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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 

 
Abone Bedeli : 12.000.000 TL/y�l 

 

 
 

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. 
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Say�n Tar�m Dostlar� 
Yeni bir say�m�zla yine kar��n�zday�z. Uzun zaman ve çal��malar sonucunda ürün elde 

edilen tar�m sektöründe yeni bir dergi ç�karman�n da ayn� süreci gerektirdi�ini ya�ayarak 

görmekteyiz. Tar�m�m�zda meydana gelen de�i�imleri ve yeni teknikleri sizlere en k�sa zaman 

dilimi içerisinde aktarmak amac�yla iki ayda bir ç�kard���m�z dergimizin daha geli�ip güzelle�mesi 

ve daha yararl� bir konuma gelmesi bizim çabalar�m�zla oldu�u gibi sizlerin de sahiplenmesi ile 

mümkün olacakt�r. Dergimizin yeni say�s� ç�kt�kça bizler için olumlu say�labilecek ve bir yerlere 

ula�t���m�z� hissettirecek tepkiler ald�k. Bu da çal��malar�m�za h�z vermemize neden olmaktad�r. 

Ula�t���m�z kitlelere daha doyurucu bilgi aktarmak ve tar�msal konularda yeni çal��malardan 

haberdar etmek amac�yla çe�itli konularda makaleler yay�nlamak yan�nda, günlük ya�amda 

kar��la��labilecek çe�itli sorunlara çözüm üretmek, gerekti�inde mizah kö�emiz ile yüzünüzde bir 

tebessüm olu�turmak hedefimiz olmu�tur. Ayr�ca tar�m te�kilat�nca yap�lan fidan ve tohum 

da��t�m�, te�vik ödemeleri gibi çiftçilerimizi do�rudan ilgilendiren konularda zaman�nda bilgi sahibi 

olman�z sa�lanmaktad�r. Amac�m�z bu birlikteli�i daha da kuvvetlendirmek için her çiftçimizin bu 

dergiyi edinmeye çal��mas� ve tüm geli�meleri bu dergi arac�l��� ile ö�renmesidir. Bunun için tüm 

tar�m dostlar�n� dergimizi sahiplenmeye, abone olmaya ve hepsinden önemlisi hem okuyup hem de 

okutarak bilginin payla��lmas�n� sa�lamaya; ayr�ca her konuda bize yazman�z� ve yeni say�lar�m�z�n 

sizlerin önerilerinin dikkate al�narak yap�lmas�na katk�da bulunmaya ça��r�yoruz. 

Ülkemiz ve Samsun tar�m�n�n daha ça�da� ve üretken düzeye gelmesi dile�iyle... 

 
Sadullah K�RENC� 
Tar�m �l Müdürü 
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ÇAR�AMBA OVASINDA 
CEV�Z YET��T�R�C�L��� 

 
 

Dr. Mustafa AKBULUT 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 
  

 
Ülkemizde ceviz yeti�tiricili�i aç�s�ndan 

1995 y�l�ndan 2001 y�l�na kadar bak�ld���nda 
fidan say�s�n�n % 20 artarak 5.420.000 adete, 
üretimin de % 5.5 artarak 116.000 tona ula�t��� 
görülmektedir. �leriki y�llarda üretimdeki art���n 
daha da yükselece�i tahmin edilmektedir 
(Anonim, 2002). Ceviz a�ac�n�n toprak ve iklim 
yönünden çok seçici bir a�aç türü olmamas� 
nedeniyle üreticilerin çok farkl� bölgelerde 
yeti�tiricili�ini yapt��� görülmektedir. Cevizin 
fazla bak�m istememesi, birçok yönden dayan�kl� 
olmas� meyvesinin iyi fiyat bulmas� ve a�ac�n�n 
da kerestecilikte de�erlendiriliyor olmas� cevize 
olan ilgiyi giderek art�rmaktad�r. 

Ceviz a�açlar�n�n uzun y�llar ürün 
vermemesi, geni� alanlar kaplamas�, entansif bir 
tar�ma uygun olmamas� yeti�tiricilik için 
dezavantaj olu�turan hususlard�r (�en, 1986; 
Ferhato�lu; 2001). Karadeniz Bölgesi de ceviz 
yeti�tiricili�i için uygun alanlara sahip 
bulunmakta, son y�llarda bölgede f�nd�k tar�m�na 
alternatif ürün aray��lar�n�n oldu�u görülmektedir. 
Bu kapsamda özellikle yeni geli�tirilen yerli ceviz 
çe�itlerimizin bu alanlarda uygunlu�u ve alternatif 
olarak de�erlendirilip de�erlendirilemeyece�i 
sorusuna da cevap aranmaktad�r. 

Samsun ilinde de yak�n dönemde 
üreticilerin Ceviz yeti�tiricili�ine ilgisinin giderek 
artt��� görülmektedir. Bu nedenle, Samsun Tar�m 
�l Müdürlü�ü ve di�er tar�m kurulu�lar�ndan 
yo�un �ekilde ceviz fidan� talebi oldu�u da 
görülmektedir. Özellikle fidan taleplerinin Yalova 
Ceviz çe�itleri ile yeni geli�tirilen çe�itlerde 
yo�unla�t��� görülmektedir. KTAE taraf�ndan 
Çar�amba Ovas�’nda yürütülen ara�t�rmada 
seleksiyon yoluyla elde edilmi� yeni ceviz 
çe�itlerinin adaptasyonlar� incelenmi�tir. 1995 
y�l�nda Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, Yavuz 1, 
Gültekin 1 ve Kaplan 86 çe�itlerinden 6’�ar fidan 
olacak �ekilde 8x10 m aral�kla bahçe kurulmu�tur. 
2000-2003 y�llar� aras�nda fenolojik gözlemler ile 
meyvelerde analizler yürütülmü�tür. 

Yap�lan fenolojik gözlemlerde di�i ve 
erkek çiçeklerin yakla��k 9- 15 gün tozlanma ve 

döllenme için aktif oldu�u görülmü�tür. Yalova 3 
çe�idinde erkek ve di�i çiçeklerin aktif oldu�u 
dönemler çak��mam�� ve bu çe�it için mutlak bir 
tozlay�c� çe�idinin bulundurulmas� gerekti�i tespit 
edilmi�tir. Yalova 1, Yalova 3, Yavuz 1 
çe�itlerinde erkek çiçeklerin di�i çiçekten erken 
olgunla�t��� (protandri); Yalova 4, Kaplan 86 ve 
Gültekin 1 çe�itlerin de ise di�i çiçeklerin erkek 
çiçeklerden önce olgunla�t��� (protegni) 
gözlemlenmi�tir. Hasat tarihi yönünden Yalova 1 
ve Yalova 3 çe�itlerinin Eylül ay�n�n sonlar�nda, 
di�er çe�itlerin de Eylül ortalar�nda olgunla�t�klar� 
belirlenmi�tir (Çizelge 1). Olgunla�an meyveler 
ay�klan�p kurutulduktan sonra yap�lan analizlerde, 
meyve a��rl��� ve meyve irili�i yönünden en 
yüksek de�erleri Kaplan 86 çe�idi vermi�tir. �ç 
rand�man� yönünden Yalova 3 (% 56) ve Yalova 4 
(%54) çe�itleri göz doldurmu�tur. Ayr�ca, Yalova 
ceviz çe�itlerinin kabuk renklerinin di�er 
çe�itlerden aç�k oldu�u görülmü�tür (Çizelge 2). 
Ceviz a�açlar�ndan 2000-2003 y�llar� aras�nda 
al�nan verim de�erlerine bak�ld���nda Yalova 1 ve 
Yalova 3 çe�itlerinin ön plana ç�kt��� 
görülmektedir (Çizelge 3). 

Sonuç olarak, Çar�amba Ovas�’nda 
yürütülen denemede 8 ya��ndaki ceviz 
a�açlar�ndan al�nan a�aç ba��na 11 kg meyve 
verim de�erinin bölge tar�m� aç�s�ndan ekonomik 
olmad��� görülmü�tür. Ayr�ca, elde edilen 
meyvelerde iç kararmas� ve çürük meyve oran�n�n 
da oldukça yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. Bu 
nedenle, Çar�amba Ovas�’nda bu ceviz çe�itlerinin 
yeti�tiricili�inin taban arazilerde yap�lmamas� 
gerekti�i ve di�er alanlarda yap�lmas�n�n daha 
uygun oldu�u belirlenmi�tir. �ncelenen ceviz 
çe�itlerinde yap�lan fenolojik gözlem ve meyve 
analizlerinde elde edilen veriler daha önce yap�lan 
çal��malar ile de uyum göstermi�tir (Çelebio�lu, 
1985; Solmaz, 1997; Ferhato�lu; 2001). 

 
KAYNAKLAR 

Anonim, 2002. Tar�msal Yap�. T.C. Ba�bakanl�k 
Devlet �statistik Enstitüsü. Ankara.  

Çelebio�lu, G., 1985. Ceviz Yeti�tiricili�i. Bursa 
Tek. Zir. Müd. Yay�nlar� Yay�n No:1. Bursa. 

Ferhato�lu, Y., 2001. Ceviz Yeti�tiricili�i. Tar�m 
ve Köyi�leri Bakanl��� TEDGEM. Çiftçi 
Serisi Yay�n No: 32. Ankara.  

Solmaz, Z., 1997. Ceviz Yeti�tirilmesi, Bak�m�, 
Faydalar�. Tar�m ve Köyi�leri Bak. Dergisi. 
Eylül-Ekim 1997. Say� : 117. 53-57 s.  

�en, S.M., 1986. Ceviz Yeti�tiricili�i. Ondokuz 
May�s Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Samsun 

Çizelge 1. Ceviz Denemesi Fenolojik Gözlemleri (2000-2003) 



samtim
 

Mart-Nisan 2004 5

Haftalar 
Nisan May�s Çe�itler Çiçekler 

I II III IV I II III IV 

Çiçeklerin Aktif 
Gün Say�s� 

Hasat 
Dönemi 

Erkek          14 Yalova 1 Di�i          14 Eylül Sonu 

Erkek          15 Yalova 3 Di�i          13 Eylül Sonu  

Erkek          10 Yalova 4 Di�i          13 Eylül Ortas� 

Erkek          9 Yavuz 1 Di�i          12 Eylül Ortas� 

Erkek          11 Kaplan 86 Di�i          15 Eylül Ortas� 

Erkek          9 Gültekin 1 Di�i          15 Eylül Ortas� 

 
 Erkek Çiçeklerin Aç�lmas� (Anterlerin Patlamas� – Tozla�ma Sonu) 
 Di�i Çiçeklerin Aç�lmas�    (Reseptif Olum – Çiçeklenme Sonu)   

 
Çizelge 2. Ceviz Denemesi Meyve Analizleri (2000-2003)  

Çe�itler Meyve 
A��rl��� (g) 

�ç Rand�man�
(%) 

Meyve Uzunlu�u
(mm) 

Sütur/Yanak 
(mm) Kabuk Rengi 

Yalova 1 19,0 46 48 36 / 37 Aç�k Kahverengi 
Yalova 3 13,4 56 47 33 / 34 Aç�k Kahverengi 
Yalova 4 10,7 54 42 32 / 34 Aç�k Kahverengi 
Yavuz 1 16,1 48 57 37 / 40 Kahverengi 

Kaplan 86 26,3 36 59 42 / 47 Kahverengi 
Gültekin 1 20,3 42 49 42 / 47 Kahverengi 

 
Çizelge 3. Ceviz Denemesi Verim De�erleri (g) (2000-2003)  

Çe�itler 2000 (5. y�l) 2001 (6. y�l) 2002 (7 y�l) 2003 (8 y�l) 
Yalova 1 2.140 3.030 7.200 11.030 
Yalova 3 670 1.040 3.380 10.670 
Yalova 4 360 2.450 1.240 8.880 
Yavuz 1 100 220 1.540 8.960 

Gültekin 1 60 130 1.280 5.560 
Kaplan 86 - 550 400 3.340 
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BAL EYLEM PLANI 
UYGULAMA TAL�MATI 

 
Mebrure ERENER 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Bakanl���m�z taraf�ndan; güvenilir bal 

arz�n�n sa�lanmas�, tüketici sa�l���n�n korunmas�, 
bal ihracat�n�n artt�r�lmas� ve ekonomik kayb�n en 
aza indirilmesi için bal, bal mumu ve bal 
pete�inin uygun ve hijyenik ortamda üretimi ile 
pazarlanmas� için yap�lacak kontroller ile 
uyulmas� gereken usul ve esaslar� belirleyen “Bal 
Eylem Plan� Uygulama talimat�” haz�rlanm��t�r. 
Bu talimat bal ar�lar� (Apis mellifera) taraf�ndan 
üretilen bal, bal mumu ve temel petek ile ilgili 
usul ve esaslar� kapsamaktad�r. 

Bal Eylem Plan� Uygulama Talimat�; 560 
Say�l� KHK ve bu KHK’de de�i�iklik yapan 4128 
Say�l� Kanunu, Türk G�da Kodeksi, G�dalar�n 
Üretim, Tüketimi ve Denetlemesine Dair 
Yönetmeli�i, Yurt �çi G�da Kontrol Talimat�, 
3285 Say�l� Hayvan Sa�l��� ve Zab�ta Kanunu, 
Hayvan Sa�l��� ve Zab�ta Yönetmeli�ine göre 
haz�rlanm��t�r. Bal Tebli�i 22/10/2000 tarih ve 
24208 Say�l� Resmi Gazetede yay�nlanm��t�r. Bu 
Tebli�de geçen Çiçek Bal�; ar�lar�n bitki 
çiçeklerindeki nektarlardan ürettikleri bal�; Salg� 
Bal�, ar�lar�n bitkilerin canl� k�s�mlar�ndan veya 
bitki üzeride ya�ayan canl�lar�n salg�lar�ndan 
ürettikleri bal� ifade etmektedir. 

Piyasaya sunulu� �ekline göre; Petekli 
Bal, petek içinde piyasaya sunulan bal�; Do�al 
Petekli Bal, tamam�yla ar�lar taraf�ndan üretilen 
do�al pete�i içinde tüketime sunulan bal�; Temel 
Petekli Bal, gerçek bal mumundan çe�itli 
metotlarla, iki taraf� preslenerek haz�rlanm��, 
sterilize edilmi�, i�çi ve erkek ar� petek 
hücrelerinin temelini te�kil eden ince levha 
�eklindeki pete�i içinde piyasaya sunulan bal�, 
Süzme Bal, ortam s�cakl��� 350C geçmeyecek 
biçimde petekli bal�n santrifuj metodu veya 
dinlendirilerek süzülmesiyle elde edilen bal�; 
Kristalize Süzme Bal, kristalizasyon metotlar�n�n 
herhangi birine tabi tutularak veya bal�n 
kristalle�mesi için herhangi bir i�leme tabi 
tutulmadan tamamen veya k�smen �ekerle�mi�, 
krema k�vamdaki bal�; Pres Bal, petekli bal�n 
bas�nç alt�nda ortam s�cakl��� 400C geçmeyecek 
biçimde s�zd�r�lmas� ile elde edilen bal�, ifade 
eder. 

Bal Eylem Plan� çerçevesinde, bal üretimi 
yapan ve kay�t alt�na al�nan üreticilere ruhsat 

numaras� verilecek ve bal üretici ruhsat� 
düzenlenecektir. Ruhsat numaralar� bal�n 
konuldu�u ambalajlar�n (teneke, kavanoz, çerçeve 
içerisindeki bal, vb) üzerinde kolayl�kla 
görülebilecek �ekilde belirtilecektir. Do�rudan 
tüketiciye sunulmadan i�lem görecek ürünlerin 
etiketlerinde, Ruhsat No, G�dan�n Ad�, Üretici ve 
Paketleyici Firman�n Ad�, Tescilli Markas�, 
Adresi, Üretildi�i Yer bulunacakt�r. Do�rudan 
tüketime sunulan ürünlerde; Ruhsat Numaras�, 
G�da Maddesinin Ad�, �çindekiler, Net Miktar�, 
Üretici ve Paketleyici Firma Ad�, Tescilli 
Markas�, Adresi, Üretildi�i Yer, Son Tüketim 
Tarihi, Parti ve/veya Seri No’su, Üretim �zin 
Tarihi ve Say�s�, Sicil Numaras� veya �thalat 
Kontrol Belge Tarihi ve Say�s�, Orijin Ülke, 
Gerekti�inde Kullan�m Bilgisi ve Muhafaza 
�artlar� olmal�d�r. 

Ruhsat numaras� bulunmayan ambalajlar 
pazara sunulmayacakt�r. Ülkemiz ar�lar�nda 
görülen hastal�klar�n olu�umunu ve yay�lmas�n� 
önleyecek tedbirlerin al�nmas�, balda uygulanan 
rezidü izleme plan� çerçevesinde al�nan sonuçlar 
do�rultusunda gerekli kontrollerin etkin bir 
�ekilde yap�lmas� ve yurtd���ndan ülkemize kaçak 
yolla giren ballar�n kontrol alt�na al�nabilmesi için  
bal üreten, toplayan, ambalajlayan, depolayan, 
ithal ve ihraç eden ki�i ve kurulu�lar kay�t alt�na 
al�nacaklard�r. 

Bal toplama merkezlerinde ,üreticiye 
yönelik izlemelerin yap�labilmesi için bal�n 
orijinini gösteren bilgiler kay�t alt�na al�nacakt�r. 
Bal üretim, dolum veya paketleme tesislerinin 
teknik ve hijyenik yönden uygun �artlarda olmas� 
gerekmektedir. Bal toplay�p paketleyenler bal�, 
yurt içinde sat��a sunanlar ihraç ve ithal edenler, 
ruhsat numaras� almam�� ve etiketi bulunmayan 
ballar� almayacaklard�r. 

Bal üretin piyasas�ndaki i�letmelerin, 
ürettikleri ballar� ürün kontrolü s�ras�nda herhangi 
bir olumsuzlukla kar��la��ld���nda, geriye dönük 
olarak bal üretim çiftli�ini bulmaya ve ürüne 
yönelik izleme plan�na sahip olmas� gerekecektir. 

