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Yay�n �lkeleri 
samtim dergisi Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

taraf�ndan iki ayda bir olmak üzere y�lda 6 defa 
ç�kar�lan, tar�msal içerikli makalelerin 
yay�nlanaca�� bir dergidir. Bu dergide tüm
tarımsal konularda, ara�t�rma, derleme ve 
makaleler yay�nlanacakt�r. 

 
1. Yay�nlanacak olan makaleler ba�ka 

hiçbir yerde yay�nlanmam�� olacakt�r. 
2. Yay�nlanan her makalenin sorumlulu�u 

yazar(lar)�na aittir. 
3. Gönderilen makale yay�n kurulunca 

incelenecek, gerekli görüldü�ü takdirde 
anlam ve içeri�i de�i�memek kayd�yla 
gerekli düzeltmeler yap�ld�ktan sonra 
yay�nlanacakt�r. 

4. Makale yay�n s�ras� yay�n kuruluna 
geli� s�ras�na göre olacakt�r. 

5. Makalenin disket kayd� ile bir kopyas� 
yaz��ma adresine gönderilecektir. 

6. Yay�nlanan yaz�lardan dolay� 
yazar(lar)a telif hakk� ödenmeyecektir. 

7. Yay�nlanan makalenin yazar(lar)�na 5 
dergi gönderilecektir.

Yaz�m Kurallar� 
1. Dergi yay�n dili Türkçe’dir. Sadece 

Abstract ve Keywords k�s�mlar� �ngilizce 
olmal�d�r. Gerekti�inde teknik terimlerin 
Türkçe kar��l��� parantez içerisinde 
verilmelidir. 

2. Gönderilen yaz�lar Word 6.0 veya daha 
üzeri bir versiyonda, A4 boyutunda, 11 
punto, Times New Roman fontunda ve 1 
aral�kl� olarak yaz�lacakt�r. Makaleler 4 
sayfay� geçmeyecektir. 

3. Yazar(lar)�n ismi, ünvan� ve kurumu 
makale ba�l���n�n hemen alt�nda 
ortalanm�� bir �ekilde yaz�lacakt�r. 

4. Makalede kullan�lan kaynaklar metin 
içinde ilgili k�s�mda (soyisim, yay�n y�l�) 
esas�na göre, Kaynaklar k�sm�nda ise 
alfabetik s�raya göre yaz�lacakt�r. 

 
Reklam Fiyatlar� 

Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)  : 300.000.000 TL 
Arka Kapak (Renkli Yar�m Sayfa) : 150.000.000 TL 
Kapak �çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150.000.000 TL 
Kapak �çleri (Renkli Yar�m Sayfa) :   75.000.000 TL 
�ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) :   60.000.000 TL 
�ç Sayfalar (Renksiz Yar�m Sayfa) :   30.000.000 TL 
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SAMSUN TARIMINDA YEN� UFUKLAR 
Bir tar�m ülkesi konumunda bulunan ülkemizin her geçen gün bu alandaki etkinli�i kendini 

hissettirmekte ve pek çok ülkenin dikkatini çekmektedir. Gerek ürün çe�itlili�i gerekse tar�msal 
potansiyelin oldukça yüksek olu�u bu duruma olumlu etkide bulunmaktad�r. Ayr�ca ülkemizin bulundu�u 
co�rafi konum gere�i farkl� iklimleri içerisinde bar�nd�rmas�na paralel olarak dünyan�n farkl� yörelerinde 
yeti�tirilen pek çok bitkinin ülkemizde de yeti�mesi en önemli kazan�mlar�m�zdand�r. Ülke tar�m�n�n bu 
konumda bulunmas�na paralel bir �ekilde Samsun tar�m� da son y�llarda yeni aray��lara ba�l� olarak yeni 
ürünlere yönelmi�tir. F�nd�k Alanlar�n�n Daralt�lmas� Projesi kapsam�nda il tar�m�n�n yeniden 
yap�lanmas� süreci h�zlanm�� ve Alternatif Ürün Projesi çerçevesinde yeni ürünlerin (örtüalt� sebze, 
standart ve bodur meyve, soya, kanola ve ayçiçe�i vs) yeti�tiricili�ine zemin haz�rlanm��t�r. Bu gün ülke 
tar�m�na yeni kazand�r�lan bir çok bitkinin yeti�tiricili�inin Samsun ko�ullar�nda da yap�labilir olmas� 
ilimizin �ans�n� art�rmaktad�r. Ayr�ca örtü alt� tar�m� ile meyvecili�in yayg�nla�mas�yla birlikte Samsun 
tar�m� önemli bir ivme kazanacakt�r. 

Samsun tar�m�nda ortaya ç�kan geli�melerin ilimiz çiftçilerine tan�t�lmas� da büyük bir önem arz 
etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli 
ziraatt�r. Bunun içindir ki tar�mda kalk�nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yay�lacak 
programl� ve pratik çal��malar bu amaca ula�may� kolayla�t�racakt�r.” sözünde belirtti�i gibi tar�m 
te�kilatlar�n�n yapt�klar� ve yapacaklar� çal��malar� ilgililere aktarmas� için etkin bir yay�n çal��mas�na 
gereksinim vard�r. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü taraf�ndan ç�kar�lan ve Samsun tar�m�nda yeni ufuklar 
açacak olan samtim dergisinin bu geli�im sürecine önemli düzeyde etki edece�i kesindir. Ayr�ca bu dergi 
Samsun tar�m� ve geli�imi konusunda teknik elemanlar�n bilgi al��veri�inde bulunmas�na da katk� 
sa�layacakt�r. Bu nedenden dolay� Samsun Tar�m �l Müdürlü�ünü tebrik eder, çal��malar�nda ba�ar�lar 
dilerim. 

Ülkemiz ve Samsun tar�m�n�n daha ça�da� düzeye gelmesi ve yeni y�l�n bereketli olmas� 
dile�iyle... 

 
Mustafa DEM�R 

Samsun Valisi 
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AÇLI�A KAR�I ULUSLARARASI DAYANI�MA 
 

Mebrure ERENER 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
Her y�l 16 Ekim günü Birle�mi� Milletler G�da 

ve Tar�m Örgütü, 1945 y�l�ndaki bu kurulu� günü 
an�s�na Dünya G�da Gününü kutlamaktad�r. Bu y�l�n 
Dünya G�da Günü / Tele G�da temas� olan Açl��a 
Kar�� Uluslararas� Dayan��ma, açl�k sorunu ile 
ilgilenen tüm taraflar� ortak bir çaba etraf�nda 
güçlerini birle�tirmeleri için eyleme ça��rmaktad�r. 

Açl�k tek ba��na olu�an bir olgu de�ildir. 
Yoksulluk, sava�, çevresel bozulma ve ayr�mc�l�k 
gibi insano�lunun ba��na bela olan di�er birçok 
felaketin hem nedeni hem de sonucudur.  

Açl�k yaln�zca bireylerin hayat�n� ve ümitlerini 
azaltmakla kalmaz, uluslar�n bar�� ve refah düzeyini 
de bozar. Yap�lan ara�t�rmalar açl���n ve besin 
maddesi azl���n�n çocuklar�n ö�renme kapasitesinde 
%10’a varan azalmaya neden oldu�u ve yaln�zca bu 
durumun kalk�nmakta olan ülkelerde 128 milyar 
dolar verimlilik kayb�na yol açt���n� göstermi�tir.  

Açl���n di�er problemlerle yak�n ili�kisi olmas� 
nedeniyle ortadan kald�r�lmas� insano�lunun maruz 
kald��� di�er bir çok sorunun da azalt�lmas�na ve 
ortadan kald�r�lmas�na katk�da bulunacakt�r. Örne�in 
üzerinde açl�k bulunmayan bir Dünya muhtemelen: 

� A��r� yoksulluk olmayan bir dünya 
olacakt�r. 

� G�da da��t�m�nda a��r� adaletsizlik 
nedeniyle olu�an refah a��r�l��� 
bulunmayan bir dünya olacakt�r. 

� Sava� olmayan bir dünya olacakt�r. 
� Yayg�n biçimde çevresel bozulmaya 

u�ramam�� bir dünya olacakt�r. 
� Cinsiyet veya etnik kökenli adaletsizlik 

bulunmayan bir dünya olacakt�r. 
Açl��� ve g�da güvencesizli�ini sona erdirmek 

yaln�zca daha fazla g�da üretmek de�ildir. Dünyada 
herkesi yeterince besleyebilecek kadar g�da 
üretebilmektir, yeter ki e�it biçimde da��t�labilsin. 
Ama böyle olmamaktad�r. Burada eksik olan siyasi 
iradedir. Birçok ülke açl�kla mücadele için sözlü 
taahhütlerde bulunmu�, ancak çok az� yeterince ve 
istenen ölçüde çal��ma yapm��t�r. �nsanlar�n açl���n 
ve yoksullu�un üstesinden gelebilmelerine imkan 
sa�lamak için politika ortam�n�n olu�turulmas�, 
finansman yarat�lmas� ve programlar uygulanmas� 
amac�yla ülkelerin daha fazla çal��mas� 
gerekmektedir. Bu nedenle, küresel toplum Açl��a 
Kar�� Uluslararas� Dayan��ma içerisinde birlikte 
çal��maya karar vermi�tir. 

Bir dayan��ma, ortak bir amac� gerçekle�tirmek 
üzere gerekli olan gücü kazanabilmek için farkl� 
gruplar�n güçlerini bir araya getirir. Böyle bir 
dayan��man�n olu�turulmas� g�da üretici ve 
tüketicilerinden uluslararas� kurulu�lara, özel 
firmalardan, bilim adamlar�ndan ve 
akademisyenlerden bireylere, dini gruplara ve sivil 
toplum kurulu�lar�na kadar tüm taraflar�n uyum 
içerisinde çal��mas�n� öngörmektedir. 

 

 
 

Dayan��ma, açl�kla mücadele için yeni 
mekanizmalar�n olu�turulmas�n� öngörmemektedir. 
Önemli konferanslar hükümetler ve uluslar aras� 
kurulu�lar aras�ndaki deste�i harekete geçirmi� ve 
izlenecek yol üzerine aç�k hedefler belirtmi�tir. 
Kalk�nma çal��malar�na taraf bir çok ki�i ve kurulu�, 
zamanla do�rulu�u kan�tlanm�� teknikleri, beslenme 
ve gelir artt�r�c� çal��malarda kullanmaktad�r. 

Dayan��ma içerisinde tüm taraflar�n bir rolü 
bulunmas�na ra�men amaçlara ula�mada esas 
sorumluluk ülke ve ülke halk�na dü�mektedir. Her 
ülke kendi yasama organlar� vas�tas�yla ulusal 
hedeflerini belirlemeli ve açl��� hedef alan 
programlar�n uygulanmas�n� içerecek �ekilde ileriye 
yönelik ad�mlar� ortaya koymal�d�r.  

Dünya g�da üretiminin bol oldu�u bu zamanda 
840 milyondan fazla insan�n aç olarak kalmas� kabul 
edilemez. Bu y�lki Dünya G�da Günü temas� olan 
Açl��a Kar�� Uluslararas� Dayan��ma daha fazla 
çal��ma yap�lmas� için bir ça�r�d�r. Dünya 
vatanda�lar�n�n en temel hakk� olan açl�ktan ar�nm�� 
olma hakk�n� garanti alt�na alma bak�� aç�s�yla 
küresel ortakl�k kavram�n� birlikte ele alarak, onu 
gerçek hale getirmeliyiz. 
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ORGAN�K TARIM 
 

Tufan AYDIN 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
Dünya nüfusu 6 milyar�n üzerindedir ve h�zla 

artmaya devam etmektedir. Bu nüfusun yeterli ve 
dengeli düzeyde beslenebilmesi için geleneksel tar�m 
yöntemlerinden vazgeçilerek yeni aray��lar içine 
girilmi�, de�i�ik yöntemler denenmektedir. 
Ara�t�rmalarda daha k�sa sürede, daha yüksek 
kalitede ve daha fazla miktarda ürüne ula�mak 
amaçlanm��t�r. Ancak bu yeni yöntemler beraberinde 
insan sa�l��� için önemli g�da problemini de 
beraberinde getirmi�tir. Özellikle geli�mi� ülkelerde 
insanlar�n bu konuda giderek bilinçlenmesi ve do�ala 
dönü� e�ilimi ile birlikte, sa�l�kl� beslenmeye olan 
duyarl�l���n artmas�yla g�da güvenli�ini sa�lama daha 
fazla önem kazanmaktad�r. Buradan yola ç�k�larak 
Organik Tar�m modeli geli�tirilmi�tir. 

 
Organik Tar�m�n Özellikleri 

• Bitkisel veya  hayvansal üretimi, do�an�n 
dengesini bozmadan yapmak amac�yla uygun 
ekolojilerde, yapay kimyasal girdi kullanmadan, 
sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve 
organik kökenli girdiler kullan�larak yap�lan bir 
tar�m �eklidir. 

• Modern tar�mdan farkl� olarak ekstansif sistemdir. 
• Verim modern yöntemlere göre daha dü�üktür. 
• Organik tar�m, birden çok ürünün bir arada 

yeti�tirilmesi yani polikültür yeti�tiriciliktir.  
• Modern yeti�tiricilikte ise tek ürün (mono kültür) 

modeli hakimdir.  
• Organik tar�m yapan i�letmelerde enerji 

dönü�ümü ve kendine yeterlilik esast�r. 
• Yani üretimde kullan�lan girdilerin öncelikle 

i�letme içerisinden sa�lanmas� hedeflenir. 
• Bu nedenle i�letmelerde hayvansal ve bitkisel 

üretim bir arada yap�lmal�d�r. 
 

Organik Tar�mda, 
• Üretilen ürünler tescilli ürünlerdir. 
• Organik olduklar� onaylan�r ve tescil edilir. 
• Organik oldu�u tescil edilmi� ürünlerin etiketinde  

organik oldu�u yaz�l�d�r. 
• Organik ürünlerde verim daha dü�üktür. 
• Ürünün sat�� fiyat� daha yüksektir. 

 
Organik Tar�m, organik sistemde hatal� 

uygulamalar sonucu kaybolan do�al dengeyi yeniden 
kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim 
sistemlerini içermekte olup, esas itibariyle sentetik 
kimyasal ilaç ve gübre kullan�m�n�n yasaklanmas�n�n 

yan�nda, organik ve ye�il gübreleme, münavebe, 
topra��n muhafazas�, bitkinin direncini artt�rma, 
parazit ve predatörlerden yararlanmay� tavsiye eden, 
bütün bu olanaklar�n kapal� bir sistemde 
olu�turulmas�n� talep eden, üretimde miktar art���n�n 
yan� s�ra ürünün kalitesinin de yükselmesini 
amaçlayan bir üretim �eklidir. Organik Tar�m; en 
disiplinli, en kararl� ve sürdürülebilir tar�m �eklidir. 

 
Felsefesi 

• Organik sistemin korunmas� ve bozulan dengenin 
yeniden tesisi. 

• Organik sistem içinde ya�ayan canl�lar aras�nda 
bozulan ili�kilerin yeniden güçlendirilmesi. 

• Organik sistem içinde ya�ayan canl�lar�n 
sa�l���n�n korunmas� ve sa�l�k tehditlerinin 
ortadan kald�r�lmas�. 

• Üretimde kantite yerine kalitenin art�r�lmas� ve 
g�dalar�n do�al aromalar�n�n korunmas�. 

• Organik sistemin korunmas� çerçevesinde, 
yüklendi�i ortak sorumluluklar nedeniyle insan�n 
insanla ili�kisinin güçlendirilmesi. 

 
Amac� 

� Toprak ve su kaynaklar� ile havay� kirletmeden 
çevre, bitki, hayvan ve insan sa�l���n� korumak. 

� Bitkisel üretimle birlikte ele al�narak, tar�msal 
üretim sistemleri dengesinin olu�mas�na katk�da 
bulunmal�, biyolojik çe�itlili�i te�vik etmek. 

� Topra��n biyolojik ve minorolojik yap�s�n� 
korumak. 

� Eksilen organik maddeyi yeniden kazand�rmak. 
� Çölle�me batakla�may� önlenmek. 
� Toprak verimlili�ini uzun dönemde korumak ve 

geli�tirmek. 
� Do�al floray� ve faunay� korumak. 
� Genetik çe�itlili�i devam ettirmek. 
� Toprak/insan, toprak/bitki-hayvan, insan/bitki 

hayvan aras�ndaki ili�kilerini güçlendirmek. 
� Tar�mdan kaynaklanan her türlü kirlili�i önlemek. 
� Sentetik kimyasal girdilerin, toprak üstünde 

ya�ayan canl�lar�n (bitki, hayvan, insan) sa�l��� 
üzerinde yaratt��� tehditleri ortadan kald�rmak. 

� Do�aya hükmeder biçimde de�il, do�a ile uyum 
içinde çal��mak. 

� Tar�msal üretimde mümkün oldu�u kadar bölgesel 
kaynaklar� kullanmak. 

� Maksimum de�il yeter miktarda ve yüksek kaliteli 
g�da üretmek. 



samtim 

�lkeleri 
� Bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yaparak, 

birbirlerinin girdilerini kullanmak suretiyle 
kar��l�kl� desteklenmesini sa�lamak 

� Üreticilere güvenli bir çevrede çal��ma ve yeterli 
gelir sa�lamak 

� Tar�msal üretimin sosyoekonomik ve organik 
boyutunu birlikte dü�ünerek, sürdürülebilir 
kalk�nma ve sosyo ekonomi yaratmak 

 
Sistemi 

� Denetim alt�nda oldu�undan kurallar çi�nenmez. 
� % 50 güven, % 50 denetim kural�yla ba�lan�r. 
� Güven azal�rsa denetim artar. 
� Kontrollerin önem kazand��� bir durumda 

Türkiye’de Organik Tar�m Kontrollerinde 
Kar��la��lan Sorunlar ön plana ç�kmaktad�r. 

� Türk üreticisi organik tar�m metoduna oldukça 
yabanc�d�r. Örne�in organik zeytin, incir veya 
kay�s� yeti�tiricili�i yapan bir üretici, kendisinden 
sat�n al�nacak organik ürünün sadece zeytin, 
kay�s� ve incir olaca��n� dü�ünüp ayn� parselde 
yeti�tirdi�i sebzelere kimyasallar 
uygulayabilmektedir. Bu durumda üretici 
e�itiminde dan��manlara çok i� dü�mektedir. 

� Üreticilerin kay�t tutma al��kanl�klar� olmad��� 
için, kontrol kurulu�unun her ziyaretinde arazi 
büyüklükleri ve a�aç say�s� konusunda sürekli 
de�i�en bilgiler vermektedirler. 

� Organik tar�m felsefesinde, üreticinin tüm 
parsellerinde organik üretim uygulamas� 
beklenmektedir. Oysa ülkemizde üreticilerimizin 
bir veya iki parselinde organik üretim 
yap�lmaktad�r. Bu durum üreticinin entansif tar�m 
uygulad��� parsellerden elde etti�i ürünler, 
organik ürünlerin kar��ma riskini yüksek 
k�lmaktad�r. 

� Kültürel yap� itibar�yla miras yoluyla parçalanm�� 
küçük arazilerde üretim yap�lmas� ve bunlar�n 
kom�u arazilerle aras�nda yeterli mesafenin 
olmamas�, hastal�k ve zararl�lar aç�s�ndan 
enfeksiyon riskini kolayla�t�rd��� gibi kontrolleri 
de güçle�tirmektedir. 

� Genellikle üreticilerde tar�msal i�letme planlar� 
bulunmamakta veya Tapu Kadastro 
Müdürlüklerinden çok zor temin edilmektedir. Bu 
durumda kontrolör habersiz ziyaretlerde araziyi 
bulmak için çok zaman kaybedebilmektedir. 

 
Gerek bu sorunlar�n a��lmas�nda merkezden 

yap�lmas� zorunlu olan denetlemelerin 
kolayla�t�r�lmas� amac� ile, gerekse organik ürünlere 
ili�kin yönetmeli�in revize edilerek ulusal mevzuata 
uyarlanmas� ve kurumsal altyap� çerçevesinde ve k�sa 
vadede Tar�m �l Müdürlüklerinde “Organik Tar�m 
Birimleri” kurulmas� planlanmaktad�r. 

 

VARIOLA OVINA (KOYUN Ç�ÇE��) 
 

Süleyman DURMU� 
Veteriner Hekim 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Koyunlara özel koltuk ve kuyruk alt� 
derisinde küçük çiçek lezyonlar�n�n olu�mas� ile 
karakterize bula��c� viral hastal�kt�r. A��r seyretti�i 
durumlarda genç hayvanlarda ölümler görülür. 

Hastal���n etkeni bir virüstür. Virüs derinin 
epitel hücrelerinde bulunur. Yay�lma direkt olarak 
meydana gelir. Solunum yoluyla, derinin 
kabuklar�yla, hastal�k etkenlerinin vücuda girip 
yay�lmaya ba�lad��� dönemlerdeki kan nakilleri ile 
kolayca bula��r. Çiçek virüsü akci�erlerde, yemek 
borusu mide ve ba��rsak kanal�nda olu�an kabarc�klar 
içinde de bulundu�undan koyunlar burun ak�nt�s� , 
solunum havas� salya ve sütle virüsü d�� ortama 
ç�kar�rlar. Virüs di� ortama oldukça dayan�kl�d�r. 
Hastal�kl� sürülerin kald��� karanl�k ve serin ah�rlarda 
2 y�l, meralarda ise 2 ay süre ile canl� kal�r. Do�rudan 
güne� �����nda k�sa sürede etkisiz hale gelir. 

 
Kuzularda hastal�k a��r seyreder. Belirgin bir 

dü�künlük, bitkinlik yüksek ate�, göz ve burun 
ak�nt�s� görülür. Kuzularda k�ls�z bölgelerde tipik 
çiçek belirtileri olu�madan sindirim, solunum ve 
ürogenital sistemlerde çiçek lezyonlar� olu�abilir. 
Kuzulardaki ölüm oran� %50’ye kadar ç�kabilir. 

Ergin koyunlarda hastal�k daha hafif 
seyreder. Hayvanlar�n koltuk alt�, kuyruk alt� 
bölgelerinde çiçek lezyonlar� görülür. Deride önce 
k�zart� meydana gelir. Bu k�zart�lar�n ortas� çukurla��r 
ve içleri dolarak küçük kesecikler olu�ur. Daha sonra 
bu olu�umlar çiçek lezyonlar�na dönü�ür. Derinin 
yünsüz bölgelerinde burun deli�i çevresinde, 
dudaklarda, gö�üs alt�, kuyruk alt� ve memelerde 
lezyonlar görülür. A��zda olu�an lezyonlar hayvan�n 
yeme içmesine engel oldu�u gibi salya miktar�n�n 
artmas�na da sebep olur. Kabart�lar�n ç�kmas�yla 
beraber yükselmi� olan ate� dü�meye ba�lar. A��r 
seyreden vakalarda ilk lezyonlar�n görülmesinden bir 
hafta sonra ölümler görülür. 

Çiçek hastal���ndan korunman�n en kolay ve 
en ucuz yolu hayvanlar�n a��lanmas�d�r. A�� 
yurdumuzda haz�rlanmakta olup a��lamadan 15 gün 
sonra ba����kl�k meydana gelir ve 6 ay süre ile 
hastal��a kar�� koruma sa�lar. 
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GÜBRE DEPOLARINDA ARANAN ÖZELL�KLER 
 

Sezgin ÜSTÜNDA� 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
Tar�m�n vazgeçilmez unsurlar�ndan olan 

gübrelerin saklanma ko�ullar�n�n nas�l olmas� 
gerekti�i önemli bir olgudur. Bu husus 
25.04.2002 tarih ve 24736 say�l� Resmi Gazetede 
yay�mlanan “Kimyevi Gübre Denetim 
Yönetmeli�i” ve Bakanl���m�z�n 2002/1 ve 
2002/2 say�l� genelgelerine göre, düzenlenmi� 
olup a�a��da belirtilen depo özelliklerine 
uyulmas� gerekmektedir. 
 

