Buğday
ƌƉĂ
ĂǀĚĂƌ
ĞůƚŝŬ
Mısır (Dane)
dƌŝƚŝŬĂůĞ
zƵůĂĨ;ĚĂŶĞͿ
ĂŬůĂŐŝůůĞƌ
ƵƌĕĂŬ;ĚĂŶĞͿ
Fiğ (Dane)
Macar Fiği (dane)
EŽŚƵƚ
^ŽǇĂ
&ĂƐƵůǇĞ;ŬƵƌƵͿ
Mercimek (Yeşil)
zĞŵŝƚŬŝůĞƌŝ
Burçak (yeşil ot)
Bezelye (yeşil ot)
Adi Fiğ (yeşil ot)
Macar Fiği (yeşil ot)
Korunga (Yeşil Ot)
Mısır (silajͲ/͘ƺƌƺŶͿ
Mısır (silajͲ//͘ƺƌƺŶͿ
Yem Şalgamı
Yonca (yeşil ot)
Yulaf (Yeşil ot)
Yağlı Tohumlar
ƐƉŝƌ
Ayçiçeği
Haşhaş (tohum)
ŶĚƺƐƚƌŝŝƚŬŝůĞƌŝ
Haşhaş (kapsül)
Şeker Pancarı
ƵǇ;ĕĞŵĞŶŽƚƵͿ
dƺƚƺŶ
ůŝƚ;ƉĂŶĐĂƌƚŽŚƵŵƵͿ
zƵŵƌƵŝƚŬŝůĞƌ
WĂƚĂƚĞƐ
Kuru Soğan
Kuru Sarımsak
Hayvan Pancarı
dKW>D
Kaynak: TUİK,2017.
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Ekim Alanı (da)
ϭ͘ϯϰϱ͘ϱϲϮ
ϭ͘Ϭϱϯ͘ϮϮϴ
ϮϬϲ͘ϲϲϲ
ϳϯϳ
ϭ͘Ϯϯϴ
ϲϱ͘ϵϱϱ
ϭϭ͘ϰϴϬ
ϲ͘Ϯϱϴ
ϰϮ͘Ϭϯϯ
ϭϰϬ
ϵ͘ϮϱϬ
ϯ͘ϮϱϮ
ϭϳ͘ϯϲϱ
ϭϮϱ
Ϯ͘ϰϱϬ
ϭ͘ϭϱϱ
ϭϯϭ͘ϵϵϲ
ϭϰϬ
ϱϬϬ
ϯϴ͘ϱϬϬ
ϭϯ͘ϰϵϱ
ϵϬϱ
ϰϯ͘ϱϱϯ
ϭϬ͘ϰϳϬ
ϭϭϬ
Ϯϭ͘ϵϮϯ
Ϯ͘ϰϬϬ
ϭϲϵ͘ϯϰϴ
ϲ͘ϭϰϱ
ϭϰϵ͘ϵϰϰ
ϭϯ͘Ϯϱϵ
ϭϮϭ͘ϭϬϰ
ϭϯ͘Ϯϱϵ
ϵϳ͘ϮϴϬ
ϯϭϬ
ϰ͘Ϭϲϱ
ϲ͘ϭϵϬ
ϲϳ͘ϳϲϭ
ϲ͘ϲϯϭ
ϲϬ͘ϰϴϬ
ϱϴϱ
ϲϱ
ϭ͘ϴϲϵ͘ϱϬϴ
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Kƌƚ͘sĞƌŝŵ;<ŐͬĚĂͿ Üretim Miktarı (Ton)


Ϯϵϯ
ϯϬϴ͘ϱϮϭ
ϯϯϰ
ϲϴ͘ϵϮϱ
ϯϵϴ
Ϯϵϯ
ϴϳϯ
ϭ͘Ϭϴϭ
ϵϴϲ
ϲϱ͘Ϭϯϵ
ϯϬϳ
ϯ͘ϱϮϰ
Ϯϱϱ
ϭ͘ϱϵϲ


ϭϮϵ
ϭϴ
ϭϱϮ
ϭ͘ϰϬϲ
ϭϱϮ
ϰϵϯ
ϭϮϵ
Ϯ͘Ϯϰϯ
ϯϯϲ
ϰϮ
ϭϰϴ
ϯϲϮ
ϭϰϵ
ϭϳϮ

ϰϲϰ
ϲϱ
ϭ͘ϴϳϲ
ϵϯϴ
ϭ͘ϰϵϬ
ϱϳ͘ϯϲϴ
ϭ͘ϲϭϵ
Ϯϭ͘ϴϱϮ
ϭ͘ϯϬϱ
ϭ͘ϭϴϭ
ϲ͘ϵϰϭ
ϯϬϮ͘Ϯϴϲ
ϯ͘ϳϬϵ
ϯϴ͘ϴϮϴ
ϯ͘ϰϳϯ
ϯϴϮ
ϯ͘ϵϳϮ
ϴϳ͘ϬϳϬ
ϱϯϯ
ϭ͘ϮϴϬ

ϮϯϮ
ϭ͘ϰϮϴ
ϮϮϮ
ϯϯ͘Ϯϭϳ
ϰϳ
ϲϮϰ

ϰϯ
ϱϲϲ
ϱ͘ϱϲϯ
ϱϰϭ͘ϮϬϴ
ϱϴ
ϭϴ
ϭϬϮ
ϰϭϰ
Ϯϭϳ
ϭ͘ϯϰϮ

ϯ͘ϴϲϳ
Ϯϱ͘ϲϰϬ
ϰ͘ϰϴϵ
Ϯϳϭ͘ϱϮϮ
ϴϬϳ
ϰϳϮ
ϱ͘Ϯϰϲ
ϯϰϭ
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Sebze Ürünleri Üretimi (2017 Yılı)
mƌƺŶůĞƌ


Alanı (da)

Bal Kabağı
ĂŵǇĂ
ŝďĞƌ(Dolmalık)
ŝďĞƌ;^ŝǀƌŝͿ
Biber (Salçalık)
Domates (sofralık)
Domates (salçalık)
&ĂƐƺůǇĞ;dĂǌĞͿ
ĂƌďƵŶǇĂ
,ĂǀƵĕ
Hıyar
Hıyar (turşuluk)
Kabak (Sakız)
/ƐƉĂŶĂŬ
<ĂƌƉƵǌ
<ĂǀƵŶ
>ĂŚĂŶĂ;ĞǇĂǌͿ
DĂƌƵů;'ƂďĞŬůŝͿ
Marul (Kıvırcık)
DĂǇĚĂŶŽǌ
dĞƌĞ
Patlıcan
Pırasa
Sarımsak (Taze)
Soğan (Taze)
Turp (Bayır)
Turp (Kırmızı)
ĂŬůĂ;dĂǌĞͿ
ĞǌĞůǇĞ;dĂǌĞͿ
dKW>D
Kaynak: TUİK,2017.
Örtü Altı Üretimi (2017 Yılı)
mƌƺŶůĞƌ

ϯϴϲ
ϱ͘ϰϳϯ
ϴϱϭ
ϭ͘ϱϳϳ
ϭϱ
ϵ͘ϭϱϭ
ϭ͘Ϯϭϴ
ϰ͘ϯϵϱ
ϭϰϯ
ϴϱ
ϱ͘ϳϱϭ
ϭ͘Ϭϴϯ
ϭ͘ϱϬϴ
Ϯ͘ϭϯϮ
ϭ͘ϭϯϯ
ϴϳϬ
ϯϰϭ
ϭϰϯ
ϭ͘Ϯϳϴ
ϭϯϲ
ϰ
ϯ͘Ϯϯϳ
ϭ͘Ϭϵϳ
ϭϱ
ϯϰϱ
ϰϬ
ϯϭϬ
ϭϬϱ
ϲϳ
ϰϮ͘ϴϴϵ

Alanı (da)

ŽŵĂƚĞƐ
Hıyar
/ƐƉĂŶĂŬ
DĂƌƵů;'ƂďĞŬůŝͿ
Marul (Kıvırcık)
DĂǇĚĂŶŽǌ
ZŽŬĂ
Soğan (taze)
dĞƌĞ
ŝďĞƌ
Kabak (sakız)
dKW>D
Kaynak: TUİK,2017.
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Ϯ͘ϲϮϬ
ϭ͘ϲϱϯ
ϱϯϬ
ϵ
ϯ͘Ϭϵϱ
ϱϱϱ
ϭϴϬ
ϰϴϬ
ϮϴϬ
ϰ
ϭϯϬ
ϵ͘ϱϯϲ
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KƌƚĂůĂŵĂsĞƌŝŵ
;ŬŐͬĚĂͿ
ϯ͘ϯϯϳ
ϯϵϯ
ϭ͘ϵϳϮ
ϭ͘ϵϲϯ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϯϭϱ
ϰ͘ϴϲϳ
ϭ͘Ϯϵϭ
ϭ͘ϰϰϭ
ϯ͘ϬϬϬ
ϰ͘Ϯϰϱ
ϯ͘ϬϴϮ
Ϯ͘ϴϰϯ
ϭ͘ϰϭϬ
ϱ͘ϭϰϯ
ϯ͘ϲϬϲ
ϯ͘ϴϮϳ
ϭ͘ϱϯϭ
Ϯ͘ϭϭϳ
ϵϭϮ
ϱϬϬ
ϯ͘ϬϬϮ
Ϯ͘ϰϴϬ
ϴϬϬ
ϭ͘ϬϮϬ
ϯ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϭϯϯ
ϱϮϮ


mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ

KƌƚĂůĂŵĂsĞƌŝŵ
;ŬŐͬĚĂͿ
ϭϵ͘ϲϭϴ
ϮϬ͘ϯϵϬ
ϭ͘ϱϳϰ
ϭ͘ϱϱϱ
Ϯ͘ϭϵϳ
ϭ͘ϭϵϬ
ϭ͘ϯϮϴ
ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϮϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ


mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ

ϭ͘Ϯϴϴ
Ϯ͘ϭϱϯ
ϭ͘ϲϳϴ
ϯ͘Ϭϵϱ
ϯϬ
ϰϴ͘ϲϯϴ
ϱ͘ϵϮϴ
ϱ͘ϲϳϯ
ϮϬϲ
Ϯϱϱ
Ϯϰ͘ϰϭϱ
ϯ͘ϯϯϴ
ϰ͘Ϯϴϳ
ϯ͘ϬϬϳ
ϱ͘ϴϮϳ
ϯ͘ϭϯϳ
ϭ͘ϯϬϱ
Ϯϭϵ
Ϯ͘ϳϬϲ
ϭϮϰ
Ϯ
ϵ͘ϳϭϳ
Ϯ͘ϳϮϭ
ϭϮ
ϯϱϮ
ϭϮϬ
ϵϯϬ
ϭϭϵ
ϯϱ


ϱϭ͘ϯϵϵ
ϯϯ͘ϳϬϲ
ϴϯϰ
ϭϰ
ϲ͘ϳϵϵ
ϲϲϭ
Ϯϯϵ
ϳϵϮ
ϯϯϲ
ϴ
ϳϴϬ





Meyve Üretimi (2017 Yılı)
mƌƺŶůĞƌ
ƌŵƵƚ
ǇǀĂ

Alanı (da)
ϭ͘ϯϭϴ
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DĞǇǀĞ
sĞƌŝŵ
vermeyen ağaç
mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ
(ağaç/kg)
sayısı
ϭϰϵ͘ϭϮϱ
Ϯϴ͘ϴϴϭ
ϰϵ
ϳ͘Ϯϰϴ

DĞǇǀĞǀĞƌĞŶ
ağaç sayısı

ϯϬϱ

ϵϬ͘ϱϱϬ

ϭϯ͘Ϭϲϴ

ϰϯ

ϯ͘ϴϳϬ

ůŵĂ;ŵĂƐǇĂͿ

ϰ͘ϯϵϬ

ϭϭϴ͘ϳϯϱ

ϴϬ͘ϵϴϰ

ϭϬϯ

ϭϮ͘ϮϬϳ

ůŵĂ;'ŽůĚĞŶͿ

ϯ͘ϳϱϮ

ϭϰϳ͘ϭϰϬ

ϯϴ͘Ϭϰϱ

ϳϮ

ϭϬ͘ϱϯϱ

ůŵĂ;^ƚĂƌŬŝŶŐͿ

ϯ͘ϭϱϲ

ϭϭϰ͘ϳϰϮ

ϰϰ͘ϱϳϭ

ϲϴ

ϳ͘ϳϱϮ

ůŵĂ;'͘^ŵŝƚŚͿ

ϵϵϰ

ϰϱ͘ϯϬϲ

ϮϬ͘ϰϰϵ

ϲϴ

ϯ͘ϬϴϬ

Ϯ͘ϱϴϲ

ϴϯ͘ϲϵϬ

ϱϳ͘ϱϳϮ

ϲϯ

ϱ͘Ϯϯϰ

ϭϰ͘ϴϳϴ

ϱϬϵ͘ϲϭϯ

Ϯϰϭ͘ϲϮϭ

ϳϲ

ϯϴ͘ϴϬϴ

ƌŝŬ

ϭ͘ϭϳϳ

ϭϬϲ͘ϭϳϬ

ϯϭ͘ϴϰϱ

ϰϵ

ϱ͘ϮϬϮ

İğde



ϯ͘ϭϬϬ

ϭϲϬ

ϭϮ

ϯϴ

Kayısı 

Ϯϱ

Ϯϯ͘ϵϴϬ

ϰ͘ϵϱϱ

ϭϲ

ϯϵϮ

ĞƌĚĂůŝ



ϯ͘ϰϴϱ

ϲϳϮ

ϭϱ

ϱϮ

Ϯϱ͘ϵϮϭ

ϴϮϵ͘ϵϮϵ

ϯϮϬ͘ϱϭϰ

ϰϴ

ϯϵ͘ϲϵϰ



ϴ͘ϳϮϱ

ϭ͘ϬϬϬ

ϮϬ

ϭϳϯ

ϭϭϰ

ϳ͘ϲϬϱ

ϭ͘ϰϲϱ

Ϭ

Ϯϭϴ

ϲ͘ϭϲϯ

ϯϳϬ͘ϳϲϬ

ϱϮ͘ϬϳϮ

ϯϱ

ϭϮ͘ϵϴϴ

,ƺŶŶĂƉ

ϭϰϮ

ϭϭ͘ϵϬϬ

Ϯ͘ϮϯϬ

ϭϯ

ϭϱϳ

Fındık

ϮϱϬ

ϭ͘ϱϬϬ

ϲ͘Ϯϳϭ

ϮϬ

ϯϬ

Vişne

ϵϬϭ

ϳϭ͘ϰϱϬ

ϭϬ͘ϴϮϱ

ϰϭ

Ϯ͘ϵϯϵ

Ğǀŝǌ

ϭϯ͘ϴϮϴ

ϵϯ͘ϰϬϬ

ϭϯϯ͘ϲϮϭ

ϱϬ

ϰ͘ϲϰϵ

ϭϬϲ

ϭϯ͘ϱϬϬ

ϵ͘ϭϯϲ

ϭϮ

ϭϲϱ

İncir 



Ϯ͘ϱϬϬ

ϮϱϬ

ϱϬ

ϭϮϱ

Ƶƚ



ϭϬ͘ϴϬϬ

ϳϬϬ

Ϯϲ

Ϯϴϲ

ϭϮϱ

ϳ͘ϯϱϬ

ϯ͘ϯϬϬ

ϴϬ

ϱϴϴ

EĂƌ

ϯϮ

ϯ͘ϯϲϱ

ϭ͘ϯϱϱ

ϯϬ

ϭϬϭ

ŝůĞŬ

ϮϲϬ





ϭ͘ϮϬϴ

ϯϭϰ

Üzüm (sofralık)

ϳ͘Ϭϵϰ





ϭ͘ϬϵϬ

ϳ͘ϳϯϮ

Üzüm (şaraplık)

ϰϬϭ
ϳϯ͘ϬϰϬ







ϱϳϵ


ϮϯϮ


Elma (Diğer)
ůŵĂ;ƚŽƉůĂŵͿ

<ŝƌĂǌ
Kızılcık
EĞŬƚĂƌŝŶ
Şeftali

Badem (Çağla)

T.Hurması

dKW>D
Kaynak: TUİK,2017.

Amasya İlinde örtü altı tarımı özellikle Merkez İlçe’ye bağlı Büyükkızılca ve AksalurŬƂǇůĞƌŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ
tarımsal gelir sağlayan üretim biçimidir. Örtü altı tarımı İlde başta Yeşilırmak vadisi boyunca gelişme
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
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Amasya İlinde Örtü Altı Üretim Alanı (2017):
İlçeler
Üretici Sayısı
DĞƌŬĞǌ

Alanı (da)
ϲϱϴ

ϰ͘ϮϳϬ

ϵ

ϭϱ

ϭϮ

Ϯϰ

DĞƌǌŝĨŽŶ

ϲ

ϭϭ

^ƵůƵŽǀĂ

ϲ

ϭϱ

Taşova

ϭϬϬ

ϵϭ

dKW>D

ϳϳϮ

ϰ͘ϯϳϰ

'ƂǇŶƺĐĞŬ
Gümüşhacıköy

<ĂǇŶĂŬ͗ŵĂƐǇĂ'd,D͕ϮϬϭϳ͘
Birim Alandan Elde Edilen Tarımsal Üretim Değeri (2017)

Ϯϭ͘Ϭϴϲ

Tarımsal Üretim Değerleri

ϯϬ͕ϬϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ

ϯ͕ϭϮϬ

ϭϬ͕ϬϬϬ

ϯ͕Ϭϰϱ

ϰϱϳ

ϱ͕ϬϬϬ
Ϭ

Üretim değeri (TL/da)

Örtü Altı Üretim

DĞǇǀĞmƌĞƚŝŵŝ








2018 - 2023

ƐĞďǌĞƺƌĞƚŝŵŝ

dĂƌůĂmƌƺŶůĞƌŝ
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Amasya İlinde Yetiştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin Bölge ve Türkiye İçindeki Yeri (2017 Yılı)
mƌƺŶ
ŵĂƐǇĂ
dZϴϯƂůŐĞƐŝ İlin Payı (%)
dƺƌŬŝǇĞ
İlin Payı (%)
mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ
ϯϬϴ͘ϱϮϭ

mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ
ϭ͘ϱϬϮ͘ϲϯϯ

ϮϬ͕ϱ

mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ
Ϯϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϰ

ƌƉĂ

ϲϴ͘ϵϮϱ

ϯϱϳ͘ϵϮϭ

ϭϵ͕ϯ

ϳ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͕Ϭ

Mısır (Dane) 

ϲϱ͘Ϭϯϵ

ϭϳϵ͘ϳϭϬ

ϯϲ͕Ϯ

ϱ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϭ

ϭ͘ϯϰϮ

ϭ͘ϯϰϮ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭ͘ϳϮϬ

ϳϴ͕Ϭ

ϱϰϭ͘ϮϬϴ

ϭ͘ϱϬϵ͘ϯϲϭ

ϯϱ͕ϵ

ϮϬ͘ϴϮϴ͘ϯϭϲ

Ϯ͕ϲ

Haşhaş (Kapsül) 

ϲϮϰ

ϳϰϭ

ϴϰ͕Ϯ

ϭϯ͘ϴϯϲ

ϰ͕ϱ

Haşhaş (Tohum) 

ϱϲϲ

ϴϰϵ

ϲϲ͕ϳ

ϭϱ͘Ϯϰϰ

ϯ͕ϳ

ϯϯ͘Ϯϭϳ

ϭϴϱ͘ϭϭϵ

ϭϳ͕ϵ

ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϴ

Ϯϳϭ͘ϱϮϮ

ϱϮϴ͘ϱϭϳ

ϱϭ͕ϰ

Ϯ͘ϭϯϭ͘ϱϭϯ

ϭϮ͕ϳ

WĂƚĂƚĞƐ

Ϯϱ͘ϲϰϬ

ϭϱϳ͘ϵϬϬ

ϭϲ͕Ϯ

ϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϱ

<ŝƌĂǌ

ϯϵ͘ϲϵϰ

ϱϰ͘ϵϵϲ

ϳϮ͕Ϯ

ϲϮϳ͘ϭϯϮ

ϲ͕ϯ

ůŵĂ

ϯϴ͘ϴϬϴ

ϴϬ͘Ϯϳϰ

ϰϴ͕ϯ

ϯ͘ϬϯϮ͘ϭϲϰ

ϭ͕ϯ

Şeftali 

ϭϮ͘ϵϴϴ

ϰϱ͘ϴϰϴ

Ϯϴ͕ϯ

ϲϲϰ͘ϳϴϱ

Ϯ͕Ϭ

Ğǀŝǌ

ϰ͘ϲϰϵ

ϭϴ͘ϵϳϯ

Ϯϰ͕ϱ

ϮϭϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͕Ϯ

ĂŵǇĂ

Ϯ͘ϭϱϯ

ϯ͘ϱϲϵ

ϲϬ͕ϯ

Ϯϴ͘ϱϯϲ

ϳ͕ϱ

ϲϭ͘ϰϱϵ

ϭϰϱ͘ϬϲϮ

ϰϮ͕ϰ

ϭ͘ϴϮϳ͘ϳϴϮ

ϯ͕ϰ

ϭϬϱ͘ϵϲϬ

ϳϱϵ͘ϱϮϱ

ϭϰ͕Ϭ

ϭϮ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ

Ϭ͕ϴ

Buğday

ůŝƚ
Ş.Pancarı

Ayçiçeği 
Kuru Soğan 

Hıyar
ŽŵĂƚĞƐ
Kaynak: TUİK,2017.

Bazlı Meyve Ürünleri Üretiminin Yıllara Göre Değişimi (2002Ͳ2017 Yılları)

Önemli Meyve Türlerinin Yıllara Göre Üretimi
ϰϱϬϬϬ
ϯϵϲϵϰ

ϰϬϬϬϬ

mƌĞƚŝŵ;ƚŽŶͿ

ϯϱϬϬϬ

ϯϴϴϬϴ

ϯϬϬϬϬ
ϮϱϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϱϬϬϬ
Ϭ

Ϯϱϵϭϭ
ϭϴϳϰϬ
ϭϮ͕ϵϴϴ

ϭϱ͕ϭϯϬ

ϰϲϰϵ

ϭϲϯϲ

ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
Yıllar
Şeftali

ůŵĂ

<ŝƌĂǌ

Ğǀŝǌ
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Soğuk Hava Depoları (2017)
Depo Adı

<ĂƉĂƐŝƚĞ;ƚŽŶͿ

Ünkuş Gıda İmalat Sanayi Tic. Ltd. Şti

ϯϬϬ

İnceler Soğuk HavaĞƉŽƐƵ

ϭ͘ϬϬϬ

İklim Soğuk Hava Deposu

Ϯ͘ϱϬϬ

Beşgöz Soğuk Hava Deposu

ϰ͘ϬϬϬ

Akgün Yem Soğuk Hava Deposu

ϮϱϬ

Nesil Gıda Sanayi Tic. Soğuk Hava Deposu

ϲϬϬ

Karataşlar Soğuk Hava Deposu

ϱϬϬ

Saraçoğlu Soğuk Hava Deposu

ϴϬϬ

Halit Osman Otçu Soğuk Hava ĞƉŽƐƵ

ϱϬϬ

Ömer Kabakçı Soğuk Hava Deposu

ϰϬϬ

Hilmi Aksoy Soğuk Hava Deposu

ϰϬϬ

<ĂƌĂŐƂǌůĞƌͲ1 Soğuk Hava Deposu

ϵϲϬ

<ĂƌĂŐƂǌůĞƌͲ2 Soğuk Hava Deposu

ϱϱϬ

Yücel Gıda Soğuk Soğuk Hava Deposu

ϭ͘ϬϬϬ

Dayıoğlu Soğuk Hava Deposu

Ϯ͘ϬϬϬ

ĞŶŶƵŶůĂƌSoğuk Hava Deposu

ϰϴϬ

Namçek Soğuk Hava Deposu

ϯϬϬ

Sert Kardeşler Soğuk Hava Deposu

ϭ͘ϬϬϬ

Sevinçoğlu Soğuk Hava Deposu

ϱϴϬ

Bakraç Soğuk Hava Deposu

ϴϬϬ

Osmanlı Tavuk Soğuk Hava Deposu

ϮϱϬ

ƌĂdŽƉůĂŵ

ϭϵ͘ϭϳϬ

Diğer (250 ton kapasite altında olan 39 depo)

ϭ͘ϳϭϬ

dKW>D

ϮϬ͘ϴϴϬ

Kaynak: GTHİM,2017.

Amasya İli Hayvan Varlığı
Amasya ili Büyükbaş Hayvan Varlığının Irklar ve İlçeler Üzerinde Dağılımı (2017 Yılı)
İlçeler
Büyükbaş Hayvan Varlığı
Sığır
DĂŶĚĂ
zĞƌůŝ
DĞůĞǌ
<ƺůƚƺƌ
dŽƉůĂŵ
DĞƌŬĞǌ
ϭϮ͘ϴϲϵ
Ϯϰ͘Ϭϰϱ
Ϯϳ͘ϮϬϬ
ϲϰ͘ϭϭϰ
ϴϳϳ
'ƂǇŶƺĐĞŬ
ϲ͘ϵϳϮ
ϱ͘ϱϮϰ
ϱ͘ϯϲϭ
ϭϳ͘ϴϱϳ
ϲϯϱ
Gümüşhacıköy
ϭ͘Ϭϴϴ
ϭϭ͘ϲϬϱ
ϱ͘ϭϴϬ
ϭϳ͘ϴϳϯ
ϰϮϯ
,ĂŵĂŵƂǌƺ
ϯϯϱ
Ϯ͘ϱϮϳ
Ϯ͘ϴϱϲ
ϱ͘ϳϭϴ
ϭϲϰ
DĞƌǌŝĨŽŶ
ϴϵϯ
ϵ͘ϱϬϳ
ϭϮ͘ϲϮϳ
Ϯϯ͘ϬϮϳ
Ϯϱϱ
^ƵůƵŽǀĂ
ϭϴ͘ϯϯϯ
ϯϰ͘ϮϮϭ
ϱ͘ϴϲϲ
ϱϴ͘ϰϮϬ
ϭ͘ϰϱϱ
Taşova
ϰ͘Ϯϳϱ
ϱ͘ϯϱϯ
ϳ͘ϬϯϮ
ϭϲ͘ϲϲϬ
ϴϯϭ
dKW>D
ϰϰ͘ϳϲϱ
ϵϮ͘ϳϴϮ
ϲϲ͘ϭϮϮ
ϮϬϯ͘ϲϲϵ
ϰ͘ϲϰϬ
Kaynak: TUİK,2017.
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'ĞŶĞů
dŽƉůĂŵ
ϲϰ͘ϵϵϭ
ϭϴ͘ϰϵϮ
ϭϴ͘Ϯϵϲ
ϱ͘ϴϴϮ
Ϯϯ͘ϮϴϮ
ϱϵ͘ϴϳϱ
ϭϳ͘ϰϵϭ
ϮϬϴ͘ϯϬϵ
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Irklara Göre Büyükbaş Hayvan Varlığı
ϮϮ͘Ϭй

ϯϮ͘ϱй

ϰϱ͕ϱй

zĞƌůŝ

DĞůĞǌ

<ƺůƚƺƌ



Sığır Irkında Değişim(%)
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϭ

ϰϰ͘ϳ
ϰϮ͘ϰ

ϰϯ͘Ϯ
ϯϴ

ϭϴ͘ϴ

ϰϲ͘ϭ

ϰϰ͘ϭ

ϰϰ

ϯϲ͘ϯ

ϯϰ͘ϴ

ϭϵ͘ϲ

Ϯϭ͘Ϯ

ϯϯ͘ϳ
ϮϬ͘ϭ

ϰϮ͘ϵ

ϰϮ͘Ϭ

ϯϮ͘ϲ

ϯϰ͘Ϭ

Ϯϰ͘ϱ

Ϯϳ͘ϭ

ϰϭ͘ϵ

ϰϯ͘ϱ

ϰϮ͘ϰ

ϯϬ͘ϵ
Ϯϳ͘ϭ

Ϯϴ
Ϯϴ͘ϱ

Ϯϵ͘ϵ
Ϯϳ͘ϳ

ϰϭ͘ϵ

ϰϯ͘ϳ

ϰϱ͘ϱ

ϯϭ͘ϴ

ϯϮ͘ϭ

ϯϮ͘ϱ

Ϯϲ͘ϯ

Ϯϰ͘ϵ

ϮϮ͘Ϭ

ϭϮ͘ϵ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ
ǇĞƌůŝ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ
ŵĞůĞǌ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Ŭƺůƚƺƌ


Amasya ili Küçükbaş Hayvan Varlığının İlçeler Üzerinde Dağılımı (2017 Yılı)
İlçeler
<ŽǇƵŶ
<Ğĕŝ
DĞƌŬĞǌ
ϰϱ͘ϰϬϲ
Ϯϳ͘ϮϮϯ
'ƂǇŶƺĐĞŬ
ϯ͘ϴϳϰ
ϳ͘ϭϱϮ
Gümüşhacıköy
ϭϮ͘ϭϯϵ
ϯ͘ϱϮϱ
,ĂŵĂŵƂǌƺ
ϯ͘Ϯϰϲ
Ϯ͘ϯϭϳ
DĞƌǌŝĨŽŶ
ϭϮ͘Ϭϱϯ
ϭ͘ϱϱϴ
^ƵůƵŽǀĂ
ϭϭ͘ϵϲϯ
ϵϱϮ
Taşova
ϰϮ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ
dKW>D
ϭϯϬ͘ϲϴϭ
ϰϳ͘ϳϮϳ

dŽƉůĂŵ
ϳϮ͘ϲϮϵ
ϭϭ͘ϬϮϲ
ϭϱ͘ϲϲϰ
ϱ͘ϱϲϯ
ϭϯ͘ϲϭϭ
ϭϮ͘ϵϭϱ
ϰϳ͘ϬϬϬ
ϭϳϴ͘ϰϬϴ






31

www.oka.org.tr

2018 - 2023

AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI




Amasya İli Hayvan Varlığı (2017 yılı)
,ĂǇǀĂŶdƺƌƺ
ŵĂƐǇĂ

dƺƌŬŝǇĞ

ŵĂƐǇĂͬdƺƌŬŝǇĞ;йͿ

Büyükbaş

ϮϬϴ͘ϯϬϵ

ϭϲ͘ϭϬϱ͘ϬϮϱ

ϭ͕Ϯϵ

Küçükbaş

ϭϳϴ͘ϰϬϴ

ϰϰ͘ϯϭϮ͘ϯϬϴ

Ϭ͕ϰϬ

ϭ͘ϳϭϴ͘Ϯϱϳ

ϯϰϮ͘ϴϬϭ͘ϯϰϵ

Ϭ͕ϱϬ

Ϯϯ͘ϮϮϬ

ϳ͘ϵϵϭ͘ϬϳϮ

Ϭ͕Ϯϵ

Kanatlı
Arı Kovanı
Kaynak: TUİK,2017.


Amasya İlinde Hayvansal Ürünler Üretimi ve Ülke İçindeki Payı (2017 Yılı)
,ĂǇǀĂŶƐĂůmƌƺŶůĞƌ
ŵĂƐǇĂ
dƺƌŬŝǇĞ

Kırmızı et (ton)

ϭϲ͘ϱϯϵ

ϭ͘ϭϮϲ͘ϰϬϯ

ϭ͕ϰϮ

ϭϵϮ͘ϮϬϯ

ϭϴ͘ϴϯϭ͘ϳϮϬ

ϭ͕ϬϮ

ϯϱϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϵ͘Ϯϴϭ͘ϭϵϲ͘ϬϬϬ

ϭ͕ϴϰ

^ƺƚ;ƚŽŶͿ
Tavuk yumurtası (adet)

ŵĂƐǇĂͬdƺƌŬŝǇĞ;йͿ

Kaynak: TUİK,2017.

5.3.2. Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmetleri

5.3.2.1 Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Varlıkları
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭİl Müdürlüğü Bina, ƌĂĕƵƌƵŵƵ

Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, mülkiyetinde bulunan 9.919 m2’lik arsa içerisinde
bulunan, tüm birimlerin tek bir çatı altında toplandığı ve 2015 yılında faaliyete geçen binada hizmet
vermektedir. Hizmet binası içerisinde 90 kişi kapasiteli bir toplantı salonu mevcut olup, lojman ve
misafirhane bulunmamaktadır. Tüm ilçe Müdürlükleri kendi hizmet binasında faaliyetlerini
sürdürmekte olup, kuruma ait 48 adet hizmet aracı ve yatırım programı ile belirlenen hizmetin
niteliğine göre kiralanan 14 aĚĞƚĂƌĂĕŝůĞŚŝǌŵĞƚǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

2018 - 2023
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Kiralık
ƌĂĕůĂƌ

dKW>D

ŝŶĞŬKƚŽ
WŝŬĂƉ
:ĞĞƉ
<ĂŵǇŽŶ
<ĂŵǇŽŶĞƚ
DŝĚŝďƺƐ
dƌĂŬƚƂƌ
DŽƚŽƐŝŬůĞƚ
dKW>D

İlçeler

Aracın Cinsi

DĞƌŬĞǌ

Amasya İl Müdürlüğü Araç Mevcudu

Ϯ
ϰ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϰ
ϭϮ

ϭϬ
ϲ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϬ
ϯϲ

ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϭϰ

ϭϯ
ϭϬ
Ϭ
Ϭ
ϭϯ
ϭ
ϭ
Ϯϰ
ϲϵ
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯİl Müdürlüğü Personel Durumu:

^/ZEK Görev Unvanı
ϭ
İl Müdürü

İl Müdürlüğü
ϭ

İlçe Müdürlüğü


dŽƉůĂŵ
ϭ

Ϯ

İl Müdür Yardımcısı

Ϯ

ϯ

Şube Müdürü

ϰ

ϰ

İlçe Müdürü

Ϭ


Ϯ

ϱ

^ĂǇŵĂŶ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϲ

ǀƵŬĂƚ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

ϳ

sĞƚĞƌŝŶĞƌ

ϮϮ

Ϯϵ

ϱϭ

ϴ

ŝƌĂĂƚDƺŚĞŶĚŝƐŝ

ϱϱ

ϱϴ

ϭϭϯ

ϵ

Gıda Mühendisi

Ϭ

ϭ

ϭ

ϭϬ

^ƵmƌƺŶůĞƌŝDƺŚĞŶĚŝƐŝ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϭϭ

,ĂƌŝƚĂDƺŚĞŶĚŝƐŝ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϭϮ

dƺƚƺŶDƺŚĞŶĚŝƐŝ

Ϭ

ϭ

ϭ

ϭϯ

ůĞŬƚƌŝŬDƺŚĞŶĚŝƐŝ

Ϯ

Ϭ

Ϯ

ϭϰ

^Ƃǌů͘sĞƚĞƌŝŶĞƌ;ϰͲͿ

Ϭ

ϱ

ϱ

ϭϱ

^Ƃǌů͘DƺŚĞŶĚŝƐ;ϰͲͿ

ϲ

ϯ

ϵ

ϭϲ

dĞŬŶŝŬĞƌ

ϭϰ

Ϯϱ

ϯϵ

ϭϳ

dĞŬŶŝƐǇĞŶ

ϭ

ϳ

ϴ

ϭϴ

Sağ.Teknikeri

Ϭ

ϰ

ϰ

ϭϵ

Vet.Sağ.Teknikeri

ϰ

ϭϬ

ϭϰ

ϮϬ

Vet.Sağ.Tek.

ϭϬ

ϳ

ϭϳ

Ϯϭ

Sağlık Memuru

ϭ

Ϭ

ϭ

ϮϮ

Diğer Teknisyen

ϲ

ϲ

ϭϮ

Ϯϯ

Diğer Tekniker

ϯ

Ϭ

ϯ

Ϯϰ

Şef

ϯ

ϭ

ϰ

Ϯϱ

Ay.Saymanı

ϭ

Ϭ

ϭ

Ϯϲ

DĞŵƵƌ

ϲ

ϭ

ϳ

Ϯϳ

V.H.K.İ.

ϱ

ϭ

ϲ

Ϯϴ

Bilgisayar İşl.

ϰ

Ϯ

ϲ

Ϯϵ

ĂŬƚŝůŽŐƌĂĨ

ϭ

Ϭ

ϭ

ϯϬ

dĞŬŶ͘zĂƌĚ͘

Ϯ

Ϯ

ϰ

ϯϭ

,ŝǌŵĞƚůŝ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϯϮ

Şoför

ϳ

Ϯ

ϵ

ϯϯ

ĞŬĕŝ

Ϭ

ϭ

ϭ

ϯϰ

Daimi İşçi

ϯϭ

Ϯϯ

ϱϰ

ϯϱ

'ĞĕŝĐŝWĞƌƐ͘;ϰͲͿ

ϯ

ϭϰ

ϭϳ

dKW>D

ϮϬϭ

ϮϬϴ

ϰϬϵ



Ϯ
ϰ
Ϯ
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϯzd/Z/D>Z/D/

Yatırım Harcamaları:
ϮϬϭϳ

ƺƚĕĞ

PĚĞŶĞŬ

'ĞŶĞůƺƚĕĞ
Özel İdare
Tarımsal Desteklemeler
<<zW
dKW>D

,ĂƌĐĂŵĂ
ϱ͘ϭϮϬ͘ϲϭϮ

ϱ͘Ϭϲϳ͘ϭϴϳ

ϭϮϭ͘ϳϮϱ

ϭϮϭ͘ϳϮϱ

ϲϮ͘ϱϳϬ͘ϬϱϬ

ϲϮ͘ϱϳϬ͘ϬϱϬ

ϳ͘ϳϯϰ͘ϳϬϮ

ϳ͘ϳϯϰ͘ϳϬϮ

ϳϱ͘ϱϰϳ͘Ϭϴϵ

ϳϱ͘ϰϵϯ͘ϲϲϰ


5.3.2.2 Amasya İl Müdürlüğü Stratejik HŝǌŵĞƚůĞƌ
ϱ͘ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭĞŶĞƚŝŵ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ

Gıda Kontrol ve Denetim Hizmetleri

Gıda güvenliği konusu, son yıllarda tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle
önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Gıda kaynaklı hastalıkların ortaya
çıkması sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan toplumları etkilemektedir. Artık çok iyi anlaşılmaktadır ki,
izin verilen seviyeler üzerinde gıdalarda bulunabilecek mikrobiyolojik tehlikeler, biyotoksinler,
kimyasallar ve gıda katkı maddeleri, gıda maddelerini insan sağlığı için zararlı duruma getirmektedir. 

Artık günümüzde gıda işleme, üretim, dağıtım ve tüketim sürecindeki meydana gelen köklü
değişimler nedeniyle tüketiciler, dünyanın her bölgesinde, tükettikleri gıda maddelerinin güvenliğŝ
hakkında emin olunamamakta ve gıdalardan kaynaklanan sorunlar daha bir dikkatle izlenmektedir.
Gıda kaynaklı sorunlar, sadece insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, bunun ötesinde kişilerin, ailelerin,
toplumların, sektörlerin ve nihayet ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını etkilŝǇŽƌ͘ <ƺƌĞƐĞů ƂůĕĞŬƚĞ
bakıldığında gıda ticareti, gıda ihraç eden ülkelere, döviz sağlaması yanında, sektöre katma değer
getirmekte ve milli gelire önemli katkılar yapmaktadır. Ancak, bütün bunlara rağmen gıda kaynaklı
risklerin, toplumun bütün katmanlarında ciddi sağlık problemlerine yol açabilmesi yanında toplumda
iş veriminin düşmesine ve ekonomik kayıplar oluşmasına da neden olabilmektedir.
Bu kadar önemli olan gıda güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 2017 yılında ilimizde
bulunan 296 adet Gıda üretim, 1.494 adet satış ve 1174 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2.964
gıda işyerine toplam 4734 denetim ve kontrol yapılmıştır.  Alo Gıda hattına yapılan toplam 2016
yılında toplam 166 başvuru ve 2017 yılında toplam 147 başvuru sonuçlandırılmıştır. 
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Gıda Kontrolör Sayısının İlçelere Dağılımı (2017 yılı)
İlçeler

Gıda Kontrolör Sayısı

DĞƌŬĞǌ

ϴ

'ƂǇŶƺĐĞŬ

ϭ

Gümüşhacıköy

ϲ

,ĂŵĂŵƂǌƺ

ϭ

DĞƌǌŝĨŽŶ

ϲ

^ƵůƵŽǀĂ

ϵ

Taşova

ϯ

dKW>D

ϯϰ



Gıda İşletmelerinde Denetim ve Kontrol:

Ϯϳϭ

ϱϭϬ

Ϯϵϲ

ĞŶĞƚŝŵ^͘

İşyeri S.

ϲϲϳ

ϮϬϭϳ

mƌĞƚŝŵzĞƌůĞƌŝ

ϭϲϬ

ϱϮϴ

Satış Yerleri

ϵϭϬ ϭ͘ϮϴϮ ϭ͘ϭϲϮ ϭ͘ϱϴϵ ϭ͘ϯϮϭ Ϯ͘ϯϮϯ ϭ͘ϱϯϬ Ϯ͘ϮϭϬ ϭ͘ϰϵϰ

Ϯ͘Ϭϲϴ

dŽƉůƵdƺŬĞƚŝŵ
zĞƌůĞƌŝ

ϱϲϵ Ϯ͘Ϭϳϳ

ϵϲϰ Ϯ͘Ϯϴϭ ϭ͘Ϭϵϳ Ϯ͘ϬϮϰ ϭ͘ϭϳϰ

Ϯ͘ϭϯϴ

dKW>D
Ϯ͘ϲϯϵ ϯ͘ϵϭϵ Ϯ͘ϭϮϳ ϰ͘Ϭϵϯ Ϯ͘ϱϭϯ ϱ͘Ϯϳϭ Ϯ͘ϴϵϴ ϰ͘ϳϰϰ Ϯ͘ϵϲϰ

DĞǌďĂŚĂĞŶĞƚŝŵůĞƌŝ

ϰ͘ϳϯϰ

ϳϲϭ ϭ͘ϵϴϯ

ϮϮϴ

ĞŶĞƚŝŵ^͘

İşyeri S.

ĞŶĞƚŝŵ^͘
ϱϮϭ

ϮϬϭϲ
ĞŶĞƚŝŵ^͘

ϮϬϰ

ϮϬϭϱ

İşyeri S.

ϱϲϬ

İşyeri S.

ϮϬϭϰ

ĞŶĞƚŝŵ^͘

<ŽŶƚƌŽůǀĞĞŶĞƚŝŵ
Yapılan İşyerleri

İşyeri S.

ϮϬϭϯ


İlimiz genelinde 2 adet Mezbaha, 3 adet Kesimhane ve 1 adet Kombina bulunmaktadır. Söz konusu
mezbahalar, kesimhane ve kombinalar asgari teknik ve hijyenik şartlar yönünden denetlenmektedir.
2017 yılı içerisinde Amasya Belediye Mezbahası ve Göktaş HamdͲƚKesimhanesi kapanmıştır.



İlde Bulunan Mezbahalar
DĞǌďĂŚĂůĂƌ

İlçe

PǌĞůͬĞůĞĚŝǇĞ

Amasya Belediye Mezbahası

DĞƌŬĞǌ

ĞůĞĚŝǇĞ

ϰ

ƚͲBir Mezbahası

^ƵůƵŽǀĂ

ŝƌůŝŬ

ϯ

Göktaş HamdͲƚ<ĞƐŝŵŚĂŶĞƐŝ

DĞƌǌŝĨŽŶ

PǌĞů

ϰ

Ekur Et Entegre Kombinası

^ƵůƵŽǀĂ

PǌĞů

ϲ

Gümüşhacıköy Belediyesi Mezbahası

Gümüşhacıköy

ĞůĞĚŝǇĞ

ϭ

ƵĂƚ<ĞƐŝŵŚĂŶĞƐŝ
dKW>D



^ƵůƵŽǀĂ

PǌĞů
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5.3.2.2.2 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme:



Amasya ilinde 158 adet Tarımsal Amaçlı Kooperatif, 11 Üretici Birliği, 1 adet pancar ĞŬŝĐŝůĞƌ
kooperatifi ve 4 Islah Amaçlı Birlik bulunmaktadır.