Bal i�leme ve paketleme tesisleri için 
toplanan bu bilgilerin ayr� bir dosya içerisinde 
muhafazas� sa�lanarak geriye dönük bu 
bilgilerden yararlan�lacakt�r. AB ülkelerine ihraç 
yapan bal i�letmelerinin HACCP (Kiritik Kontrol 
Noktalar�nda Risk Analizi) plan�na uygun üretim 
yapacaklard�r. Bal i�leme ve paketleme tesisleri 
Bakanl���m�zdan g�da sicili ve üretim izni 
alacaklard�r. Bal üretim izni a�amas�nda mutlaka 
naftalinden ari oldu�una dair belge istenecektir. 
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ÜLKEM�Z VE SAMSUN TARIMININ 
GERÇEK MESELES� 

 
Osman TORAMAN 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Ülkemiz tar�m�ndaki yap� bozuklu�u 

�limizde de bariz olarak gözükmektedir. Tar�m�n 
meselesi 35 milyon çiftçi nüfusunun de�il 70 
milyon nüfusun tamam�n�n meselesidir. Gelecek 
nesillerin ve insanl���n meselesidir. Toprak ve su 
kaynaklar�n�n bilgisizce kullan�lmas� tar�m�n ba�ta 
gelen sorunlar�ndand�r. Toprak ve su gibi do�al 
kaynaklar�n uygun bir biçimde kullan�lmas� 
zorunludur. Bu kaynaklar�n plans�z kullan�m� 
ülkelerin sosyal ve ekonomik aç�dan bir tak�m 
darbo�azlara girmesine neden olmaktad�r. 
Ülkemiz toprak ve su kaynaklar�n�n geli�tirilmesi, 
korunmas� ve bilinçli kullan�m� konular�na gerekli 
önem gösterilmelidir. 

Ülkemizde tar�msal üretim y�ldan y�la 
de�i�en iklim ko�ullar�na göre dalgalanmalar 
göstermektedir. Birim alan�nda elde edilen 
verimin art�r�lmas� için, son y�llarda tar�m 
alanlar�nda modern tar�m tekniklerinin 
uygulanmas�, sertifikal� tohum, gübreleme, 
sulama ve zirai mücadele gibi girdilerin 
kullan�lmas� yararl� olmu�tur. Ancak yeterli 
olmam��t�r. Bu nedenle ülkemizde tar�m�n temel 
sorunlar� çözülmeden teknik yöntemlerin tek 
ba��na uygulanmas�n�n yarar sa�lamayaca�� 
bilinmektedir. Tar�m�n temel sorunlar� içerisinde 
tar�msal yap� bozuklu�u ba�ta gelmektedir. 
Tar�msal yap� bozukluklar� verim üzerinde 
olumsuz etki yapt��� gibi, ço�u kez verimi art�r�c� 
önlemlerin al�nmas�n� güçle�tirmektedir. Bu yap� 
bozuklu�unun önlenmesi arazi toplula�t�rmas�yla 
mümkündür. Bunu gerçekle�tirecek teknik eleman 
ve güce her zaman sahibiz. Geli�mi� ülkelerde çok 
eski tarihlerden beri uygulanan arazi toplula�t�rma 
çal��malar� son otuz y�ldan beri uygulanmaktad�r. 
Ancak yeterli önem verilmemi�tir. Ülkemizde 
tar�msal amaçl� kullan�lan arazi 27 milyon 
hektard�r. �limiz de ise 450 bin hektard�r. 
Ülkemizde ço�unlukta olan küçük tar�m 
i�letmelerinin sahip olduklar� arazi miktar� 30-35 
da. olup 7-8 parçadan olu�mu�tur ve ayn� 
i�letmeye ait olan parçalar birbirine 3-5 km 
mesafelerde kalmaktad�r. �limiz için de durum 
ayn�d�r. Bu nedenle düzenli bir i�letme özelli�i 
göstermeyen küçük i�letmelerde ekonomik ziraat 
yapma imkan� yoktur. Bu araziler mekanizasyona 
uygun olmad���ndan maliyet yükselir. Avrupa ve 

ABD ülkelerinde i�letme ba��na 300-350 da arazi 
dü�mekte ve parça büyüklü�ü ortalama 100 da 
civar�nda olup arazilerin drenaj ve sulama 
yönünden herhangi bir engeli kalmam��t�r. 
Globalle�en dünyaya ayak uydurman�n yolu, 
kaynaklar� rantabl kullanmaktan geçer. Dünya 
ülkeleriyle rekabet etmenin yolu bellidir. Tar�m 
arazilerini toplula�t�rmak, drenaj problemlerini 
çözmek ve sulanabilir arazileri sulamaya 
açmaktan geçer. Sonra ikinci ad�m; ürün deseni 
belirleme, beraberinde bu ürünleri i�leyecek 
tesisleri e� zamanl� olarak kurmak olmal�d�r. 
Tar�m arazilerinde sulama yapmaks�z�n ekonomik 
manada ziraat yapmak mümkün de�ildir. 
Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak 
sulanabilecek toplam arazi miktar� 12 milyon ha 
olup halen 3.5 milyon ha arazi sulamaya aç�lm�� 
bulunmaktad�r. Yani ülkemizde sulamaya elveri�li 
arazilerin %29’u, ilimizde ise %18’i 
sulanmaktad�r. Tar�m ürünlerinde ithalatç� duruma 
dü�en ülkemizi ihracat yapan duruma geçirmek 
zorunday�z. Ülkemizde siyasi ve ekonomik 
istikrar� yakalaman�n tek yolu, kaynaklar� israf 
etmeden gerçek problemi tespit etmek ve 
problemin çözümüne katk�da bulunmaktan geçer. 

Su kaynaklar�m�z�n toplam yararlanabilir 
miktar� 105x109 m3/y�l� bulmaktad�r. Toplam 
yararlan�labilen suyun 14x109 m3/y�l k�sm�ndan 
içme, sanayi ve tar�mda yararlan�labilmektedir. 
Bu durumda tüketici kullan�m�na ayr�labilecek su 
potansiyelinin yakla��k %13’ü kullan�lmaktad�r. 
Tar�mda ilerleme kaydetmek için k�rsal alanda 
ya�ayanlar�n hayat standard�n� yükseltmek ve 
bunun için kamu taraf�ndan k�rsal alanda arazi 
toplula�t�rmas�, içme ve kullanma suyunu buralara 
yeteri kadar temin etmektir.  

Bu gün elektrik enerjisine dayal� tar�mda 
sulama suyu kullanan çiftçi 1 da sahay� 1 y�lda 
40-50 milyon TL’ye sulamaktad�r. Halen tar�mda 
kullan�lan elektrik bedeli çok yüksektir. Devlet bu 
itibarla öncelikle 2004 y�l�n� tar�mda hamle y�l� 
ilan etmeli ve sulama tesislerini in�a etmelidir. 
Tuzluluk, asitlik ve sodyumluluk nedeniyle 
bozulmu� devlet veya özel ki�ilere ait tar�m 
arazilerinin �slah�, tarla içi sulama ve drenaj 
tesisleri ve arazi tesviyesi yap�larak hizmet 
götürmelidir. Toplula�t�rma, kullanma kabiliyeti, 
arazi temizleme, iyile�tirme, drenaj, sulama ve 
verimlilik aç�s�ndan bilgi üretmek üzere analiz ve 
toprak s�n�flamas� yapmak tar�mda olmazsa 
olmazlardan olup KHGM ve Tar�m Reformu 
Genel Müdürlü�ü yat�r�mlar� art�r�lmal�d�r. 
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BAL Ar�lar�

Münire ÇET�N 
Ziraat Mühendisi 

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bal ar�lar� sevimli yarat�klard�r. Bütün 
ya�amlar� boyunca çal���rlar çal���rlar. Kraliçe 
kraliçeli�ini bilir kibirlenmez, onun görevi günlük 
yumurtlamas� gereken 1500-2000 yumurtay� petek 
gözlerine koyup türün devaml�l���n� sa�lamakt�r. 
��çiler yakla��k iki –iki buçuk ayl�k ya�amlar� 
boyunca durmaks�z�n çal���rlar. Kovan içinden genç 
erginler sorumlu, kovan d��� i�lerden ise art�k 
tarlac�l�k rütbesine terfi etmi� k�demli i�çiler 
sorumludur. ar�lar�n temel prensipleri çal��mak 
oldu�u için çal��mayan haz�r yiyiciler kovan d���na 
ihraç edilir. Ya�l� erginler, yumurta stoku bitmi� 
devrik leydi kraliçeler, ve babal�k görevi için gelmi� 
fakat hayat� boyunca bal ve polen tüketmekten 
ba�ka bir i�e yaramayan light kare light babalar 
go out (tabir-i caizse defol) denilerek kovan d���na 
at�l�rlar. Zira as�l babalar zorlu görevleri 
esnas�nda sakatland�klar� için birkaç saat içinde 
hakk�n rahmetine kavu�urlar i�çileri de büyük bir 
zahmetten kurtar�rlar.  
 �lkbahar sabahlar�nda hani ya�murlar 
ya�ar da güne� ç�kar hani sonra da topraktaki 
tohumlar ye�erir bütün do�a bayraml�k entarilerini 
giyer ya o entarilerdeki renkli çiçeklere sevdal�d�r 
ar�lar ...sevdadan da öte hatta kara sevdal�d�rlar! 
Onlara günlerce v�z�lt�l� serenat yaparlar çiçekler 
bu v�z�lt�l� serenat ile mest oladursun , ar�lar 
onlar�n misk kokulu ballar�n� ka�la göz aras�nda 
al�verirler. Sonra da o ac� son çiçek solgun bir 
vaziyette tohuma dönüp topra�a kar��aca�� günü 
bekler t�pk� insan o�lu misali... asl�nda onlar insan 
o�luna göre daha �ansl� bir y�l sonra  bir ba�ka 
baharda bulu�urlar... insano�lu mah�ere kadar.. 

bekle allah bekle neyse can�m laf� fazla 
uzatmayal�m Ar�lar bal yapar yani. 

Ar�n�n a�z�nda bal�, arkas�nda i�nesi 
vard�r. é vallahi do�ru ben gördüm. Siz de merak 
ediyorsan�z tarlac�l�k rütbesini �erefiyle kazanm�� 
k�demli bir ar�y� �öyle az�c�k bir sinirlendirin 
hemen i�nesini göreceksiniz görmek de bir �ey mi 
onun i�nesinin varl���n� bütün hücrelerinizde 
hissedeceksiniz. O zaman istedi�iniz melodinin 
de�i�ik versiyonunda ba��rabilirsiniz. Uuaoü.. 

ar�lar� anlat dediniz anlatt�k i�te ! 
kimseye iyilik yaram�yor zaten. Onlar� bo� verin siz 
de merak ediyorsan�z beni aray�n.  

ADRES�M: WWW.BALBÖCE��.VIZILTI.COM.TR 
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GIDA GÜVENL���NDE HACCP 

 
Hüseyin SEV�NÇ 

G�da Mühendisi 
 
 

G�da Güvenli�i ifadesi günümüz g�da 
endüstrisinde s�kça kullan�lan bir terimdir. Ancak 
nedir bu G�da Güvenli�i ve bunun sa�lanma 
yollar�ndan biri olan HACCP uygulamas�n�n 
amac�, yararlar� ve kolayl�klar� nelerdir. TS 13001 
G�da Güvenli�ini �öyle tan�mlam��t�r: G�da 
ürünlerinin amaçlanan �ekilde i�lenmesi ve/veya 
tüketilmesi halinde, tüketiciye zarar 
vermeyece�inin güvencesidir. �üphesiz ki; g�da 
üretiminde g�da güvenli�i, ürünü kullanan 
tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sa�lamak içinde 
g�da endüstrilerinde G�da Güvenli�i Kontrol 
Sistemi kurulmak zorundad�r. HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Points), Tehlike analizi ve 
Kritik Kontrol Noktalar� i�te bu ihtiyaca cevap 
veren bir yönetim sistemidir ve amac� da bir g�da 
zincirinde hammadde temininden ba�layarak g�da 
haz�rlama, i�leme, üretim, ambalajlama, 
depolama, ve nakliye gibi g�da zincirinin her 
a�amas�nda ve noktada tehlike analizleri yaparak 
gerekli yerlerde kritik kontrol noktalar�n� 
belirlemek ve bu noktalar� izleyen herhangi bir 
problemi henüz olu�madan önleyen sistemin 
korunmas�n� sa�layarak belirli normlara uygun 
güvenilir g�dalar�n üretilmesini sa�lamakt�r. 

HACCP, g�da sanayiinde bütün dünyada 
kullan�m� giderek artan etkin bir g�da güvenli�i 
sistemidir. Avrupa Toplulu�u, ABD ve birçok 
ülke bu sistemin uygulanmas�n� zorunlu hale 
getirmi�tir. HACCP’i kabul eden ülkeler h�zla 
artmakta, 16 Kas�m 1997’de yay�nlanan Türk 
G�da Kodeksi ile de Türkiye bu gruba kat�lm�� 
bulunmaktad�r. 

Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol 
Noktalar� Sistemi ilk olarak ABD’de “Apollo” 
uzay program� için sa�l�kl� g�da üreten Pillsbury 
�irketinden bir grup taraf�ndan geli�tirilmi�tir. Söz 
konusu uzay program�nda 1959’larda uzay 
uçu�lar�nda astronotlar için üretilecek g�dalar�n 
%100 güvenli olmas� NASA taraf�ndan Pillsbury 
�irketinden istenmi�tir. Bu amaçla ba�lat�lan 
projede öncelikle belirlenmi� özelliklerde g�dan�n 
imal edilebilmesi için tüm hammadde ve katk� 
maddelerinin özellikleri ve hammaddeleri üreten 
tedarikçi firmalar�n tesis ve çal��anlar� hakk�nda 
bile çok detayl� ara�t�rmalar� kapsayan ve gerekli 
tüm testlerinde bulundu�u bir ara�t�rma yap�lm�� 

ve veri toplanm��t�r. Daha sonra Failure Modes 
Effect Analiysis-FMEA yöntemi kullan�larak 
g�dan�n üretiminde olmas� muhtemel tehlikeler ve 
kritik noktalar tespit edilmi�tir. Bu faaliyetlerin 
sonucunda g�da kontrolünde HACCP sistemi 
do�mu�tur. Bir uzay program� ile g�da sanayiinde 
kullan�m� önerilen kontrol sistemi aras�ndaki 
benzerlik bir örnekle aç�klanabilir; 1986 y�l�nda 
“Challenger” uzay arac�n�n trajik patlay���na 
arac�n sa� roket motorundaki bir ba�lant� yerinde 
küçük bir halkan�n i�lev görmemesinin neden 
oldu�u sonraki incelemelerde saptanm��t�r. Uzay 
arac�nda kazaya neden olan bu ufak parça g�da 
üretiminde kritik kontrol noktas�na kar��l�k 
gelmektedir. 

HACCP ürün güvenli�ine etki eden 
mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin 
tan�mlanmas�nda ve ayr�ca mikrobiyel bozulma ve 
ürünün kalitesiyle ilgili tehlikeler için kritik 
kontrol noktalar�n�n tan�mlanmas�nda da 
kullan�l�r. �nsan sa�l���na  yönelik risk faktörlerini 
olu�turan kimyasal, mikrobiyolojik ya da fiziksel 
etkile�imler içerisinde en tehlikeli olan� ve en zor 
kontrol edilebileni mikrobiyolojik tehlikedir. 
Çünkü say�lar� belirgin olan fiziksel ve kimyasal 
kirleticilerinin aksine dünya üzerinde 100.000 
mikroorganizma çe�idi bulunmakta, her taraf�m�z� 
ku�atan mikroorganizmalar içinde ya�amaktay�z.  

S�hhatli bir insan�n vücudunda 175-200 g 
kadar mikroorganizma bulunmaktad�r. A��rl�k 
itibariyle vücudumuza oranla küçümsenebilecek 
bu rakam, say�sal olarak vücut hücrelerine 
oranland���nda her bir insan hücresine 1000 
bakteri dü�tü�ü görülebilir. Mesela 1 g saf 
botilinus zehirinin 8 milyon insan� öldürmeye 
yetecek düzeyde olmas� Clostridium botilinum 
isimli mikroorganizman�n g�da güvenli�i 
aç�s�ndan ne kadar büyük önem ta��d���n� 
anlatmaya yeter. Bugün mikrobiyolojinin 
enfeksiyon hastal�klar� ad� alt�nda geni� bir dal� 
bulunmas�na ve bütün dünyada bu konuda 
çal��malar yap�lmas�na ra�men hala her sene 
milyonlarca insan, mikroplar taraf�ndan hasta 
edilmekte, zehirlenmekte veya öldürülmektedir. 
Bu durum g�da tüketiminde de önemini 
sürdürmektedir. Bu riskleri ortadan kald�rmak için 
g�da i�letmelerinde geleneksel muayene ve test 
metotlar� uygulanm�� ve bir tak�m görsel 
muayene, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
testlerle g�da güvenli�i sa�lanmaya çal���lm��t�r. 
Son kalite kontrolde uygun görülmeyen ürünlerin 
aç��a al�nmas� ve prosesteki bir sonraki a�amaya 
geçirilmemesi veya tüketiciye gönderilmemesi 
s�n�rl� bir güvenlik sa�lamaktad�r. Çünkü; 
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ço�unlukla tehlikeler düzenli olarak 
da��lmam��t�r. Dolay�s�yla örnekleme usulü ile 
yap�lan testlerle g�dan�n %100 güvenli olmas� 
sa�lanamaz. 

G�da güvenli�inde istenilen hata seviyesi 
%0 d�r.örneklemeli kalite kontrol yakla��m�nda 
hata oran�n�n %0 olmas� sa�lanamaz. Son ürünün 
tamam�n�n örneklenmesi ve test edilmesi 
uygulamada pratik de�ildir. Fakat g�da üreticisi 
tüm ürünün testini gerçekle�tirse bile veri 
toplamadan do�an hatalar ve ekipmandan ileri 
gelebilecek s�n�rlamalar gibi nedenlerle yinede 
tam bir koruma sa�layamayacakt�r. Dikkate 
al�nmas� gereken bir di�er husus son kalite 
kontrolde gerçekle�tirilen mikrobiyolojik 
analizlerin sonuçlar�n�n çok yava� al�nmas�d�r. Bu 
sebeple zaman zaman kontrol sonuçlar� al�nmadan 
üretim, aksamamas� için tedbirli olarak devam 
ettirilmekte ve belki de çe�itli tehlikeleri 
bar�nd�ran hammaddeler üründe 
kullan�labilmektedir. 