Kimyevi Gübre Depolar�n�n Özellikleri 
1. Kimyevi gübreleri toptan ve perakende satan 

da��t�c�lar�n ve bayilerin depolar�nda taban 
zemini beton ve üzerinde ah�ap �zgara olmal� 
ve kimyevi gübreler nemden korunmal�d�r. 

2. Depolar patlay�c� ve yan�c� maddelerin imal 
edildi�i ve sat�ld��� yerlerden uzak olmal�d�r. 

3. Depo olarak kullan�lan yerin üzeri ya��� ve 
s�cakl��a kar�� korunmu� olmal�d�r. 

4. Depo camlar� y��ma yüksekli�inin üzerinde 
olmal� ve muntazam havaland�rma 
sa�lanmal�d�r. 

5. Depo y���n yüksekli�i altta kalan 
ambalajlardaki gübrelerin fiziksel özelliklerini 
bozmayacak �ekilde olmal�d�r. Kimyevi 
gübrelerde y���n yüksekli�i 15 çuval� 
geçmeyecek �ekilde olmal�d�r. 

6. Bünyesinde %28’den fazla Amonyum Nitrat 
ihtiva eden gübrelerin depoland��� yerlerde 
a�a��daki ilave �artlar aran�r; 

 
a. Torbal� gübre y���n yüksekli�i kiri�, saçak 

veya ayd�nlatma teçhizat�ndan en az 1 
metre a�a��da olmal�d�r. Ayr�ca acil 
durumlarda yard�m sa�lamas�na yönelik 
olarak y���nlar�n aras�nda en az 1 metre 
geçi� mesafesi bulunmal�d�r. 

b. Bu tür gübreler, gübre d���nda her hangi bir 
madde ile beraber depolanmamal�d�r. 
Bununla beraber Kalsiyum Amonyum 
Nitrat (CAN) ve kireç ta�� gibi maddelerle 
biti�ik depolanabilir. 

c. Ah�ap, metal ve plastikten yap�lm�� 
�zgaralar uygun dirençte iseler 
kullan�m�nda sak�nca yoktur. 

d. E�er ayn� binada ÜRE gübresinin de 
depolanmas� da söz konusu ise ürenin 
yang�n an�nda veya herhangi bir anda 
Amonyum Nitrat bazl� gübrelerle ili�i�i 
kesilmelidir. 

e. Torbas� hasar gören kimyevi gübreler 
y���ndan ayr�lmal� gerekirse torbalanarak 
y���na dahil edilmelidir. 

f. Yabanc� maddeler kar��an gübreler di�er 
gübrelerden ayr�lmal�d�r. Bu tür gübreler 
kullan�c�lar bilgilendirilmek suretiyle 
tar�msal üretimde kullan�labilir. Ayr�ca 
Amonyum Nitrat bazl� gübreler 
kanalizasyonlara veya su kanallar�na 
kar��t�r�lmamal�d�r. 

g. Depoda “Sigara �çilmez” ve “Ate�le 
Yakla�may�n�z” levhalar� kolayca 
görülebilecek yerlere konulmal�d�r. 

h. Depoda görevli personel bu gübrelerin 
patlay�c�l�k özellikleri ile ilgili olarak 
bilgilendirilmeli ve depolarda mutlaka 
yang�n söndürücü bulundurulmal�d�r. 

 
Piyasa denetimlerinde yukar�da s�ralanan 

depolama �artlar�na uygunsuzlu�un tespiti 
halinde, Üretici/Da��t�c�, Toptan ve Perakende 
sat�� yapan ki�i ve kurulu�lar� depolama 
�artlar�n� düzeltmesi için yaz�l� olarak uyar�r. 
Depolama �artlar� uygun olmad���n�n tespiti 
halinde yasal i�lem yap�larak ilgili ki�i ve 
kurulu�lar�n üretim ve sat��lar� durdurularak para 
cezas� uygulan�r. 
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DE�ERL� B�R ARI ÜRÜNÜ : ARI ZEH�R� * 
 

Dr. Ali KORKMAZ 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

1. Giri� 
Dünya üzerindeki pek çok böcek türü 

içerisinde sadece çok az bir k�sm� i�ne ve i�neleme 
s�ras�nda zehir bo�altmaya dayal� savunma 
yetene�ine sahiptirler. Kar�ncalar, yaban ar�lar� ve bal 
ar�lar�n� içeren Hymenoptera tak�m�n�n di�ileri 
i�neleyebilir. ��ne abdomenin son k�sm�ndad�r. 

Zehir salg�layan pek çok öldürücü böcek 
genellikle ya vücutlar�n� zehirle örter, ya da zehri 
püskürtür, yara olu�turarak yara içine zehri salg�lar 
veya i�ne/a��z parçalar� yolu ile zehri bo�alt�r. Zehir 
bireysel veya koloni savunmas�nda kullan�l�r. Fakat 
av� öldürmek veya yavru beslenmesi için av� 
k�m�ldamaz halde b�rakmak için de kullan�l�r. 

Bal ar�s� zehiri i�çi ar�lar�n i�ne parçalar� ile 
ili�kili olan iki bez taraf�ndan salg�lan�r. Üretimi 
ergin ar� ya�am�n�n ilk iki haftas�nda artar ve bal 
ar�s�n�n kovan savunmas� ve tarlac�l�k görevlerine 
ba�lad��� zaman en üst noktaya eri�ir. Ar� 
ya�land�kça miktar� azal�r. Kraliçenin zehir üretimi 
gözden ç�km�� di�er ana ar�larla dövü�mesi ve onlar� 
yok etmesi için ç�k��ta en üst düzeydedir. 

Ar� i�neledi�i zaman zehir kesesindeki 0.15-
0.3 mg zehrin tamam�n� bo�altamaz (Schumacher ve 
ark, 1989). Ar� bir hayvan� soktu�u zaman i�nesi ile 
birlikte zehir kesesi, kaslar� ve sinir merkezini 
kaybeder. Bu sinir ve kaslar zehirin bo�altma i�lemini 
zehir kesesi bo�al�ncaya kadar devam ettirir. 
Vücudunun önemli oran�n�n kaybeden ar� ölür. 

Ergin bir insan için öldürücü doz (LD50), 
vücut a��rl���n�n her bir kilogram� ba��na 2.8 mg´d�r. 
Örne�in 60 kg a��rl���nda bir ki�inin toplam 168 mg 
ar� zehiri ald���nda hayatta kalma �ans� %50´dir 
(Schumacher ve ark, 1989). Farz edelim ki her bir ar� 
bütün zehiri bo�altt� ve i�neler hemen ç�kar�lmad�. 
Bu durumda 600 i�ne bir ki�i için öldürücü olabilir. 
Bu sebepten i�nenin hemen ç�kar�lmas� önemlidir. 
Pek çok insan ölümü alerjik reaksiyona neden olan, 
bir veya birkaç ar� i�nesiyle olu�ur. Kalp durur, a��z 
veya boyun çevresinde �i�me olu�ur. 

Küçük dozlarla kullan�lmakla birlikte ar� 
zehiri pek çok hastal���n tedavisinde yarar 
sa�layabilir. Tedavi edici bu de�eri pek çok eski 
uygarl�kta bilinmekte idi. Bugün de ar� zehiri insan 
ve veteriner ilac� olarak kullan�lmaktad�r. 

 
2. Bal Ar�s� Zehirinin Fiziksel Özellikleri 
Bal ar�s� zehiri aç�k renkte, kokusuz ve su 

gibi bir s�v�d�r. Mukoz membran ve göze bula�t���nda 

yanmalara ve yang�lara yol açar. Kuru zehir aç�k sar� 
renk al�r. Baz� ticari preparatlar ise kahverengidir. Bu 
duruma baz� zehir proteinlerinin oksidasyonu neden 
olur. Zehir, toplanmas� esnas�nda buharla�ma yoluyla 
kolay kaybolan bile�ikler içermektedir. 

 
3. Bal Ar�s� Zehirinin Yap�s� 
Bal ar�s� zehirinin kompozisyonu üzerine çok 

fazla say�da ara�t�rma yürütülmü�tür. Bile�iklerin 
tan�nmas� ve izolasyonu 1950 ve 1960'larda 
yap�lm��t�r. Piek (1986) i�ne parçac�klar�, zehir 
toplama, ar� zehirinin farmakolojik etkileri ile allerji 
konusunda baz� çal��malar bildirmektedir. Zehirin 
%88'i sudur. Glukoz, fruktoz ve fosfolipid yap�lar 
ar�n�n kan�nda bulundu�u gibi zehirde de 
bulunmaktad�r (Crane, 1990). Çe�itli enzimler, 
peptidler ve aminleri içeren en az 18 farmakolojik 
aktif bile�en tan�mlanm��t�r. Çizelge 1'de bile�enlerin 
listesi verilmektedir. Di�er Apis türlerinden elde 
edilen zehirler de benzer yap�dad�r. Çe�itli �rklardan 
elde edilen zehirlerde oldu�u gibi her bir tür içinde de 
birbirinden farkl�l�klar bulunmaktad�r. Apis cerana 
zehirinin toksisitesi Apis mellifera zehirinden iki kat 
daha yüksek bildirilmektedir (Benton ve Morse, 
1968). 

 
Çizelge 1. ��çi Bal Ar�s� Zehirinin Yap�s� 

Yap�lar Bile�en 
Kuru Zehirde 

(%)a 
Kuru Zehirde 

(%)b 
Fosfolipaz A2 10-12 10-12 
Hyalüronidaz 1-3 1.5-2.0 
Fosfomonöstraz asit - 1.0 
Lizofosfoipaz - 1.0 

Enzimler 

�-glukozidaz - 0.6 
Mellitin 50 40-50 
Apamin 1-3 3 
MCD 1-2 2 
Secapin 0.5-2.0 0.5 
Procamin 1-2 1.4 
Adolapin - 1.0 
Proteaz inhibitör - 0.8 
Tertiapin 0.1 0.1 

Di�er 
Protein ve 
Peptidler 

Küçük peptidler 13-15 - 
Histamin 0.5-2.0 0.6-1.6 
Dopamin 0.2-1.0 1.13-1.0 

Fizyolojik 
Aktif 

Aminler Noradrenalin 0.1-0.5 0.1-0.7 
�-aminobütirik asit 0.5 0.4 Aminoasit �-aminoasitler 1 - 

�ekerler Glukoz+Fruktoz 2 - 
Fosfolipit  5 - 

Uçucu 
Bile�ikler  4-8 - 

a Dotimas ve Hider, 1987 b Shipolini, 1984 
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4. Zehirin Fizyolojik Etkileri 
 
4.1. Do�rulanmam�� Etkiler 
Ar� zehiri uzun y�llard�r geleneksel t�pta baz� 

romatizma rahats�zl�klar�nda kullan�lmaktad�r. Baz� 
bal ar�s� türleri aras�nda farkl�l�k olmakla birlikte Apis 
dorsata ve Apis cerana (Krell, 1992) zehiri 
romatizma tedavisinde ba�ar�yla kullan�lmaktad�r. 

Zehirin yararlar�n�n listesi hayvanlarda 
oldu�u gibi insanlarda da oldukça uzundur. Benzer 
hastal�klar�n tedavisinde birkaç hasta ile denenmi� 
olsa da bildirilen tedavilerin ço�unlu�u bireyseldir. 
Ar� zehiri uygulamalar� ya�am �eklinde veya 
beslenmede de�i�ikliklerle birlikte yap�lmaktad�r. 
Bildirilen klinik testler Bat� standartlar�ndaki çift-kör 
plesabo testlerinden farkl� olarak genellikle çok az 
özen gösterilen metotlarla yürütülmektedir. Pek çok 
hasta pozitif sonuç vermekte ve ba�ar�l� 
uygulamalar�n ço�u t�bbi ve cerrahi uygulamalar 
ba�ar�s�z olduktan sonra görülmektedir. Bununla 
birlikte bat� t�bb�nda bu sonuçlar� kabul etmek veya 
bat� t�p standartlar�na göre ar� zehiri uygulamalar�n� 
denemek için bir direnç vard�r. Çizelge 2'de 
listelendi�i gibi ar� zehiri tedavisi ile iyile�en veya 
geli�enlerde oldu�u gibi hastal�k ve problemler hasta 
veya doktorlar taraf�ndan bildirilmektedir (Bee Well, 
1993). Bu liste uygulamalar için öneri de�ildir. 

 
Çizelge 2. Sa�l�k Problemi ve Hastal�klar�n Listesi 
Artrit Multiple sclerosis Adetöncesi sendromu 
Epilepsi Bursitis Ligament hasarlar� 
Mastitis Kanserin baz� tipleri Bo�az a�r�s� 
Kronik a�r� Migren Asthma 
Nevroz Rinosinüzit Endoarteriosis 
Therosclerosis Polyneuritis Radicultitus 
Neuralgia Endoarthritis Malaria 
Myositis Tropical ulcers Iritis 
Ba����kl�k uyar�c� Arter geni�lemesi Kolesterolü azalt�c� 
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4.2. Bilimsel Etkiler 
Son yetmi� y�l içerisinde insan ve 

hayvanlarda ar� zehirinin çe�itli etkileri ile 
kompozisyonu hakk�nda 1700'den fazla bilimsel 
yay�n yap�lm��t�r. Bu yay�nlar�n önemli bir 
ço�unlu�u Do�u Avrupa ve Asya'dan gelmektedir. 
Bunlar�n ço�unlu�u enzimlerin uyar�lmas� veya bloke 
edilmesi, toksisite, membran y�k�m� gibi bireysel 
bile�enlerin fizyolojik etkileri ve özel yerlerini 
gösterme üzerine yo�unla�m��t�r. Bu durum alerjik 
reaksiyonlar�n pek ço�undan sorumlu olan maddeler 
ve izole edilen zehir bile�enlerinin fizyolojik 
etkisinden sonra ortaya ç�kan prosesleri anlamam�z� 
art�rm��t�r. Bu olay bal ar�s� zehirinin tedavi edici 
önemine ba�l� olarak artan iddialar�n do�rulu�unu 
kan�tlamaya bir miktar katk� sa�lam��t�r. 

Köpeklerde ve ratlarda ar� zehiriyle yap�lan 
çal��mada melittin ve apamin plazma kortisolu 
art�rm��t�r. Çe�itli di�er argümanlarla birlikte ar� 

zehirinin tedavi edici özelli�inin pek ço�u ilaç 
kortizonuna benzer yolla vücut enzimi ve ba����kl�k 
sistemini uyarmas� �eklinde çal��abilir. Kortizon pek 
çok hastal���n tedavisinde kullan�lmakta ancak 
istenmeyen yan etkileri de bilinmektedir. Melittin, 
zehirdeki di�er bireysel bile�iklerin de yapt��� gibi 
toksik yan etki de ortaya ç�karabilir. Tam ar� zehiri 
uyguland���nda alerjik hastalar�n d���nda yan etki 
görülmemi�tir (Broadman, 1962). 

 

 
 
Ar� zehirinin antienflamatuar etkisi en iyi 

çal���lan bir konu olup bu olaya etki eden çe�itli 
mekanizmalar literatürde defalarca tan�mlanm��t�r 
(Kim, 1989). Nörotoksik zehir bile�enlerinin, 
epileptik hastalar için potansiyel yarar oldu�u 
gösterilmi�tir. Ar� zehirinin koruyucu de�eri ve x 
���nlar�n�n tehlikeli ve letal etkilerine kar�� melittin 
ara�t�r�lm��t�r (Shipman ve Cole, 1967). Bu sonuçlar 
hakk�nda bat� t�p kurulu�lar� taraf�ndan do�rulu�unu 
kan�tlamak için etkinlik testlerini içeren klinik 
çal��malar yürütülmemi�tir. Bununla birlikte pek çok 
t�p doktoru alerjik reaksiyonlara kar�� hastalar� test 
ettikten sonra bu tehlikesiz uygulamalarla deneme 
yapmaktad�rlar. Son zamanlarda Amerikan Apiterapi 
Birli�i ve üyeleri taraf�ndan yo�un çabalardan sonra 
birkaç Bat� Avrupa ülkesi ve ABD'deki ulusal 
enstitüler ar� zehiri tedavisinin klinik ve geni� ölçekte 
testlerle baz� yararlar� oldu�unu göstermi�tir. 

 
5. Zehirin Bugünkü Kullan�m� 
Ar� zehirinin yasal olarak t�bbi kullan�m� 

sadece Bat� Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 
ar� zehirine alerjik reaksiyonu olmayan ki�ilerde 
kabul edilmektedir. 1980'lerden beri saf ar� zehiri 
zehire duyars�z insanlarda kullan�lmaktad�r. Do�u 
Avrupa ve pek çok Asya ülkesinde ar� zehiri geni� 
oranda ve resmi olarak kullan�lmaktad�r. 

Saf ar� zehiri enjeksiyonlar�n�n ve ar� 
i�nelerinin kullan�m�, yan etkilere sahip olan a��r ilaç 
kullan�m�na alternatif olarak Bat� ülkelerinde 
artmaktad�r. Bu durum özellikle artrit ve di�er 
romatoid yang�larda olmaktad�r. 

Deri alt� enjeksiyonlar, merhemler, 
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inhalasyonlar, tabletler ve do�al ar� i�nelerini içeren 
zehirler günümüzde uygulanan yöntemlerdir. Ar� 
zehiri lokal ve sistemik etkiye sahip oldu�u için 
enjeksiyonun do�ru yeri ve dozaj önemlidir. Bunun 
için ar� zehiri tedavisi kusursuzca ö�renilmelidir. 

Api-akupunktur Birli�i Japonya'da 1980 
y�l�nda �ekillenmi�tir. �zleyen y�llarda pek çok 
deneylerin raporlar� ve ba�ar�lar� bal ar�s� biliminde 
görülmü�tür (Ohta, 1983). Çin’de ar� zehiri tedavisi 
pek çok hastane ve doktor taraf�ndan akupunktur 
bilgisi ile birle�tirilmi�tir. Bat�da, Amerikan 
Apiterapi Birli�i ar� zehiri ile di�er ar� ürünlerinin 
t�bbi kullan�m� hakk�ndaki bilgileri de toplamaktad�r. 
Ayn� olay� özellikle Do�u Avrupa ve Asya’daki di�er 
organizasyonlar da toplamaktad�r. IBRA ve 
Apimondia da referans materyallerinin geni� bir 
koleksiyonuna sahiptir. 

 
6. Zehir Toplama 
�lk zehir toplama yöntemleri zehir bezinin 

cerrahi yolla ç�kar�lmas� veya ar�n�n i�nesini 
bo�altana kadar s�k�lmas�n� gerektirmektedir. 
1960'lardan günümüze ise �u anda standart yöntem 
olan elektro�ok yöntem sürekli geli�tirilmi�tir. 

Farkl� ekstraksiyon ve toplama yöntemleri 
sonuçta farkl� kompozisyondaki ürünlerin elde 
edilmesiyle sonuçlan�r. Çabuk buharla�an 
bile�enlerin yok olmas�n� önlemek için su alt�nda 
zehir toplama zehir hasad�n�n en iyi yoludur (Pence, 
1981). Cerrahi olarak zehir kesesinden toplanan zehir 
elektro�ok yöntemle elde edilen zehirden farkl� 
protein içeri�ine sahiptir (Hsiang ve Elliot, 1975). 
Ayr�ca buharla�an bile�enlerin ço�unu korumak için 
standart elektro�ok toplama aleti ile birlikte so�utma 
sistemini kullan�lmaktad�r. 

 

  
 
Standart elektro�ok yöntem Afrika bal ar�lar� 

veya daha sald�rgan ar� �rklar�ndan zehir toplamada 
önerilmemektedir (Morse ve Benton, 1964). Koloni 
öyle bir harekete geçer ki ar�lar di�er ar� ve 
kolonilere alarm verirler veya ar�c�lara sald�r�rlar. 
Afrika bal ar�lar�n�n kitlesel reaksiyonu toplanan 
zehirde kontaminasyonlara da yol açabilir. 

Avrupa'daki kolonilerdeki ar�lar zehir 
toplama sonunda bir hafta kadar da��n�k dururlar. 
Mitev (1971) her üç günde bir kere zehir toplanan 

kolonilerde %14 bal kayb� oldu�unu bildirmektedir. 
Morse ve Benton (1946) üretkenlikte dü�me 
oldu�una dair herhangi bir kan�t elde edilmedi�ini 
belirtmektedir. Galuszka (1972) elektro�ok yöntem 
kullan�ld��� zaman en etkin toplama periyodunun üç 
günlük aral�klarla 15 dakika uygulama 
yap�labilece�ini ve 2-3 hafta sonra tekrar 
ba�lanabilece�ini saptam��t�r. Arjantinli ar�c�lar 
elektrik uyar�c�da de�i�iklik yaparak ar�lar� daha az 
da��tan ve toplama etkinli�ini büyük ölçüde art�ran 
bir sistem geli�tirmi�lerdir. 

Toplama tablas�n�n üstündeki tellerden orta 
düzeyde elektrik �oku uygulamas� ile ar�lar� uyaran 
çe�itli tuzaklar yap�lm��t�r. Benton ve ark (1963) 
taraf�ndan ilk kez yap�lan ve yayg�n olarak kullan�lan 
tuzak, Mraz (1963) taraf�ndan yeniden gözden 
geçirilerek geli�tirilmi�tir. Tabla, kovan giri�indeki 
taban tahtas� ile kuluçkal�k aras�na veya kovan üst 
kapa�� ile ball�k aras�nda özel bir kutuya yerle�tirilir 
(Palmer, 1961). 

�ok uyguland���nda ar�lar yürüdükleri zemin 
üzerini i�neleri ile sokarlar. Baz� tuzaklarda toplama 
yeri alt�ndaki zehirin al�naca�� bu zemin cam plaka 
veya 0.13 mm inceli�inde plastik membran, naylon, 
silikon lastik veya emici doku olabilir. Ancak 
camdan yap�lm�� olan� tercih edilir. Zehir cam plaka 
üzerinde h�zla kurur ve b�çak/jilet ile kaz�nabilir. 
Emici doku zehiri ekstrakte etmek için distile suda 
y�kan�r ve sonra kuru dondurma i�lemi uygulan�r. 
Camda toplanan ürünlerin saklanmas�, ta��nmas� ve 
i�lenmesi daha kolayd�r. Kuru ar� zehirinin elde 
edilmesi s�ras�nda koruyucu eldivenler, gözlükler ve 
toz maskeleri yüksek yo�unluklu zehirin inhalasyonu 
veya de�mesinden korunmak için giyilmelidir. 

Ar�n�n zehir kesesinde bulunan zehirin 
tamam�n� bo�altmas� i�neleme olay�n� defalarca 
yapsa da olas� de�ildir. Bu nedenle her bir ar�dan 
zehirin sadece 0.5-1.0 	l miktar� toplanabilir (Müller, 
1939). Dolay�s�yla her bir ar�daki kuru zehir 0.1 
	g'dan daha azd�r. Sonuç olarak bir gram kuru ar� 
zehiri için en az bir milyon i�neye gereksinim vard�r. 
Dotimas ve Hider (1987) bir gram zehir elde etmek 
için iki saati a�k�n bir periyotta 20 kovandan zehir 
toplamak gerekti�ini bildirmektedir. 

Ar� zehiri toplamak yerine ergin ar�lar 
do�rudan hastay� i�nelemede kullan�labilirler. Bu 
uygulama yolu zehirin en taze, en ucuz ve tam 
bulundu�u formudur. Ar�lar� toplamak için kuluçka 
veya ball�k bölümüne küçük bir delik aç�l�r ve o 
k�sma yeterli miktarda ar� toplan�ncaya kadar 
kavanoz tutulur. 10-100 adetlik küçük i�çi ar� 
gruplar� 2 haftay� a�an bir süre evde bak�labilirler. 
Karanl�kta ve küçük bir kutuda �eker �urubu ile 
besleyerek korunabilirler. Alternatif olarak ar�lar 
kovan önünden de toplanabilirler. 