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler:
WEZ
KZd<^z/^/
dZ͘<>͘ KZd< ^h>D KZd<
KZd<
İLÇELER
EKİCİ.
'E>
<KKW͘
^z/^/
<KKW͘
^z/^/
^z/^/
<KKW͘
dKW>D/
DZ<
ϭϵ
ϭϰϵϮ
ϯϴ
ϯϯϴϮ
ϭ
ϴϳ͘ϮϳϬ
ϵϮ͘ϭϰϰ
MERZİFON

ϵ

ϯϯϳ

Ϯϵ

ϮϰϰϬ

Ͳ



Ϯϳϳϳ

'PzEm<

ϱ

ϯϭϱ

ϮϬ

ϵϮϵ

Ͳ



ϭϮϰϰ

'͘,/<Pz

ϯ

ϭϵϳ

ϭϬ

ϳϱϳ

Ͳ



ϵϱϰ

^h>hKs

ϴ

ϲϰϯ

ϯ

ϰϮϯ

Ͳ



ϭϬϲϲ

TAŞOVA

ϲ

ϰϬϵ

ϰ

ϯϮϬ

Ͳ



ϳϮϵ

,DDPm

ϯ

ϭϱϲ

ϭ

ϭϬϭ

Ͳ



Ϯϱϳ

dKW>D

mƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ

ϱϯ

ϯϱϰϵ

ϭϬϱ

ϴϯϱϮ

ϭ

ϴϳ͘ϮϳϬ

ϵϵ͘ϭϳϭ

Sayısı

mƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ

Üretici Sayısı

Meyve Üreticileri Birliği

Ϯ

ϲϱ

Sebze Üreticileri Birliği

Ϯ

ϭϬϬ

Süt Üreticileri Birliği

ϯ

Ϯ͘ϳϯϰ

Kırmızı Et Üreticileri Birliği

ϯ

Ϯ͘ϬϮϳ

Bal Üreticileri Birliği

ϭ

ϭϴ

dKW>D

Islah Amaçlı Birlikler

ϭϭ

ϰϵϰϰ

Birlik Adı

Sayısı

Üye Sayısı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 

ϭ

ϭϮϱϯ

Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği 

ϭ

Ϯϰϲ

<ŽǇƵŶͲKeçi Damızlık Yetiştiricileri Birliği 

ϭ

ϭϬϳϯ

Manda Yetiştiricileri Birliği

ϭ

ϯϬϵ

dKW>D










ϰ

Ϯϴϴϭ
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Proje Uygulanan Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (2008Ͳ2017 Yılları)
Yıllar

<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨSayısı

Alınan Hayvan Sayısı

Proje Tutarı (TL)

ϮϬϬϴ

Ϯ

ϰϬϬ

ϭ͘ϴϰϵ͘Ϭϱϭ

ϮϬϬϵ

ϰ

ϴϬϬ

Ϯ͘ϴϰϮ͘ϲϭϳ

ϮϬϭϬ

ϭ

ϮϰϬ

ϭ͘ϱϬϵ͘ϲϬϬ

ϮϬϭϭ

ϲ

ϭ͘ϯϳϮ

ϵ͘ϴϵϳ͘ϲϮϬ

ϮϬϭϮ

ϰ

ϳϯϲ

ϱ͘ϱϱϳ͘ϭϱϰ

ϮϬϭϯ

ϯ

ϲϰϬ

ϱ͘ϭϲϱ͘ϵϭϯ

ϮϬϭϰ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϭϱ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϭϲ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϭϳ

ϭ

ϭϴϬ

ϰ͘ϱϭϯ͘ϭϭϴ

Ϯϭ

ϰ͘ϯϲϴ

ϯϭ͘ϯϯϱ͘Ϭϳϯ

dKW>D

5.3.2.2.3 Kırsal Kalkınma Yatırımları:



İlimizde KKYDP kapsamında 2006 –2017 yılları arası toplam 41.314.489,66 TL Hibe ödemesi
yapılmıştır. 



Amasya İli Kırsal
kalkınma
Yatırımlarının
ĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ
programı
Proje/Çiftçi Sayısı
dŽƉůĂŵ,ŝďĞ
Miktarı

Tarıma Dayalı Yatırımlar
ŬŽŶŽŵŝŬ

Basınçlı
ƐƵůĂŵĂ

ϲϮ

ϭϲ

ϭϮ͘Ϯϭϰ͘Ϭϯϵ
ϯ͘ϴϱϯ͘ϴϲϳ
ϭϲ͘Ϭϲϳ͘ϵϬϳ

DĂŬŝŶĞ
Ekipmanları

ŝƌĞǇƐĞů^ƵůĂŵĂ
Ekipmanları

'ĞŶĕŝĨƚĕŝ
WƌŽũĞůĞƌŝ
ĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ

ϮϵϴϬ

ϱϮϲ

ϯϭϲ

ϭϭ͘ϯϴϵ͘ϲϳϭ

ϰ͘ϯϳϲ͘ϵϭϭ


ϵ͘ϰϴϬ͘ϬϬϬ

ϰϭ͘ϯϭϰ͘ϰϴϵ




5.3.2.2.4 Eğitim ve Yayım Çalışmaları:

Gelişmekte olan ülkelerde özellikle tarım sektörü ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli
görevler üstlenmektedir. Tarım sektörü, gelişmekte olan ülkelerde gelişme sürecinin ilk ĞǀƌĞůĞƌŝŶĚĞ
ekonominin en önemli sektörü konumundadır. Tarımda gelişme, bilimsel araştırma bulgularıyla elde
edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlanılmasıyla ve yaygınlaştırılmasıyla
mümkündür. Dolayısıyla tarımsal faaliyette bulunan, tarımsal faaliyetleri yönlendiren kimselerin sahip
oldukları özellikler, söz konusu topluma ulaşmayı, belirli davranışların ve yeniliklerin benimsetilmesini
etkileyici niteliktedir. Özellikle insan faktörünün sahip olduğu niteliklerin gelişmeyi ĞƚŬŝůĞŵĞƐŝ ǀĞ
kazandırılacak yeni bilgi ve davranışlarla gelişme sürecini hızlandırıcı etkilerde bulunması
kaçınılmazdır. Bu nedenle tarımsal yayım çalışmaları, kalkınma süreci içindeki kırsal toplumların
kalkınmalarında vazgeçilmez bir öğedir.
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Tarımsal kalkınmada yeni tarım tekniklerinin doğru kullanımının sağlanarak, kaynakların etkin
kullanılarak ve yaygınlaştırılarak tarımsal üretimin arttırılmasında yayım önemli bir etkendir. Tarımsal
üretimde etkinliğin sağlanması, tarıma aktarılan teknolojinin artırılması ve mutlaka eş zamanlı olarak
etkili çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları ile çiftçilerin teknolojiden etkin yararlanmalarının sağlanması
ile mümkündür. Bu nedenle tarımsal yayım faaliyeti tarımsal öğretim ve tarımsal araştırma kadar
önem taşımaktadıƌ͘

Tarımsal yayım; kırsal alanda yaşayan halkın yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde yararlı olacak
bilgileri insanlara iletme ve bunları kendi yaşamalarında etkili biçimde kullanabilmeleri için gerekli
olan bilgi, tutum ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan okul dışı bir eğitim sistemi
veya eğitimsel süreçtir.

Üretimden yaşam tarzına kadar önemi açık olarak ortaya konan Tarımsal Yayım Çalışmaları en önemli
görev ve sorumluluğumuzdur. Bu amaçla tarımsal yayıma özel önem verilmekte ürĞƚŝŵŝŶ ŚĞƌ
aşamasında üreticilerin eğitimi ihtiyaç duyulan konularda yıl boyu sürdürülmektedir.

Çiftçi Eğitim Çalışmaları (2007ͲϮϬϭϳͿ
Eğitilen Üretici
Yıllar
Eğitim Konu Sayısı
Toplantı Sayısı
Dağıtılan Materyal
Sayısı
ϮϬϬϳ
ϰϬ
ϰϬϲ
ϴ͘ϵϮϭ
ϭϯ͘ϳϰϬ
ϮϬϬϴ

ϰϭ

ϳϱϭ

ϭϱ͘ϲϭϱ

ϭϳ͘ϭϬϴ

ϮϬϬϵ

ϯϲ

ϭ͘ϬϮϴ

ϭϵ͘ϴϭϴ

Ϯϭ͘ϵϬϮ

ϮϬϭϬ

ϯϵ

ϲϴϳ

ϭϬ͘ϵϱϲ

ϭϲ͘ϮϱϬ

ϮϬϭϭ

ϱϭ

ϳϱϮ

ϭϰ͘ϵϮϯ

ϭϰ͘ϴϮϳ

ϮϬϭϮ

ϵϳ

ϱϯϵ

ϵ͘ϱϰϮ

ϲ͘ϯϳϲ

ϮϬϭϯ

ϴϵ

ϳϭϵ

ϭϭ͘ϴϭϯ

ϳ͘ϳϬϭ

ϮϬϭϰ

ϵϯ

ϭ͘ϬϴϮ

ϭϲ͘ϳϱϵ

ϲ͘ϲϴϱ

ϮϬϭϱ

ϳϭ

ϱϬϯ

ϭϬ͘ϭϴϱ

Ϯ͘ϯϴϲ

ϮϬϭϲ

ϳϱ

ϲϯϱ

ϭϮ͘ϬϬϲ

ϰ͘ϵϯϰ

ϮϬϭϳ

Çiftçi Kursları (2007ͲϮϬϭϳͿ͗

ϴϵ

ϭ͘ϯϭϰ

Ϯϳ͘ϵϱϯ

ϴ͘ϯϯϯ

Yıllar

Kurs Sayısı

Kursiyer Sayısı

ϮϬϬϳ

ϳ

ϱϱ

ϮϬϬϴ

ϯ

ϱϴ

ϮϬϬϵ

ϭϮ

Ϯϱϭ

ϮϬϭϬ

ϵ

Ϯϱϴ

ϮϬϭϭ

ϲ

ϭϰϲ

ϮϬϭϮ

ϭϯ

Ϯϵϲ

ϮϬϭϯ

ϱ

ϯϳϰ

ϮϬϭϰ

Ϯϭ

ϱϴϲ

ϮϬϭϱ

ϭϬ

Ϯϯϰ

ϮϬϭϲ

ϭϭ

ϭϵϬ

ϮϬϭϳ

ϭϯ

Ϯϳϲ
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϯ͘DŽĚĞƌŶmƌĞƚŝŵdĞŬŶŝŬůĞƌŝ͗

KƌŐĂŶŝŬTarım
Yılı

Üretici Sayısı

Üretim Alanı (da)

ϮϬϭϬ

ϭϮ

ϯϰϱ

ϮϬϭϭ

ϴ

ϮϮϲ

ϮϬϭϮ

ϵ

ϯϬϮ

ϮϬϭϯ

ϯϰ

ϴϲϰ

ϮϬϭϰ

ϯϯ

ϳϲϯ

ϮϬϭϱ

ϯϯ

ϴϬϲ

ϮϬϭϲ

ϭϬ

ϳϱϮ

ϮϬϭϳ

ϭϭ

ϴϬϳ

Yılı

Üretici Sayısı

Üretim Alanı (da)

ϮϬϭϬ

ϰ

ϭ͘ϱϯϲ

ϮϬϭϭ

ϭϯ

ϭ͘ϵϲϵ

ϮϬϭϮ

Ϯ

ϱϯϱ

ϮϬϭϯ

Ϯ

ϯϳϱ

ϮϬϭϰ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϭϱ

ϯ

ϴϱϱ

ϮϬϭϲ

ϱ

Ϯ͘Ϭϰϱ

ϮϬϭϳ

Ϭ

Ϭ


İyi Tarım Uygulamaları


ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϰ͘Tarımsal Altyapı Çalışmaları:

Arazi Toplulaştırma Çalışmaları
Toplulaştırma Yapılan Alan

Proje Alanı (ha)

Kapsadığı Köy Sayısı

Sözleşme Bedeli (TL)

Geldingen Ovası AT ve TİGH

ϭϬ͘ϬϬϬ

ϭϱ

ϱ͘ϵϵϵ͘ϱϬϬ

Suluova AT ve TİGH

Ϯϴ͘ϳϰϳ

Ϯϴ

ϮϮ͘ϵϴϳ͘ϰϲϲ

Merzifon AT ve TİGH

ϯϵ͘ϱϬϭ

ϯϵ

ϯϯ͘ϲϵϴ͘ϴϬϮ

dKW>D
ϳϴ͘Ϯϰϴ
ϴϮ
ϲϮ͘ϲϴϱ͘ϳϲϴ

28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı ResmiGazetede yayınlanan 7139 sayılı Kanun ile 6200 sayılı Kanunun
Değiştirilen Bazı Maddeleri gereği Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri iş ve
işlemlerini yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
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darımsal Ürün Sigortası (TARSİMͿ

TARSİM, bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek kayıpların önlenmesi ve azaltılması için,
üreticilerin tüm doğal afetlere karşı güvence altına alınarak, gelirlerinde istikrarı sağlayabilecek geniş
kapsamlı sürdürülebilir tarım sigortaları sisƚĞŵŝĚŝƌ͘

Bu sistem tarım sigortaları havuzu tarafından yönetilmektedir. Yapılacak sigortalar karşılığında
üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve devletin sağlayacağı prim
ĚĞƐƚĞŬůĞƌŝďƵŚĂǀƵǌĚĂƚŽƉůĂŶŵĂŬƚĂ͕ĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŶuğrayacağı zararlar bu havuzdan karşılanmaktadır. 

ϮϬϬϴͲ2017 yılları arasında Amasya genelinde 6 ilçe ve bu ilçelere bağlı beldeͲŬƂǇůĞƌĚĞďƵůƵŶĂŶĕŝĨƚĕŝ
ve ilçelerde görevli bakanlık personeline doğal afet hasar tespit çalışmaları ile tarımda sigorta
ƐŝƐteminin genel işleyişi, uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. 

dĂƌƐŝŵŝůŐŝůĞƌŝ
z/>>Z

POLİÇE SAYISI
(BİTKİSEL ÜRETİM)

SİGORTALI
>E;ĚĂͿ

POLİÇE SAYISI
(BÜYÜKBAŞ
,zsEͿ

,zsE^z/^/

ϮϬϬϴ

Ϯ͘ϵϯϯ

ϯϲ͘ϴϴϬ

ϭϭϵ

ϭ͘ϰϮϱ

ϮϬϬϵ

ϰ͘ϭϳϮ

ϱϲ͘ϬϬϱ

ϯϲϲ

Ϯ͘ϭϮϬ

ϮϬϭϬ

ϰ͘ϯϲϭ

ϱϳ͘ϭϰϰ

ϮϭϬ

Ϯ͘ϳϱϰ

ϮϬϭϭ

ϲ͘ϵϲϰ

ϴϯ͘ϴϵϴ

ϴϭϲ

ϳ͘ϭϬϱ

ϮϬϭϮ

ϳ͘ϲϰϳ

ϵϱ͘ϭϰϳ

ϲϰϴ

ϵ͘ϰϳϳ

ϮϬϭϯ

ϴ͘ϳϰϰ

ϭϬϵ͘ϳϳϯ

ϰϲϲ

ϳ͘Ϯϰϲ

ϮϬϭϰ

ϭϬ͘ϰϯϰ

ϭϭϴ͘ϵϰϳ

Ϯϵϴ

ϲ͘ϲϴϬ

ϮϬϭϱ

ϭϯ͘ϱϴϲ

ϭϱϳ͘Ϭϭϲ

ϭϵϳ

ϱ͘ϴϭϬ

ϮϬϭϲ

ϭϱϮϰϲ

ϭϲϴ͘ϭϬϳ

ϱϯϱ

Ϯϯ͘ϴϰϭ

ϭϳ͘ϯϳϲ

ϭϴϵ͘ϮϴϮ

ϵϴϵ

ϯϴ͘ϱϱϳ

ϮϬϭϳ
Kaynak: TARSİM,


ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϱ͘Hayvancılığın Geliştirilmesi:

Mera Çalışmaları:
Mera Çalışmaları

Köy Sayısı

Alanı (ha)

Tespit Yapılan Alan

ϯϴϬ

ϰϳ͘ϭϯϰ

Tahdit/Aplikasyon Yapılan Alan

Ϯϵϱ

ϯϴ͘ϵϱϯ

Tahsis Yapılan Alan

ϭϰ

ϯ͘ϬϮϳ

Islah Yapılan Alan

ϭϰ

Ϯ͘ϵϯϴ

ϰ

ϰϲϯ

Islahı Devam Eden Alan
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Suni Tohumlama Uygulamaları:

Yerli ve melez hayvanları suni tohumlama yoluyla ıslah ederek üstün vasıflı kültür ırkı hayvan elde
etmek amacıyla yapılan suni tohumlama çalışmaları halen ilimizde özel veteriner hekimler tarafından
ǇƺƌƺƚƺůŵĞŬƚĞŽůƵƉsuni tohumlama uygulamalarının yıllar içindeki değişimi aşağıda gösterilmektedir.

Suni Tohumlama Uygulamaları (2006ͲϮϬϭϳͿ
Yılı

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

dŽŚƵŵ͘
Sayısı

ϮϬ͘ϭϲϳ

ϮϬ͘ϵϵϬ

ϭϳ͘ϲϭϬ

ϭϴ͘ϱϴϰ

Ϯϰ͘Ϭϴϰ

Ϯϴ͘ϯϲϵ

ϮϬ͘ϲϴϲ

Ϯϰ͘ϳϳϭ

Ϯϴ͘ϰϱϯ

Ϯϵ͘ϳϯϬ

ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ
ϲ͘ϮϭϮ

Ϯϱ͘ϰϱϰ



Suni Tohumlama Uygulamaları (2006ͲϮϬϭϳͿ
ϯϱϬϬϬ
Ϯϴϰϱϯ

Ϯϴϯϲϵ

ϯϬϬϬϬ

ϮϬϭϲϳ ϮϬϵϵϬ
ϮϬϬϬϬ

ϭϳϲϭϬ

Ϯϱϰϱϰ

Ϯϰϳϳϭ

ϮϰϬϴϰ

ϮϱϬϬϬ

ϮϵϳϯϬ

ϮϬϲϴϲ

ϭϴϱϴϰ

ϭϱϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ

ϲϮϭϮ

ϱϬϬϬ
Ϭ
ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ


5.3.2.6 Hayvan Sağlığı Hizmetleri:

İlimiz için önemli bir gelir kaynağı olan hayvancılıkta gerek aşılama yolu ile gerekse taramalar şeklinde
hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. 
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Aşılama ve Sağlık Taraması Çalışmaları:

2017 Yılı Gerçekleştirilen Aşılama Çalışmaları
,^d>/<
AŞILAMA ADI
PROJELİ
ÇIKIŞI
'>d/
Ϭ
Ϭ
Ed,Zy
ϮϴϮϮ
Ϭ
KEÇİ CİĞER AĞRISI
Ϭ
Ϭ
CLOSTRİDİAL
Ϭ
Ϭ
KÜÇÜKBAŞ BRUSELLOZU ϭϭϰϰϰ
Ϭ
KOYUN KEÇİ ÇİÇEK
ϰϵϬϰ
ϰϱϱϬ
KOYUN KEÇİ VEBASI
ϱϭϰϬϵ
ϴϬϬϬ
<hh
ϰϲϴϳ
Ϭ
LUMPY SKIN DİSEASE
ϭϴϱϰϳϱ
Ϭ
SIĞIR BRUSELLOZU
ϮϮϵϳϵ
Ϭ
ŞAP GRUBU
ϯϮϬϵϴϰ
ϭ͘ϬϬϵ


P>
d>W
Ϭ
ϱϴϱϴ
ϳϱ
Ϭ
Ϭ
ϯϴϭϳ
Ϭ
Ϭ
ϭϭ
Ϭ
ϭϴϬϬϵ

SERBEST VETERİNER
HEKİM
ϮϬϬ
Ϭ
Ϭ
Ϯϰϵϴϲ
Ϭ
ϯϬϬ
ϮϲϬ
ϮϮ
ϭϬϰϱ
Ϭ
ϳϴϱϲ

dKW>D
ϮϬϬ
ϴϲϴϬ
ϳϱ
Ϯϰ͘ϵϴϲ
ϭϭϰϰϰ
ϭϯϱϳϭ
ϱϵ͘ϲϲϵ
ϰ͘ϳϬϵ
ϭϴϲϱϯϭ
ϮϮϵϳϵ
ϯϰϳ͘ϴϱϴ

2017 Yılında Yapılan Sağlık Taramaları
,zsE/EdmZm

^z/^/

B.Baş

ϱϲϲ͘Ϭϰϴ

K.Baş

ϭϬϵ͘ϵϰϱ

Tek Tırnaklı

Ϯϴ

Kanatlı

ϮϲϮ͘ϬϬϬ

<ĞĚŝͲ<ƂƉĞŬ

ϰ͘ϳϬϵ

Arı Kovanı

ϮϬ͘ϳϳϲ

dKW>D

ϵϲϯ͘ϱϬϲ


ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϳŝƚŬŝ<ŽƌƵŵĂ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝ͗

Bilgisayarlı tahmin ve erken uyarı sistemi:

2015 Yılı içerisinde bu çalışmalar ilimizin değişik bölgelerinde kurulu olan 9 (dokuz) adet Tahmin ve
Erken Uyarı İstasyonu Cihazı İle yürütülmektedir. 2015 Yılında sistemimize kayıtlı 3.477 üretici ǀĞ
teknik personele toplam 112.351 adet kısa mesaj (SMS) gönderilmiştir. 










2018 - 2023

www.oka.org.tr

42





AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

2015 Yılında Elmada Tahmin ve Uyarı Projesi Yürütülen Bahçeler
İstasyon Sayısı
Proje Programı
;ĚĞƚͿ
İli ve İlçesi
;ĚĂͿ
ůĞŬƚƌŽŶŝŬ
DĞŬĂŶŝŬ

Uyarı ve Gözetim Hiz.
Götürüldüğü (ĚĂͿ

DĞƌŬĞǌ

Ϯ

Ͳ

ϲ

ϭ͘ϭϭϯ

DĞƌǌŝĨŽŶ

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϭϲ

^ƵůƵŽǀĂ

Ϯ

Ͳ

ϭϰ

ϭ͘ϳϱϲ

'ƂǇŶƺĐĞŬ

ϭ

Ͳ

ϳ

ϳϳϲ

Gümüşhacıköy

ϭ

Ͳ

ϲ

ϭϬϱ

Taşova

ϭ

Ͳ

Ͳ

ϭϯϳ

,ĂŵĂŵƂǌƺ

ϭ

Ͳ

ϰ

ϭ͘ϭϲϬ

dKW>D

ϵ

Ͳ

ϯϳ

ϱ͘ϭϲϯ


Tohumluk ve sertifikasyon işlemleri:
Amasya İlinde 2017 yılında 20.489 dekar alanda Sertifikalı Tohum Üretimi yapılmıştır.

mƌƺŶŝŶƐŝ

Alanı (da)

Ekmeklik Buğday Tohumu

ϵ͘ϴϱϰ͕ϱ

Şeker Pancarı Tohumu

ϲ͘Ϯϰϳ

WĂƚĂƚĞƐdŽŚƵŵƵ

Ϯϵϳ͕ϭϳ

Soğan Tohumu

ϰϯϭ

zŽŶĐĂdŽŚƵŵƵ

ϭ͘ϯϰϭ

EŽŚƵƚdŽŚƵŵƵ

ϵϭϲ

Macar Fiğ Tohumu

ϭ͘ϭϯϴ

ƌƉĂdŽŚƵŵƵ

Ϯϲϱ

dKW>D
ϮϬ͘ϰϴϵ

ŝƚŬŝƉĂƐĂƉŽƌƚƵƐŝƐƚĞŵŝ͗İlimizde Bitki Pasaportu kapsamında Fidan, Sebze fidesi, Şeker pancarı fidesi,
Yonca Tohumu, Soğan Tohumu ve Yemeklik Patates üretimi yapılmaktadır. 
2017 Yılı Bitki Pasaportu Kapsamında Yer Alan Ürünlerin mƌĞƚŝŵŝůŐŝůĞƌŝ
Ürün Adı

İl Geneli

Fidan Üretimi (Aşılı Açık Köklü)

ϲϯ͘ϯϬϬĂĚĞƚ

&ŝĚĂŶmƌĞƚŝŵŝ;mƌĞƚŝŵDĂƚĞƌǇĂůŝͿ

ϭϮϬ͘ϬϬϬĂĚĞƚ

^ĞďǌĞ&ŝĚĞƐŝmƌĞƚŝŵŝ

Ϯϱ͘ϴϮϱ͘ϱϵϬĂĚĞƚ

Soğan Tohumu Üretimi (Ton)

ϯϱƚŽŶ

zŽŶĐĂdŽŚƵŵƵmƌĞƚŝŵŝ;dŽŶͿ

ϮϮ͕ϱƚŽŶ

zĞŵĞŬůŝŬPatates Üreticisi Sayısı

ϭϭϲĂĚĞƚ
ϭ͘ϮϬϬ ƚŽŶ

dŽŚƵŵůƵŬWĂƚĂƚĞƐmƌĞƚŝŵŝ
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ϱ͘ϯ͘Ϯ͘ϴĞƐƚĞŬůĞŵĞPĚĞŵĞůĞƌŝ͗
Amasya ilinde 2017 yılında 62 Milyon TL Tarımsal Destek sağlanmıştır.
DESTEKLEME/PRİM KONUSU

İŞLETME SAYISI

<ŝŵǇĞǀŝ'ƺďƌĞve Mazot Desteği
Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği
Sertifikalı Fidan Desteği
,ƵďƵďĂƚĞƐƚĞŬůĞŵĞWƌŝŵŝ
Yağlık Ayçiçeği Primi
Dane Mısır Primi
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği
Organik TarımͲİyi Tarım Desteği
zĞŵŝƚŬŝůĞƌŝWƌŝŵŝ
ĂƚĂŬĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
Malak Desteği
Buzağı Desteklemesi
Küçükbaş Hayvan Islah Desteği
,ĂůŬůŝŶĚĞAnadolu Mandası Desteği
ŶĂĕ<ŽǇƵŶͲ<ĞĕŝĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
^ƺƚĞƐƚĞŬůĞŵĞůĞƌŝ
Kırmızı Et Destekleme Primi
^ƵmƌƺŶůĞƌŝĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
ŬƚŝĨ<ŽůŽŶŝĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
DsĞƐƚĞŬůĞŵĞƐŝ
dKW>D

ϭϵ͘ϴϲϲ
Ϯ͘ϴϬϰ
ϰϳ
ϴ͘ϬϬϯ
ϯ͘ϵϬϯ
ϭ͘ϲϯϳ
ϰϭϬ
ϭϰ
ϭ͘ϱϮϳ
ϭ͘ϯϭϭ
Ϯϲϵ

ϰϯ
ϭϰϲ
ϴϱϰ

ϯϴϬ
Ϯ
ϭϲϵ
ϱϯ

WZ^>dhdZ;d>Ϳ
ϭϭ͘ϮϵϮ͘Ϭϭϰ
ϭ͘ϯϬϵ͘ϳϱϱ
ϳϴ͘ϭϲϲ
ϳ͘Ϭϲϭ͘Ϯϰϰ
ϭϮ͘ϵϬϯ͘ϴϯϴ
ϭ͘ϰϱϵ͘ϱϱϭ
ϮϭϬ͘ϬϬϬ
ϭϰϳ͘ϭϰϳ
Ϯ͘ϴϴϭ͘ϳϮϮ
Ϯ͘ϱϵϳ͘ϭϰϮ
ϯϬϳ͘ϯϬϬ
ϭϰ͘ϵϮϬ͘ϱϭϵ
Ϯϳϱ͘ϰϲϬ
ϵϬϰ͘ϳϬϬ
Ϯ͘ϲϲϱ͘ϯϮϱ
Ϯ͘ϰϭϳ͘ϭϭϵ
ϴϵϴ͘ϯϬϬ
ϳ͘ϮϮϴ
ϮϬϳ͘ϬϮϬ
Ϯϲ͘ϱϬϬ
ϲϮ͘ϱϳϬ͘ϬϱϬ

5.3.3. Tarımsal Üretimde Verimlilik

Dünya nüfusu hızla artmasına karşın gerek şehirleşme gerekse enerji gibi yatırımlar nedeniyle tarım
alanlarının gittikçe daralması, üretimde verim artışını zorunlu kılmaktadır. Önceki yıllarda tarım
ürünlerinde üretim artışı önem arz etmekte iken, günümüzde üretim artışı yanında kalite de ön plana
çıkmaktadır.
Günümüzde sanayi, enerji ve bilişim gibi sektörler ön planda olmasına rağmen, tarım sektörü gerek
içinde bulunduğumuz çağ da gerekse önümüzdeki yıllarda en stratejik sektör olarak söz sahibi
olacaktır. Tarımın güçlü ve stratejik bir sektör olabilmesi tarım sektöründe miktar ve kalite artışı ile
direk ilgilidir. Bunun tek yolu ile tarımsal verimliliğin yükseltilmesidir.
Tarımsal verimlilikte en önemli konu topraklarımızın korunmasıdır. Tarım alanlarında yaşanan
erozyonla topraklar elimizden gitmekte, verimli tarım alanları da tarım dışı amaçlarla
kullanılmaktadır. Tarımsal üretimde temel girdi olarak kullanılan tohum, gübre, fidanͲĨŝĚĞ͕ ŝůĂĕ Őŝďŝ
ŵateryallerin kullanımındaki ve tarım sektöründeki yeni gelişmelerin uygulanması önemli verim
artışını ortaya koymuştur.
Amasya ilinde önemli tarımsal ürünlerin son 15 yılda veriminde ve TR83 ile Türkiye ortalamasına göre
değişimi incelenmiştir. Verim karşılaştırılması yapılırken iklimsel koşulların etkisinin minimum düzeye
indirilmesi amacıyla beş yıllık veri ortalaması dikkate alınmıştır.
Buğday üretiminde ortalama verimde son 15 yılda Amasya ilinde %20,4’lük bir artış meydana gelmiş
olmasına karşın; son yıllarda sulu alanlarda buğday ekilişinin daha çok dane mısır üretimine yönelmiş
olması üretimde miktar bazlı artışı sınırlandıran bir etki oluşmuştur. 
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Buğday Veriminin Karşılaştırılması

Buğday Verimi
ϰϬϬ

Ϯϵϱ

sĞƌŝŵ;<Őͬ͘ĚĂ͘Ϳ

ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ

Ϯϴϳ

Ϯϰϱ

ϮϭϬ
ϭϱϬ ϭϵϵ

Ϯϳϰ

ϮϬϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ

Yıllar

dƺƌŬŝǇĞ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

ŵĂƐǇĂ



Dane mısır üretiminde özellikle hibrittohum, gübre gibi girdilerin kullanımı, verimli tarımsal alanlarda
ekiliş oranının artmasıyla son 15 yılda Amasya ilinde %107’lik bir verim artışı meydana gelmiştir.
Ayrıca dane mısır üretiminde önceki dönemde ortalama verim Türkiye ortalamasının %11,1 altıda
iken günümüzde %7,8 üzerine çıkmıştır. Ayrıca özellikle sulama imkanları iyi olan ve yeterli girdi
kullanan üreticiler dane mısırda 1750ͲϭϴϬϬ ŬŐͬ͘ĚĂ ǀĞƌŝŵ ĂůŵĂŬƚĂ ǀĞ ĞŬŽŶŽŵŝŬ ĂŶůĂŵĚĂ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨ
ƺƌƺŶůĞƌĞŐƂƌĞĚĂŚĂŝǇŝŐĞůŝƌĞůĚĞĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Dane MısırVeriminin Karşılaştırılması



Dane Mısır Verimi
ϭϮϬϬ

ϵϴϲ

sĞƌŝŵ;<Őͬ͘ĚĂ͘Ϳ

ϭϬϬϬ
ϴϬϬ
ϲϬϬ
ϰϬϬ
ϮϬϬ
Ϭ

ϵϮϱ

ϱϬϮ
ϰϳϴ

ϱϵϰ

ϯϳϰ
ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

dƺƌŬŝǇĞ

ϮϬϭϬ

Yıllar

ϮϬϭϭ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ŵĂƐǇĂ


Şekerpancarı gerek ilde şeker fabrikasının bulunmasıyla oluşturduğu istihdam, gerek hayvancılığa
yaptığı olumlu katkı, gerekse üretici için gelir kaynağı olması nedeniyle önemini her dönem koruyan
ǀĂǌŐĞĕŝůŵĞǌ ďŝƌ ƺƌƺŶĚƺƌ͘ Ğlirtilen dönemde şekerpancarı ortalama verim artışı % 81,8 olarak
gerçekleşmiştir.
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Şeker Pancarı Veriminin Karşılaştırılması

Şeker Pancarı Verimi
ϳϬϬϬ

ϲϭϰϳ
ϱϵϳϬ

ϲϬϬϬ
sĞƌŝŵ;<Őͬ͘ĚĂ͘Ϳ

ϱϬϬϬ
ϰϬϬϬ
ϯϬϬϬ

ϱϲϵϴ

ϰϬϭϰ
ϯ͕Ϯϴϰ
ϯϯϳϳ

ϮϬϬϬ
ϭϬϬϬ
Ϭ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Yıllar
dƺƌŬŝǇĞ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

ŵĂƐǇĂ



Amasya ili Türkiye genelinde kuru soğan üretiminin en yoğun olarak yapıldığı illerden birisi olup,
toplam üretim bakımından ülke genelinde Ankara ili ile beraber ilk iki sırada yer almakta, kimi yılarda
Amasya ili kimi yıllarda ise Ankara ili üretimde birinci sıraya yerleşmektedir.
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi son 15 yıllık dönemde kuru soğan ortalama veriminde %35,4’lük
bir gelişme (karşılaştırmada iklim kaynaklı etkilerin en aza inmesi için beşer yıllık ortalamalara göre
yapılmıştır) sağlanmıştır. Karşılaşmanın yapıldığı önceki beş yıllık dönemde kuru soğan veriminde
Amasya ili Türkiye ortalamasının %14,5 üzerinde iken son beş yıllık dönemde Türkiye ortalamasının
%21,5 üzerinde bir verime sahip durumdadır. 

Kuru Soğan Veriminin Karşılaştırılması

sĞƌŝŵ;<Őͬ͘ĚĂ͘Ϳ

Kuru Soğan Verimi
ϱϬϬϬ
ϰϱϬϬ
ϰϬϬϬ
ϯϱϬϬ
ϯϬϬϬ
ϮϱϬϬ
ϮϬϬϬ
ϭϱϬϬ
ϭϬϬϬ
ϱϬϬ
Ϭ

ϰϰϵϬ
ϯϲϵϱ
ϯϱϵϬ

Ϯϯϱϱ
ϮϮϯϮ
Ϯϭϯϰ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Yıllar
dƺƌŬŝǇĞ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

ŵĂƐǇĂ

Amasya ilinde ayçiçeği üretiminde önemli verim artışı sağlanmıştır. 2000ͲϮϬϬϱĚƂŶĞŵŝŶĚĞŽƌƚĂůĂŵĂ
ĚĞŬĂƌĂǀĞƌŝŵϭϵϮŬŐ͘ŝŬĞŶϮϬϭϮͲ2017 döneminde ise 283 kg.’a yükselerek %47’lik artış sağlanmıştır. 
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Ayçiçeği Veriminin Karşılaştırılması

Ayçiçeği Verimi
ϯϱϬ

sĞƌŝŵ;<Őͬ͘ĚĂ͘Ϳ

ϯϬϬ

Ϯϲϰ
ϮϱϮ

ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϭϰϴ
ϭϬϳ

ϭϱϬ
ϭϬϬ

Ϯϰϱ
ϵϳ

ϱϬ
Ϭ

ϮϬϬϯ

ϮϬϬϰ

ϮϬϬϱ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

Yıllar
dƺƌŬŝǇĞ

dZϴϯƂůŐĞƐŝ

ŵĂƐǇĂ


Amasya ili Türkiye kiraz üretiminin önemli merkezlerinden birisidir. İlde rakımı 300ͲϭϮϬϬ ŵĞƚƌĞ
arasında değişen tarım alanlarında üretimi yapılan kirazda bu yükselti farklılığından dolayı ürün hasat
periyodu 2 ay gibi uzun bir dönemi kapsamaktadır. 

Ağaç başında düşen verim yönünden incelendiğinde 2000’li yıllarda 36,6 kg. iken son beş yılda 34,6
kg.’a düşmüştür. Bu verim düşüşünde önceki klasik ağaçlı bahçeler yerine yeni tesis edilen yarı bodur
normda ağaçların etkisi önemlidir.

Kiraz Veriminin Karşılaştırılması
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dƺƌŬŝǇĞ
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ϲ͘ ,ĞĚĞĨŶĂůŝǌŝ;^ŽƌƵŶĂŶĂůŝǌŝŝůĞƐĞďĞƉͲsonuç ilişkisi içerisinde)