Muayene ve deney sonuçlar�na göre 
problemlerin tam olarak nereden kaynakland���n�n 
her zaman bulunmamas� ise bir di�er dezavantaj 
olarak s�ralanabilir. Çünkü kontrol sadece ürüne 
yönelik yap�lmaktad�r. Halbuki, üründeki standart 
d��� durumlar�n ortaya ç�kmas�na prosesin çe�itli 
parametrelerindeki sapmalar ve kontrol d��� 
durumlar sebep olmaktad�r. Bütün bu 
dezavantajlar�n önlenebildi�i HACCP sisteminin 
en belirgin özellikleri ise �öyle s�ralanabilir: 
� HACCP prosesin kritik yerlerinde kontrolün 

çok iyi yap�lmas�n� sa�lar. 
� Kontrol zaman, s�cakl�k, görse muayene gibi 

ucuz ve h�zl� parametreler ile kolayca yap�l�r. 
� Dolay�s�yla kalite kontrol maliyetlerini 

dü�ürür. 
� Kontrol sisteminde laboratuardan çok i�lem 

operatörleri etkilidir. 
� Potansiyel tehlikeler hesaba al�n�r. Böylelikle 

sistemde önleyici faaliyetler de yap�labilir. 
� HACCP belirlenen tehlikelerin kontrolünü 

geleneksel kalite kontrolünden daha sistemli 
�ekilde yapan bir yönetim arac�d�r. Ba�ar�s�zl�k 
henüz meydana gelmeden önlenmesini sa�lar. 

��te tüm bu aç�klamalar nedeniyle HACCP 
gerek tüketicinin sa�l��� aç�s�ndan gerekse üretici 
firman�n kaliteli ürün üretmesinde sa�lad��� 
yüksek faydas� aç�s�ndan ve de ekonomik olu�u 
nedeniyle geleneksel kalite yönetiminin önüne 
geçmi�tir. 

 
 

TÜTÜN F�DEL�KLER�NDE 
ÇÖKERTEN (Rhizoctonia, Fusarium, 
Phytium, Alternaria, Sclerotinia spp.) 

 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Ali TUNCA 

Ziraat Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Hastal��a birden fazla toprak kaynakl� 

etmen neden olmaktad�r. S�k ekim ve a��r� sulama 
hastal���n ba�l�ca nedenlerindendir. Havas�zl�k ve 
so�uk yüzünden zay�flam�� olan bitkilere ve  fazla 
organik gübre kullan�m� nedeniyle hassasla�m�� 
fidelere funguslar musallat olur. 

Hastal���n belirtileri ve yay�l��� : Fide 
yast�klar�nda hastal���n ilk belirtileri fideler biraz 
geli�tikten sonra görülür , fideler sarar�r, fide 
saplar� toprak yüzeyine yak�n k�s�mlar�ndan 
pörsür, incelir ve fide yatar.  Fideler sar�ms�d�r, 
kökleri iyi geli�emez ve kökler normal fidelerinki 
gibi beyaz de�ildir. Belirtiler bazen yapraklarda 
da görülür.Yapraklar uzun zaman suda b�rak�lm�� 
gibi saydam bir hal al�r ve solar. Fide 
yast�klar�nda yer yer bo�alm�� alanlar meydana 
gelir, buna AYNA denir. 

Kültürel Mücadele: Fidelikler su tutmamal�, 
bol güne� almal� ve havadar olmal�d�r. Mümkünse 
fidelik topra�� her y�l de�i�tirilmeli veya fideli�in 
yeri de de�i�tirilmelidir. Tohum ekim zaman� iyi 
ayarlanmal� ve tarlaya �a��rtmadan 1-1.5 ay evvel  
ekim yap�lmal�d�r. Fazla sulamadan kaç�nmal�, 
hastal�k bula��nca fide yapraklar� susuzluktan 
solma göstermedikçe sulanmamal�d�r. Fazla 
azotlu gübrelerden kaç�nmal�d�r. Hastal�kl� fideler 
ortamdan uzakla�t�r�lmal�d�r. 

Kimyasal mücadele: �laçlama iki a�amada 
yap�l�r. Birinci a�amada, tohumlar ekilir, kapak 
gübresi örtülür ve gözta�� ile ilaçlama yap�l�r. 
m²’ye 2-5 lt ilaçl� su ve 15 dk sonra ayn� miktarda 
temiz su verilir. �kinci a�amada, fide ç�k���ndan 
sonra hastal�k görülünce ilaçlamalar tekrarlan�r. 
�a��rtma devresine kadar bir hafta arayla devam 
eder. �laçlama süzgeçli kovalar (sitil) ile yap�l�r. 

 
Etkili Madde Doz (100 lt suya) Uygulama Zaman� 

Bak�r sülfat %98 
Kristal 600 g 

Tohumlar ekilip 
kapak gübresi 
örtülünce 

Bak�r oksit WP 400 g Fide ç�k��� sonras� 
hastal�k görülünce 

Captan %50 WP 200 g “ 
Bak�roksiklorür 
%50 Bak�r 400 g “ 

Thiram %80  WP 200 g “ 
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�NSAN VE ÇEVRE SA�LI�I 
YÖNÜNDEN Z�RA� MÜCADELE 
�LAÇLARINA KAR�I ALINMASI 

ZORUNLU ÖNLEMLER 
 

Ali R�za DEM�RBA� 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Tar�m alan�nda hastal�k ve zararl�lara kar�� 
kullan�lan ilaçlar önerildikleri �ekilde 
uyguland�klar� ve depoland�klar� takdirde bir 
problem yaratmamakta ancak bilinçli bir �ekilde 
kullan�lmad�klar� takdirde bu ilaçlar�n büyük bir 
k�sm� insan, hayvan ve çevre sa�l��� aç�s�ndan 
tehlikeli boyutlara ula�an sorunlara yol 
açabilmektedirler. Mücadele döneminin 
ba�layaca�� bu günlerde tar�msal ilaçlar�n 
muhafazas�, haz�rlanmas� ve uygulanmas� büyük 
önem arz etmektedir. Uygulama esnas�nda dikkat 
edilmesi gereken hususlar ve al�nmas� zorunlu 
önlemler a�a��da belirtilmektedir. 
 

�laçlar�n Saklanmas�nda Al�nacak Önlemler: 
� Zirai mücadele ilaçlar� konsantre �ekilde iken 

çok tehlikelidirler. Bu ilaçlar daima kilitli bir 
yerde meskun olmayan yerlerde, kapal� 
odalarda ve dolaplarda saklanmal�d�r. Lüzumlu 
aletlerle, koruyucu elbiselerde  ayn� �ekilde 
muhafaza edilmelidir. �laçlar, g�da maddeleri, 
hayvan yemleri, mutfak malzemeleri, yatak ve 
giyecekler ile ayn� odada asla 
bulundurulmamal�d�r. 

� �laç stoklar� topaklanma, küflenme (zehirli 
kepek yemlerinde) yahut bozulmay� önleme 
aç�s�ndan serin ve kuru yerlerde 
depolanmal�d�r. Hormon ihtiva eden yabanc� ot 
ilaçlar� tohumluklarla, gübrelerle ve di�er zirai 
mücadele ilaçlar� ile birlikte depo 
edilmemelidir. 

� Kullanma de�erlili�inden �üphe edilen ilaç 
at�klar� yahut etiketleri kaybolarak cinsi tespit 
edilemeyen ilaçlar, ziraat yap�lmayan bo� bir 
araziye gömülerek kullan�lmaz hale 
getirilmelidir. �laçlar�n gömülece�i  yerdeki 
çukur betonlanmal� ve ya�mur sular�n�n taban 
sular�na kar��t�rmas� önlenmelidir. 

� Zirai mücadele ilaçlar� saklanmalar� için asla 
orijinal ambalajlar�ndan di�er kaplara ( süt ve 
me�rubat �i�eleri, testiler vs.) 
bo�alt�lmamal�d�r. Bo� orijinal ambalajlar 
di�er ba�ka maksatlar için asla 

kullan�lmamal�d�r. Bu bo� ambalajlar 
çocuklar�n eri�ebilece�i yerlerden uzak 
tutulmal� ortada b�rak�lmamal� ve uygun bir 
�ekilde ya kullan�lmaz bir duruma getirilmeli 
veya imha edilmelidir. Ka��t kartonlar ve ka��t 
torbalar uygun bir �ekilde tarlada yak�lmal�d�r. 
�i�iler cam kaplar ve teneke kutular tahrip 
edilmeli ve derin bir �ekilde gömülmelidir. 

 
�laçlar�n Haz�rlanmas�nda Al�nacak Önlemler 
� Zehirli yemler, süspansiyonlar, emülsiyonlar 

ve solüsyonlar ikamet yerleriyle içerisinde 
g�da ve yem maddeleri bulunan mutfak  ve 
benzeri yerlerde haz�rlanmamal�d�r. �laçlar� 
haz�rlamak için hiçbir �ekilde mutfak 
malzemesi, yalak, yemlik ve çama��r kaplar� 
kullan�lmamal�d�r. 

� Zirai mücadele ilaçlar�n�n tümü özellikle 
çocuklar ve kullanma �eklini bilmeyenler 
taraf�ndan kullan�ld���nda tehlikeli 
olabilece�inden geli�igüzel b�rak�lmamal�, 
kilitli bir yerlerde saklanmal�d�r. 

� Zirai mücadele ilaçlar� yaln�z ambalajlar�n�n 
üzerinde ve kullanma talimatlar�nda gösterilen 
dozlarda kullan�lmal�d�r. Önerilen doz ve 
tekrardan fazla ilaç kullan�lmas� tehlikeleri 
artt�r�r. Süspansiyon ve emülsiyon ilaçlar çok 
iyi kar��t�r�lmal�d�r. �laç mahlullerinin kapal� 
bir yerde haz�rlanmas� halinde ve kuru tohum 
ilaçlar�n�n tatbik edildi�i yerlerde iyi bir 
havaland�rma tertibat� bulunmal� ve uygulama 
s�ras�nda da mutlaka maske tak�lmal�, s�cak 
havada, s�k yüksek bitkilerin bulundu�u 
yerlerde ve aç�k arazide de kullan�lmal�d�r. 
Maskelerde uygun filtreli ba�l�k kullan�lmal�, 
bu ba�l�klar kuru yerlerde saklanmal� ve 
gerekti�inde yenisiyle de�i�tirilmelidir. 

 
�laçlar�n Kullan�lmas�nda Al�nacak Önlemler 
� �� esnas�nda bilhassa süspansiyon, emülsiyon 

ve toz ilaçlarla me�gul olurken  aç�k yer 
b�rak�lmaks�z�n koruyucu bir elbise ve lastik 
çizme giymeli, ayr�ca �apka tak�lmal�d�r. Baz� 
ilaçlar içinse aç�k havada dahi koruyucu 
gözlük ve maske tak�lmal�d�r. 

� Koruyucu elbiseler s�k s�k de�i�tirilmeli ve 
temizlenmelidir. 

� Zirai Mücadele ilaçlar� ile çal���rken yemek 
yenmemeli, su ve sigara içilmemelidir. 

� Bilhassa i� esnas�nda ve i�ten sonra alkollü 
içkilerin kullan�lmas� çok tehlikelidir. 

� �laçlar asla dereye ve göze temas ettirilmemeli 
ve herhangi bir �ekilde temas etti�i zaman bol 
sabunlu su ile y�kanmal�d�r. 
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� �laçlama aletlerinin t�kanan meme ve hortumu 
üfleyerek aç�lmaya çal���lmamal�d�r. 

� Çal��ma esnas�nda sis, s�v� yahut toz bulutlar�n 
insanlara, hayvanlara ve civar bahçelerle, çay�r 
ve otlaklara zarar vermesinden kaç�n�lmal� ve 
bu gibi durumlarda sahiplerine haber 
verilmelidir. Rüzgara kar�� ilaç at�lmamal�d�r. 

� Ar�lara kar�� zehirli olan ilaçlarla çal���rken 
özel itina gösterilmeli ve ilaçlama öncesi 
kovan sahiplerine haber verilmelidir. Etiket 
üzerinde bulunan ar�lara kar�� zehirli ve 
zehirsiz yaz�s� dikkatle okunmal�d�r. 

� Haz�rlanan ilaçlardan arta kalanlarla, aletlerin 
temizlenmesinde kullan�lan sular asla 
çukurlara, derelere, nehirlere, göllere ve denize 
dökülmemeli bunlar aç�lan bir çukur içerisine 
dökülmelidir. 

� Zirai mücadele ilaçlar� ara kültürlere temas 
edebilecek ve bu kültürlerde esas mücadele 
yap�lacak bitkiden daha evvel hasat edilecekse 
kullan�lmamal�d�r. Mutlak zaruret varsa  ara 
kültürün ya üstü örtülmeli veya tatbikattan 
hemen önce hasat edilmeli sonra ilaçlama 
kap�lmal�d�r. 

� Böyle ilaçlar�n kal�nt�lar� bazen hayvanlarda 
bariz bir zarar meydana getirmemekle birlikte, 
ürünlerine mesela süte geçebilmektedir. Sebze 
ve meyveler ise kullan�lmadan önce mutlaka 
y�kanmal�d�rlar. 

� Zirai mücadele ilaçlar� ile çal��anlar bedensel 
ve ruhsal aç�dan sa�l�kl� olmal� ve ayn� 
zamanda kendilerine kullanma zehirlilik ve 
dikkat edecekleri hususlar hakk�nda bilgi 
verilmelidir. 

� Hamile kad�nlar, emzikli anneler, hastalar, 
sakat insanlar ve çocuklar zehirli zirai 
mücadele ilaçlar� ile ilgili i�lerle me�gul 
olmamal�d�r. 

� Gündüzleri devaml� olarak 8 saatten fazla ve 
üst üste 6 günden fazla sürelerle mücadele 
ilaçlar� ile uygulamalardan kaç�n�lmal�d�r. 

� Ü�ütme, bron�it ve mide rahats�zl��� olan 
�ah�slarla, ellerinde çatlak ve yara olanlar, 
zehirlere kar�� bilhassa hassast�rlar. Böyle 
ki�iler s�v� ve toz ilaçlarla çal��t�r�lmamal�d�r. 

� E�er i� esnas�nda veya i�ten sonra ba� a�r�s�, 
mide bulant�s�, ba� dönmesi, göz kararmas� ve 
di�er rahats�zl�klar meydana gelirse i�i derhal 
durdurmal�, kirli elbiseler ç�kar�lmal� ve doktor 
ça��r�lmal� veya rahats�zlanan ki�i  derhal 
hastaneye kald�r�lmal�d�r. Doktorun zehirlenme 
�ekli konusunda ayd�nlat�labilmesi için, 
kullan�lan zirai mücadele ilac�n�n ambalaj� 
kendisine gösterilmelidir. 

Zehirleme Belirtileri ve Al�nacak Önlemler 
Zehirleme belirtileri, ba� a�r�s�, a��r� 

yorgunluk, huzursuzluk, kusma, yüksek ate� , 
terleme, solunum zorlu�u, morarma, kalpte ritim 
bozuklu�u, cilt ve göz kapaklar�nda titreme, 
konu�ma güçlü�ü, görme bozuklu�u, reflekslerin 
bozulmas�, göz k�zarmas�, göz bebeklerinin 
küçülmesi, ishal, bay�lma ve koma �eklinde ortaya 
ç�kmaktad�r. �lac�n özelli�ine göre bunlardan biri 
veya birkaç� bir arada görülebilir. Böyle bir 
durumda; 
� Hastan�n uygulama yap�lan yerden 

uzakla�t�r�larak dinlenmesi sa�lanmal�d�r. 
� �laçl� giysiler üzerinden al�nmal�, deriye 

bula�m�� olan ilaçlar bol sabunlu su ile 
y�kanmal�d�r. 

� A��z yoluyla gelen zehirlenmelerde, hasta 
bay�lmam��sa �l�k su, tuzlu su, sabunlu su 
yard�m�yla veya bo�aza pamuk sokularak 
kusturulmal�d�r. 

� Solunum yava�lam��sa suni solunum 
yapt�r�lmal�d�r. 

� Hasta ç�rp�nma halinde ise dilini �s�rmamas� 
için çenelerinin aras�na temiz beze sar�lm�� sert 
bir cisim yerle�tirilmeli, takma di� varsa 
ç�kar�lmal�d�r. 

� Hasta ba�� yana dönük olarak yat�r�lmal�d�r. 
� Hasta s�cak tutulmal�d�r. 
� Hasta en k�sa zamanda hastaneye götürülmeli, 

zehirlenmeye neden olan ilac�n ad� ve t�bbi 
önlemler doktora aç�klanmal�d�r. 

 
Kaynak : T�S�T Bitki Koruma Bülteni 

 
�LAN 

 
1380 Say�l� Su Ürünleri Kanununda 

4950 Say�l� Kanunla yap�lan ve 29 Temmuz 
2003 tarih ve 25183 Say�l� Resmi Gazetede 
ilan edilen de�i�iklik ile bu kanunla ve bu 
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolay� 
bu kanun kapsam�na giren suçlar hakk�nda 
verilen hapis ve a��r para cezalar� idari para 
cezalar�na dönü�türülmü�tür. 

�limiz s�n�rlar� dahilinde bu suçlara 
ili�kin idari para cezalar� 29/01/2004 
tarihinden itibaren Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl���na ba�l� �l ve �lçe Müdürlüklerinde 
su ürünlerinin, deniz ve iç sular� koruma ve 
kontrolü ile görevlendirilen personel ile 
jandarma te�kilat�, belediye zab�tas� amir ve 
mensuplar�nca kesilecektir. 
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METHAMIDOPHOS 
(C2H8NPO2S) 

 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
 

Kimyasal ismi OS-dimetil fosforamid 
othioate’d�r. 1969 y�l�nda Tamaron ticari ad�yla 
tan�t�lm��t�r. Organik fosforlu insektisitler 
grubuna girmektedir. Methamidophos teknik 
madde olarak beyaz renkli ve kokulu bir 
maddedir. Kimyasal formülü ise �öyledir. 

 

 
 
Suda ve etanolde kolayca çözünür. Gerek 

teknik madde gerekse konsantrasyonlar� yumu�ak 
çelik ve bak�r ihtiva eden ala��mlara kar�� az 
korozif yani a��nd�r�c�d�r. Ya� içeren ba�l�ca 
pestisitlerle kar��abilir. Fakat bordo bulamac� gibi 
alkalilerle kar��t�rmaktan kaç�nmal�d�r. 

Methamidophos’un birçok ürünlerdeki 
zararl�lara kar�� insektisit-akarisit etkisi vard�r. 
Mide, kontakt ve sistemik etkilidir. Bitki 
taraf�ndan kök ve yapraklar yoluyla al�n�r. Tütün 
ve pamuktaki emici ve yiyici böceklere, larvalara 
ve yaprak bitlerine kar�� kullan�l�r. Kullan�l�rken 
deriye de�mesinden ve teneffüs edilmesinden 
kaç�n�lmal�d�r. Kolinesteraz inhibitörüdür. 
Herhangi bir zehirlenme durumunda di�er organik 
fosforlu ilaçlar için al�nan  tedbirler al�nmal�d�r. 
Antidotu Atropin’dir. Ar�lara ve bal�klara çok 
tehlikeli ve zehirlidir. Yap�lan son ilaçlama ile 
hasat aras�ndaki tarih pamukta 14, tütünde 21 
gündür. 