7. Zehir Ürünleri 
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Ar� zehiri; tam ar� zehiri, saf s�v� zehir veya 
enjekte edilebilir çözelti olarak sat�labilir. Fakat 
marketlerden elde edilmesi oldukça s�n�rl�d�r. 
Ço�unlukla zehir kuru kristal formda sat�l�r. Zehir 
i�lenmeye gereksinim duyulmayarak haz�rlanabildi�i 
için ar� zehiri terapisi her yerde yeterli deste�i 
bulmaktad�r. Küçük miktarlarda üretim kolayd�r. 
Zehir preparatlar�n�n ço�u hayvan ve insanlara 
enjeksiyon için kullan�laca��ndan dolay� ar�c� son 
derece sa�l�kl� ko�ullarda çal��mal�d�r. 

Enjeksiyonlar için; zehir, distile su, tuzlu su, 
bilinen bir ya� gibi enjekte edilebilir bir s�v� veya 
haz�rlanm�� özel ampüller ile enjeksiyon zaman�nda 
kar��t�r�labilir. Enjeksiyona haz�r dozlar halinde 
haz�rlanm�� zehir ampülleri dozaj� hassas ölçmek ve 
sa�l�kl� ko�ullar� sürdürmeye gereksinim oldu�undan 
dolay� sertifikal� laboratuvarlarda haz�rlanmal�d�r. 

Ar� zehiri içeren kremler artritik eklemlerde 
harici uygulamalarda kullan�lmaktad�r. Tabletler 
çe�itli miktarda ar� zehiri emdirilerek haz�rlanm��t�r. 
Fakat Sharma ve Singh (1983) melittin gibi toksik 
proteinlerin ç�kar�lmas�n� ve farkl� dozajlar�n renkle 
belirlenmesini önermektedirler. 

Baz� özelle�mi� laboratuvarlar farkl� zehir 
bile�enlerini safla�t�r�p ay�rabilir, onlar� bilimsel ve 
farmakoloji laboratuvarlar�na satabilirler. Fosfolipaz 
A2 ve çok aktif peptidler bilimsel firma ve 
laboratuvarlar için ar� zehirinden safla�t�r�larak elde 
edilebilir (Schmidt ve Buchmann, 1992). Bu s�n�rl� 
pazarlara giri� için çok sofistike laboratuvarlar ile iyi 
yeti�mi� teknisyen ve kimyac�lara gereksinim vard�r. 

Do�rudan ili�kili olmasa bile ar� i�nesi acil 
kitleri baz� ülkelerde alerjik reaksiyonu olan insanlar 
için sat�labilir. Ayr�ca Afrika bal ar�lar� ile çal��an 
ar�c�larda, deneme merkezlerinde, polis ve itfaiye 
kurumlar�nda, Afrika ar�lar�n�n bulundu�u yörelerde 
elde bulundurulmal�d�r. Bir kit �unlar� içermelidir. 
a) Acil kas içi enjeksiyon için miktar� belli olan bir 

adet atropin veya epinefrin (adrenalin) ��r�ngas�. 
b) Antihistamin tabletler ve turnike bezi. 
c) ��r�ngan�n ne zaman ve nas�l kullan�laca��, 

epinefrinin ne zaman kullan�lmayaca��, nereden 
yard�m aranaca��n� gösteren talimat. 

Epinefrin enjeksiyonlar di�er t�bbi 
yard�mlar�n verilemedi�i son derece acil durumlarda 
verilmelidir. ��ne acil kiti raf ömrü s�n�rl� olup 
kullan�lmad��� zaman buzdolab�nda saklanmal�d�r. 

 
8. Sat�n Alma 
Ar� zehirini sat�n alman�n en iyi yolu, daha 

stabil ve safl���n�n bozulma olas�l��� daha az olan 
kristalize formda olan�d�r. Kristal ve tozun her 
ikisinin rengi çok aç�k sar� olmal�d�r. S�v� zehir 
renksiz ve berrak olmal�d�r. Koyu zehir biraz okside 
oldu�undan dolay� etkinli�ini kaybetmi� olabilir. 
Di�er tüm ürünlerde oldu�u gibi çabuk test yapmak 

mümkün de�il ve çok pahal� ise üretici iyi bilinen biri 
olmal�d�r ve yüksek kaliteli ürün sundu�undan emin 
olunmal�d�r. Üretici de sat�c� gibi yeterli depolama 
ko�ullar�na sahip olmal�d�r. 

 
9. Saklanmas� 
Kuru ar� zehiri bile so�ukta, tercihen 

dondurularak, karanl�kta ve koyu �i�elerde 
saklanmal�d�r. Tüm üretici ve sat�c�lar bu ko�ullara 
uymal�d�rlar. Kuru ar� zehiri birkaç ay donmu� olarak 
saklanabilir. Fakat birkaç haftadan daha fazla 
buzdolab�nda saklanamaz. S�v� zehir ve suland�r�lm�� 
zehir, koyu cam �i�elerde ve a��zlar� s�k�ca 
kapat�l�rsa ayn� periyotlarda saklanabilir. 

 
10. Kalite Kontrol 
Ar� zehiri bir besin veya resmi bir ilaç olarak 

önerilmedi�inden resmi standard� bulunmamaktad�r. 
Safl�k analizi; melittin, dopamin, histamin gibi daha 
kolayca ölçülebilir bile�enler veya daha stabil baz� 
kantitatif analizlerle yürütülebilir. Guralnick ve ark 
(1986) Hymenoptera zehirinin standardizasyon ve 
kalite kontrol yöntemleri geli�tirilmi�lerdir. 

 
11. Uyar� 
Ar� zehiri toplama i�lemi sterilizasyon ve 

fazla i�lemsiz olarak do�rudan enjekte edilece�inden 
dolay� yüksek derecede temizlik ile dikkatli çal��may� 
gerektirmektedir. Huzursuz ar�lara ve kuru zehirin 
tahri� edici etkisine kar�� toplay�c�n�n korunmas� da 
çok önemlidir. Birkaç yüz metreyi a�k�n saha 
içersindeki insanlar da k�zg�n ar�lar taraf�ndan 
sokulabilirler. Bu sebepten ar�l�kta toplama 
zaman�n�n hesaba kat�lmas� gerekmektedir. 

Kuru zehire ellendi�i zaman, laboratuvar 
eldivenleri, önlükler ve yüz maskeleri gözlere ve 
ci�erlere zehir tozunu gitmesini engellemek için 
giyilmelidir. Di�er insanlara dokunmadan ve bula��k 
materyalden uzak durulmal�d�r. Düzenli olarak 
ar�larla u�ra�mayan, nadiren ar� taraf�ndan sokulan 
veya zehir tozuna kar�� korunmas�z olan insanlar 
geli�ecek alerji riskine kar�� dikkatli olmal�d�rlar. 

Çe�itli hastal�klar için kendi kendine ar� 
i�nesi uygulayanlar uzun periyot kullan�m�ndan sonra 
bile ar� zehirine kar�� alerji geli�ebilece�inden dolay� 
risk alt�nda olabilirler. Acil servise yeti�tirme veya 
acil kiti daima kullan�labilir durumda olmal�d�r. 
Di�er yan etkileri bildirilmemi� olsa da bu i�lem 
apiterapide uzman doktorlar ile sürdürülmelidir.  

�iddetli alerjik reaksiyon olas� oldu�u için, 
ar� zehiri herhangi bir t�bbi ürünle kar��t�r�lmamal�, 
ar� zehiri içeren ürünlerde alerjik reaksiyonu olan 
insanlar� uyaran ve içeri�ini belli eden etiket 
kullan�lmal�d�r. 

 
12. Pazar Durumu 
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Ar� zehiri sadece bir miktar al�c�s� olan 
yüksek derecede özel bir üründür. Pazar hacmi de 
kar��la�t�rmal� bir çal��ma bulunmamas�na ra�men 
oldukça küçüktür. Amerika'daki ar� zehiri üretici 
firmalar son 30 y�lda yakla��k 30 kg kuru ar� zehiri 
üretmi�lerdir (Mraz, 1982). Fakat Brezilya'da çok 
geni� bir üretici kitlesi bulunmakta, di�er ülkelerde 
ise farkl� oranda üreticiler bulunmaktad�r. 

1990’da 1 g kuru ar� zehiri fiyat� 100-200 $ 
aras�nda de�i�im göstermektedir. Enjeksiyon için 
sat�lan küçük miktardaki zehirin fiyat� daha yüksek 
olabilmekte, ar�c� bu fiyat� elde edememektedir. 
Avrupa ve Asya pazarlar�ndaki geçerli olan fiyatlar 
genellikle bir parça dü�ük olmaktad�r. 

Saf ar� zehirinin lokal üretimi kolay olmakla 
birlikte dondurma i�lemi d���nda yüksek ve pahal� 
teknoloji gerektirmemektedir. Fakat ekonomik 
fizibilitesi al�c�s�n�n bulunmas�na ba�l�d�r. Buna 
kar��t olarak daha az kontrollü dozajlardaki zehir her 
yerde bir ar�c�dan bulunabilir. Genellikle fiyat sadece 
ar�n�n ya�am� olmaktad�r. 

Zehir fraksiyonlar� küçük lokal giri�imcilerin 
dü�üncelerinin tersine bu sahada çal��an birkaç ki�i 
daha fazla ara�t�rmayla özel laboratuvarlar için küçük 
bir pazar olu�turabilir. Ar� zehirindeki birkaç 
farmakolojik ilginç madde var oldu�u ve gelecekte 
apiterapi resmen kabul edilebilece�i için tam ürün 
veya özel fraksiyonlar için iyi bir pazar 
geli�tirilebilir. 

 
13. Reçeteler 
Beyaz vazelin, erimi� hayvan ya�� ve salisilik 

asitle 1:10:1 oran�nda homojenize bir �ekilde ar� 
zehiri kar��t�r�larak merhem haz�rlanabilir. Salisilik 
asit deriyi yumu�atarak geçirgenli�ini art�r�r. Merhem 
a��nd�r�c� olarak i�lev gören küçük miktarda silikat 
kristali içerebilir (Sharma ve Singh, 1983). Di�er 
preparatlar steril, enjekte edilebilir s�v� ve ��r�nga 
veya cam viyollerde dozlar halinde bulunur. 
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SAMSUN’UN DI� T�CARET DURUMU, 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 
Sad�k C�NAZ 

D�� Ticaret Müste�arl��� 
Bat� Karadeniz Bölge Müdürü 

 

�hracat, ekonomik ba��ms�zl���m�z�n iktisadi 
kalk�nmam�z�n ve Ulusça zenginle�memizin 
temelidir.Bu anlamda Ülkemizin döviz kaynaklar� 
ihracat, turizm ve i�çi gelirleridir. 

Turizm ve i�çi gelirleri s�n�rl� oldu�una göre, 
tek ç�kar yol ihracat seferberli�idir. Ülkemizde 
ihracat 1923 y�l�nda 51 milyon dolar, 1980 y�l�nda 
2.9 milyar dolar, 2000 y�l�nda 27.7 milyar dolar ve 
2002 y�l�nda 35.7 milyar dolar olmu�tur. 

Türkiye �hracatç�lar Meclisi (T�M) verilerine 
göre, Ocak-Kas�m dönemindeki ihracat yüzde 30.8 
büyüme kaydetti. Geçen y�l�n 11 ay�nda 32 milyar 
914 milyon dolar olan ihracat, bu y�l�n ayn� 
döneminde 43 milyar 39 milyon dolar seviyesinde 
gerçekle�ti. 

Ülke hedefimiz önümüzdeki üç y�l içinde 75 
milyar $ ve 2010 y�l�nda 100 milyar $’d�r. Bugün 
Türkiye 20 bin ihracatç�s� ile 250 ülkeye 14 bin 
çe�itten fazla ürün ihracat� gerçekle�tiriyor. 
Sürdürülebilir bir ihracat art���n� sa�layacak ihracat 
yap�s�n�n olu�turulmas� hedefimizdir. 

2003’te ay ay ihracat (Milyar dolar) 
Aylar �hracat 
Ocak 3.4 
�ubat 2.9 
Mart 3.8 
Nisan 3.7 
May�s 3.9 

Haziran 3.7 
Temmuz 4.2 
A�ustos 3.8 

Eylül 4.2 
Ekim 4.9 
Kas�m 4.04 

 
Samsun Gümrü�ünden 2002 y�l�nda ihracat 

555.7 milyon dolar, ithalat ise 511.1 milyon dolard�r. 
2003 y�l� Ocak-Kas�m dönemi ihracat-ithalat 
rakamlar� a�a��daki tabloda belirtilmi�tir. 

En çok ihraç edilen ürünler, toz �eker, iç 
f�nd�k, narenciye, bak�r, blister bak�r ve vanad�r.En 
çok ithal edilen ürünler, kömür, a�aç ürünü, kepek, 
bu�day, üre, fosfat, LPG ve akaryak�tt�r. 

En çok ihracat yap�lan ülkeler, Gürcistan, 
Azerbaycan, Rusya ve Almanya’d�r. En çok ithalat 
yap�lan ülkeler, Rusya, Gürcistan, Romanya ve 
Almanya’d�r. 

Aylar �hracat �thalat 
2003 OCAK 10,135,494 $ 25,645,701 $
2003 �UBAT 4,146,229 $ 18,808,718 $
2003 MART 5,890,384 $ 32,040,217 $
2003 N�SAN 4,969,383 $ 19,104,159 $
2003 MAYIS  4,908,881 $ 21,212,594 $
2003 HAZ�RAN 4,218,103 $ 22,492,076 $
2003 TEMMUZ 13,225,345 $ 32,475,315 $
2003 A
USTOS 3,839,646 $ 26,505,017 $
2003 EYLÜL 7,171,804 $ 26,984,437 $
2003 EK�M 6,375,136 $ 35,283,294 $
2003 KASIM 8,623,976 $ 20,870,003 $
TOPLAM 73,504,381 $ 281,421,531 $

 
Samsun Serbest Bölgeye gelince 2002 y�l� 

toplam i�lem hacmi 11.9 milyon $’d�r. 2001’de ise 
toplam i�lem hacmi 12.3 milyon $’d�r. 2003 Ocak-
Kas�m  dönemi i�lem hacmi 15.3 milyon dolard�r. 

Türkiye’nin 11 ayl�k ihracat� 43.03 milyar 
dolara ula�t�.Oysa tar�ma dayal� ihracat yapan 
Hollanda’da (Toprak yüzölçümü Konya kadar) y�lda 
yakla��k 25 gün güne� olmas�na kar��n (Türkiye’de 
yakla��k 250 günün üzerinde güne� vard�r.) y�ll�k 
ihracat� 158 milyar dolard�r. 

Yukar�da ülkemizin döviz kaynaklar�n� 
s�ralarken birinci s�rada ihracat gelirleri oldu�u 
belirtilmi�ti. Ancak ihracat�n dinamosunun üretim 
oldu�unu, aksi halde üretim olmadan ihracattan ve 
ülke kalk�nmas�ndan söz etmek mümkün de�ildir.  

Bu ba�lamda ülkemizin en önemli ve en 
verimli ovalar�n�n Bafra ve Çar�amba Ovalar� bugüne 
kadar beklenen ilgiyi görememi�tir. Her türlü 
�artlarda her türlü tar�ma elveri�li olan Bafra ve 
Çar�amba ovalar�nda ya� meyve ve sebze üretimi 
aç�s�ndan gerekli teknolojik ve bilimsel yard�m� 
ald��� takdirde ula��m bak�m�ndan, ihracatç�n�n 
a��rl�kl� olarak Rusya Federasyonu ve Türk 
Cumhuriyetleri oldu�u göz önünde tutuldu�unda 
di�er üretim merkezlerine göre büyük avantaj 
sa�lamaktad�r. Örnek olarak Antalya veya 
Mersin’den Rusya Federasyonuna ihraç edilecek bir 
Frigo t�r domates, �eftali, karpuz vesaire ürünleri 
üretim yerlerinden ihraç liman�na kadar ödenen 
nakliye bedeli kadar, üretici veya ihracatç�n�n para 
kazanamad��� gerçe�inden hareketle, söz konusu 
ovalar�m�za hiç zaman geçirmeden d�� ülkelere 
kaliteli, standard�na uygun ürün üretip ihracat 
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yap�lacak hale getirilmesi için her türlü yard�m ve 
deste�in verilme zaman�d�r. 

Amac�m�z ihracata ürün haz�rlamada Bafra 
ve Çar�amba Ovalar�n�; Antalya, Mersin ve Bursa-
Yeni�ehir’den sonra 4. üretim merkezini yaratmakt�r. 
Son y�llarda Avrupa Ülkelerinin d���nda kar��m�za 
nüfus itibariyle Avrupa Birli�i Toplulu�una yak�n 
büyük bir Pazar ç�kt�: Rusya Federasyonu ve Do�u 
Blo�u Ülkeleri. 

Antalya ç�k��l�, domates ihracat�n�n %31‘inin 
Rusya Federasyonuna, %42‘sinin Do�u Blo�u 
Ülkelerine yap�lmas�, bu ülkelerde büyük bir 
potansiyelin oldu�unu göstermektedir. Bu ülkelere 
ihracat Karadeniz Limanlar�ndan yap�l�yor. Antalya 
ç�k��l� domates ihracat�, Kas�mda ba�layarak Mart 
ay�nda h�zlanm��, Nisan, özellikle May�s ve Haziran 
aylar�nda yo�unla�m��t�r. 

Görülüyor ki sera üretimine geçilerek do�ru 
çe�it seçimi ve sa�l�kl� fide yeti�tirmek suretiyle 
domates ürününü öne almak gerekiyor. D�� pazar�n 
istedi�i do�rultuda, düzenli, kaliteli (Sert, d�� kabuk 
ve et rengi k�rm�z�, yeknesak irilikte) domates 
gönderilmelidir. 

Zirai mücadele ilaç kal�nt�lar� tolerans 
limitleri alt�nda olmal�d�r. Tasnif ve ambalajlama 
standarda uygun yap�lmal�d�r. Ön depolamada ve 
nakliyede �s� ve nem uygun ölçülerde tutulmal�d�r.  

9 A�ustos 2002’de Ziraat Fakültesi ve Tar�m 
�l Müdürlü�ü ile Bafra Ovas� Ürün Pazarlama ve 
Tan�t�m� Paneli yapt�k.�imdi Bafra ve Çar�amba 
Ovalar�ndaki potansiyeli ihracata yönlendirmek için 
DTM Bat� Karadeniz Bölge Müdürlü�ü 
koordinatörlü�ünde “�ZLEME KOM�TES�” 
olu�turulmaktad�r. Bu komitede a�a��da ki�i ve 
kurumlar görevlidir. 

 
Ömer Faruk DO
AN  (DTM Müste�ar Yrd.) 
Sad�k C�NAZ (DTM Bat� Karadeniz Bölge Md.) 
Meral GÜNDÜZ (DTM �GEME Tar�m Dairesi �b.Md.) 
Selçuk TORAMANO
LU (DTM F�nd�k �hr. Bir. Gen. Sek.) 
Prof. Dr. Yunus PINAR (OMU Ziraat Fakültesi Dekan�) 
Hasan ÖZCAN  (KTAE Müdürü) 
Sadullah K�RENC�  (Samsun Tar�m �l Müdürü) 
Adnan SAKO
LU  (Samsun TSO Ba�kan�) 
Yusuf ÖZER (Samsun Ticaret Borsas� Ba�kan�) 
Bekir ÇET�NKAYA (Kasiad Ba�kan�) 
Mahzar BA�O
LU (Samsiad Ba�kan�) 
Ünal I�IKER (ZMO Samsun �ube Ba�kan�) 
Ahmet D�R�CAN (Bafra TSO Ba�kan�) 
Sait KARAGÖZ (Bafra Ziraat Odas� Ba�kan�) 
�smail GÜNGÖR (Çar�amba Ziraat Odas� Ba�kan�) 
Yetkin KARAMOLLAO
LU (Terme Ziraat Odas� Ba�kan�) 
Y�lmaz KAPANCI (Sera ve Sebze Üreticileri Derne�i Ba�kan�) 
Ya� sebze-meyve ihracat� yapacak ihracatç�lar. 

 
Yakla��k 20 ki�ilik olu�turulan bu ekip önce 

Antalya ve Mersin’de örnek seralar� gezecek, daha 
sonra Moskova Ekonomi ve Ticaret Mü�aviri ile 

ba�lant� kurularak Rusya’da önemli ticaret 
merkezleri gezilecektir. 

Üretici ve ihracatç� aras�nda sa�lam bir köprü 
kurulmas� için Üretici Birlikleri kurulmal�d�r. Bafra 
ve Çar�amba Ovalar�ndaki potansiyeli ihracata 
yönlendirmede üretici birliklerini çok önemli 
görüyoruz. En k�sa sürede bu örgütlenme 
tamamlanmal�d�r. 

Samsun Hava Liman�na kargo servisi 
kurulmal�d�r. Ayr�ca Hava Liman�nda ya� sebze-
meyve için depo, antrepo, i�leme yeri ve so�uk hava 
deposu yap�lmal�d�r. Türkiye’nin 4. büyük Liman� da 
daha rantabl olabilmesi için acilen özelle�tirilmelidir. 

Türkiye yakla��k 40 milyon ton ya� meyve ve 
sebze (11 milyon ton meyve, 29 milyon ton 
sebze)üretimi ile ya� meyve üretiminden %2.3 ve ya� 
sebze üretiminden % 3.8 pay alan, dünyan�n önde 
gelen üretici ülkelerinden birisidir.  

Türkiye’de ya� meyve ve sebze üretimi 
miktar itibariyle önemli olmas�na kar��n, ihracat�n 
üretime oran� çok dü�üktür. �hracat�n üretime oran� 
%3.5 civar�ndad�r. Samsun ise 1.5 milyon ton ihracat, 
45 milyon dolar getirisi ile ülkemizde üretilen 
sebzelerin yakla��k %6’s�n� kar��lamaktad�r. Bölgede 
tar�msal hammaddeleri i�leyecek bir sanayinin 
olu�mas� bir mecburiyet arz etmektedir. Uzun süre 
muhafaza için so�uk hava depolar� olu�turulmal�d�r. 

Dünyada üretici ülkeler s�n�fland�r�lmas� 
içinde yer alabilmek ihracat� ne ölçüde ba�ar� ile 
gerçekle�tirdi�imize ba�l�d�r.  

Üretim miktar�, endüstri kalitesi, altyap� ve 
kullan�lan girdiler, finans ve Pazar �artlar� olarak 
adland�r�lan, dünyada kabul görmü� rekabet kriterleri 
do�rultusunda ülkemiz ya� meyve ve sebze 
sektörünün yap�land�r�lmas� gerekmektedir. Aksi 
durumda önemli üretici olmam�z tek ba��na bir anlam 
ifade etmemektedir.Aksi durumda önemli üretici 
olmam�z tek ba��na bir anlam ifade etmemektedir. 

2001 y�l�nda dünya meyve üretimi 
468.261.000 ton civar�nda gerçekle�mektedir. Söz 
konusu üretimin %2.3‘ünün ülkemiz taraf�ndan 
kar��land��� görülmektedir. 2001 y�l� dünya sebze 
üretimi 753.263.000 ton civar�nda olup, ülkemizin bu 
üretimden ald��� pay %3.8’dir. Meyve ve sebzede 
rakamlardan görüldü�ü gibi ihracat�n üretime oran� 
çok dü�ük yani %3.5 civar�ndad�r. 