ϭͲ Yerel üzüm çeşitleriyle (Merzifon karası,Mercan,Patlakkara üzüm ve Taşova Abalıca Üzümü) gibi
yapılan bağcılığın çeşitli nedenlerle bitme noktasına gelmesi ve ekonomik önemini yitirmesi
sorunu:Yörede geçişi çok eskilere dayanan bağcılığın canlandırılıp tarımsal faaliyetlerin önemliďŝƌ
ŬŽůƵŚĂůŝŶĞŐĞůŵĞƐŝǀĞcanlandırılması hedeflenmektedir.
ϮͲ Amasya’nın simgesi haline gelmiş birçok tarımsal üründe coğrafi işaret sürecinin henüz
başlatılamamış veya kimi ürünlerdetamamlanmamış olması. Coğrafi işaret tescillerinin
yapılmasıyla yöreye özgü ürünlerin pazar değeri ve üretimlerinin artırılması, bu ürünlerin bölgeye
özgü üretimlerin tescil yoluyla korunarak yok olmalarının önlenmesi, bu ürünler yoluyla yörenin
tanıtımının sağlanması ve diğer birçok ekonomik faydanın elde edilmesi hedeflenmektedir.
ϯͲ Tarla içi modern sulama sistemlerinin alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, ƚĂƌůĂ ŝĕŝ ƐƵůĂŵĂ
sistemlerinin modernize hale getirilmesi ve devamlılığını sağlamada yaşanan sorunlar:Yörede
tarla içi sulamaların daha üniform ve rantabl yapılması ve tarla tarımında suyun etkin kullanımı
için çoklu su alma ağızlı sulama sistemlerine geçişin sağlanması yoluyla her çiftçinin sabit tarla içi
sulama tesisini oluşturması ve su alma yapısına bağlantı yaparak su almasının temini
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϰͲ Yöredeki anıt ağaçlarla ilgili envanter çalışması eksikliği; Yapılacak bu çalışmayla toplumun ortak
mirası olan anıt ağaç alma özelliği gösteren ağaçların doğru olarak tespiti,anıt ağaç olarak
ƚĞƐĐŝůůĞŶĞƌĞŬ ŬŽruma altına alınması͕ envanterinin çıkarılması ve halkın ziyaretine açılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϱͲ Amasya Yöresindeki doğal trüf mantarı yetişmealanlarının tümüyle tespitinin tamamlanmasının
sağlanması: Yörede yakın zamanlardada çok büyük ekonomik değere sahip olan trüf mantarı
yetişme alanına rastlanmış olması nedenŝǇůĞ sahanın tümüyle taranması ve başkaca yetişme
alanlarının varlığının tespiti hedeflenmektedir.
ϲͲ Trüf mantarı aşılı meşe fidanı dikimi yoluyla trüf mantarının kültüre alınması: Yapılacak çalışmaǇůĂ
ďĞƌĞketli tarım arazileri dışındaki kullanımı sınırlı marjinal alanlarda trüf mantarının kültüre
alınması, kullanılmayan alanlarda kurulacak trüf bahçelerŝ ƐĂǇĞƐŝŶĚĞ ϱͲϴ ƐĞŶĞ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ǇƺŬƐĞŬ
getiri sağlanması ve bu değersiz alanlarda çok değerli bir mantar türünün yetiştirilmesi
hedeflenmektedir. Hedefler arasında trüf mantarı aşılı fidan (meşe gibi) üretim tesisinin
kurulması da yer almaktadır.
ϳͲ Eski çeltek kömür işletme maden sahalarındaki rehabilitasyon ihtiyacı: Sahanın ıslah edilŵĞƐŝ
ƉƌŽũĞƐŝǇůĞ ďŝƌĕŽŬ ĕĞǀƌĞƐĞů ve ekonomik fayda yanında kullanılmayan maden ocakları içiŶ ŝǇŝ ďŝƌ
modelin oluşturulmasıĞŶƂŶĞŵůŝŚĞĚĞĨŽůĂƌĂŬŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϴͲ Gümüşhacıköy ‘de yüzyıllardır üretimi yapılan kendir tarımının üretiminin bitme noktasına gelmiş
olması sorunu; İŬůŝŵǀĞŬƺůƚƺƌƺŶƺŶŬĞŶĚŝƌtarımı için çok uyguŶolduğu yörede çeşitli nedenlerle
yetiştiriciliği bitme noktasına gelmiş kendir tarımının tekrar canlandırılması, üretilen liflerin
yerelde işlenmesi için tesislerin kurulması, eski tesislerin ŵŽĚĞƌŶŝǌĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƚĞŬƌĂƌ ĨĂĂů ŚĂůĞ
getirilmesi, istihdamın sağlanması ve bütün bunların sonucunda bölge tarımına ve bölgenin
ƐŽƐǇŽͲekonomik yapısına hareketlilik kazandırılması hedeflenmektedir.
ϵͲ zƂƌĞ tütüncülüğüyle ilgili pazarlama sorunları: Sorunun aşılması için tütün ƺƌĞƚŝŵŝŶĞ ƵǇŐƵŶ
yörelerde (Gümüşhacıköy, Taşova gibi) tütün üretim ve pazarlama kooperatif veya birliklerinin
kurulması öngörülmekte, böylece tütünün pazar değerinin arttırılması, üretimde sürekliliğin
sağlanması ve yöredeki yoğun göç hareketliliğinin kısŵĞŶ ĚĞ ŽůƐĂ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝ
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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ϭϬͲ ŵĂƐǇĂmisket elması için genbahçesinin kurulması ihtiyacı: Uygulamaya konulması düşünülen
‘’Amasya Gen’’ projesiyle Amasya Misket Elma’sının koruma altına alınıp,gerektiğinde ıslah
çalışmalarında kullanılması ve ıslahçıların kullanımına sunulmasıiçin elde hazır genetik materyalin
bulundurulması amacı güdülmektedir.
ϭϭͲ Yerel tarımsal ürünlerinin organik koşullarda üretiminin desteklenip yaygınlaştırılamamış olması:
Bu amaçla hazırlanacak geniş ölçekli organik üretim projeleri; geçmişte yapıldığı gibiĚĂƌĂůĂŶůĂƌĚĂ
az sayıdaŬŝǇĞƌĞůürün yerine çok sayıdaki yerel ürünle ve daha geniş sahada uygulanacaktır. Bu
projelerde ürünlerin organik olarak markalaşması ve pazar ağlarının oluşturularak pazar
değerlerŝŶŝŶ ǇƺŬƐĞůƚŝůŵĞƐŝ hedeflenmektedir.Ayrıca organik üretim konusunda çiftçilerin
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞƂƌŐƺƚůĞŶŵĞƐŝamacı da yer almaktadır.
ϭϮͲ İlimizde süs bitkileri sektörünün hak ettiği konuma gelememiş olması; İŬůŝŵözellikleri bakımından
süs bitkileri üretimi açısından uygun ekolojiye sahip olan Amasya İlinde sektörün mevcut duruma
göre geliştirilmesi yönündeki destek ve çalışmalarla, üretimin arttırılması yetkilendirilmiş üretici
sayısı ve üretim alanının arttırılması, az miktardaki dış mekan(3500m Ϯ)süs bitkileri yetiştiriciliğinin
yükseltilmesi yanında hiç yapılmayan örtü altı ve açıkta kesme çiçek yetiştiriciliğine de geçŝůŵĞƐŝ͕
örgütlenme ve pazarlama altyapısının oluşturulması, üretim planlamasıyla dışarıdan alım
bağımlılığının azaltılması ve TR 83 bölgesindeki iller arasında İlimizin hak ettiği konuma
kavuşturulması hedeflenmektedir.
ϭϯͲ Amasya ilinde özdeşleşmiş ürünlerle ilgili olarak yapılan çalışma grubu toplantısı,panel,çalıştay ve
konferansların azlığı:Bugüne kadar Amasya Misket Elması yetiştiriciliği sorunları,coğrafi işaret; süt
çalıştayı ve Ulusal kirazͲvişne grubu 17.grubu toplantısı dışında diğer ürünlerle ilgili ŚĞƌŚĂŶŐŝďŝƌ
etkinlik yapılmamıştır. Bu faaliyetlerin bölgemizde özel önem arz eden diğer ürünler içinde
yapılması bu ürünlerin geleceğiyle ilgili sağlıklı projeksiyonların oluşturulmasına ve sorunların
çözümüne katkı sağlayacaktır.
ϭϰͲ İlde Çiftçi Eğitim MerkĞǌŝ ǀĞǇĂ hǇŐulamalı Çiftçi Okulunun bulunmaması; Yurdumuzun önemli
tarım merkezlerinden biri konumundaki Amasya’da eksikliği hissedilen böyle bir merkezin veya
okulun kurulmasıyla çiftçilere konaklamalı eğitim verilerek mesleki becerilerinin ve çiftçi
ŶŝƚĞůŝŬůĞƌŝŶŝŶgeliştirilmesi; alanöğrencilerine pratik yapma imkanı sağlanması, tarım sektöründe
çalışan teknik personellerin mesleki eğitim ihtiyaçlarınım karşılanması, tarımda yeni teknolojilerin
kullanımının yaygınlaştırılması, eğitimlerle yörede tarımsal ƐĂŶĂǇŝǇĞ ĚƂŶƺŬ sağlıklı, hijyenik ǀĞ
temiz gıda ürünleri üretiminin daha modern usullerle profesyonelce yapılmasının
gerçekleştirilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir.
ϭϱͲ Endüstriyel (sanayi) keneviri hakkında halkın bilinçlendirilmesi ve endüstriyel kenĞǀŝƌ ƺƌĞƚŝŵŝŶĞ
geçiş alt yapısının oluşturulması konusundaki eksiklikler: Bu alanda yapılacak çalışmalarla kenevir
hakkında halkın bilinçlendirilmesi, endüstriyel kullanım alanı çok geniş olan endüstriyel kenevire
hedef kitle ilgisinin arttırılması ve yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen endüstriyel kenevir
üretimi alt yapısının şimdiden oluşturulması hedeflenmektedir.
ϭϲͲ Geniş linyit üretim sahalarının bulunduğu İlimizde bu madenlerden çıkarılan leonardit ham
ŵĂĚĚĞƐŝŶĚĞŶ leornardit kaynaklı organik gübre üretiminin henüz yapılmıyor olması; İlimiz
genelinde çok sayıda linyit maden sahalarının bulunması leonardit esaslı organik gübre üretimi
için önemli bir alternatif sunmaktadır.Bu amaca yönelik olarak bölgemizdeki maden sahalarındaki
ůĞŽŶĂƌĚŝƚ ŚĂŵ ŵĂĚĚĞƐŝŶŝŶ karakterizasyonunun ve zenginleştirmesinin yapılması ve organik
gübre üretiminde kullanılabilirliğinin tespiti ile bu maden sahalarından daha farklı bir şekilde
yararlanılması hedeflenmektedir.
ϭϳͲ Toprak ve bitki analizlerine dayalı üretim yapan çiftçi ve işletme sayısının azlığı: Yörede bilinçli
tarım ŝĕŝŶ ƚŽƉƌĂŬ ĂŶĂůŝǌůĞƌŝ sonuçlarına göre gübreleme programı uygulayĂƌĂŬ tarımsal üretim
yapan çiftçi ve işletme sayısının arttırılması, gübrelemede etkinlik ve tasarrufun sağlanması ile
ĞƚŬŝŶŐƺďƌĞůĞŵĞŬŽŶƵƐƵŶĚĂbilinçlendirme çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.
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ϭϴͲ Tuzlu (çorak) ve alkali (sodlik) toprak ıslahı ile ilgili sorunlar:Sorunun çözümüne yönelik olarak bu
problemin daha yoğun olarak görüldüğü Merzifon ve Gümüşhacıköy yöreleri için uygun ıslah ve
ǇƂŶetim projelerinin yapılıp sahada uygulanması hedeflenmektedir.
ϭϵͲ Hayvan beslemede silajın öneminŝŶtam olarak bilinip benimsetilememesi, silajlık bitki tarımının
azlığı ve silaj tekniğinin yaygınlaştırılamaması: Önemli bir hayvancılık üretim merkezi olan İlŝŵŝǌĚĞ
sağlıklı hayvan besleme ve süt hayvanlarının süt verimi performanslarını arttırmada vazgeçilmez
öneme sahip silaj konusunda yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi, yörede silajlık bitki yetiştiriciliği ile
silaj tekniğinin yaygınlaştırılması hedeflenmeŬƚĞĚŝƌ͘
ϮϬͲ Tarla kültürü içerisindeki yem bitkileri ekim alanları payının azlığı nedeniyle hayvan beslemede
kaba yem açığının oluşması sorunu: Yeterli miktarda kaba yem üretimi için yem bitkileri tarımını
özendirici uygulamalarla tarla tarımı sistemi içerisinde yem bitkileri ekiliş alanı ve üretiminin
arttırılması, yem bitkileri tarımının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
ϮϭͲ İlimiz için entegre su kaynakları yönetim planının uygulamaya konulması͗ WůĂŶůĂ ŝůŝŵŝǌĚĞ ƐƵ
kaynaklarının geliştirilmesi, kontrolü ve yönetimi yeni bir yaklaşımla ele alınmakla, havzanın
sadece su miktarı değil çevre odaklı olarak tüm yönleri ve kaynakları ile tanınması, ulusal su
kaynakları veri tabanıyla uyumlu olarak daha tutarlı yönetim kararlarının verilmesi
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϮϮͲ Salep orkidelerinin kültüre alınıp yaygınlaştırılması projesinin uygulamaya konulması͗ ƉƌŽũĞ
kapsamında ilimizde odun dışı gelir getiren orman ürünlerinden salep orkidelerinin orman
fidanlıklarında kültüre alınarak geliştirilmesi, salepin doğal yayılış alanlarına transferinin
gerçekleşmesi,salep bitkisinin yok olma tehlikesinin önüne geçilmesi ve salep yetiştiriciliği
konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca hasadı yapılan saleplerin saklama
ǀĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƐƺƌĞĐŝ ďŽǇƵŶĐĂ Ŭorunması için entegre paketleme tesisi (kurutma makinası,öğütme
makinası gibi) ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.
ϮϯͲ Tarımsal atıklardan tarımsal üretimde yeterince yararlanamama (atık yönetimi) sorunu; Kompost
ǀĞ ǀĞƌŵŝŬŽŵƉŽƐƚ ;ƐŽůƵĐĂŶ ŐƺďƌĞƐŝͿ ƺƌĞƚŝůŵĞƐŝ ƉƌŽũĞƐŝǇůĞ ǇƂƌĞĚĞ ĕĞǀƌĞ ƐŽƌƵŶƵ ŚĂůŝŶĞ ŐĞůĞŶ
tarımsal ve hayvansal atıkların işlenerek ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal
üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili tarım
ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶŵümkün kılınarak organik tarıma geçişe destek verilmesi hedeflenmektedir.
ϮϰͲ Alternatif tarımsal ürün ekiliş alanlarının yetersizliği sorunu; Çözüm için pazar ağı sorunu
olmayan katma değeri yüksek, yeni ve alternatif ürünlerin yöre tarımına kazandırılması vĞƺƌĞƚŝŵ
alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir.
ϮϱͲ Nadas alanlarının daraltılmasına yönelik sorunlar:Yöre koşullarına uygun ekim nöbeti
uygulamalarıyla ürün çeşitlendirmeleri yapılarak nadas alanlarının daha da daraltılması,nadasa
ĚƵǇƵůĂŶŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝŶazaltılması atıl ve üretim dışı kalan bu alanların(Yörede 33.000 hektar nadas
alanı bulunmaktaolup,toplam ǇƂƌĞ tarım arazisine oranı %12.66’dır) üretime kazandırılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϮϲͲ DĞǇǀĞǀĞƐĞďǌĞĚĞƉŽůĂŵĂĚĂǇĞŶŝŶĞƐŝůĂƚŵŽƐĨĞƌŬŽŶƚƌŽůůƺĚĞƉŽůĂŵĂŝŚƚŝyacına yönelik fizibilite
çalışmasının eksikliği: . Atmosfer kontrol sistemleri ise ürünlerin daha uzun süreler (ŚĞŵĞŶ
hemen iki katı bir süre) saklanmasını sağlamakta ve mevsimi dışında bile taze meyve ve sebzeleri
nihai tüketicinin sofralarına sunmaktadır.O yüzden son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok büyük
rağbet görmektedir. Fizibilite çalışmasıyla İlimizde atmosfer kontrollü depolama ihtiyacının
ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϮϳͲ PƌŐƺƚůĞŶŵĞ sorunları: Tarımsal ve kırsal kalkınma sektörü bağlamında faaliyeƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ
örgütlerin etkili bir çalışma alt yapısına sahip olmamalı sebebiyle bu kuruluşların kurumsal
ŬĂƉĂƐŝƚĞůĞƌŝŶŝŶŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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ϮϴͲ Tarım ürünlerinin yeterince endüstriyel ürüne dönüştürülmesi sorunu: Endüstriyel ürünlerin
ƺƌĞƚŝůŵĞƐŝ ve ürünlerin yarı mamul ve mamul olarak pazara sunulması adına teşvik ve hibeler
konusunda potansiyel yatırımcıların bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
ϮϵͲ Su kaynaklarının verimli kullanılması sorunu: Su kullanımı konusunda bilinçlendirme
çalışmalarının yapılarak kartlı sisteme geçilmesinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
ϯϬͲ Mevsimlik gezici tarım işçilerinin hizmetlere ulaşım sorunu: Mevsimlik gezici tarım işçilerinin
çeşitli hizmetlere uluşabilmesi için yoğunluğun bulunduğu lokasyonlara yerleşkelerin kurulması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϯϭͲ Tarımsal faaliyetlerin sebep olduğu çevre kirliliği sorunu: Kirliliğe ilişkin bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması ve denetim sayısının artırılması hedeflenmektedir.
ϯϮͲ Tarımda kadın girişimciliği sorunu: Tarımda kadın girişimciliğinin farkındalığının artırılması için
çalışmalar yapmak, sektörde çalışan kadınlara uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin verilmesi
sağlamak, bu konuda ödüllü yarışmalar düzenlemek hedeflenmektedir.
ϯϯͲ İlde Ticaret Borsası’nın olmaması: Etkin ve verimli bir tarım piyasasının oluşturulması için ilde
Ticaret Borsası’nın kurulması hedeflenmektedir.
ϯϰͲ Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin atıl kapasite ile çalışması sorunu:
Besi Organize Sanayi Bölgesinin tam kapasite ile çalışması için çalışmaların yapılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϯϱͲ Köy okullarının atıllık sorunu: Kırsal kalkınma bağlamında atıl kalan köy okullarının gerekli
yatırımlar yapılarak sosyal tesislere ya da üretim hanelere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.
ϯϲͲ ^ĞŬƚƂƌĚĞ Ŭŝ ŚĞƌ ƺƌĞƚŝĐŝŶŝŶ ŬĞŶĚŝ makinelerine sahip olması sorunu: Ortak ihtiyaçlara cevap
verecek makine parklarının yaygınlaştırılması ile verimin ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir.
ϯϳͲ Taşova ilçesinde seracılığın profesyonelleştirilmesi: Taşova ilçesi seracılık için uygun iklim,ƐƵůƵŵĂ
vb. gibi özelliklere sahip oldu için ilçede Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Bölgesi’nin kurulması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϯϴͲ Sektörde kümelenme sorunları: Birçok sektörde kümelenme önemli katkılar sağlamaktadır.
Amasya İlinde tarım sektöründe verimlilik ve büyümenin sağlanması adına kümelenmeye ilişkin
bir fizibilite çalışmasının yapılması hedeflenmektedir.
ϯϵͲ Lisanslı depoculuk sorunu: Lisanlı depoculuk konusunda farkındalık oluşturarak il de lisanslı depo
açılması hedeflenmektedir.
ϰϬͲ Arazi toplulaştırması sorunu: İlde toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.
ϰϭͲ Köy değirmenlerinin atıl kalması sorunu: Köylerde yer alan değerlendirmenin yapılacak
çalışmalarla yeniden hayata geçirilmesi ile kırsal kalkınma bağlamında kırsal turizmin gelişmesi vĞ
gelir artışının sağlanması hedeflenmektedir.
ϰϮͲ Taşova ilçesi sulanabilir arazi sorunu: Sadece %21 sulanabilir durumda olan Taşova İlçe’sinin
sulanabilir arazi miktarının artırılması hedeflenmektedir.
ϰϯͲ Boraboy Gölü turizm potansiyeli sorunu: Doğal güzelliğiyle çok sayıda turist çekebilme özelliğine
sahip Boraboy Gölü’nün altyapı çalışmalarının geliştirilerek ziyaret eden turist sayısının artırılması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
ϰϰͲ Fuarlara katılım sorunu: Sektörde yer alan paydaşların yeni gelişmelerden haberdar olması veiş
birlikleri kurabilmeleri adına daha çok fuarlara katılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
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ϳ͘ WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞůĞƌŝ

ффz>DW>E//хх
'P^dZ'/
DĞǀĐƵƚƵƌƵŵ
Yerli üzüm çeşitleri kullanılarak tesis edilen bağ
Ϯ
alanı
mǌƺŵişlemesi yapan tesis sayısı
Ϭ
Coğrafi işaret tescili yapılan yerli üzüm çeşidi
Ϭ
sayısı
Bağ bozumu şenliği veya festivali sayısı
Ϭ
Bağcılık faaliyeti(Ekonomik anlamda) yapan
Ϭ
üretici sayısı 
Bağcılık eğitimi sayısı
Ϭ
Bağcılık eğitimi verilen üretici sayısı 
Ϭ
Üzüm ve işlenmiş üzüm ürünleri pazarlaması
Ϭ
alanında faaliyet gösteren firma sayısı
Coğrafi ürün tescili yapılan ürün adı
Ϭ
Coğrafi ürün tescili yapılan ürün sayısı
Ϭ
Tarla içi sulamalarda çoklu su alma ağızlı sulama
Ϭ
sistemine geçilen tarla alanı 
dĂƌůĂŝĕŝĕŽŬůƵƐƵĂůŵĂƐŝƐƚĞŵŝŶŝĂůĂŶĚĂƵǇŐƵůĂǇĂŶ
Ϭ
çiftçi sayısı 
Tarımda suyun etkin kullanımıyla ilgili sulama
Ϭ
eğitimlerine katılan çiftçi sayısı
Yapılan sulama eğitimi sayısı
Ϭ
Amasya ili anıt ağaçları envanterinin çıkarılması 
Ϭ
Kayıt altına alınan anıt ağaç türü 
Ϭ
Kayıt altına alınan anıt ağaç isimleri 
Ϭ
Kayıt altına alınan anıt ağaçlarla ilgili envantere
Ϭ
eklenen GPS koordinatları sayısı
Doğal trüf mantarı yetişme alanının konumu
Ϯ
Doğal trüf mantarı yetişme alanı miktarı 
ϭ
Doğal olarak yetişen trüf mantarı türü
ϭ
İşletmeye alınan trüf mantarı aşılı fidan(meşe
Ϭ
ŐŝďŝͿƚĞƐŝƐŝ
dƌƺĨmantarı aşılı meşe fidanı dikimi yoluyla
ϭ
oluşturulan bahçe tesisi alanı alanı
Kültüre alınan trüf mantarı alanı
ϭ
Trüf mantarı kültürüyle uğraşan üretici sayısı
Ϭ
Kendir işlemesi yapan tesis sayısı
ϭ
Kendir işleme tesisi/tesislerinin kapasitesi 
Ͳ
Kendir ekilen alan miktarı
Ͳ
Kendir tarımıyla uğraşan çiftçi sayısı 
Ͳ
Kendir birim alan verimi değeri (lif /kgda)
Ͳ
İp, sicim, urgan küçük sanat kooperatifinin alanla
Ϭ
ilgili faaliyet sayısı
ŬƚŝĨŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůĞŶƚƺƚƺŶƺƌĞƚŝŵǀĞƉĂǌĂƌůĂŵĂ
Ϭ
kooperatif veya birlik sayısı
Amasya elması gen bahçesi(Amasyagen)
Ϭ
projesinin hazırlanması
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WůĂŶůĂŶĂŶŚĞĚĞĨ
ϭϬ
Ϯ
Ϯ
ϭ
ϰϬ
Ϯ
ϰϬ
ϭ
Ͳ
ϱ
Ͳ
ϮϬϬ
ϮϬϬ
Ϯ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϯ
Ϯ
ϱ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
ϱϬ
Ͳ
Ϯ
ϭ
ϭ





zĞƌĞůƺƌƺŶůĞƌŝŶŽƌŐĂŶŝŬƺƌĞƚŝŵŝǇůĞŝůŐŝůŝƉƌŽũĞ
sayısı 
Organik tarım kursu sayısı
Organik tarım kursu katılım sertifikası alanĕŝĨƚĕŝ
sayısı
Kurulan organik ürün ve üreticileri birliği adı ve
sayısı 
Organik tarım proje kaynaklarından çiftçilere
ǀĞƌŝůĞŶĚĞƐƚĞŬ;ƚŽŚƵŵ͕ŐƺďƌĞ͕ŝůĂĕǀƐ͘Ϳ
Yerel, organik ürün üretim sözleşmesiŝŵǌĂůĂǇĂŶ
çiftçi sayısı
KƌŐĂŶŝŬƺƌƺŶƺƌĞƚŝŵŝǇůĞŝůŐŝůŝďĞůŐĞůĞŶĚŝƌŵĞǀĞ
sertifikalandırma yetkisine sahip kuruluş sayısı
Süs bitkileri genel üretim alanı 
Süs bitkileri üretim alanı içerisinde dış ŵĞŬąŶƐƺƐ
bitkileri üretim alanı payı
Süs bitkiler üreti alanı içĞrisinde örtü altı ve
açıkta kesme çiçek üretim alanı payı
Süs bitkileri yetiştiriciliği yapan üretici sayısı
Süs bitkileri yetiştiricilik eğitimi sayısı
^ƺƐbitkileri yetiştiricilik kursuna katılan ve
sertifika alan üretici sayısı
^ƺƐďŝƚŬŝůĞƌŝƐĞŬƚƂƌƺǇůĞŝůŐŝůŝĨĂĂůŝǇĞƚƚĞďƵůƵŶĂŶ
üretim ve pazarlama olarak yapılan
Yöreye özgü ürünlere ilişkin çalışma grubu
toplantısı, panel, çalıştayve konferans sayısı 
Yöreye özgü ürünlerle ilgili çalıştaya katılan
üretici sayısı
İlde çiftçi eğitim merkezi veya uygulamalı çiftçi
okulunun açılması
Endüstriyel kenevir yetiştirme bölgesi olarak
belirlenen alan miktarı 
Endüstriyel kenevir yetiştiricilik izni verilen çiftçi
sayısı
Endüstriyel kenevir üretimi eğitim sayısı
Endüstriyel kenevir ile ilgili yetiştiricilik ve
bilinçlendirme eğitimine katılan çiftçi sayısı
Endüstriyel kenevir çeşidi olarak tescili yapılan
çeşit sayısı
Leonardit hammadde karakterizasyonu yapılan
ƐĂŚĂĂĚĞĚŝ
Leonardit esaslı organik gübre üretimi yapan
işletme sayısı
Leonardit esaslı organik gübre üretimi yapan
işletmelerin toplam kapasitesi
>ĞŽŶĂƌĚŝƚüretimine uygunluğu belirlenen alan
miktarı
dŽƉƌĂŬǀĞďŝƚŬŝĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶĞŐƂƌĞƺƌĞƚŝŵǇĂƉĂŶ
çiftçi sayısı
dŽƉƌĂŬǀĞďŝƚŬŝĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶĞŐƂƌĞƺƌĞƚŝŵǇĂƉĂŶ
alan miktarı
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Tarımda gübrelerin etkin kullanımı konusunda
verilen eğitim sayısı
Bilinçli gübreleme eğitimine katılan çiftçi sayısı
Uygulamaya konan tuza dayanıklı yem bitkileri
üretim projesi sayısı
Sulama suyu kalitesiyle ilgili olarak yapılan analiz
raporu sayısı 
Drenaj sistemi kurulan alan sayısı
Drenaj sistemi kurulan alan miktarı
Tuzluluğu önleme amacına yönelik olarak
yürütülen kimyasal ıslah projesi sayısı
Silajlık bitki tarımında mevcut duruma göre artış
miktarı 
Sözleşmeli silajik bitki yetiştiricilik alanı
Sözleşmeli silajlik bitki yetiştirici sayısı 
Bireysel silajik bitki yetiştiriciliği yapılan alan
miktarı
Bireysel silajik bitki yetiştirici sayısı
Silaj makinesi sayısı
Silo yapımı desteği alan çiftçi sayısı
^ŝůĂũŵĂŬŝŶĞƐŝdesteği alan çiftçi sayısı
Silajik bitki tohum destek miktarı
Silajik bitki yetiştiriciliği ve silaj tekniği eğitim
sayısı
Silajik bitki yetiştiriciliği ve silaj tekniği eğitime
katılan çiftçi sayısı
Yem bitkileri ekiliş alanlarındaki artış oranı
Yem bitkileri ekilişlerinin yem bitkisi çeşitlerine
göre dağılım oranı
Entegre su kaynakları planının uygulamaya
alınması
Hasadı yapılan saleplerin saklama ve transfer
boyunca korunması için kurulan entegre
paketleme ünite sayısı
Orkide salepleri konusunda yapılan eğitim sayısı
Orkide salepleri eğitimine katılan üretici sayısı
Orkide salepleri konusunda verilen destek miktarı
KƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞ;ŬŽŵƉŽƐƚǀĞǀĞƌŵŝŬŽŵƉŽƐƚͿ
üretimi eğitimi sayısı
KƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞ;ŬŽŵƉŽƐƚǀĞǀĞƌŵŝŬŽŵƉŽƐƚͿ
eğitimine katılan sayısı
<ƵƌƵůĂŶŬƺĕƺŬƂůĕĞŬůŝ;ƐŽůƵĐĂŶŐƺďƌĞƐŝͿƺƌĞƚŝŵŝ
ƚĞƐŝƐŝ
Alternatif ürünlerin toplam tarımsal ürün
üretimindeki payı
Alternatif ürünlerin toplam tarımsal ürün ekiliş
alanları içerisindeki payı
İlimiz nadas alanlarındaki daralma oranı
Nadas alanı dışına alınıp üretime katılan alan
miktarı
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İlimiz için atmosfer kontrollü soğuk hava deposu
fizibilite etüdünün yapılması
Kurumsallaşma eğitimi verilen vestrateji planı
hazırlanan üretici örgütü sayısı
Endüstriyel ürünlere dönüşüm konusunda
bilinçlendirme eğitimleri sayısı
Su kaynaklarının sürdürülebilirliği eğitimleri
Sulamada kartlı sisteme geçen köy sayısı
Mevsimlik işçi yaşam merkezi kurulumu 
Çevre kirliliğinin önlenmesi eğitimleri
Kadın Girişimciliği Çalıştayı
Kadın girişimcilere yönelik uygulamalı girişimcilik
eğitimleri sayısı
Kadın girişimci proje yarışması adedi
dŝĐĂƌĞƚBorsası’nın kurulması
Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize
Sanayi Bölgesi’nin tam kapasiteye ulaşması
Köy okullarının dönüşümü
Makine Parklarının yaygınlaştırılması 
Taşova Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi
Bölgesi’nin kurulması
Tarımda Kümelenmenin yapılabilmesi için bir
raporun hazırlanması
Lisanslı Depoculuk konusunda farkındalık
eğitimleri
Arazi toplulaştırması yapılmış tarım arazilerinin
artırılması
Canlandırılan Köy Değirmeni Sayısı
Taşova ilçesi sulanabilir arazi miktarı
Boraboy Gölü bungalov sayısı
Borböy Gölü tesis işletmelerine ve çalışanlarına
verilen hizmet eğitimi
Tarım fuarlarına katılan çiftçi sayısı
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ϴ͘ Sorumlu Kuruluşlar –Paydaş Analizi


➢ Amasya Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
➢ Amasya İl Özel İdaresi
➢ ŵĂƐǇĂmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
➢ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
➢ TKDK Amasya İl Koordinatörlüğü
➢ Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
➢ Amasya DSİ Müdürlüğü
➢ Amasya Orman Bölge Müdürlüğü 
➢ ŵĂƐǇĂTapu Müdürlüğü
➢ Amasya Ticaret İl Müdürlüğü
➢ Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
➢ Amasya Belediye Başkanlığı
➢ İlçe Kaymakamlıkları
➢ İlçe Belediye Başkanları
➢ İlçe Tarım Müdürlükleri
➢ İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları
➢ Amasya TİGEM
➢ ŵĂƐǇĂZiraat Odası
➢ İlçe Ziraat Odaları 
➢ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
➢ Yeşil Irmak Havzası Kalkınma Birliği
➢ Yerel Eylem Grubu Derneği 
➢ Amasya İli DamızlıkͲ<ŽǇƵŶͲKeçi Yetiştiriciliği Birliği
➢ Amasya ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
➢ ^ƵůĂŵĂŝƌůŝŬůĞƌŝ
➢ Tarım Kredi Kooperatifleri
➢ Tarım Kooperatifleri
➢ Suluova Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği
➢ Amasya Süt Üreticileri Birliği 
➢ Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
➢ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi
➢ Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
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➢ Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
➢ Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
➢ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
➢ TKDK Amasya İ Koordinatörlüğü 
➢ <K^'
➢ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
➢ Amasya Valiliği
➢ dƺƌŬWĂƚĞŶƚǀĞDĂƌŬĂ<ƵƌƵŵƵ
➢ ^ƵůĂŵĂŝƌůŝŬůĞƌŝ
➢ Tarımsal Sulama Kooperatifleri
➢ Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
➢ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
➢ Orman Bölge Müdürlüğü
➢ Milli Eğitim İl Müdürlüğü
➢ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
➢ Odun Dışı Ürünler Şube Müdürlüğü
➢ Orman İşletme Müdürlük ve Şeflikleri(İl ve İlçeler)
➢ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Araştırma ve Uygulama MerkeziͲTrüf Mantarı Tanıtım
ve Araştırma Derneği PamukkaleͲĞŶŝǌůŝ
➢ ^ƵůƵŽǀĂĞůĞĚŝǇĞƐŝ
➢ Gümüşhacıköy İp,^ŝĐŝŵ͕hƌŐĂŶ<ƺĕƺŬ^ĂŶĂƚ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ
➢ Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü
➢ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
➢ Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK )
➢ 'ƂŬhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
➢ KƌŐĂŶŝŬmƌƺŶ<ŽŶƚƌŽůǀĞ^ĞƌƚŝĨŝŬĂƐǇŽŶKuruluşları
➢ Organik Ürün Pazarlama Firmaları
➢ PǌĞů^ĞŬƚƂƌ
➢ Gümüşhacıköy İp, Sicim,hƌŐĂŶ<ƺĕƺŬ^ĂŶĂƚ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ
➢ Muhtarlıklar
➢ ŝůŝŵ͕^ĂŶĂǇŝve Teknoloji İl Müdürlüğü
➢ Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
➢ Amasya DSİ 73.Şube Müdürlüğü
➢ İşkur İl Müdürlüğü
➢ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
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Merzifon İlçesi
Bağcılığının
Canlandırılması
ve Geliştirilmesi

Eylem Adı

9. Eylem Planı



Amasya İl Gıda
Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü

İşbirliği Yapılacak
Kuruluşlar

Başlama
ͲBitiş

58
ͲK<

Ͳ<K^'

Ͳd<<

ͲBağcılık Araştırma
ŶƐƚŝƚƺƐƺ

KƌƚĂ<ĂƌĂĚĞŶŝǌ'Ğĕŝƚ
Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü

ͲKaradeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü

ͲGaziosmanpaşa Ziraat
&ĂŬƺůƚĞƐŝ

ͲOndokuzmayıs
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝŝƌĂĂƚ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ

ͲMerzifon İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Ͳİl ve İlçe Özel İdaresi ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ
ͲZiraat Odası 

Sorumlu Kuruluş

z>D>Z
Yapılacak İşlem ve Açıklama

omcalar sökülerek diğer meyve türleri yetiştirilmeye başlanmış ya
ͲYörede gerçekleştirilen
da tarla tarımına terk edilmiştir. Merzifon bağcılığını, şĂƌĂƉ
fabrikalarının kapanması ve miras yolu ile paylaşımlar da olumsuz Bağ Bozumu şenlik
yönde etkilemiştir.
ve/veya festival sayısı

adaptasyon çalışması sayısı

ͲYörede gerçekleştirilen Bağ Bozumu şenlik ve/veya festival sayısı olarak yapılan ıslah ve

geliştirilŵĞƐŝŶĞǇƂŶĞůŝŬ

WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ'ƂƐƚĞƌŐĞƐŝ



Eski bir yerleşim yeri olan Merzifon’da bağcılık uzun yıllar
zƂƌĞĚĞǇĞŶŝƚĞƐŝƐĞĚŝůĞŶ
Ƃncesine dayanmaktadır. M.Ö. 8. YY’dĂkurulmuş olan ilçenin
sofralık,salamuralık͕
iklim yapısı sofralık, özellikle şaraplık ve şıralık üzüm üretimine son şaraplık ve şıralık bağ
derece elverişlidir. Ayrıca geçit bölgesinde olması, dört ana yolu sayısı ile üretim alanı
bir birine bağlayan bir konumda bulunması ve sivil hava alanına
sahip olması nedeniyle MerzifonƐŽŶĚĞƌĞĐĞƂŶĞŵůŝďŝƌŵĞƌŬĞǌ ͲBağcılık faaliyetine
konumundadır. Bu yönüyle nakliye ve pazarlama konusunda çok başlayan yeni üretici sayısı
şanslı görülmektedir. İlçede son yıllarda, kaliteli bir şaraplık üzüm ͲBağcılık eğitimine katılan
çeşidi olan Merzifon Karası ile modern bağlar tesis edilmekte,
kişi sayısı
yörede tekrar bağcılık bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır.
ͲÜzüm işlemesi yapan
Merzifon KarasıǀĞDĞƌĐĂŶƺǌƺŵƺǇƂƌĞŶŝŶŬĞŶĚŝǇĞƌĞůƺǌƺŵ
işletme sayısı
çeşitleri olup,uzun yıllar bu çeşitlerle bağcılık yapılmıştır.Ancak
ͲAlanda tanıtım ve
bağcılığın zamanla eski önemini kaybetmesiyle bağlar yok olma
ƉĂǌĂƌůĂŵĂĨĂĂůŝǇĞƚŝŶĚĞ
aşamasına gelmiştir.DĞǀĐƵƚďŝƌŬĂĕƺƌĞƚŝci dışında adeta üzüm
bulunan firma sayısı
yetiştiriciliğinden vazgeçilerek bağlar kaderine terkedilmiştir.
Yaşlanarak verimden düşen ve Türkiye topraklarının hemen
Ͳ&ŝdan desteği alan üretici
hemen tamamına yayılmış filoksera zararlısından dolayı ekonomik sayısıve destek oranı
ƂŶĞŵŝŶŝŬĂǇďĞĚĞŶͲYöre bağcılığının geliştiƌŝůŵĞƐŝŶĞǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬ
ͲYöre bağcılığının
yapılan ıslah ve adaptasyon çalışması sayısı
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DĞƌǌŝĨŽŶbağcılığının geliştirilmesi ve eski günlĞƌŝŶĞƚĞŬƌĂƌŐĞƌŝ
ĚƂŶĞďŝůŵĞƐŝ͕bağcılığın layık olduğu yerini alabilmesi için öncelikle
eski bağlarŵĞƌŝŬĂŶĂƐŵĂanaçlarınaaşılıĨŝĚĂŶůĂƌůĂǇĞŶŝĚĞŶƚĞƐŝƐ
edilmeli ve telli destek sistemleri uygulanmalıdıƌ͘ƺŶŬƺďƂůŐĞĚĞ
ĨŝůŽŬƐĞƌĂĚĂŶƐŽŶƌĂen büyük problem aşırı nemden dolayı külleme
ve mildiyö hastalıklarının omcalara zarar vermesidir. Bu açıdan
ďƂlgeye uygun üzüm çeşitlerininĚŝŬŝůĞƌĞŬyetiştirilebilme
imkanları ağlanması, aynı zamanda kurulacak bağlarda modern
bağcılık teknikleri uygulamalı olarak bölge çiftçilerine tanıtılmalı ǀĞ
ďĞŶŝŵƐĞƚŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƂůŐĞǇĞƵǇŐƵŶŵĞƌŝŬĂŶĂƐŵĂ
ĂŶĂĕǀĞǇa anaçları tespit edilmeli,ƐĞůĞŬƐŝǇŽŶůĂďĞůŝƌůĞŶĞŶŬůŽŶůĂƌ
ďƵanaçlar üzerine aşılanarak yetiştiricilik yapılmalıdır. Ekimayı
ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞǌĂŵĂŶzaman yaşanan sonbahar erken donları henüz
olgunlaşmamış çubuklara zarar vermektedir. Bu sebeple anaç
tespitinde kuvvetli gelişen anaçlardan daha ziyade üzerindeki
çeşidi erken Yörede bağ kurulacak ĂůĂŶůĂƌďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝǀĞďƵ
alanların bağcılığaƵǇŐƵŶkoşullartaşıyıp taşımadığı tespit
edilmelidir. Bağcılık yapacak kişilerin ilgili kişiler olması
ŝƐƚĞŶŵĞůidir. Üretimin amacıŵĞƌĂŬƚĂŶĕŽŬgelir elde etmek olmalı
ďƵŶĞĚĞŶůĞbağtesis edilecek alanlar 10 dekardan az olmamalı ve
ďƵŶĂƵǇŐƵŶĂůĂŶůĂƌƐĞĕŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

ŬŽůŽũŝŬƂǌĞůůŝŬůĞƌbakımından bağcılığaƐŽŶĚĞƌĞĐĞelverişliolan

ilçe büyük bir bağcılık potansiyeline sahiptir.Merzifon İlçesiŶĚĞ

yakın zamana kadar yöre insanının geçim kaynağını oluşturmuş
olan bağcılığın tekrar canlandırılması gerekmektedir. Özellikle

ǇƂƌĞǇĞĂŝƚďŝƌçeşit olan Merzifon Karasıüzüm çeşidiŝůĞŬƵƌƵůƵ
bağlar arttıkça, bağcılığa olan ilgi de günden güne artacaktıƌ͘
Yapılacak çalışmalarla bölgede bağcılığa karşı talep oluşturulması
arzulanmaktadır. Yeni kurulacak bağların sağlıklı ve veƌŝŵůŝ
bitkilerden oluşturulmasıŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵĂŵĂĕůĂŵĞǀĐƵƚ
bağlardaMerzifon Karası üzüm çeşidine ait klonƐĞůĞŬƐŝǇŽŶƵ
çalışmalarına derhal başlanarak, verimli klonların tespiti ve
damızlık bağ oluşturulması hayati önem taşımaktadır.
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ŵĂƐǇĂDŝƐŬĞƚ
elması ve
ŵĂƐǇĂŝĕĞŬ
Bamyası Coğrafi
İşaret Sürecinin
Tamamlanması

Amasya İl Gıda
Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
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ͲdƺƌŬWĂƚĞŶƚǀĞDĂƌŬĂ
<ƵƌƵŵƵ

ͲAmasya Valiliği

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϭϵ

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili tek bir üreticinin
haklarını değil, tescil belgesiŶĚĞŬŝşartlara uygun üretim yapan ve
pazarlayanların tümünün haklarını korur. Çünkü tescil yöresel,
bölgesel ve ülkesel genelliğe sahip olup, sağladığı haklar belli bir
kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz.Coğrafi işaretin ve geleneksel
ürün adının amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi
bir takım genel niteliklerine bağlı özelliklerden öƚƺƌƺďĞůůŝďŝƌƺŶĞ
kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır.

Coğrafi işaret, temel olarak benzerlerinden farklılaşmış ve bu farkı Ͳ Coğrafi işaret tescili
kaynaklandığı yöreye borçlu olan bir yöresel ürün adını ifade eder. yapılan ürün adı
Bu anlamda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer
ͲCoğrafi işaret tescili
özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya
yapılan ürün sayısı
ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafiişaretler
menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılır.

DĞƌǌŝĨŽŶKarasıyanında yöreye uygun veƉĂzarlaması kolaydiğer
sofralık ve salamuralıkçeşŝƚůĞƌĚĞĚĞŶĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘Bağ kuracak
kişilereözellikle fidan alımında destek ǀĞƌŝůŵĞůŝ͕en azınĚĂŶĨŝĚĂŶ
temininde karşılıksızǇĂda uzun yıllara yayılan geriƂĚĞŵĞkolaylığı
ŐĞƚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘mƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶĞŶbüyük merakıüretimi yapılan
üzümlerin nasılǀĞŚĂŶŐŝĨŝǇatla pazarlanacağıdır. Bu konuda büyük
firmaların katkıları sağlanmalıdır Üretilecek üzümü
işleyecektesisler kurulmalı, pazarlama ile ilgili çalışmalar yapılmalı
ǀĞďƵkonuda üreticiye sorun yaşatılmamalıdır. Bölge üreticisinin
ŐĞůŝƌseviyesini artıracak,yöre halkınaŝƐƚŝŚĚĂŵsağlayacak önemli
bir tarım ŬŽůƵŽůĂŶbağcılığın özendirilmesi amacıyla gerekli
çalışmaların bir an evvel yapılarakďƺǇƺŬçapta bağların kurulması
gerekmektedir. Mevcut bağların korunmasıǀĞiyileştirilmesi
amacıylaüreticilerin bağcılıkteknikleri hakkında bilgilendirilmesi,
ƺƌĞƚŝŵŝŶǀĞkalitenin artırılması açısından sonĚĞƌĞĐĞƂŶĞŵůŝ
olacaktır. Ayrıca yörede bağ bozumu festival ve /ǀĞǇĂ
şenliklerinin yapılması vegeleneksel hale getirilmesi tanıtım
faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.
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Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adını tescil ile korumanın amaç
ve faydalarından biri de, bu tescil ibarelerinin gerekli özelliklere
haiz olmayan sahte ürünler üzerinde kullanılmasının önüne
ŐĞĕŝůĞƌĞŬ͕ƚƺŬĞƚŝĐŝŶŝŶǇĂŶıltılmasına engel olunması ve tescilli
ürünün ününden faydalanılmaması, dolayısıyla tüketicinin
korunmasına yardımcı olmaktır.Yukarıda dile getirilen ekonomik
faydalarının yanı sıra coğrafi işaret ve geleneksel ürün
adları,kültürün korunması açısından da ǇƺŬƐĞŬƂŶĞŵĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
Bölgelere özgü üretimleri tescil yoluyla korumayı ve yok olmalarını
ƂŶůĞŵĞǇŝĂŵĂĕůĂƌ͘Amasya ile adeta özdeşleşmiş /simgeleşmiş bu
ƺƌƺŶůĞƌŝŶcoğrafi işaret tescillerinin yapılıp belgelerinin alınması
halinde Amasya’nın tanıtımına büyük katkı sağlanacağı Őŝďŝ͕
ĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŶzor koşullarda ürettiği bu ürünlerin pazar değeri ve
dolayısıyla çiftçinin gelir seviyesi artmış olacaktır. BuƺƌƺŶůĞƌĞŽůĂŶ
talep artışı üretim alanlarındaki artışı da beraberinde ŐĞƚŝƌĞĐĞŬ͕
ŵĂƐǇĂİli ekonomisi bu gelişmelerden olumlu yönde
etkilenecektir. Tadı, aromasıǀĞlezzetiyle ün yapmış bu ürünler
ƐĂǇĞƐŝŶĚĞŵĂƐǇĂŬĞŶƚŝŝƐŵŝďƵǇƂŶůĞƌŝǇůĞĚĞanılacaktır. O
ǇƺǌĚĞŶďu ürünlerin coğrafi işaret süreçlerinin tamamlanması ve
ƚĞƐĐŝůůerin yapılması gerekmektedir. 

Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, ayrıca, ürüne
ƉĂǌĂƌůĂŵĂŐƺĐƺŬĂƚĂƌǀĞƺƌƺŶƺŶŐĞƌĕĞŬƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶŝŬŽƌƵǇĂŶ
kolektif bir hak olduğundan kırsal kalkınmaya aracılık eder ve ülke
ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca bu koruma ile sahte üretimlerin
engellenmesi mümkün olduğundan, ürünün gerçek üreticisinin
yaşayabileceği olası kazanç kayıpları da önlenmiş olur.

Tüketiciler söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yöre adına
duydukları güven nedeniyle,diğer yerlerde üretilenlere tercih
ĞĚĞďŝůŝƌůĞƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞďŝƌƺƌƺŶŝĕŝŶďĞůŝƌůŝďŝƌŬĂůŝƚĞǀĞĂŝƚůŝk işareti
haline gelmiş yer adlarının coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı
olarak koruma altına alınmasında o yöre halkının menfaatlerinin
korunması açısından büyük fayda vardır.
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İl Genelinde
Bulunan Anıt
Ağaçların
ŶǀĂŶƚĞƌ
Çalışmalarının
Yapılması

ͲAmasya İl,İlçe
ǀĞĞůĚĞ
ĞůĞĚŝǇĞůĞƌŝ

ŵĂƐǇĂ
ͲDSİ 7. Bölge
zƂƌĞƐŝŶĚĞdĂƌůĂ Müdürlüğü
İçi SulamalardĂ
ͲDSİ 73.Şube
ŽŬůƵ^ƵůŵĂ
Müdürlüğü
Ağızlı ^ƵůĂŵĂ
^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ

Yaygınlaştırılmas
ı

62
ͲGıda,Tarımve
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

ͲOrman İşletme
Müdürlüğü

ͲKƌŵĂŶƂůŐĞ
Müdürlüğü

ͲÇevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

ͲƂůŐĞdĂďŝĂƚ
Varlıklarını Koruma
<ƵƌƵůƵ

ͲsĂůŝůŝŬ



ͲTarımsal Sulama
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝ

Ͳ^ƵůĂŵĂŝƌůŝŬůĞƌŝ

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

Ͳ Amasya İl Gıda Tarım ϮϬϭϴͲ
ve Hayvancılık
ϮϬϮϯ
Müdürlüğü

ͲdĂƌůĂŝĕŝƐƵůĂŵĂůĂƌĚĂ
çoklu su alma ağızlı
sulama sistemine geçişe
yönelik proje sayısı



Anıt ağaçlar tarihin canlı tanıklarıdır.Doğanın kendilerine
Ͳ Amasya İli Anıt Ağaçları
bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan
Envanterinin Çıkarılması
değeri tartışılmaz zenginliklerimizdendir. Bu ağaçların korunması Ͳ Kayıt altına alınan ağaç
hem genç beyinlerde soya bağlılık duygularını geliştirmekte hem
ƚƺƌůĞƌŝŶŝŶ
de doğa sevgisi ve çevre bilincinin kökleşmesine aracı olmaktadır.
Kültürel mirasın yaşayan temsilcileri olan anıt ağaçlar 900ͲϭϬϬϬ ͲŝƐŝŵůĞƌŝ͕sayıları 
yıllık hayatları boyunca ülke tarihinin adeta kilometre taşı olan
kimi tarihsel olaylara tanıklık etmekte, bazen de bireysel
duygulara tercüman olarak şair ve bestekârlara ilham kaynağı
olmaktadır. Toplum belleğini diri tutarak, kuşaklar arasında köprü
işlevi gören bu yaşayan kültürel mirasların korunması, gelecek
kuşaklar için yapılması gereken önemli bir görevdir. Toplumun
ortak mirası olan bu ağaçların korunabilmesi, ŽŶůĂƌĂŵƵƚůĂŬƂǌĞů
ilgi gösterilmesi ve bunların ancak topluma mal olması ile
ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ͘

ͲSulama eğitimlerine
katılacak kişi sayısı

Ͳ^ŝƐƚĞŵĞŐĞĕĞŶĕŝĨƚĕŝ
sayısı

ͲSisteme ayrılan mali
kaynak (destek)miktarı

ƐƵůĂŵĂƐŝƐƚĞŵŝŶĞŐĞĕŝůĞŶ
tarla alanı miktarı

Böylelikle her çiftçinin sabit tarla içi sulama tesisini oluşturması ve
ͲÇoklu su alma ağızlı
su alma yapısına bağlantı yaparak su alması sağlanmış olacaktır.

Yörede tarla içi sulamaların daha rantabl şekilde yapılması
amacıyla su alma vanasından çoklu (6 adet)çıkışla su alabilecek
şekilde çoklu su alma ağızlı sulama sistemi uygulanmalıdır.
^ŝƐƚĞŵŝŶyararları konusunda çiftçiler bilgilendirilmelidir.
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Çalışma sonucunda elde edilen veriler ile ağaçların bakım, tedavi
işlemleri yapılarak hasta ağaçlar eski sağlıklarına kavuşturulacak;
çevre peyzajı yapılarak anıt ağaç ve çevresi görsel olarak
ĚƺǌĞŶůenmesi yapılacak. İl genelinde tespit edilen tüm anıt ağaçlar
bakım gereksinimine göre öncelik sırası belirlenerek bakımları ve
tedavilerine başlanacak; GPS verileri ile oluşturulacak olan yol
haritaları, proje sonunda kurulacak olan web sitesi ve mobil
ƵǇgulamaya aktarılarak kişilerin anıt ağaçları daha kolay ziyaret
etmeleri sağlanacaktır.

Yapılacak çalışmayla öncelikle tescilli anıt ağaç anıt ağaç
toplulukları tek tek dolaşılarak yaş, çap, boy, bünye, yapısal
ƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ͕ŚastalıkͲzararlı durumları uygun tekniklerle
ölçülecektir. GPS koordinatları alınan her ağaç Coğrafi Bilgi
Sistemi'nde (CBS) kayıt altına alınacak ve envantereeklenecektir.
Ayrıca daha önceden tespit ve tescili yapılmamış olan yeni anıt
niteliğindeki ağaçların tescil edilmesi için tescil başvurular
yapılacaktır.

Yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve geçmişten bize miras
kalan anıt ağaçların gelecek nesillere daha güzel ve sağlıklı bir
şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla sürdürülecek bu
çalışmayla İlimizdeki tüm anıt ağaçlar bir rehber kitapta
ƚŽƉůĂŶĂƌĂŬďĞůŐĞůĞŶŵĞůŝ͕ŵƺŵŬƺŶƐĞTürkçe ve İngiliǌĐĞĚŝůůĞƌŝŶĚĞ
hazırlanacak olan prestij kitap olarak tüm ulusal ve uluslararası
ƂŶĞŵůŝŬƺƚƺƉŚĂŶĞůĞƌĞŐƂŶĚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

Aynı zamanda bulundukları ortamda belki de yüzlerce yıl boyunca
ekolojik uyumluluk sergileyen ve varlıklarını devam ettirebilen
anıtsal nitelikteki bu ağaçların, bilimsel kriterler ışığında ve çok
yönlü olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle bu özellikleri
gösteren ağaçların öncelikle doğru tespit edilmesi ve anıt ağaç
olarak tescillenerek koruma altına alınması önemlidir.
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ͲTrüf Mantarı Tanıtım
ve Araştırma Derneği
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İklim, toprak ve diğer doğal koşullar açısından trüf tarımıĂŶĐĂŬ
belirli yerlerde yapılabiůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ŶĐĂŬdƺƌŬŝǇĞďƵŬŽŶƵĚĂĕŽŬ
şanslıdır. Yurdumuzun büyük bir bölümünde trüf tarımı yapmak
mümkündür. Trüfmikorizasının severek yaşadığı meşe türü ağaçlar
yurdumuzun genelinde zaten doğal olarak yetişmektedirler.

Tuberaceae familyasına bağlı Tuber cinsi içerisinde bulunan
trüflerin yenilebilen, yenmeyen, zehirli ve yalancı trüf olmak üzere
birçok türü bulunmaktadır. İtalya’nın beyaz trüfü
;dƵďĞƌŵĂŐŶĂƚƵŵ), Fransa’nın kışlık siyah trüfü
;dƵďĞƌŵĞůĂŶŽƐƉŽƌƵŵ) ve yazlık siyah trüf (dƵďĞƌĂĞƐƚŝǀƵŵͿĚƺŶǇĂ
mutfaklarında aranan ve ekonomik değere sahip en ünlü trüf
türleridir. Genellikle Fransa, İspanya ve İtalya’da bulunan yaz
mantarları (dƵďĞƌĂĞƐƚŝǀƵŵ), trüf mantarlarının en yaygın çeşidi
ŽůƵƉĕŽŬŬƵǀǀĞƚli aromaya sahiptirler. Bununla birlikte tamamı
ŽƌŵĂŶĞŬŽƐŝƐƚĞŵŝŝĕŝŶĚĞĕŽŬƂŶĞŵůŝƌŽůĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘

Dünyada “<ĂƌĂůŵĂƐ” olarak bilinen Trüf mantarları ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ͲTrüf mantarı tespit edilen
görünüm, tat ve kokularına göre sınıflandırılırlar.dĂǌĞ
doğal alanın konumu ve
olduklarında kahverengi ile siyaharasında bir kabuk ve beyaz bir alan miktarı
içyapıya sahiptirler. Büyüklükleri bir bezelye tanesinden bir
portakal büyüklüğüne kadar değişebilir ve ağırlıkları 1 kilograma
kadar ulaşabilir.Karakteristiği ve içerdiği ĂƌŽŵĂůĂƌbakımından çok
ůĞǌŝǌďŝƌƚĂƚƐƵŶĂŶ͕ŶĂĚŝƌbulunup yenilebilir bir mantar çeşidi olan
ƚƌƺĨ͕mutfak dünyasının pırlantasıŽůĂƌĂŬŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůŝƌ͘dƌƺĨ
mantarları protein ve mineral madde içerikleri bakımından diğer
mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak %53ͲϳϲƐƵ͕
йϵƉƌŽƚĞŝŶ͕йϳŬĂƌďŽŶŚŝĚƌĂƚǀĞйϴŵŝŶĞƌĂůŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘dƌƺĨ
türlerini diğer mantarlardan ayıran ve değerli kılan sahip oldukları
“dimetilsülfit”kaynaklı çok özel aromatik bileşiklerdir ve lezzetleri
doğrudan aromaları ile ŝůŐŝůŝĚŝƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞŬŝůŽƐƵϮϬϬͲϯϱϬϬĞƵƌŽ
arasında alıcı bulabilmektedir.
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1860’larda dünyada 2000 ton/yıl olan trüf mantarı arz talep
dengesi, günümüzde kurulan çiftliklere rağmen yıllık 400 tonu
geçememektedir. Bu sebepten dolayı Trüf tarımı DüŶǇĂĚĂĞŶ
ǇƺŬƐĞŬŐĞƚŝƌŝƐŝŽůĂŶani katma değeri en yüksek tarım yatırımı
olarak değerlendirilmektedir.

dƌƺĨmantarları meşe türleri, çam türleri, fındık, gürgen, kavak ve
akağaç gibi ağaçların köklerinde oluşan mikorizal gelişme ile
patates gibi toprak altında oluşur. Trüf mantarı yetişebilmesi için
ŐĞƌĞŬĞŶĞŶƂŶĞŵůŝƵŶƐƵƌůĂƌƵǇŐƵŶƚŽƉƌĂŬ͕ƵǇŐƵŶŝŬůŝŵǀĞƵǇŐƵŶ
bitki cinsidir. Uygun toprak dediğimiz zaman kireçli (ph7 ͲϵͿ
ǀĞsüzek olması çok önemlidir. Verimsiz, taşlı ama kireçli topraklar
diğer ürünlerin tarımı için iyi bir toprak yapısı oluşturmamasına
rağmen trüf tarımı için ideal bir yapı oluşturur.Buradan
Ănlaşılacağı üzereTrüf tarımını cazip kılan özelliklerden biri de
bereketli tarım arazileri dışında taşlı, eğimli͕ŬŝƌĞĕůŝǀĞŶŽƌŵĂů
tarımın yapılması zor olduğu alanlarda kolaylıkla yapılabilmesidir.
Bu tür kullanılmayan alanlarda kurulacak bahçeler sayesŝŶĚĞϱŝůĂ
8 sene içinde çok yüksek getiri sağlamak mümkündür.

Sınırlı coğrafyalarda yetişen ve oldukça yüksek fiyatlarla alıcı bulan
trüf mantarını Ülkemiz açısından önemli bir konuŵĂŐĞƚŝƌŵĞŬŝĕŝŶ
doğal yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi(tespit çalışmaları
yapılması)orman varlığıǇƂŶƺŶĚĞŶǌĞŶŐŝŶŽůĂŶǇƂƌĞŵŝǌĚĞďƺǇƺŬ
ƂŶĞŵĂƌǌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

ŵĂƐǇĂKƌŵĂŶBölge Müdürlüğü OdunDışı Ürünler Şube
Müdürlüğünce Orman ve Su İşleri Bakanlığının"Trüf Ormanı
Eylem Planı"kapsamında trüf mantarı tespit
çalışmalarıyürütülmüş ve neticede 2017 yılı Ağustos içerisinde
GümüşhacıköyǀĞHamamözü İlçelerinde özel eğitimli köpeklerle
yapılan araştırmada, 100 hektarlıkalanda kendiliğinden yetişmiş
yazlık siyah trüf olarak da bilinen değerliΖdƵďĞƌĂĞƐƚŝǀƵŵΖƚƺƌƺŶĞ
rastlanmıştır.



ͲTrüf mantarı aşılı meşe
fidanı dikimi yoluyla
oluşturulan bahçe teƐŝƐŝ
alanı, meşe fidanı sayısı ve
trüf mantarı üretim
miktarı
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Amasya İl Özel Ͳ Amasya İl Özel
İdaresi Eski
İdaresi
ĞůƚĞŬ<Ƃŵƺƌ
İşletmesi Maden
Sahalarının Islah
;ZĞŚĂďŝůŝƚĞͿ
ĚŝůŵĞƐŝ

Ͳ ^ƵůƵŽǀĂĞůĞĚŝǇĞƐŝ ϮϬϭϴͲ
Ͳ KƌŵĂŶƂůŐĞ
ϮϬϮϯ
Müdürlüğü
Ͳ Gıda Tarım ve
Ormancılık İl veİlçe
Müdürlüğü
Ͳ Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü 

Bu projeyle tarım toprağı vasfını yitirmiş eski maden ocağı
͘ͲdĞƐŝƐĞĚŝůĞŶĐĞǀŝǌǀĞ
arazilerinin ıslah edilmesi amaçlanmaktadır. EskiŵĂĚĞŶ
badem plantasyonu alanı
ocaklarının ağaçlandırılması ve otomasyon kontrollü damla
ƐƵůĂŵĂƐŝƐƚĞŵŝǀĞŬƵƌƵůƵŵƵ͕ƉƌŽũĞŶŝŶŬŽŶƵƐƵŶƵoluşturmaktadır. ͲIslahı Yapılan Eski Maden
Sahası Alanı
WƌŽũĞǇůĞgörüntü kirliliğiniǀĞŚĞǇĞůĂŶƚĞŚůŝŬĞƐŝŶŝŽƌƚĂĚĂŶ
kaldırmak, tarımaelverişli olmayan(bozulmuş) arazileri ekonomiye
kazandırmak, arazininıslah edilerek ağaçlandırmasını sağlamak,
ŝƐƚŝŚĚĂŵoluşturmak, arazŝƐĂŚŝƉůĞƌŝŶŝŶĞŬŽŶŽŵŝŬŬĂǌĂŶĕĞůĚĞ
ĞƚŵĞƐŝŶŝƚĞŵŝŶĞƚŵĞŬ͕ŬĂƌďŽŶsalınımını azaltıp oksijen salınımını
teşvik etmek ve en önemlisi de kullanılmayan maden ocakları için
iyi bir model oluşturmak başlıca ŚĞĚĞĨůĞƌĚŝƌ͘ƵŶƵŶŝĕŝŶƉƌŽũĞ
sahasının sulama sistemleri altyapı planı hazırlanıp alanda 116
ĚĞŬĂƌĐĞǀŝǌ͕ϭϬϳĚĞŬĂƌďĂĚĞŵƉůĂŶƚĂƐǇŽŶƵgerçekleştirilecektir. Bu
parsellerin 20 yıllık gelirͲgider maliyetleri hesaplanacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için Trüf Mantarı Aşılı Fidan üretim
tesisi kurulmalı,ƂǌĞůƐĞƌĂůĂƌĚĂŵŝŬŽƌŝǌĂůŬƂŬĂŶĂůŝǌǀĞŬŽŶƚƌŽůůĞƌŝ
yapılmış fidanlar üretilmelidir.Veyahut bu işte ihtisaslaşmış
işletme ya da araştırma kuruluşlarıyla irtŝďĂƚĂŐĞĕŝůĞƌĞŬdƌƺĨ
ďĂŚĕĞƐŝƚĞƐŝƐŝǇŽůƵŶĂŐŝĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘Trüf mantarı konusunda sağlıklı
ve iyi bir üretim yapıldığı takdirde ilerde bu ürünle ilgili bir borsa
kurulması gündeme gelebilir.

Bütün getirisi yüksek yatırımlarda olduğu gibi Trüf mantarı
yetiştiriciliğinde de bilgi, tecrübe, ileri teknolojiler ve bilinçli
ŬŽŶƚƌŽůůĞƌbaşarının büyük bir parçasıdır.Sınırlı coğrafyalarda
yetişen ve oldukça yüksek fiyatlarla alıcı bulan trüf mantarını
ülkemiz açısından önemli bir konuma getirmek için doğal
yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi yanında, kültüre alma ve
yetiştiricilikle ilgili çalışmaların devam ettirilmĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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<ĞŶĞǀŝƌŚĂůŬĚŝůindeki adıyla kendir üretimi bakımından geçmişte
Bölgede özel bir öneme sahip Gümüşhacıköy ve çevresinde
günümüzde bu ürün kaybolmaya yüz tutmuştur.1970’liyıllara dek
tarlaların bir köşesinde ekilmiş ve o dönemde dokuma ihtiyacını
önemli ölçüde gidermiştir͘

<ĂƌĂĚeniz’in Lif Bitkileri Çalıştayı’ŶĚĂǇƺǌǇıllardır üretimi yapılan
ŬĞƚĞŶǀĞŬĞŶĞǀŝƌŐŝďŝůŝĨůŝďŝƚŬŝůĞƌŝŶƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶŐŝƚƚŝŬĕĞazaldığı,
ŚĂƚƚĂyok olma noktasına gelindiği, ekolojikͲekonomi için doğal
liflerden yapılan ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesi gerektiği
<ĂƌĂĚĞŶŝǌƂůŐĞƐŝŝŬůŝŵǀĞŬƺůƚƺƌƺnün kenevir ve ısırgan tarımı için
çok uygun olduğu vurgulanmıştır. Bubitkilerin yetiştirilmesi ve
tam veya yarı mamul işleme tesislerinin Karadeniz Bölgesi’nde
kurulması gerektiği de ifade edilmiştir. Ayrıca, güçbirliği için
tarımsal örgütlĞŶŵĞŶŝŶŵƵƚůĂka gerekli olduğu ĚĂbelirtilmiştir.
^ŽŶƵĕŽůĂƌĂŬKaradeniz Bölgesi’nde lif bitkilerinin üretiminin
artırılması ve işlemeciliğinin geliştirilmesi,ƺƌƺŶůĞƌŝŶƚĂƌůĂĚĂŶŝƉůŝŬ
ve diğer kullanım alanlarınadönüşümünün sağlanması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

yerelde işlenmesi için tesislerin kurulması istihdamı sağlĂǇĂĐĂŬǀĞ
göçü kısmen önleyecek͕bölge tarımına ve sosyoͲĞŬŽŶŽŵŝŬ
yapısına hareketlilik kazandıracaktır.

Ͳ <ĞŶĚŝƌƺƌĞƚŝŵŝǇĂƉĂŶ
üretici sayısı
Ͳ <ĞŶĚŝƌĞŬŝůĞŶĂůĂŶ
miktarı
Ͳ <ĞŶĚŝƌďŝƌŝŵĂůĂŶǀĞƌŝŵŝ
değerleri
Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için “Doğduğun Yerde
Ͳ Kendir işlemesi yapan
Doy’’ sloganının karşılık bulması ancak ve ancak tarımsal üretimin
tesis sayısı ve kapasitesi
katma değerinin yerelde sağlanması ile mümkündür.můŬĞŵŝǌĚĞ Ͳ İp Sicim Urgan Küçük
en yoğun göç hareketinin yaşandığı Karadeniz Bölgesi’nde keten͕
^ĂŶĂƚ<ŽŽƉ͘&ĂĂůŝǇĞƚ
kenevir ve ısırgan tarımının yaygınlaştırılması,ƺƌĞƚŝůĞŶůŝĨůĞƌŝŶ
sayısı
<ĞƚĞŶ͕kenevir ve ısırganın Karadeniz Bölgesi’ndeki İlerde
yoğunlaşması,ƐĂŚŝƉŽůĚƵŬları bazı üstün lif özellikleri͕ŽƌŐĂŶŝŬ
tarımsal üretime uygunlukları,sap ve artıklarının endüstriyel
kullanım alanlarının çokluğu,ƺƌƺŶůĞƌŝŶtekstilde kullanılması
nedeniyle istihdama kapı açması͕ďƵďŝƚŬŝůĞƌŝŶƂŶĞŵůĞƌŝŶŝ
artırmaktadır.
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dƺƚƺŶ
Ͳ İl Gıda Tarım ve
Ͳ'ƺŵƌƺŬǀĞ ϮϬϭϴͲ
mƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
Hayvancılık Müdürlüğü Ticaret İl
ϮϬϮϬ
Müdürlüğü
Yapıldığı
(Gümüşhacıköy
Ͳ'ƺŵƌƺŬǀĞ
dŝĐĂƌĞƚ
ve Taşova
Bakanlığı
İlçelerinde dƺƚƺŶ
mƌĞƚŝŵǀĞ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨĕŝ
WĂǌĂƌůĂŵĂ
ůŝŬ'ĞŶĞů
Müdürlüğü
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝŶ
Kurulmasının
ͲdW<
Teşvik Edilmesi 
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ϭϵϵ0’lı yıllardan sonra Ülkemizde ƚƺƚƺŶƺƌĞƚŝŵŝĐŝĚĚŝďŝƌĂǌĂůŵĂ ͲŬƚŝĨŚĂůĞŐĞƚŝƌŝůĞŶdƺƚƺŶ
sürecine girmiştir. Fazla üretimle tütünlerin kalitesinin azalması, mƌĞƚŝŵǀĞWĂǌĂƌůĂŵĂ
Türk tütünün dış pazarlardaki tütünlerle rekabet gücünün
Kooperatifi Sayısı
azalması, tütünün destekleme kapsamından çıkarılması, çiftçilerin
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƺƌƺŶůĞƌĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞƂǌellikle 2002 yılından sonra
4733 sayılı yasa ile sözleşmeli üretime geçilmesi ve çiftçilerin
serbest piyasa ile sözleşmeli üretim dönemine hazırlıksız bir
şekilde geçmesi gibi pek çok faktör bu durumun ortaya çıkmasında
etkili olmuştur.“Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen
tütünlerin fiyatları tütün mamulleri üreticileri ve/veya tüccarlar ile
üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre
ďĞůŝƌůĞŶŝƌ͘Η

Keten ve kendir dokumacılığında merkez Karadeniz Bölgesi’dir ve
Gümüşhacıköy de bu bölge içerisinde iyi seviyede kendir üretimi
yapılan önemli bir merkez konumunda
olmuştur.1958’de,Kastamonu’da 2243 hektar alanda ekilen kendir
tohumunun tamamı bu İlçemiztarafından karşılanmıştır.Şanlıurfa͕
KƌĚƵ͕zŽǌŐĂƚ͕ŽƌƵŵ͕^ĂŵƐƵŶ͕ƵƌĚƵƌ͕'ĂǌŝĂŶƚĞƉ͕ŽŶŐƵůĚĂŬ͕
/ƐƉĂƌƚĂ͕dŽŬĂƚ͕<ƺƚahya ve Malatya gibi illere de İlĕĞĚĞŶŬĞŶĚŝƌ
tohumu satışı yapılmıştır.Bunlara karşılık ilçede son 15 yıldır
ŬĞŶĚŝƌĞŬŝŵŝyapılmamaktadır.Gümüşhacıköy’ĚĞϭϵϴϬƂŶĐĞƐŝŶĞ
kadar önemli geçim kaynakları arasında yer alan ip,ƐŝĐŝŵ͕gırnap
ve urgan eğirme işi de günümüzde önemini yitirmiştir.<ĞŶĚŝƌ
ekonomik değeri yüksek bir tarım ürünüdür.Yukarıda da ifade
edildiği gibi geçmiş dönemde İlçemizde üretimi yapılan tarım
ƺƌƺŶůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝƐŝĚŝƌ͘<ĞŶĚŝƌƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶĚĞƐƚĞŬůĞŶĞƌĞŬƚĞŬƌĂƌ
hayata geçirilmesi ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır.
Bu amaçla İlçede çok önceden kurulmuş ve şu an atıl durumda
ďƵůƵŶĂŶďŝƌŬĞŶĚŝƌĨĂďƌŝŬası ve konuyla ilgili bir kooperatif te
;Gümüşhacıköy İp, ^ŝĐŝŵ͕hƌŐĂŶ<ƺĕƺŬ^ĂŶĂƚ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝͿ
bulunmaktadır.Kendir üretimi açısından bu potansiyelin iyi
değerlendirilmesi ve fabrikaya tekrar işlevsellik kazandırılması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Žůayısıyla bu noktadan sonra yöremizde tütün üreticilerinin
yaşadığı mağduriyetlerin bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla
üreticileri destekleyici güçlü örgütler, yapılaşmalar veya
kooperatiflerin kurulması teşvik edilmelidir.Bu sağlandığı takdirde
ƐƂǌůeşmeli tütün üretiminde sadece alıcı lehine olan tek taraflı
anlaşmalar yerine her iki tarafı da koruyucu ve çiftçilerin de söz
sahibi olduğu bir fiyatlama modeline geçilmiş olacaktır.Yakın
zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmış olan bir
açıklamaĚĂŐĞůĞŶĞŬƐĞůǇƂŶƚĞŵůĞƺƌĞƚŝŵǇĂƉĂŶƚƺƚƺŶƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶŝŶ
kooperatif kurmalarının sağlanacağı,ŬŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝŶŬĞŶĚŝ
bölgelerinden aldıkları tütünlerin paketleme,taşıma,ďĂŶĚƌŽůůĞŵĞ
ve satış işlemlerini kayıtlı olarak gerçekleştirebilecekleri,
ŬŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞrin TAPDK’dan (Tütün ve Alkol Piyasasını Düzenleme
<ƵƌƵůƵͿƚĞƐŝƐŬƵƌŵĂŬŝĕŝŶǇĞƚŬŝĂůĂďŝůĞĐĞŬůĞƌŝ͕


,ükmünün olmasına rağmen fiyatlar alıcı firmalar tarafından
ďĞůŝƌůĞŶŵĞŬƚĞǀĞƺƌĞƚŝĐŝǇĞƚĞŬůŝĨĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘DƵƚĂďĂŬĂƚ
olmamakta, satıcı zayıf konumda olduğundan fiyatı kabul etmekte
ya da sözleşme yapmamaktadır. Hiçbir üreticinin, alıcının
belirlediği sözleşme kilosuna karşı itiraz etme şansı
bulunmamaktadır. Üreticinin itiraz etmesi ya da alıcının o üretici
ile sözleşme imzalamaması durumunda, üreticiyi riske karşı
koruyabilecek bir düzenleme sistemde mevcut değildir. Üreticiler
adeta özel sektörün vermiş olduğu karara bırakılmakta ve
ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŬĞŶĚŝůĞƌŝŶŝŐƺǀĞŶĚĞŚŝƐƐĞƚŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ͘ƵĚƵƌƵŵ͕
üretimin sürekliliğini tehlikeye sokmaktadır. Fiyat ve alım
desteğini hissetmeyen üreticiler tütün üretiminden vazgeçerek
şehirlere göçmeyi tercih etmektedirler.Ürettiği ürünü satamayan
veya değerinin altında elden çıkarmak zorunda kalarak ǌĂƌĂƌĞĚĞŶ
çiftçilerin bir kısmı tütün tarımını bırakmış ve ekici sayısında da
son yıllarda ciddi azalmalar yaşanmıştır.Bu durumdan İlimizin
tütün tarımı yapılan İlçelerindeki üreticilerimiz ciddişekilde
ŽůƵŵƐƵǌǇƂŶĚĞĞƚŬŝůĞŶŵĞǇĞĚĞǀĂŵĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ͘
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Amasya Elması
'ĞŶĂŚĕĞƐŝ
;ŵĂƐǇĂ'ĞŶͿ
WƌŽũĞƐŝ

Ͳ Amasya İl Gıda Tarım Ͳ Özel İdare ϮϬϭϴͲ
ǀĞHayvancılık
Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϮϬ
Müdürlüğü
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
Ͳ 'ƂŬŚƂǇƺŬ
DĞƐůĞŬŝǀĞ
dĞŬŶŝŬ
ŶĂĚŽůƵ
>ŝƐĞƐŝ
Müdürlüğü

www.oka.org.tr

Amasya elmasını yabancı tozlaşmadan arındırılmış ortamda; ͲŵĂƐǇĂ'ĞŶWƌŽũĞƐŝŶŝŶ
ĞŬŽůŽũŝŬ ŝƐƚĞŬůĞƌŝŶŝ ĚĞ ŐƂǌ ƂŶƺŶĞ ĂůĂƌĂŬ ŬŽƌƵŵĂǇĂ ĂůŵĂŬ͘Uygulamaya Konulması
'erektiğinde ıslah çalışmaları için elde hazır materyal
bulundurmak amacıyla İlimizde böyle bir projenin uygulanması
faydalı olacaktır. Bunun için hakim rüzgarların estiği tarafta aynı
türden ağaç bulunmayan, Amasya elmasının soğuklama ihtiyacını,
ŝŬůŝŵŝƐƚĞŬůĞƌŝŶŝŬĂƌşılayabileceği toprak parçası (ϱĚƂŶƺŵͿ͕ƐƵůĂŵĂ
sistemi, ıslah ve çimlendirme odası, çevre çit teli, parke gezi
yolları, secere levhaları, bitki koruma ilaç ve aletleri, bitki bakım ve
gübreleme aletleri ve ekipmanları gibi deneme sahası, bitki
materyali ile diğer donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gen
bahçesini oluşturmak için Amasya’nın merkez, ilçe ve köylerinde
saha taraması yapılarak Amasya elması özelliklerini kaybetmemiş
Amasya elması ağaçları belirlenecektir. Bu ağaçlardan kök çöğürü
ƂƌŶĞŬůĞƌŝ alınacak, bu mümkün değilse gövde ve dallardan
daldırma yöntemi ile çoğaltma yapılarak 1Ͳ2 yıl içerisinde fidanlar
ĞůĚĞ edilecektir. Çalışma yapılırken aşılama yöntemi
kullanılmayacaktır, Çünkü anaç dahiů tüm özellikleri ile kullanılan
ağaçlar Amasya elması olması ve genetik özelliklerini koruması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

tütünü sözleşmeli veya sözleşme dışı kuruma bildirmek kaydıyla
satın alabilecekleri,yine kurumun izniyle tütünün iç ve dış
ticaretiyle sarmalık kıyılmış tüƚƺŶƺƌĞƚŝŵǀĞƚŝĐĂƌĞƚŝŶŝ
yapabilecekleri ve bunun için düzenlemeler yapılacağı
bildirilmektedir. Bütün bu faydalar göz önüne alındığında
Gümüşhacıköy ve Taşova İlçelerinde sözŬŽŶƵƐƵŬŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝŶ
kurulması üreticilerin çıkarınadır.Mümkün olduğu kadar tĞŬďŝƌ
çatı altında güçlü bir birlik kurulması ise çiftçiye daha fazla yarar
sağlayacaktır. Dünya tütün piyasalarını, gelişmeleri ve yenilikleri
ƚĂŬŝƉĞĚĞŶ͕ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝǇƂŶůĞŶĚŝƌĞŶǀĞĚĞƐƚĞŬůĞǇĞŶ͕ƺƌĞƚƚŝŬůĞƌŝ
ürünlerin pazarlamasına yardımcı olacak bir yapılaşma tütün
tarımını da olumlu yönde etkileyecektir.
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Gümüşhacıköy Ͳ Amasya İl Gıda,Tarım ve Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
İlçesine Özgü
Hayvancılık Müdürlüğü
Valiliği
ϮϬϮϬ
mƌƺŶůĞƌĞŝƚ
Ͳ dƺƌŬWĂƚĞŶƚ
Coğrafi İşaret
ǀĞDĂƌŬĂ
<ƵƌƵŵƵ
^ƺƌĞĐŝŶŝŶ

Başlatılması ve
Bu Ürünlerin İlçe
Adına
dĞƐĐŝůůĞŶŵĞƐŝ
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ͲCoğrafi işaret başvuru
süreci başlatılan ürün adı

coğrafi işaret süreci başlatılmalı ve bu ürünler İlçe adına tescil
ĞƚƚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

ͲTescili yapılan ürün sayısı

ͲTescili yapılan ürün adı

ͲCoğrafi işaret başvuru
süreci başlatılan ürün
Bu yüzden isimleri belirtilen Gümüşhacıköy İlçesi’ne özgƺƺƌƺŶůĞƌĞ
sayısı

mǀĞǇŝŬBuğdayı, Patlak<ĂƌĂÜzüm, GümüşPırasası,ĂƐŵĂ
ƚƺƚƺŶ͕ĂǇŬƂǇ<ƵƌƵ&ĂƐƺůǇĞƐŝ͕dĞŬĞƌůĞŬSoğan ve Dumanlı
WĂƚĂƚĞƐŝŐŝďŝƺƌƺŶůĞƌŝŶƚĞƐĐŝůůĞŶĞƌĞŬmarka değeri oluşturulması
ürünlerin pazar payı ve ekonomik değerini artıracaktır. 

Yapılan gözlemlerde, Amasya elmasının ekolojik istekleri göz
önüne alındığında en uygun alanın ırmak kenarından uzak, diğer
bahçelerden arındırılmış Gökhöyük Havzası olduğu kanaatine
varılmıştır. Sosyal sorumluluk kapsamında Gökhöyük Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi(Tarım Lisesi) proje için hem arazi hem de
teknik personel ve donanım yönünden doğru bir adres olarak
ŐƂƌƺŶŵĞŬƚĞdir. Böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesi yerel gen
kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği açısından çok
ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘

Anlatılan şekillerle çoğaltılan ve örnek alınan fidanlar, belirlenen
ĂƌĂǌŝǇĞƵǇŐƵŶŵĞƐĂĨĞůĞƌĚĞĚŝŬŝůĞĐĞŬ͕ďƺǇƺƚƺůĞĐĞŬǀĞŬŽƌƵŶĂĐĂŬǀĞ
bu ağaçların meyvesi alınacaktır. Tüm bu aşamalar ve meyve
özellikleri kayıt altında tutulacaktır. Her ağacın başına, bu ağacın
kaynağının hangi bahçeden alındığı, bu ağacın kaç yıllık Amasya
elması ağacı olduğu, aroma ve tat özelliklerinin yazılı olduğu
secere tabelası dikilerek teşhir edilecek,alınan fazla meyveler
pazarlanabilecektir. Bu materyaller uzun yıllar muhafaza edŝůĞƌĞŬ
gerektiğinde ıslahçıların kullanımına sunulacaktır.Alan, talebe
göre zaman zaman ilgi duyan ziyaretçilere de açılabilecektir.
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Gümüşhacıköy ve Ͳ Amasya İl Gıda Tarım ve
ĞǀƌĞƐŝŶĚĞ
Hayvancılık Müdürlüğü
zƂƌĞǇĞŝƚ

mƌƺŶůĞƌŝŶ

;dĞŬĞƌůĞŬ
Soğan,Üveyik

Buğdayı,Dumanlı
WĂƚĂƚĞƐŝǀĞ
Gümüş Pırasası)
KƌŐĂŶŝŬ
Koşullarda
mƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
ĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝǀĞ
Yaygınlaştırılması

Gümüşhacıköy’ ͲAmasya İl Gıda Tarım ve
de Bağcılığın
Hayvancılık Müdürlüğü
Geliştirilmesi ve
zƂƌĞǇĞPǌŐƺ
WĂƚůĂŬ
<ĂƌĂmǌƺŵ
mƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
zĞŶŝĚĞŶTeşvik
ĚŝůŵĞƐŝ
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Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ϮϬϮϯ
Ͳ İlçe Gıda
Tarım ve 
Ͳ Hayvancılık
Müdürlüğü
Ͳ PǌĞůŝĚĂƌĞ
Ͳ Ziraat Odası 
Ͳ KƌŐĂŶŝŬmƌƺŶ
<ŽŶƚƌŽůǀĞ
^ĞƌƚŝĨŝŬĂƐǇŽŶ
Kuruluşları
Ͳ KƌŐĂŶŝŬmƌƺŶ
WĂǌĂƌůĂŵĂ
Firmaları

Ͳd<<

ͲK<

Ͳ
Ondokuzmayı
ƐmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
ŝƌĂĂƚ
&ĂŬƺůƚĞƐŝ

ͲZiraat Odası 

ͲÖzel İdare

'ümüşhacıkö ϮϬϭϴͲ
y İlçe Gıda ϮϬϮϭ
TarımǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

Tahıl dolayısıyla da buğday Ülkemizin en önemli tarım
ürünlerinin başında gelmektedir.

Soğan İlçede en fazla yetiştiriciliği yapılan tarım ürünüdür.
Tütün politikaları ve üretim sürecinin kolay olması üreticiyi
soğana yönlendirmektedir.ƵŶƵŶůĂďŝƌůŝŬƚĞGümüşhacıköy
soğan piyasasında önemli bir yere sahip değildir.Zira soğan,
ďƵůƵŶƵůĂŶďƂůŐĞĚĞĨĂǌůĂĐĂƺƌĞƚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘İlçenin soğan
piyasasında yer edinebilmesi diğer illerden farklılaşması ile
ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ͘Bu bağlamda diğer illerden farklı olarak,
yöreye özgü tekerlek soğanıŶĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝǀĞƺƌĞƚŝŵŝŶŝŶ
artırılarak patentinin alınması ilçeyi soğan üreticileri
arasında bir adım ileriyi taşıyacaktır.

Böylelikle hem tarihsel değerlerin sürdürülebilirliği
sağlanmış͕ŚĞŵĚĞǇƂƌĞǇĞözgü üzüm ve şarap markası ile
istenilen ekonomik gelir elde edilmiş olacaktır.

Osmanlı verilerine göre İlçede 1844 yılında 525 dönüm
üzüm bağının mevcut olduğu ve bağcılığın İlçenin en yüksek
ŐĞůŝƌŐĞƚiren tarımsal faaliyeti olduğu ďĞůŝƌƚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Ƶ
ƺǌƺŵůĞƌĚĞŶǇŝŶĞdƵƌŶĂůĂƌŞarabı üretilmektedir. Geçmiş
deneyimlerden faydalanılarak İlçede yeniden üzüm ve
üzümden şarap üretimi yapılabilir.





ͲOrganik tarım kursu
sertifikası alan çiftçi sayısı

ͲAçılan organik tarım kursu
sayısı ve adı

ͲOrganik koşullarda
yetiştirilen ürün
adı,organiküretim alanı ve
sözleşmeli üretici sayısı

ͲKƌŐĂŶŝŬƺƌƺŶƺƌĞƚŝŵŝǇůĞ
İlgili proje sayısı ve adı

ͲMevcut duruma göre bağ
üretim alanı ile üretici
sayısındaki artış oranı

Ͳmǌƺŵişlemesi yapan
işletme sayısı ve kapasitesi

ͲzƂƌĞǇĞƂǌŐƺƺǌƺŵ
ƺƌĞƚŝůĞŶĂůĂŶŵŝŬƚarı ile
üzüm üretici sayısı
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İlçemiz kendisine özgü bir buğday türüne (Üveyik buğdayıͿ Ͳ<ƵƌƵůĂŶŽƌŐĂŶŝŬƺƌƺŶ
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
üreticileri birliği adı ve
sayısı
Buğday üretimi içerisinde Üveyik buğdayının desteklenerek
markalaştırılması sağlanmalıdır.
ͲProje kaynaklarından
ĕŝĨƚĕŝǇĞǀĞƌŝůĞŶƚŽŚƵŵ͕
Dumanlı Köyü yüksek rakımıyla;ϭϯϱϱŵͿĚŝŬŬĂƚĕĞŬŵĞŬƚĞ
ŽƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞǀĞŝůĂĕ
ve adıylaözdeşleşmiş patates yetiştiriciliği için çok ideal bir
miktarı
konumda bulunmaktadır.

Gümüş pırasası olarak bilinen sebzenin tohumları, henüz bir
ıslah çalışmasından geçmemiş, mutasyona uğramamıştır.
Normal pırasa bir metreye kadar boylanırken gümüş pırasası
ϱϬͲ60 santim boylanmaktadır. Normal pırasaya göre
yapraklar arasındaki açı daha yüksektir. Gövde genişliği
normal üretim pırasalara göre daha dardır. Kendine özgü tat
ve lezzetiyle iç pazarlarda özellikle aranan sebze olmayı
başarmıştır. YörĞǇĞĂŝƚƐƂǌŬŽŶƵsu tarım ürünü yalnızca
yakın ilçelerde tanınmaktadır. Hak ettiği değeri görmesi ve
ďƵƐĞďǌĞŶŝŶŬŝŵůŝŬŬazanarak yalnız iç pazarda değil͕dış
pazarda da yer alması düşünülerek 2013 yılında Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının Organik Tarım Yetiştiriciliği ve
Kontrolü Projesi kapsamında 'Organik Gümüş Pırasası'
Projesi hazırlanmıştır.İlçeninDĞƌŬĞǌǀĞŬƂǇůĞƌŝŶĚĞ;Ğƚŵŝ
ǀĞ<ĂƌĂŬĂǇĂŬƂǇůĞƌŝͿƵǇŐƵůĂŵĂǇĂŬŽŶƵůĂŶƉƌŽũĞŶŝŶ
ƵǇŐƵůĂŵĂƐƺƌĞƐŝ͕ϮϬϭϯͲ2015 yılları olarak planlanmıştır.
2013 ve 2 014 yılında yetiştirilen ürünler, organik geçiş
ürünü olarak sertifikalandırılırken, 2015 yılında elde edilen
ürünler ise organik ürün sertifikası ile sertifikalandırılmıştır.
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Taşova’da Coğrafi Ͳ
İşaret ve
'ĞůĞŶĞŬƐĞůmƌƺŶ
Adı Tescili Alma
WŽƚĂŶƐŝǇĞůŝ
Taşıyan Ürünlerle
İlgili Olarak
Başlatılan Çalışma
^ƺƌĞĐŝŶŝŶĞǀĂŵ
ƚƚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ
dĞƐĐŝůůĞƌŝŶŝŶ
Gerçekleştirilmesi

Amasya İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
Valiliği
ϮϬϮϯ
Ͳ dƺƌŬWĂƚĞŶƚ
ǀĞDĂƌŬĂ
<ƵƌƵŵƵ

Kendi ekolojisine uyumlu bu çeşitler,ďŝƌĕŽŬtarımsal özellik
ǇƂnünden üstün olmalarına rağmen ŵĂĂůĞƐĞĨǀĞƌŝŵ
ǇƂŶƺŶĚĞŶmodern çeşitlerle yarışamamaktadırlar. OǇƺǌĚĞŶ
bu çeşitlerin organik tarım koşullarında yetiştiriciliği daha
ƵǇŐƵŶdüşmektedir. BuĂŵĂĕůĂŝůŐŝůŝƺƌƺŶůĞƌůĞŝůŐŝůŝŽƌŐĂŶŝŬ
tarım projeleri hazırlanmalı ve üretim alanları
ďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝĚir. Yetiştiricilereorganik tarım kursları açılmalı,
ĕŝĨƚĕŝůĞƌďƵŬŽŶƵĚĂsertifikalandırılmalı, kontrolǀĞ
sertifikasyon kuruluşlarıyla sözleşmeler yapılmalı,ŽƌŐĂŶŝŬ
ƺƌĞƚŝŵŝĕŝŶƚŽƉƌĂŬůĂƌĂŶĂůŝǌĞƚƚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘ŝĨƚĕŝůĞƌĞƉƌŽũĞ
kaynaklarından tohum,ŽƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞͲilaç dağıtımı
yapılmalıdır.Bu ürünler için pazar ağı oluşturularak pazar
değerlerinin artırılmasına çalışılmalıdır. Organik Ürün
Üreticileri Birliği’nin kurulması ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘zƂƌĞĚĞ
bulunan eski köy su değirmenleri üretilen organik buğdayın
(Üveyik ) öğütülerek bu buğdaydan un elde ĞĚŝůŵĞƐŝŶĚĞ͖
ŬƂǇfırınları ise undan ekmek yapılmasında
değerlendirilmelidir.
İlçede “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescili” alma
Ͳ Tescil başvurusu yapılan
potansiyeli olan ürünlerin belirlenmesine yönelik yapılacak
ve tescili gerçekleştirilen
çalışma için oluşturulan komisyon toplantısı 27 Ocak
ürün adı ile sayısı
ϮϬϭϳtarihinde yapılmış olup toplantı kapsamında başta çiçek

bamyası olmak ƺǌĞƌĞ͕TaşovaƂŶĞƌŝ͕Taşova Dazlı Şeker
Fasulyesi, TaşovaBaraklı Abalıca Üzümü, TaşovaHaşhaşlı
Katmer, TaşovaDƵŚĂĐŝƌPidesi, TaşovaDestek Sınap Elması
ve Taşova Sini Böreği komisyonda belirlenerek, ürün adı ƚĞƐĐŝůŝ
ƚĞŬůŝĨůĞƌŝŶŝŶyapılmasıkararlaştırılmıştır. Buçalışmaların ileri
aşamalarının da tamamlanıp, sözŬŽŶƵƐƵƺƌƺŶůĞƌĚĞŶƚĞƐĐŝůĞ
uygun görülenlerin tescillerinin yapılması İlçe içŝŶĕŽŬƂŶĞŵůŝ
ŽůĂŶďƵƺƌƺŶůĞƌŝŶŵĂƌŬĂůĂşması açısından faydalı bir adım
olacaktır. 
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İlimizde Süs
Ͳ Amasya İl Gıda Tarım ve Ͳ Özel İdare ϮϬϭϴͲ
ŝƚŬŝůĞƌŝ
Hayvancılık Müdürlüğü Ͳ ŝƌĂĂƚ
ϮϬϮϯ
^ĞŬƚƂƌƺŶƺŶ
Odaları (İl
DĞǀĐƵƚƵƌƵŵĂ
ǀĞŝůĕĞůĞƌͿ
'ƂƌĞ
Ͳ İlçe Gıda
Geliştirilmesi
Tarım ve
Hayvancılık
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌ
ŝ

TR83 İllerinde süs bitkileri sektörünün mevcut durumuna
ďakıldığında bu bölgede yer alaŶŝůůĞƌĚĞŶ^ĂŵƐƵŶǀĞdŽŬĂƚ
ağırlıklı bir üretim sözŬŽŶƵƐƵĚƵƌ͘Çorum’da Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İlMüdürlüğünceyetkilendirilmiş süs bitkileri
üreticisi bulunmadığı görülmektedir. Amasya’da ise Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde yetkilendirilmiş
ƐĂĚĞĐĞϭƺƌĞƚŝĐŝbulunmaktadır. Üreticininsahip olduğu
üretim alanı 1.7 dekar alandır. Ayrıca Amasya’da fidanlık
satışı yapan 5 firma mevcuttur.Bu firmalar üretim yaptığı
ƚƺƌůĞƌŚĂƌŝĐŝŶĚĞYalova, İzmir ve Sakarya’dan çalı ve ağaç
ŐƌƵďƵďŝƚŬŝƚĞŵŝŶĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. Üretim yaptığı türlerin
başında ZŽƐĂƐƉ͕>ŽŶŝĐĞƌĂǀĞĂŬĂƐǇĂ;ZŽďŝŶŝĂƉƌĞƵĚŽĂĐĂĐŝĂͿ
gelmektedir. İlimizdeϯϱϬϬŵ2’’lik alanda dış ŵĞŬąŶƐƺƐ
bitkisi yetiştiriciliği yapılmakta ŽůƵƉ͕Ƃƌƚƺaltı ve açıkta
kesme çiçek üretimi yoktur. İklim koşullarının elverişli
olması, işçilik maliyetinin düşük ve kalifiye elemanın kolay
bulunabileceği düşünüldüğünde, bu alan miktarının ve
işletme sayısının çok düşük olduğu açıktır.


Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinin yanında Karadeniz
Bölgesi de iklim özellikleri bakımından süs bitkileri üretimi
ŝĕŝŶƵǇŐƵŶĞŬŽůŽũŝǇĞƐĂŚŝƉďŝƌďƂůŐĞĚŝƌ͘^ĂŚŝůyanında
<ĂƌĂĚĞniz’in iç kesimlerindeki geçit bölgelerinde, düşük
yağış ve Karadeniz’in etkisinde olan serin dağ (yayla) iklimi
görülmektedir. Yalova ve civarı bölgeyle, iklim benzerlikleri
göstermektedir. Dolayısıyla, bu bölgelerde pek çok süs
bitkisi yetiştirilebilir. Süs bitkilerinin parçalanmış arazileri en
iyi değerlendiren, az yatırımla aile bireylerine iş imkânı
ǇĂƌĂƚĂŶƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ͕<ĂƌĂĚĞŶŝǌƂůŐĞƐŝŝĕŝŶĚĞƐŽŶĚĞƌĞĐĞ
ƵǇŐƵŶĚƵƌ͘
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Ͳ^ĞŬƚƂƌůĞŝůŐŝůŝŽůĂƌĂŬ
ĨĂĂůŝǇĞƚĞŐĞĕĞŶƺƌĞƚŝŵǀĞ
ƉĂǌĂƌůĂŵĂŬŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ
ǀĞͬǀĞǇĂüretici birliği sayısı

ͲSüs bitkileri yetiştiricilik
eğitimine katılan kişi sayısı

ͲDĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵĂŐƂƌĞƐƺƐ
bitkileri yetiştiriciliği yapan
üretici sayısındaki artış
oranı

Ͳ^ƺƐďŝƚŬŝůĞƌŝƺƌĞƚŝŵǀĞ
üretimi yapılan süs bitkisi
gruplarında mevcut
Ěuruma göre artış oranı
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TR 83 bölgesi, coğrafi konumu ve iklim özellikleri
bakımından͖<ĂƌĂĚĞniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu
Bölgesinin bir kısmı için süs bitkileri pazarlama yönünden
alternatif sağlayacak bir bölgedir. Ancak bölgenin başlıca
önemli sorunları; pazar arayışının olması, işletmelerin
tarımsal birlik ve kooperatifleşmeye sahip olmaması,
işletmelerin Ŭƺĕük aile işletmelerinden oluşması, pazarlama
altyapısının yetersizliği, üretim planlamasına dönük sağlıklı
bir düzenlemenin olmayışı olarak özetlenebilir. Bu durum,
ǇƂƌĞŶŝŶŐĞ͕DĂƌŵĂƌĂǀĞAkdeniz bölgesinden alım
bağımlılığını artırmaktadır͘'ĞŶĞůůŝŬůĞƂǌĞl fidanlık
işletmelerinin profilleriincelendiğinde; yöneticilerin genelde
resmi kurumlardan emekli olmuş, farklı meslek
mensuplarından olduğu dikkat ĕĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵǇƺǌĚĞŶƐƺƐ
bitkileri yetiştiriciliğini meslek olarak benimseyip
önemseyecek kişilere yetiştiricilik eğitimleri verilmesi ve bu
işi tekniğine göre yapmalarının sağlanması büyük önem arz
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Karadeniz bölgesinde Çiçek mezatı sadece Samsun ilimizde
vardır.Çiçek sektörünün gelişmesi ve ihracat için gerekli
olan hava yolu kargo taşımacılığıihalesi yapılmıştır.
Alternatif pazarlar bulunabildiğinde örtüaltı sebze
yetiştiriciliği konularında tecrübeli olan üreticilerin varlığı
ƐƺƐďŝƚŬŝůĞƌŝƺƌĞƚŝŵŝŝĕŝŶĚĞƂŶĞŵůŝďŝƌƉŽƚĂŶƐŝǇĞůĂƌǌ
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Ayrıca devlet politikası olarak işletmelere sosyaů
güvence ve vergi açısından avantajlar sağlanması sektördeki
istihdam imkanlarını da artıracaktır.Bölgenin dış mekân süs
bitkileri sektörü nün gelişme göstermesi için özel sektörün
daha profesyonel çözümler sunması, ďƵǇƂŶĚĞǇĞŶŝ
stratejiler gelişƚŝƌŵĞƐŝve çağımız gerekleri doğrultusunda
yatırımlar yaparak kendini yenileŵĞƐŝ͕
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Amasya’nın
ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
^ŝŵŐĞƐŝ,ĂůŝŶĞ Hayvancılık Müdürlüğü
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ϮϬϮϯ
ve Diğer
Gelmiş Tarımsal
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞůĞ
Ürünlerle İlgili
ƌ
Yeni Çalışma
'ƌƵďƵ
Ͳ Tarımsal
Araştırma
Toplantıları
ŶƐƚŝƚƺůĞƌŝ
WĂŶĞů͕Çalıştay
ǀĞ
Ͳ dŝĐĂƌĞƚǀĞ
^ĂŶĂǇŝ
Konferansların
Odaları
ƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
Ͳ ŝƌĂĂƚ
Odaları
Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ PǌĞů^ĞŬƚƂƌ

dƺƌŬŝǇĞΖĚĞŬŝƌĂǌͲvişne yetiştiriciliği ve işleme ͲƉĂǌĂƌůĂŵĂ
ͲYöre ile özdeşleşmiş

endüstrisinin iyileştirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve
ƺƌƺŶůĞƌŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve Özel sektör işbirliğinin gerçekleştirilen çalışma
kurumsallaşması için 1997 yılında oluşturulan hůƵƐĂů<ŝƌĂǌͲ grubu toplantısı,ƉĂŶĞů͕
Vişne Çalışma Grubu'nun 17. Toplantısı 10 Haziran 2013
çalıştay ve konferans adı
tarihinde İlimizde düzenlenmiştir͘ŬĂďŝŶĚĞaynı gün
ile sayısı
můŬĞŵŝǌĚĞ<ŝƌĂǌͲVişne Yetiştiriciliği, Güncel Sorunlar ve
ͲKatılımcı sayısı,kurumları
Çözüm Yolları İle İlgili Görüşlerin Bildirilmesi, Dünyadaki
ve iştigal alanları
Son Gelişmeler Işığında Ülkemizde Yapılması Gereken Yeni
Projelerin Tartışılması" Paneli düzenlenmiştir.
ϮϵͲϯϬǇůƺůϮϬϭϳƚĂƌŝŚŝŶĚĞise yine İlimizdĞAmasya İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce “ŵĂƐǇĂDŝƐŬĞƚ
ElmasıYetiştiriciliği ve Sorunları, Coğrafi İşaret’’ ŬŽŶƵůƵ
Çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Ƶçalıştaylarda Bölgemizde yetiştiricilik açısından özel
ƂŶĞŵĂƌǌĞĚĞŶďƵƺƌƺŶůĞƌůĞŝůŐŝůŝƚƺŵkonular derinliğineǀĞ
bilimsel bir yaklaşımla ele alınmış,tartışılmış ve sonuç
raporları hazırlanarak gelecekte yapılacaklarla ilgili yol
haritaları belirlenmiştir.
Çok yararlı sonuçları olan bu Ĩaaliyetlerin çiçek bamyası ve
soğan başta olmak üzere AmasǇĂŝůĞƂǌĚeşleşmiş diğer
ƺƌƺŶůĞƌŝĕŝŶĚĞgerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

aynı zamanda da yerel yönetim ve resmi kurumların
destekleyici olması gereklidir. Dış mekân bitkileri yetiştiren
fidanlıklarda görülen arz ve talep dengesizliğinin
ŶĞĚĞŶůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌide; süs bitkileri sektörünün devletin tarım
politikası içinde yer alamamasıdır. Ancak son zamanlarda
bakanlığın yönetmelik çalışmalarına hız vermesi sektörde
olumlu bir gelişmedir.
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Çiftçi Eğitim
DĞƌŬĞǌŝǀĞǇĂ
Uygulamalı
ŝĨƚĕŝKŬƵůƵdı
Altındaŝƌ
Biriminin İlimize
Kazandırılması
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ͲAmasya İl Gıda,Tarım ve ͲÖzel İdare
Hayvancılık Müdürlüğü
ͲK<
ͲŵĂƐǇĂmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
Ͳd<<


ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ
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Tarımsal potansiyeli oldukça yüksek olan İlimizin böyle bir ͲÇiftçi Eğitim Merkezi veya 
merkez ya da okula kavuşturulması bilinçli ve niteliŬůŝ
Uygulamalı Çiftçi
ďŝƚŬŝƐĞůͲŚĂǇǀĂŶƐĂůƺƌĞƚŝŵůĞsağlıklı gıda üretimine,Ͳ
Okulunun Açılması
dolayısıyla da yöre kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Böyle
bir birimle çiftçilere konaklamalı eğitim imkanı sağlanarak
ŵĞƐůĞŬŝďĞĐĞƌŝůĞƌŝŶŝŶgeliştirilmesi, alanlailgili ortaöğretim
ve üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitimlerin ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͕
tarımsektörüne hizmet veren kamu personellerinin eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması ve en önemlisi de yörede tarım,
hayvancılıkve bunlara dayalı gıda ürünleri üretiminin
modern usullerle profesyonelce yapılması amaçlanmaktadır.
ŝĨƚĕŝEğitim Merkezleri ya da diğer adıyla Uygulamalı Çiftçi
Okulları tarım eğitiminde yeni bir yaklaşım olarak tarımda
ileri ülkeler ve son yıllarda da Ülkemizde gündemine girmiş
ďŝƌŬŽŶƵĚƵƌ͘EŝƚĞŬŝŵyakın zamanda Ülkemizde DAP(Doğu
Anadolu Projesi) Kalkınma İdaresi destekli olarak Erzurum
ƚĂƚƺƌŬmŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝďƺŶǇĞƐŝŶĚĞWͲTarım Bilimleri
DĞƌŬĞǌŝ͕Elazığ Fırat ve Van Yüzüncüzıl Üniversitelerinde ise
Çiftçi Eğitim Merkezleri kurulmuştur.zŝŶĞ/ƐƉĂƌƚĂ^ƺůĞǇŵĂŶ
Demirel Üniversitesinde Çiftçi Eğitim Merkezi
bulunmaktadır. ÇiftçiEğitim Merkezleri Projesi bu
Üniversitelerin araştırma ve uygulama merkĞǌůĞƌŝŶŝŶĨŝǌŝŬŝ
altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yanında çiftçiͲ
ƺŶŝǀĞƌƐŝƚĞǀĞƐĂŶĂǇŝͲüniversite bağlarını güçlendirici etkilere
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘Ƶbirimler Üniversite bünyeleri dışında da
ŬƵƌƵůĂďŝůŵĞŬƚĞŽůƵƉ͕můŬĞŵŝǌĚĞve Dünya’da başarılı birçoŬ
ƂƌŶĞŬůĞƌŝŵĞǀĐƵƚƚƵƌ͘
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ŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
Amasya İl Gıda Tarım ve
;^ĂŶĂǇŝͿ<ĞŶĞǀŝƌŝ Hayvancılık Müdürlüğü
<ŽŶƵƐƵŶĚĂ
Farkındalık
Eğitimleri
ƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝǀĞ
Gümüşhacıköy’d
ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
<ĞŶĞǀŝƌ
Üretimine Geçiş
Altyapısının
Oluşturulması

ͲŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ϮϬϮϯ
ͲKŶĚŽŬƵǌ
mayıs
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
ͲKaymakamlık
ͲZiraat Odası
ͲdŝĐĂƌĞƚǀĞ
Sanayi Odası
Ͳİlçe Gıda͕
Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ Gümüşhacıkö
y İp, ^ŝĐŝŵ͕
hƌŐĂŶ<ƺĕƺŬ
^ĂŶĂƚ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨŝ
Ͳ Muhtarlıklar

Ülkemiz topraklarında bizim bildiğimiz 400Ͳ500 yıldan ďĞƌŝ͕ ͲYetiştiricilik bölgesiŽůĂƌĂŬ
ŚĂƚƚĂyapılan kazılarda bulunan ve öğrenilen belki de
belirlenen alan miktarı ve
alanlarınŬŽŶƵŵƵ
binlerce yıldır kenevir tarımı yapılmaktadır. Ancakdeğişik
nedenlerden dolayı Ülkemizde kenevir ekim alanları gittikçe ͲYetiştiricilik izin belgesi
verilen çiftçi sayısı
daralarak bitme noktasına gelmiştir. GeneldeŶĂƌŬŽƚŝŬǀĞ
keyif verici bitki olarak anılan kenevirin endüstriyel kullanım ͲYapılan eğitim faaliyeti
alanlarının zenginliği tüm Dünyada ve Ülkemizde endüstriyel sayısı
kenevire olan ilgiyi artırmakta ve konuyu odak noktasında
Yetiştiricilik ve
tutmaktadır. KonununƂŶĞŵŝŶŝŐƺŶĚĞŵĚe tutmak amacıyla
ďŝlinçlendirme eğitimine
ϮϬKĐĂŬϮϬϭϴƚĂƌŝŚŝnde İstanbul Aydın mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝĞǀ
katılan çiftçi sayısı
sahipliğinde İstanbulAydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları
ve Uygulamaları Merkezi(GAUM) ile Atatürk Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa
ĚƺǌĞŶůĞŶĞŶYeşil Hazine Kenevir“ Sanayi KeneviriŶŝŶdĞŬƌĂƌ
Kazanılması’’ isimli^ĂŶĂǇŝ<ĞŶĞǀŝƌŝ&ŽƌƵŵƵdüzenlenmiştir.
&ŽƌƵŵĚĂ<ĞŶĞǀŝƌůŝĨůĞƌŝŶŝŶƉŽůŝŵĞƌŬŽŵƉŽǌŝƚůĞƌŝŶĚĞŬŝ
kullanımı, biyoplastik elde ediliş yöntemleri ve kullanım
olanakları kenevir yağının kullanımı konularında çok değişik
ǀĞŝůŐŝĕĞŬŝĐŝƐƵŶƵŵůĂƌyapılmıştır. SanayiŬĞŶĞǀŝƌŝŶĚĞŶ
üretilebilecek ürünlerle ilgili forum program kitapçığında şu
özet bilgiler verilmiştir.İmal etmede çok geri kaldığımız
“biyopolimer” ve “biyoplastikler” • “Kağıt” ve “karton”
(Odundan yapılan kağıtta üç geri dönüşüm yapılabilirken;

TarımͲhayvancılık ve gıda üretimi adına önemli bir misyonu
yerine getiren bu merkezler uygulamalı eğitim imkanları
ƐƵŶĂŶƵǇŐƵůĂŵĂĂƌĂǌŝǀĞseraları, hayvancılıklaŝůŐŝůŝyapılar,
gıdaƺƌĞƚŝŵƺŶŝƚĞůĞƌŝ͕ŵĂŬŝŶĂparkı, taşımaĂƌĂĕůĂƌı yanında
barınma ve diğer ihtiyaçlar için ŵŝƐĂĨŝƌŚĂŶĞ͕ǇĞŵĞŬǀĞ
dinlenme salonu gibi pek çok donatılara sahiptir.İlimizĚĞďŝƌ
merkeze kavuşturƵlması yerinde olacaktır.
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Ǉrıca forumda Osmanlı tıbbında kenevir,ŬĞŶĞǀŝƌŝŶĂŶƚŝͲ
kanser etkileri ve yasaklanma süreçleri, sağlık sektöründe
kullanımı ve değerlendirilmesi,ƐĂŶĂǇŝŬĞŶĞǀŝƌŝƺŶǇĂ
ƚŝĐĂƌĞƚŝ͕kenevir yan ürünlerinin karma değeƌůŝƺƌƺŶĞ
dönüştürülmesi ve tibbi kenevir girişimleri, kenevirin
kullanım alanları,tarımı ve değerlendirilmesi,ŬĞŶĞǀŝƌŝŶ
Avrupa ve Türkiye’deki durumu ve yasal mevzuatlar,ŬĞŶĞǀŝƌ
yönetmeliği gibi sunumlar yapılmıştır.İki oturum halinde
gerçekleştirilenĨŽƌƵŵƵŶŝůŬŽƚƵƌƵŵƵŶƵŶŬĞŶĞǀŝƌďŝƚŬŝƐŝǀĞ
genel kullanım alanları ana başlığı altında kenevirin endüstri
bitkileri arasındaki yeri ve kenevirden yararlanma,ŬĞŶĞǀŝƌ
bitkisinin sistematiği ve bitkisel özellikleri,ŬĞŶĞǀŝƌŝŶ
adaptasyonu ve yetiştirilmesi,ŶĂƌŬŽƚŝŬǀĞŬĞǇŝĨǀĞƌŝĐŝďŝƚŬŝůĞƌ
arasında kenevirin yeri,


^ĂŶĂǇŝŬĞnevirinden yapılan kağıtta sekiz geri dönüşüm
sağlanabilmektedir.) Dolayısıyla da hammadde olarak odun
ve keresteden çok daha ucuzdur.) • “Dış cephe izolasyon
malzemesi” olarak kullanıldığında, ısı geçirgenlik katsayısı
çok düşüktür. • 1 dönüm kenevir tarlası, 25 dönüm orman
kadar oksijen üretmektedir. • 1 dönüm kenevir tarlasından,
4 dönüm ağaca eş kapasitede kağıt ve hammadde
üretilmektedir. • Kenevir 4 ayda, bir ağaç ise uzun yıllar
içinde yetişmektedir. • “İp”, “urgan”, “kırnap çuval”
(unuttuğumuz sanayi dallarımız) • Kanser hastalığının belki
de tek etken ilacı, “kenevir yağı”dır. Dünya şimdi organik,
faydalı tekstillerin peşindeĚŝƌ͘Diğer taraftan kenevirin farklı
elyaf özelliği nedeniyle fazla kimyasal kullanılmadan veya hiç
kullanılmadan pamuğa görĞĚĂŚĂƚĞŵŝǌďŝƌƺƌĞƚŝŵ
yapılabilmektedir.



AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

80



81

Ülkemizde uzun yıllar yasaklı olan ve 2016 yılında Amasya
İlimizin de içerisinde bulunduğu 16 ilde kontrollü olarak
serbestiyet kazanan (Gıda,Tarım ve HayvancılıkBakanlığının
̇ Kontrolü Hakkında
“Kenevir Yetiştiriciliğive
zƂŶĞƚŵĞliği”2016 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.).Sanayi keneviri açısından İlimiǌŝŶ
özellikle Gümüşhacıköy ilçesi özel bir öneme sahip olup
kenevir yetiştiriciliğinin geçmişi İlçede çok eskilere
dayanmaktadır. 

Dünya’da endüstriyel anlamda üretimi yapılan ĞƐƌĂƌ
ŝĕĞƌŵĞǇĞŶçok sayıda kenevir çeşidi (Örneğin Almanya’da
üretim izni verilen 51 adet endüstriyel kenevir çeşidiͿ
bulunmasına rağmen můŬĞŵŝǌĚĞhalihazırda ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
kenevir çeşidi bulunmamaktadır.<ŽŶƵŶƵŶƂŶĞŵŝƺǌĞƌŝŶĞ
Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından kenevir esrarı
içermeyen kenevir çeşidini ortaya çıkarmak amacıyla “
Kenevir Populasyonlarındad,;ƚĞƚƌĂŚŝĚƌŽŬĂŶĂďŝŶŽů
;сĞƐƌĂƌĞƚŬĞŶŵĂĚĚĞƐŝͿOranı Düşük 'ĞŶŽƚŝƉůĞƌŝŶ
Geliştirilmesi‘’ isimli 260.000 TL’lik proje TÜBİTAK destekli
ŽůĂƌĂŬbaşlatılmıştır. ProjeŝůĞƺŵŝƚvar çeşitlerin elde
edilmesi ve üretime sunulması amaçlanmaktadır.

Dünya ve Türkiye’de yasadışı kenevir ekimleri/yasal
mevzuat ve kenevir ekiminin kontrolü ve AB’deki
uygulamalar alt başlıkları yer almıştır.İkinci oturumun
ŬĞŶĞǀŝƌŝŶĞŶĚƺƐƚriyel kullanımı ana başlığı altında ise
kenevirin ilaç ve gıda sanayiinde kullanımı,ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
kullanım alanları ve biyopolimer,AB’nin kenevire bakışı alt
başlıklar olarak verilerek konular eksende tartışılarak forum
sonuç ve değerlendirmelerin ardından sonlandırılmıştır.
Forum kitapçığının yayınlanması beklenmektedir.
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>ŝŶǇŝƚ
ͲAmasya İl Gıda Tarım ve
DĂĚĞŶůĞƌŝŶĚĞŶ Hayvancılık Müdürlüğü
Leonardit Esaslı
KƌŐĂŶŝŬ'ƺďƌĞ
mƌĞƚŝŵŝ

Ͳ Özel İdare ϮϬϭϴͲ
Ͳ Ticaret İl
ϮϬϮϯ
Müdürlüğü
Ͳ ŝůŝŵ͕
^ĂŶĂǇŝǀĞ
dĞŬŶŽůŽũŝİl
Müdürlüğü
Ͳ ŵĂƐǇĂ
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ
Ͳ ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl

Tarımın“kara altını’’ŽůĂƌĂŬisimlendirebileceğimiz
ͲKarakterizasyonu yapılan 
>ĞŽŶĂƌĚŝƚĂůŬĂůŝŽƌƚĂŵůĂƌĚĂŬŽůĂǇĐĂĕƂǌƺŶĞďŝůĞŶ͕ƐŝǇĂŚǀĞ alan sayısı 
ŬŽǇƵŬĂŚǀĞƌĞŶŐŝƌĞŶŬƚĞ͕parlak ve camsı görünüşlü yumuşak
ͲÜretime uygunluğu
ďŝƌŵĂĚĞŶĚŝƌ͘>ŝŶǇŝƚŬƂŵƺƌƺŶƺŶdoğada milyonlarca yıl
süren çok yavaşoksidasyonu ve kimyasal değişimi sonucu belirlenen alan sayısı
oluşur͘>ĞŽŶĂƌĚŝƚ͕ǇƺŬƐĞŬŽƌĂŶĚĂŚƵŵŝŬĂƐŝƚůĞƌŝůĞŵĂŬƌŽǀĞ
ͲLeonardit esaslı organik
ŵŝŬƌŽďĞƐŝŶĞůĞŵĞŶƚůĞƌŝŝĕĞƌĞŶŬƂŵƺƌĚƺǌĞǇŝŶĞulaşmamış,
ŐƺďƌĞƺƌĞƚŝŵŝǇĂƉĂŶ
ůŝŶǇŝƚkömürü madenlerinde kömür ile toprak arasında
işletme sayısı ve kapasitesi
ŬĂůĂŶ͕ǇĂŶŵĂǇĂŶ͕ƚĂŵĂŵĞŶdoğal çok değerli bir organik
materyaldir. OluşumuĕŽŬƂǌĞůũĞŽůŽũŝk şartlar
gerektirdiğinden tabiatta nadir olarak bulunur ve kalitesi
ďƂůŐĞĚĞŶďƂůŐĞǇĞdeğişir. 

ƵƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶŚĂƌĞŬĞƚĞŐĞĕŝƌŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Yönetmeliğe göre kenevir yetiştiriciliği için başvuruda,
ĕŝĨƚĕŝŶŝŶĚĂŚĂƂnce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal
etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu
işlemediğine ilişkin taahhütname vermesi gerektiği ve
yetiştiricilik belgesinin sınırlı süreli (en çok 3 yıl) olduğu ve
üretimin kontrole tabi tutulduğu bildirilmeŬƚĞĚŝƌ͘Ƶ
kapsamda yetiştiricilerin özenle belirlenmesine çalışılmalı,
aynı titizlik yetiştiricilik alanlarının tespitinde de
ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘Yer seçiminde dağınık kontrolü güç (etrafı
ormanla çevrili veya ulaşılmaz yerler olmamalı) yerler yerine
ĂŶĂǇŽůkenarı,yerleşim yeri yakını gibi çiftçilerin bitkiye
ilgisini çekecek yerlerin tercih edilmesine çalışılmalıdır.
ŝĨƚĕŝůĞrin kenevir yetiştiriciliği ve bu bitkinin doğru kullanım
alanlarıyla ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına
katılımı sağlanmalıdır.Pazar İhtiyacına göre ƺƌĞƚŝŵ
planlaması yapılmalı, pazar isteklerine cevap verecek
ŬĂůŝƚĞĚĞƺƌƺŶyetiştirilmelidir. İçve dış pazarda aktif sektör
ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǇůĞƚĞŵĂƐĂŐĞĕŝůŵĞůŝĚŝƌ͘
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Müdürlüğü
dŝĐĂƌĞƚǀĞ
^ĂŶĂǇŝ
Odaları
PǌĞů
Girişimciler
<K^'
d<<
TKİ

İçerdiğiǇƺŬƐĞŬŽƌĂŶĚĂŬŝ
humik asitlerden dolayı önemli bir ekonomik değere
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘Leonardit oluşum açısından linyitle benzeşmekte,
linyitten barındırdığı organik maddelerin yüksek olmasıyla
ayrılmaktadır.Leonarditi linyitten ayıran diğer belirgin
farklılık ise oksijen yüzdesinin fazla olması ve yakıt olarak
kullanım olanağının bulunmamasıdır.

Son yıllarda leonardit ve düşük kaliteli linyitlerden üretilen
Žƌganik tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan humik
maddelerin önemi gittikçe anlaşılmaya başlanmıştır.Diğer
humik kaynağı madenler ise gidya ve torftur.ƺŶǇĂĚĂǀĞ
můŬĞŵŝǌĚĞůĞonardit madeni en yaygın olarakŽƌŐĂŶŝŬƚŽƉƌĂŬ
düzenleyicisi olarak kullanılmaktadır.dĂŵĂŵĞŶŽƌŐĂŶŝŬ
kökenli olması,toprağa organik madde dışında humik ve
fulvik asit sağlaması nedeniyle toprağın fiziksel ve kimyasal
özelliklerini olumlu yönde geliştirmektedir. Toprakları alkali
özellikte ve kireççe zengin ortamlarda sağladığı ŽƌŐĂŶŝŬ
asitlerle bitki besin maddelerinin (alkali şartlarda özellikle
demir alımı)alımını artırmaktave bu toprakları nötralize
ederek ıslahına yardımcı olmaktaǀĞƚoprak tuzluluğunu
azaltmaktadır. Topraklarımızdayıllardır yanlış gübreleme
ƐŽŶƵĐƵďŝƌŝŬŵŝş olan ĨŽƐĨŽƌ͕ƉŽƚĂƐǇƵŵŐŝďŝďĞƐŝŶ
elementlerini çözerek bu besin elementlerinin alımını
artırmaktadır. LeonarditǇƺŬƐĞŬƐƵƚƵƚŵĂŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
ŶĞĚĞŶŝǇůĞsuyun toprakta fazlaca kayba uğramadan yüksek
etkinlikte depolanmasını sağlamakta ve düşük su tüketimine
ŶĞĚĞŶolmaktadır. TopraktakiŬŝƌĞĕŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞŬŝ
ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚŝƐĞƌďĞƐƚĚƵƌƵŵĂŐĞƚŝƌŝƉďƵŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚŝŶ
fotosentezde kullanılması imkanını hazırlamaktadır.
AnlaşıldığıƺǌĞƌĞƂǌĞůůŝŬůĞƐĞƌƚyapılı, kurak͕kıraç͕ŬŝƌĞĕůŝ
tuzlu topraklar için çok etken organik yapıya ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
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,ƵŵŝŬasit biyokimyasal özelliği ile toprağın zararlı, kirletici
ǀĞǌehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.
Tamamen doğal gübrelerin kullanıldığı organik tarım için
ƂŶĞŵůŝďŝƌǇĞƌŝŽůĂŶleonardit hammaddesinin Türkiye’deki 
ŬĂƌĂkterizasyonu ve zenginleştirilebilirliği Türk tarımı ve
ĞŬŽŶŽŵŝƐŝŝĕŝŶƂŶĞŵĂƌǌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘>ĞŽŶĂƌĚŝƚ
ŚĂŵŵĂĚĚĞƐŝŶŝŶǀĞďƵŚĂŵŵĂĚĚĞĚĞŶĞůĚĞĞĚŝůĞŶŚƵŵŝŬ͕
ĨƵůǀŝŬǀĞƵůŵŝŬĂƐŝĚŝŶ͕tarımdaki bu önemli kullanımının
dışında diğer pek çok alanda da kullanımı mevcuttur.
Leonardit toprakların ıslah edilmesinde,sanayi artıklarının
kirlettiği toprakların temizlenmesinde,ĚĞƌŝŶƐŽŶĚĂũůĂƌĚĂ
sondaj çamuru katkı maddesi olarak;hayvan yemi katkı
ŵĂĚĚĞƐŝŽůĂƌĂŬ͖ĚƂŬƺŵĐƺůƺŬƚĞĚƂŬƺm kalıp kumuna katkı
ŵĂůǌĞŵĞƐŝŽůĂƌĂŬ͖ŚĂǀĂǀĞƐƵĨŝůƚƌĞƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ͖kağıt,
ďŽǇĂ͕ŵƺƌĞŬŬĞƉ͕ĕŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞƌĂŵŝŬ͕Ɖŝů͕ĂƐĨĂůƚ͕ĂďƐŽƌďĂŶ͕
ŬĂƵĕƵŬ͕ĞĐǌĂǀĞŬŽǌŵĞƚŝŬ͕ĞŶǌŝŵŝŵŵŽďŝůŝǌĂƐǇŽŶƵ͕ŐƌĞƐǀĞ
yağlayıcılar,ŬƂƉƺŬŐŝĚĞƌŝĐŝĞŶĚƺƐƚƌŝůĞƌŝŶĚĞ͖ayrıca
ĚĞŶŝǌůĞƌĚĞŬŝƉĞƚƌŽůŬŝƌůĞŶŵĞůĞƌŝŝůĞƐƵůĂƌĚĂŬŝƌĂĚǇŽĂŬƚŝĨ
ŬŝƌůĞŶŵĞůĞƌŝŶƚĞŵŝǌůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ͕atık su arıtma ve tıpta
kanser dahil birçok hastalığın önlenmesi veya tedavisi
konularında kullanımı ile ilgili pek çokciddi araştırmalar
yapılmaktadır.Tıpta bazı hastalıklar için tedavi aşaması
ŐĞĕŝůmiş durumdadır ve leonarditin (ŚƵŵŝŬĂƐŝƚŝŶͿ
hammadde olarak kullanıldığı ilaçlar kullanılmaya
başlanılmıştır.

Özellikle tarımda kullanımı katı (granül veya pelet) veya
ůĞŽŶĂƌĚŝƚŝŶekstraksiyonu ile elde edilen humatları (sıvı
ǀĞǇa toz) olmak üzere iki şekilde olmakta ve ticari boyutta
pazarlanmaktadır.
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Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌ
Ͳ Muhtarlıklar

dŽƉƌĂŬǀĞŝƚŬŝ ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ ϮϬϮ
ŶĂůŝǌůĞƌŝŶĞ
Hayvancılık Müdürlüğü
Ͳ Gıda tarım ve
Dayalı Üretim

Hayvancılık
zĂƉĂŶŝĨƚĕŝǀĞ
İlçe
İşletme Sayısının
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ
Artırılması
Ͳ ŝƌĂĂƚOdaları

>ĞŽŶĂƌĚŝƚŝŶƚĞƐŝƐŬƵƌĂĐĂŬƂǌĞůůŝŬůĞƌĞƐĂŚŝƉŽůĂďŝůŵĞƐŝŝĕŝŶ
içerisindeki organik madde miktarının (humikasitнĨƵůǀŝŬ
asit) %55’in üzerinde olması gerekmektedir.>ŝŶǇŝƚ
kömürünün içerisinde tarımda kullanılması sakıncalı
oranlarda ağır metallerin bulunması halinde buradan elde
edilen leonarditin organik tarımda kullanımı uygun
olmamaktadır.
İlimizde birçok linyit yatağı bulunmaktadır. Linyit
kömürünün bulunduğu bu yerlerĚĞůŝŶǇŝƚŽůĂƌĂŬ
kullanılamayacak tipteki numunelerin leonardit halinde
değerlendirilmesi İlimiz ve dolayısıyla Ülkemiz
madenciliğine, tarımƐĞŬƚƂƌƺŶĞǀĞƐĂŶĂǇŝƐŝŶĞƂŶĞŵůŝ
katkılar sağlayacak katma değer yaratacaktır. Türkiye’nin
tarım ülkesi olması ŶĞĚĞŶŝǇůĞ͕ůĞŽŶĂƌĚŝƚǀĞƚƺƌĞǀůĞƌŝŶŝŶ
tarımda kullanılması Ülkemiz tarımının nicelik ve nitelik
yönünden gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır Bunun
ŝĕŝŶǇƂƌĞĚĞŬŝŵĂĚĞŶůĞƌŝŶƚĂƌĂŶĂƌĂŬůĞŽŶĂƌĚŝƚ
ŚĂŵŵĂĚĚĞƐŝŶŝŶŬĂƌĂŬƚĞƌŝǌĂƐǇŽŶƵyapılmalı, uygunƂǌĞůůŝŬƚĞ
ďƵůƵŶĂŶleonardit hammaddesinden organik esaslı gübre
üretimi için çalışma başlatılmalı,ďƵƚŝƉƚĞŬŝƚĞƐŝƐůĞƌŝŶǇƂƌĞĚĞ
kurulması teşvik edilmelidir.
dŽƉƌĂŬĂŶĂůŝǌŝmaliyeti düşük ve kaliteli bir üretim için
ͲToprak analizi yaptıran

mutlak şarttır.Bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarı ile çiftçi veya işletme
uygun zamanda ve ne şekilde toprağa verilmesini bilmek
sayısındaki artış oranı
ĚĞŵĞŬƺƌĞƚŝĐŝŝĕŝn karlı bir üretimin vazgeçilmezlerindendir.
ͲYapılan gübreleme eğitimi
Toprak analizinin önemi burada vurgulanır.Analizi yapılacak
sayısı
toprağa ekilecek bitki,Őƺďre miktarı ve cinsi hatta şekli͕
ďĞƐŝŶĞůĞŵĞŶƚůĞƌŝnin toprakta eksiklik, fazlalık͕elverişlilik
ͲTarımda etkin gübreleme
ĚƵƌƵŵƵĂŶĂůŝǌůĞƌŝůĞŽƌƚĂǇĂçıkar.Toprak analizi sonuçlarına eğitimine katılan üretici
dayalı bir üretim yapıldığı takdirde bilinçsiz gübre kullanımı sayısı
ŶĞĚĞŶŝǇůĞƚŽƉƌĂŬve su kaynaklarının kirlenmesi büyük
ölçüde önlenebileceği gibi;
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DĞƌǌŝĨŽŶ
ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
İlçesinde Yüksek Hayvancılık Müdürlüğü
Valiliği İl
ϮϬϮϭ
Özel İdaresi
Ɖ,ve Düşük
KƌŐĂŶŝŬDĂĚĚĞ
Ͳ DĞƌǌŝĨŽŶ

86

Toprak pH’ı, bitkinin besin alım kapasitesine etki eden en
ͲUygulamaya konulan ıslah
ƂŶĞŵůŝƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌĚĞŶďŝƌŝƐŝĚŝƌ͘dĂƌůĂǀĞďĂŚĕĞƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ projesi sayısı
ďƺǇƺŬďŝƌbölümü pH’ın 5.5Ͳ7.5 aralığındaolmasını ister. Bu
aralıklarda bitki, topraktaki makro ve mikro elementlerden ͲIslah çalışması yapılan
ŬƂǇůĞƌ
ĂǌĂŵŝderecede faydalanmaktadır. 

dŽƉƌĂŬĂŶĂůŝǌŝŶŝŶƂŶĞŵŝŬŽŶƵƐƵŶĚĂĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŵŝǌŝŶ
bilgilendirilmesi için eğitim çalışmalarıyapılmalıdır.
dŽƉƌĂŬƚĂŶĂŶĂůŝǌŝĕŝŶŶƵŵƵŶĞĂůŵĂǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝǀĞ
toprağını tanıması sağlanmalıdır. Yörede bilinçli bir tarım
için analiz yaptıran çiftçi ve işletme sayısı artırılmalı, analiz
sonuçlarına göre ürün planlaması yapılarak ürün desenleri
oluşturulmalıdır. YöredekiĕŝĨƚĕŝůĞƌŝŶtopraklarının
analizlerinin yaptırılması konusunda Üniversitemizin
Merkezi Araştırma Laboratuvarının geniş imkanlarından
faydalanılmalı, Şeker Fabrikası ile Üniversitemiz arasında
yapılan işbirliği protokolü benzerinde olduğu gibi mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝǀĞŝƌaat Odaları öncülüğünde Üniversiteyle analiz
konusunda işbirlikleri geliştirilmelidir.ŶĂůŝǌůĞƌĂŬƌĞĚŝƚĞ
olmuş laboratuvarlarda yaptırılmalıdır͘zƂƌĞtopraklarının
ŵĂŬƌŽelementler yanında ŵŝŬƌŽĞůĞŵĞŶƚůĞƌǇƂŶƺŶĚĞŶĚĞ
eksiklik durumları tespit ĞĚŝůŵĞůŝ͕ŐĞƌĞŬůŝŚĂůůĞƌĚĞ
ďŝƚŬŝĂŶĂůŝǌůĞƌŝde yapılarak eksiklik durumuna ŐƂƌĞŐĞƌĞŬůŝ
önlemler alınmalıdır.

dŽƉƌĂŬůĂƌın yapısı ve dokusu da korunmuşolacaktır,Yeraltı
su kaynaklarında nitrit ve nitrat başta olmak üzere kimyasal
kirliliğin fazla olması geleceğimiz için büyük bir tehdittir.
Toprak analizleri ayrıca tarımda gübrelerin doğru,yerinde ve
etkin kullanımına olanak sağlamaktadır.O yörenin toprak
ƂǌĞůůŝŬůĞƌŝŶĞĞŶƵǇŐƵŶďŝƚŬŝŶŝŶŶe olacağına karar
ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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İçeren
Toprakların
Islahı Projesi

Ziraat Odası
Ͳ DĞƌǌŝĨŽŶ
Gıda,Tarımv
Ğ
Hayvancılık
Müdürlüğü
Ͳ ^ƵůĂŵĂ
Birliği

pH miktarı arttıkça toprakta azot, fosfor, demir, mangan,
ͲIslahı yapılan toprakların
bor, çinko ve bakır bulunsa bile bitki bu elementleri almakta ıslah öncesi analiz
ǌŽƌůƵŬĕĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌZiraat Odası işbirliği ileMerzifon tarım sonuçları
arazilerinin mevcut içerik haritalaması tamamlanmıştır.
Analiz sonuçları değerlendirildiğinde Merzifon topraklarının ͲIslah sonrası toprak
%0.003’ ünde toprak pH’ı5.5Ͳ6.0 değerleri arasında, % 0.06’ Ƃzelliklerindeki değişime
sında 6.00Ͳ6.5 arasında, %3.84’ ünde 6.5Ͳ7.3 arasında,
ait analiz değerleri
%54.21’inde 7.3Ͳ7.8 arasında, %41.88’inde 7.8Ͳ8.4 değerleri
ͲdĂǀƐŝǇĞƐŝĞŶƵǇŐƵŶ
arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre DĞƌǌŝĨŽŶ
topraklarının%96.09’ unda pH değeri 7.3 ‘ün üzerindedir͘ ƵǇŐƵůĂŵĂǀĞǇĂƵǇŐƵůĂŵĂ
ŬŽŵďŝŶĂƐǇŽŶƵ
Merzifon topraklarında verimi arttırmanın en önemli
yollarından birisi de pH’ı istenilen seviyelere düşürmektir.
ͲÖnerilen uygulamanın
Ɖ,değerindeki 1 birimlik düşüşün iz element alınımını
birkaç kat arttırdığı belirlenmiştir. Elementel kükürt toprak ĞŬŽŶŽŵŝŬĂŶĂůŝǌŝ
pH derecesinin ayarlanmasında uygulanan en kesin ve
ekonomik yoldur. Toprağa kükürt uygulandığında pH
düşmekte, fosfor ve diğer iz elementlerin alınımı
kolaylaşmakta, yüksek pH’ta görülen çözünmez bileşik
oluşumu azalmakta, toprağın fiziksel yapısı düzelmekte,
penetrasyon (su geçirgenliği) artmakta, toprak daha
yumuşak bir yapı kazanmaktadır. Kükürdün bitkiye zararlı
bir etkisi bulunmamaktadır.Bu uygulama, aynı zamanda
topraktaki mantarı ve bakteriyel bitki hastalıklarının
önlenmesi içinde faydalıdır.

Merzifon topraklarının organik madde içeriği % 4’ünde çok
düşük ve % 85’inde ise düşük olarak tespit edilmiştir.
Toprakta organik madde miktarının arttırılmasında en kolay
ve en ekonomik yol toprağa uygulanacak ahır gübresidir.
Ancak geniş alanlarda organik maddeyi arttırabilmek için
gerekli olan ahır gübresini temin etmek mümkün değildir.
Bu nedenle organik maddeyi geniş alanlarda hızlı bir şekilĚĞ
arttıracak alternatif maddeler üzerinde durulmaktadır.
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ƵŶůĂƌĚĂŶďŝƌŝƐŝůĞŽŶĂƌĚŝƚƚŝƌ͘Leonardit, linyitin kömürleşme
esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramış hali olup,
йϯϱͲϴϱarasında değişen miktarlarda humik asit içeriğine
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘>ĞŽŶĂƌĚŝƚ͕Ǉƺksek oranda hümik asit dışında;
ŬĂƌďŽŶ͕ŵĂŬƌŽǀĞŵŝŬƌŽďĞƐŝŶĞůĞŵĞŶƚůĞƌŝŝĕĞƌĞŶ͕ŬƂŵƺƌ
düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik madde olarak
da tanımlanır. İçerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden
dolayı önemli ekonomik değere sahiptir.DĂĚĞŶdĞŬŶŝŬ
ƌĂŵĂGenel Müdürlüğü( MTA )ile Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı arasında yürütülen ortak proje ile
ülkemizdeki linyit ve turba yataklarının organik gübre
hammaddesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Sonuçlar
Ülkemiz leonardit kaynaklarının büyük öĐƺĚĞŽƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞ
hammaddesi olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Projede Leonardite ek olarak büyükbaş hayvan gübresi ve
ďŝƚŬŝƐĞůƉƌŽƚĞŝŶŬĂǇnaklarının bilimsel yöntemlerle
ĨĞƌŵĂŶƚĂƐǇŽŶƵǇƂŶƚĞŵŝǇůĞƺƌĞƚŝůĞŶďŝǇŽŐƺďƌĞĚĞ
kullanılacaktır. 3. yılınƐŽŶƵŶĚĂďĞůŝƌŐŝŶďŝƌŽƌŐĂŶŝŬŵĂĚĚĞ
artışı hedeflenmektedir.Merzifon ilçesinde yoğun
yetiştiriciliği yapılan tarla bitkilerinden ayçiçeği ve buğday ile
meyve türlerinden elma model ürün olarak alınmıştır.
ĞŶĞŵĞǇĞƌŝ͕ƚŽƉƌĂŬƚĞŬƐƚƺƌĞůĂŶĂůŝǌŝǀĞƐƵůĂŵĂƐƵǇƵĂŶĂůŝǌŝ
yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Denemeler tesadüĨ
blokları deneme desenine göre ĚŝǌĂǇŶĞĚŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘,Ğƌ
denemede, üretici uygulaması (kontrol), toz kükürt, toz
ŬƺŬƺƌƚнůĞŽŶĂƌĚŝƚǀĞƚŽǌŬƺŬƺƌƚнďŝǇŽŐƺďƌĞŽůŵĂŬƺǌĞƌĞϰ
uygulama yapılacaktır. Her uygulama 1’er da alanda toplam
4 da alanda uygulanacaktır. 3 farklı köyde yapılacak
uygulamalara 3 yıl boyunca devam edilecektir. Her yıl
toprağın içerik analizleri yapılarak değerlendirilecektir.
Projenin 3. yılında ayçiçeği ve buğdayda veriŵͲŬĂůŝƚĞ
denemesi kurulacaktır.
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dƵǌůƵ;ŽƌĂŬͿǀĞ ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ ŵĂƐǇĂ
ϮϬϭϴͲ
ůŬĂůŝ;^ŽĚŝŬͿ Hayvancılık Müdürlüğü
Valiliği İl
ϮϬϮϯ
Özel İdaresi
Toprakların
Islahı ve
Ͳ Amasya DSİ
zƂŶĞƚŝŵŝ
73.Şube
Müdürlüğü
Ͳ ŝƌĂĂƚ
Odaları
Ͳ Gıda,Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
İlçe
DƺĚƺƌůƺŬůĞ
ƌŝ
Ͳ ^ƵůĂŵĂ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ

Ayrıca ekonomik verim çağındaki elma bahçesinde verimͲ
kalite verileri alınacaktır͘Projenin 3. yılında toprak ve bitki
element analiz değerleri, elde edilen verim ve kalite
değerleri istatistiksel olarak analize tabi tutulacaktır. Mevcut
verim ve kalite değişiminin önemlilik düzeyi, uygulamaların
ne oranda katkı yaptığı ortaya konulacaktır. pH’ı düşüren ve
organik maddeyi yükselten dolayısıyla verimi arttıran en iyi
ƵǇŐƵůĂŵĂŬŽŵďŝŶĂƐǇŽŶƵƚĞƐƉŝƚĞĚŝůĞƌĞŬǇƂƌĞĕŝĨƚĕŝƐŝŶĞ
tavsiyelerde bulunulacaktır. Bu projenin çıktısını
yaygınlaştırabilmek amacıyla farklı kaynaklardan
yaygınlaştırma projeleri yapılması da planlanmaktadır. Bu ilk
projenin tahmini maliyeti 16.346 TL olarak hesaplanmıştır.
Toprak tuzluluğu ve alkaliliği tüm dünyada olduğu gibi
Yapılan ve ƵǇŐƵůĂŵĂǇĂ

ülkemizde de bitki çeşitliliğini ve tarımsal üretkenliği
konulan “Tuza Dayanıklı
sınırlandıran en önemli çevresel problemlerden birisidir.
zĞŵŝƚŬŝůĞƌŝmƌĞƚŝŵ
PǌĞůůŝŬůĞŬƵƌĂŬve yarı kurak iklim bölgelerinde yetersiz yağış Projesi ‘’ sayısı
ve yüksek buharlaşma tuzluluğun başta gelen sebeplerinden ŝĨƚĕŝůĞƌĞǇƂŶĞůŝŬŽůĂƌĂŬ
olup geniş alanları etkilemektedir Bunlara ilave olarak
gerçekleştirilen etkin
yeterli drenajın yapılmaması, yanlış sulama sistemlerinin
ƐƵůĂŵĂǀĞŐƺďƌĞůĞŵĞ
kullanılması, yoğun ticari gübre kullanımı, mono kültür (arka
eğitimi sayısı
ĂƌŬĂǇĂƚĞŬƚŝƉͿyetiştiriciliğinyapılması ve düşük kalitedeki
sulama sularıyla sulama toprak tuzluluğunun hızını artıran Ͳ^ƵůĂŵĂƐƵǇƵŬĂůŝƚĞƐŝǀĞ
ƚƵǌŝĕĞƌŝğiyle ilgiliŽůĂƌĂŬ
faktörler arasında yer almaktadır.
yapılan analiz sayısı ve

değerleri
Kurak ve yarıͲkurak bölgelerde yıllık yağış miktarının
ͲƌĞŶĂũƐŝƐƚĞŵŝŬƵƌƵůĂŶ
toplamı ve yıl içerisindeki dağılımının düzensiz olması
ŶĞĚĞŶŝǇůĞ͕ƚŽƉƌĂŬŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞŬi çözünebilir tuzların topraktan alan miktarı
yıkanarak uzaklaşması zordur.
ͲTuzluluğu önleme amaçlı

ŽůĂƌĂŬǇƺƌƺƚƺůĞŶdiğer
^ƵůĂŵĂǀĞƚĂďĂŶƐƵǇƵtuzluluğu ve sodyumluğu
ıslah(kimyasal ıslah vb.
artırmaktadır. Artışın derecesi ise, sulama suyunun kimyasal projesi sayısı
bileşimi ile miktarı ve toprak profilindenuzaklaştırlanĚƌĞŶĂũ

suyu arasındaki dengeye bağlıdır.
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Yoğun yetiştiricilik yapılan alanlarda yüksek
konsantrasyonlarda kullanılan gübrelerin uzun yıllar
boyunca birikimi ile tuzluluk oluşmaktadır. Amasya yoğun
şekilde tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bir yetiştiriciliŬ
ďƂůŐĞƐŝĚŝƌ͘ƂůŐĞĕŝĨƚĕŝƐŝŶŝŶƚŽƉƌĂŬĂŶĂůŝǌŝǇĂƉŵĂĚĂŶ
yetiştirdikleri ürünlere aşırı ve dengesiz gübre kullanımları
zamanla gübrelemeden kaynaklanan artı bir toprak
tuzluluğuna sebebiyet vermektedir.ƵŶƵŶŝĕŝŶƚŽƉƌĂŬ
tuzlulaşması ve çoraklaşmasını önleyĞŶĞƚŬŝŶŐƺďƌĞůĞŵĞ
programları konusunda çiftçiler için eğitim çalışmaları
yapılmalıdır.