Tütünde yaprak bitleri, ye�il kurtlar, trips ve 
�eftali yaprak bitlerine kar�� 80-100 ml./da dozda 
kullan�lmas� tavsiye edilmektedir. 

Son y�llarda ülkemizin gündemine yo�un 
bir �ekilde giren methamidophos etkili maddeli 
zirai mücadele ilac�, sadece pamuk ve tütündeki 
zararl�lara kar�� ruhsat alm�� bir insektisittir. Bu 
ilac�n, hangi üründe ve hangi zararl�n�n 
mücadelesinde kullan�ld��� belli oldu�u halde, 
bunun d���nda özellikle sebze ve meyvelerde her 
türlü zararl� mücadelesinde kullan�ld��� art�k 

bilinmektedir. �nsan sa�l��� için son derece 
tehlikeli bir zehir olan bu ilaç, bolca tüketti�imiz 
biber, çilek, üzüm ve domateste yasak olmas�na 
ra�men zaman zaman kullan�lmaktad�r. Maalesef 
üretilen bu ürünler ülkemizde bol bol 
tüketilmekte, insanlar�m�z�n sa�l��� büyük 
tehlikeye at�lmaktad�r. 

2001, 2002 ve 2003 y�llar�nda Avrupa’ya 
ihraç edilen biberlerimiz Methamidophos etkili 
maddeli ilaçlarla ilaçland���n�n tespit edilmesi 
nedeniyle geri gönderilmi�tir. Geri gönderilen söz 
konusu ürünlerin ak�beti bilinmemektedir.  

A�ustos-2003 tarihinde Almanya’ya ihraç 
edilen biberlerimizde; uygun olmayan 
Methamidophos  etken maddeli pestisit  
kullan�ld��� tahliller sonucu tespit edilmi�tir. 
Ayr�ca rezüdi s�n�rlar�n�n üzerinde olan %79 
düzeyinde pestisit kal�nt� fazlas� tespit edilmesi 
nedeniyle bu ürünler Türkiye‘ye geri iade 
edilmi�tir. 

Methamidophos denilen bu tar�m ilac� 
yenecek tar�m ürünlerinde de�il pamuk ve tütünde 
kullan�lmak üzere ruhsatland�r�lm��t�r. Söz konusu 
ilaç zararl� oldu�u halde niçin kullan�lmaktad�r 
diye üreticilere soruldu�u zaman üreticiler  
Methamidophos etkili ilac�n ürüne parlakl�k 
verdi�i için kulland�klar�n� ifade etmektedirler. 
Biber gibi sebzelere parlakl�k veren bu ilaç 
yenecek ürünlerde kullan�lmak üzere formüle 
edilmemi� kanserojen etkili bir böcek zehiridir. 
Bu da üreticilerimizin bu konuda son derece 
bilinçsiz ve e�itimsiz olduklar�n� göstermektedir. 

Tar�msal ilaç veya hormonlar� aynen 
hastaland���m�z zaman kulland���m�z ilaçlar gibi 
dü�ünmeliyiz. Yani do�ru yer ve zamanda 
kullanmal�y�z. Mesela; ba�� a�r�yan birine a�r� 
kesici yerine antibiyotik verirseniz karaci�eri 
yorars�n�z, bakterilere daha fazla direnç 
kazand�r�rs�n�z. Veya ilaç tespitini do�ru yap�p 
ki�iyi bir aspirinle rahatlatabilecekken ayn� anda 
bir kutu aspirin verirseniz onu zehirleyip öldürme 
riskini ortaya ç�kar�rs�n�z. 

Bundan �u sonuca varabiliriz; Tar�mda 
ilaç kullan�m�nda bilimsel ara�t�rmalar sonucu 
tespit edilen dozajlar ile tavsiye edilen 
bitkilerde kullan�l�rsa ve bunun d���na 
ç�k�lmazsa üretim sa�l�kl� bir �ekilde art�r�l�r, 
hem sa�l���m�z, hem de ekonomimiz yönünden 
kazançl� ç�kar�z. Ayr�ca ülkemizde tar�msal 
ürünlerde kullan�lan ve insan sa�l��� için risk 
gösteren ilaçlar�n kullan�lmas� ve kullan�m� 
sonunda meydana gelecek risklerin ortadan 
kald�r�lmas� için gerekli tedbirlerin zaman�nda 
al�nmas� yararl� olacakt�r. 
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BAL ARILARININ (Apis mellifera L.) 
POL�NASYONDAK� YER� 
 

Dr. Ali KORKMAZ 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
Giri� 
Dünya üzerinde ya�am�n süreklili�inin 

sa�lanmas�nda pek çok etkenin bir araya gelmesi 
gerekmektedir. Su, hava gibi pek çok temel 
faktörün yan�nda, bu sistemin süreklili�ini 
sa�layan temel ko�ullardan biri de milyonlarca y�l 
süren evrim sonucu ortaya ç�kan bitki-polinatör 
ili�kisidir. Bu iki nesneden birinin varl��� tek 
ba��na bir olgu yaratmamakta, ancak ikisi birlikte 
ya�am üzerinde önemli rol oynamaktad�r. Bu 
nedenle polinasyonda (bitkilerde tozla�ma 
faaliyeti) böceklerin, özellikle ar�lar�n yeri çok 
önemlidir. Böceklerin polinasyonda kullan�m� 
tar�msal üretimde ürün kalitesini art�r�c� rol 
oynamakta, bitki populasyonunun süreklili�ini 
sa�layarak ekolojik dengeyi olu�turmaktad�rlar. 
Ekolojik dengenin kurulamad��� alanlarda 
erozyon etkisiyle toprak verimlili�i kaybolmakta, 
bitkiler nesillerini sürdürememektedirler. Ayr�ca 
son y�llarda birim alandan daha fazla verim için 
polinasyonda bal ar�s�n�n kullan�m� çok önem 
kazanm��t�r. Bu nedenle bitkisel ürünlerin 
verimlili�inin art�r�lmas�nda ar�lar�n etkin bir 
polinasyon için kullan�lmas� ülkemiz tar�m�na 
büyük katk�lar sa�layacak niteliktedir. 

 
Polinasyonda Bal Ar�lar�n�n Kullan�m� 
Do�adaki pek çok bitkinin polinasyonunda 

bal ar�lar� ile birlikte di�er böcekler de görev 
almaktad�r. Bu aç�dan denetimi ve yeti�tiricili�i 
insan eliyle yap�labilen bal ar�lar� günümüzde 
polinasyon çal��malar�nda etkin bir �ekilde 
kullan�lmaktad�r. Bugün pek çok ülkede 
polinasyon konusunda bir çok geli�meler 
sa�lanm��t�r. Ülkemizde bu olgu henüz ba�lang�ç 
a�amas�nda olup ar�c�lar konaklad�klar� yerlerdeki 
arazi sahiplerine koloni say�s�na göre belli bir 
bedeli ödeme zorunda kalmaktad�rlar (Kumova ve 
Özkütük, 1988). Fakat son y�llarda baz� 
bölgelerimizde bitki üreticileri polinasyonda ar� 
kolonisi kullan�m�na özen göstermekte ve bu olay� 
desteklemektedirler. Baz� ülkelerde ar� 
davran��lar�ndan yararlan�larak polinasyonu 
art�r�c� çal��malar yap�lmaktad�r. O�ulu 
engelleyen ana ve i�çi ar� feromonlar�n�n düzeyini 
art�rarak i�çi ar� populasyonunun yükselmesinin 
sa�lanmas� sonucu tarlac� ar� say�s�n� yükseltmek 

ve polinasyonu istenen bitkiye yapay Nasanof 
feromonu uygulayarak ar�lar�n istenilen bitkilere 
ziyaretini sa�lamak bu yöntemlerden birkaç�d�r 
(Williams ve ark., 1981). 

Bal ar�s� kolonileri, polinasyonu istenilen 
bitkinin yeterli düzeyde çiçeklenmesi ba�layana 
kadar bu alana getirilmemelidir. Ar� kolonilerinin 
bitki alanlar�na erken getirilmesi sonucu, ar�lar 
çevrede çiçek açan di�er bitkilere yönelmekte, bu 
sebepten polinasyonu istenilen bitki uygun oldu�u 
zaman bal ar�lar�n�n önceki bitkiyi b�rakmas� söz 
konusu olmamakta ve polinasyon çal��mas� 
ba�ar�s�zl�kla sonuçlanabilmektedir. Bu durum 
özellikle bitkiler k�sa süreli çiçeklenme 
periyoduna sahip oldu�unda veya bitkilerin ar�lar 
için daha az çekici oldu�unda kar��la��lan bir 
olayd�r (Free, 1992). 

Bir çok yaln�z ar�lar sadece k�sa bir süre 
aktif tarlac�l�k yapabilmekte ve birkaç çiçek 
türünün oldu�u alanlarda ortaya ç�kmaktad�rlar. 
Buna kar��n sosyal ar�lar, bitkinin oldu�u her 
yerde bulunurlar, o bitkinin nektar ve poleninden 
sonuna kadar yararlanma davran��� gösterebilirler. 
Sosyal bir yap�n�n gere�i olarak bal ar�lar�nda 
besin kayna��n�n yönünü ve uzakl���n� koloninin 
di�er bireylerine bildiren bir haberle�me sistemi 
bulunmaktad�r. Bu sistem, polinasyonu istenen 
bitki kayna��n� ziyaret eden ar� say�s�nda art�� 
sa�lamaktad�r. Bal ar�lar�; ayn� türün birkaç 
çiçe�ini ziyaret etmesi, bir çiçekten di�er bir 
çiçe�e kolayl�kla geçmesi, vücudunda bol polen 
ta��mas� ve çiçeklerin stigmas�na poleni ta��mas� 
nedeniyle etkili bir polinatördür. Ayr�ca bal ar�lar� 
nektar ve polen toplad�klar� bitki ve alana ba�l� 
kalmalar�, kolayca ço�alt�l�p ta��nabilmeleri, 
ya�murlu, rüzgarl� ve çok so�uk günlerin d���nda 
aktif olmalar�, di�er ar�lara oranla baz� zirai 
mücadele ilaçlar�na toleransl� olmalar� nedeniyle 
polinasyonda kullan�lmaktad�r. 

Polinasyon çal��malar�nda hangi bitkiye ne 
kadar ar� kolonisi yerle�tirilece�i konusunda pek 
çok çal��ma yap�lmakla birlikte kesin bir bulgu 
yoktur. Ar�lar�n ekstrem ko�ullarda 13.7 km 
uzakl�klara tarlac�l�k yapabilmelerine kar��n (Free, 
1992) normal ko�ullarda kovanlar�n yak�n�nda 
tarlac�l�k yapma e�iliminde olduklar�ndan 
kovanlar�n bitki kayna��n�n yak�n�na 
yerle�tirilmeleri gerekmektedir (Free ve Williams, 
1975). Ancak geni� arazilerde kovanlar�n arazi 
içerisine da��t�lmas� etkin bir polinasyon için 
yararl�d�r. Bu olay i�gücü ve zaman kayb�na 
neden olaca�� için kolonilerin 4’lü gruplar halinde 
da��t�lmas� en uygun yöntemdir. 
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Meyve bahçelerine genellikle hektar ba��na 
2.5 koloni yerle�tirmek uygundur. Ancak koloni 
say�s� çiçek yo�unlu�una, bitkinin çekicili�ine, 
çevredeki di�er böcek türlerine ve aralar�ndaki 
rekabete, türden türe veya bölgeden bölgeye 
de�i�mektedir. Bu aç�dan bahçe bitkileri için 
hektar ba��na 3-6 koloni önerilmekte ancak bitki 
çok çekici ise hektar ba��na 2.5 koloniden daha 
az� da önerilebilmektedir. Ayr�ca �eftali, kiraz, 
erik, badem, elma, armut, mandarin, karpuz, 
kabak, h�yar, fi� ve pamuk gibi bitkilerin 
polinasyonu için her 4 dekara 1-2 koloni; so�an, 
ayçiçe�i, havuç, yonca, ve k�rm�z� üçgül 
bitkilerinde her 4 dekara 3-4 koloninin yeterli 
olabilece�i de bildirilmektedir. 

 
Polinasyonun Ekonomik Önemi 
Bal ar�lar�n�n polinasyon çal��malar�nda 

tam olarak de�erini belirlemek oldukça zordur. 
Ancak bal ar�lar�n�n tar�msal ekonomiye polinatör 
olarak katk�lar� bal ve balmumu üreticisi olarak 
yapt�klar�ndan kat kat fazlad�r. Free (1992)‘ye 
göre USSR' de 15.6 milyon hektarl�k alan�n 13.1 
milyon hektarl�k alan�n�n polinasyonunun bal 
ar�lar� taraf�ndan kar��land���n� ve ar� 
polinasyonuyla yoncada % 65, karabu�dayda % 
39, pamukta % 28, salatada % 11, kabakta % 25, 
ketende % 35, üzümde % 29, kolzada % 30 art�� 
oldu�unu bildirmektedir. Ara�t�rmac�lar 
polinasyonun ekonomiye olan katk�s�n� belirlemek 
için çe�itli hesaplama yöntemleri geli�tirmi�lerdir. 
Bunlar aras�nda gerek yöntem gerekse sonuç 
olarak bir çok farkl�l�k bulunmas�na kar��n, 
yap�lan bu çal��malar polinasyonun ekonomik 
önemini belirtmek için at�lan çok yararl� ve 
olumlu ad�mlard�r. Bütün bunlar ayn� zamanda bal 
ar�lar�n�n polinasyon etkinli�ini ve tüm tar�msal 
verime olan etkisini yanl�� de�erlendiren 
görü�lere kar�� çok iyi bir gösterge niteli�indedir. 

Free (1992)’nin bildiri�ine göre ABD’de 
bal ar�s�yla tozlanan 49 üründe 18.9 milyar 
dolarl�k gelir elde edilmektedir. Bu miktara tüm 
sebze ve meyvelerin de�eri ile polinasyon 
sonunda elde edilen tohumlardan üretilen ürünler, 
yonca saman�, s���r, buza�� ve süt üretimleri de 
dahil olmaktad�r. Ayn� y�la ait bal ve balmumu 
üretiminin parasal de�eri ise 140 milyon dolar 
olarak bildirilmi�tir. Yine Kanada'da ar� 
polinasyonuyla elde edilen ürün de�erini 390 
milyon, polinasyona ba�l� süt, dana ve s���rdan 
elde edilen gelirin de 775 milyon dolar oldu�unu 
bildirmektedir. Yeni Zelanda'da bal ar�s� 
polinasyonu ile 2553 milyon dolar katk� 
sa�land���n� vurgulamaktad�r. Bu de�erin 797 

milyon dolar� meyve ve sebze ürünlerinden, 10 
milyon dolar� tohum üretiminden sa�land���n�; bal 
ar�s� polinasyonunun en önemli etkisinin 9.4 
milyon hektar otlak alan�na azotu ba�layan yonca 
tohumu üretiminden oldu�unu, dolay�s�yla bu 
azotun her y�l 1746 milyon dolarl�k suni gübreye 
e�it de�erde oldu�unu da belirtmi�lerdir. 

 
Sonuç 
Do�an�n süreklili�inin sa�lanmas�nda 

polinasyonun yeri ve önemi bal ar�lar�n�n da yeri 
ve önemini göstermektedir. Bal ar�lar�n�n gerek 
bir çok bitkinin tozlay�c�s� olarak gerekse azalan 
yabani polinatörlerin yerini doldurmas� aç�s�ndan 
önemi her geçen gün artmaktad�r. Koloni ba��na 
20 kg bal almak için çaba gösteren ar� 
yeti�tiricileri, asl�nda hiç fark�na varmadan baldan 
daha fazla ekonomik önemi bulunan polinasyon 
çal��malar�nda etkin bir i�lev görmektedirler. 

Bal ar�lar�n�n polinasyondaki yeri ve önemi, 
ürünlerin nitelik ve nicelik art��� aç�s�ndan etkili 
rolü tam olarak anla��ld���nda tar�msal yap�da 
büyük geli�meler kaydedilecektir. Bu gerçekten 
hareketle bal ar�lar�n�n bal, balmumu, polen ve 
ar�sütü gibi ürünlerin üretimi yan�nda polinasyon 
çal��malar�nda etkin olarak kullan�lmas�, gerek ar� 
yeti�tiricilerimize gerekse bitki üreticilerimize ek 
bir kazanç yolu açabilecek boyuttad�r. 
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AÇIKTA SI�IR BES�C�L��� 
 
 
Binnaz TIKNAZO�LU 

Ziraat Mühendisi 
Hasan ÇEB� 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Ülkemizde yayg�n olarak kullan�lan besi 

ah�r� tipi kapal� ah�rlard�r. Bu sistemin tercih 
edilmesine etkili bir çok faktör söz konusu 
olabilir. E�er hayvan�n gereksinimleri göz önüne 
al�n�rsa böyle yat�r�m yap�lmas�na gerek yoktur. 
Kapal�, havas�z ve s�cak ortam besi performans�n� 
olumsuz yönde etkiler. Kapal� ah�r tiplerinin 
hayvan�n sa�l�k ve verimleri üzerine olumsuz 
etkileri dikkate al�narak, Yar� Aç�k Tip ve Tam 
Aç�k Tip ah�rlar kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 
Hayvanlar� so�u�a kar�� de�il, s�ca�a kar�� 
korumak gerekmektedir. �klimin çok uygun 
oldu�u yerlerde dahi maliyetleri yüksek olan 
kapal� ah�rlar in�a edilmektedir. Burada 
kaynaklar�n önemli bir bölümünün sabit yat�r�ma 
ba�lanmas�, i�letme sermayesinin yetersiz 
kalmas�na neden olmaktad�r. Ülkemizin her 
taraf�nda aç�k veya yar� aç�k besi uygulanabilir. 

Büyük ba� hayvan besleme konusunda 
entansif besicilikte, özellikle sabit yat�r�m 
maliyetinin yükselmesi, üretim maliyetinin de 
artmas�na neden olmaktad�r. S���r 
yeti�tiricili�inde en önemli unsur çevre 
ko�ullar�na göre bar�nak durumu ve en uygun 
bar�nak tipi seçimidir.Di�er bir konuda i�letmenin 
yararlanaca�� çay�r mera varl��� ve kaba-kesif 
yem üretim olanaklar�d�r. Kapasite buna göre 
belirlenmelidir. Bir i�letmenin giderlerinin %65-
70’ini yem masraf� olu�turmaktad�r. Genel olarak 
besiye al�nan hayvan�n performans�n� etkileyen 
pek çok faktör söz konusudur. Bunlar besiye 
al�nan hayvan�n, cinsiyeti, ya��, �rk�, uygulanan 
bak�m ve besleme �ekli ile iklimdir. Buna göre 
besi “Genç erkek s���rlar�n büyümelerinin en 
uygun dönemde, en ekonomik biçimde te�vik 
edilmesi ile maksimum canl� a��rl�klar�na bir 
an önce ula�malar�n� sa�layacak gerekli 
ko�ullar�n sa�lanmas�” olarak yap�labilir. Bunu 
sa�lamak için sabit yat�r�m�n mümkün oldu�unca 
dü�ük düzeyde tutulmas� gerekir. 