Türkiye sebze ihracat�nda, Suudi Arabistan, 
2001 y�l�nda 122.000.000 dolarl�k sebze 
ihracat�m�z�n %18’inin yöneldi�i en önemli ülke 
konumundad�r. Suudi Arabistan� %17.9 ile Almanya, 
%14.6 ile Rusya Federasyonu ve %10 ile Romanya 
takip etmektedir. Yunanistan, Fransa, Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti, Hollanda, Avusturya ve 
Azerbaycan di�er önemli pazarlar�m�z 
görünümündedir. 
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2001 y�l�nda meyveler ihracat�m�z�n de�er 
olarak yakla��k %20’si Rusya Federasyonuna, %13‘ü 
Almanya’ya, %11’i Suudi Arabistan’a, %9’u 
Ukrayna’ya, %8‘i Avusturya’ya, %5.4’ü �ngiltere’ye, 
%5’i Hollanda’ya ve %4.8’i Romanya’ya 
yönelmi�tir. 

Ülkemiz aç�s�ndan dünya ya� meyve ve sebze 
ticareti incelendi�inde AB Ülkeleri, Orta Do�u 
Ülkeleri, Ba��ms�z Devletler Toplulu�u Ülkeleri ve 
Do�u Avrupa Ülkeleri dikkat çekmektedir. Romanya 
ve Ukrayna dünya ya� meyve ve sebze ithalat�nda 
önemli paya sahip olmayan ancak ülkemiz 
ihracat�ndan önemli pay almaya ba�layan 
ülkelerdir.Ortalama ithalat art�� h�zlar�, dünya 
ortalama ithalat art�� h�z�n�n üzerindedir. Rusya 
Federasyonu dünya ithalat� ve ülkemiz ihracat� içinde 
önemli yere sahip bir ülkedir. Ayn� zamanda 
ortalama ithalat art�� h�z� dünya ortalama h�z�ndan 
yüksektir. 

�ngiltere ve Almanya dünya ithalat� ve 
ülkemiz ihracat�ndan önemli pay alan ülkeler olarak 
dikkat çekerken, ortalama ithalat art�� h�zlar�, dünya 
ortalama ithalat art�� h�z�ndan dü�üktür.  

Dünya ya� meyve ve sebze ticaretinde dikkat 
çeken bir ba�ka husus çevresel bask�lar�n kalite 
güvence prosedürlerini etkilemesidir.  

Avrupa Birli�indeki büyük perakendeci 
gruplar, sa�l�kl� ve kaliteli ürün tüketimini sa�lamak 
için kendi ülkelerinde yeti�tirilen ya da yurt d���ndan 
ithal edilen tar�msal ürünlerde aranan minimum 
standartlar� EUREP GAP Protokolü alt�nda 
toplam��lard�r. Bu geli�menin ihracatç� firmalar�m�z 
taraf�ndan yak�ndan izlenmesi gerekmektedir. 
EUREP GAP Protokolü, HACCP (Kritik Kontrol 
Noktalar� ve Tehlike Analizi)’�n kullan�m�n� da 
te�vik etmekte ve prensiplerini desteklemektedir. 

Bilimsel tabanl� olan HACCP sistemi, g�da 
güvenli�ini sa�lamak için o g�dan�n üretilmesi 
i�lemlerindeki özgün tehlikeleri ve bu tehlikelerin 
kontrolü için gerekli önlemleri tan�mlar. 

K�saca HACCP, g�dan�n hammaddelerinden 
tüketilinceye kadar geçen a�amalar�nda biyolojik, 
kimyasal ve fiziksel tehlikelerin analizi ve kontrolü 
vas�tas�yla g�da güvenli�inin ele al�nd��� bir yönetim 
sistemidir.G�da güvenli�i için kontrolün gerekli 
oldu�u bir basamakta bir tehlike belirlenmi�se ve o 
basamak için bir kontrol önlemi yoksa, ürün veya o 
basamaktaki proses, kontrol önlemini içerecek 
�ekilde de�i�tirilmelidir. 

Ocak 1993 y�l�ndan itibaren kalite 
standartlar� AB’nin tüm ülkelerine ayn� biçimde 
uygulanmaktad�r. Genellikle AB pazar�nda kaliteye 
talep fazlad�r. 

Ortak Tar�m Politikas� (OTP) sistemi içinde 
meyve ve sebzeler için kalite standartlar� 28 Ekim 
1996 tarihli EC 2200 / 96 temel düzenlemesi içinde 

kesin olarak belirlenmi�tir. Bu düzenlemelere 
uymayan ürünlerin pazara girmesine izin 
verilmemektedir. 

Genelde ülke tar�m�n�n özelde ise Samsun 
tar�m�n�n ihracat bak�m�ndan geli�mesi için a�a��da 
belirtilen ya� meyve ve sebze ihracat�na yönelik 
devlet yard�mlar� dikkate al�nmal�d�r. 

1. Uluslararas� nitelikteki yurtiçi ihtisas 
fuarlar� yard�m�: Fuar organize eden firmalar 
yararlanabilmektedir ve uygulamac� kurulu� ihracatç� 
birlikleridir. 

2. Yurtd���nda düzenlenen fuar ve 
sergilere milli düzeyde veya bireysel kat�l�m yard�m�: 
Bu destekten KOB�, SD�-Sektörel D�� Ticaret �irketi 
ve büyük ölçekli firmalar yararlanabilmekte olup, 
uygulamac� kurulu� ihracatç� birlikleridir. 

3. Tar�msal ürünlerde ihracat iadesi 
yard�m�: Baz� tar�m ürünlerini ihracat�n�n 
desteklenmesi amaçlanmaktad�r. Sebze ihracatç�s� 
firmalar “Nakit Ödeme” sisteminden 
yararlanmaktad�rlar. Desteklenen tar�m ürünlerini 
gösteren liste Resmi Gazete de yay�mlanmaktad�r. Bu 
devlet yard�m� ile ilgili uygulamac� kurulu� ihracatç� 
birlikleridir. 

4. Çevre maliyetlerinin desteklenmesi: 
Kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 Serisi), 
çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000) ve 
Avrupa Birli�i taraf�ndan onaylanm�� kurulu�lardan 
alacaklar� CE i�areti ile DTM taraf�ndan uygun 
görülün uluslar aras� nitelikteki di�er kalite ve çevre 
belgelerinin al�nmas� s�ras�nda yapt�klar� 
belgelendirilmi� harcamalar�n�n (sadece 
belgelendirme masraflar�n�n) desteklenmesi 
amaçlanmaktad�r. Bu destekten KOB�’ler 
yararlanmakta olup, uygulamac� kurulu� D�� Ticaret 
Müste�arl���’d�r.  

5. Pazar ara�t�rmas� yard�m�: Pazar 
ara�t�rmalar�n�n te�vik edilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas� 
amaçlanmaktad�r. Pazar ara�t�rmas� projelerinin 
desteklenmesinde KOB�, SD� ve ÜD 
yararlanabilmektedir. Uygulamac� kurulu� 
�GEME’dir. KOB�’ler aras�nda uluslararas� i�birli�i 
faaliyetlerinin desteklenmesinde  KOB� ve SD�’ler 
yararlan�r. Uygulamac� kurulu�lar D�� Ticaret 
Müste�arl��� ve �KV-�ktisadi Kalk�nma Vakf�’d�r. 

6. E�itim yard�m�: KOB�, SD� ile bu 
�irketlerin orta�� bulunan �irketlerin, münhas�ran d�� 
ticaret konulu e�itim faaliyetlerine ili�kin 
harcamalar�n desteklenmesi amaçlanmaktad�r. Bu 
destekten KOB�, SD� ve SD�’lerin orta�� bulunan 
�irketler yararlanabilmektedir. �GEME uygulamac� 
kurulu� olarak görev yapmaktad�r. 

7. �stihdam yard�m�: Tecrübeli ve 
yüksek ö�renimli yöneticiyi ve eleman istihdam�n�n 
sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. Bu destekten SD� 
statüsünü haiz �irketler yararlanabilmektedir. D�� 
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Ticaret Müste�arl���- �hracat Genel Müdürlü�ü 
uygulamac� kurulu� olarak görev yapmaktad�r. 

TARIM �L MÜDÜRLÜ�Ü 
MEYVE F�DANI DA�ITIYOR 

 
Fidan dikimi mevsiminin ba�lad��� bu 

günlerde Müdürlü�ümüz girdi temini çal��malar� 
çerçevesinde çiftçilerimizin ihtiyac� olan meyve 
fidanlar�n� getirterek bedelli da��tmaya ba�lad�. 
Talepler dikkate al�narak çe�itli say�larda elma, 
armut, ayva, kiraz, vi�ne, �eftali, kivi, ceviz, nar, dut, 
kay�s�, incir, bö�ürtlen, k�z�lc�k, hurma, zeytin, 
mandarin, limon, portakal, mu�mula fidanlar� temin 
edilmi�tir. Ayr�ca fidan dikimi ve bak�m� konular�nda 
teknik elemanlar üreticimizi bilgilendirmekte ve 
yard�mc� olmaktad�r. Piyasada sat�lan meyve 
fidanlar�na ra�bet etmeyen üreticilerimiz 
Müdürlü�ümüzün getirdi�i kaliteli fidanlara 
güvenmekte ve tercih etmektedir. 

Güvenilir yerlerden temin edilen yöreye 
uygun, çe�idi do�ru, sa�l�kl� ve verimli fidanlar� 
almalar� üreticilerin yarar�na olacakt�r. Konu ile ilgili 
bilgi almak isteyenler Tar�m �l ve �lçe 
Müdürlüklerine ba�vurabilirler. 

8. Ara�t�rma-Geli�tirme (AR-GE) 
yard�m�: Yeni tekniklerin uygulanmas�, üretimle ilgili 
olarak yeni bir teknoloji geli�tirilmesi veya yeni 
teknolojinin yurt ko�ullar�na uyumu konusunda 
bilimsel esaslara uygun ve ara�t�rma geli�tirme 
faaliyetlerinin her safhas�n� belirleyecek mahiyette 
haz�rlanacak çal��ma teknoloji uyarlamas�na ili�kin 
harcamalar�n kar��lanmas�na yönelik “AR-GE 
Projelerine” ne, “Stratejik Odak Konular� Projeleri” 
ne sermaye deste�i sa�lanmas� amaçlanmaktad�r. 
Tüm sanayi kurulu�lar�, yaz�l�m geli�tirmeye yönelik 
firmalar ile firma düzeyinde katma de�er yaratan tüm 
firmalar yararlanabilmektedir. AR-GE faaliyetlerini 
proje baz�nda desteklenmesinde; TÜB�TAK-
Teknoloji �zleme ve De�erlendirme Ba�kanl���; 
Projelere sermaye deste�i sa�lanmas�nda, TTGV-
Türkiye Teknoloji Geli�tirme Vakf� uygulamac� 
kurulu� olarak görev yapmaktad�r. 

9. Yurtd���nda ofis-ma�aza açma, 
i�letme ve marka tan�t�m yard�m�: Bu destekten 
Türkiye’de s�nai veya ticari faaliyette bulunan 
�irketler ve SD� yararlanabilmektedir ve ihracatç� 
birlikleri uygulamac� kurulu� olarak görev 
yapmaktad�r. 

 

KURBAN BAYRAMINDA HAYVAN 
NAKL� YAPACAKLARIN D�KKAT�NE 

 
Kurban Bayram� nedeniyle salg�n hastal�klar�n 

önüne geçmek ve artan hayvan hareketlerinin düzenli 
yap�lmas�n� sa�lamak için �l Müdürlü�ümüz 
taraf�ndan gerekli haz�rl�klar yap�lmaktad�r. 

Kurbanl�k yeti�tiren besicilerin Bayram 
süresince ma�dur olmamalar� ve ceza ödememeleri 
için hayvan sat��lar�n� Tar�m �l Müdürlü�ü ve 
Belediyelerin birlikte tespit edece�i Kurbanl�k Sat�� 
yerlerinde yapmalar�, hayvan1ar�n� mutlaka �ap 
hastal���na kar�� a��lat�p kulak küpesi takt�rmalar� 
gerekmektedir. 3285 Say�l� Hayvan Sa�l�k Zab�tas� 
Kanununa göre canl� hayvan nakli yapanlar ba�ka 
ilçe veya ile hayvan götürecekleri zaman ba�l� 
olduklar� �l veya �lçe Tar�m Müdürlüklerinden 
Veteriner Sa�l�k Raporu, kendi ilçelerinin s�n�rlar� 
içinde sat�� yapacaklar ise ba�l� olduklar� 
muhtarl�ktan Men�e �ahadetnamesi almalar� 
mecburidir. Hayvan nakillerinden 21 gün öncesinden 
�ap a��s� yapt�r�p kulak küpesi tak�lmayan 
hayvanlar�n nakilleri için rapor düzenlenmeyecektir. 

 

10. Türk ürünlerinin yurt d���nda 
markala�mas�, tan�t�m ve tutundurmas� ile Türk mal� 
imaj�n�n yerle�tirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi hakk�nda tebli�: Bu destekten kendi 
unvan veya markas�yla ticari veya s�nai faaliyette 
bulunan �irketler ile SD� ler yararlanabilmektedir. 
D�� Ticaret Müste�arl���, �hracat Genel Müdürlü�ü 
söz konusu yard�m ile ilgili uygulamac� birimdir. 

11. Türk ürünlerinin yurt d���nda 
markala�mas�, tan�t�m ve tutundurmas� ile Türk mal� 
imaj�n�n yerle�tirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi hakk�nda 2000/3 say�l� tebli� 
kapsam�nda “Turquality-form Turkey” ibaresinin 
kulland�r�lmas� hakk�nda tebli�: Bu destekten kendi 
unvan veya markas�yla ticari veya s�nai faaliyette 
bulunan �irketler ile SD�’ler 
yararlanabilmektedir.�hracatç�  Birlikleri söz konusu 
yard�m ile ilgili uygulamac� kurulu�tur. 

12. Patent, faydal� model belgesi ve 
endüstriyel tasar�m tescili yard�m�: Sanayiye ve 
ticarete uygulanabilir bilimsel ve teknik bulu�lar�n 
say�s�n� artt�r�lmas�, niteliklerinin yükseltilmesi ve 
s�nai mülkiyet hakk� uygulamalar�n�n 
yayg�nla�mas�n�n özendirilmesi amaçlanmaktad�r. Bu 
destekten Türk Patent Enstitüsü’nün siciline kay�tl� 
patent vekilleri arac�l���yla veya do�rudan Türk 
Patent Enstitüsü’ne ba�vuran Türkiye’de yerle�ik 
gerçek ki�iler yararlanabilmektedir. Türk Patent 
Enstitüsü söz konusu destek ile ilgili uygulamac� 
kurulu�tur.  
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DANABURNU ve BOZKURT MÜCADELES� 
 

Dr. Asuman SEZER 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Burhan HEK�MO�LU 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Danaburnu ve bozkurt, bitkilerin kök bo�az�, 
toprak alt� organlar�n� kemirmek ve galeriler açmak 
yoluyla zarar yapar. Fide yast�klar�nda zararlar� fazla 
görülmekle birlikte tarladaki zarar� da önemlidir. 
Bazen yeniden fide dikmeyi veya tohum ekmeyi 
gerektirecek kadar çok zararl� olurlar. 

Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa), uzun, 
iri yap�da ve k�z�l�ms�-kahve rengi görünümdedir. 
Polifag bir zararl� olup tüm sebzelerde zarar yapar. 
Erginler ve nimphleri toprak içinde galeri açarak, 
rastlad�klar� her türlü bitkinin köklerini ve 
yumrular�n� yer. Özellikle yeni dikilmi� veya yeni 
çimlenmi� sebze fidelerinin köklerini keserek 
kurumalar�na neden olur. Yumrulu sebzelerin toprak 
alt�nda bulunan yumrular�n� kemirerek zarar verir. 

Danaburnu ile mücadelede kültürel tedbir 
olarak; küçük bahçelerde mümkün oldu�unca 
göllenecek �ekilde su alt�nda b�rak�larak danaburnu 
nimph ve erginleri öldürülebilir. Ya da zararl�,  
gübreli ve s�cak topraklar� sevdi�inden, bahçenin 
uygun yerlerine yaz sonuna do�ru gübre kümeleri 
b�rak�l�r. �lkbahar ba�lar�nda burada toplanan nimph 
ve erginler öldürülür. Topra��n iyi ve zaman�nda 
i�lenmesiyle  de zararl�n�n toprak alt�nda bulunan 
yumurta, nimph ve erginleri yok edilir. 

 

 
 
Bozkurt (Agrotis spp.); tombul yap�l�, esmer 

veya gri renkte  bir larvad�r. Yani asl� kelebek olan 
bir kurttur. Bu larva dokunulunca k�vr�l�p, halka 
�eklini al�r. Erginler zararl� de�ildir. Esas zarar� 
larvalar yapar. Gündüzleri genellikle zarar yapt��� 

bitkinin dibinde k�vr�k �ekilde bulunur. Bölgemizde 
iki nesil veren zararl�n�n birinci ve ikinci dönem 
larvalar� bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini 
yiyerek, daha sonraki dönemlerde ise toprak yüzüne 
yak�n yerden kök bo�az�n� kesmek veya kemirmek 
suretiyle bitkinin k�vr�l�p kurumas�na neden olurlar. 
Bütün bitkilerde zarar yapmakla beraber özellikle 
domates, biber, patl�can ve patateste zararl�d�r. Yazl�k 
sebzelerin sökümünden sonra; sonbaharda tarlalar�n 
i�lenmesi çok miktarda larva ölümüne neden 
olaca��ndan kültürel tedbir aç�s�ndan önemlidir. 

 

 
 

Her iki zararl� da zararlar�n� daha çok gece 
yaparlar. Gündüzleri pek fazla faaliyet göstermezler. 
Çe�itli kültür bitkilerinde ayr�m yapmadan beslenme, 
ço�alma ve canl� kalma güçlerinin yüksek olu�u 
nedeniyle yo�unluklar�na bak�lmaks�z�n mücadeleye 
geçilmelidir. Her iki zararl�yla mücadelede ba�ar�l� 
sonuç için kullan�lan kepekli yem a�a��daki gibi 
haz�rlanmal� ve uygulanmal�d�r. �laçlardan birisi 10 
kg kepekle kuru kuruya iyice kar��t�r�l�r. Bu kar���ma 
�ekerli su yava� yava� kar��t�r�larak nemlendirilir. 
Kepek, sünger gibi oluncaya kadar �ekerli su eklenir. 

Bu �ekilde haz�rlanan kepekli yem; 6-8 kg/da 
olacak �ekilde ak�am üzeri sulamadan sonra bitki 
diplerine serpilerek uygulan�r. 

 
�lac�n Etkili Maddesi  Dozu (10 kg kepek+ 500 g �eker) 
Chlorpyrifos-ethyl % 25 WP    400 g 
Trichlorfon % 80 SP    250 g 
Endosülfan % 32.9 WP    100 g 
Endosülfan % 5 Toz     500 g 
Parathion-methyl 360 g/l EC   100 ml 
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F�DEL�KLERDE KÖK ÇÜRÜKLÜ�Ü 
 

Dr. Asuman SEZER 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Burhan HEK�MO�LU 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Kök çürüklü�ü tüm sebze ve tütün 
fideliklerinde ç�k�� öncesi ve ç�k�� sonras� görülen, 
üreticiler taraf�ndan “Çökerten” veya “Ayna” ad� ile 
bilinen önemli bir hastal�kt�r. Hastal��a fidelik 
topra��nda topraktaki bitki art�klar� üzerinde ve 
hastal�kl� tohum içinde ya�ayan de�i�ik mantar türleri 
neden olmaktad�r. 

Hastal�k fidelerin toprak ile temas eden kök 
bo�az� bölgesinde kahverengiden siyaha do�ru bir 
renk de�i�mesi ile ba�lar ve bo�um yerinden a�a��ya 
do�ru kökün alt taraf�n�n incelmesi ile devam eder. 
Kök sistemleri zarara u�rayan bitkiler topraktan besin 
maddesi alamaz ve sonuçta fidelerde ölümler görülür. 
S�cakl�k ve nem bu mantarlar�n geli�mesi için uygun 
oldu�undan fidelikte yer yer ölümlerden, fideli�in 
tamamen çökmesine varacak �ekilde zararlar 
meydana gelebilir. 

 
1. Kültürel Önlemler 

� Hastal�ks�z fidelik topra�� kullan�lmas� 
� Hastal�kl� bitki art�klar�n�n uzakla�t�r�lmas� 
� S�k ve a��r� sulama yap�lmamas� 
� Tohumlar�n s�k ekilmemesi 
� Fazla azotlu gübre verilmemesi 

2. Kimyasal Mücadele 
 
a) Tohum �laçlamas� 
�laçlama, etkili maddesi Maneb 80 WP, 

Mancozeb %80 WP veya Thiram 80 WP olan 
ilaçlardan biri ile 100 kg tohuma 200 g ilaç hesab� ile 
yap�l�r. 

b) Toprak �laçlamas� 
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Toprak ilaçlamas� ekim öncesi ve ekim 
sonras� olmak üzere iki �ekilde yap�labilir. 

Ekim öncesi toprak ilaçlamas� (fidelik veya 
harç topra��) kök çürüklü�üne neden olan mantar, 
nematod, toprakalt� zararl�lar� ve baz� yabanc� ot 
tohumlar�na kar�� mücadele en etkili yöntemdir. 
Bunun için toprak s�cakl��� en az 100C ve üzerinde 
olmal�d�r. Toprak ekim yap�lacakm�� gibi en az 20-25 
cm derinli�ine kadar iyice i�lenmelidir. 

Uygulamadan 10-15 gün önce toprak iyice 
sulan�r. Toprak neminin %60-70 olmas� gerekir. Bu 
i�lemlerden sonra etkili maddesi Dazomet olan 

preparattan metrekareye 50-60 g dozunda ilaç 
topra�a e�it olarak serpilerek iyice kar��t�r�l�r. Toprak 
merdane veya sürgü ile bast�r�l�r ve tekrar hafif bir 
sulama  yap�l�r veya plastik örtü ile örtülür. Toprak 
�s�s�na ba�l� olarak en az 7 gün sonra plastik örtü 
kald�r�larak toprak kar��t�r�l�r ve havaland�r�l�r. 

Harç topra��n�n ilaçlanmas� için; sert bir 
zemin üzerine plastik bir örtü serilir ve daha önce 
nemlendirilmi� harç 20-25 cm yükseklikte bir y���n 
olacak �ekilde yay�l�r. Daha sonra 1m3 harca 250-300 
gr ilaç serpilerek kar��t�r�l�r ve süzgeçli kova ile 
sulan�r. Gaz ç�k��� olmayacak �ekilde üzeri plastik 
örtü ile örtülür. Bir hafta sonra harç topra��n�n üzeri 
aç�larak havaland�r�l�r. 

Ekim sonras� fideler topra�a veya seraya 
aktar�lmadan 15 gün önce (Trichoderma sp.) sporlar� 
içeren T-22 Planter Box ilac�n�n 50 gram� 30-40 litre 
su ile kar��t�r�larak sulan�r. Bu mantar bitkinin kök 
çevresini sararak di�er kök çürüklü�ü mantarlar�n�n 
giri�ine engel olur. 

c) Fidelik �laçlamas� 
Çökerten hastal��� ile mücadelede en son 

tedbir fideliklerde uygulanan ye�il aksam 
ilaçlamas�d�r. Bunun için hastal�k görülür görülmez 
a�a��daki ilaçlardan biri ile haftada bir defa toplam 2-
3 kez ilaçlama yap�labilir. 