Tuzdan etkilenmiş toprakların ıslahında ana amaç topraktaki
çözünebilir tuz ve değişebilir sodyum yüzdesi seviyelerini,
bitkilerin yetişebileceği seviyeye düşürmektir͘ƵŶƵ
yaparken de yapılan ıslah çalışmalarının ekonomik olmasına
ĚŝŬŬĂƚĞĚŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌTuzluluğun giderilmesinde
toprakta biriken tuzların yıkanarak uzaklaştırılması esasına
dayanan çeşitli yöntemler kullanılaŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘&ŝǌŝŬƐĞůǀĞ
kimyasal ıslah yöntemleri hem zaman alıcı, hem de
pahalıdır., Ancak bu yöntemlerin uygulama zorluğu, pahalı
olması ve devamlılık arz etmemesi nedeniyle son yıllarda
tuzluluğa dayanıklı bitkilerin kullanılması, kalıcı ve
tamamlayıcı çözüm olarak öne çıkmaktadır.ƵƐĞďĞƉůĞƌĚĞŶ
dolayı tuza toleranslı bitkilerin kullanımı, üretkenliği
artırmada yararlı bir yaklaşım sunmaktadır.

Birçok doğal faktörŝůĞďŝƌůŝŬƚĞŝŶƐĂŶĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŵĂƐǇĂ
yöresindeki toprakların çoraklaşmasında pay ƐĂŚŝďŝĚŝƌ͘
Merzifon’dakisorun Gümüşhacıköy Ovası toprakları için de
ŐĞĕĞƌůŝolup, yapılansaha çalışması sırasında dile
getirilmiştir͘
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Çözüm yolları aranırken mutlaka ve mutlaka sürdürülebilir
olmasına dikkat edilmeli birkaç ıslah ve rehabilitasyon
ǇƂŶƚĞŵŝŬŽŵďŝŶĞĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘PǌĞůůŝŬůĞ͕ďŝǇŽͲısůĂŚĚĂĚĞŶŝůĞŶ
tuza toleranslı ve dayanıklı bitkilerin tarımı mutlaka ıslah
yöntemleri içerisinde yer almalıdır.PǌĞůůŝŬůĞďƵďŝƚŬŝůĞƌŝŶ
yem bitkisi olması çiftçinin de kazanç sağlamasına neden
olabilecek ve çiftçiler tarafından kolayca benimsenebilecek
ƵǇgulamalardır.ƵŶƵŶŝĕŝŶƚƵǌůƵůƵŬƐŽƌƵŶƵŽůĂŶĂůĂŶůĂƌĚĂ
“Tuza Dayanıklı Yem Bitkileri Üretimi Projeleri’’
uygulanmalıdır͘Yapılan çalışmalarda materyal olarak
toprakların EC ve ESP değerlerini en fazla düşüren ve
literatürlerde en fazla rastlanan 4 buğdaygŝůǇĞŵďŝƚŬŝƐŝ͖
ĞƌŵƵĚĂĕŝŵŝ;ǇŶĞĚŽŶĚĂĐƚǇůŽŶǀĂƌ͘ŽĂƐƚĂů>͘Ϳ͕zƺŬƐĞŬ
otlak ayrığı;ŐƌŽƉǀƌŽŶĞůŽŶŐĂƚƵŵ>͘Ϳ͕Yüksek çayır yumağı
;&ĞƐƚƵĐĂĂƌƵŶĚŝŶĂĐĞĂ>͘ͿǀĞZŽĚŽƐŽƚƵ;ŚůŽƌŝƐŐĂǇĂŶĂǀĂƌ͘
Katambora) türleriyle başarılı sonuçlar alındığı
ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘^ƵůƵtarıma açılan alanlarda bünyesine tuz
Ăůan ve topraktan tuz kaldırarak tuzluluğunu azaltan
ďŝƚŬŝůĞƌĚĞŶƌƉĂ;,ŽƌĚĞƵŵǀƵůŐĂƌĞ>ͿŵƵƚůĂŬĂƺƌƺŶ
deseninde bulunması gereken bir tahıldır. Tuzluluğa
dayanıklılık bakımından Şekerpancarı çokdayanıklı kültür
ďŝƚŬŝůĞƌŝŐƌƵďƵŶĚĂǇĞƌalmaktadır, ancakşekerpancarı tarımı
toprağı yormaktadır.dƌŝƚŝŬĂůĞǀĞDurum buğdayı
(makarnalık) ve ^ƵĚĂŶKƚƵĚĂĞƚŬŝůŝďŝƚŬŝůĞƌĚŝƌ͘
Sulanan alanlarda sürdürülebilir tarımsal üretimin
vazgeçilmez koşulu kök bölgesinĚĞďŝƚŬŝůĞƌĞǌĂƌĂƌǀĞƌĞĐĞŬ
ĚƺǌĞǇĚĞƚƵǌďŝƌŝŬŝŵŝŶŝƂŶůĞǇĞĐĞŬƐƵǀĞƚƵǌĚĞŶŐĞƐŝŶŝŶ
oluşturulmasıdır. ƂǇůĞďŝƌĚĞŶŐĞŝƐĞďƂůŐĞǀĞƚŽƉƌĂŬ
koşullarına uygun projelenmiş ve inşa edilmiş sulama ve
drenaj sistemleri ile gerçekleştirilebilir. Sulama
ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝƐeçerken bitki, toprak, iklim ve topoğrafik
ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝĚŝŬŬĂƚĞĂůŵĂŬŐĞƌĞŬŝƌ͘
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Ayrıca hangi sulama yöntemi seçilirse seçilsin dengesiz,aşırı,
ǇƺǌĞǇsulamadan kaçınılmalı, her sulama yönteminin artı ve
eksilerinin olduğu unutulmamalıdır. Sık ekimi yapılan ƚĂƌůĂ
bitkilerinden arpa, buğday, mercimek ve ǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝŶĚĞ
yağmurlama sulamaya gidilmeli, yazlık sebze bitkilerinden
domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz gibi
ďŝƚŬŝůĞƌĚĞŝƐĞĚĂŵůĂƐƵůĂŵĂyapılmalıdır. Bağcılık ve
ŵĞǇǀĞĐŝůŝŬƚĞŝƐĞ͕ĚĂŵůĂŵĂǀe yağmurlama sulama
ǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝŶŝŶƐĞĕŝůŵĞƐŝƵǇŐƵŶĚƵƌ
KǇƺǌĚĞŶtuzluluğu önleyen ve su tasarrufu sağůĂǇĂŶĞƚŬŝŶ
sulama programları konusunda bilgilendirilmelidir.
Buharlaşma kayıplarını önlemek için de sulama aralığı ve
sayısı iyi ayarlanmalıdır.duzlu topraklarda düşük tuz içeren
(en fazla 1000 ppm tuz içermeli) su kullanımı yanında
buharlaşmanın en az olduğu gece saatleri sulama zamanı
ŽůĂƌĂŬƚĞƌĐŝŚĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

Tuzlu sulama suyu kullanılan tarım alanları, düzgün yüzeye
sahip değillerse ve özelliŬůĞǇƺǌĞǇƐƵůĂŵĂǇƂŶƚĞŵůĞƌŝ
uygulandığında, tümsek kısımlarda aşırı tuz birikmesi olacak
ve buralarda yetişen bitkiler tuzluluktan olumsuz
etkilenecektir. Bu nedenle özellikle tuzlu sulama sularının
kullanıldığı alanlarda homojen bir sulama yapılmasına ve
arazi yüzeyinin tesviye edilmiş olmasına özen göstermek
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Sodik topraklarda değişebilir sodyum konsantrasyonunun
yoğunluğu nedeniyle toprak geçirgenliği çok düşük
olduğundan tuzlu topraklarda olduğu gibi sadece fiziksel
iyileştiricilerle ıslaŚǌŽƌŐƂǌƺŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞ͕ƚŽƉƌĂŬ
reaksiyonunu nötralize etmek ve Ca+2 ile değişebilir Na+’un
yer değişimini sağlamak için sodik toprakların ıslahında
kimyasal ıslah maddeler kullanmak esastır.
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Silajlık Bitki
ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ ^ƺƚmƌĞƚŝĐŝ ϮϬϭϴͲ
Tarımı ve Silaj Hayvancılık Müdürlüğü
ŝƌůŝŬůĞƌŝ ϮϬϮϭ
Ͳ Damızlık
Tekniğinin
,ĂǇǀĂŶ
Yaygınlaştırılmas
Yetiştirici
ı
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ ŝƌĂĂƚ
Odaları
Ͳ Yetiştiriciler

Bu yüzden çorak topraklara çeşitli kimyasal ıslah ŵĂĚĚĞůĞƌŝ
de (Çözünebilir Kalsiyum Tuzları CaCl2, Çözünürlüğü düşük
kalsiyum tuzları CaCO3CaSO4.2H2O;Asitler ve asit
oluşturanlar S, H2SO4, FeSO4, Al2(SO4))
ƵǇŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Çoraklaşmaya yüz tutmuş veya çoraklaşma tehlikesi bulunan
ĂƌĂǌŝůĞƌďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝǀĞďƵƌĂĚĂƵǇŐƵŶƌŽƚĂƐǇŽŶǀĞŬƺůƚƺƌĞů
tedbirler alınmalıdır. Sonuç olarak tuzluluğun giderilmesi ve
kontrolü için tek bir yolun yeterli olmayacağı, çeşitli
amenajman ve ıslah yöntemlerinin birlikte düşünülmesinin
daha doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olacağı aşikârdır.
PŶĞŵůŝďŝƌhayvancılık üretim merkezi olan Amasya
ͲSilajlık bitki tarımında

ǇƂƌĞƐŝŶĚĞŚĂǇǀĂŶďĞƐůĞŵĞĚĞǇĞƚĞƌůŝŵŝŬƚĂƌǀĞŬĂůŝƚĞĚĞŬŝ
mevcut duruma göre artış
yemin sağlanması önemli bir ƉƌŽďůĞŵĚŝƌ͘İhtiyaç duyulan
oranı
kaliteli kaba yemin temini için diğer uygulamalar yanında
ͲSözleşmeli silajlık bitki
mısırgibi alternatif yem kaynaklarına da yer verilmesi
yetiştiriciliği alanı,silajlık
zorunlu hale gelmiştir. Çoğunlukla tane üretimi amacıyla
yetiştirilerek insan gıdası olarak tüketilen mısırın, ülkelerin ƺƌƺŶŐƌƵďƵdağılımı,
kalkınmışlık düzeylerine bağlı olarak hayvan beslemedeki
sözleşmeli üretim yapan
kullanım oranı da artmaktadır. Çok iyi bir enerji kaynağı olan yetiştirici sayısı
mısır, hayvan besleme yönünden uygun özelliklere sahiptir.
ͲŝĨƚĕŝůĞƌe verilen silajlık
Nişasta bakımından zengin olup, içerdiği nişastanın
hazmolunma derecesi yüksektir. Bu yüzden mısır besi ve süt ďŝƚŬŝƚŽŚƵŵƵmiktarı
sığırlarının, koyunların, atların ve kümes hayvanlarının
ͲSağlanan aletͲĞŬŝƉŵĂŶ
beslenmesinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Mısır
tane olarak hayvan beslemedeki önemi yanında, silaj olarak desteği ǀĞďƵĂůĞƚͲ
da büyük bir öneme sahiptir. Gerek yeşil (hasıl), gerekse silaj ekipmanların çeşitleri
ŽůĂƌĂŬĞŶƂŶĞŵůŝƐƵůƵŬĂďĂǇĞŵůĞƌĚĞŶďŝƌŝƐŝĚŝƌ͘Silajlık mısır,
ͲSilajlık bitki yetiştiriciliği
ǇƺŬsek süt verim performansı gösteren sağmal ineklerin
ve silaj tekniği konusunda
ǀĂǌŐĞĕŝůŵĞǌǇĞŵŝĚŝƌ͘
verilen eğitim sayısı
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Ayrıca besi sığırlarında et veriminin artırılmasında önemli
bir yem kaynağıdırÖzellikle süt ineklerinin uzun kış mevsimi
boyunca yalnız kaba kuru yemlerle değil, silaj yemi ile de
beslenmesi daha doğru bir beslenme yöntemidir.Mısır silajı
ǇƺŬƐĞŬŬĂůŝƚĞůŝǇĞŵŽůĂƌĂŬďŝůŝŶŵĞŬƚĞve diğer silajlar
değerlendirilirken mısır silajı esas alınmaktadır.Yeterli şeker
içerdiğinden koruyucu madde kullanmaya gerek
ĚƵǇƵůŵĂǇĂŶyani katkısız siloůĂŶĂďŝůĞŶ͕ďŝƌŝŵĂůĂŶĚĂŶĞŶ
ĨĂǌůĂŚĂǌŵolunabilir besin maddesi sağlayan, lezzetli ve
besleme değeri yüksek olan, siloda uzun süre saklanabilen
ve kış mevsiminde taze sulu yem olarak tüketilebilen ideal
ďŝƌďŝƚŬŝĚŝƌ͘Mısır silajı çok ekonomik olup, sulu tarım yapılan
ĂůĂŶůĂƌĚĂĚĞŬĂƌĚĂŶŽƌƚĂůĂŵĂϴͲϭϬƚŽŶƐŝůĂũĞůĚĞ
edilebilmektedir. Bunun besin değeri yaklaşık olarak 26 ton
ĂƌƉĂǇĂeşdeğerdir.'ƺŶƺŵƺǌĚĞbilinçli hayvancılık yapan
işletmelerde silo yemi, hayvanların kış beslenmesinde
verimliliği güvence altınaĂůĂŶƂŶĞŵůŝďŝƌuygulamadır͘
,ĂůďƵŬŝƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŵŝǌyem sıkıntısının yaşandığı dönemlerde
genelde hayvanlarını zorunlu olarak besin maddesi içeriği
düşük tahıl samanı ile beslemektedirler. Silaj besin
maddelerindeki değer kayıplarını en aza indiren, su içeriği
yüksek, kaba yem özelliği ile tarımı ileri ülkelerde yoğun
olarak kullanılmaktadır.

Baklagillerin kış dönemi için kuru ot veya otlak sistemleri
içerisinde yetiştiricilikleri oldukça yaygındır ve eskilere
dayanır. Fakat bu gruba giren bitkilerin son yıllarda silaj
olarak saklanıp değerlendirilmeleri yaygınlaşmaya
başlamıştır.zŽŶĐĂǀĞŬŽƌƵŶŐĂ͕ƌĞǀĂĕƚĂŽůĂŶďĂŬůĂŐŝůǇĞŵ
ďŝƚŬŝůĞƌŝĚŝƌ. ABD’de süt inekçiliğinin yoğun olarak yapıldığı
eyaletlerde mısırdan sonra en fazla silajı yapılan bitki
yoncadır. 
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'Ğnelde baklagil yem bitkileri buğdaygillere göre daha
yüksek ham protein ve daha düşük karbonhidrat
konsantrasyonlarına sahiptir͘Baklagil yem bitkilerinin düşük
ƐĞǀŝǇĞůĞƌĚĞĞƌŝǇĞďŝůŝƌŬĂƌďŽŶŚŝĚƌĂƚůĂƌŝĕĞƌŵĞƐŝƐŝůĂũ
ĨĞƌŵĞŶƚĂƐǇŽŶƵŶƂŶƺŶĚĞŬŝĞŶƂŶĞŵůŝĞŶŐĞůĚŝƌ͘Mısır gŝďŝ
katkısız silolanamamaktadır. Ayrıca çiçeklenme
başlangıcındaki baklagillerin kuru madde oranları ideal bir
silaj için yetersizdir Doğrudan yapılan silajda sızıntı ile
kayıplar ve Clostridial bozulmalar görülür. Bu faktörlerin
ŬŽŵďŝŶĂƐǇŽŶƵďĂklagillerde silajın korunmasını sağlayan
pH’nın düşmesini engellemektedir.Protein bakımından
zengin, karbonhidrat bakımından fakir olan baklagillerin
silolanması sırasında, fermentasyonun kolaylaşması için
karbonhidrat içeriğini artırıcı katkı maddelerinin kullanılması
gerekmektedir. Bu amaçla farklı katkı maddelerinden
yararlanılmakla birlikte, kolay bulunan tahıl kırması
kullanımı yaygındır. Fakat katkı maddesinin miktarı büyük
önem taşır.yonca silajına %1 şeker, %10 arpa kırması ve %10
elma katılmasınınfermentasyonu artırdığını bulmuşlardır.
zonca silajına %1 şeker, %10 arpa kırması ve %10 elma
katılmasının fermentasyonu artırdığını bulmuşlardır͘
ĂŬůĂŐŝůsilajlarına meyve, sebze ve bunları işleyen
tesislerin artıklarının katılması çok yaygın bir uygulamadır.
Bu konuda yapılan çalışmaların birçoğunda başarılı
sonuçlar elde edilmiştir.

Günümüzde baklagillerde istenmeyen mikroorganizmaların
gelişmesini önlemek için ise birçok araştırıcı
ĂŶƚŝĨƵŶŐĂůŵĞƚĂďŽůŝƚůĞƌƺƌĞƚĞŶůĂŬƚŝŬĂƐŝƚďĂŬƚĞƌŝůĞƌŝƺǌĞƌŝŶĚĞ
çalışmaktadır. Silajkalitesini artırmak için son yıllarda
kimyasal ve mikrobiyolojik katkı kullanımı yaygınlaşmıştır.
ABD’de baklagil silajı için kullanılan ana katkı maddesi
bakteri inokulantlarıdır͘
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Bu bakteriyel katkılar silaj üzerinde enzim katkılarından
daha fazla olumlu etkiye sahiptirler.Baklagil silajında ortaya
çıkabilecek fermentasyon sorunlarını çözmenin pratik
yollarından birisi de karışım yapmaktır. NŝƚĞŬŝŵďŝƌĕŽŬǇĞƌĚĞ
baklagiller silaj yapılırken başta buğdaygiller olmak üzere
diğer bitkilerile karıştırılarak silolanırlar͘Fiğlerin tahıllarla͕
soyanın mısır ile yoncanın mısır veya ayçiçeği ile ve yem
bezelyesinin tahıllarla karışımı sık sık yapılan
uygulamalardır. Böylece baklagil otunda düşük olan
eriyebilir karbonhidrat oranı karışımlarda silaja daha uygun
ďŝƌƐĞǀŝǇĞǇĞŐĞƚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘zƺŬƐĞŬƉƌŽƚĞŝŶ͕ǀŝƚĂŵŝŶǀĞ
mineral içeriğine rağmen baklagil silajının enerji değeri
düşüktür. Bu sorun buğdaygillerle karışım yapılarak veya
katkı maddesi ilaveleri ile giderilebilir.
Baklagil yem bitkileri uygun gelişme devresinde biçildikleri
zaman düşük lif konsantrasyonlarına ve yüksek sindirim
oranlarına sahiptir.Bu nedenle buğdaygillere kıyasla baklagil
ǇĞŵďŝƚŬileri silaj olarak yedirildiğinde daha yüksek
hayvansal verim sağlamaktadır. Besin maddesi ihtiyacı
yüksek olan hayvanların beslenmesinde baklagil silajlarının
üstünlüğü daha belirgin olarak ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ĂŬůĂŐŝůůĞƌŝŶ
ŬƵƌƵƚƵůĂƌĂŬǇĞĚŝƌŝůŵĞƐŝǇĞƌŝŶĞƐŝůĂũyapılması, besleme
değerinde olumlu sonuçlar doğurmaktadır.
Yöremizde son yıllarda silaj yapımı,balyalanması ve
ƉĂŬĞƚůĞŶŵĞƐŝ͕pazarlanması konularında bazı firŵĂůĂƌƚŝĐĂƌŝ
faaliyete başlamışolmasına rağmen silajın tanınırlığı ve
ŚĂǇǀĂŶďĞƐůĞŶŵĞƐŝŶĚĞŬŝƂŶĞŵŝŬŽŶƵƐƵŶĚĂĕŝĨƚĕŝůĞƌĚĞďŝůŐŝ
eksikliği sözŬŽŶƵƐƵĚƵƌ͘Bu eksikliğin giderilmesi ve yörede
silajlık bitki (özellikle silajlık mısır) tarımının
yaygınlaştırılması gerekmektedir.Silajlık bitki yetiştiriciliğini
yaygınlaştırmada sözleşmeli üretim modeli eƚŬŝůŝŽůĂďŝůŝƌ͘Ƶ
ŬŽŶƵĚĂ^ƺƚmƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ, Damızlık Sığır ve diğer Yetiştirici
ǀĞmƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝĚĞǀƌĞǇĞŐŝƌĞďŝůŝƌ͘
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Ayrıca silajlama tekniği ve yem silolaması konularındaĚĂ
ĕŝftçi eğitimlerinin yapılması veyem maliyetini düşürmek
ŝĕŝŶŵƺŵŬƺŶƐĞĕŝĨƚĕŝŶŝŶŬĞŶĚŝƐŝůajını yapabilecek teknik bilgi
kapasitesine ulaştırılması ve mali imkanlara ( silajlık bitki
tohumu ve silaj makine destekleri gibi)kavuşturulması
gerekmektedir. Bunlar yapıldığı takdirde hayvancılıktan
ĞŬŽŶŽŵŝŬĚƺǌĞǇĚĞŐĞůŝƌĞůĚĞĞĚŝůŵĞƐŝŶĞǀĞĞŶƂŶĞŵůŝƐŝǇƂƌĞ
hayvancılığının önemli sorunu olan kaliteli kaba yem açığının
kapatılmasına 
Katkı sağlanmış olacaktır.
dĂƌůĂ<ƺůƚƺƌƺ ͲAmasya İl Gıda Tarım ve Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ϮϬϭϴͲ Yem bitkileri gerek hayvan besleme değerleri, gerek toprağı ͲdĂƌůĂŬƺůƚƺƌƺŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ
ıslah edici vasıfları ve gerekse erozyonu önlemedeki rolleri yem bitkileri ekilişindeki
İçerisindeki Yem Hayvancılık Müdürlüğü
ďŝƌůŝŬůĞƌŝ
ϮϬϮϮ
sebebiyle sürdürülebilir tarım açısından büyük bir öneme
ŝƚŬŝůĞƌŝŬŝŵ
Ͳ ŝƌĂĂƚ
artış oranı
ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘
Alanları Payının
odaları

Artırılması
Ͳ PǌĞůŝĚĂƌĞ
Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunlarından biri yeterli
Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨů
ŵŝŬƚĂƌĚĂŬĂůŝƚĞůŝŬĂďĂǇĞŵƺƌĞƚŝůĞŵĞŵĞƐŝĚŝƌ͘<ĂůŝƚĞůŝŬĂďĂ
Ğƌ
ǇĞŵŝŶüretildiği iki kaynaktan biri olan doğal çayır ve
meralarımız uzun yıllardır devam eden erken ve aşırı
otlatmalar nedeni ile verim güçlerini kaybetmişlerdir.

Kaliteli kaba yemin diğer kaynağı olan yem bitkileri tarımına
gereken önem verilmediğinden tarlatopraklarında
yetiştirilen bu bitki grubu fazla gelişme ŐƂƐƚĞƌĞŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Hayvancılıktaileri olan ülkelerde yem bitkileri tarımı
toplam ekili alanın %25Ͳ30‟unu teşkil ĞĚĞƌŬĞŶ͕ƺůŬĞŵŝǌĚĞ
ďƵŽƌĂŶçok düşük düzeylerdedir. ƵĚĂǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝ
ŬƺůƚƺƌƺŶƺŶülkemizde ne kadar az geliştiğinin açık bir
ŐƂƐƚĞƌŐĞƐŝĚŝƌ͘

ÇayırͲmera ve yem bitkileri ekilişlerinden sağlanan kaba
yem mevcut hayvanlarımızın ihtiyacını karşılamaktan çok
uzaktır.
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Amasya İli
ͲYeşilırmak Havzası
ŶƚĞŐƌĞ^Ƶ
Kalkınma Birliği
Kaynakları
Yönetim Planının
hǇŐƵůĂŵĂǇĂ
Konulması

Ͳ DSİ
ϮϬϭϴͲ
Ͳ Gıda,Tarım ϮϬϮϯ
ǀĞ
Hayvancılık
İl
Müdürlüğü


İhtiyaçĚƵǇƵůĂŶŬĂůŝƚĞůŝŬĂďĂǇĞŵŝŶƚĞŵŝŶŝŝĕŝŶŽƚůĂƚŵĂ
yoğunluğunun azaltılması çayır ve meraların ıslah
çalışmalarıyla iyileştirilmesi, marjinalalanların
değerlendirilmesi, tarla tarımı sistemi içerisinde yem
bitkileri ekiliş alanlarının artırılması, yem bitkisi tarımının
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesiyanında son zamanlaƌĚĂ
olduğu gibi mısır gibi diğer alternatif yem kaynaklarına da
yer verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yem bitkileri sektörü hayvancılık sektörüyle yakından
ilgilidir. Dolayısıylahayvancılık sektöründeki tüm problemler
ǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝŝĕŝŶĚĞďŝƌŝŶĐŝůƂŶĐĞůŝŬůŝsorunlardır. Ülkemizde
hayvansal üretim yapan işletmelerle bitkisel üretim yapan
işletmeler arasında sektörelbazda bir işbirliği
ďƵůƵŶŵĂŵĂŬƚĂǀĞďƵŶƵŶƐŽŶƵĐƵŶĚĂĚĂƉĂǌĂƌůĂŵĂ
problemleri açığa çıkmaktadır. Pazarlama problemlerinin
açığa çıktığı noktadĂŝƐĞŬĂůŝƚĞůŝŬĂďĂǇĞŵƺƌĞƚŝŵŝŝĕŝŶŐĞƌĞŬůŝ
ƚŽŚƵŵ͕ƚĞŬŶŝŬďŝůŐŝ͕ŵĞŬĂŶŝǌĂƐǇŽŶǀĞƐƵůĂŵĂŐŝďŝŬŽŶƵůĂƌĚĂ
da istenilen düzeyde bir gelişme gerçekleşememektedir.
Aynı sorunlar ŵĂƐǇĂǇƂƌĞƐŝŝĕŝŶĚĞŐĞĕĞƌůŝĚŝƌ͘

zƂƌĞŵŝǌĚĞƐƺƌĚƺƌĞďŝůŝƌǀĞƌŝŵůŝůŝŬaçısından,ǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝŶŝŶ
ekim nöbeti içerisinde yer alması titizlikle sağlanmalıdır.


Yaşadığımız çağda su kaynakları artık küresel boyutlarda
ͲHazırlanmış Entegre Su
önemli problemlerle karşı karşıyadır. Su kıtlığı belirgin ve
Kaynakları Yönetim
yaygın bir sorun haline ŐĞůŵĞŬƚĞ͖ƐƵŬĂůŝƚĞƐŝŚĞŵĞŶŚĞƌ
Planının Amasya İli
ülkede hızla bozulmaktadır. Bu problemler, sosyal ve
Ölçeğinde Sahada
ekonomik açıdan zincirleme pek çok soruna da neden
Uygulanması
olmaktadır. Bu sorunların en önemlisi de ekosistemlerdeki
yaşamın sürdürülebilirliğinin tehdit altında olmasıdır.






AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

www.oka.org.tr

98


Ͳ KƌŵĂŶ
ƂůŐĞ
Müdürlüğü
Ͳ ĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

ƵƐŽƌƵŶůĂƌ͕ƐƵŬĂǇŶĂŬlarının geliştirilmesi, kontrolüǀĞ
yönetiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu ortaya
koymaktadır.

Çevrenin de su, hava, toprak gibi doğal kaynaklar açısından
bir bütün oluşturması; dolayısıyla bir kaynağa yapılan
müdahalenin diğerlerini etkilemesi nedeniyle, su kaynakları
yönetiminin çevre bütünü içinde değerlendirilmesi
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘Ƶçerçevede su kaynakları yönetimi
açısından günümüzde gelişen yaklaşım, kaynak yönetiminin
havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla “entegre” biçimde
gerçekleştirilmesidir. Entegre havza yönetiminin temel
amacı, havzanın sadece su miktarı değil, tüm yönleri ve
kaynakları ile tanınması ve böylelikle daha tutarlı yönetim
kararlarının verilmesidir.

Türkiye akarsu havzalarında günümüzde karşılaşılan
ƐŽƌƵŶlar karmaşık hale gelmiş, yönetim zorlaşmıştır. Bu
açıdan havza planlama ve yönetim çalışmalarında yeni
yaklaşımlara ihtiyaç doğmuştur. Bu yeni yaklaşımın da, diğer
ülkelerde olduğu gibi entegre yönetim esasına
dayandırılması gerekli görülmektedir. Esasen,ƺůŬĞŵŝǌĚĞƐŽŶ
yıllarda entegre havza yönetiminin gerekliliği ve önemi
anlaşılmaya başlanmıştır.

Bu bağlamda Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği
öncülüğünde Yeşilırmak Entegre Su Kaynakları Yönetim
Planı (ESYK) hazırlanmıştır.
ƵƉůĂŶůĂ͖
ϭ͘,ĂǀǌĂĚĂŬŝŵĞǀĐut su kaynaklarının durumunun
anlaşılması:
•Havzanın ana karakteristikleri yönünden iyi bir kavramsal
anlayış oluşturmak
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^ĂůĞƉ
ͲYeşilırmak Havzası
KƌŬŝĚĞůĞƌŝŶŝŶ
Kalkınma Birliği
Kültüre Alınması
ǀĞ
Yaygınlaştırılmas
ıProjesi

www.oka.org.tr

100
ͲGıda, Tarım
ǀĞ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

ͲKƌŵĂŶƂůŐĞϮϬϭϴͲ
Müdürlüğü ϮϬϮϬ

•Aşağıdaki bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla, Yeşilırmak
Nehir Havzasındaki su rejiminin tarif edilmesi (ve mümkün
ŽůĂŶǇĞƌůĞƌĚĞŝƐkelet modelinin çıkarılması): ͲƚŵŽƐĨĞƌŝŬ
ŐŝƌĚŝůĞƌͲYüzeysel su kaynakları (ve bunların mevcut düzeni),
ͲYeraltı suyu kaynakları (ve potansiyeli), Ͳ^ƵŬĂůŝƚĞƐŝ͕Ͳ'ĞŶĞů
ƐƵĚĞŶŐĞƐŝ
2. Geleceğe yönelik senaryoların değerlendirilmesi ve
ŵŽĚĞůůĞŶŵĞƐŝ͗
•Havzanın SosyoͲEkonomik Kalkınma Master Planının
uygulanması için gerekli su ihtiyaçlarının tahmin edilmesi. 
Su kalitesi hedeflerine en maliyet etkin biçimde ulaşılması
ve bu hedeflere uyum sağlanması için gerekli eylemlerin
değerlendirilmesi (Su ÇerçevĞŝƌĞŬƚŝĨŝŶĞƵǇƵŵŝĕŝŶŐĞƌĞŬůŝ
ĞǇůĞŵůĞƌͿ•'ĞůĞĐĞŬƚĞŬŝĂƚŵŽƐĨĞƌŝŬŐŝƌĚŝůĞƌŝŶ;ŝŬůŝŵ
değişikliği senaryolarını içerecek şekilde) projeksiyonunun
yapılması •Projeksiyonu yapılan senaryolar üzerinde model
simülasyonlarının çalıştırılması 
3. Su kaynaklarının entegre yönetiminin planlanması için
gerekli soruların cevaplanmasına yardımcı olmak amacıyla
yürütülen analizlerin kullanılması.
4. Su Çerçeve Direktifine (SÇD) uyum için geliştirilecek bir
havza planını içeren çerçevelerin oluşturulması
ŚĞĚĞĨůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Planın uygulanma aşamasına geçilmesi Amasya İli bazında
su kaynakları yönetiminde görülen sorunların çözümüne
katkı sağlayacaktır.
Dünyada ve ülkemizde tıbbi ve aromatik ďŝƚŬŝůĞƌĞŽůĂŶŝůŐŝǀĞ^ĂůĞƉKƌŬŝĚĞůĞƌŝŶŝŶ<ƺůƚƺƌĞ
talep her geçen yıl artmaktadır. Artan talebe bağlı olarak
Alınması ve
kültüre alınamamış bu kapsamdaki birçok bitki türü
Yaygınlaştırılması
dünyada halen doğadan toplama yolu ile iç vedış piyasaya WƌŽũĞƐŝŶŝŶ
ĂƌǌĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Sonuçlandırılması
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ͲĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü

DŝůůŝŐĞůŝƌĚĞŶĞŶĂǌpayı alan bu kesim için, odun dışı orman
ürünü niteliğindeki salep bitkisinin toplanması ve ticareti
önemli bir gelir kalemini teşkil etmektedir. Bu nedenle
ticareti yapılan ancak kültürü henüz yapılamamış birçok
bitki gibi salep bitkisi de uluslararası sözleşme ve yerel
mevzuat tedbirine rağmen tehdit altındadır. Salep bitkisinin
yok olma tehlikesinin önüne geçmek amacıyla Yeşilırmak
Havzası Kalkınma Birliği ana yürütücüsü olduğu Amasya
Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortaklığında yürüttüğü ‘’ Salep
KƌŬŝĚĞůĞƌŝŶin Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması ‘’
projesinin YHKB ve AOBM arasında imzalanan protokol ile
proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje kapsamında salep
bitkisinin kültüre alınarak geliştirilmesi, salebin doğal yayılış
alanlarına transferinin gerçekleştirilmesi ve salep bitkisinin
yok olmasının önüne geçilmesi ile salep yetiştiriciliği
konusunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin kırsal
kesimlerinde farkındalığın artırılması için konuya istekli
ŬƂǇůƺůĞƌĞͲçiftçilere teorik ve uygulamalı eğitimleriŶǀĞƌŝůĞƌĞŬ
farkındalığın artırılması, hasadı yapılan saleplerin saklama ve
transfer süresi boyunca korunması için enƚĞŐƌĞƉĂŬĞƚůĞŵĞ

Bu bitkilerin aşırı ve denetimsiz toplanması, yetişme
muhitlerinin daralması, her türlü çevresel kirlilik etmenleri
ŐŝďŝƐĞďĞƉůĞƌĚĞŶĞƚŬŝůĞŶŵĞůĞƌŝŶĞĚĞŶŝŝůĞďƵďŝƚŬŝůĞƌĚĞŶ
sürdürülebilir anlamda faydalanılması zorlaşmakta ve
türlerin yok olmasına sebep olmaktadır. Ülkemiz barındırdığı
ĞŶĚĞŵŝŬƚƺƌƐĂǇısı ile oldukça zengin bir ülkedir. Ancak
ekonomik değeri nedeni ile faydalanması yoğun türlerin bir
ďƂůƺŵƺŶĚĞŶĞƐŝůůĞƌŝŶŝŶƚƺŬĞŶŵĞƐŝƚĞŚĚŝĚŝƐƂǌŬŽŶƵƐƵĚƵƌ͘
Halen ülkemizin orman köylüsü olarak tanımlanan nüfusu 7
milyon civarındadır. 
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ƚĞƐŝƐŝ;ŬƵƌƵƚŵĂŵĂŬ, öğütmeŬ͕vb) ihtiyaçlarının karşılanması
planlanmıştır.ŵĂƐǇĂ^ĂŵƐƵŶŽƌƵŵǀĞdŽŬĂƚŝůůĞƌŝŶĚĞ
yapılan arazi keşif çalışmalarıyla salep bitkisinin doğal yayılış
alanlarının tespiti yapılarak bu bölgelerin koruma altına
alınması için tedbirler alınmıştır. ‘’ Salep Orkidelerinin
Kültüre Alınması ve Yaygınlaştırılması ‘’ projesi için Amasya
Kapaklı Orman Fidanlığı, Çorum Sıklık Orman Fidanlığı ve
^ĂŵƐƵŶͲBafra Fidanlığı ve Tokat Merkez Fidanlığı pilot alan
olarak belirlenmiştir. Belirlenen pilot alanlardan Amasya
Kapaklı Orman Fidanlığı ve SamsunͲBafra FidanlığıŶĚĂƐĂůĞƉ
bitkisi yumrularının ilk dikim çalışmaları yapılmış olup diğer
fidanlıklardaki çalışmalar da devam etmektedir. Söz konusu
proje ile salep orkidelerinin bölgemizdeki yayılış türlerinin
başarı göstergelerinin ve ürün verimlerinin alanlara göre
belirlenmesinin de yazılı olduğu proje faaliyetlerinden
oluşan proje sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılması
planlanmıştır. Salep ’in tarımsal maksatlı üretimine katkı
sağlanıp doğal kaynaklara olan baskının azaltılması ve
fidanlıklarda yetiştirilecek türlerin doğal yayılış alanlarına
transferi kapsamında yapılacak çalışmalarla doğada her
geçen yıl yayılış alanları daralan orkidelerin yayılış alanlarını
genişletilmesi kapsamında SĂůĞƉKƌŬŝĚĞƐŝŝƚŬŝƐŝ
ĂŚĕĞůĞƌŝnin oluşturulması projenin hedeflenen sonuçları
arasındadır.Yerel halka eğitim verilerek salep orkidĞůĞƌŝ
hakkında farkındalığın sağlanması, yanlış toplama
metotlarının önüne geçilmesi, salep orkideleri üretimi için
uygun alanlarda çoğaltılması ve yaygınlaştırılması, ekonomik
değeri olan salep orkideleri ile yerel halka ek gelir
oluşturularak halkın gelir düzeyinin iyileştirilmesinin
sağlanması, 
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ŝƚŬŝǀĞ,ĂǇǀĂŶ ͲYeşilırmak Havzası
Atıklarından
Kalkınma Birliği
<ŽŵƉŽƐƚǀĞ
sĞƌŵŝŬŽŵƉŽƐƚ
mƌĞƚŝůŵĞƐŝΗ
WƌŽũĞƐŝ͘
ͲĞǀƌĞǀĞ
Şehircilik İl
Müdürlüğü 

Ͳİşkur

ͲGıda,Tarım
ǀĞ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Ͳ<K^'



dZϴϯBölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu
haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda
ĞŬŽŶŽŵŝŬ͕ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌǀĞĕĞǀƌĞĚŽƐƚƵbir tarımsal üretim
modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri
için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılınarakŽƌŐĂŶŝŬ
tarıma geçişe destek verilmesi amacıyla, toprağa hayat veren
“bitki ve hayvan atıklarından kompost ve verŵŝŬŽŵƉŽƐƚ
;ƐŽůƵĐĂŶŐƺďƌĞƐŝͿƺƌĞƚŝůŵĞƐŝ” projesi kapsamında uygulanacak
eğitimi almaya hak kazanan her katılımcıya “KOSGEB Girişimcilik
Sertifikası” ve başarılı 20 katılımcıya küçük ölçekli organik gübre
(solucan gübresi) üretim ünitesi kurulum desteği veriůŵĞƐŝ
planlanmıştır. 

salep orkidelerin yayılış alanlarının artırılması ile salep
orkidelerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla
hazırlanan “TR83 Bölgesinde Salep Orkidelerinin Kültüre
Edilerek Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” adlı projenin
faaliyetleri arasında yer alan Amasya Orman Bölge
Müdürlüğü, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği, AmasyaͲ
ŽƌƵŵͲ^ĂŵƐƵŶͲTokat Üniversiteleri ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlükleri teknik personellerine yönelik
ƐĂůĞƉďŝƚŬŝƐŝŶŝŶŬƺůƚƺƌĞĂlınarak çoğaltılması ile ilgili teorik ve
uygulamalı eğitimlerin verilmesinin planlaması ve
gerçekleştirilmesi adlı faaliyeti kapsamında 24 Mayıs 2018
Perşembe günü saat 09:30’da Ege Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nün uzman personellerinden Dr. Ünal KARIK
ƚĂrafından Büyük Amasya Oteli’nde teorik ve akabinde aynı
gün projenin Amasya pilot uygulama alanı olan AOBM
Kapaklı Fidanlık Sahası’nda salep yetiştiriciliği uygulamalı
eğitimi gerçekleştirilmiştir. BaşarıylaĚĞǀĂŵĞƚƚŝƌŝůĞŶ
ƉƌŽũĞŶŝŶyöremiz açısından çok yönlü ve yararlı sonuçlarının
olacağı açıktır. 



ͲKƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞ;ƐŽůƵĐĂŶ
ŐƺďƌĞƐŝͿƺƌĞƚŝŵƺŶŝƚĞƐŝ

ͲGirişimcilik sertifikası alan
kişi sayısı

ͲSertifikalı girişimcilik
eğitimi sayısı

ͲEğitime katılan kişi sayısı

ͲKƌŐĂŶŝŬŐƺďƌĞƺƌĞƚŝŵ
eğitimi sayısı
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ůƚĞƌŶĂƚŝĨmƌƺŶ ͲGıda,Tarım ve Hayvancılık ͲŝƌĂĂƚ
ϮϬϭϴͲ
Tarımının
İl Müdürlüğü
Odaları
ϮϬϮϯ
Yaygınlaştırılmas
ͲZiraat Odaları
ͲmƌĞƚŝĐŝ
ı
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
ͲmƌĞƚŝĐŝŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌ
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ͲVerilen destek miktarı

ŬƵƌĂŶǀĞĚĞƐƚĞŬĂůĂŶ
girişimci sayısı

Geleneksel üretim kalıplarından sıyrılıp rekabet gücü
Ͳ
ǇƺŬƐĞŬ͕ǀĞƌŝŵůŝǀĞŬĂůŝƚĞůŝďŝƚŬŝƐĞůƺƌĞƚŝŵŵŽĚĞůŝŶĞŐĞĕŵĞŬ
için katma değeri yüksek yeni ve alternatif ürünlerin yöre
ile buluşturularak yöre tarımına kazandırılması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Tüm dünyada ve özellikle gelişmişülkelerde olduğu gibi
dƺƌŬŝǇĞ’deĚĞinsan sağlığı açısından büyük öneme sahip,
ĂŶƚŝŽŬƐŝĚĂŶŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝǇƺŬƐĞŬ͕antosiyanin bakımından
ǌĞŶŐŝŶŵĞǇǀĞůĞƌĞǀĞďƵŵĞǇǀĞůĞƌĚĞŶƺƌĞƚŝůĞŶƺƌƺŶůĞƌĞŽůĂŶ
ilgi gün geçtikçe artmaktadır.Trabzon hurması
;ŝŽƐƉǇƌŽƐŬĂŬŝͿ͕ŵĞǇǀĞůĞƌŝŶĐĂǌŝƉƚƵƌƵŶĐƵƌĞŶŐŝ͕ŬĞŶĚŝŶĞ
özgü tadı ve yapısı, antioksidan ve fenolik bileşikler
bakımından zengin olması nedeniyle son yıllarda ilgi odağı
haline gelmiştir.Son yıllarda yapılan araştırmalar, meyvenin
kolesterolü ve tansiyonu düşürücü özelliğinin olduğunu,
bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirim sistemi
rahatsızlıklarından ve günümüzde yaygın olarak görülen
kanser hastalıklarından korunmada önemli bir yer tuttuğunu
göstermiştir Trabzon hurması meyveleri, taze tüketim
yanında kurutularak ve dondurularak da
değerlendirilebilmektedir. 