 
Aç�kta Besi Yeri 

Aç�kta s���r besisinde hayvanlar yaz-k�� 
aç�kta ve serbest olarak besiye al�nmaktad�r. Aç�k 
sistem besicilikte a��r� s�cak ve so�uk sorun 
olabilmektedir. Çevre s�cakl���n�n –20ºC’ye kadar 
dü�mesi, besi performans�n� olumsuz yönde 

etkilemez.A��r� s�caklar içinde basit sistemli 
gölgelikler kullan�labilir. Bunlar aç�k alan�n %40 
gibi bir k�sm�n� kaplar. Ayr�ca a�aç ve 
tepeciklerin bulunmas� da yaz aylar�nda gölgelik 
vazifesi görmektedir. Aç�k besi yerinin seçiminde 
önemli olan arazinin tar�ma elveri�li olmayan 
güney veya güney do�uya bakmas�, sert zeminli 
,engebeli, toprak geçirgenli�inin yüksek 
olmas�d�r. Arazi so�uk ve sert rüzgarlara kar�� 
korumal� olmal�d�r. Ayr�ca besi yerinin etraf� 
sa�lam bir �ekilde kontrol alt�na al�nmal�d�r. 

Aç�kta besi yerinde bir hayvana ayr�lacak 
yer hayvan�n �rk�, ya��, cinsiyeti ve cüssesine göre 
de�i�ir. Bu durumda yeti�kin hayvan ba��na 4.5 
m2, bir ya�l�lar için 3.6 m2, danalar için 2.1 m2 
alan yeterli olacakt�r. Di�er önemli bir faktör de 
ya��� miktar�d�r. Gezinti alan� genel olarak 
hayvan ba��na 9-10 m2 alan hesap edilirken fazla 
ya��� alan yerlerde bu alan 20-30 m2’ye 
ç�kmaktad�r. E�er aç�k besi yerinin belirli bir 
k�sm�na gölgelik yap�l�rsa bu alan dü�mektedir. 

Aç�kta yap�lacak besicilikte özellikle k�� 
aylar�nda rasyonlar�n yüksek enerjili olmas� 
gerekmektedir. Kaba ve kesif yemler hayvanlara 
komple yem halinde verilmelidir. Sürekli ve  
temiz su da hayvanlar için çok önemlidir. 
Hayvanlar�n günlük canl� a��rl�k art��� için gerekli 
besin maddeleri ihtiyac�, ya�lar�na ve verimlerine 
göre farkl�l�k gösterir. �stenilen canl� a��rl�k art��� 
için, hayvan�n günlük tüketebilece�i kurumadde 
ihtiyac� dikkate al�narak haz�rlanan rasyonlar 
hayvanlara yedirilmelidir. Haz�rlanan rasyon 
enerji ve protein aç�s�ndan dengeli olmal�d�r. 
 

Avantajlar�  
1. Ah�r yap�m� için fazla yat�r�m gerekmez. 

Kapal� ah�ra göre en az %70 ucuza yap�labilir. 
2. Besi yeri etraf�n�n çevrilmesi elektrikli çitle 

daha ucuz yap�labilir ve i�çilik giderleri azd�r. 
3. Y�l�n 12 ay� besi yap�labilmektedir. 
4. S���rlarda t�rnak uzamas�, ayak ve eklem 

hastal���, idrar tutuklu�u problemi daha azd�r. 
5. Hayvanlar�n hastal�klara kar�� mukavemeti 

artar. Akci�er hastal�klar� daha az görülür. 
6. Bu sistemde s���rlar yemleri i�tahla yerler ve 

canl� a��rl�k art�� h�zlar� yüksek olur. 
7. Bu ah�rlarda beslenen s���rlar�n karkaslar� a��r� 

ya�l� olmad���ndan daha kaliteli olur. 
 

Dezavantajlar� 
1- Besi materyali hayvanlar de�i�ik yerlerden 

getiriliyorsa, bunlar�n al��ma problemi olabilir. 
2- Kaba yem ve kesif yem tüketimi so�uk 

havalarda daha artmaktad�r. 
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K�MYEV� GÜBRE ÜRETENLERDE 
ARANACAK �ARTLAR 

 
Ahmet ÖZTÜRK 
Ziraat Teknikeri 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

1) Üretim için kapal�, müstakil bir alan ile ham 
madde ve mamul madde deposu bulunmal�d�r. 

2) Üretim kapasitesine göre yeterli miktarda alet 
(tank, kar��t�r�c�) ile hassas tart� bulunmal�d�r. 

3) Çevre kirlili�i yaratmamal�d�r. 
4) Mühendis düzeyinde teknik sorumlu 

bulunmal�d�r. Üretici firma teknik sorumlu 
ki�inin noter onayl� diploma suretini, noter 
onayl� çal��ma gün ve saatlerini gösteren i� 
vaktini ve i�in devaml�l���n� gösteren 
belgelerini i� yerinde muhafaza etmek, 
istenildi�inde göstermek zorundad�r. 

5) Bünyesinde laboratuvar bulunmayan üreticiler 
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeli�inin 15 ve 
16. maddeleri gere�ince Bakanl�kça belirlenen 
muayene ve deney kurulu�lar�na y�lda 3 (üç) 
kez deney yapt�racaklard�r. 

6) Bu �artlar� ta��mayan üreticilere tamamlamalar� 
için 6 (alt�) ay süre verilir. 

 
Kimyevi Gübre Lisans Belgesi Almak �çin 

1) Kimyevi Gübre Lisans Müracaat Formu 
2) Ticaret Odas� Sicil kayd� belgesinin asl� veya 

noter onayl� bir örne�i 
3) Vergi Levhas�n�n vergi dairesince yada mali 

mü�avirce onaylanm�� bir örne�i veya vergi 
levhas�n� noterce tasdik edilmi� bir sureti 

4) Kimyevi gübre lisans� almak için ba�vuran 
firmalar �l Müdürlü�ünün olumlu görü�ü ile 
müracaat ederler. 

 
Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Almak �çin 

1) Firma taraf�ndan onayl� kimyevi gübre tescil 
müracaat formu, 

2) Kimyevi gübre ithal ise ithal edildi�i ülkeden 
temin edilen analiz raporunun asl� veya onayl� 
fotokopisi, yerli üretim ise Kimyevi Gübre 
Denetim Yönetmeli�inin 15. ve 16. maddeleri 
gere�ince muayene ve deney kurulu�u ya da 
referans kurulu�undan al�nan analiz raporu, 

3) Orijinal etiket veya etiket bilgilerini içeren 
noter onayl� sureti. 

 

Lisans ve tescil belgesi ba�vurusu 
do�rudan veya Tar�m �l Müdürlü�ü kanal�yla 
yap�labilir. Ancak do�rudan müracaat olsa bile 
Tar�m �l Müdürlü�ünün olumlu raporu gereklidir. 

AYÇ�ÇE�� M�LD�YÖSÜ 
 

Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Ayçiçe�inde Mildiyö hastal���na neden 
olan fungusun oosporlar� en zor iklim 
ko�ullar�nda bile toprakta en az 7 y�l canl� olarak 
ya�ayabilir. Bu nedenle hastal���n bula�mas�nda 
en önemli neden bula��k tohum ve toprakt�r. 
Bundan ba�ka bitkinin geli�me döneminde 
fungusun olu�turdu�u sporlar�n rüzgarlarla  
ta��narak da bula�ma meydana gelir. Ayçiçe�i 
Mildiyösünde iki farkl� tipte hastal�k belirtileri 
gözlenir. 

Sistemik enfeksiyon belirtileri: Sa�lam 
bitkilere göre hastal�kl� bitkiler daha az geli�mi� 
ve bodurla�m��t�r. Yapraklar� alt yüzünde kirli 
beyaz renkli fungusun üreme ve bula�ma 
organlar� görülebilir. Bazen bu küf tabakas� hiç 
görülmeyebilir. Bu durumda en bariz ay�r�c� tan� 
ise bitkinin bodur kalmas�, yapraklarda renk 
de�i�mesi ve bitkinin erken tabla olu�turmas�d�r. 
Bu tip enfeksiyonlarda zarar  %100’ e yak�nd�r. 

Lokal Enfeksiyon belirtileri: Daha çok 8-
12 yaprakl� döneme kadar sa�l�kl� olarak 
geli�ebilmi� bitkilerde kendisini gösterir. Bu 
dönemde hastal���n belirtisi tütün mildiyösünde 
oldu�u gibi yapraklar�n üst yüzünde yuvarla�a 
yak�n �ekillerde  sararmalar görülür. Yapra��n alt 
yüzünde bu lekeler oldu�u yerde seyrek bir küf 
tabakas� meydana gelir. Bu tip enfeksiyonlarda 
ise ürün kayb� dü�ük olmakla birlikte topra��n 
bula�t�r�lm�� olmas� büyük kay�p olarak 
dü�ünülür. Bu nedenle hastal�k belirtileri ta��yan 
bitki organlar� hemen yak�larak imha edilmelidir. 

Kültürel Mücadele: Temiz tohum 
kullan�lmal� ve s�k ekimden kaç�n�lmal�d�r (800 
g/da tohum). Hastal��a yakalanan bitkiler 
yak�larak imha edilmeli ve hastal�k görülen 
yerlerde mutlaka münavebe yap�lmal�d�r. 

Kimyasal Mücadele: �laçlama ekimden 
önce tohum ilaçlamas� �eklinde yap�l�r. Toz 
�laçlarda 100 kg tohum 1-2 lt su ile iyice 
nemlendirildikten sonra do�rudan tohuma ilaç 
eklenerek yap�l�r ve iyice tohumlar kar��t�r�l�r. 
Kullan�lacak ilaçlar�n etkili maddeleri a�a��ya 
ç�kar�lm��t�r. 

 
Etkili Madde  Doz (100 kg tohuma) 
Metalaxyl %35 Toz 500 g 
Metalaxyl 200 g/lt (S�v�) 1 lt 
Propamocarb 722 g/lt EC 500 ml 
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M�GREN 
 

Dr. �ükran GEÇER 
Kurum Tabibi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Migren; tekrarlay�c� ba� a�r�s� ataklar� ve 
buna e�lik eden kusma, bulant� gibi ba�ka 
belirtilerle kendini gösteren s�k rastlanan kronik 
ve i� kayb� yaratan nörolojik bir hastal�kt�r. 
Hemen hemen hayatta en az bir kez ba� a�r�s� 
geçirilmesine ra�men migren ba� a�r�s�n�n da 
ötesine geçen bir durumdur. Ba� a�r�s� ve yan�nda 
e�lik eden belirtiler bu ki�inin normal ya�ant�s�n� 
sürdürmesini engelledi�i gibi i� göremezli�e de 
sebep olur. Hastalar tekrarlay�c� özellikli bu 
ataklar esnas�nda sessiz ve karanl�k bir odada 
dinlenmek isterler. Migren ba� a�r�s� genellikle 24 
saat içinde geçer. Ancak 72 saate kadar uzayan 
süreler olabilir. Ba� a�r�s� geçtikten sonra olu�an 
yorgunluk hali hastan�n normale dönmesini bir 
gün daha uzatabilir. 

Migren genel olarak aural� ve auras�z 
migren olmak üzere iki tipe ayr�l�r. 

Aura, migren ataklar�nda ba� a�r�s�ndan 
önce ortaya ç�kan genellikle bir saatten k�sa süren 
bir dönemdir. Bu dönemde görme kay�plar�, ���k 
çakmalar� gibi görsel belirtilerle yüz ve vücutta 
i�nelenmeler, güçsüzlük, kelime bulmada 
zorlanma gibi konu�ma bozukluklar�, ba� 
dönmesi, çift görme gibi sorunlar olu�ur. 
Hastalar�n %70’inde auras�z migren 
bulunmaktad�r. 

Migrende ba� a�r�s�; kafatas�, kan 
damarlar� ve kafa kaslar�n� çevreleyen sinirlerin 
aktivasyonundan kaynaklan�r. Bu aktivasyonun 
nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak tetikleyici faktörler bulunmaktad�r. Bunlar 
aras�nda stres, k�zg�nl�k, sigara duman�, çe�itli 
kokular, iklim de�i�iklikleri, adet dönemi, do�um 
kontrol haplar�, baz� ilaçlar, uyku düzensizlikleri, 
açl�k, baz� g�dalar ve a��r� yorgunluk, aktivite 
say�labilir. 

Migren toplumumuzda %16.4 oran�nda 
görülmekte olup her 4 hastadan 3’ü kad�nlardan 
olu�maktad�r. Migren s�kl��� ya�a göre de�i�iklik 
göstermekte olup en s�k 25-55 ya�lar aras�nda 
olup 55 ya��ndan sonra azd�r. 

Migren ataklar� y�lda ortalama 12 kez 
olu�maktad�r. Ancak baz� ki�ilerde her hafta 
olu�abilmekte olup ya� ilerledikçe atak say�s� 
azalmaktad�r. 

Migren ata�� s�ras�nda genellikle 
zonklay�c� tarzda aktivitelerle �iddetlenen orta 
�iddette veya �iddetli, tek tarafl� olabilen ba� 
a�r�s�n�n yan� s�ra i�tahs�zl�k, halsizlik, ���k ve 
kokudan rahats�z olma, bulant� ve kusma 
görülebilir. Baz� hastalarda ba� a�r�madan önce 
aura belirtileri görülebilir. 

Migren; hastalar�n di�er hastalarla 
ili�kilerini etkileyebilir. Sosyal ya�amlar�n� 
k�s�tlama ve meslek hayatlar�nda olumsuzluklar 
olu�turabilir. Ço�u hasta migren ata�� s�ras�nda 
normal fonksiyonlar�n� yerine getirmekte 
zorland�klar�n� ve yatmak zorunda kald�klar�n� 
belirtmektedir. 

Migren hastalar�n�n ancak %10’undan az� 
atak s�ras�nda ya�am�n� normal ölçüde 
sürdürebilir. Migren sa�l�k harcamalar�n�n 
artmas�n�n yan� s�ra migren ataklar� nedeniyle i� 
gücü kaybedilmesine de neden olur. Üretim 
sektöründe migrene ba�l� olarak i�e gidememe, 
tüm hastal�klara ba�l� i�e gidemem nedenlerinin 
dörtte birini olu�turmaktad�r. 

Migren tan�s� hastan�n sorununu 
tan�mlamas� ve hekimin ba� a�r�s� ile ilgili olarak 
soraca�� sorulara do�ru �ekilde yan�t verilmesi ile 
konur. Doktora verece�in bilgiler aras�nda ba� 
a�r�s�n�n ortaya ç�kt��� zaman�, a�r�n�n yer, 
�iddeti, özellikleri, süresi, olu�ma s�kl��� ve 
zamanlar�, e�lik eden belirtiler, a�r� tetikleyici 
faktörlerle, tan� konmas�nda çok önem ta��r. 

Di�er ba� a�r�s� nedenleri de gözden 
geçirilip gerekirse ay�rt edici destek de yap�larak 
te�his kesinle�tirilir. 

Migren tedaviyle kontrol alt�na al�nabilen 
bir hastal�kt�r. Tedavi migren ata�� esnas�nda 
uygulanan akut tedavi ve koruyucu tedavi olarak 
ikiye ayr�l�r. Ataklar� s�k olu�an hastalarda akut 
tedavinin yan� s�ra atak s�kl���n� azaltarak ve 
tedavinin daha etkin olmas�n� sa�lamak için 
koruyucu tedavi de uygulan�r. 

Tetikleyici faktörler bulunan hastalar�n 
bunlardan kaç�nmas� atak olu�mas�n� 
engelleyebilir. Atak tedavisinde ilaçlar�n ba� 
a�r�s�n�n ba�lang�c�nda mümkün oldu�unca 
al�nmas� büyük yarar sa�lamaktad�r. Son y�llarda 
yeni ilaçlar�n ke�fedilmesi ile migren ataklar�n�n 
tedavisinde büyük oranlarda ba�ar� sa�lamaktad�r. 

 

Doktora Dan��madan 
�laç Kullanmay�n�z.. 
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�HBARI MECBUR� Ç�FT TIRNAKLI 
HAYVAN HASTALI�I : �AP 

 
Süleyman DURMU� 

Veteriner Hekim 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Bütün çift t�rnakl� hayvan türlerinde 

rastlanan, ihbar� mecburi, yüksek ate�, durgunluk, 
i�tahs�zl�k, süt veriminin birden dü�mesiyle 
ba�layan, çok bula��c� bir enfeksiyondur. 
Hastal���n nedeni bir virüstür. 

Hastal���n; “A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, 
ASIA1” olmak üzere yedi tipi vard�r. Ülkemizde 
A ve O tipi, son y�llarda da ASIA1 tipi 
görülmektedir. 

12-24 saat içinde, a��z mukozas�nda, t�rnak 
aralar�nda ve meme ba�lar�nda içi su dolu 
kesecikler �ekillenir. A��zdan sicim �eklinde salya 
akar. Bu kesecikler bir-iki gün içinde aç�l�r. 
Yerlerinde çap� 1-2 cm olan k�zar�k a�r�l� 
kesecikler belirir. Su içerken a�z�n� �ap�rdat�r. 

Ayak lezyonlar� ilk günlerde ortaya ç�kar. 
Hayvan topallar. Baz� hastalarda birkaç gün içinde 
iyile�irken baz�lar�nda da komplike olarak topall�k 
�ekillenir. Bu sürede hayvan ya ölür ya da dü�en 
t�rnak aylar sonra yerine gelir. 

Körpe buza��lar aniden solunum güçlü�ü 
belirtileri göstererek yere dü�er ve iki dakika 
içinde ölür. Besicilikte ekonomik y�k�m düzeyinde 
kay�plar olur. 

Hastal���n bula�mas�, hasta hayvanlar�n 
salya ak�nt�lar�, sütleri ve di�er ürünleriyle 
olmaktad�r. Hastal���n yay�lmas�nda hayvan 
hareketlerinin, yaban domuzlar�n�n önemli rolleri 
vard�r. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri de 
hastal���n yay�lmas�nda etkilidirler. 