 
�lac�n Etkili Maddesi   Dozu  
Bak�roksiklorür 50 WP  300-500g/100 lt su 
Hymexazol 360 EC   300 ml 
Propineb  70 WP   200-250 g 
Captan % 50 WP  200-250 g 
 

Topra��n� analiz ettir!
Fazla ve bilinçsiz bir 
�ekilde gübre atma! 
Paran� ve topra��n� 

yakma... 
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�EFTAL� YAPRAK KIVIRCIKLI�I 
HASTALI�I (Taphrina deformans) 

 
Necmi ZENG�N 
Ziraat Teknikeri 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

�eftalinin en önemli hastal���d�r. A�ac�n 
yaprak ve genç sürgünlerini hastaland�r�r. Belirtileri 
özellikle ilkbaharda görülür. Yaprak k�v�rc�kl��� 
hastal��� genç yapraklarda renk sararmas�na veya 
beyaz�mtrak olmas�na neden olur. Yaprak yüzeyinde 
(ayas�nda) büzülme meydana gelerek bükülme 
e�ilimi gösterir. Bula�ma erken oldu�unda yapraklar 
iyice büzülürler, art�k büyüyemez a�aç üzerinde 
kuruyarak dökülürler. Bula�ma geç olursa yaprak 
ayas�n�n sadece bir bölümünün hastaland���n� 
görürüz. K�rm�z�mtrak veya �arap tortusu rengindeki 
hastal�kl� bölümler sert ve k�r�lgan olurlar. Hasta 
yapraklar sa�lamlardan daha kal�n olurlar. 

Sürgünlerdeki zarar� geli�menin yava�lamas� 
dolay�s�yla kal�nla�ma ile kendini gösterir. Bunlardan 
kloklu yaprak buketleri olu�ur. Hasta bölgelerde sar� 
veya koyu k�rm�z� renkte kabar�kl�klar görülür. Dal 
normal geli�imden geri kalarak bo�umlar aras� 
k�sal�r. 

Meyvede bozulmalar sadece bir bölümünü 
kaplayan sar� veya k�rm�z� renkte geli�igüzel 
�i�kinlikler biçiminde kendini gösterir. Zamanla bu 
bölümler irile�ir, yaralar daha koyu bir renk alarak 
meyveler tümörlü bir görünüm al�rlar. Bazen 
meyvenin çatlad���, çekirdek evine kadar yar�ld��� 
görülür. Ekonomik olarak büyük zararlara neden 
olur. 

Etmeni bir fungus (mantar) olan klok bir 
y�ldan di�er bir y�la konukçunun baz� k�s�mlar�nda 
k��� geçirir. Enfeksiyonlar ilkbaharda uç sürgün 
gözlerinin ilk ye�il organlar�n�n görünmeye 
ba�lamas�ndan itibaren olur. Yumu�ak ve nemli k�� 
mevsimleri enfeksiyon için çok elveri�lidir. Ortalama 
s�cakl�k 200C'de zarar�n� sürdürürken 300C'nin 
üzerinde hastal���n durdu�u görülmektedir, 

Mücadelesinde ilaçlama zaman� ve ilaçlama 
tekni�i çok önemlidir. �laçlamaya tomurcuklarda 
kabarma görüldü�ü zaman ba�lanmal�d�r. Rüzgars�z, 
sakin bir havada belirtilen dozlarda ilaçlaman�n, 
zaman�nda yap�lmas� gere�i vard�r. A�a��daki 
ilaçlardan bir tanesini kullanmak yeterlidir. 

 
Etkili madde ve yüzdesi Formülasyon Doz (l00 l suya) 

Bak�rsülfat 98 sönmemi� kireç Bordo bulamac� 1000-2000 g 
Bak�roksit WP 800 g 
Bak�roksiklorür WP 800 g 

 
 
 

GEBE �NEKLER�N BAKIM VE 
BESLENMES� 

 
Süleyman DURMU� 

Veteriner Hekim 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

Gebeli�in ba�lang�c�ndan sonuna kadar 
hayvanlar�n özel bak�m ve beslemeye ihtiyaçlar� vard�r. 
Sa��lan gebe hayvanlara verilen g�da maddelerinin 
miktar ve kalite bak�m�ndan yeterli olmas� verimleri ve 
gebelikleri göz önünde bulundurularak uygun bir 
rasyonla beslenmeleri ile mümkündür. Yüksek verimli 
hayvanlarda, rasyonun gerekli protein, karbonhidrat, 
mineral madde ve vitaminleri yeterli miktarda ihtiva 
etmesi gerekir. Gebeli�i ilerlemi� hayvanlara fazla 
hacimli kaba g�dalar yerine, az hacimli g�dalar 
verilmelidir. 

Küflü, k�ra��l�, fazla so�uk ve koku�mu� yemler 
sindirim sistemi bozukluklar�na yol açaca��ndan yavru 
atmalara neden olabilir. Yüksek süt verimli gebe 
ineklerin, do�umdan 1-1.5 ay önce sa��lmalar�n�n 
kesilmesi gerekir. Do�uma kadar sa��lan ineklerin bir 
sonraki laktasyon dönemlerinde süt verimleri önemli 
ölçüde dü�mektedir. 

 

 
 

Aç�k havada çay�r ve meralarda serbest 
dola�man�n gebelik ve do�um üzerine olumlu etkisi 
vard�r. Devaml� içerde ba�l� olan hayvanlar�n ise 
özellikle do�uma 1-1.5 ay kala günün uygun saatlerinde 
d��ar� ç�kart�l�p 1-2 saat serbest hareket etmelerinin 
sa�lanmas� hem do�umun rahat olmas�n� hem de do�um 
sonras� ortaya ç�kabilecek problemlerin önlenmesi 
bak�m�ndan önemlidir. Gebelik süresi boyunca analara 
ayr� bir yer ay�rmaya gerek yoktur. �neklerde do�uma 5- 
7 gün kala varsa do�um bölümüne b�rak�lmalar� veya 
etraf�ndakilerin uzakla�t�r�larak ba�l� bulundu�u yerin 
geni�letilmesi yeterli olabilir. 

Altl�klar�n temiz ve kuru bulunmas� ah�rlar�n 
havadar ve uygun s�cakl�kta bulunmas� gerekir. 
Özellikle gebe hayvanlar�n tren ve kamyonla s�k���k 
halde uzun süre yolculuk yapmalar� sak�ncal�d�r. Gebe 
hayvanlara kaba ve sert muamelelerden kaç�nmal�, çok 
gerekmedikçe ameliyat v.s gibi tedavileri do�um 
sonras�na b�rak�lmal�d�r. Bütün hayvanlarda do�umun 
ba�lay�p ba�lamad��� hayvana sezdirilmeden takip 
edilmeli, hayvanlar� strese sokan gürültü vs varsa bunlar 
ortadan kald�r�lmal�d�r. 
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HUBUBATTA YABANCI OT MÜCADELES�
 

Nail KIRMACI 
Ziraat Mühendisi 

 
Göktürk AYDIN 
Ziraat Mühendisi 

 
Haydar Ünsal 

Ziraat Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

Hububat üretiminin en önemli sorunu yabanc� 
otlarla mücadeledir. Çünkü yabanc� otlar mücadele 
edilmedi�i zaman, ürünümüzde %40’a varan 
kay�plara neden olmas�na ra�men, yine de bu konuda 
kay�ts�z kald���m�z bir gerçektir. Ortalama 600 kg 
ürün alabilece�imiz bir dekarl�k tarladan ortalama 
350-400 kg ürün almam�z�n sebebi, yabanc� ot 
mücadelesini tekni�ine uygun olarak yapmam�� 
olmam�zd�r. 

Hububat tarlalar�nda yabanc� otla mücadelenin 
ne kadar önemli oldu�unu k�saca belirtikten sonra, bu 
otlarla mücadelede ba�ar�m�z� artt�racak birkaç 
önemli tedbiri de a�a��ya s�ralayal�m istedik. 
* Kulland���m�z tohumluklar mutlaka yabanc� ot 

tohumlar�ndan temizlenmi� olmal�, mümkünse 
sertifikal� tohumluklar kullan�lmal�d�r. 

* Toprak i�lemeyi iyi bir �ekilde yapmal�y�z ki, 
yabanc� ot köklerinin ve çok y�ll�k yabanc� otlar�n 
toprak alt� kök ve uzant�lar�n�n parçalayabilelim. 

* Nadasa b�rakt���m�z tarlalar�n sürümünü ihmal 
etmemeliyiz. 

* Toprak i�leme aletlerinin  bir tarladan  di�er tarlaya 
geçerken temizli�ini mutlaka yapmal�y�z. 

* Kulland���m�z ah�r gübresinin iyice yanm�� 
olmas�n� unutmamal�y�z (en az 1 y�l beklemeli). 

* Ekim münavebesi dedi�imiz nöbetle�e ekimi (bir 
y�l hububat, sonraki y�l çapa bitkisi ve di�er y�l 
hububat tar�m� yapmak gibi) yapmal�y�z ki, ayn� 
çe�it yabanc� otlar�n o tarlaya yerle�ip ço�almas�n� 
önünü alabilelim. 

 
Bu say�lan i�lemleri ne kadar yaparsak o kadar 

iyi olmakla beraber tarlam�zda yine de yabanc� otlar 
bulunacakt�r. Çünkü yabanc� otlar do�al olarak vard�r 
ve o topra��n öz evlatlar�d�r. Ancak, tarlam�z�n içinde 
ürünümüzün suyuna, besinine, �����na ve yerine ortak 
olmas�n� istemedi�imiz bu otlarla belirli s�n�rlar�n 
üzerinde ise (geni� yaprakl� yabanc� otlardan m²’de 
10 adetten fazla, dar yaprakl� yabanc� otlardan m²’de 
3-5 adetten fazla oldu�u durumlarda) onlarla ilaçl� 
mücadele yapmam�z kaç�n�lmaz olacakt�r. 

Hububat alanlar�nda sorun olan yabanc� otlarla 
mücadeleyi ikiye ay�rarak yap�yoruz. Geni� yaprakl� 

yabanc� otlar; yabani hardal, köy göçüren, yav�an 
otu, kokar ot, yap��kan ot vs. Dar yaprakl� yabanc� 
otlar; yabani yulaf, tilki kuyru�u, ayr�k, ku� yemi, 
çim türleri vs. 

Mücadelede zamanlama çok önemlidir. 
�lkbaharda ekin boyu 8-10 cm oldu�u dönemden 
itibaren karde�lenmeyi bitirip, sapa kalkt��� dönemin 
ba��na kadar olan dönem en uygun zamand�r. Daha 
erken ilaçlama karde�lenmeyi olumsuz  etkilerken, 
geç kal�nan ilaçlama ise  hububat�n boylanmas�na ve 
ba�aklar�n k�ndan ç�kmas�na engel olabilmektedir.  
A�a��daki �ema en uygun ilaçlama zaman�n�  
göstermektedir. K�saca ekinler 8-10 cm iken, yabanc� 
otlar da 2-6 yaprakl� oldu�u dönem en uygun 
ilaçlama zaman�d�r. 

 

 
 

Yabanc� otlarla mücadelede önemli olan bir 
konu da, tarlam�zda en yo�un zarar olu�turabilecek 
yabanc� otu bilerek, onu hedef alan ilaçlar� tespit 
etmek ve dönüme en az 20-30 lt su ile önerilen dozda 
ilac� tarlaya atabilmektedir. 

Ayn� tarlada hem dar yaprakl� yabanc� ot, 
hem de geni� yaprakl� yabanc� otlara kar�� ilaçlama 
yap�labilir. Ancak her ilaç birbiri ile kar��maz. 
Bunlar�n tespitine çok dikkat edilmelidir. Ayr� 
zamanlarda ilaçlama yap�lacaksa önce geni� yaprakl� 
bir hafta sonra  dar yaprakl� yabanc� ot ilaçlamas� 
yap�lmal�d�r.kullan�lacak ilaçlar�n dozlar�, kullan�m 
talimatlar� çok iyi okunmal�, bu konuda hata 
yap�lmamal�d�r. Yabanc� ot ilaçlamas� hata kabul 
etmez. Ürününüzü kendi elinizle mahvedebilirsiniz. 
Bu konularda her türlü sorununuz için Tar�m �l  ve 
�lçe Müdürlüklerine dan��abilirsiniz.  
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SUDAN MESELE DEY�P, GEÇMEY�N !.. 

 
Turan DURSUN 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Su; bitkisel üretimin her a�amas�nda gerekli 
bir yap� ta��d�r. Gübreleme ile topra�a verilen besin 
maddeleri ancak suda erimi� halde ve suyun yard�m� 
ile bitki bünyesine ta��nabilmektedir. Dolay�s�yla 
bitkilerin büyümesi ve geli�mesi, suyun kök 
bölgesinde yeterli miktarda varl���na ba�l�d�r. 

Çiftçilerimiz bitkinin ihtiyaç duydu�u 
miktardaki suyu sa�layabilece�i akarsu, göl, kanal 
vb. su kaynaklar�ndan yoksun bir bölgede ise zaten 
ya yetersiz sulama  yapacak yada hiç sulama 
yapamayacakt�r. Yeterli verimin elde edilmesine 
engel olan bu surunun çözümü; uzun vadeli proje ve 
yat�r�mlar�n uygulanmas� ile mümkün olabilecektir. 
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Sulama yay�mc�s� olarak bizleri daha çok 
ilgilendiren ve çözümüne yard�mc� olmaya 
çal��aca��m�z sorun; s�n�rl� ölçüde su kayna��ndan 
istifade edebilen bir çok çiftçimizin gere�inden fazla 
ve kontrolsüz sulama yapmalar�d�r. Bu durumda su 
ile birlikte i� gücü, enerji ve para israf edilmekte, 
uzun vadede ise taban suyu yükselmesi gibi bitki 
ölümüne neden olabilecek kal�c� problemler 
yarat�lmaktad�r. 

 

 

�limiz çiftçileri yayg�n olarak yüzey sulama 
yöntemlerini kullanmaktad�r. Bu yöntemlerde su; 
kar�k, tava vb aç�k su yap�lar� ile ta��nd���ndan yüzey 
ak���, buharla�ma ve derine s�zma nedeniyle daha çok 
kayba u�ramaktad�r. Bu kay�plar�; arazi tesviyesi, 
uygun sulama yönteminin seçilmesi, tava ve kar�k 
boyutlar�n�n do�ru hesaplanmas�, drenaj sisteminin 
kurulmas� gibi tedbirlerle en aza indirebilmek 
mümkündür.  

Masrafl� olmas� ve daha çok teknik ayr�nt� 
bilinmesinin gerekli oldu�u damla ve ya�murlama 
yöntemi gibi bas�nçl� sulama yöntemleri ise daha 
kontrollü sulamay� mümkün k�lmaktad�r. Bas�nçl� 
sulama yöntemlerinde su; kayna��ndan pompa ile 
al�n�p, belli bir bas�nçta, boru içinde iletilerek, 
damlat�c�lar ile damla yada ya�murlama ba�l�klar� ile 
püskürtme �eklinde kök bölgesine verilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pahal� olan bu yöntemleri kullanmadan önce 

çiftçilerimiz rasgele pompa, boru, damlat�c� vb 
malzeme al�m�ndan kaç�nmal�d�r. Bu yöntemleri 
kullanmadan önce, çiftçinin sahip oldu�u �artlara 
göre ekonomik olup olmayaca��n�n teknik 
elemanlarca etüt edilmesi ve pompa seçiminden boru, 
damlat�c�, ba�l�k seçimine kadar bir dizi hidrolik 
hesab�n yap�lmas� gerekmektedir.  

Bakanl���m�zca çiftçilerimizi Sulama Tekni�i 
ve Mekanizasyonu konular�nda e�itmek amac�yla 
“Sulu Tar�m Alanlar�nda Tar�msal Mekanizasyon 
E�itim Merkezi Projesi” kapsam�nda il ve ilçe 
müdürlüklerimizde görev yapan teknik elemanlar�n 
e�itimleri sa�lanarak, bu konudaki uzman ihtiyac� 
giderilmi�tir. Sulama konusunda kar��la��lan 
sorunlarla ilgili olarak çiftçilerimiz Tar�m �l ve �lçe 
Müdürlüklerimize müracaat edebilecekleri gibi 
dergimizin önümüzdeki say�lar�nda anlatmaya 
çal��aca��m�z sulama yöntemleri konusundaki 
yaz�lardan da istifade edebilirler. 
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KI� HASTALIKLARINA KAR�I KORUNMA 
 

Dr. �ükran GEÇER 
Kurum Tabibi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Üst ve alt solunum yolu hastal�klar� en çok 
k���n can�m�z� yakar. Günün büyük bir bölümünü 
kapal� ortamlarda geçiriyor olmam�z, zatürre, grip, 
farenjit ve bron�it gibi hastal�klara daha s�k 
yakalanmam�za yol açar. Özellikle mevsim 
geçi�lerinde, gün içindeki �s� farkl�l�klar�n�n çok 
oldu�u ilkbahar ve sonbaharda bu hastal�klar 
yo�unla��r. ��te en fazla kar��la�abilece�imiz mevsim 
hastal�klar� ve tedavileri: 

 
Grip : S�kl�kla kar��la��lan solunum yolu 

enfeksiyonlar� aras�nda grip ilk s�ray� al�r. Özellikle 
sinema, tiyatro, huzurevi, okullar, kahvehane, k��la 
gibi kapal� ve sigaran�n çok içildi�i ortamlarda 
hastal��a yakalanma olas�l��� daha fazlad�r. Grip 1 
hafta veya 10 gün kadar sürebilir. Grip, burunda 
kuruma, yanma, genizde yanma, ka��nt� hissi, 
burunda t�kan�kl���n yan� s�ra önce beyaz sonra 
giderek koyula�an ak�nt� ile kendini gösterir. Hafif 
ate� olabilir. Vücutta genel bir k�rg�nl�k hissedilir, 
yorgunluk, genizde ak�nt�ya ba�l� öksürük, balgam, 
ilerlerse ba� a�r�s� olabilir. 

Tedavi bol s�v� al�narak ak�nt�n�n 
yumu�at�lmas� ile kolay ç�kar�lmas�n�n sa�lanmas�, 
sigara içiliyorsa kesilmesi, buhar banyosu, sebze ve 
meyve yiyerek vücut direncinin art�r�lmas�, çok aktif 
dönemlerde istirahatla mümkündür. Grip genellikle 
viral bir enfeksiyon oldu�u için “antibiyotik” doktor 
tavsiyesi olmad�kça kullan�lmamal�d�r. Gripal 
enfeksiyonlarda esas; vücut direncinin yüksek tutulup 
koruma mekanizmalar�n�n geli�tirilmesidir. 

 
Farenjit : K�� aylar�nda en s�k kar��la�t���m�z 

hastal�klar aras�nda yer alan “farenjit” bo�az�n orta 
duvar�n�n bazen mikrobik, metabolik, bazen de 
ortam�n �s�s�na, tozlara, duman�na ba�l� olarak 
reaksiyon göstermesiyle ortaya ç�kar. Hastal�k, 
beslenme al��kanl��� (çok s�cak ya da so�uk g�da, s�v� 
al�m�) sigara içilmesi ya da midedeki asit problemleri 
gibi de�i�ik nedenlerle de olu�abilir. Farenjitte ses 
k�s�kl���, bo�azda kuruluk, yanma, a�r�, yutkunma 
zorlu�u, toz ve yiyeceklere kar�� hassasiyet geli�ir. 

Tedavide öncelik bo�az kültürü al�narak 
hastal���n mikrobik olup olmad���n�n tespit 
edilmesidir. Bu tespitten sonra gerekirse ilaçla, 
mikrobik de�ilse birtak�m önlemlerle (s�v� ve 
g�dalar�n �l�k yenmesi, ac�l�, ek�ili yemek ve alkolden 
sak�n�lmas�), sinüzit varsa buna ba�l� ak�nt� kesilmeli, 
mide problemleri varsa düzeltilmelidir. 

Sinüzit : Ba��m�z�n içindeki kemiklerin 
aras�nda bulunan “sinüs” bo�luklar�nda enfeksiyon 
olunmas� sonucu sinüzit hastal��� ortaya ç�kar. 
Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlar� 
sonras�nda olu�an sinüzit; allerjisi olan, tozlu ve asitli 
ortamlarda çal��an ki�ilerde daha fazla görülür. Bu 
arada nadiren de olsa do�umsal veya sonradan 
olu�mu� travmalar�n etkisi ile burun kemi�inde 
deformite olu�an ki�ilerde de görülür. Sinüzitte 
sürekli ba� a�r�s�, mevsimsel de�i�ikliklere ba�l� 
olarak görülen iki ba��n aras�nda, yanaklarda ve al�n 
bölgesinde �iddetli a�r�, burundan gelen �effaf ak�nt�, 
so�uk havada s�zlama gibi belirtiler verir. 

Tedavide öncelik, sinüslerin buruna aç�lan 
bölgesindeki t�kan�kl��� açmakt�r. Bunun için 
t�kan�kl��� giderici ilaçlar verilir. Bol s�v� al�narak 
ak�nt� azalt�lmal�d�r. �leri safhalarda antibiyotik 
kullan�l�r. Burun kemi�inde deformite varsa ilerlemi� 
vakalarda cerrahi müdahale uygulanabilir. Sinüzit 
tekrarlayabilen bir hastal�k oldu�u için ameliyattan 
sonra da dikkat edilmelidir. 

 
Zatürre : Alt solunum yolu hastal�klar� 

aras�nda en s�k rastlan�lan hastal�klardan biri olan 
zatürre; “akci�er iltihab�” olarak tan�mlanabilir. T�p 
dilinde “pnömoni” olarak adland�r�lan “zatürre” 
akci�erlerde bulunan hava keseciklerinin iltihabi bir 
s�v� ile dolmas� sonucunda olu�ur ve akci�erde 
oksijen al��veri�i bozulur. Hastal�k bakteriler, 
virüsler, mycoplazma gibi mikroorganizmalar 
taraf�ndan olu�turuldu�undan belirtiler bu türlere 
göre de�i�ir. Bakteriyel zatürrede ate�, titreme, 
öksürük, sar�-ye�il renkte veya kanl� balgam, gö�üs 
a�r�s� ve terleme olabilir. Virütik zatürrede ate�in 
yan�nda ba� a�r�s�, kuru öksürük, kas a�r�s� ve 
halsizlik gibi gripal enfeksiyon belirtileri görülebilir. 
Mycoplazma zatürresinde yayg�n �ikayet öksürüktür. 