Eğitimbütünleşik 3 modülden oluşmaktadır:
1. Organik Gübre Üretimi eğitimi verilmesi
2. Solucan Gübresi Üretimi yapan tesislere katılımcılarla
teknik ziyaret gerçekleştirilmesi
3. Katılımcılara Sertifikalı Girişimcilik Eğitimi ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
Projeye başlanmış olup projenin Amasya İli ayağında
09.04.2018 tarihinde katılımcılar için organik gübre üretimi
eğitimi gerçekleştirilmiştir.Proje aşamalarının
tamamlanmasına çalışılmaktadır.
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İlimiz için gelecek vadeden alternatif meyve türlerinden
ďŝƌŝƐŝhünnap’tır͘Şu andayörede meraklı az sayıda üretici
tarafından dar bir alanda yapılan hünnap yetiştiriciliğinden
ŚĞŵĂĚĂƉƚĂƐǇŽŶ͕ŚĞŵĚĞǀĞƌŝŵǀĞŬĂůŝƚĞƂǌĞůůŝŬůĞƌŝ
açısından başarılı sonuçlar alınmış olup üretim miktarlarının
artırılması gerekmektedir.,ƺŶŶĂƉ͕mŶŶĂƉ͕,ŝŶŶĂp, İnnap,
Çiğde,<ƵƌĂŶİğdesi gibi yerel isimleri bulunan şifalı bir
bitkidir. Birçok faydaları olan Hünnap ülkemizde yeterince
tanınmamaktadır. Genellikle bazı bölgelerimizde doğal bitki
örtüsü içerisinde kendiliğinden çoğalmaktadır. Üretimi ise
ŽůĚƵŬĕĂƐınırlıdır. Kültüre alınmış bir meyve olmadığı için
hastalık ve zararlılara karşı oldukça dayanıklıdır.İlkbaharın
son ve sonbaharın erken donlarına karşı oldukça
dayanıklıdır. İlaçlama yapmadan kolayca yetiştirilebilir.
Orman ağacı olarak nitelenen hünnap,ĞƌŽǌǇŽŶŬŽŶƚƌŽůƺŝĕŝŶ
ağaçlandırma çalışmalarında da kullanılmaktadır.,ƺŶŶĂƉ
;ŚƺŶŶĂƉͿ;ŝǌǇƉŚƵƐũƵũƵďĞŵŝůů͘ͿĞŚƌŝŐŝůůĞƌ;ZŚĂŵŶĂĐĞĂĞͿ
ĂŝůĞƐŝŶĞŵĞŶƐƵƉϭϬŵĞƚƌĞŬĂĚĂƌďŽǇůĂŶĂďŝůĞŶ͕ƺůŬĞŵŝǌĚĞ
daha çok Batı ve Güney bölgelerinde yetişen, oldukça
ĞƐƚĞƚŝŬŐƂƌƺŶümlü, dikenli bir meyve ağacıdır. Oldukça
lezzetli ve besin değeri yüksek meyvesi; şekerler, müsilaj,
vitamin C ve pektin taşır. 

WƺƌĞŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌŝůŝƉĚŽŶĚƵƌƵůĂŶƺƌƺŶĚĂŚĂĕŽŬŵĂƌŵĞůĂƚ͕
ũƂůĞ͕ŶĞŬƚĂƌ͕ŬĞŬ͕ƐŽƐ͕ĚŽŶĚƵƌŵĂ͕ŬƌĞŵĂǀĞŵƵŚĂůůĞďŝ
yapımında kullanılmaktadır. Meyvepulpu yanında Trabzon
hurması bazlı karışık meyveli marmelat üretiminde de
kullanılmaktadır. İlimizTrabzon hurması yetiştiriciliği
açısından iyi bir iklim ve toprak yapısına sahip olup il
bazında yetiştiriciliğinin yoğunlaştırılarak kitlesel üretimlerin
yapılması, farklıpazarlara ürün sunmayı sağlayabilecektir.
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Özellikle Arap hekimlerince göğüs yumuşatıcı, balgam
ƐƂŬƚƺƌƺĐƺ͕ƂŬƐƺƌƺŬŬĞƐŝĐŝ͕ŵƺƐŚŝůǀĞŬĂŶƚĞŵŝǌůĞǇŝĐŝŽůĂƌĂŬ
kullanılagelmiş, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde şeker
hastalığına karşı da kullanıldığı görülür. Meyvelerinin
yanında, dal kabuğu ve yaprakları da kabız ve midevi
etkilere sahiptir. Sonbaharda olgunlaşan meyveler taze
tüketildiği gibi, eski çağlardan bu yana kurutularĂŬĚĂ
tüketilir. Kurutulabilme özelliği onun uzun süre saklanmasını
da sağlar.Hasat döneminin yağmurlu zamanlara rastladığı
zamanlarda çatlamış meyveler sirke yapımında
kullanılabilmektedir.Ayrıca çikolata yapımına da uygun bir
ƺƌƺŶĚƺƌ͘
zƂƌĞŵŝǌŝĕŝŶŝƐŵinden bahsedilecek diğer bir alternatif
ŵĞǇǀĞƚƺƌƺƌŽŶǇĂ’(Aroniamelanocarpa)’dır.ronya, çalı
ďĞŶǌĞƌŝ͕ϯͲϰŵĞƚƌĞŬĂĚĂƌďƺǇƺǇĞŶ͕ŵŽƌƺǌƺŵƐƺŵĞǇǀĞůĞƌŝ
ŽůĂŶǀĞǇƺŬƐĞŬŽƌĂŶĚĂĂŶƚŝŽŬƐŝĚĂŶŝĕĞƌĞŶďŝƌŵĞǇǀĞĚŝƌ͘
Amerika Kızılderilileri tarafından yüzlerce yıl öğünlerinde,
çetin kış şartlarında hastalıklara karşı dirençli olmak ve
sağlıklı yaşamak amacıyla kullanılmıştır.Kızılderililerin sağlık
ŝŬƐŝri olarak ta bilinmektedir. Zamanla dünyaya yayılmış olan
Aronya, besin içeriği ve faydaları nedeniyle sağlıklı yaşam ve
lezzet konularına özel önem veren Avrupa’da popüler hale
gelmiştir. Aronya, doğal bir meyvedir. Stres, çevre kirliliği ve
günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda ürettiği
ŚƺĐƌĞůĞƌĞǌĂƌĂƌǀĞƌĞŶƐĞƌďĞƐƚƌĂĚŝŬĂůůĞƌŝůĞŵƺĐĂĚĞůĞĞĚĞŶ
antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli
Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu
antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser
ƚƺƌůĞƌŝ͕ŬĂůƉͲdamar hastalıkları, kronik inflamasyon ve
karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla
mücadeleye yardımcı olduğunu göstermiştir.”
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EĂĚĂƐ
ͲAmasya İl Gıda,Tarım ve
Alanlarının
Hayvancılık İl Müdürlüğü
Daraltılarak
Tarımsal
mƌĞƚŝŵĞ
Kazandırılması 

ͲmƌĞƚŝĐŝůĞƌ

Ͳ<ƂǇ
muhtarlıkları

ͲÖzel İdare

ͲmƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ

ͲŝƌĂĂƚ
Odaları

Ͳİlçe
ϮϬϭϴͲ
Gıda,Tarım ve ϮϬϮϯ
Hayvancılık
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ

Ülkemizin kurak ve yarı kurak iklim koşullarına sahip olan
ͲNadas alanlarındaki

bölgelerinde kuru koşullarda uzun yıllardır klasik “nadasͲ
daralma oranı
tahıl’’şeklinde bir münavebe sistemi uygulanmaktadır.Bu
ͲNadas alanı dışına alınıp
sistemde tarla bir yıl nadasa bırakılarak dinlendirilmekte,
üretime kazandırılan alan
ertesi yıl da tahıl ƺƌĞƚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵƚƺƌƵǇŐƵůĂŵĂƐŽŶƵĐƵŶĚĂ
miktarı
işlenen tarla alanlarımızın oldukça önemli bir kısmı üretim
dışı kalmaktadır.
EĂĚĂƐͲtahıl ŵŽŶŽŬƺůƚƺƌƺŶƺǌŽƌƵŶůƵŚĂůĞŐĞƚŝƌĞŶŶĞĚĞŶůĞƌ
gelişmeƐƺƌĞƐŝŶĚĞďŝƚŬŝǇĞĞŬŽŶŽŵŝŬǀĞǇĞƚĞƌůŝŶĞŵ
sağlanamaması ile bitki besin maddelerinin yetersizliğidir.
Ancak bunlardan ikincisi yapay gübrelerle sağlandığı halde
yine de ekonomik bir verimin her yıl alınamaması,ŶĞŵ
konusunu tahıl üretiminde en önemli ve sınırlayıcı faktör
ŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Artan nüfusumuz ve dış satım kapasitesini artırma
zorunluluğu sebebiyle üretim gereksinmemizin yükselmesi
karşısında tüm iç kaynaklarımızın olduğuŐŝďŝ͕ŶĂĚĂƐ
alanlarından da daha çok yararlanma gereği vardır.ŶĐĂŬ
bunu yaparken toprağın korunması ve üretkenliğinin sürekli
kılınması zorunluluğunu da unutmamak gerekmektedir.Ƶ
durum karşısında nadas alanlarından daha çok yararlanma
yollarının toprak korumalı tarım ilkeleri baz tutularak
düşünülmesi gerekmektedir.Yurdumuzda nadas alanları
daraltılma olanaklarının araştırıldığı çalışmalarıŶŽƌƚĂǇĂ
koyduğu sonuçlar,kurak ve yarı kurak bölgelerimizde bazı
yerlerde nadasın tamamen kaldırılabileceğini,bazı yerlerde
de azaltılabileceğini göstermektedir.Aşırı derecede kurak
topraklarımız şimdilik bir tarafa bırakılacak olursa,ŶĂĚĂƐ
alanlarımızın birçoğunda günümüz tarım teknolojisi ile
üretim yapılması için bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır.
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Nadas alanlarının azaltılmasına ilişkin öneriler ĂͲEĂĚĂƐ
alanlarının sulamayla azaltılması, bͲArazi kullanımındaki
dönüşümlerle azaltılması ve cͲEĂĚĂƐͲtahıl sistemi yerine
yeni ekim nöbetlerinin uygulanmasıyla azaltılmasışeklinde
sıralanmaktadır.
İlimiz genelinde yaklaşık 33.000 hektar tarım arazisi nadas
uygulaması (tarım arazisine oranı % 12.66) nedeniyle her
yıl atıl veya üretim dışı kalmaktadır͘
İlimizde nadas alanlarının azaltılması için üzerinde önemle
durulması gereken en önemli ǇŽů͕tek ve çok yıllık baklagil
ǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝŶŝŵƺŶĂǀĞďĞƐŝƐƚĞŵŝŝĕĞƌŝƐŝŶĞĚĂŚŝůĞĚĞƌĞŬ
nadasa duyulan gereksinimi azaltmaktır͘Hayvancılık
bakımından özel konuma sahip ďƂůŐĞŵŝǌĚĞ͕ďƵƐĞŬƚƂƌĚĞ
önemli darboğaz oluşturan kaliteli kaba yem ihtiyacını
ŐŝĚĞƌŵĞǇĞǇƂŶĞůŝŬǇĞŵƐŽƌƵŶƵŶƵŶƂŶĐĞůŝŬůĞĞůĞalınması
kaçınılmaz olduğundan͕özellikle nadas alanlarının bu
ďŝƚŬŝůĞƌŝŶĞŬŝŵŝŶĞǇƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǌŽƌƵŶůƵĚƵƌ͘
Ülkemizde yıllarca süren araştırmalar kuru tarım uygulanan
yörelerdeki nadas alanlarında ekilmesi gereken tek yıllık
bitkilerin başında kışlık fiğlerǀĞbunların tahıllarla
karışımlarının geldiğini göstermektedir. Ayrıca yazlık fiğin,
yazlık tahıllarla karışımlarıĚĂĚĞŶĞŶĞďŝůŝƌ͘PǌĞůůŝŬůĞŽƚ
üretimi için ekilen fiğͲtahıl karışımlarının hasadı tohum
hasadına göre 1Ͳ1,5 ay daha erken olmaktadır.ƂǇůĞďŝƌ
ƵǇŐƵůĂŵĂŝůĞĚĂŚĂĂǌƐƵǀĞďĞƐŝŶŵĂĚĚĞƐŝƐƂŵƺƌƺůŵĞƐŝ
yanında,önemli ölçüde organik artıklar da toprağa
kazandırılmaktadır.Ayrıca toprak tavının oldukça yeterli
düzeyde olmasından dolayıƐŽŶƌĂŬŝĞŬŝŵŝĕŝŶtohum yatağı
hazırlığı kolaylaşmakta,buna bağlı olarak tahıl veriminde
azalma olmamaktadır.
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Bölgemiz gibi hayvancılığın geliştirilmesi açısından önem
taşıyan yerlerde yem bitkileriyle yapılan ekim nöbetleri daha
ekonomik olmaktadır.Böyle işletmelerde hem toprağı ıslah
etmek, hemde kaba yem üretimini sağlamak mümkün
olacaktır.Ayrıca bu bitkilerin erozyonu önlemek açısından
taşıdıkları önemi de gözardı etmemek gerekir.


Aynı şekilde ĞŶĚƺƐƚƌŝďŝƚŬŝůĞƌŝŶin nadas alanlarına
ƐŽŬƵůĂďŝůŵĞolanaklarının araştırıldığı çalışmalara da ihtiyaç
duyulmaktadır.Bu amaçla bölgede kurağa dayanıklı
ayçiçeği,aspir ve kolzaçeşitleriyle ciddi denemelerin
yapılması gereklidir.Zira nadastan çıkarılacak alanlardaŚĞƌ
yıl üretim için bölge ekolojik koşullarına uygun ürün
çeşitlendirmesi zorunludur.

zĞŵĞŬůŝŬƚĂŶĞďĂŬůĂŐŝůůĞƌĚĞŶŶŽŚƵƚǀĞŵĞƌĐŝŵĞŬƂǌĞůůŝŬůĞ
kurak iklim koşullarında toprak verimliliğini koruma, artırma
ve nadas alanlarının azaltılmasında kullanılma olanağı bulan
ďŝƚŬŝůĞƌĚŝƌ͘

Çok yıllık baklagillerle kıraç alanlarda yapılacak
münavebelerde ilk düşünülebilecek bitki
ŬŽƌƵŶŐĂdır.Özellikle ekonomik olarak tahıl üretimi
yapılamayan yüksek ǀĞĞƌŽǌǇŽŶƐŽƌƵŶƵďƵůƵŶĂŶǇĞƌůĞƌĚĞĞŶ
kısa zamanda ekim planlamasına gidilerek tahıl yerine çok
yılık yem bitkilerinin (özellikle korunga gibi)alınması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Bu alanlardan elde edilen ürün hasıl yem,silajlık materyal
ǀĞǇĂŬƵƌƵŽt olarak değerlendirilebileceği gibi,ďƵƌĂůĂƌĚĂŶ
hayvan otlatılarak da yararlanılabilmektedir.
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Soğuk hava depoları,taze meyve ve sebzeleri
Ͳİlimiz için atmosfer

bozulmadan,tazeliğini ve dış görünüşünü koruyarak
kontrollü soğuk hava
kullanım anına kadar ďŝƌŵƺĚĚĞƚŵƵŚĂĨĂǌĂĞĚŝůĞŶǀĞŐĞƌĞŬůŝ ĚĞƉŽƐƵĨŝǌŝďŝůŝƚĞĞƚƺĚƺŶƺŶ
teknik koşulların sağlandığı tesislerdir.Meyve ve sebzeleri yapılması
depolamanın temel amaçları;ürünün kalitesini
korumak,hastalıkları kontrol etmek,yetişme mevsimleri
dışında da bulunmasını sağlamak,ürünlerin yüksek fiyat
ĚƂŶĞŵůĞƌŝŶĚĞƉĂǌĂƌĂƐƺƌƺŵƺŶĞŽůĂŶĂŬǀĞƌŵĞŬǀĞ
işletmenin ihtiyaç fazlası ürününü korumaktır.

Günümüzün ekonomik koşulları bu alanlarda mümkün
olduğunca nadasın azaltılmasını ve bölge çiftçisiningelirinin
artırılmasını gerektirmektedir.Bölgemizde sulama suyu
potansiyeli ekonomik sınırlar içerisinde kullanıma alınır,arazi
kullanımındaki çelişkiler düzeltilir ve bölge koşullarına uygun
ekim nöbeti uygulamalarıyla ürün çeşitlendirmesi yapılırsa
nadas alanlarının daha da daraltılması mümkün
olabilecektir.Nadaslı tarıma devam edilmesi zorunlu
ĂůĂŶůĂƌĚĂŶĚĂŚĂĞƚŬŝŶǇĂƌĂƌůĂŶŵĂŬŝĕŝŶŝƐĞŬƵƌƵ
tarımilkelerinin uygulanması gerekmektedir.

TahılͲŶĂĚĂƐĞŬŝŵŶƂďĞƚůĞƌŝŶŝŶuygulandığı alanlarda ƺƌƺŶ
çeşitlendirmesigerçekleştirildiğinde, iş gücünün aylara daha
iyi dağılımı sağlanacağından,insan kaynağının verimli
kullanımı,dolayısıyla ulusal ekonomiye katkı sözkonusu
olacaktır.Bütün bunların yanında tarımda entansifleşme
ŐĞƌçekleştirilmiş olacaktır.

Diğer taraftan bitkisel iç yağ talebinin karşılanması,yağlı
tohumlar üretimimizi hızla artırmayı
gerektirdiğinden,bölgemiz koşullarında yukarıda bahsedilen
yağ bitkileri umut verici görülmektedir.
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<ƚĂǌĞŵĞǇǀĞǀĞƐĞďǌĞůĞƌŝŶĚĞƉŽůĂŶŵĂsında dünya
çapında kullanılmaktadır͘ƚŵŽƐĨĞƌŬŽŶƚƌŽůůƺĚĞƉŽ
ĚĞƉŽůĂŵĂƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝŶĚĞĞŶƺƐƚĚƺǌĞǇĚŝƌ͘

<ŽŶƚƌŽůůƺƚŵosferli (KA) depolarda sıcaklık,bağıl nem ve
ŽƌƚĂŵĚĂŬŝŐĂǌ;ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚǀĞŽŬƐŝũĞŶͿƐĞǀŝǇĞƐŝŬŽŶƚƌŽů
ĞĚŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ƵĚĞƉŽůĂƌĚĂƚĞŵĞůƉƌĞŶƐŝƉ͖ŽƌƚĂŵĚĂŬŝ
oksijen oranını azaltıp karbondioksit oranını artırarak
ƺƌƺŶůĞƌŝŶƐŽůƵŶƵŵhızını düşürmektir.Bu ortam oksijenin
neredeyse yok edildiği,ĂǌŽƚůƵďŝƌŽƌƚĂmın
oluşturulduğu,saklanan sebze ve meyveden üreyen zarar
verici karbondioksit ve etilen gazının emildiği,ideal soğutma
derecesinin sağlandığı bir ortamdır.Çevreye duyarlı,
ŬŝŵǇĂƐĂůǇĂĚĂďĞŶǌĞƌŝŚĞƌŚĂŶŐŝďŝƌǇƂŶƚĞŵŝĕĞƌŵĞǇĞŶ
Atmosfer kontrollü soğuk muhafaza depolarında yaşam
ĚƵƌŵĂŬƚĂǀĞĚĞƉŽůĂŶĂŶƺƌƺŶůĞƌĚĞƐƺƌĞŬůŝƚĂǌĞůŝŬ
sağlanmaktadır. Bu sayede ürünler daha uzun süre ve daha
ŬĂůŝƚĞůŝŽůĂƌĂŬĚĞƉŽůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ĞƉŽůĂƌĚĂŬŝŐĂz bileşimi
ürünün tür ve çeşidine göre değişmektedir. Bu depolama
sistemi,taze meyve ve sebzelerin dalından koparıldığı
tazelikte,ıskartasız,daha uzun süre depolama kapasitesine
ƐĂŚŝƉŵƵŚĂĨĂǌĂǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝƐŝĚŝƌ͘

Depolama yapıları; yetiştirme mevsimi dışında üründen
yararlanmayı, üreticinin pazar fiyatlarını izleyerek ürünün
ƵǇŐƵŶǌĂŵĂŶůĂƌĚĂƵǇŐƵŶĨŝǇĂƚůĂƌůĂƉĂǌĂƌĂƐƺƌƺŵƺŶƺ͕
ƚƺŬĞƚŝĐŝŶŝŶƉĂǌĂƌĚĂƵǌƵŶƐƺƌĞĚĂŚĂŶŝƚĞůŝŬůŝǀĞƵǇŐƵŶ
fiyatlarla ürün bulmasını, üretim ve pazarlama işlerinin iş
gücünün yıl içerisinde dengeli şekilde dağılımını, ürünü
değerlendiren sanayinin daha uzun süre ve ekonomik olarak
çalışma olanağı bulmasını sağlamaktadır
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Globalleşen dünya tarımında, tarımsal ürünlerin
depolanması, depolamadan kaynaklanan kayıpların
ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ͕ƺƌƺŶƺŶĞŶƵǇŐƵŶƐƺƌĞůĞƌĚĞǀĞĚƺǌĞŶůŝŽůĂƌĂŬ
pazara sevk edilmesi ve pazar taleplerinin karşılanması
ďƺǇƺŬƂŶĞŵĂrz etmektedir.İlimizde normal atmosfer
koşullarında depolama yapan yeterliye yakın seviyede soğuk
hava deposu bulunmaktadır.Ancak yukarıda anlatılan üstün
ƂǌĞůůŝŬůĞƌŝŶĞĚĞŶŝǇůĞƚƺŬĞƚŝůŵĞǇĞŶǀĞƉĂǌĂƌĂƐƺƌƺůĞŵĞǇĞŶ
meyvelerin israfını önlemek ŝĕŝŶĨŝǌŝďŝůŝƚĞçalışmaları
yapılarak yeni nesil atmosfer kontrollü soğuk hava deposu
yapımı da gündeme alınmalıve ihtiyaç halinde teşvik
edilmelidir.Meyve ve sebze mevsimi kavramının ortadan
kalktığı günümüzde saklanabilir özellikteki ürünlerin 12 ay
ďŽǇƵŶĐĂƚƺŬĞƚŝĐŝǇĞulaştırılması hem bölgemiz hem de
şehrimiz üreticilerine fayda sağlayacaktır. Ürün kalitemizin
uluslararası standartlara uygunluğu laboratuvarlarla
belgelenmesi ihracat fırsatlarına da kapı aralayacaktır.Tarım
sektörünün en büyük sorunlarının başında gelenƺƌƺŶůĞƌŝŶ
çürümesi ve atıl duruma gelmesi bu sayede minimuma
indirilecek sonuçların tarım sektörüne sağlayacağı katkı,
başta elma olmak üzere meyve üreticilerine son derece
olumlu düzeyde olacaktır.

Atmosfer kontrollü soğuk hava depoları normal sistem
soğuk hava depolarına göre çok daha modernǀĞŝŚƌĂĐĂƚĂ
uygun ürün saklanmasını sağlayan ve özellikle ĞůŵĂ
depolaması için çok tavsiye edilen bir sistemdir.KA’da
muhafazanın normal atmosfer ile karşılaştırıldığında
sağladığı en önemli avantajlarŵƵŚĂĨĂǌĂƐƺƌĞƐŝŶŝŝŬŝŬĂƚĂ
yakınuzatması ve üründe meydana gelen ağırlık kaybını 3Ͳϰ
kat(% 70 oranında Ϳazaltması olarak bildirilmektedir.
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Süt Sığırı
Amasya İl Gıda Tarım ve
Yetiştiriciliğinin Hayvancılık Müdürlüğü
Geliştirilmesi ve
Damızlık Süt Sığır
İşletmelerinin
ŶŝĐĞůŝŬǀĞ
ŶŝƚĞůŝŬůĞƌŝŶŝŶ
arttırılması

ͲAmasya İl
ϮϬϭϴͲ
Gıda Tarım ve ϮϬϮϯ
Hayvancılık
Müdürlüğü

Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya’daki hayvancılık
işletmelerinin azımsanmayacak bir bölümünün küçük aile
işletmelerinden oluştuğu düşünüldüğünde, üretiŵŵŝŬƚĂƌǀĞ
kalitesinin arttırılmasında bu potansiyelin canlandırılması
kritik bir önem taşımaktadır. Bu amaçla söz konusu
işletmelerde öncelikle üreticilerin yüksek damızlık değeri
taşıyan hayvanlarla modern üretime geçmeleri
sağlanmalıdır. Aksi takdirde ǀĞƌŝŵƐŝǌďŝƌƐƺƌƺŚŝĕďŝƌǌĂŵĂŶ
karlı olmayacağı için çiftçinin üretime devam etmesi de söz
konusu olmayacaktır. Ancak sadece iyi nitelikli damızlık
temini de tek başına bir çözüm değildir. Bunun yanında
bakım ve beslenme konusunda üreticiler bilinçlendirilŵĞůŝ
ve üreticilere konu ile ilgili uygulama ağırlıklı çeşitli eğitimler
verilmelidir. Çünkü yüksek verimli hayvanların verim payı
ihtiyacı da yüksek olacağından iyi bir bakım ve beslenme
programı gerekmektedir. 

İnsan beslenmesinde büyük bir yere ve öneme sahip olan ͲmƌĞƚŝŵĚƺǌĞǇŝ
inek sütü üretiminin arttırılması amacıyla süt sığırı
ͲmƌĞƚŝŵŬĂůŝƚĞƐĞǀŝǇĞƐŝ
işletmelerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle hayvancılığı ileri olan ülkelerdeki ͲĂŵızlık değeri yüksek
ŐŝďŝŵŽĚĞƌŶƐŝƐƚĞŵůĞƌĞŐĞĕŝůŵĞƐŝǀĞďƵŶƵŶ
hayvan sayısı
yaygınlaştırılması; üretim düzeyi ve kalitesi yüksek olan
ͲDestek alan üretici sayısı
işletmelerin model alınması iyi bir çözüm olacaktır. Bahsi
olunan bu modern alt yapının oluşturulmasında büyük
ͲEğitim faaliyet sayısı
işletmelerin ciddi manada problemleri olmadığı, ancak
küçük aile işletmeůĞƌŝŶŝŶďƵƐŝƐƚĞŵůĞƌŝƵǇŐƵůĂŵĂŬŝĕŝŶĐŝĚĚŝ ͲEğitim faaliyetlerine
katılan üretici sayısı
desteğe ve teknik bilgiye ihtiyaç duyduğu görülmektedir.
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Besi Sığırcılığı
Amasya İl Gıda Tarım ve
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
Hayvancılık Müdürlüğü
ƂŶĞŵůŝďŝƌ
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůĞ
ƐĂŚŝƉŽůĂŶ
Suluova’da et ve
ĞƚƺƌƺŶůĞƌŝ
işleme
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
arttırılması

Damızlık Et Sığırı Amasya İl Gıda Tarım ve
Yetiştiriciliğinin Hayvancılık Müdürlüğü
Geliştirilmesi

ͲAmasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık
Müdürlüğü

ͲAmasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık
Müdürlüğü
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ͲVerilen teşvik oranı

ͲEğitim faaliyetlerine
katılan üretici sayısı

ͲEğitim faaliyet sayısı

ͲDamızlık İşletme Sayısı

Suluova ilçesi besi sığırcılığı yönünden önemli bir
ͲDŽĚĞƌŶƚǀĞĞƚƺƌƺŶůĞƌŝ
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůĞƐĂŚŝƉƚŝƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞ͕ĚƵƌƵŵƵŶĂǀĂŶƚĂũĂĕĞǀƌŝůŝƉ işleme tesis sayısı
modern teknoloji ile donatılmış et ve et ürünleri işleme

tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. Böylece hem
Amasya ili bir et markası haline gelecek hem de yeni bir iş
istihdam alanı oluşturulacaktır. 

Amasya’da pek çok Besi İşletmesi genellikle ticari işletmeler
şeklinde olup, küçük yaşta alınan buzağıların, damızlık dışı
bırakılan hayvanların veya erkek hayvanların hedef canlı
ağırlığa ulaşılıncaya kadar belli bir besi programına tabi
tutulması şeklinde yapılmaktadır. Büyük işletmeler için karlı
bir program olmakla birlikte küçük işletmeler için kalıcı bir
üretim şekli olmamaktadır. Çünkü hayvancılıkta karlılığın
sağlanabilmesi, büyük ölçüde sürünün devamlılığına
bağlıdır. Bu nedenle damızlık et sığır işletmelerinin sayısının
ve niteliğinin arttırılması gerekmektedir. Böylece bilinçli bir
üretimle hem kaliteli damızlıklar yetiştirilerek bölgedeki
damızlık materyal problemi çözülecek hem de kendi
sürüsünü kuran yetiştirici için sürdürülebilir bir hayvancılık
olacaktır. Bunun sonucunda hayvan ithalatlarının önüne
geçilebilecek ve Amasya ili Türkiye için önemli bir damızlık
materyal temin noktası olacaktır. Bu konuda yeterli
teşviklerle üreticilerin damızlık et sığır yetiştiriciliğine
ƂǌĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŶďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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ƂůŐĞǇĞƵǇŐƵŶ Amasya Gıda Tarım ve
ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨǇĞŵ Hayvancılık İl Müdürlüğü
ďŝƚŬŝůĞƌŝŶŝŶ
ďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬ
üretime teşvik
ĞĚŝůŵĞƐŝǀĞ
ŵĞǀĐƵƚǇĞŵ
ďŝƚŬŝĞŬŝŵ
alanlarının
arttırılması

Meraya dayalı Amasya Gıda Tarım ve
hayvancılığın
Hayvancılık İl Müdürlüğü
geliştirilmesi ve
mera ıslah
çalışmalarının
arttırılması 

ϯϰ

ϯϱ





ͲAmasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Karlı bir hayvancılık öncelikle üretim maliyetlerinin
ͲFaydalanılan azami alan 
düşürülmesi sonucu gerçekleştirilebilir. Bunun yapılabilmesi
ͲOtlatılan hayvan sayısı
için mülkiyeti devlette ve kullanımı yöre halkında olan mera
olarak isimlendirilen otlakların etkin bir şeklide
ͲÜretim miktarı 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Meralar büyükbaş ve
küçükbaş hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını
karşılanabileceği, yem bitkileri ile donanmış doğal alanlardır.
Ruminant (geviş getiren) hayvanların kaba yem
ihtiyaçlarının karşılanmasında bu doğal alanların
değerlendirilmesi önem arz etmekte fakat kuraklık gibi
nedenlerle otlatma mevsimi boyunca doğal meraların
çoğunlukla yeterli olmadığı görülmektedir. Bu amaçla
öncelikle meraların mevcut durum analizi yapılmalı; ot
verimi, ot kalitesi ve kapasitesi, yöredeki hayvan sayısının
ďĞůŝƌůĞŶmesi ile ilgili raporlar hazırlanmalıdır. Hazırlanan
raporlar dikkate alınarak mevcut meralar en uygun
yöntemlerle rehabilite edilmeli, taşınmaya müsait
meralarda erozyonu önleyebilecek tedbirler alınmalı ve
hayvanların otlatabilmeleri için kullanıma hazırŚĂůĞ
ŐĞƚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

Hayvansal üretim girdilerinin en büyük oranını yem
ͲTeşvikten yararlanan
materyali oluşturmaktadır. Rasyonel bir üretim için yem
üretici sayısı
ŚĂŵŵĂĚĚĞůĞƌŝŶŝŶĚĂŚĂƵĐƵǌĂƚĞŵŝŶĞĚŝůŵĞƐŝďŝƌ
ͲzĞŵbitkileri ekim alanı
ǌŽƌƵŶůƵůƵŬƚƵƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞďƂůŐĞŶŝŶŝŬůŝŵƂǌĞůůŝŬůĞƌŝŶĞƵǇŐƵŶ
ǇĞŶŝĂůƚĞƌŶĂƚŝĨǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝǀĞďƵďŝƚŬŝůĞƌŝŶ

yetiştirilmesi konusunda üreticinin özendirilmesi, teşvik
ĞĚŝůŵĞƐŝŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘DĞǀĐƵƚǇĞŵďŝƚŬŝůĞƌŝĞŬŝŵŝŝƐĞ
arttırılmalı ve böylece hayvanlara daha ucuz yem kaynağı
oluşturulmalıdır. 
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Buzağı
kayıplarının
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ

ϯϳ

Amasya İl
Özel İdaresi

Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Amasya Gıda Tarım ve
Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Meraların
Amasya Gıda Tarım ve
ŵĞŶĂũŵĂŶ
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ŝůŬĞůĞƌŝŶĞƵǇŐƵŶ
ŽůĂƌĂŬ
kullanımının
sağlanması

ϯϲ



Buzağı ölümlerinin çoğunlukla doğumda veya doğumu
müteakip ilk 36 saat içerisinde görüldüğü bildirilmektedir.
Buzağı ölümleri güç doğumlardan kaynaklanabildiği gibi
bakım ve beslenme eksiklikleri sonucu da
gerçekleşebilmektedir. 

Bölgedeki meraların düzenli bir sistemle kullanılması büyük
bir önem arz etmektedir. Bu amaçla meraların amenajman
ilkelerine uygun olarak değerlendirilmesi konusuŶĚĂ
yöredeki üreticilerin bilinçlendirilmesi ve yetkili kişilerce
denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu denetimler ile
otlatma kapasitesi belirlenerek aşırı otlatmanın önüne
geçilebilecek; hayvan türüne uygun bir otlatma programı
ƵǇŐƵůĂŶĂďŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘Aksi takdirde yalnızca mera ıslah
çalışmalarının yapılması yeterli olmayacak ve meraların
sürdürülebilirliği sağlanamayacaktır. Nüfusu az olan ve
hayvancılık yapan yetiştirici sayısı düşük olan köylerdeki
meraların mera yönetmeliği çerçevesinde civardaki diğer
üreticilerin kullanımına açılması konusunda çalışmalar
yapılmalıdır. 

Ͳ<ŽŶƵǇůĂŝůŐŝůŝWĂŶĞů͕

ͲŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůĞŶƺƌĞƚŝĐŝ
sayısı

ͲBuzağı ölüm oranı



ͲEğitim verilen üretici
sayısı

ͲĞŶĞƚŝŵĚƺǌĞǇŝ

Yapılacak ıslah çalışmaları ile ot verim ve kapasitesi
arttırılmış; ot kalitesi iyileştirilmiş; zehirli bitkiler tarafından
sebep olunan zehirlenmeler kontrol altına alınmış olacak ve
dolayısıyla hayvansal üretim miktar ve kalitesi arttırılacaktır.
Ayrıca hayvanları merada otlatmanın ayak tırnak
hastalıklarının önlenmesinde büyük bir avantaj
oluşturacaktır. Suluova Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün Ayrancı, Saluca, Kurnaz, Saygılı, Yüzbeyi,
Uzunoba, Kapancıağılı, Cürlü ve DeveciŬƂǇůĞƌŝŝĕŝŶƉůĂŶůĂŶĂŶ
mera ıslahı amenajmanı projesi öncü olma niteliğindedir. 
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Buzağı ölüm oranının düşürülmesi ile canlı hayvan ve et
Sempozyum sayısı
ithalatlarının önüne geçilebilecektir. Bu amaçla, öncelikle
dişi hayvanların uygun dönemde (ergin canlı ağırlığının
yaklaşık ¾’üne ulaştığında) damızlıkta kullanılması ve gebe
hayvanların bu dönemde iyi bir bakım ve beslenme
programına tabi tutulması gerekmektedir. Doğumdan sonra
ise hem annenin hem de buzağının bakım ve beslenmesine
dikkat edilmelidir. Buzağının doğumdan sonraki ilk yarım
saat içerisinde annesinden ilk sütünü alması gerekmektedir.
Ƶsüte kolostrum (ağız sütü) denilmektedir. Yeni doğan
buzağının yeterli serum immunoglobulin düzeyini
sağlayabilmesi bu sütü alabilmesine bağlıdır. Çünkü insan
yavrusunun aksine yeni doğan buzağılar bütün antikorları
ağız sütünden almaktadır. Yeterli düzeyde ağız sütü
içemeyen buzağılar septisemiden ölebilir. Bunun önlenmesi
için yetiştiricilerin konuyla ilgili daha fazla bilinçlendirilmesi
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Ͳ^ƵůƵŽǀĂ
ĞůĞĚŝǇĞƐŝ

Ͳ^ƵůƵŽǀĂ
Kaymakamlığı

ͲAmasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

^ƺƌƺǇƂŶĞƚŝŵŝ Amasya Gıda Tarım ve
Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
eğitimlerine
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarım ve
ϮϬϮϯ
ağırlık verilmesi
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Suluova şehir
Amasya Gıda Tarım ve
ŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞ
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ďƵůƵŶĂŶŚĂǇǀĂŶ
barınaklarının
şehir
ŵĞƌŬĞǌŝŶĚĞŶ
uzağa taşınması

Suluova şehir merkezinde yer alan ahırların şehirden uzakta ͲŞehir merkezinden
belirlenen alanlara taşınması gerekmektedir. Bu anlamda taşınan ahır sayısı
Suluova Kaymakamlığı’nın ‘’Çiftlik Evleri’’ projesinin hayata
ͲŝƌĂƌĂǇĂŐĞƚŝƌŝůĞŶĕŝĨƚůŝŬ
geçirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu proje ile şehir
ƐĂǇısı
merkezinde bulunan barınaklar, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan çiftlik evleri şeklinde
şehirden uzak bir yerde toplulaştırılabilecektir. Özel olarak
yapılacak bu konutlarda yetiştiriciler yaşamlarını devam
ettirirken hemen yakınlarında bulunan modern hayvan
barınaklarıŶĚĂƺƌĞƚŝŵĞĚĞǀĂŵĞĚĞďŝůĞĐĞŬůĞƌĚŝƌ͘ƂǇůĞĐĞ
hem yetiştiriciler için yeni bir yaşam alanı olacak hem de
şehir yaşamını olumsuz olarak etkileyen görüntü, kirlilik ve
koku bertaraf edilmiş olacaktır. Aynı zamanda küçük ölçekli
işletmelerin bu şekilde bir arayĂŐĞƚŝƌŝůŵĞƐi ile yetiştiriciler
fikir alışverişinde bulunabilecek ve bu durum hayvancılık
konusunda yetiştiricileri teşvik ederek üretim faaliyetlerini
ŽůƵŵůƵĂŶůĂŵĚĂĞƚŬŝůĞǇĞĐĞŬƚŝƌ͘
Sürünün sevk ve idaresinin kolaylaştırılması, dönemlerine ͲAçılan kurs sayısı
göre bakım işlerinin tam ve doğru bir şekilde yapılabilmesi,
ͲKursa katılan yetiştirici
ihtiyaca uygun beslenme programlarının uygulanabilmesi ve
sayısı
hayvan sağlığını koruyacak tedbirlerin alınması için
yetiştiricilerin teknik bilgilerle donatılması ve çeşitli
uygulamalı eğitimlere katılımları ve eğitimler sonucu çeşitli
ƐĞrtifikalar almaları sağlanmalıdır. Böylece bilinçli
üreticilerin yetiştirilmesi ile hayvancılığın bir meslek olarak
kabul ettirilmiş ve teknik bilgi olmadan karlı bir üretimin
yapılamayacağının gösterilmiş olacaktır. Sürü yönetimi
kurslarına katılan yetiştiricilerin hem kendi işletmelerinde
uygulayabilecekleri faydalı bilgileri alması hem de diğer
büyük işletmelerde istihdam ettirilebilmeleri açısından Ăƌǌ
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘



AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

118

Hayvancılık
Amasya Gıda Tarım ve
İşletmelerinde Hayvancılık İl Müdürlüğü
kayıt tutmanın
önemi hakkında
yetiştiricilerin
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ve işletmelerde
kayıt tutma
ƐŝƐƚĞŵŝŶĞ
ǇƂŶĞůŝŬ
ďŝůŐŝƐĂǇĂƌƉĂŬĞƚ
programlarının
kullanımının
yaygınlaştırılmas
ı

ŵĂƐǇĂŝůŝŶĚĞ Amasya Gıda Tarım ve
hayvancılıkla
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ŝůŐŝůŝǇĞŶŝůŝŬůĞƌŝŶ
yaygınlaştırılmas
ı ve konsantre
ǇĞŵŚĂŵ
ŵĂĚĚĞůĞƌŝŶŝŶ
(tahılların) flakes
uygulamalarının
arttırılması 

ůƚĞƌŶĂƚŝĨŬĂďĂ Amasya Gıda Tarım ve
ǇĞŵ
Hayvancılık İl Müdürlüğü
kaynaklarının
geliştirilmesi 

ϰϬ

ϰϭ

ϰϮ
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Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

ŵĂƐǇĂİl
Özel İdaresi

Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İů
Müdürlüğü

Ͳ<ŽŶƵŝůĞŝůŐŝůŝ
bilgilendirilen yetiştirici
sayısı

Ͳİşletmede steamflake
tahıl teknolojisini kullanan
yetiştirici sayısı

ͲFlake makine sayısı ve
desteği

ͲProgram kullanımı
hakkında eğitim faaliyet
sayısı ve eğitime katılan
yetiştirici sayısı 

Ͳ<ŽŶƵŝůĞŝůŐŝůŝ
gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısı 

ͲBilgisayarlı kayıt sistemini
kullanan işletme sayısı

Silaj, yetiştiricilerin hayvanlarına yedirdikleri önemli bir sulu ͲAlternatif kaynakları
kaba yem kaynağıdır. Bazı avantajları (kolay silolanabilir
kullanan işletme sayısı
olması) ve yetiştirme tipine uygunluğu gibi nedenlerle mısır
ͲĞƐƚĞŬůĞŶĞŶŚĂǇůĂũ
silajı en çok tercih edilen silaj tipidir. 
makine sayısı 

Yetiştiricilerin yeniliklerle buluşturulması hayvancılıkta karlı
ve başarılı bir üretim için oldukça önemlidir. Yeni
teknolojilerin takip edilmesi ve hayvanların yemden en iyi
oranda yararlanabileceği sistemlerin yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bu anlamda ruminantlarda tahılların
kırılması ve ezilmesine oranla nişasta sindirilebilirliği daha
yüksek olan flakes gibi uygulamaların yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Yem maliyetini düşürebilecek ve yemden
yararlanmanın en iyi olduğu yeni tekniklerin kullanılması ile
bölge hayvancılığı ciddi manada geliştirilmiş olacaktır. 