Hayvan�n önünde devaml� temiz içme suyu 
bulundurulur, yumu�ak ye�il yemler verilir. 
A��zdaki yaralar�n enfekte olmas�n� önlemek, 
ayak lezyonlar�n�n daha çabuk iyile�mesini 
sa�lamak için an�zl� ve dikenli arazide 
dola�t�rmamak, ah�rda kapal� tutmak, ayaklar� s�k 
s�k antiseptikle y�kamak tavsiye edilir. 

Hastal���n yerle�ik oldu�u ülkelerde; 
hayvan hareketlerinin kontrolü ve tecrit 
önlemlerinin yan� s�ra sistemik a��lamalar 
yap�lmas� gerekir. 

Ülkemizde sahadaki tiplere uygun �ekilde 
haz�rlanan (monovalan, bivalan, trivalan) �ap a��s� 
kullan�lmaktad�r. A��lamalar�n hayvan 
hareketlerinin canland��� sezondan birkaç hafta 
önce yap�lm�� olmas�nda yarar vard�r. 

Besi Ah�r�nda �ap Mücadelesi 

Besi ah�r�ndaki �ap mücadelesinde üç önemli 
handikap vard�r; 
1) Hayvanlar�n uygun zamanda a��lanmamas�. 
2) Besi süresi dolan hayvan grubu kesime sevk 

edilirken yerine yeni hayvan girmesi yani; 
ah�rda sürekli bir hayvan hareketi olmas�. 

3) Besiye al�nacak hayvanlar�n de�i�ik ah�rlardan, 
de�i�ik bölgelerden hatta de�i�ik ülkelerden 
gelmi� olmas�. 

 
Bu üç faktör var oldu�u sürece, besi 

ah�rlar�nda tam bir koruma mümkün de�ildir. 
Ancak �u önlemler al�nd��� taktirde, risk en aza 
indirgenir: 
� Besi ah�r veya padoklar�n�n küçük üniteler 

halinde da��t�lmas�, 
� Ah�r�n mümkün oldu�unca bir defada 

doldurulmaya çal���lmas�, 
� Tek bir bölgeden hatta mümkünse tek bir 

çiftlik veya köyden hayvan al�nmas�, 
� Nerden geldi�i belli olmayan hayvanlar�n sat�n 

al�nmamas�, 
� Hayvanlar�n pazara u�rat�lmadan do�rudan 

çiftlikten al�n�p ah�ra getirilmesi, 
� Yeni gelen hayvan�n hemen a��lanmas� ve esas 

besi ah�r�ndan ayr� bir yerde 15 gün tecrit 
edildikten sonra esas besi ah�r�na konmas�, 

� Uygun zamanda a��lama, y�lda iki defa 
sistematik a��lama yap�lmal�d�r. 

� Ah�r�n ana giri�inde dezenfektana bat�r�lm�� 
sünger konulmal� veya hayvanlar�n içeri 
girerken ayaklar�n� sokabilece�i bir çukur 
aç�l�p (dezenfektan çukuru) içi belirtilen 
ölçülerde suland�r�lm�� dezenfektanla 
doldurulmal�d�r. 

� Hayvan hareketlerinin yo�un oldu�u 
dönemlerde (örne�in; Kurban Bayram� vb) çok 
daha fazla dikkatli olunmal�d�r. 

� �u unutulmamal�d�r ki; hayvanlar a��lanm�� 
bile olsa, e�er yay�lmakta olan hastal�k tipi 
farkl� ise hayvanlar yinede hastal��a yakalan�r. 
Örne�in; ülkemizde yap�lan a��lama 
çal��malar� var oldu�u önceden bilinen A, O 
tipine kar��yd�. Fakat bu y�l ülkemize Orta 
Do�udan hayvan hareketleriyle girmi� oldu�u 
belirlenen ASIA1 tipinin hayvanlar� 
hastaland�rmas� gibi. 

 
 Hayvanlar�na �ap A��s� 

Yapt�rmayanlara 891.238.778 
TL Ceza Uygulanmaktad�r. 
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S�V�L SAVUNMANIN ÖNEM� ve 
ÜLKEM�ZDEK� YAPILANMASI 

 
Tanju YALIN 

Sivil Savunma Uzman� 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Dü�man taarruzlar�na, tabii afetlere ve 

büyük yang�nlara, önemli kazalara kar�� halk�n 
can ve mal kayb�n�n asgari düzeye indirilmesi 
bak�m�ndan al�nacak her türlü silahs�z, koruyucu 
ve kurtar�c� tedbir ve faaliyetlerin bütünüdür. 

�nsan�n hayatta kar��la�abilece�i felaketleri 
�öyle bir akl�m�za getirirsek bunlar; sava�ta 
kullan�lan biyolojik, kimyasal, nükleer veya klasik 
silahlar�n meydana getirebilece�i tahribat ve 
ölümcül tehlikeler, tabii afetlerden ç��, sel, toprak 
kaymas�, f�rt�na, deprem, yang�nlar, her türlü 
küçük ve büyük önemli kazalar, bilhassa trafik 
kazalar� ile son y�llarda terör olaylar�n�n sebep 
oldu�u can ve mal kay�plar�, büyük ac�lar ve 
s�k�nt�lar yaratmaktad�r. 

Toplumlar�n bünyeleri de�i�tikçe istek ve 
ihtiyaçlar� artm��, dolay�s�yla ki�iler ve toplumlar 
aras�nda anla�mazl�klar meydana gelmi�, bunlar�n 
çözümü için ço�u kez sava�lara ba� vurulmu�tur. 
�nsanlar�n kendi kendilerine yol açt�klar� en büyük 
felaketlerden birisi sava�lard�r. Tarih boyunca bir 
çok sava��n meydana gelmesinin nedenlerini �öyle 
s�ralayabiliriz. 

 
� Daha zengin olma, daha büyük toprak edinme 

iste�i 
� Co�rafi ko�ullar�n etkisi ile göç etme 

zorunlulu�unun do�u�u 
� Kendi inanç ve ya�ama tarz�n� ba�kalar�na 

zorla kabul ettirme 
� Ba��ms�zl���n elde edilmesi amac� 
 

Bu amaçlara ula�mak için devletler 
silahlanma yar���na y�llarca devam etmi�lerdir. Bu 
yar��ma dünyam�z� bir barut f�ç�s� haline 
getirmi�tir. Birinci ve �kinci Dünya Sava�lar�na 
�öyle bir bakarsak bu sava�larda sivil halk�n 
askerden daha çok tehlike ile kar�� kar��ya 
geldi�ini görmekteyiz. Dört y�l süren Birinci 
Dünya Sava��nda 9.5 milyon ki�i ölmü� olup 
bunlar�n %5’i sivil %95’i askerdir. Be� y�l süren 
�kinci Dünya Sava��nda ise 52 milyon ki�i ölmü�; 
bunlar�n %52’si asker, %48’i sivil halkt�r. 
Yakla��k 2.5 y�l süren Kore Sava��nda ise 9 
milyon ki�i ölmü�; bunlar�n %16’s� asker, %84’ü 
sivildir. 

��te bu tablolardan görülece�i gibi sivil 
halk�n büyük ölümcül tehlikeler alt�nda bulunmas� 
birçok ülkeyi harekete geçirip sivil halk�n 
korunmas�, can ve mal kay�plar�n�n asgariye 
indirilebilmesi için te�kilat kurma zorunlulu�u 
duyulmu� ve sivil savunman�n kurumla�mas�n� 
sa�lam��lard�r. ��te sava�lar�n cephelerden çok 
cephe gerilerini, askerden çok halk� tehdit etmi� 
olmas� devletleri pasif koruma önlem ve örgütünü 
yeterli olmayaca�� görü�ünden hareketle sava��n 
yaratt��� her çe�it zarar�n daha ba�ka bir 
te�kilatlanma ile giderilmesi zorunlulu�una 
götürmü�tür. 

Do�u Blokunun da��lmas�, Kafkaslar, 
Ortado�u ve Balkanlardaki belirsizlikler, 
silahs�zlanma antla�malar�, yasaklanmas�na 
ra�men kimyasal gaz kullanma korkusu, dünyay� 
saran çe�itli terör tehditleri sivil savunma 
te�kilatlar�n�n kurulma zorunlulu�unu yaratm��t�r. 

Yurdumuzda sivil halk�n korunmas�na ait 
al�nan ilk önlemlerin ba�lang�ç tarihi 1928 
y�llar�na dayanmaktad�r. Bu y�lda “Cephe 
Gerisinin Havaya Kar�� Müdafaa ve Muhafazas�” 
ad� alt�nda bir talimname ç�kar�lm��t�r. Bu tarihten 
itibaren çe�itli düzenlemeler yap�lm�� ve nihayet 
28 �ubat 1950 y�l�nda 7126 say�l� “Sivil Savunma 
Kanunu” ç�kar�larak yürürlü�e konulmu�tur. 

Sivil savunma te�kilat� merkez ve ta�ra 
te�kilat� olmak üzere ikiye ayr�lmaktad�r. Merkez 
te�kilat�; Sivil Savunma Genel Müdürlü�ü, Sivil 
Savunma Koleji ile �kaz ve Alarm Merkezlerinden 
olu�maktad�r. 

Ta�ra te�kilat�; �l ve �lçe Sivil Savunma 
Müdürlükleri, Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri 
(bu s�n�f�n içinde kamu ve özel kurum ile kurulu� 
sivil savunma te�killeri vard�r), Sivil Savunma 
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinden 
olu�ur. 

Kamu kurumlar�n�n bünyesinde bulunan 
Sivil Savunma birimleri ise a�a��daki �ekildedir. 
� Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi 
� Emniyet ve K�lavuz Servisi 
� �tfaiye (Yang�n) Servisi 
� Kurtarma Servisi 
� �lkyard�m Servisi 
� Sosyal Yard�m Servisi 
� Teknik Onar�m Servisi 
 

Sivil Savunmas�z Yurt 
Savunmas� Olmaz 
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SAMSUN �L�NDE BAL ARISI 
KOLON�LER�NDE �LKBAHAR 

BAKIM VE BESLEMES� 
 

Hasan ÇEB� 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Ar�c�l���n tar�msal bir u�ra� olarak 
yap�ld��� Samsun ilini, ar�c�l�k bak�m�ndan iki 
k�s�mda incelemek gerekir. Bunlardan birincisi iç 
bölge olarak tarif etti�imiz Vezirköprü, Havza, 
Ladik, Kavak, Asarc�k ilçeleridir. Ar� 
kolonilerinin ilkbahar bak�mlar� k��� daha uzun 
sürdü�ü için daha geç yap�lmaktad�r. �kincisi ise 
sahil ku�a�� dedi�imiz Yakakent ilçesinden Terme 
ilçesine kadar  olan k�s�md�r. �limizde y�llara göre 
de�i�mekle birlikte yakla��k olarak 80.000 ar� 
kolonisi bulunmakta  ve bunlardan yakla��k olarak 
1.750 ton bal elde edilmektedir.  

Ar�larda ilkbahar bak�m�n� iki k�s�mda 
incelemek gerekir. Birinci bak�m: �limiz için 
�ubat ve Mart aylar�nda hava s�cakl���n�n 
10ºC’nin üzerine ç�k�ld��� ve güne�li, rüzgars�z ve 
saatin 11-14 aras�nda zaman yap�lmal�d�r. Bu 
dönemin geldi�ini anlamak için ar�lar uçu�a 
ç�karlar ve kovan�n uçu� tahtas� üzerine mum 
k�r�nt�lar� ve kovan içi art�klar� ç�kart�rlar.Dip 
tahtas� temizlenerek veya de�i�tirilerek ar�lar� 
fazla ü�ütmeden kovan bak�m� bitirilmelidir. Dip 
tahtas� kovan hakk�ndaki bilgiyi bize vermektedir. 
Ölü ar�lar�, ar� d��k�lar�n�, petek k�r�nt�lar�n� ve 
nem durumunu anlamak mümkündür.  

Bu dönem ar�lar�n en kritik dönemidir. 
Ar� kay�plar�n�n %60-70’i bu dönemde 
olmaktad�r. Çünkü bu dönem havalar�n bir �s�n�p 
bir so�udu�u dönemdir. Aç�k havalarda ar�lar 
d��ar�ya ç�kmakta, ana ar� yumurtlamay� 
art�rmaktad�r. Hatta bu dönemde kovana polen 
dahi getirilmektedir. Bu i�lerin yap�lmas� ve artan 
larva ve kurtçuk say�lar�n�n �s�t�lmas� 
gerekmektedir. Geceleyin �s�n�n fazlaca so�uk 
olmas� nedeniyle enerji gereksinimi daha da 
art�rmaktad�r. Bu enerjinin kar��lanmas� için bal 
ve yiyecek tüketimi artmaktad�r.  Yeterli bal� 
olmayan koloniler aç kalmak suretiyle 
ölmektedirler. Bu dönemde Yeterli kek deste�i 
sa�lanmal�, bal� olsa dahi kovan ba��na en az bir 
kg. olacak �ekilde haz�r veya ar�c� taraf�ndan 
haz�rlanan kek mutlaka verilmelidir. 

�lkbahar ikinci bak�m�nda ise hava 
s�cakl���n�n 16-18oC’nin üzerine ç�kt��� zaman 
yap�l�r. Bu bak�mda kovan üst tahtalar� aç�larak 

ana ar�n�n durumuna, i�çi ar� say�s�na, kovan içi 
temizli�e ve yiyecek durumuna bak�l�r. Kovanda 
3-4 çerçeveden daha az ar� var ise kovan di�er 
kovanlarla birle�tirilmelidir. Kovanda bir adet 
olan ana ar� aran�p bulunmal�d�r. Yumurtlama 
alan�nda düzgün yumurtlam�� ise problem yoktur. 
Fakat yumurtlama alan�na düzgün yumurtlamam�� 
veya dölsüz kurtçuk gözleri fazla ise ana ar� 
ya�lanm��t�r. Ana ar�n�n de�i�tirilmesi gerekir. 
Kaliteli ve verimi yüksek ana ar� kullanmal�y�z ve 
her iki y�lda bir ana ar�y� de�i�tirmeliyiz. Dip 
tahtas�nda ve kovan içinde küflenme var ise 
havaland�rmay� gözden geçirmeliyiz ve kovan 
uçu� deli�ini geni�letmeliyiz. 

�limizde kovan ister güçlü isterse zay�f 
olsun Nisan ay�ndan itibaren yaylaya gidecekler 
için May�s sonuna gitmeyenler için may�s ay�n�n 
ortas�na kadar kovana besleme yapmal�y�z. As�l 
besleme �ekli bal ile yap�lan beslemedir. Bal�m�z 
yok ise �urupla besleme yapmal�y�z.  Bu dönemde 
her kovana 10 kg. �ekerden yap�lm�� yakla��k 
olarak 20 kg. �urup vermemiz gerekir.  �urup 
kovan�n kabul etti�i kadar sabah ve ak�am 
saatlerinde verilmelidir.  Böylece ya�mac�l���n da 
önüne geçmi� oluruz. Burada bu kadar yo�un 
beslemenin nedeni; ana nektar ak�m dönemine 
kovan mevcudunu ço�altmak ve yeterince petek 
örmelerini sa�lamak içindir. Çünkü ilimizde 
nektar ak�m dönemi bitkilere göre de�i�mekle 
birlikte iki haftal�k bir dönemdir. Bu dönemde 
floradan en iyi �ekilde yararlan�lmal�d�r. 

 
TARIM �L MÜDÜRLÜ�Ü PATATES 

TOHUMU DA�ITIYOR 
 

Müdürlü�ümüz, çiftçilerimizin her geçen 
y�l artarak devam eden taleplerini kar��lamak 
üzere men�ei belli, hastal�k ve zararl�lardan 
ar�nd�r�lm��, yüksek verimli patates tohumu 
getirerek bünyesindeki birimde uygun fiyatla 
sat��a sunmaktad�r. Üreticilerimiz, piyasada 
sat�lan kontrolsüz ve sa�l�ks�z patates tohumu 
yerine kalitesi ve çe�idi belli olan ürün alman�n 
güvencesi olarak Tar�m �l Müdürlü�ünü tercih 
etmektedir.Her y�l oldu�u gibi bu y�l da �l ve 
�lçeler dahil olmak üzere 18 ton AGR�A çe�idi 
patates tohumlu�u getirilecektir. 
Güvenilir yerlerden temin edilen yöreye uygun, 
çe�idi do�ru, verimi yüksek ve zararl�lardan 
ar�nd�r�lm�� tohumluklar� üreticilerimizin almalar� 
yarar�na olacakt�r. Konu ile ilgili bilgi için �l ve 
�lçe Müdürlüklerine ba�vurabilirler. 
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BAFRA VE ÇAR�AMBA 
OVALARININ TARIMSAL 

STRATEJ�K PLANLANMASI 
 

Cengiz ÖZDEM�R 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 Samsun ili toplam tar�msal arazi miktar� 
450.207 ha d�r. Bafra Ovas� (80.000 ha) ve 
Çar�amba Ovas� (103.766 ha) üretim potansiyeli 
aç�s�ndan Karadeniz bölgesinin iki önemli 
ovas�d�r. 
 

Samsun, Bafra ve Çar�amba Ovas� Üretim Deseni 
Yerle�im Alan� Samsun Bafra Ovas� Çar�amba Ovas� 

Köy say�s� 1.005 209 264 

Toplam Tarla ve 

Sebze Arazisi (ha) 
338.852 94.942 74.262 

Tah�llar 208.775 57.420 31.200 

Baklagil 24.177 1.330 11.511 

Endüstri Bitkileri 30.308 11.342 3.688 

Ya�l� Tohumlar 12.695 266 4.050 

Yumru Bitkiler 2.927 1.237 437 

Yem Bitkileri 19.107 6.837 1.495 

Sebzeler 40.864 16.510 21.881 

 
Yukar�daki çizelge incelendi�inde 

Samsun ili tar�msal arazilerinin büyük bir k�sm� 
tah�llar�n üretimine ayr�lm��t�r.Bunu s�ras�yla 
sebze üretim sahalar�, endüstri bitkileri ve 
baklagiller izlemektedir. 

Bafra Ovas� üretim alanlar�n�n 
%60.47’sine tekabül eden tarla bitkileri üretim 
sahas� 1. s�rada yer almaktad�r. Bunu s�ras�yla 
sebze, endüstri bitkileri ve yem bitkileri alanlar� 
izlemektedir. Bafra Ovas�, Çar�amba Ovas� gibi 
geni� f�nd�k alanlar�na sahip de�ildir. Çar�amba 
Ovas�n�n tar�msal potansiyel durumu ise 
%38.19’da tarla bitkileri tar�m� yap�lmaktad�r. 
Ba�l�ca ürünleri; hububat, m�s�r, çeltik, soya, 
�ekerpancar�, tütün ve ayçiçe�i ziraat� 
olu�turmaktad�r. 