Tedavi; nedene, hastan�n ya��na, altta ba�ka 
kronik bir hastal�k olup olmamas�na ba�l� olarak 
planlan�r. Genç ve sa�l�kl� eri�kinlerde bakteriyel ve 
mycoplazma enfeksiyonlar�nda antibiyotik kullan�l�r. 
Antibiyotiklerin yan�s�ra a�r� ve ate� için parasetamol 
ve nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, balgam 
söktürücü ilaçlar, kanda oksijen düzeyi dü�erse 
oksijen tedavisi verilir. Hastalar�n diyetine dikkat 
etmesi, günde en az 8 bardak �l�k su içmesi de 
önerilir. Virütik zatürrede antibiyotik kullan�lmaz ve 
ço�u kez kendili�inden iyile�ir. 



samtim 
 

SAMSUN’DAN B�R KURULU� 
KARADEN�Z TARIMSAL ARA�TIRMA ENST�TÜSÜ 

 
Dr. Hasan ÖZCAN 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
KTA Enstitü Müdürü

1. Enstitünün Tarihçesi 
Enstitü Bölge Tohum Islah �stasyonlar� 

müdürlerinin 1944 y�l� ola�an toplant�s�nda de�i�ik 
zirai özellikler arz eden Karadeniz Bölgesi için 
müstakil bir tar�msal ara�t�rma istasyonu kurulmas� 
karar� al�nm�� ve bu karara istinaden 17 Kas�m 1944 
tarihinde Samsun–Trabzon karayolunun 16. 
km’sinde, “Samsun Bölge Tohum Islah �stasyonu” 
ad� alt�nda kurulmu�tur. 15.10.1971 tarihinden 
itibaren “Karadeniz Bölge Zirai Ara�t�rma 
Enstitüsü” ad� alt�nda çal��malar�na devam etmi� 
olup 01.05.1987 tarihinde Bölge Zirai Mücadele 
Ara�t�rma Enstitüsünün kat�l�m� ile “Karadeniz 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü” ad�n� alm�� ve 
çal��malar�na devam etmektedir. Enstitü, idari olarak 
Tar�msal Ara�t�rmalar Genel Müdürlü�ü kanal� ile 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���na ba�l�d�r. 
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2. Enstitünün Amaç ve Görevleri 
Tar�msal Ara�t�rmalar Genel Müdürlü�ünün 

görevleri 09.08.1991 tarihli Resmi Gazetede 
yay�nlanan 441 say�l� KHK’n�n 12. maddesinde ana 
hatlar�yla belirlenmi�tir. Bu Genel Müdürlük ad�na 
ta�rada görevleri Ara�t�rma Enstitüleri yürütür. Bu 
çerçevede Enstitümüzün görevleri; 
- TAGEM taraf�ndan belirlenen ülkesel ara�t�rma 

önceliklerine uygun projeler haz�rlamak ve 
uygulamak, 

- Bitkisel ürünlerde verimlili�in art�r�lmas�, 
kalitenin iyile�tirilmesi ve ürünlerin 
çe�itlendirilmesi amac�yla ara�t�rmalar yapmak 

- Bitkilerde gen kaynaklar�n�n toplanmas� ve 
muhafazas�na yard�mc� olmak 

- Enstitüde personel istihdam� ve e�itimi ile ilgili 
plan ve program yapmak ve uygulamak 

- Bitkiler ve ürünlerine ar�z olan hastal�klar, 
zararl�lar ve yabanc� otlara kar�� mücadele 
metotlar�n�n belirlenmesi için ara�t�rma yapmak 

- Zirai mücadelede kullan�lan ilaç, hormon ve 
benzeri maddelerin norm ve özelliklerini, 
etkinliklerini, çevre ile faydal� organizmalara 
etkilerini belirlemek için ara�t�rma yapmak 

- Ara�t�rmalardan elde edilen yeni bulu�lar�n 
(çe�itlerin) tescilini, bulgular�n yay�nlanmas�n� ve 
uygulamaya aktar�lmas�n� sa�lamak 

- Konu ile ilgili yenilikleri takip etmek ve 
uygulanmas�n� sa�lamak. Bu amaçla yurt içi ve 
yurt d���ndaki ilgili kurulu�lar ile i�birli�i yapmak 

 
Yasayla belirlenen bu görevlerin etkin bir 

�ekilde yap�lmas�n� sa�lamak amac�yla: 
1. Yay�m te�kilat�, çiftçi, çiftçi kurulu�lar� ve di�er 

tar�msal sektörler ile ili�kilerin geli�tirilmesi ve 
gerekti�inde koordinasyona gidilmesi 

2. Bölge için en uygun ve ekonomik ürünler ile ürün 
modellerini belirlemek 

3. Bölge içinde yeti�tirilen ürünlerde çe�itlili�i ve 
üretimi art�rma 

4. Üretim maliyetinin dü�ürülmesi, dolay�s�yla 
tüketicinin daha ucuza g�da temin etmesine 
katk�da bulunma 

5. Çevreye daha az zararl� teknolojiler üretmeyi 
hedefleme 

6. Geli�tirilen çe�itlere ait elit ve orijinal 
tohumluklar�n üretilmesi ve da��t�lmas�n� sa�lama 

7. Yay�m te�kilat� ile bir i�birli�i ve bilgi ak��� 
sa�lamak, yay�mc�lar için konferans, seminer, 
sempozyum, tarla günü ve hizmet içi e�itim 
programlar� haz�rlamak. Yine çiftçiler için 
demonstrasyon, tarla günü, konferans, bro�ür ve 
bültenler haz�rlama misyon edinilmi�tir. 

 

3. Enstitünün Sorumluluk Alan�  
Enstitü May�s 1998’e kadar Zonguldak’tan 

Artvin’e kadar Karadeniz k�y� illeri ve geçit 
bölgesinden Gümü�hane, Bayburt, Tokat, Amasya, 
Karabük ve Çorum illerine hizmet vermi�tir. Son 
düzenleme ile ara�t�rma kurulu�lar�n�n sorumluluk 
alanlar� idari esaslardan ekolojik esaslara kayd�r�lm�� 
ve yeniden düzenlenmi�tir. Buna göre enstitümüz, 
Karadeniz k�y� ve orta-kuzey alt geçit bölgelerinde 
ara�t�rma yapmakla görevlendirilmi�tir. 
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4. Çal��ma �ekli 
Kurulu�umuz çal��malar�na Islah ve Genetik, 

Yeti�tirme Tekni�i, Bitki Koruma, Ekonomi ve 
Üretim ile Bahçe Bitkileri olmak üzere be� bölüm 
alt�nda devam etmektedir. Bu bölümler içinde 
çal���lan konular ise s�cak iklim tah�llar� (m�s�r ve 
çeltik), serin iklim tah�llar� (bu�day ve arpa), 
yemeklik tane baklagiller (fasulye ve nohut), ya�l� 
tohumlu bitkiler (soya, ayçiçe�i, kolza), yem 
bitkileri, t�bbi bitkiler, meyvecilik ve sebzeciliktir. 

Enstitü, ara�t�rma çal��malar�n� kendi arazisi 
yan�nda di�er illerde de yürütmeye çal��maktad�r. 
Tar�msal teknolojinin içinde bulunulan �artlarda 
üretilme zorunlulu�u dikkate al�n�rsa, sadece enstitü 
arazisinde yürütülen çal��malar�n çok geni� bir alana 
ayn� �ekilde götürülemeyece�i ve bu alanlarda bu 
teknolojilerin denenmesi ihtiyac� oldu�u görülür. 
Bunun için ara�t�rmalar�n mümkün oldu�u kadar 
ihtiyaç duyulan yerlerde veya benzer ekolojilerde 
yürütülme mecburiyeti vard�r. Bu nedenle, çok zor da 
olsa, bölgenin de�i�ik ekolojilerinde ara�t�rmalar 
yürütülmektedir. Baz� çal��malar uluslararas� kurulu� 
ve üniversitelerle koordineli olarak yürütülmektedir. 
 

5. Alt Yap� 
Enstitümüze ait toplam 1161 dekar arazinin 

742 dekar�  Samsun-Trabzon karayolunun güneyinde 
bulunmakta olup, ara�t�rma ve üretim parselleri 
olarak kullan�lmaktad�r. Ayr�ca toprak yap�s� 
bak�m�ndan farkl�l�k arz etmesi ve üzerinde ara�t�rma 
yap�labilecek haz�r meyvecilik tesisleri 
bulunmas�ndan dolay� Gelemen Tar�m ��letmesi 
Müdürlü�ünden tahsisli Ç�narl�k mevkiinde 150 
dekarl�k alanda a��rl�kl� olarak zirai mücadele ve 
bahçe bitkileri ara�t�rmalar� ile m�s�rda saf hat 
üretimleri yap�lmaktad�r. 

Enstitüde müdür ve müdür yard�mc�s� dahil 
54 mühendis, 4 tekniker, 2 teknisyen, 28 memur ve 
50 daimi i�çi olmak üzere toplam 138 ki�i 
çal��maktad�r. Teknik elemanlardan 9’u doktora ve 
27’si mast�r e�itimini tamamlam�� bulunmaktad�r. 
Halen 7 mühendis yüksek lisans 7 ziraat yüksek 
mühendisi de doktora e�itimlerine devam etmektedir. 
 

6. Bugüne Kadar Yap�lan Çal��malar 
M�s�r �slah ara�t�rmalar�nda TMP-2 ve TMP-

3 populasyonlar� olu�turularak farkl� çevre �artlar�na 
adapte olabilecek, verimli, hastal�k ve zararl�lara 
kar�� dayan�kl� kompozit çe�itler ve melez m�s�r 
yap�m�nda kullan�lacak kendilenmi� hatlar elde 
edilmi�tir. Bu populasyonlarda yap�lan çal��malar ile 
Karadeniz Y�ld�z� ve Akp�nar kompozit m�s�r 
çe�itleri geli�tirilmi� ve yayg�n ekili� alan� 
bulmu�lard�r. Kendilenmi� hatlarla yap�lan �slah 
sonucu erkenci ve geç ekimlere uygun TTM-813 tek 
melez m�s�r çe�idi geli�tirilmi�tir. Çeltik 

ara�t�rmalar�na 1982 y�l�nda ba�lan�p proje 
merkezinden ve yurt d���ndan getirilen materyallerle 
yap�lan çal��malarla bölgede verim ve kalite ile 
dikkati çeken Rocca, Ribe ve Osmanc�k çe�itleri 
tavsiye edilmi�tir. 2003 y�l�nda Karadeniz çe�iti 
geli�tirilmi� ve tescil ettirilmi�tir.  

Sahil ve Geçit ku�a�� adlar� alt�nda iki alt 
bölgede yap�lan serin iklim tah�llar� çal��malar� 
sonucunda �ç Bölge için Momtchill, Kate-A.1, Atay-
85,Seri-82 ve Gün- 95 çe�itleri; Sahil Ku�a�� için de 
Marmara-86, Gönen, �zmir-85, Ata-81 ve Seri-82 
çe�itleri tavsiye edilmi�lerdir. Bu�dayda yürütülen 
�slah çal��malar� sonucu baz� bu�day hatlar� tescil 
a�amas�na gelmi�tir. Bunlardan birisi yüksek verimli 
ve kaliteli Sakin isimli bu�day çe�iti 2002 y�l�nda 
tescil ettirilmi� ve çiftçilere tohumluk da��t�m� 
yapabilmek için tohumluk üretim programlar� 
olu�turulmu�tur. Bu y�l Canik 2003 isminde yeni bir 
bu�day çe�iti geli�tirilmi� ve tescil ettirilmi�tir. 

Yemeklik baklagiller çal��malar�nda bölgeye 
iyi adapte olan yüksek verimli ve hastal�klara 
dayan�kl� 1994 y�l�nda tescil ettirilen Damla-89 nohut 
çe�idine ilaveten 2001 y�l�nda Gülümser ve Ça�atay 
çe�itleri tescil ettirilmi�tir. Halen ara�t�rma ve 
tohumculuk üretimleri devam etmektedir. Damla 89 
bugün Türkiye’de en çok ekilen nohut çe�ididir. Kuru 
fasülye ara�t�rmalar� sonucunda Akda� ve Zülbiye 
çe�itleri 2001 y�l�nda tescil ettirilmi� ve tohumluk 
üretimlerine ba�lanacakt�r. 

Yukar�da belirtilen ürünler, ayçiçe�i, kolza, 
arpa ve yem bitkilerinde yeti�tirme tekni�ine yönelik 
çal��malar sürmektedir. Ekim zaman�, toprak i�leme 
tohum miktar� ve s�kl�k gibi çal��malar yap�lm�� ve 
gereksinim duyuldukça yap�lmaktad�r. Yeni bir ürün 
olan Kanolada enstitü Türkiye’de ara�t�rmalar için 
koordinasyon i�levini sürdürmektedir. Soyada ise 
ülkesel projenin Kuzey Dilimi Islah Koordinatörlü�ü 
görevi Enstitümüz taraf�ndan yerine getirilmektedir. 
 

7. 2003 Y�l� Faaliyetleri 
Bitki �slah� ve geneti�i, Bitki hastal�k ve 

zararl�lar�, Yeti�tirme Tekni�i, Meyvecilik ve 
Sebzecilik ile Ekonomi konusunda 48 ara�t�rma 
projesi yürütülmekte olup, çal��malar�n tamam� bölge 
ihtiyaçlar� göz önüne al�narak planlanm��t�r. Enstitü 
�slah ve yeti�tirme tekni�i yan�nda bölgedeki bütün 
ürünler için hastal�k ve zararl�lar� için de ara�t�rma 
çal��malar�na devam etmektedir. Enstitü bünyesinde 
düzenlenen seminer programlar� bu y�lda devam 
etmi�tir. Bu y�l enstitüde 27 seminer verilmi�tir. 
Bunun yan� s�ra enstitüye yeni tayin olmu� olan 
ara�t�r�c�lara ara�t�rma konular�nda özellikle de Bitki 
�slah� ve geneti�i ile Deneme desenleri ve �statistik 
konusunda hizmet içi e�itim program� uygulanm��t�r.  

Periyodik BAV toplant�lar�na devam 
edilmekte, Tar�m �l Müdürlükleri ile üretici 
sorunlar�n� belirleme çal��malar yap�lmaktad�r. 



samtim 

Bas�nda Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü 
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� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 
 

AÇLI�A KAR�I ULUSLARARASI DAYANI�MA 
 

16 Ekim Dünya G�da Günü dolay�s�yla Samsun 
Tar�m �l Müdürlü�ü ile Samsun Milli E�itim 
Müdürlü�ünün organizasyonu ile Atatürk �lkö�retim 
Okulu ö�rencilerine yönelik konferans düzenlenmi�tir. 
Toplant�da bir konu�ma yapan Tar�m �l Müdür 
Yard�mc�s� Kadir �SP�RL� günün önemine vurgu 
yaparak açl��a kar�� verilecek mücadelede uluslararas� 
i�birli�inin büyük önemi oldu�unu ve bu i�birli�inde 
bireysel çabalar�n da yeri oldu�unu belirtmi�tir. 

Ziraat Yüksek Mühendisi Mebrure ERENER ise 
slayt gösterisi e�li�inde yapt��� konu�mas�nda “Dünya 
g�da üretiminin bol oldu�u bu zamanda 840 
milyondan fazla insan�n aç olarak kalmas� kabul 
edilemez. Bu y�lki Dünya G�da Günü temas� olan 
Açl��a Kar�� Uluslararas� Dayan��ma daha fazla 
çal��ma yap�lmas� için bir ça�r�d�r. Dünya 
vatanda�lar�n�n en temel hakk� olan açl�ktan ar�nm�� 
olma hakk�n� garanti alt�na alma bak�� aç�s�yla küresel 
ortakl�k kavram�n� birlikte ele alarak, onu gerçek hale 
getirmeliyiz” demi�tir. 

Konferans sonunda Açl�k konulu resim 
yar��mas�nda ilk üç dereceye giren ö�rencilere 
ödülleri verilmi�tir. 

 

 
  

SAMSUN  BÖLGES� SU ÜRÜNLER� KOOPERAT�FLER� B�RL��� KURULUYOR 
 

Samsun ili çal��ma sahas�nda bulunan 14 adet su ürünleri kooperatifinin 1.159 orta�� olup, bu ki�iler 
geçimini su ürünleri avc�l��� ile sa�lamaktad�rlar. Mevcut kooperatiflerden 3’ü k�y� deniz bal�kç�l���, di�erleri göl 
bal�kç�l��� alan�nda faaliyet göstermektedir. �limizde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinden 7’si bir araya 
gelerek su ürünleri kooperatifleri bölge birli�i kurmak amac�yla Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, 
Destekleme �ube Müdürü Kayhan �AH�N ve ilgili teknik elemanlar�n kat�l�m� ile bir toplant� düzenleyerek 
kurulu� çal��malar�na ba�lam��lard�r. 

Toplant�da bir konu�ma yapan Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC� ilimizin su ürünleri avc�l��� aç�s�ndan 
çok büyük bir potansiyele sahip oldu�unu, ancak bu potansiyelin yeterince de�erlendirilemedi�ini belirtmi�tir. 
Ayr�ca su ürünleri avc�l���nda av yasa��n�n belirlenmesi, uygulanmas�, avlanan ürünlerin pazarlanmas� 
a�amalar�nda sorunlar ya�and���n� söyleyerek bu konuda faaliyet gösteren kooperatiflerin bir araya gelerek 
olu�turduklar� bölge birli�i sayesinde sorunlar�n çok daha kolay çözülebilece�ini vurgulam��t�r. 

Daha sonra kooperatif temsilcileri bölge birli�inin kurulu� i�lemlerini yürütmek üzere geçici yönetim 
kurulunu belirlemek amac�yla seçim yapm��lard�r. Yap�lan oylama sonucunda Geçici Yönetim Kurulu Ba�kan�, 
Ahmet TOPAL; Geçici Yönetim Kurulu Ba�kan Yard�mc�s�, Çetin NAMLI; Geçici Yönetim Kurulu Üyesi, 
Cemal SA
LAM seçilmi�lerdir. Kurulmakta olan bölge birli�inin di�er su ürünleri kooperatiflerini de bünyesine 
alarak Samsun Bölgesi su ürünleri avc�l��� sorunlar�n�n çözümü konusunda yararl� hizmetlerde bulunmas� 
temenni edilerek toplant� sona ermi�tir. 

Yeni y�l�n, tüm insanl��a 
bar��, mutluluk ve esenlikler 

getirmesini dileriz...
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MÜDÜRLÜ�ÜMÜZ �LE ONDOKUZ MAYIS ÜN�VERS�TES� ��B�RL��� 
 

 

Ondokuz May�s Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 
�l Müdürlü�ümüz Samsun tar�m�nda ba�layan yeniden 
yap�lanma sürecinde i�birli�i yapmak amac�yla bir 
toplant� düzenlemi�lerdir. Toplant�da bugüne kadar 
üniversite ile il müdürlü�ü aras�nda yeterli düzeyde 
olmayan i�birli�inin geli�tirilmesi ve güçlendirilmesi 
amac�yla neler yap�labilece�i üzerinde görü�meler 
yap�lm��t�r. 

Ziraat Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Yunus PINAR 
“�ki kurumun bir araya gelmesi için elinden geleni 
yapaca��n� belirterek bu amaçla toplant� düzenlenmesi 
yönünde ilk ad�m� att�klar�n�” belirtmi�tir. Ayr�ca Dekan 
Yard�mc�s� Prof. Dr. Zeki ACAR “��birli�inin kurumsal 
platforma ta��nmas�n�n sorunlar�n çözümünde ve 
i�birli�inin geli�mesinde önemli bir a�ama olaca��na” 
vurgu yapm��t�r. 

Tar�m �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
“Göreve geldi�imizden bugüne kadar Samsun tar�m� için 
neler yapabiliriz konusundaki çal��malar�m�z�n bir 
tamamlay�c�s� olarak üniversite ile i�birli�ine büyük bir 
önem vermekte ve bunun bir göstergesi olarak bu 
toplant�lar� düzenlemekteyiz. Sorunlar�n çözümü 
konusunda düzenlemeye de devam edece�iz. Üniversite 
ile olan ili�kilerimizin bundan sonra daha da 
güçlenece�ine olan inanc�m�z bizi bu yönde 
ilerletmektedir.” demi�tir. 

 
1000 KOYE 1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ �Ç�N TARIM DANI�MANLI�I BÜROSU 

 
Bakanl���m�z�n üretimi art�rmak amac�yla 

uygulamaya koydu�u 1000 Köye 1000 Tar�m 
Gönüllüsü projesi kapsam�nda �l Müdürlü�ümüz 
bünyesinde Tar�m Dan��manl��� Bürosu olu�turuldu. 

Ba�vurular�n kabul edildi�i bu büro, projenin 
devam etti�i sürece projede görev alan Ziraat 
Mühendisleri ile Veteriner Hekimlerin kontrolü, 
de�erlendirilmesi ve varsa sorunlar�n�n çözümü için 
ba�vurmalar� amac�yla görev yapacakt�r. 

Proje kapsam�nda ilimize 16 tar�m gönüllüsü 
kadrosu tahsis edilmi�tir. Toplam ba�vuru say�s� 242 
ki�i olup 219’u Ziraat Mühendisi ve 23’ü Veteriner 
Hekimdir. Sözlü s�navda ba�ar�l� olanlar daha sonra 
hizmet öncesi e�itime al�narak tar�msal konularda 
uygulamal� olarak yeti�tirilerek görev yerlerine 
gönderilecektir. 
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Kurban Bayram�n�z� kutlar, 
sa�l�k, esenlik ve mutluluklar 

dileriz...
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TOHUM SATI� REYONU 

 

�l Müdürlü�ümüz taraf�ndan bu�day, yonca, 
korunga ve macar fi�i tohumlar�n�n sat���n�n 
yap�lmas� amac�yla olu�turulan Tohum Sat�� Reyonu 
�l Müdürlü�ümüzde olu�turulan yeni yerinde 
çal��malar�na ba�lam��t�r. Çiftçilerimizin bedeli 
kar��l���nda tohum alabilece�i bu birim her geçen gün 
hizmetlerini art�rmaktad�r. 

 
CANLI HAYVAN SEVKLER� �Ç�N ARAÇ DEZENFEKS�YON S�STEM� 

 

Hayvan sevklerinde kullan�lan araçlar�n çe�itli 
bula��c� hastal�klara kar�� ilaçlanmas� amac�yla gerekli 
olan ilaçlama mekanizmas� �l Müdürlü�ümüzün kendi 
imkanlar� ile yap�larak kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 
�laçlama mekanizmas� piyasada yap�lacak olan 20 milyar 
TL yerine 1 milyar TL kar��l���nda kuruma ba�l� 
atölyede yap�larak uzun zamand�r eksikli�i duyulan, 
hayvan sa�l��� ve salg�n hastal�klar�n yay�lmas�n�n 
önlenmesinde oldukça önemli bir yere sahip olup Samsun 
Gümrü�ünde kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 

 
TARIM �LÇE MÜDÜRLER� TOPLANTISI 
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�limize ba�l� olan ilçelerin tar�msal ve idari 
sorunlar�n�n görü�üldü�ü toplant� �l Müdürlü�ümüzde 
yap�ld�. Toplant� süresince �lçe Müdürleri ilçeleri ile 
ilgili tar�msal ve idari konularda kar��la�t�klar� 
sorunlar� �l Müdürlü�ümüze aktararak çözüm yollar� 
olu�turulmas�na zemin haz�rlanm��t�r. Özellikle F�nd�k 
Alanlar�n�n Daralt�lmas� Projesi kapsam�nda 
kar��la��lan sorunlar ba�ta olmak üzere, 2003 y�l�n�n 
genel bir de�erlendirilmesi yap�larak 2004 y�l�nda 
yap�lacak olan çal��malar hakk�nda etrafl�ca 
görü�meler yap�lm��t�r. 

 
 
 
 
 

� L   M Ü D Ü R L Ü �  N   H A B E R L E R  Ü N D E

 

A�aç�ne�kadar�meyve�verirse,�dal��o�kadar�yere�
e�ilir

 
YALOVA VE BURSA’YA TEKN�K ELEMAN VE Ç�FTÇ� GEZ�S� 

 
�l Müdürlü�ümüzün e�itim çal��malar�ndan biri 

olarak Yalova ve Bursa illerini kapsayan 3 gün süreli 
bir teknik gezi düzenlenmi�tir. Geziye �l ve �lçe 
Müdürlüklerimizde görevli teknik elemanlar�n yan� s�ra 
ilçe ziraat odas� ba�kanlar� ile örnek çiftçiler kat�lm��t�r. 

Gezi program� gere�ince önce Yalova Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Ara�t�rma Enstitüsü gezilerek 
enstitü çal��malar� hakk�nda yetkililerden bilgi 
al�nm��t�r. Özellikle yöremize uygun olan meyve ve 
sebzelerin yeti�tiricili�i ile kar��la��lan hastal�k ve 
zararl�lar hakk�nda ayr�nt�l� bilgi al�nm��t�r. Ayn� gün 
içerisinde Bursa �pekböcekçili�i Ara�t�rma Enstitüsü 
gezilerek enstitü çal��malar� hakk�nda bilgi al�nm��t�r. 

�pekböce�i yeti�tiricili�i, pazarlama olanaklar�, 
uygulamada kar��la��lan sorunlar ve çözüm yollar� 
konusunda teknik elemanlarca bilgilendirme amac�yla 
bir toplant� düzenlenmi�tir. 