Hayvancılık İşletmelerinde kayıt tutmak için bilgisayar paket
programlarının kullanımının yaygınlaştırılması ile bakım,
beslenme, kesim öncesi ve sonrası veriler, hastalık, sürü
yönetimi ve soy kütüğü gibi bilgiler veritabanlarında uzƵŶ
süre saklanabilecek ve gerektiğinde bu kayıtlara istenilen
zaman hızlı bir şekilde ulaşılabilecektir. Bu tür paket
programlarının işletmelerde kullanımının yaygınlaştırılması
için konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmalı ve
programın avantajları ve kullanımı hakkında eğitimler
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘
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Topraksız yem
Amasya Gıda Tarım ve
ďŝƚŬŝůĞƌŝƺƌĞƚŝŵ
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
gerçekleştirilmesi
ǀĞ
yaygınlaştırılması
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Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü



şekilde yararlanma imkanı sunan hem de toprak yapısı ve iklim
koşulları elverişli olmayan kurak bölgelerde üretimi
gerçekleştirebilmek adına topraksız tarım uygulamaları önem arz
etmektedir. Topraksız ortamda elde edilebilecek tahıl çimleri ile
yem girdi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanabilecektir. Bu
uygulama pek çok hayvancılık işletmesinin olanakları dahilinde
yapılabilecek olması ile ƵŵƵƚǀĂĂƚĞĚĞŶďŝƌŬŽŶƵĚƵƌ͘
Yetiştiricilerin kendi hayvanlarının kaba yem ihtiyaçlarını bu
şekilde karşılaması yem maliyetlerini büyük bir oranda
düşürecektir. Ayrıca bu uygulama sayesinde bölgede yeni bir
yatırım alanı oluşturulabilecek ve çok sayıda istiŚĚĂŵ
sağlanabilecektir. Bu tip uygulamaların tanıtımı, avantajlarının
vurgulanması ve geliştirilmesi için demonstrasyonlar yapılmalı ve
yetiştiriciler desteklenmelidir͘

ƺŶǇĂĚĂüretimi hızla yaygınlaşan ve hem birim alandan en iyi

&ĂŬĂƚďƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝĨŽůĂďilecek bölgede yetiştirilmesi uygun
yeşil yem bitkilerinin silolanması ile çeşitlilik arttırılmalıdır.
Amasya’nın elma üretim potansiyeli düşünüldüğünde taze
veya kuru elma posası ve elma posası silajının süt sığırı
yetiştiriciliğinde alternatif bir kaynakŽůĂƌĂŬ
kullanılabilmesiyle yem maliyetinin düşürülmesine katkı
sağlayacak ve sonuçta bölge hayvancılığının gelişmesini
teşvik edecektir. Elma posası, karbonhidrat içeriği düşük
olan yem kaynaklarının silajının yapılmasında da
kullanılabilecek önemli bir silaj katkı değeri olan atıktır. Bu
yan ürünün değerlendirilmesi için yetiştiricilerin
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca otların kurutularak
saklanmasına göre daha avantajlı olan haylaj (kuru silaj)
yem teknolojisinin de yeterli bir şekilde tanıtımı yapılmalı ve
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞůŝĚŝƌ͘



ͲĞŵŽŶƐƚƌĂƐǇŽŶůĂƌĂ
katılan çiftçi sayısı

ͲKonu ile ilgili yapılan
bilgilendirme toplantıları

ͲTopraksız tarım yapan
işletme sayısı
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zĞŵďŝůŐŝƐŝǀĞ Amasya Gıda Tarım ve
ƚĞŬŶŽůŽũŝƐŝ͕
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ŚĂǇǀĂŶďĞƐůĞŵĞ͕
ƌĂƐǇŽŶ
hazırlama,
hayvan bakımı,
ŚŝũǇĞŶ͕ŚĂǇǀĂŶ
refahı gibi
ŬŽŶƵůĂƌĚĂ
ďƂůŐĞĚĞŬŝ
ŚĂǇǀĂŶ
yetiştiricilerinin
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ve çeşitli
hayvancılık
fuarlarına
katılımlarının
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ

,ĂǇǀĂŶƐĂů
Amasya Gıda Tarım ve
üretimin teşvik Hayvancılık İl Müdürlüğü
ĞĚŝůŵĞƐŝ
amacıyla
ďƂůŐĞĚĞŚĂǇǀĂŶ
ƐĞƌŐŝǀĞ
panayırlarının
ĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
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Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
,ĂǇǀĂŶĐılık İl
Müdürlüğü

Sergi ve panayırlar düzenlenerek yetiştiriciler bir araya
getirilmelidir. Sergilenen hayvanların yarıştırılması sonucu
dereceye giren hayvanların sahiplerinin ödüllendirilmesi ile
yetiştiriciler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturulacak
ve dolayısıyla üretim desteklenmiş olacaktır. 

Bölgede özellikle küçük ölçekli işletmeler olmak üzere pek
çok hayvancılık işletmesinde bakım ve beslenmenin teknik
ďŝůŐŝůĞƌĚĞŶǇŽŬƐƵŶǀĞĚĂŚĂĕŽŬŐĞůĞŶĞŬƐĞůŽůĂƌĂŬĚĞǀĂŵ
ettirildiği görülmektedir. Üretimi arttırmak için hayvan
bakım ve beslenmesi üzerine teknik bilgilerin kullanımının
sağlanması ve yeniliklerin kazandırılması gerekmektedir. Bu
amaçla yetiştiriciler için kurslar açılması, yetiştiricilerin
hayvancılık konusunda bilinçlendirilmesi ve hayvancılığın bir
meslek olarak kabul ettirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca
yetiştiricilerin organize edilen hayvan fuarlarına katılımın
desteklenmesi ile modern uygulamaların yakından takip
ĞĚŝůŵĞƐŝŶĞŝŵŬĂŶǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ͘



ͲSergi ve panayırlara
katılım oranı 

ͲƺǌĞŶůĞŶĞŶƐĞƌŐŝǀĞ
panayır sayısı

ͲHayvancılık fuarlarına
katılan çiftçi sayısı

ͲBakım ve beslenme
konuları ile ilgili verilen
eğitim sayısı ve katılım
oranı
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Bölgede küçükbaş Amasya Gıda Tarım ve
ŚĂǇǀĂŶ
Hayvancılık İl Müdürlüğü
yetiştiriciliğinin
canlandırılması ve
bir Gen kaynağı
ŽůĂƌĂŬŵĂƐǇĂ
,ĞƌŝŬŬŽǇƵŶƵŶƵŶ
korunması

WƌŽũĞǇĂǌŵĂ
Amasya Gıda Tarım ve
eğitimlerinin
Hayvancılık İl Müdürlüğü
gerçekleştirilmesi
ǀĞŐĞŶĕĕŝĨƚĕŝůĞƌĞ
ďŝƚŬŝƐĞůƺƌĞƚŝŵǀĞ
ŚĂǇǀĂŶƐĂůƺƌĞƚŝŵ
ĨĂĂůŝǇĞƚ
alanlarında proje
yarışmaları
ĚƺǌĞŶůĞŶĞƌĞŬ
ĚĞƌĞĐĞǇĞ
ŐŝƌĞŶůĞƌŝŶ
ƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝŶ
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ
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Amasya Gıda Tarım ve
ŵĂƐǇĂGıda ϮϬϭϴͲ
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

zƂƌĞƐĞůƐƺƚ
ƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ
tanıtılması,
geliştirilmesi ve
ƉĂǌĂƌůĂŵĂ
imkanlarının
sağlanması 

ϰϲ



ͲKüçükbaş hayvan bakım
ǀĞďĞƐůĞŶŵĞŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
eğitim verilen yetiştirici
sayısı

Ͳ,ĞƌŝŬŬŽǇƵŶƵŶƵŶ
korunması ile ilgili
başlatılan programlar

Bitkisel ve hayvansal üretimde bulunan başta genç ve kadın ͲYapılan proje yarışma
yetiştiriciler olmak üzere yetiştiricilerin üretime
sayısı
özendirilmesi amacıyla çeşitli proje eğitimlerinden sonra
ͲĞƐƚĞŬĚƺǌĞǇŝ
proje yarışmaları düzenlenerek hayata geçŝƌŝůĞďŝůĞĐĞŬŬĂǇĚĂ
değer projelerin desteklenmesi gerekmektedir. Böylece
yetiştiricilerin üretime teşvik edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Bölgede bulunan Amasya Heriğinin bir gen kaynağı olarak
yerinde korunması gerekmektedir. Bu nedenle ırktaki
mevcut varyasyonun kaybedilmemesi için çeşitli koruma
projeleri ve programları yapılmalıdır. Ayrıca Küçükbaş
hayvan bakım ve beslenmesi yönünden yetiştiricilerin
bilinçlendirilmesi ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin teşvik
edilmesi sağlanmalıdır. 

<ƂǇƉĞǇŶŝƌůĞƌŝŶŝŶǀĞŬƺƉĕƂŬĞůĞŬŐŝďŝ<ĂƌĂĚĞŶŝǌǇƂƌĞƐĞů
ͲYöresel ürün pazarlarının
ürünlerinin tanıtımının yapılması, bu gibi ürünlerin
sayısı
geliştirilmesi ve pazarlama kolaylığı sağlanmalıdır. Ayrıca
ͲYöresel ürün tanıtımı için
Amasya’nın haşhaş tarımında önemli ďŝƌƉŽƚĂŶƐŝǇĞůĞƐĂŚŝƉ
hazırlanan ve dağıtılan
olması sebebiyle alternatif bir peynir çeşidi olarak haşhaşlı
broşür sayısı
peynir gibi üretimlerin yapılması ve yaygınlaştırılması önemli
olacaktır.
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ĂŬƚŝĨŽůĂƌĂŬ
kullanımının
sağlanması ve
kendi rasyonlarını
hazırlayan
yetiştiricilerin yem
ŶƵŵƵŶĞůĞƌŝŶŝŶ
ĂŶĂůŝǌŝŶŝŶ
yaptırılması
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ

Mobil eğitim
Amasya Gıda Tarım ve
araçları ile
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ŐƂƌĞǀůĞŶĚŝƌŝůĞŶ
ƚĞŬŶŝŬĞůĞŵĂŶůĂƌ
tarafından
büyükbaş
ŚĂǇǀĂŶ
yetiştiricilerinin
ƂǌĞůůŝŬůĞŚĂǇǀĂŶ
ayak tırnak
bakımı,
ƉĂƌĂǌŝƚůĞƌůĞ
ŵƺĐĂĚĞůĞŐŝďŝ
ƚĞŬŶŝŬŬŽŶƵůĂƌĚĂ
ǇĞƌŝŶĚĞ
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ve çeşitli
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶ
ŐƂƚƺƌƺůŵĞƐŝ
zĞŵĂŶĂůŝǌ
Amasya Gıda Tarım ve
laboratuvarlarının Hayvancılık İl Müdürlüğü
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Büyük işletmeler kendi bünyelerinde bulunan
ͲŶĂůŝǌĞĚŝůĞŶ
ůĂďŽƌĂƚƵǀĂƌůĂƌĚĂǇĞŵĂŶĂůŝǌůĞƌŝŶŝǇĂƉĂďŝůŵĞŬƚĞǀĞďƵŶƵďŝƌ
ƌƵƚŝŶŽůĂƌĂŬĚĞǀĂŵĞƚƚŝƌĞďŝůŵĞŬƚĞǀĞǇĂŬĞƐŝĨǇĞŵ
karmalarını dışarıdan temin ettikleri için bu bilŐŝǇĞǇĞŵ
fabrikalarının yapmış olduğu analiz sonuçlarından
ulaşabilmektedirler. Ancak kendi rasyonunu hazırlayan
küçük veya orta büyüklükteki işletmeler bunu
gerçekleştirememektedir. Bu amaçla hayvan ihtiyacına
uygun rasyonların hazırlanmasında yem ham maĚĚĞůĞƌŝŶŝŶ
laboratuvar analiz sonuçlarına göre değerlendirilmesi önem
ĂƌǌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Türkiye’de örneği bulunan mobil eğitim araçları ile söz
ͲKonuyla ilgili proje varlığı
konusu bölgede teknik elemanların hayvan yetiştiricilerini ve kapsamı
yerinde bilgilendirmesi önemli bir uygulama olacaktır.
ͲBölgedeki mobil eğitim
Böylece herhangi bir sebeple eğitim kurslarına katılamayan,
araç sayısı
katılma imkanı bulamayan yetiştiricilere yerinde özellikle
ayak tırnak bakımı, parazit mücadelesi gibi konularda teknik 
ve uygulamalı bilgi verilerek hayvancılığın gelişimine katkı
sağlanmalıdır. 



AMASYA İLİ
TARIM VE KIRSAL KALKINMA EYLEM PLANI

www.oka.org.tr

2018 - 2023

2018 - 2023

www.oka.org.tr

124

ZĞŶĚĞƌŝŶŐ
Amasya Gıda Tarım ve
İşleme
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
kurulmasının
teşvik edilmesi
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Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Kanatlı hayvan Amasya Gıda Tarım ve
atıklarının
Hayvancılık İl Müdürlüğü
değerlendirilmes
ŝŶĚĞƉĞůĞƚŐƺďƌĞ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶŝŶ
kurulmasının
teşvik edilmesi

,ĂǇǀĂŶƐĂů
atıkların
ŬŽŶƚƌŽůƺŶĚĞ
ŝǇŽŐĂǌ
ƚĞƐŝƐůĞƌŝŶĚĞŶ
ŵĂŬƐŝŵƵŵ
ŬĂƉĂƐŝƚĞŝůĞ
faydalanılması

ϱϮ

ϱϭ



Mezbaha atıklarının değerlendirilebileceği yeni modern
ͲRendering İşleme Tesis
ƌĞŶĚĞƌŝŐİşleme tesislerinin kurulması gerekmektedir. Bu tip Sayısı
tesislerin desteklenmesi ve geliştirilmesi ile hayvansal atıklar
ͲDestek oranı
değerlendirilmiş olacaktır. Rendering ürünleri yönetmelikte
izin verilen türlerde ve sınırlar dahilinde protein kaynağı
olarak kullanılabiůĞĐĞŬƚŝƌ͘

Bölgede atık kontrolü ile bundan kaynaklı çevre kirliliğinin ͲDestek oranı
önüne geçilebilmesi amacıyla kanatlı hayvanların katı
ͲPelet gübre tesis sayısı
atıkları organik pelet gübre yapımında değerlendirilebilir. Bu
tip tesislerin kurulması ve geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
ƂǇůĞĐĞĞůĚĞĞĚilen gübre, başta saksı yetiştiriciliği olmak
üzere sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi faaliyetlerde
değerlendirilerek katma değer sağlayacak hem de atık
yönetimi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Suluova’da bulunan 2 adet biyogaz tesisinden bir tanesi

aktif olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Aktif olan ve Suluova Besi
OSB’de bulunan biyogaz tesisinin bazı işletmelerin
hayvansal atıklarını vidanjör sistemiyle alındığı
bilinmektedir. Besi OSB’den uzak olĂŶďƺǇƺŬǀĞŬƺĕƺŬ
işletmelerde ise böyle bir kanal sistemi ile aktarma işlemi
yapılamamaktadır. Bu durumda yetiştiricilerin bir kısmının
hayvansal atıklarını Tersakan Irmağına boşalttığı ve
Tersakan’ın ciddi anlamda kirletilmesine neden olmaktadır.
ƵŶƵŶƂŶƺŶĞŐĞĕŝůŵĞƐŝŝĕŝŶƵǌĂŬǇĞƌůĞƌĚĞŬŝŚĂǇǀĂŶƐĂů
atıkların toplanması konusunda faaliyette bulunacağı bilgisi
verilen Besi OSB’de bulunan aktif olmayan tesisin
aktifleştirilmesi gerekmektedir. Böylece hem atıklar
değerlendirilmiş ve enerji elde edilmiş hem de kirliliğin
önüne geçilmiş olunacaktır. 
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(eğirme) adı
ǀĞƌŝůĞŶŝƉůĞƌŝ
kullanarak yapılan
el sanatının
yaşatılması

Suluova Yedikır Amasya Gıda Tarım ve
Barajının (Yedi Hayvancılık İl Müdürlüğü
Kuğular Kuş
ĞŶŶĞƚŝͿǇĞƌ
aldığı ve oldukça
yoğun bir ilgiye
ƐĂŚŝƉŵĞƐŝƌĞ
alanı içerisinde
çeşitli süs
tavuklarından
oluşan
ďĂŚĕĞůĞƌŝŶ
kurulması 
Keçi kılından elde Amasya Gıda Tarım ve
edilen ve kırnap Hayvancılık İl Müdürlüğü

ϱϲ

ϱϳ

Arıcılık
Amasya Gıda Tarım ve
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ Hayvancılık İl Müdürlüğü
geliştirilmesi ve
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ
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'ƺďƌĞ
çukurlarının
yapılmasının
sağlanması

ϱϰ



ͲVerilen eğitim sayısı

ͲProje varlığı

ͲArılı kovan sayısı ve bal
ƺƌĞƚŝŵĚƺǌĞǇŝͲDestek payı

Keçi kılından eğrilen ve kırnap adı verilen iplerin kullanımı ile ͲEl sanatının tanıtımı ile
çeşitli objelerin yapılması ve bölgeye gelen turistlere
ŝůŐŝůŝĨĂĂůŝǇĞƚĚƺǌĞǇŝ
sergilenmesi hem geleneksel bir el sanatının yaşatılması

hem de kırsal kalkınmayı desteklemek için oldukça
ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͘ƵŶĞĚĞŶůĞďƵĞůsanatının canlandırılması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘

Bu konuda yapılacak projeler ile süs tavuk ırklarından oluşan ͲProje varlığı
bahçelerin kurulması Yedikır Barajı’nı turistler için cazibe
ŵĞƌŬĞǌŝŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌĞĐĞŬƚŝƌ͘

Bitki florası ile önemli bir noktada yer alan Amasya’da
arıcılık faaliyetlerinin arttırılması ve geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu faaliyet kolu ile ilgili yetiştiricilerin
özendirilmesi amacıyla desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘



Tersakan’ıkirleten hayvansal atıkların önüne geçebilmenin ͲYapılan gübre çukuru
bir yolu da gübre çukurlarının yapılması ile olacaktır. 
sayısı
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ϲϬ

zĂďĂŶŚĂǇǀĂŶ
ƚĂŚŶŝƚůĞƌŝŶŝŶ
yapılması ve
ŵƺǌĞůĞƌĚĞ
ƐĞƌŐŝůĞŶŵĞƐŝ

ϱϵ

Amasya İl
<ƺůƚƺƌǀĞ
dƵƌŝǌŵ
Müdürlüğü

Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

126

Tarımsal üretici Amasya İl Gıda Tarım ve
ƂƌŐƺƚůĞƌŝŶŝŶ
Hayvancılık Müdürlüğü
kurumsallaşmala
rının sağlanarak
ƌĞŬĂďĞƚ
ŐƺĕůĞƌŝŶŝŶ
geliştirilmesi 


<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝ
ͲTarım Üretici
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
ͲZiraat Odaları
(İl ve ilçeler)

Ͳİl Özel İdaresi ϮϬϭϴͲ
ͲTarım
ϮϬϮϯ



Amasya İl
<ƺůƚƺƌǀĞ
dƵƌŝǌŵ
Müdürlüğü

Amasya Gıda Tarım ve
Amasya Gıda ϮϬϭϴͲ
Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarım ve
ϮϬϮϯ
Hayvancılık İl
Müdürlüğü

Çeşitli
Amasya Gıda Tarım ve
ŐĞůĞŶĞŬƐĞůĂƚĂ Hayvancılık İl Müdürlüğü
sporları ve
biniciliğin devam
ĞƚƚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞ
geliştirilmesine
ǇƂŶĞůŝŬ
ƉƌŽũĞůĞƌŝŶ
yapılması 

ϱϴ





ͲMüzenin açılması

ͲBilgilendirilen kişi sayısı

ͲTahnit yapan kişi sayısı

ͲDesteklenen proje sayısı

ͲAta sporları yarışma
organizasyon sayısı

ͲƚĂƐƉŽƌƵĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ
tanıtım düzeyi

ͲKonuyla ilgili proje sayısı

Kırsal alanlara tarımsal hizmetlerin götürülmesi belirli bir altyapıyı, Ͳ53 adet tarımsal
bilgi birikimini ve insan kaynağını gerektirmektedir. Yerel
kalkınma, 105 adet sulama
yönetimler tarafındansağlanan tarımsal hizmetlerin ve kırsal
ǀĞďŝƌĂĚĞƚƉĂŶĐĂƌĞŬŝĐŝůĞƌŝ
kalkınma faaliyetlerinin belirli bir plan ve program çerçevesinde ŬŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝŶĞ
etkili bir şekilde ulaştırılmasında kooperatifler ve üretici örgütleri
kurumsallaşma
kritik önemdedir. Çoğu zaman kooperatifler kaynakların etkin bir
eğitimlerinin verilmesi ve
şekilde yerine ulaştırılmasında en uygun organizasyonlar
olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı tarımsal üretici örgütlerine ardından her birinin
ƺƌĞƚŝŵǀĞƉĂǌĂƌůĂŵĂ
yönelik verilecek eğitimlerle kurumsallaşma alt yapıları
oluşturularak üretim ve pazarlamaplanları hazırlanacak, piyasada planlarının hazırlanmasının
sağlanması.
rekabet güçleriartırılacaktır͘

Doğada ölmüş ve doku bütünlüğü bozulmamış hayvanların
bilirkişilertarafından tahnitlerinin yapılması ve tahniti
yapılan bu hayvanların sergilendiği müzelerin açılması her
kesimden ve yaş grubundan insanın ilgisini çekebilecek,
ŐĞŶĞůŬƺůƚƺƌƺŽůƵŵůƵĂŶůĂŵĚĂĞƚŬŝůĞǇĞďŝůĞĐĞŬďŝƌǇĞŶŝůŝŬ
olacaktır. Yaban hayatta ölen hayvanların bu şekilde
değerlendirilebilmesi için doku bütünlüğü bozulmadan
bulunduğu yerden alınması gerekmektedir. Bu anlamda
ölmüş olan hayvanların ihbar sistemi ile ilgili kuruma
bildirilmesi sağlanmalıdır. Bunun ile ilgili bilgilendirme
tarzında broşür ve benzerleri dağıtılmalıdır.

Ata sporlarının yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli
projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
yapılabilecek geniş kapsamlı ƉƌŽũĞůĞƌŝůĞŚĞŵŬĂǇďŽůŵĂǇĂ
yüz tutmuş ata sporları canlandırılmış olacak hem de
bölgedeki insanların şehir stresinden uzakta güzel vakit
geçirebilmeleri için yeni sosyal faaliyetler kazandırılmış
olacaktır. Ayrıca bu sosyal tesislerde ata sporları
yarışmalarının düzenlenmesi ile bölge yerli/yabancı turistler
ŝĕŝŶŐƂǌĚĞďŝƌŵĞƌŬĞǌŚĂůŝŶĞŐĞůĞĐĞŬƚŝƌ͘
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ϲϭ



Su kaynaklarının ͲÖzel İdare
akılcı ve
ͲDSİ
ƐƺƌĚƺƌƺůĞďŝůŝƌ
kullanımının
sağlanması ve
tarımsal
ƐƵůĂŵĂĚĂ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ
sayaçla kartlı
ƐŝƐƚĞŵ
kullanılmasına
geçişin
yaygınlaştırılmas
ı. 

Tarım
Amasya İl Gıda Tarım ve
ƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ
Hayvancılık Müdürlüğü
ĞŶĚƺƐƚƌŝǇĞů
ƺƌƺŶĞ
dönüştürülmesi
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ
geliştirilerek,
ƺƌƺŶůĞƌŝŶŵĂŵƵů
ve yarı mamul
ŽůĂƌĂŬƉĂǌĂƌĂ
ƐƵŶƵůĂƌĂŬŬĂƚŵĂ
değerlerinin
artırılması 

Ͳ Özel İdare ϮϬϭϴͲ
Ͳ DSİ
ϮϬϮϯ
Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨů
ĞƌǀĞ
ďŝƌůŝŬůĞƌ
Ͳ Amasya İl
Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

ͲK<

Ͳd<<

Ͳ<K^'

ͲŝƌĂĂƚ
Odaları(İl ve
ŝůĕĞůĞƌͿ

ͲTarım
mƌĞƚŝĐŝ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ

ͲTarım
ϮϬϭϴͲ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌŝϮϬϮϯ

Doğru bir toprak ve su kaynakları politikası; başarılı bir tarımsal
ͲŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞ
yapının temelini oluşturmaktadır. Fakat bu durum üreticilerin su eğitimlerine katılacak kişi
kullanımında bilinçli olmalarını gerektirmektedir. Bilinçli bir su
sayısı
kullanımı hem su tasarrufu sağlayacak hem de tarımsal üretimde
ͲKartlı sisteme geçen
ǀĞƌŝŵŝĂƌƚıracaktır.
Bilinçsiz sulama yapılması nedeniyle ülkemizde binlerce dekar
üretici sayısı
arazi tarım yapılamaz hale gelmiş ve verim kayıpları oluşmuştur.

Üreticilerin su kullanımı konusunda bilinçlendirilerek,
sürdürülebilir bir su kullanımı için açıklamalar yapılmalıdır.
Tarımsal sulamada tasarruf edilmesi, sulama yapılan alanların
daha fonksiyonel olarak kullanılmasını ve toprağın yapısının
korunması amacıyla, sulama bölgesinde bulunan hidrantlara
elektronik sayaç takılarak, tarımsal sulamada kartlı sisteme
ŐĞĕŝůŵĞƐŝŶin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. (Amasya ilinde
geçtiğimiz yıllarda Gümüşhacıköy Doluca Köyü bu sisteme
geçmiştir).

Küreselleşme ile birlikte şeffaflaşan ülke sınırları rekabeti
Ͳ Tarımsal endüstride
yerelden uluslararasına doğru taşımaktadır. Artık tarım
yatırım yapan girişimci
sayısı 
işletmeleri birçok yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetten
Ͳ Yatırım için ayrılan hibe
etkilenmektedir. Gelişmiş ülkelerde tarım sektörüne
miktarı
bakıldığında ürünlerin pazarlara mamul ve yarı mamul
olarak sürülmesini sağlayacak sistemlerin geliştirildiği
ͲŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞ
görülmektedir. Bu sistem hem sektörü geliştirmekte hem de
eğitimlerine katılacak kişi
üreticiye daha çok kazandırmaktadır. 
sayısı
Endüstriyel ürünlerin üretilmesi ve ürünlerin yarı mamul ve
ŵĂŵƵůŽůĂƌĂŬƉĂzara sunulmasının faydaları konusunda
üretici, birlik ve kooperatiflerin bilinçlendirilmesi, yatırım
yapmaları için teşvik sistemlerinin anlatılması ve hibe
desteklerinde tarımda endüstrileşmeye daha çok pay
ayrılması. 
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Tarımda Kadın Amasya İl Gıda Tarım ve
Girişimciliğinin Hayvancılık Müdürlüğü
'ƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
Programının
Yaygınlaştırılmas
ı

ϲϱ

128


Ͳ Tarım
ϮϬϭϴͲ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌ ϮϬϮϬ
ŝ
Ͳ Tarım Üretici
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ Ziraat Odaları
(İl ve ilçeler)
Ͳ <K^'
Ͳ İŞKUR

Ͳ Özel İdare 
Ͳ DSİ
Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞ
ƌǀĞďŝƌůŝŬůĞƌ
Ͳ Yeşil Irmak
Havzası
Kalkınma
Birliği

Tarımsal
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌĚĞŶ
dolayı ortaya
çıkan çevre
kirliliğinin
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ

ϲϰ

Amasya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü

DĞǀƐŝŵůŝŬŐĞǌŝĐŝ ͲAmasya İl Gıda Tarım ve ͲD
ϮϬϭϴͲ
tarım işçilerine Hayvancılık Müdürlüğü ͲͲͲ Ͳİl Sağlık
ϮϬϮϬ
Müdürlüğü
ǇƂŶĞůŝŬ
Özel İdare
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶ
geliştirilmesi

ϲϯ


Mevsimlik gezici tarım işçiliği, günümüz tarımsal
Ͳ 2018 yılında Amasya’nın
faaliyetlerinin vazgeçilmez bir parçası durumundadır.
en çok mevsimlik işçi
Ancak bünyesinde var olan geçicilik ve gezicilik özelliği,
ďƵůƵŶĚƵƌĂŶďƂůŐĞƐŝŽůĂŶ
barınmadan eğitime kadar birtakım sorunları beraberinde
Kızılca Köyü ve Oluz
köyünde ilk yaşam
ŐĞƚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
merkezinin kurulması. 
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin daha uygun şartlarda
yaşamlarının sağlanması için ilde yoğunluğun bulunduğu
Ͳ2019 yılında ede
edilendeneyimle diğer
ůŽŬĂƐǇŽŶůĂƌĂǇerleşkeleri kurulması gerekmektedir. Bu
ǇĞƌůĞƌĚĞďĞŶǌĞƌ
yerleşke içerisinde tuvalet ve banyo alanları,
uygulamanın yapılması
çamaşırhaneler, büfe ve kafeterya, çocuk oyun parkları,
eğitim çağındaki çocukların ders göreceği derslikler, mescit
gibi birtakım hizmetlerin verileceği alanlar oluşturulacaktır.
Ͳ Tarım Alanlarında kullanılan zirai ilaçların boş
Ͳ 2018 yılında bir, diğer
ambalajlarının, gelişi güzel çevreye atılımı
yıllar da ikişer kez
Ͳ Hayvansal üretim sonucunda arta kalan atıkların çevreye
kirliliğe ilişkin
atılımı
ďŝůŝŶĕůĞŶĚŝƌŵĞ
Ͳ Tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıkların
eğitimlerinin verilmesi
çevreye atımı sonucu ortaya çıkan çevre kirliliğinin
ͲϮϬϭϴͲ2023 yılları
önlenmesi için çalışmalar yapılması ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
arasında gelişmelere
ŐƂre denetim sayısının
Kirliliğin yol açabileceği sonuçlara ilişkin bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalıdır. 
artırılması
Kırsal ekonomik kalkınmayı yönetmek, yerelĂŬƚƂƌůĞƌŝŶ
Ͳ Her yıl konuya ilişkin bir
ǇĞƚĞƌŝŶĐĞĞŬŽŶŽŵŝŬŚĂǇĂƚƚĂǇĞƌalması ile mümkündür.
ŬŽŶŐƌĞŶŝŶǀĞďŝƌ
çalıştayın düzenlenmesi
Türkiye gibi gelişmekteolan ülkelerde kırsal kalkınma
çabalarında istenilen sonuçların alınamıyor olmasının başlıca Ͳ Her yıl tarımda çalışan
60 kadına Uygulamalı
ŶĞĚĞŶůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝĚĞkadın girişimcilerin ekonomik hayata
Girişimcilik Eğitiminin
yeterince giremiyor olmasıdır.Son yıllarda Bakanlığın
“Tarımda Kadın Programları” ile tarımda kadınların girişimci verilerek bu kadınların
sertifikalandırılması 
olarak çalışmaya başlamalarına destek olunduğu
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Suluova Tarıma Ͳ ^ƵůƵŽǀĂĞůĞĚŝǇĞƐŝ
Dayalı İhtisas
Ͳ Özel İdare
ĞƐŝKƌŐĂŶŝǌĞ

^ĂŶĂǇŝ
Bölgesi’nin tam
ŬĂƉĂƐŝƚĞǇĞ
ulaşması teşvik
ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

ϲϳ

Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨů ϮϬϭϴͲ
Ğƌ
ϮϬϮϯ
Ͳ ^ƵůƵŽǀĂ
dŝĐĂƌĞƚǀĞ
^ĂŶĂǇŝ
Odası

Etkin bir tarım Ͳ ŵĂƐǇĂdŝĐĂƌĞƚǀĞ
Ͳ dƺŵ
ϮϬϭϴͲ
piyasası
Sanayi Odası
paydaşlar ϮϬϮϬ
mekanizmasının Ͳ Amasya İl Gıda Tarım ve
ŚĂǇĂƚĂ
Hayvancılık Müdürlüğü
ŐĞĕŝƌŝůĞďŝůŵĞƐŝ
ŝĕŝŶŝůĚĞdŝĐĂƌĞƚ
Borsası’nın
kurulması.

ϲϲ



Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi özendirici
tedbirlerle şehir içindeki bu işletmelerin de bir kışı için
ĕƂǌƺŵŽůĂďŝůĞĐĞŬƚŝƌ͘

Ayrıca şehir içerisinde çok sayıda besici bulunmaktadır.
Şehir merkezinde bu işletmelerin varlığı şehrin imajı ve
çevrenin sağlığı açısından risk taşımaktadır. 

Ülkemizde Büyükbaş Besi Hayvancılığının yapıldığı en büyük ͲĞƐŝKƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝ
yerleşim yerlerinden biri olan Suluova ilçesinde bulunan
Bölgesi’nin %100 dolulukla
Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi 2004
tam kapasiteye ulaşması.
yılında kurulmuş olmasına rağmen yeterince yatırım
çekememiştir. 

Amasya ilinin tarım potansiyeli düşünüldüğünde İl de Ticaret
Borsası’nın kurulması sektörün birçok sorunu için çözüm
olacaktır. 

Etkin işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında,ƺƌƺŶůĞƌŝŶ Ͳ2020 yılında Amasya İli
gerçek değerinin belirlenmesi fiyat hareketlerinde istikrarın Ticaret Borsası’nın
açılması.
sağlanması, alım satımın güvenilir fiyatlar üzerinden
yapılması ulusal ve uluslararası piyasalar arasında dengenin
kurulması noktasında borsalar bulundukları illerde önemli
ĨĂǇĚĂůĂƌƐĂğlamaktadırlar. 

Bu desteklerin il düzeyinde tarımda çalışan tüm kadınlara ͲHer yıl bir proje yarışması
ulaşmasına ve bu konuda bilinçlenmelerinin sağlanmasına
ĚƺǌĞŶůĞǇĞƌĞŬĚĞƌĞĐĞǇĞ
ŐŝƌĞŶůĞƌŝŶ
katkı yapılması hem kırsalın kalkınmasına önemli destek
ƂĚƺůůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
sağlayacak hem de kırsaldan kente göçün azaltılmasına da
katkıda bulunacaktır. Bu konuda düzenlenecek, kongre,
seminer, çalıştay, eğitim ve ödüllü proje yarışmaları konuya
ilişkin farkındalığı artıracaktır.
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Taşova Tarıma
Dayalı İhtisas
^ĞƌĂKƌŐĂŶŝǌĞ
^ĂŶĂǇŝ
Bölgesi’nin
kurulması

ϳϬ

Ͳ Taşova Kaymakamlığı
Ͳ Taşova Belediyesi

DĂŬŝŶĞ
Ͳ Özel İdare
parklarının
Ͳ Amasya İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık
yaygınlaştırılmas
Müdürlüğü
ı teşvik
ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ͘

ϲϵ

Ͳ Özel İdare
Ͳ Köy Muhtarları

Atıl kalan köy
okulları,
öğretmen
lojmanları ve
ŽŬƵůĂƌĂǌŝůĞƌŝŶĞ
işlevsellik
kazandırmak.

ϲϴ



ϮϬϭϴͲ
ϮϬϮϯ

Ͳ ŝƌĂĂƚ
ϮϬϭϴͲ
Odaları (İl ve ϮϬϮϮ
ŝůĕĞůĞƌͿ
Ͳ Amasya İl
Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ƂƌŐƺƚůĞƌŝ
Ͳ ŝƌĂĂƚ
Odaları (İl
ǀĞŝůĕĞůĞƌͿ

Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞ ϮϬϭϴͲ
ƌ
ϮϬϮϯ
ͲTarım
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨů
Ğƌŝ
ͲTarım Üretici
ŝƌůŝŬůĞƌŝ
ͲŝƌĂĂƚ
Odaları (İl
ǀĞŝůĕĞůĞƌͿ

Atıl durumda kalmış köy okulları ve öğretmen lojmanları,
ͲdĂĚŝůĂtı yapılarak
kullanılmadığı için, harap durumda ve yıkılma tehlikesiyle kullanıma açılan okul sayısı
karşı karşıyadır. Aynı zamanda atıl kapasite olarak
ĚƵƌŵaktadır. 
Bu kapanan okulların bina ve bahçelerinde tadilat yaparak
tekrar kullanıma kazandırılması konusunda bir fizibilite
çalışması yapılmalıdır.
Bazı köylerde bu yerler özellikle kadınların üretim haneleri
haline dönüştürülerek, kadının üretime katılmasına destek
olabilir. Aynı zamanda okul bahçeleri de spor ve oyun
alanları ile donatılarak kadınların bakmak zorunda oldukları
çocukları için bir yaşam merkezi haline dönüştürülebilir. Bu
durum köyden kente göçün azalmasına da katkı sağlayabilir.
Tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edilmesi için
Ͳ Bilinçlendirme çalışması
kiralama yöntemi ile kırsal alanlarda makineli tarımın
yapılan üretici örgütü
sayısı, 
yaygınlaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla
makine parklarının kurulması gerekmektedir.
ͲAçılan makine parkı sayısı
İlde bölgelere göre yapılacak çalışmalara göre önemli
ŐƂƌƺůĞŶǇĞrlerde makine parkı kurulması için üretici
örgütleri teşvik edilmeli ve hibe programı kapsamına
alınmalıdır. 
Taşova ilçesinin uygun iklim, arazi koşulları ve seraya uygun ͲTarıma Dayalı İhtisas Sera
tarım ürünlerini üretme kültürüne sahip olması nedeniyle KƌŐĂŶŝǌĞ^ĂŶĂǇŝ
ilçede Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Bölgesi’nin kurulması
kurulması büyük önem arz etmektedir. Serada üretim
yapmak isteyen müteşebbiƐůĞƌĞĚĞƐƚĞŬǀĞƌŵĞŬ͕ŝŚƌĂĐĂƚ
tabanlı sera üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
amacını taşıyan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi
Bölgesi ile kent ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
Ayrıca birçok insan için istihdam olanağı sağlanacaktır. 
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ϳϮ

ϳϭ



Lisanslı
ĞƉŽĐƵůƵŬ
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
farkındalık
oluşturmak ve
ilde lisanslı depo
açılması

Ͳ Amasya İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Ͳ Amasya Ticaret İl
Müdürlüğü

Tarımda
ͲAmasya İl Gıda Tarım ve
<ƺŵĞůĞŶŵĞŶŝŶ Hayvancılık Müdürlüğü
yapılabilmesi için
ďŝƌƌĂƉŽƌƵŶ
hazırlanması 

ϮϬϭϴͲ
ϮϬϭϵ

Ͳ ŝƌĂĂƚ
ϮϬϭϴͲ
Odaları  ϮϬϮϬ
Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ďŝƌůŝŬůĞƌŝ
Ͳ <ŽŽƉĞƌĂƚŝĨ
ůĞƌ

Ͳ
<ŽŽƉĞƌĂƚŝĨůĞƌ

ͲmƌĞƚŝĐŝ
ďŝƌůŝŬůĞƌŝ

ͲŝƌĂĂƚ
Odaları 
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Lisanslı depoculuğun amacı lisanslıdepoculuğa
ͲLisanslı depoculuk
elverişliürünlerinuygun yöntemlerle, sağlıklı koşullardave konusunda farkındalık
kalite sınıflarına göre depolanmasını sağlamak vesöz konusu eğitimi sayısı ve eğitimlere
ƺƌƺŶůĞƌŝŶƚŝĐĂƌĞƚŝŶŝĚĂŚĂƐŝƐƚĞŵůŝǀĞŐƺǀĞŶŝůŝƌŚĂůĞ
katılımcı sayısı
ŐĞƚŝƌŵĞŬƚŝƌ͘
ͲLisanslı depo açılması

Amasya ili tarım potansiyeli dikkate alındığında kümeleme
çalışmaları önemli bir üstünlük sağlayabilecektir. 

dĞŵĞůĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶďŝƌŝŵŝĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ
Ͳİl Tarım kümelenme
(kümenin kurulması, pazararaştırmaları, tüketici davranışları raporunun hazırlanması
araştırmaları, küme üyelerine yönelik eğitim programları,
ƺǇĞůĞƌĞyönelik danışmanlık vb.), üretim ve tedarik zinciri
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝ;ƺƌƺŶůĞƌŝŶƚĞƐƚedilebilmesi için bir laboratuarın
oluşturulması, girişimci destekleme programının
oluşturulması), dağıtım kanalı faaliyetleri (ürünlerin
depolanabileceği, perakende ve toptansatışının
yapılabileceği altyapının oluşturulması, sadece ilgili
ürünlerin satılabileceğimağazaların oluşturulması,
eşleştirme programları düzenlenmesi) ve pazarlama
iletişimfaaliyetlerinin (bölgesel marka yaratılması, ulusal ve
uluslararası fuarlara katılım, ortaktanıtım faaliyetleri vb.)
oluşturduğu kümelenme projesinin amacı mikro anlamda;
tarım sektörünün üretimden imalata, sertifikasyondan
ihracata, perakende satışından nihaitüketiciye kadar tüm
tarafları kapsayacak bir çalışma ile sektörün ulusal ve
uluslararasırekabet gücünü ve yenilikçilik kapasitesini
arttırmaktır. 
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Ͳ İl Özel İdaresi 


Ͳ İl Özel İdaresi 
Ͳ Amasya İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Taşova ilçesi
ͲDSİ
ƐƵůĂŶĂďŝůŝƌĂƌĂǌŝ
miktarının
artırılması 

<ƂǇ
değirmenlerini
canlandırma
ƉƌŽũĞƐŝ

ϳϰ

ϳϱ

ƌĂǌŝ
toplulaştırması
yapılmış tarım
ĂƌĂǌŝůĞƌŝŶŝŶ
artırılması

ϳϯ
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Ͳ ŝƌĂĂƚ
ϮϬϭϴͲ
Odaları (İl ϮϬϮϯ
ǀĞŝůĕĞůĞƌͿ
Ͳ Amasya İl
Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü

Ͳ ŝƌĂĂƚ
ϮϬϭϴͲ
Odaları (İl ϮϬϮϯ
ǀĞŝůĕĞůĞƌͿ
Ͳ Amasya İl
Gıda Tarım
ǀĞ
Hayvancılık
Müdürlüğü
Ͳ DƵŚƚĂƌůĂƌ

Ͳ dĂƉƵ^ŝĐŝů ϮϬϭϴͲ
Müdürlüğü ϮϬϮϯ
Ͳ DSİ

Küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş,
Ͳ Uygulaması devam eden
farklı yerlere dağılmış veya tarımiçin elverişsiz şekillerde
toplulaştırma
biçimlenmiş arazilerin; modern tarım işletmeciliği esaslarına çalışmalarının bitirilmesi
göre sulamahizmetlerinin getirilmesine en uygun bir şekilde
ͲϮϬϭϴͲ2023 yıllarınĚĂ
birleştirilmesi, şĞŬŝůůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝǀĞĚƺǌĞŶůĞŶŵĞƐŝ
yapılacak toplulaştırma
çiftçigelirlerinde önemli artışlar sağlayacaktır.
çalışmaları
İlimizde devam eden toplulaştırma çalışmalarının
ƐƺƌĚƺƌƺůŵĞƐŝďƺǇƺŬƂŶĞŵĂƌǌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
Kırsal kalkınma sadece tarımsal üretimin arttırılmasına
ͲKazandırılan köy
yönelik alınacak tedbirlerle değil aynı zamanda gelir
değirmeni sayısı
kaynaklarının tarım dışı faaliyetlerle çeşitlendirilmesine
bağlıdır. Korunmuş yerel mimari ve yerel üretim biçimlerinin
kültür turizmi bağlamında değerlendirilmesi ve yerel
halkların turizm sektöründen de pay alabilmesi bu
potansiyelin harekete geçirilmesine bağlıdır. 
Bu bağlamda köydeki değirmenlerin canlandırılması hem
gelir kaynaklarını artıracak hem de kırsal turizmin
geliştirilmesini sağlayacaktır. İldeki bu tarihiͲŬƺůƚƺƌĞů
mirasın canlandırılması adına mevcut durumlarının analiz
edilerek uygulamaya geçirilecek olanların desteklenmesi
bölgede gelişme sağlayacaktır.
Taşova ilçesi, su kaynağı en çok olan ilçe olmasına rağmen Ͳ^ƵůĂŶĂďŝůŝƌĂƌĂǌŝ
sadece arazilerinin sadece %21’i sulanabilir durumdadır.
miktarının 2023 yılı
ŝƚŝďĂƌŝǇůĞйϱϬǇĞ
Taşova ilçesinin tarım potansiyelinin daha verimli
çıkarılması
kullanabilmesi için sulanabilir arazi miktarının artırılması
ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͘
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Tarım fuarlarına Amasya İl Gıda Tarım ve
katılımın
Hayvancılık Müdürlüğü
sağlanması

ϳϳ

ͲÖzel İdare

ŽƌĂďŽǇ
ŐƂůƺŶƺŶƚƵƌŝǌŵ
ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶŝŶ
geliştirilmesi

ϳϲ



Ͳ Ziraat OdasıϮϬϭϴͲ
Ͳ mƌĞƚŝĐŝ
ϮϬϮϯ
ŝƌůŝŬůĞƌŝ

Ͳ ŽƌĂďŽǇ ϮϬϭϴͲ
Eğitim
ϮϬϮϯ
<ƺůƚƺƌǀĞ
Dayanışma
Derneği


Ͳ Kır restoranının
ƌĞƐƚŽƌĂƐǇŽŶƵŶƵŶ
yapılması 
Ͳ <ŽŶĂŬůĂŵĂŝĕŝŶ
bungalov sayısının 30’a
çıkarılması 

Tarımsal üretimde yeni gelişmelerin takibi ve yeni tarım
teknikleri uygulamalarının gözlemlenmesi amacıyla her yıl
önder çiftçilerin tarım fuarlarına katılımları sağlanacaktır.

ͲHer yıl fuarlara katılan
200 çiftçi ( 5 yılda 1000
ĕŝĨƚĕŝͿ

Boraboy Gölü’ nün gelişimi için turistleri ağırlayabilecek
konaklama imkânlarının geliştirilebilmesi, konaklama
ͲTesislerin işletmecilerine
imkânlarının artışıyla yeni turizmçeşitlerinin oluşması,
restoranların kaliteli hizmet vermesi ve geniş mekâna
ve çalışanların verilen
hizmet eğitimi
sahipolması, yol, su ve konaklama imkanlarının
durumlarında iyileştirilmelersağlanması turizm potansiyelini
artırarak kırsal kalkınmaya destek sağlayacaktır. 

Amasya’ nın alternatifĞŬŽƚƵƌŝǌŵǇĞƌůĞƌŝŶĚĞŶďŝƌŝƐŝŽůĂŶ
Boraboy Gölü, bünyesinde bulundurduğu
doğalgüzellikleriylegöz kamaştırmaktadır. Bunun yanı sıra
birçok turizm faaliyetini yapılabilecek donanıma sahiptir. 
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