1982 y�l�na kadar soya üretiminin 
tamam�na yak�n bir k�sm� Karadeniz Bölgesi sahil 
kesimlerinde ana ürün olarak kar��lan�rken bu 
tarihten sonra ikinci ürün projelerinin devreye 
girmesi ile Akdeniz Bölgesi üretim merkezi haline 
gelmi�tir.  

Ekili�, üretim ve verim ili�kileri dikkate 
al�nd���nda Samsun, Adana ve Osmaniye’den 

sonra en fazla soya üretimi yapan üçüncü il 
konumundad�r. 

Çar�amba ovas�nda aç�kta sebze 
yeti�tiricili�inin yan� s�ra son y�llarda turfanda 
örtü alt� sebzecili�inin yap�lmaya ba�land��� ve 
plastik örtülü yüksek tünellerde h�yar, domates, 
taze fasulye ve marul yeti�tiricili�inin ön plana 
ç�kt��� görülmektedir. Ovadaki sera alan�n�n 600 
ha civar�nda oldu�u tespit edilmi�tir. 

Yukar�da bahsetti�im iki ovan�n üretim 
de�erleri analiz edildi�inde baz� çarp�c� kriterler 
dikkati çekmektedir. Bilindi�i üzere F�nd�k 
alanlar�, tütün alanlar� ve �eker pancar� alanlar� 
azalt�lmaktad�r. 

Kamuoyunda devaml� olarak i�lenen 
Alternatif ürün modellerinde önemli bir k�stas 
ihmal edilmektedir. Alternatif ürün deyince bu 
konu ile uzaktan veya yak�ndan ilgisi olan herkes 
bölgemize yeni bir ürün yerle�tirilece�ini 
anlamaktad�rlar. Halbuki bölge çiftçilerimizin 
y�llardan beri yapt���, ö�rendi�i ve tecrübe 
kazand��� ürünlerde öncelikli olarak bir 
planlamaya ihtiyaç vard�r. 

De�erli meslekta�lar�m ve k�ymetli 
çiftçiler; Bafra ve Çar�amba ovalar� b�rak�n 
Karadeniz Bölgesini tüm Türkiye için önemli bir 
yer ifade etmektedir. Bu ovalar�m�zda somut 
tar�msal stratejik planlamay� yap�p ve hayata 
geçirebilirsek bölgemize ve dolay�s�yla ülkemize 
hizmet etmi� oluruz. Yap�lacak planlamada bu iki 
ovam�z� birbirine rakip de�il birbirini tamamlayan 
ovalar olarak görmeliyiz. Bu ovalar�n hangi temel 
tar�msal ürünlerin üretimiyle kalk�naca�� iyi etüt 
edilmelidir. Asl�nda geçmi� y�llar incelendi�inde 
bu plan� yapmak zor olmayacakt�r. Bu plan� 
birkaç noktada toplayarak sizlere bir fikir aç�l�m� 
yapmaya çal��aca��m. 

1. Tar�msal stratejik plan�n ba�ar�l� olmas� 
için öncelikle Tar�m bakanl���n�n yapmas� 
gereken en önemli görev �u dur: Kültür ve sanat 
yap�lar�n�n korunmas� için nas�l ki S�T alanlar� 
olu�turuluyorsa ülkemizin vazgeçilmez stratejik 
tar�m topraklar�n�n da Tar�msal S�T alanlar� 
�eklinde yurt çap�nda bir korumaya ihtiyaç vard�r. 
Bunun faydas�; bilindi�i gibi tar�m topraklar� üç 
ana sebepten dolay� yok olmaktad�r: erozyon, 
imar yap�lanmas� (konut ve sanayile�me) ve 
topra��n tuzla�mas� (çorakla�ma).  

Bafra ve Çar�amba ovalar�n� maalesef 
zaman içinde de�i�ik nedenlerle kaybetme riski ile 
kar�� kar��ylay�z. Bu ovalar�n ve ülkemizdeki tüm 
ovalar�n ileriki nesillere aktarabilmemiz için 
mutlaka Tar�msal S�T alanlar�  kapsam�na 
al�nmal�d�r. 
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2. Tar�msal stratejik plan tar�msal 
stratejik ürün ile olur  temel noktadan hareketle 
zaten Çar�amba ovas� çiftçisinin yak�ndan tan�d��� 
soyay� mutlaka ama mutlaka ektirip üretimi 
art�rmal�y�z. Kabul edelim ya da etmeyelim 
öncelikle Çar�amba ovas�n�n düz alanlar�ndan 
f�nd��� ve kavak a�açlar�n� popülist 
yakla��mlardan kaç�narak kesinlikle kald�rmal�y�z. 
E�imi %6’dan yukar� olan ve tar�m�n zor yap�ld��� 
alanlarda F�nd��� yayg�nla�t�rmal� ve te�vik 
etmeliyiz. Hatta ç�plak kalm�� orman alanlar�nda 
da mümkünse f�nd�k alanlar� olarak 
de�erlendirerek erozyonla toprak kayb�n� da 
önlemi� oluruz. 

Düz ovadan kald�r�lacak f�nd���n yerine 
ve mevcut alanlarda Dünyada ya��ndan, unundan 
ve küspesinden çe�itli �ekillerde yararlan�lmakta 
olan soyan�n ekimi ve üretimi art�r�lmal�d�r. Soya 
bitkisi son y�llarda g�da sanayisinde geni� 
anlamda kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Dünyadaki 
bitkisel ya�lar�n ve yüksek proteinli hayvan 
yemlerinin en önemli kaynaklar�ndan biridir.  

Türkiye’nin ya� aç��� dikkate al�nd���nda  
soya ile birlikte m�s�r� da dikkate almal�y�z.   
Ovada özellikle m�s�r, çeltik ve soya stratejik 
ürün kapsam�na al�n�p üretiminin Tar�m bakanl��� 
taraf�ndan desteklenmesine ihtiyaç vard�r. Bunun 
yan�nda sebze üretiminin de  art�r�lmas� zaruridir. 
Bu ürünler alternatif ürünler de�ildir. Bu ürünler 
y�llardan beri Çar�amba ovas� çiftçilerinin yapt��� 
ve kendini geli�tirdi�i ürünlerdir. Ancak bu 
ürünlerin daha geni� alanlarda olamamas�n�n 
birçok nedenleri olup bunlardan en önemlileri; 

-F�nd�k üretiminin cazibesi 
-Çiftçimizin örgütlenememesi,  
-Tar�msal stratejik ürünlerde devletin 

sürdürülebilir girdi temininde yetersizli�i 
-Tar�msal sanayiinin kurulamamas�d�r. 

 
Ben sizlere tar�m sanayisi konusunu 

irdelemek istiyorum. Ülkemizde y�llarca tar�m 
sanayisi deyince çiftçilerimizin gözü korkmu�tur. 
Çünkü bizim çiftçimiz tar�mla u�ra��r. Ticareti ve 
sanayicili�i bilemez. Ama bizler bunu kabul 
etmeyip çiftçilerimize ba�ka gömlekler 
giydirmeye çal��t�kça çiftçilerimiz uzman 
olmad�klar� alanlarda bocalam��lar ve iyi niyetle 
ba�layan birçok hamleler hüsranla bitmi�tir. Bu 
gibi talihsiz olaylar Bafra’da da olmu�tur. Bu 
ba�ar�s�zl�klar özellikle ova köylerinden göçü 
h�zland�rm��t�r. 

Özellikle konumu itibar�yla Çar�amba 
ovas� tar�m sanayisine uygundur. Burada 
yap�lmas� gereken, küçük tar�m i�letmelerin 

yöredeki insanlar�m�z�n kurmas�n� te�vik etmektir. 
Ham mamulünün öncelikle yar� mamule 
getirilmesi etab�n�n bölge insan�n�n ö�renmesi bu 
arada tecrübe birikimi sa�lanm�� olacakt�r. �leriki 
a�amalarda Tar�m KOB�’lerinin olu�mas� 
sa�lanm�� olacakt�r.  

�u konu iyice anla��lmal�d�r ki bölgeye 
hemen büyük ölçekli sanayii kurulu�lar�n�n 
gelmesi beklenmemeli ve kurulmas� da arzu 
edilmemelidir. Sanayile�mek bir süreç tir. Sab�rl� 
olunmal�d�r. Tar�m sanayisinin ba�ar�l� olmas�n�n 
tek yolu bölgede ya�ayan ve ekme�ini tar�mdan 
sa�layan insanlar�m�z�n ta��n alt�na ellerini 
koymalar� ile sa�lan�r 

3. Bilindi�i gibi Bafra Ovas�nda a��rl�kl� 
olarak k��l�k sebze yap�lmaktad�r. K��l�k sebze 
üretim aç�s�ndan Türkiye k��l�k sebze üretiminin 
%20’sini tek ba��na sa�lamaktad�r. Bafra çiftçisi 
de k��l�k sebze üretiminde önemli bir tecrübeye 
sahiptir. 

Bu üretimde iki önemli sorun ortaya 
ç�kmaktad�r. Birinci sorun d�� pazarlama ikincisi 
kaliteli sebze fide teminidir. �kinci sorun olan 
kaliteli sebze fide temininde Samsun Tar�m �l 
müdürlü�ünün öncülü�ünde Bafra’daki bayiler 
ve i�adamlar�n� bir araya getirilerek Bafra’da bir 
fide üretim tesisinin kurulmas�  için önemli 
gayretlerde bulunmu�tur. Bu çal��ma �srarla takip 
edilmeli mutlaka bir �ekilde bu fide üretim 
tesisinin kurulmas� sa�lanmal�d�r. 

Bafra’da kurulacak fide üretim tesisleri 
di�er kom�u il ve ilçelere de sebze fide temini 
sa�layaca��ndan bölgemizdeki sebze üretiminin 
de standart sa�lanacak böylece d�� ve iç pazar�n 
arzu etti�i kalitede üretim yap�laca��ndan hem 
üretici hem de tüketici mutlulu�u sa�lanm�� 
olacakt�r. 
 4. Bafra Ovas� hayvanc�l�k ve süt üretimi 
aç�s�ndan Çar�amba ovas�na göre öndedir. Mevcut 
durumdan �u anla��l�yor ki Bafra bölgesinde 
hayvanc�l�k üzerine i�letmelerin kurulmas�, te�vik 
edilmesi ve hayvanc�l�k ile ilgili yan sanayiinin 
kurulmas� sa�lanmal�d�r.   
 Bilindi�i gibi T�GEM arazileri 
özelle�tirilmektedir. Karaköy haras� Bafra 
çiftçisine faydal� olacak �ekilde kazand�r�ld���nda 
bölgede hayvanc�l���n geli�mesi için motor görevi 
yapmas� kaç�n�lmazd�r. 

Yukar�da bahsedilen konular; Üç saç 
aya��ndan olu�an Tar�m kurulu�lar�n�n 
organizasyonu + Devlet ( Bakanl�k ) deste�i + 
Çiftçiler( yöre halk� ) iyi organize olursa ba�ar�l� 
olmak mümkündür. 
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VEZ�RKÖPRÜ �LÇES�NDE ANTEPFISTI�I A�ILAMA ÇALI�MALARI 

 

Vezirköprü ilçesinde do�al florada merkeze 
yak�n 10 km2’lik alandaki köylerimizde antepf�st��� 
anaçlar�ndan olan Atlantik Sak�z� (Sak�zl�k) 
bulunmaktad�r. Tar�m �lçe Müdürlü�ünce yap�lan 
çal��malar sonucunda Çorum ili Osmanc�k ilçesinden 
getirilen di�i antepf�st��� kalemleri ile Akören 
Köyünde durgun göz a��s� yap�lm��t�r. Bu y�l içersinde 
yine ayn� yöreden 200 kadar erkek antepf�st��� kalemi 
getirilerek a��lama yap�lacakt�r. 

 
B�LG� ALI�-VER�� (BAV) TOPLANTILARI 

 

�limiz tar�msal sorunlar�na çözüm 
üretmek amac�yla 2004 y�l�n�n ilk BAV 
toplant�lar� Çar�amba, Bafra ve Vezirköprü 
ilçelerinde yap�ld�. 2003 y�l�n�n genel bir 
de�erlendirilmesinin yap�ld��� toplant�larda 
ayr�ca ilçe tar�m�n�n temel sorunlar�na 
de�inildi. Bafra’da sebze tar�m�n�n gelece�inin 
tart���ld��� toplant�da fide üretim tesisi 
kurulmas�n�n yollar� üzerinde de duruldu. 
Çar�amba ilçesinde yap�lan toplant�da ise  

 
SI�IR SUN� TOHUMLAMA KURSU 

 
�l Müdürlü�ümüz e�itim seminerleri çerçevesinde 

�l Müdürlü�ümüz ve 19 May�s Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi i�birli�i ile12-16 Ocak 2004 tarihleri 
aras�nda Veteriner Hekimlere yönelik 5 günlük bir 
s���r suni tohumlama kursu aç�lm��t�r.Kurs 19 May�s 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Suni Tohumlama ve 
Döllenme Anabilim dal� ö�retim görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Mesut ÇEV�K taraf�ndan verilmi�tir. Kursun teori 
k�sm� �l Müdürlü�ümüz toplant� salonunda, pratik 
k�sm� ise Büyük�ehir Belediyesi Mezbahanesinde 
yap�lm��t�r. Kursa ilimiz merkez ve ilçeleri ile Sinop 
ilinden toplam 25 Veteriner Hekim kat�lm��t�r. Kurs 
sonunda kat�lan ve ba�ar�l� olan Veteriner Hekimlere 
Bakanl���m�zca suni tohumlama sertifikas� 
verilecektir. �leriki günlerde bu kursun Veteriner 
Sa�l�k Teknisyenlerine de verilmesi planlanmaktad�r. 
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TARIM DANI�MANLARI E��T�M� 

 

 

Köy Merkezli Üretime Destek Projesi, 
1000 Köye 1000 Tar�m Dan��man� projesinde 
ilimizde grev yapacak olan 11 Ziraat 
Mühendisi ile 5 Veteriner Hekimden olu�an  
toplam 16 dan��mana �l Müdürlü�ümüz 
personeli taraf�ndan bir haftal�k hizmet öncesi 
tan�t�m ve e�itim semineri verilmi�tir. 

E�itimin ba�lamas� amac�yla 
düzenlenen aç�l�� toplant�s�na Te�kilatlanma 
ve Destekleme Genel Müdürümüz Mehmet 
TA�AN bir konu�ma yapm��t�r. konu�mas�nda 
projenin amac�n�n istihdam olmad���na dikkat 
çekerek, �öyle konu�tu:"Bu projenin amac�, 
çiftçi ile beraber ya�ayan, çiftçilerin 
sorunlar�n� yerinde dinleyen ve çözen sivil 
te�kilatland�rmay� gerçekle�tirmek istiyoruz. 
Bu projenin ba�ar�ya ula�mas� için Tar�m �l 
Müdürlüklerinin tar�m dan��manlar�n� 
desteklemesi gerekmektedir. Ayr�ca 
çiftçilerimizin de dan��manlara destek ve 
yard�mc� olmas� gerekir. Bütün geli�mi� 
ülkelerde tar�m sivil te�kilatlanma ile 
geli�mektedir. Biz de tar�msal yay�m�n 
kademeli olarak özelle�tirilmesi için bu projeyi 
gerçekle�tirdik.” dedi. 

�l Müdürümüz Sadullah K�RENC� ise 
"Bin Köye Bin Tar�m Dan��man�" projesi 
kapsam�nda Samsun'da görev alacak olan 
ziraat mühendislerinin ve veteriner 
hekimlerinin sözle�meli olarak göreve 
ba�lat�ld���n� söyledi. Kirenci, "Projenin 
amac�, çiftçilerin mahallinde 
bilgilendirilmeleri sa�layarak k�rsal alanda 
yeni tar�m tekniklerini ve tar�m teknoloji 
kullan�m�n� yayg�nla�t�rmak, tar�msal üretimi 
geli�tirmek, çiftçilere yeni pazar imkan� 
bulmak ve çiftçilerin gelir seviyesini 
yükseltmektir" dedi.  

 
 
 
 
 
 
 

Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir 
ad�mla ba�lamak zorundad�r. 
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BRÜKSEL LAHANASI YET��T�R�C�L��� E��T�M� 

 
�limizde yürütülmekte olan Alternatif Ürün 

Projesi kapsam�nda de�erlendirmeye al�nan ve son 
y�llarda önemli mesafeler kat edilen Brüksel lahanas� 
konusunda il ve ilçe müdürlükleri teknik elemanlar�na 
KTAE Müdürlü�ü elemanlar�ndan Ziraat Yüksek 
Mühendisi Hayati KAR taraf�ndan e�itim verilmi�tir. 
Brüksel lahanas�n�n yeti�tiricili�i ile kar��la��lan 
sorunlar�n çözümüne yönelik bilgi verilmi�tir. 
Alternatif ürün yeti�tiricili�i yapacak olan 
çiftçilerimizin bu bitkinin yeti�tiricili�ine yönelmeleri 
durumunda önemli düzeyde gelir elde edebilecekleri 
vurgulanm��t�r. 
 
HAYVAN SA�LI�I ÇALI�MALARINDA 2003 YILI DE�ERLEND�RME TOPLANTISI 

 
�limizde yürütülen hayvan sa�l��� 

çal��malar�n�n de�erlendirildi�i toplant� �l 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda tüm ilçe 
müdürlüklerinin kat�l�m�yla gerçekle�tirildi. 
Yap�lan toplant�da 2002 y�l� içerisinde 
programa al�nan a��lama i�lemlerinin tam 
olarak gerçekle�tirildi�i, hatta program üstü 
a��lama çal��malar�n�n yap�ld��� belirtilmi�tir. 
Toplant� sonunda a��lama çal��malar�nda 
bulunan personelin kar��la�t��� sorunlar ve 
olas� çözüm yolar� üzerinde duruldu. 