Gezinin ikinci gününde Bursa Tar�m �l 
Müdürlü�ünce 09-12 Ekim 2003 tarihleri aras�nda 
organize edilen “BurTar�m 2003 Tar�m, Hayvanc�l�k ve 
Süs Bitkileri” konulu fuar gezilmi�tir. Geni� bir alan 
üzerine yay�lm�� olan fuarda tar�msal alanda ülkemizde 
son y�llarda ya�anan geli�meler ayr�nt�l� bir �ekilde 
sergilenmi�tir. Burada her bir teknik eleman ve çiftçinin 
ilgi alan�na giren konularda yeterli bilgilenmesi ve 
firmalarla ileti�im kurmalar� sa�lanm��t�r. 
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Fuarda özellikle tar�msal mekanizasyon 
konusunda ülkemizde son y�llarda ya�anan geli�meler 
belirgin bir �ekilde ön plana ç�kmaktad�r. Ayr�ca tohum 
üretim sektörü yan�nda fidanc�l�k sektörünün de 
oldukça geli�me sa�lad���n�n görüldü�ü fuarda toprak 
yap�s�n� iyile�tirici maddelerde yayg�n bir �ekilde 
sergilenmektedir. 

Bir gün süren fuar gezisi sonras�nda serbest gezi 
yapan kat�l�mc�lar ertesi gün bodur meyve fidan� ve 
kiraz ihracat� konusunda sahas�nda söz sahibi olan 
Alara firmas�n�n Gürsu’da bulunan örnek bahçeleri ile 
paketleme tesislerini gezmi�lerdir. 

Bodur kiraz ve elma fidanlar�ndan olu�an 
bahçelerin gezilmesi esnas�nda teknik elemanlardan 
bodur yeti�tiricilik konusunda teknik bilgi al�nm��t�r. 
Ayr�ca i�letmeye ait paketleme evi ve depolar gezilerek 
kiraz ve incir meyvelerinin d��sat�ma hangi a�amalardan 
geçerek haz�rland��� ve hangi ko�ullarda depoland��� 
yerinde görülmü�tür. 

Gezinin sonunda kat�l�mc�lar�n gezi boyunca 
yeni teknik ve alet-ekipmanlar konusunda yeterli 
düzeyde bilgi sahibi olduklar�, bu tip gezilerin 
düzenlenmesi suretiyle çiftçiler ile Tar�m �l Müdürlü�ü 
aras�nda kopmaz bir ba� olu�mas�na zemin 
haz�rland���n� belirtmi�lerdir. 

� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 
 

SAMSUN’DA TARIMSAL GEL���M PANEL� 
 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü taraf�ndan Türkiye 
Cumhuriyetinin Sekseninci Y�l� kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde 28 Ekim 2003 günü Atatürk Kültür 
Merkezinde “Samsun Tar�m�n�n Dünü-Bugünü, 
Samsun’da Tar�msal Geli�im” konulu bir panel 
düzenlenmi�tir. 

Panele konu�mac� olarak Ondokuz May�s 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Yunus 
PINAR, Samsun Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, 
D�� ticaret Müste�arl��� Bat� Karadeniz Bölge Müdürü 
Sad�k C�NAZ, Samsun Ticaret Borsas� Ba�kan� Yusuf 
ÖZER, Ziraat Mühendisleri Odas� Samsun �ube 
Ba�kan� Ünal I�IKER ve Terme Ziraat Odas� Ba�kan� 
Yetkin KARAMOLLAO
LU kat�lm��lard�r. Karadeniz 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü Müdürü Dr. Hasan 
ÖZCAN’�n yönetti�i panelde Samsun tar�m�n�n 
günümüze kadar geldi�i nokta etrafl� bir �ekilde 
de�erlendirilmi�tir. 

Ziraat Fakültesinin kurulu� sürecine vurgu yapan 
Prof. Dr. Yunus PINAR devamla “Fakültenin kurulmas� 
ile birlikte Samsun tar�m�nda bir geli�me ya�anm��, 
üniversitede yap�lan ara�t�rma çal��malar� ile yöre 
tar�m�n�n sorunlar�n�n çözümünde önemli a�amalar 
kaydedilmi�tir. Ziraat Fakültesinde ara�t�rmalar 
sonucunda ortaya konan ürünlerin pazarlanmas� ürün 
çe�itlili�ine katk� sa�lamaktad�r” dedi. 
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Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC� ise �l 
Müdürlü�ü olarak yapt�klar� çal��malar� k�saca 
tan�tt�ktan sonra “Samsun tar�m�nda Çar�amba ve Bafra 
Ovas�n�n önemli yeri bulunmakta olup, Çar�amba Ovas� 
y�llar süren uygulamalar nedeniyle bir orman görüntüsü 
alm��t�r. Bakanl���m�zca yürütülen Alternatif Ürün 
çal��malar� sonucunda bu durum de�i�ecek ve il tar�m� 
hak etti�i noktaya gelecektir.” demi�tir.  

DTM Bat� Karadeniz Bölge Müdürü Sad�k 
C�NAZ ise tar�msal kalk�nman�n temelinde ihracat 
oldu�unu vurgulad�ktan sonra sözlerine �öyle devam 
etmi�tir. “Türkiye’de ya� meyve ve sebze üretimi 
miktar itibariyle önemli olmas�na kar��n, ihracat�n 
üretime oran� çok dü�üktür. �hracata konu olan meyve 
ve sebze çe�itlerinin uluslar aras� piyasalarda talip 
edilen çe�itlere uygun olmay��� ve üretimden tüketime 
miktar ve kalite kay�tlar�n�n yüksekli�i bu yap�n�n en 
önemli nedenleri aras�nda” oldu�unu belirtmi�tir. 

Samsun Ticaret Borsas� Ba�kan� Yusuf ÖZER 
ise “Ülkemizde tar�msal geli�im söz konusu oldu�unda 
her �ey i� adamlar�ndan beklenmektedir. Oysa di�er 
birimler kendi üzerlerine dü�enlerini tam olarak 
yapsalar bu sorunlar daha kolay bir �ekilde 
a��labilecektir. Kalk�nma ancak böyle bir uygulama ile 
mümkündür” dedi. 

� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 
 

SAMSUN’DA TARIMSAL GEL���M PANEL� 
 

Ziraat Mühendisleri Odas� Samsun �ube 
Ba�kan� Ünal I�IKER süt toplama merkezlerinin 
Samsun’da tarihsel geli�imi üzerinde durarak önemli 
a�ama kaydedildi�ini belirttikten sonra “Samsun sebze 
tar�m� konusunda önemli bir konumda idi. Çar�amba ve 
Bafra Ovas� bulunmas�na ra�men tar�msal sanayi 
kurulmam��t�r. Çünkü Samsun çok geç kalk�nmada 
öncelikli yöre kapsam�na al�nm��t�r” dedi. 

Terme Ziraat Odas� Ba�kan� Yetkin 
KARAMOLLAO
LU “Tar�m, üstü aç�k bir sanayidir” 
tan�mlamas�n� yapt�ktan sonra “Çiftçimiz kendisine 
destek verildi�i takdirde bugün dünya tar�m�yla 
rekabete girecek kadar çal��kand�r. Samsun tar�m�n�n 
yak�n geçmi�inde uygulanan politikalar�n gözden 
geçirilmesi gereklidir. Çünkü üretici kaderiyle ba� ba�a 
b�rak�lm��t�r.” demi�tir. 
Kat�l�mc�lar�n kendilerine yöneltilen sorular� 
cevapland�rd��� panelden sonra program�n kapan�� 
k�sm�nda söz alan Samsun Milletvekili Mehmet KURT 
ise “Tar�ma destek olma bilinci içerisinde hareket 
etmekteyiz. Acil eylem Planlar� içerisinde tar�mla ilgili 
konulara öncelik vermekte, çiftçiye ucuz mazot deste�i 
ile 1000 Köye 1000 Tar�m Gönüllüsü Projesi ba�ta 
olmak üzere çiftçilere verilen desteklerin artan �ekilde 
sürdürülece�ini” belirtmi�tir. 
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2002 YILI ÜRÜNÜ YA�LIK AYÇ�ÇE��, KOLZA VE SOYA FASULYES� PR�M ÖDEMES� 

 

 

Samsun Ya�l�k Ayçiçe�i, Soya Fasulyesi ve 
Kanola �l Komisyonu 26.08.2003 tarihinde; Bakanlar 
Kurulunun 30.04.2003 tarih ve 25094 say�l� Resmi 
Gazetede yay�nlanan tebli�i gere�ince 2002 y�l� ürünü 
ya�l�k ayçiçe�i, soya ve kanola ürünlerine destekleme 
primi ödemesi ile ilgili olarak topland� 

30.06.2003 tarihine kadar ilçe komisyonlar�na 
ba�vuran 4 ilçede toplam 560 üretici 15.417 da alanda 
4.391.000 kg soya fasulyesi üretimi yapm�� olup 
üreticilere 439.100.000.000 TL prim ödemesi 
yap�lm��t�r. Belirtilen tarihe kadar ilçe komisyonlar�na 
ba�vuran 5 ilçede toplam 5173 üretici 85770 da alanda 
üretti�i 20.293.000 kg ya�l�k ayçiçe�i için 
1.724.905.000.000 TL prim verilmi�tir. 

Soya fasulyesi için sertifikal� s�n�fta tohumluk 
kullananlara kg ba��na %10 ekstra prim verilmi�tir. 
Ayr�ca bir ilçemizde 32 üretici 412 da alanda sertifikal� 
tohum kullanarak 65.101 kg kanola üretmi�tir. Bu ürün 
için 5.859.090.000 TL prim ödemesi her üç ürüne 
toplam 2.169.864.000.000 TL prim ödemesi yap�lm��t�r.
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Z�RA� MÜCADELE KONULU TOPLANTI 
 

Zirai Mücadele Program� gere�ince Samsun 
ilinde uygulanan 2003 y�l� mücadelelerinin sonuçlar�n� 
gözden geçirmek, 2004 y�l�nda yap�lacak olan 
mücadelelerin Bakanl���m�z prensipleri do�rultusunda 
programlar�n� haz�rlamak, bu yöndeki ihtiyaçlar� tespit 
etmek, toplu mubayaalar�na haz�rl�k yapmak ve bu 
�ekilde ülke düzeyinde zirai mücadele çal��malar�n�n 
uygulama prensipleri konusunda mutabakat sa�lamak, 
iç ve d�� karantina ile ilaç, alet hizmetleri konular�n� 
görü�mek üzere Tokat ilinde bir toplant� 
düzenlenmi�tir. Toplant�ya Müdürlü�ümüzden �l 
Müdürümüz Sadullah K�RENC� ile Bitki Koruma 
�ube Müdürü Fikret SÖNMEZ kat�lm��lard�r. 

  
 

�EKER PANCARI TELAF� ED�C� ÖDEMELER� 
 

�lçe Üretici 
Say�s� (ad) 

2002 Y�l�na Göre 
Azalan Pancar 

Ekim Alan� (da) 
Ödenecek (Tl.) 

Bafra 135 372 49.104.000.000 

Çar�amba 391 2337.8 302.028.400.000 

2003 Y�l� �eker Pancar� Üretimi Kotalar�n�n 
Daralt�lmas�yla Olu�acak Alanlarda Alternatif Ürün 
Olarak M�s�r, Ayçiçe�i, Soya Fasulyesi ve Yem 
Bitkisi Ekimi Yapan Üreticilere Bir Defaya Mahsus 
Telafi Edici Ödemeye Dair 28.04.2003 tarihli ve 
2003-5512 Say�l� Bakanlar Kurulu Karar� Uygulama 
Tebli�i kapsam�nda gerekli olan hak edi� belgeleri 
haz�rlanm��t�r. Proje kapsam�nda alternatif ürün olarak Kavak 31 78.6 1.037.520.000 
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Ladik 29 116.236 13.462.038.000 

19 May�s 5 47 6.204.000.000 

Terme 20 160.4 21.172.800.000 

Vezirköprü 4 7.4 843.800.000 

m�s�r yeti�tiricili�ini tercih eden üreticilerimize dekara 
132 milyon, soyada 116 milyon ve yem bitkisi tercih 
edenlere 94 milyon TL ödeme yap�lacakt�r. �l 
genelinde toplam olarak 403.190.238.000 TL ödeme 
yap�lacakt�r. Ayr�ca bo�alan bu alanlara alternatif ürün 
olarak il genelinde 2621.8 da m�s�r, 193 da soya ve 
144.4 da yem bitkisi ekimi yap�lm��t�r. 

Toplam 615 3119.436 393.852.558.000 

 
FINDIK YER�NE ALTERNAT�F ÜRÜN YET��T�R�C�L��� 

 
�lçe Sökülecek Alan (da) Üretici Say�s� (ad)

Merkez 12.06 1 

Terme 2.913.558 131 

Tekkeköy 19.182 3 

19 May�s 20 1 

Çar�amba 1185.5 78 

Sal�pazar� 612.855 79 

Toplam 4.763.155 293 

Bakanl���m�z�n 19.06.2003 tarih ve 2003/5495 
karar say�s� ile yay�nlanan F�nd�k Üretiminin Planlanmas� 
ve Dikim Alanlar�n�n Belirlenmesi ile F�nd�k Yerine 
Alternatif Ürün Yeti�tirmeyi Tercih Eden Üreticilerin 
Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yard�m 
Sa�lanmas�na Dair Esas ve Usuller Hakk�ndaki 
Yönetmelik gere�ince Samsun Merkez ve 5 ilçede f�nd�k 
yerine alternatif ürün yeti�tiricili�i ile ilgili çal��malar 
tamamlanm��t�r. Bu proje kapsam�nda ula��lan sonuçlar 
çizelgede verilmektedir. 

 
� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 

 
30 ADET GÖLET�M�Z SU ÜRÜNLER� AÇISINDAN �NCELEND� 

 
Bakanl���m�z taraf�ndan Ülkemizdeki bütün göletlerin 
mevcut su potansiyelinin de�erlendirilmesi ve 
ülkemiz  ekonomisine katk� sa�lamas� amac�yla su 
ürünleri aç�s�ndan ticari olarak kullan�ma aç�lmas� ön 
görülmektedir. Bu amaçla Müdürlü�ümüz teknik 
elemanlar� ilimiz s�n�rlar� dahilinde bulunan 30 adet 
gölette gerekli incelemelerde bulunmu�lard�r. Çevresi 
a�açland�r�lm��, günübirlik kamp, sportif avc�l�k ve 
bal�kç�l�k yap�labilecek göletler hakk�nda bilgiler 
toplanarak foto�raflar� çekilmi� ve Bakanl���m�za 
gönderilmi�tir.Göletlerimizin hemen hemen hepsinde 
sportif avc�l�k yap�labildi�i, büyük birkaç gölette 
yap�labilece�i tespit edilmi�tir.Çevresi a�açland�r�lm�� 
veya do�al orman olan 8 adet gölette günübirlik kamp 
yeri yap�labilece�i belirlenmi�tir. 

 

Duruçay göleti, Vezirköprü 
 

MÜDÜRLÜ�ÜMÜZDE H�ZMET�Ç� B�LG�SAYAR E��T�M� AÇILDI 
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Müdürlü�ümüz personelinin bilgisayar 
kullan�m� konusunda daha yetkin bir duruma 
gelmesi için Dr. Ali KORKMAZ taraf�ndan hizmet 
içi e�itim çal��mas� kapsam�nda bilgisayar e�itimine 
08.12.2003 tarihinde ba�land�. Her hafta �ubelerden 
iki personelin kat�ld��� e�itim çal��mas� haftal�k 
periyotlar halinde gereksinim giderilinceye kadar 
devam edecektir. E�itim çal��mas�nda genel 
bilgisayar bilgileri ve Windows 98 i�letim sistemi 
ba�ta olmak üzere Word, Excel, Powerpoint, ACD 
See ve Internet Explorer kullan�m� konusu 
i�lenmektedir. Teorik bilgi ve bilgisayar uygulamal� 
olarak yap�lan e�itim çal��mas� sonucunda 
personelin rutin i�lemlerini yapacak düzeyde bilgi 
birikimine sahip olmas� amaçlanmaktad�r. 

 
13. BÖLGESEL TAYEK TOPLANTISI SAMSUN’DA YAPILDI 

 
Orta Karadeniz Bölgesi 13. Bölgesel 

TAYEK toplant�s� 18-19 Aral�k 2003 tarihlerinde 
Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop 
illerinin kat�l�mlar� ile KTAE toplant� salonunda 
yap�ld�. 

Samsun KTAE Müdürü Dr. Hasan 
ÖZCAN’�n aç�l�� konu�mas�ndan sonra Enstitü 
uzmanlar�nca Havuç bitkisinin depolanmas� ve 
muhafazas�, Ceviz yeti�tiricili�inin bölgemizdeki 
durumu ve sorunlar� ile yeni tescil edilen Canik-
2003 Bu�day tohumlu�u ve Karadeniz Çeltik 
çe�idi hakk�nda bilgi verildi.  
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Süs Bitkilerinden 
Recep YAPINCAK 

Ziraat Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Kroton 

(Codiaeum variegatum) 
 

 
 
Anavatan�, Do�u Hindistan, Malezya, Pasifik 

Adalar�d�r. Yapraklar� ye�il ile birlikte sar�dan 
k�rm�z�ya alacaya de�in de�i�en renklerde, geni� 
veya dar, çok çe�itli büyüklük ve �ekiller gösteren 
çal� formlu bitkilerdir. 

Geli�me döneminde 210C’nin üzerinde k���n 
ise 16-180C s�cakl��a gereksinim gösterir. K�sa bir 
süre için 10-130C’ye dayan�r. Ani s�cakl�k 
de�i�melerinde yapraklar�n� döker. Yüksek orant�l� 
nem (% 80-85) ister. 

Yaz�n ayd�nl�k, ama do�rudan güne� görmeyen 
yar� gölge yerlerde bulundurulmal�, k���n ise ayd�nl�k 
ve güne�li bir yerde muhafaza edilmeli, mümkünse 
yapay ���k verilmelidir.  

Saks� harc� haz�rlan�rken hacim olarak 5 k�s�m 
yaprak çürüntüsü, 3 k�s�m turba, 2 k�s�m kum ve 1 
k�s�m yanm�� ah�r gübresinin kar���m�yla elde edilen 
harç da kullan�labilir. 

Üretimi çelik ile yap�l�r. Çelikle uç sürgünleri 
ve kuvvetli yan sürgünlerden 7.5 cm uzunlu�unda 
olmak üzere, tepe çeli�i tarz�nda ve Mart-Haziran 
aylar� aras�nda haz�rlan�rlar. Özsuyun ak���n� 
önlemek için kesim yerlerine odun kömürü tozu 
sürülür. Daha sonra hacim olarak e�it miktarlarda 
turba ve kum kar���m�na dikilirler. Ortam s�cakl��� 
240C olmal�d�r. Çelikler 3-4 hafta içerisinde 
köklenirler.  

Saks� de�i�tirme i�lemi her y�l �ubat-Mart 
aylar�nda yap�lmal�d�r. Mart-A�ustos aylar� aras� 2 
haftada bir kez 1.5-2 g/l kompoze gübre verilmelidir. 

Kroton yüksek orant�l� neme ve Mart-A�ustos 
aylar� aras�nda bol miktarda suya gereksinim 
gösteren bir bitkidir. Orant�l� nemi dü�ük yerlerde 
k�sa zamanda yapraklar�n� döker. Bu nedenle yaz�n 
s�cak günlerde yapraklara su püskürtülmelidir. K���n 
dinlenme süresince, Ekim ay�ndan Ocak ay�na kadar 
verilen su miktar� biraz azalt�lmal�d�r. E�er bitki çok 
iyi durumda ise veya büyük bitkiler isteniyorsa 
budama gerekmez. Önemli hastal�klar� yaprak 
dökülmesi, küf ve antraknoz; zararl�lar� ise k�rm�z� 
örümceklerdir. 

 
 

Orkide 
 

 
 
Genelde pembe, beyaz ve sar� renk çiçeklenir. 

Orkideler y�lda bir kere 2 veya 3 ay çiçekli kal�rlar. 
Orkideler kesme çiçek olarak en uzun ya�ayabilme 
özelli�ine sahiptir bu yüzden bir hediye olarak veya 
bir incelik olarak çiçek al�yorsan�z çok iyi bir 
seçimdir. 

Gündüz 21-290C, gece ise 16-190C aras�ndaki 
gibi �l�k s�cakl�klarda yeti�irler. Do�rudan gün 
�����ndan uzak tutulmal� gölge yerlerde 
b�rak�lmal�d�r. Do�rudan gün �����na maruz kal�rsa 
yapraklar gözle görülür biçimde karar�r. 

Topra�� tamamen kuruduktan sonra 
sulanmal�d�r. Yaz�n 4-7, k���n 8-15 gün sulanmal�d�r. 
Hiç bir zaman çok sulu b�rak�lmamal�d�r. 

Genellikle 18 olmak üzere her 12-24 ay 
aras�nda bir saks�y� de�i�tirmek gerekir ve saks�da 
h�zl� drenaj özelli�i gösterecek olan bir kar���m 
toprak kullan�lmal�d�r. 
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tıb bi tkiler
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Adaçayı

(Salvia officinalis L.) 
 

 
 

Anavatan�, Akdeniz ve Ege bölgeleridir. 
Dünyan�n �l�man iklimli her yerinde 100 den fazla 
çe�idi yeti�ir.Türkiye'de "Ac� elma otu" ad� ile de 
bilinir. Yapraklar�n�n su buhar� distilasyonu ile 
dam�t�lmas�ndan elde edilen adaçay� uçucu ya��na 
"Ac� elma ya��" da denilmektedir. 20-50 cm. 
yüksekli�inde, çok y�ll�k bir bitkidir. Adaçay� 
türlerinin tümü güzel kokuludur. Ar�lar�n çok sevdi�i 
ve bal özü almak için u�rad��� bitki türleridir. Tek 
gövde üzerinde s�ralanm�� çiçekleri,tüylü yapraklar� 
ve parfümsü güzel kokusu olan adaçay� türü "yayla 
çay�" ad� ile bilinir ve özellikle Çukurova Bölgesinde 
çok tüketilir. Dinlendirici ve gece uyku düzeni 
sa�lay�c� özelli�i ile bilinir. Adaçay�, akla gelen 
hemen her sa�l�k sorununda güvenle ba�vurulan 
do�al ilaçlardan birisi olmu�tur. Yapraklar� koku 

özelli�ini kaybetmeden, temmuz ay�nda toplanarak 
gölge ve havadar yerlerde serilip, s�k s�k kar��t�r�larak 
üç gün kadar kurutulmal� ve kuru nemsiz ortamlarda 
veya ambalajlarda saklanmal�d�r. Bitki özü elde 
etmek için yap�lan dam�tma i�leminde de yine 
kurutulmu� adaçay� yapraklar� kullan�lmaktad�r. 

Binlerce y�ldan bu yana halk hekimli�inde 
gözde bir ilaç olarak kullan�lan adaçay�, kimya 
sanayiinin ve laboratuar ortamlar�n�n do�mas�ndan 
sonra, milyonlarca çe�it bitki gibi analizlere tabi 
tutularak bile�imindeki aktif maddeleri tespit 
edilmi�tir. Bu aktif maddeler, ilaç, kozmetik, g�da 
gibi çe�itli sanayi dallar�nda kullan�lmaktad�r. Pek 
çok ilac�n terkibinde adaçay� ekstreleri bulunur. 
Ancak, halk hekimli�inde adaçay� yapraklar� çay 
olarak,dam�t�k aromatik suyu ve uçucu ya�� da daha 
etken bitki özleri olarak kullan�l�r. Bile�imindeki 
uçucu ya�� çok iyi bir antiseptiktir. 

Tüm ruh ve sinir hastal�klar�n�n tedavisinde 
sakinle�tirici, spazm çözücü, hormonal bozukluklar� 
düzene sokucu, beyin k�lcal damarlar�n� aç�c� 
özellikleri saptanm��t�r. Bu sorunlar�n tedavisinde 
adaçay�ndan elde edilmi� bitki özleri (aromatik suyu 
veya uçucu ya��) bir uzman tavsiyesine göre 
kullan�l�rsa daha etkili olur. Saf bitki özleri temin 
edilemez ise adaçay� yapraklar�n�n emaye kapta çay 
gibi (kaynatmadan) demlenerek yine çay gibi ancak 
iki ay süre ile günde 4-5 su barda�� içilmesi gerekir. 

Sindirim sistemi hastal�klar�nda, karaci�er 
ya�lanmalar�nda, beyin ve kalp damarlar� 
t�kan�kl�klar�, damar sertliklerinde ve daralmalar�nda, 
felçlerde, epilepside, hipertansiyonda, kad�nlardaki 
hormonal bozukluklar, sivilce, sedef, vitiligo gibi cilt 
rahats�zl�klar�nda, ba����kl�k sistemi hastal�klar�nda 
ve hipertiroid sorununda düzenli kullan�ld���nda 
olumlu etkisi görülmektedir. 

K�ymetli güzellik kremlerinin ve de�erli 
parfümlerin terkibinde adaçay� özü de vard�r. Cildi 
yeniler, derideki mikro dola��m� h�zland�rarak cilt 
hücrelerinin kanla dolup yenilenmesini ve 
canlanmas�n� sa�lar. �laç olan her madde gibi, ancak 
konunun uzmanlar�nca verilen tariflere göre 
kullan�ld���nda �ifa verir. 
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ev hali 
Nihal CANITEZ 

Ev Ekonomisi Teknisyeni 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
PÜFFFF NOKTALARI 

 
� H�zl� kilo verip tekrar almak vücudunuzun 

zay�flamaya kar�� direncini artt�r�r ve giderek kilo 
vermeniz zorla��r. Metabolizma alt üst olur. 

� Meyve, sebze ve ye�il bitkileri bol yiyen ki�ilerin 
daha az kanser ve kalp hastal���na yakaland��� 
tespit edilmi�tir.

� Haz�rlad���n�z kekin üzerine eritilmi� çikolata 
dökece�iniz zaman, çikolataya biraz tereya�� 
kat�n. sonucunda hem lezzet verir hem de 
çikolatay� yumu�at�r. 

� Ö�ünler aras�nda ac�kt���n�zda kuru erik yiyin. 
Kuru erik kan �ekerinin dü�mesini engeller. Ancak 
fazla abartmay�n, çünkü bir erikte 8 kalori var. 

� Patates pürenize de�i�ik bir koku vermek 
istiyorsan�z içine bir miktar hindistan cevizi at�n. 
Tad�n�n çok de�i�ti�ini göreceksiniz. 

� Kahvalt� ya da çay saati için haz�rlad���n�z hamur 
k�zartmalar�n�n daha lezzetli olmas�n� 
istiyorsan�z, hamura ekledi�iniz kabartma tozuna 
biraz toz �eker kat�n. 

� Sat�n ald���n�z k�r çiçeklerinin daha uzun süre 
dayanarak vazoda güzelliklerini korumas�n� 
istiyorsan�z, suyuna birkaç damla çama��r suyu 
koyun. Daha uzun ömürlü olacaklard�r. 

� Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için ilk 
y�kamada bir gece so�uk suda bekletin, sonra 
y�kay�n, çekmeyeceklerdir. 

� Kek kal�b�n�z�n içine hamurunuzu dökmeden önce 
ortas�na bir �erit alüminyum folyo koyun. Böylece 
kekinizi pi�irdikten sonra kolayca ç�karabilirsiniz. 

� F�r�nda patates yapmadan önce 10-15 dk ha�lay�n 
ve çatalla delin. Böylece daha kolay pi�ecektir. 

� Evinizdeki menek�elerin daha çok çiçek 
vermesini istiyorsan�z, topra��na yumurta 
kabuklar� kar��t�r�n. Böylece menek�eleriniz daha 
sa�l�kl� ve daha güzel çiçekler açacakt�r. 

� Dirsek ve topuklar�n�z�n sertle�memesi için bir 
dilim limon ile ovun. Yumu�ac�k olacaklard�r. 

� Sat�n ald���n�z kahveyi taze saklamak istiyorsan�z 
cam kavanoza bo�alt�p içine iki adet kesme �eker 
at�n. A�z�n� s�k�ca kapat�n. Kahvenizin taze 
kald���n� göreceksiniz. 

� Meyve salatas� yapt���n�zda e�er servis için daha 
vakit varsa meyvelerin kararmamas� için 
üzerlerine limon dilimleri koyun. servis ederken 
dilimleri alabilirsiniz.

KARALAHANA ÇORBASI 
 

Malzemeler 
3 demet kara lahana 

2 çorba ka���� tereya�� 
1 çorba ka���� salça 

1 çay barda�� m�s�r unu 
1 su barda�� ha�lanm�� barbunya fasulye 

Tuz, karabiber, su 
 

Yap�l��� 
Lahana yapraklar�n� y�kay�n. �nce �eritler 

halinde do�ray�n. �eritler uzunsa ikiye kesin. 
Tencerede tereya��n� eritin. Lahanalar� ilave edip 
yumu�ayana dek kavurun. Lahanalar yumu�amaya 
ba�lad���nda bu kez salçay� ilave edin. 1-2 dakika 
daha kavurduktan sonra tencereye yeterince s�cak su 
ekleyin. Tuzunu, karabiberini ayarlay�n. M�s�r ununu 
azar azar ve sürekli kar��t�rarak, ilave edin. Barbunya 
fasulyesini tencereye aktar�n. Sürekli kar��t�rarak, bir 
iki ta��m kaynat�n. Pi�tikten sonra kaselere bo�alt�n. 

Afiyet Olsun... 
LAHANA TUR�USU 

 
Malzemeler 

1 adet orta büyüklükte lahana 
1 lt sirke, tuz 

10 di� sar�msak 
 

Yap�l��� 
Lahanan�n d�� yapraklar�n� temizleyin ve dip 

taraf�n� oyup koçan�n� ç�kar�n, dörde bölün. Bir 
b�çakla lahanalar� istedi�iniz büyüklükte k�y�n. 
Büyükçe bir tepsiye k�yd���n�z lahanalar� bo�alt�p bol 
tuz ile ovun. Tuzlay�p iyice ovdu�unuz lahanalar� 
tepsinin ortas�na toplay�n ve üzerine küçük bir tepsi 
yerle�tirin, tepsinin üzerine herhangi bir a��rl�k 
koyup 6-7 saat bekletin. Lahanalar istedi�iniz k�vama 
geldi�inde sar�msaklar� ay�klay�p, bir havanda tuzla 
dövün. Sirkeyle, dövülmü� sar�msa�� kar��t�r�p tur�u 
yapaca��n�z zamana kadar bekletin. Lahanalar� 
silkeleyip tur�u kab�na yerle�tirin. �yice bast�rmak 
için bir a��rl�k ile bast�r�n. Haz�rlad���n�z tuzlu 
sirkeyi lahanalar�n üzerine dökün. 10 gün içinde, 
zaman zaman kar��t�rd���n�z tur�unuz haz�r olur. 
Arzu ederseniz sirkeye k�rm�z� pul biber de katabilir, 
tur�uyu limon dilimleri ile de tatland�rabilirsiniz 
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Tüketici Kö�esi 
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
ELEKTR�KL� VE ELEKTRON�K ARAÇLARI 

SATIN ALIRKEN D�KKAT ED�LMES� 
GEREKEN NOKTALAR 

 
Kullanma Kolayl���; Baz� araçlar� kullanarak 

yap�lan i�ten daha iyi sonuç al�nmas�na ra�men bu 
araçlar�n kullan�lmaya haz�rlanmalar�, parçalar�n�n 
birbirine tak�lmas�, temizlenmesi ve bak�m� fazla 
zaman ve enerji tüketimini gerektirir ki, bu gibi 
araçlar� sat�n almay�n�z. 

 
Temizleme Kolayl���; Araçlar�n temizlenmesi 

kolay olmal�d�r. Yap�m�nda kullan�lan malzemenin 
kolay temizlenebilir olmas�, kir tutan girinti ve 
ç�k�nt�s�n�n fazla olmamas� ve özellikle mutfakta 
kullan�lacak araçlar�n y�kanmas�n�n kolay olmas� 
gerekir. 

 
Garantisinin Olmas�; Araç al�n�rken ne tür 

garantiler verildi�i ve garanti süresi incelenmelidir. 
Ayr�ca güvenilir bir üretici taraf�ndan yap�lm�� 
olmas� ve arac�n güvenilir bir firmadan al�nmas� 
önemli bir faktördür. Tüketicinin sorumlulu�u ise, 
araçla birlikte verilen kullanma k�lavuzunda yer alan 
tavsiyeleri dikkatle uygulamak ve arac� hangi amaç 
için yap�lm��sa o i� için kullanmak, üretici taraf�ndan 
yap�lan aç�klamalara uygun olarak bak�m�n� 
yapmakt�r. Bunlara dikkat etti�inizde gerekli onar�m 
ve bak�m i�lemi de kendili�inden a��lm�� olur. 

 
Yedek Parça; Yedek parças�n�n piyasada 

bulunup bulunmad���n� da kontrol ediniz ve yedek 
parças� kolayl�kla bulunamayacak araçlar� sat�n 
almay�n�z. 

 
Emniyetli Olma; Özellikle elektrikli �s�t�c� ve 

so�utucu araçlarda üzerinde dikkatle durulmas� 
gereken bir konu arac�n emniyetli olmas�d�r. Bu tür 
araçlar üzerinde TSE damgas� bulunmas� arac�n 
seçiminde bir tercih sebebi olmal�d�r. 

 
Fiyat; Piyasada ayn� i�i yapan, fiyat ve özellik 

bak�m�ndan çe�itlilik gösteren çok say�da araç vard�r. 
Arac�n ekleri artt�kça fiyat� da yükselir. Ayn� i�i 
yapan çe�itli araçlar�n özellik ve fiyatlar�n� dikkatlice 
kontrol ediniz. Kullan�lmayacak bir özelli�i için bir 
araca fazla fiyat ödemek ak�lc� de�ildir. 

Bak�m ve Onar�m; Elektrikli ve elektronik 
araçlar için yap�lan harcamalar arac�n sat�n al�nd��� 
gün sona ermez. Bütün araçlar�n zaman zaman 
onar�lmalar� ve belirli bir süre sonunda yerine 
yenilerinin al�nmas� gerekir. Bu bak�mdan sa�lam 
araç almak kadar, arac�n nas�l kullan�laca��n� bilmek 
de ömrünü artt�raca��ndan, sat�n alma prensiplerinin 
yan� s�ra, arac�n bak�m ve kullan�m�n� da bilmek 
gerekir. Bunun için tan�t�m kitapç���n� dikkatle 
okuyunuz. 

 
Ar�za ve Tamir; Yeni ald���n�z 

elektrikli/elektronik bir araç çal��mazsa, öncelikle 
kullanma talimat�na uygun olarak kurup 
kurmad���n�z� yeniden gözden geçiriniz, �ayet emin 
de�ilseniz yetkili servise müracaat ediniz. E�er, araç 
garanti süresi içinde ar�zalan�rsa, yetkili servis 
taraf�ndan ücretsiz tamir ve bak�m�n� yapt�rma 
hakk�na sahipsiniz. Bunun için sizden parça paras�, 
i�çilik ve nakliye gibi herhangi bir ücret talep 
edilemez. Tamirin en geç otuz i� gününde yap�lmas� 
gerekir. Azami tamir süresinin geçirilmesi, ayn� 
ar�zan�n garanti süresi içinde ikiden fazla ortaya 
ç�kmas� veya yine garanti süresi içinde de�i�ik 
yerlerden dört defadan fazla ar�zalanmas� durumunda 
arac�n bir ba�kas�yla de�i�tirilmesini talep etme 
hakk�n�z oldu�unu unutmay�n�z. 

 
Araçlar� Sat�n Almadan Önce; Elektrikli ve 

elektronik araçlar, teknolojik geli�melere ba�l� olarak 
sürekli geli�mekte ve her geçen gün piyasaya yeni 
teknolojilere dayal� ürünler sunulmaktad�r. Bu 
nedenle ayn� i�i gören farkl� marka ve çe�itteki 
araçlar� inceleyiniz, sat�n al�nacak araç hakk�nda bilgi 
toplay�n�z. Bunun için en do�ru yol piyasay� gezip, 
mevcut araçlar� incelemek, hangisinin uygun 
oldu�unu anlamakt�r. �htiyac� kar��lamayan bir araç 
i�inize yaramayaca�� gibi ihtiyac�n�zdan fazla 
özelliklere sahip olan bir araç için ödenen fazla para 
da kay�pt�r. Arac�n fiyat�n�, büyüklü�ünü, sa�lad��� 
kolayl�klar�, sa�laml���n� ve dayan�kl�l�k süresini 
inceleyiniz. Ayr�ca bu arac� kullanan çe�itli ki�ilere 
sormak ve bir fikir edinmekte de yarar vard�r. Arac�n 
servis kolayl�klar�, fiyat�, eve yerle�tirmek için 
harcanacak para miktar�n� sat�c�dan ö�reniniz. 
 

Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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tarımmizah
 

 
YALANCININ... 

 
� Kalsayd�n�z bir �eyler yerdik... 
� Vallaha sar�da geçtim memur bey... 
� Dünya ahret bac�ms�n... 
� �u an 65 milyon bizi izliyor... 
� Bütün kad�nlar güzeldir... 
� �ki saat kap�da bekledim, açan olmad�... 
� Seni dü�ünmekten gece gözüme uyku girmedi... 
� Sen birde beni gençli�imde görecektin... 
� Ak�ama erken gelece�im... 
� Bu ald���m en güzel hediye... 
� A�z�ma sigara sürmedim... 
� Kad�nlar en çok kel erkeklerden ho�lan�r... 
� Bir kez olsun yüzüm gülmedi... 
� Hayat�mda hiç ilaç almad�m... 
� O elinizdeki tek kald�, ba�ka yok... 
� Bir tanem, seni seviyorum... 
� Ben de tam seni arayacakt�m... 
� Valla bu size çok yak��t�... 
� Senin annen bir melekti yavrum... 
� Merhaba kar�c���m, mesai yeni bitti de... 
� Evi bo�alt�n! Almanya'dan o�lum geliyor... 
� �ki gözüm önüme aksin ki... 
� Kilolar�mla bar�����m ben böyle mutluyum! 
� Formu doldurun biz sizi arar�z 
� Gerçek a�k� sende buldum... 
� 2 saat bekledim...Gelmedin! 
� Seni anl�yorum. 
� Arkas�ndan de�il, burda olsa yüzüne de söylerim 
� Senin eline kimse su dökemez.. 
� Benim için önemli olan ruh güzelli�i 
� Hediye olmasa inan verirdim. 
� Mektubu kendi elimle postaya att�m. 
� Elimden bir �ey gelmez... 
� Sensizlik can�ma tak etti... 
� Ben hiç yalan söylemem 
� Ak�am elektrikler kesildi, dersimi yapamad�m... 
� Bunun garantisi biziz abi... 
� Ben zaten böyle olaca��n� biliyordum... 
� Biz sadece arkada��z. 
� Son biletler bunlar... 
� Daha önce hiç kimseyi böylesine sevmemi�tim. 
� Sizin mutlulu�unuz bizim mutlulu�umuz... 
� Sizden iyi olmas�n bir arkada��m vard�... 
 

MUMU YATSIYA KADAR YANAR... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GICIK D�YALOGLAR 
 

- Gözlüklerin numaral� m�? 
- Hay�r, kale arkas�... 
 
- Padi�ah tahta ç�k�nca ne yapar ? 
- Tahtay� yerine sokar 
 
- Emaye tencere. 
- No, you are not. 
 
- Abi araba alm��s�n, öyle duydum... 
- Evet ald�m... 
- Niye araba ald�n kendine alsayd�n ya? 
 
- John Wayne'in ebesinin ad� nedir? 
- Ebeveyn. 
 
- Hiç bozuk paran var m�? 
- Hay�r hepsini tamir ettirdim. 
 
- �nsanlar� niye kafas�na su dökerek uyand�r�rlar? 
- Çünkü suyun kald�rma kuvveti vard�r. 
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Personel Hareketleri 
Atamalar

Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 
Göksel ATE� Mühendis Sinop Kümes Hay. Üret. �st.Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
Selime AYGÜN Mühendis �anl�urfa-Hilvan �lçe Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
Yüksel KAYA Veteriner Havza �lçe Müd. Mersin Tar�m �l Müd. 
Mükafat GÜMÜ� Teknisyen Bursa-Mustafakemalpa�a �lçe Md. Çar�amba �lçe Müd. 
Mehmet S�PAH� Teknisyen Vezirköprü �lçe Müd. Ladik �lçe Müd. 
Tacettin ÖZMEN Teknisyen Çorum-Boyat �lçe Müd. Vezirköprü �lçe Müd. 
Ercan KARADUMAN  Teknisyen Ordu-Akku� �lçe Müd. Sal�pazar� �lçe Müd. 
Hasan AVCI Teknisyen Artvin-Hopa �lçe Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
Hatice Çiler YÜCEL Ev Eko.Tek. Kars Tar�m �l Müd. Bafra �lçe Müd. 
Demet Baki AYHAN Ev Eko.Tek. Ordu-Çama� �lçe Tar�m Müd. Ladik �lçe Müd. 
Önder Faik YANIKÖZ Vet.Sa�.Tek. Kavak �lçe Müd. Vezirköprü �lçe Müd. 
Muhammet UYAR Vet.Sa�.Tek. Vezirköprü �lçe Müd. Kavak �lçe Müd. 
Cemal TÜYSÜZ Memur 19 May�s �lçe Müd. Bafra �lçe Müd. 
Bayram �ENER Bekçi Samsun Kar.Tar.Ar�.Ens.Müd. Tekkeköy �lçe Müd. 
Nurhayat GOBUK ��çi Edirne Tar�m �l Müd. Samsun Tar�m �l Müd. 
Mehmet TÜRKMEN ��çi Ordu Ar�c�l�k Ara�.Ens.Müd. Vezirköprü �lçe Müd. 
Remzi UZUNAL� ��çi Samsun Tar�m �l Müd. Ayvac�k �lçe Müd. 

    Emekliler 
Ad� Soyad� Ünvan� 

Hüsnü GÜMÜ� Vet.Sa�.Teknikeri 
Bayram ATAK Vet.Sa�.Teknisyeni 

ZEKAMETRE CEVAPLARI 
� Yaln�z 99. kart do�ruyu yazmaktad�r: "Bu 100 karttan 99'u yalan yaz�yor" demek ki bir tek kart do�ruyu 

yazmaktad�r ve o da 99. kartt�r. Bütün di�er durumlar çeli�ki do�urur, örne�in 100. kart do�ru olamaz, çünkü 
100 kart�n yalan yazd���n� söylerken bu 100 kart�n içine kendisi de girmektedir, o zaman kendi yazd��� yaland�r. 
Örne�in 98. kart da do�ru olamaz çünkü 98. Kartta yazan do�ru ise iki kart do�ru söylüyor demektir, oysa 
birden fazla kart�n do�ru olmas� olanaks�zd�r, çünkü 2 veya daha fazla kart do�ru olursa bu do�ru kartlar�n 
yazd�klar� birbirleri ile çeli�ir. 

� Terazinin iki kefesine birer top konur.Terazi dengede ise hafif top eldekidir.Kefeler dengede de�ilse hafif top 
üstte bulunan kefededir. 

� Bir saat 
� Kamyon B �ehrine 40 litre mazot götürebilir. Önce 40 km yol gidip, 20 litre mazotu oraya b�rak�r. Bunu 2 defa 

daha tekrarlar. Sonunda 60 km yolu bir seferde al�r 
� Su içindeki süt fazlad�r. 
� 16 Üçgen bulunmaktad�r. 
 
 Tomurcuk derdinde olmayan a�aç, odundur. 

Hata de�il, çare bulun... 

 
Emekli olan arkada�lar�m�za yeni 
ya�amlar�nda mutluluklar dileriz. 

 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� 

 
 

Atanan arkada�lar�m�za yeni 
görevlerinde ba�ar�lar dileriz. 

 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� 
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a 
 

 
Bulmacam�z� do�ru çözen ve yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�nlar�ndan olan 
Ar�c�l�k kitab� hediye edilecektir. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 
Soldan Sa�a 

1. Tarihi Çar��, 2. Bir Bezelye Türü, Olumsuzluk Eki, 
3. Tersi Hayvan Yeme�i, Yemek, 4. Tersi Maddenin 
Bir Hali, Akümülatör, 5. U�ur Say�l�r, Bir Hayvan, 6 
De�nek, Bir Harfin Okunu�u, 7. K�sa Zaman Dilimi, 
Bir Konaklama Yeri, 8. Tersi K�rm�z�, M�s�r Tanr�s�, 
9. Ik�nmaktan Emir, Ay, 10. Bir Çizgi Kahraman�. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Bal�k Tutma ��i, 2. Erler, Bir Uygarl�k Ad�, 3. 
Yaslanma, Tersi Bir Ek, 4. �lave, Bir Erkek �smi, Bir 
Soru, 5. Satmaktan Emir, Lakenin Ünsüzleri, 6. Bir 
Ajans�n K�salt�lm���, Koruyucu, 7. K�ta, Bir Hayvan, 
8. Sonsuz. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Anakonda, 2. Lafazan, 3. Taam, Zan, 4. 
Etc, Ke, 5. Alanya, 6. Nan, Rio, 7. Ar, Hanya, 8. Tar�m, 
Ok, 9. �kamet, 10. Far, Lale. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Alternatif, 2. Naat, Araka, 3. 
Afacan, Rar, 4. Kam, H�m, 5. Oz, Karamel, 6. Nazenin, 
Ta, 7. Dna, Yoyo, 8. Nya, Akne. 

ZEKAMETRE 

� Bir dostu dedektif Kafacan'a 100 kart verdi. 1. 
kart�n üzerinde �öyle yaz�yordu: "Bu karttan 
yaln�z biri yalan bir �ey yazmaktad�r." 2. kart�n 
üzerinde bu 100 karttan yaln�z ikisi yalan �ey 
yazmaktad�r" okunuyordu. 3. kart üzerinde 100 
karttan üçünün, 4. kart üzerinde dördünün yalan 
�ey yazd��� belirtiliyordu. K�sacas� her kart kendi 
s�ra numaras� kadar kart�n yalan yazd���n� ifade 
etmekteydi. Tabii 99. kart "kartlar�n 
doksandokuzu yalan yaz�yor" ve 100. kart 
"kartlar�n yüzü de yalan yaz�yor" demekteydi." 
Dostu Kafacan'a sordu: "Söyle bakal�m, bu 
kartlardan hangisi do�ru yaz�yor?. Kafacan hiç 
dü�ünmeden cevap verdi. S�ra sizde.... 

� Elinizde 3 bilye top var, ama içlerinden biri di�er 
ikisine göre çok azda olsa hafif ve elinizde kefeli 
bir terazi var. Siz bu terazi ile bir tart��ta bu hafif 
topu bulabilir misiniz? 

� Doktorunuz size 3 hap verir ve bunlar� yar�m�ar 
saat arayla alman�z� tavsiye ederse, ilaçlar�n 
tamam�n� bitirmeniz ne kadar sürer? 

� Bir kamyon, A �ehrinden B �ehrine 300 litre 
mazot ta��yacak. A ile B aras� 100 km'dir. 
Kamyonun deposu ancak 100 litre alabiliyor. 
Kamyon da her kilometre için 1 litre mazot 
tüketmektedir. Ba�ka bir yerde mazot bulma 
olas�l��� da yok. Bu kamyon, B �ehrine hiç mazot 
götürebilir mi? Götürürse en fazla kaç litre 
götürebilir?  

� Masada 1 bardak su ve 1 bardak süt var. 1 çay 
ka���� ile, süt barda��ndan 1 ka��k süt al�p su 
barda��na döküyoruz. Sonra da su barda��ndan 1 
ka��k su al�p süt barda��na döküyoruz. Son 
durumda, sütün içindeki su mu daha fazlad�r, 
yoksa suyun içindeki süt mü?  

A�a��daki �ekilde kaç üçgen görüyorsunuz? 

 
Zekametrenin cevaplar� 39. sayfadad�r. 