 
BAFRA �LÇES�NDE F�DE ÜRET�M TES�S� KURMA ÇALI�MALARI 

 
15.205 ha alanda 439.550 ton düzeyinde yo�un 

sebze yeti�tiricili�inin yap�ld��� Bafra ilçesinde fide 
gereksinimini kar��lamak amac�yla tesis kurma 
çal��malar�na �l Müdürlü�ümüz öncülü�ünde 
çal��malara ba�lanm��t�r. Fide gereksiniminin Antalya, 
Mersin ve Bursa illerinden kar��land��� ve bu süreçte 
önemli düzeyde ekonomik kay�plar ya�and��� 
gerçe�inden hareketle �l Müdürlü�ümüz yöre çiftçileri 
ve bu konuda üretim yapan firmalarla bir araya 
gelerek yap�labilecek çal��malar� de�erlendirdiler. 
Toplant�ya kat�lan firmalar yapt�klar� sunularda fidelik 
tesisinde aranacak özelliklerden olan “pazar hacmi, 
arazi seçimi, sera projelendirme, finansman kaynaklar� 
vs” konular�nda detayl� bilgiler vererek, çiftçilerin 
sorular�n� yan�tlam��lard�r. 
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KURUMUMUZ PERSONEL� SIDDIK AKTA�ÇI AMASYA TARIM �L MÜDÜRÜ OLDU 
 

Kurumumuzda uzun y�llar görev yapm�� olan 
Ziraat Mühendisi S�dd�k AKTA�ÇI Amasya Tar�m �l 
Müdürü olarak atanm��t�r. Görev yapt��� süre 
içerisinde Bitki Koruma �ube Müdürlü�ünde çal��an 
S�dd�k AKTA�ÇI, bir dönem de Samsun Zirai 
Karantina Müdürü olarak görev yapm��t�r. Kendisine 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü olarak yeni görevinde ve 
çal��malar�nda ba�ar�lar dileriz. 

 
 

VEZ�RKÖPRÜ �LÇES�NDE B�YOGAZ ÇALI�MASI 
 

Vezirköprü ilçesinde hayvanc�l�kla 
u�ra�an çiftçimiz Tar�m �lçe Müdürlü�ünün 
öncülü�ünde biyogaz tesisi kurmu�tur. 
Yakla��k 5 milyar liraya mal olan bu tesiste, 
kendi hayvanlar�n�n gübresini kullanarak 
biyogaz üreten Fatih AKBA� “10 adet 
büyükba� hayvan�m var. Bunlar�n gübresini 
bahçemde kullan�yorum. Evimdeki bu sistemle 
gübreden biyogaz üretiyor, yemek pi�irme ve 
�ofbende kullan�yorum. Tesis tamamlan�nca  
�s�nma gereksinimimi de kar��layaca��m” dedi. 
Bu projeye ilginin her geçen gün artt��� 
görülmektedir. 

 
HAYVAN SA�LI�I �UBE MÜDÜRÜ RIFAT CO�KUN GÖREV�NE BA�LADI 

 

�l Müdürlü�ümüz Hayvan Sa�l��� �ube 
Müdürlü�üne daha önce Vezirköprü ilçesinde 
Veteriner Hekim olarak çal��makta olan R�fat 
CO�KUN atanm��t�r. Kendisine yeni görevinde 
ba�ar�lar dileriz. 
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S�V�L SAVUNMA E��T�M� 

 

�l Müdürlü�ümüz sivil savunma servisleri 
elemanlar�na yönelik olarak “Sivil Savunman�n 
Önemi, �lk Yard�m, Depremde Arama Kurtarma” 
konular�nda e�itim çal��mas� yap�lm��t�r. Konu�mac� 
olarak Kurumumuz Sivil Savunma Uzman� Tanju 
YALIN “Sivil Savunma ve Önemi”, Sivil Savunma 
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlü�ünden Hüseyin 
BA� ile Muhittin KARABULUT “�lk Yard�m”, 
Abdullah SARIÇ�ÇEK ile Efkan HAZNEDAR 
“Arama Kurtarmada Kullan�lan Araç ve Gereçlerin 
Kullan�m� ve Tan�t�m�” konular�nda uygulamal� 
e�itim çal��mas� yapm��lard�r. 

 
K�V� BUDAMA E��T�M� YAPILDI 

 
Yöremizde her geçen gün yay�lan kivi 

meyvesi yeti�tiricili�i konusunda budama 
tekniklerini teknik eleman ve çiftçilerimize 
tan�tmak amac�yla Samsun Köy Hizmetleri 
Ara�t�rma Enstitüsü ile ortakla�a kivi budama 
e�itimi düzenlenmi�tir. E�itim çal��mas�nda 
kivide en üst düzeyde verim alman�n 
ko�ullar�ndan biri olarak kivide budaman�n 
önemine vurgu yap�larak zaman�nda yap�lan 
budama i�leminin verim  art�r�c� etkisi oldu�u 
belirtilmi�tir. 

 
ARI YET��T�R�C�LER�N�N SORUNLARI TARTI�ILDI 

 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü öncülü�ünde 

kurulu� çal��malar�n� tamamlayan Ar� Yeti�tiricileri 
Birli�i yapt�klar� toplant�da Bal Paketleme Evi 
olu�turulmas� ba�ta olmak üzere çe�itli sorunlar�n� 
tart��arak çözüm yolu olu�turma yönünde bir ad�m 
daha atm��lard�r. Toplant� öncesinde birli�in bu 
günlere gelmesine katk�da bulunan �l Müdürümüz 
Sadullah K�RENC� ile Birli�in çe�itli a�amalarda 
görev yapm�� olan teknik elemanlardan Hasan ÇEB�, 
Mebrure ERENER ve Ya�ar ABD�K ile Samsun 
KOSGEB Müdürüne birer plaket verilmi�tir. Toplant� 
sonucunda Bal Paketleme Evinin yap�labilmesi 
amac�yla üyelerin sa�layabilece�i katk�lar ve tesisin 
ne zaman yap�labilece�ine dair kararlar al�narak son 
verilmi�tir. 
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TARIM KONSEY� OLA�AN TOPLANTISI 

 
Samsun Tar�m Konseyi �ubat ay� ola�an toplant�s� Sal�pazar� �lçesinde yap�ld�. Toplant�da 

�l Müdürümüz Sadullah K�RENC�, �u anda toprak tahlillerinin Köy Hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsünde 
ücretsiz olarak yap�ld���n�, ancak yak�n bir zamanda Tar�m �l Müdürlü�ü taraf�ndan gezici toprak tahlil 
laboratuar� almak için çal��t�klar�n� söyledi. 

Ayr�ca toplant�da kestane a�açlar�ndaki kuruman�n mantari bir hastal�ktan kaynakland���n�, 
üniversitede yap�lan ara�t�rmalar sonucunda bu hastal��a kar�� dayan�kl� yeni bir çe�it geli�tirildi�i ve bu 
hastal��a kar�� tek çözüm yolunun yeni çe�itlerin kullan�lmas� oldu�u belirtilmi�tir. 

F�nd�ktaki verim dü�üklü�ünün hastal�klar d���ndaki en büyük nedeninin bölgedeki f�nd�k 
bahçelerindeki çe�it fazlal��� oldu�unu söyledi. Bölgedeki yüksek rak�ml� yerlerde çak�ldak çe�idi gibi geç 
yapraklanan çe�itlerin tercih edilmesi gerekti�ini; dü�ük rak�ml� yerlerde ise Giresun ya�l� f�nd��� veya 
tombul f�nd�k çe�itlerinin tercih edilmesi vurgulanm��t�r. 

 
 

ONDOKUZMAYIS �LÇES�NDE SERACILIK E��T�M� 
 

Ondokuzmay�s ilçesinde, Ziraat Mühendisleri 
Cengiz ÖZDEM�R, Sevinç SAYGILI ve Mehmet 
YILDIZ taraf�ndan çiftçilere serada sebze 
yeti�tiricili�i konulu iki gün süreli e�itim çal��mas� 
düzenlenmi�tir. E�itim çal��mas�nda serada toprak 
haz�rl���, gübreleme, fide yeti�tiricili�i, sebzelerde 
budama, sebzelerde uygulanan her türlü teknik ve 
kültürel i�lemler ile hastal�k ve zararl�lar konusunda 
bilgiler teorik olarak verilmi�tir. Ayr�ca e�itim 
çal��mas� görsel ve yaz�l� yay�nlarla desteklenmi�tir.  

 
B�ÇERDÖVER KURSLARI 

 
�l Müdürlü�ümüzce 19/02/2004 tarihinde 

Bafra Ziraat Odas� toplant� salonunda aç�lan 
Biçerdöver Operatör Yeti�tirme kursunun birincisi 
03/03/2004 tarihinde e�itimini bitirmi�tir. 2004 y�l� 
ilk 6 ay�nda; Bafra’da 11/03-24/03/2004 tarihleri 
aras�nda ikinci,01/04-14/04/2004 tarihleri aras�nda 
üçüncü, 21/04-05/05/2004 tarihleri aras�nda 
dördüncü; Vezirköprü’de 12/05-26-05/2004 tarihleri 
aras�nda be�inci kurs aç�lacakt�r. Kurslarda 
biçerdöverlerle ilgili teknik bilgiler teorik ve 
uygulamal� olarak aktarmaktad�rlar. Her dönem 
sonunda ba�ar�l� olanlara G s�n�f� ehliyete 
dönü�türmek üzere Biçerdöver Operatörü belgesi ve 
hasat esnas�nda yanlar�nda bulundurmak zorunda 
olduklar� Biçerdöver Operatörü yaka kart� 
verilmektedir. Bakanl�k ve Milli E�itim Müdürlü�ü 
Oluru ile 100 çiftçimize “Biçerdöver Operatörü” 
belgesi verilmesi planlanm��t�r. 
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KADIN Ç�FTÇ�LER YARI�IYOR 

 

Cumhuriyetimizin 80. Y�l� Kutlama Etkinlikleri 
kapsam�nda k�rsal kesimde ya�ayan kad�n çiftçilerin 
birbirleri ile kayna�malar�, kendilerine güven 
sa�lamalar�, sosyal aktivitede bulunmalar�, e�itim 
çal��malar� sonuçlar�n�n ve tar�msal konularda 
performans�n�n de�erlendirilmesi amac�yla Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� Te�kilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlü�ü taraf�ndan “Kad�n Çiftçiler 
Yar���yor” isimli bir yar��ma düzenlenmi�tir. 

Yar��man�n ön elemelerine ilimizden 24 köyü 
temsilen 24 ekip kat�lm��t�r. 19/02/2004 günü 
Veteriner Sa�l�k Meslek Lisesi Toplant� Salonunda 
yap�lan yar��ma sonucunda Merkez-�stasyon 
Mahallesinden Münevver �EN ve Sibel �EN; Bafra-
Alt�nova Köyünden Gülhan TA�ÇIO�LU ve Birgül 
TA�ÇI�LU; Terme-Sakarl� kasabas�ndan Nazike 
TA�PINAR ve Serpil ERGÜN; Ondokuzmay�s-
Ye�ilköy köyünden Saime Kezban KAYA ve Hatice 
KESK�N finale kalm��lard�r. 

24/02/2004 günü yap�lan finalde, Ondokuzmay�s 
ilçesi Ye�ilköy köyünden Saime Kezban KAYA ve 
Hatice KESK�N �l Birincisi olmu�lard�r. Terme-
Sakarl� kasabas�ndan Nazike TA�PINAR ve Serpil 
ERGÜN �l �kincisi; Merkez-�stasyon Mahallesinden 
Münevver �EN ve Sibel �EN �l Üçüncüsü; Bafra-
Alt�nova Köyünden Gülhan TA�ÇIO�LU ve Birgül 
TA�ÇI�LU �l Dördüncüsü olmu�lard�r. 

�ube Müdürlerinin jüri üyesi olarak görev 
yapt��� Samsun ili final yar��mas�, Samsun yerel 
televizyonlar�ndan Kanal S taraf�ndan canl� olarak 
yay�nlanm��t�r. 

Finalde yar��an yar��mac�lardan birinci olan her 
bir yar��mac�ya tam; ikincilere yar�m ve üçüncü olan 
yar��mac�lara çeyrek Cumhuriyet alt�n� verilmi�tir. 
Dördüncü olan gruba ise sebze tohumlar�ndan olu�an 
bir hediye paketi verilmi�tir. Ayr�ca her bir yar��mac� 
grubuna günün an�s�na birer plaket verilmi�tir. 

Plaket ve ödül töreninde konu�an Tar�m �l 
Müdürümüz Sadullah K�RENC� “�l birincisi olan 
arkada�lar�m� kutluyor ve ba�ar�lar�n�n devam�n� 
diliyorum. Samsun tar�m�n�n geli�mesine paralel 
olarak kad�n çiftçilerimizin de bu yar��mada Bölge, 
pe�inden de Ülke birincili�ini kazanmalar�n�, �limizin 
ba�ar�s�n� ve ad�n� tar�m camias�na duyurmalar�n� 
diliyorum.” demi�tir. 
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Edebiyat Kö�esi 
 

 

 
Farkl� meslek gruplar�ndan insanlar 

i�lerinden ve günlük ya�amdaki s�k�nt�lar�ndan 
kaynaklanan stresten uzakla�mak ve biraz da 
dinlenmek gibi gerekçelerle güzel sanatlar�n farkl� 
dallar�na yönelmektedirler. Ancak i�leri gere�i 
zaten toprak, bitki ve hayvanla ilgilenen tar�m 
çal��anlar� bu konuda daha �ansl�lar. Zira stres 
kaynakl� olaylar�n ço�unun do�ayla bar���k 
olmak, hatta birlikte ya�amakla a��ld��� gerçe�i bu 
konuda tar�mc�lar� �ansl� k�lmaktad�r. Fakat 
ça��m�z�n getirdi�i stres ko�ullar� art�k onlar� da 
farkl� alanlarda u�ra� edinmeye ve bir nebze olsun 
farkl� kulvarlarda gezinmeye zorlamaktad�r. Bu 
kulvarlardan en yayg�n olan� ise edebiyatla 
u�ra�mak. ��te bu kö�e ile edebi alanda u�ra��s� 
olan tar�m camias�n�n �iir ve öykü gibi ortaya 
koyduklar� eserleri yay�nlamak veya ba�ka meslek 
gruplar�na mensup ki�iler taraf�ndan yaz�lm�� 
olanlar� en az�ndan okunmas�n� sa�lamak 
amaçlanmaktad�r. Bu nedenle yapt���n�z 
çal��malar� payla�mak isterseniz bize yaz�n. Kal�n 
sa�l�cakla... 

 
GÖZLER�NDEN Ö�REND�M 

 
Gözya��n� bilmezdim bir vakitler 
A�lamay� gözlerinden ö�rendim. 
Gitti�in yollara sonsuz ümitler 

Ba�lamay� gözlerinden ö�rendim. 
 

Ya�murdum semadan topra�a bakan, 
Ate�tim kendimce yürekler yakan, 

Irmakt�m delice köpürüp akan 
Ça�lamay� gözlerinden ö�rendim. 

 
Görmemi�ken gözlerinin rengini 
San�rd�m ki benim gönül zengini 
Bilmedi�im hesaplar�n dengini 

Sa�lamay� gözlerinden ö�rendim. 
 

Bir selamla yolluyorum ça�r�m� 
Sen bilirsin sinemdeki a�r�m� 

Sözlerinden yan�p duran ba�r�m� 
Da�lamay� gözlerinden ö�rendim. 

 
Adnan ÖZBULUT 

KARTPOSTAL YA�AMLAR 
 

kartpostal ya�amlar 
cans�z bir alemin tasavvurunda 
özlem çekmekteler 
sorgu dolu cennete... 
kaderleri 
y�rt�lmak kaba ellerde 
ve at�lmak rüzgar�n pervas�zl���na... 

kartpostal ya�amlar 
mahkum b�rak�lm��lar 
s�n�rlar�n payla��m�na, 
cans�z bedenleri 
ve olmayan gelecekleriyle 
tek ba��nad�rlar 
rutubetli sand�klarda... 

kartpostal ya�amlar 
nefessiz, cans�z ya�amlar�yla 
hayal ile rüya aras�nda 
s�rad��� olmak isterler 
t�pk� bir insan gibi, 
ama sonlar� unutulmak 
duygusuz a�a��l�klar�n içinde 
sararmak tozlu raflarda... 
 

�smail KORKMAZ 
 

 
AFOR�ZMALARDAN B�R DEMET 

 
� Mal kaybeden bir �ey kaybetmi�tir. Onurunu 

kaybeden çok �ey kaybetmi�tir. Cesaretini 
kaybeden her �eyini kaybetmi�tir. 

 
� Güzellik ve Çirkinlik bir gün bir nehir 

kenar�nda kar��la�t�lar. Birlikte üzerlerini 
ç�kar�p nehre dald�lar ve yüzmeye koyuldular. 
Önce Çirkinlik ç�kt� nehirden ve fark�na 
varmadan Güzelli�in giysilerine büründü ve 
gitti. Sonradan k�y�ya ç�kan Güzellik bakt� ki 
kendi giysileri yok mecbur kald� ve Çirkinli�in 
elbiselerine büründü. ��te o zamandan beri nice 
Güzellikler Çirkinlik k�yafetleri içinde ve nice 
Çirkinlikler Güzellik k�yafetleri içinde dolan�r 
yeryüzünde. 



samtim 

Bas�nda Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü 
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Süs Bitkilerinden 
Recep YAPINCAK 

Ziraat Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
VREZYA 

(Vriesea splendens) 
 

  
 
Anavatan�, Orta ve Güney Amerika ile 

Brezilya’d�r. Yapraklar� koyu ye�il olup enine 
koyu kahverengi �eritli, sert, uç k�sm� a�a�� do�ru 
k�vr�k, çiçekleri sar�, örtü yapraklar� parlak 
k�rm�z�d�r. K���n s�cakl��� 18-200C olmal�, ancak 
120C’nin alt�na dü�memelidir. Yüksek orant�l� 
nem (%70-75) istemektedir. Ama do�rudan güne� 
����� almayan ayd�nl�k yerleri sever. Çok ���kl� 
yerlerde bulundurulduklar�nda ise yapraklarda 
sararmalar görülür. 

Saks� harc�, hacim olarak e�it miktarlarda 
yaprak çürüntüsü ve kumun kar���m�yla elde 
edilir. Üretimi ise genel olarak ay�rma suretiyle 
veya tohumla yap�l�r. Ay�rma i�lemi, yavrular�n 
ana bitkinin boyunun yar�s� kadar oldu�u zaman 
vuku bulmal�d�r. Ayr�lan sürgünler birkaç gün 
kurumaya b�rak�ld�ktan sonra büyüme 
kompostuna dikilir. Tohumla da üretilmektedir. 
Ancak, bitkilerin çiçeklenebilir bir büyüklü�e 
eri�meleri için 10-15 y�l geçmesi gerekmektedir. 

Her 2-3 y�lda bir Mart ay� içerisinde saks� 
de�i�tirme i�lemi yap�lmal�d�r. Nisan-Eylül aylar� 
aras� 2 haftada bir kez 0,5-1 g/l kompoze gübre 
verilmelidir. May�s'tan A�ustos'a kadar oda 
s�cakl���ndaki kireçsiz su ile, saks� topra�� orta 
derecede nemli tutulacak kadar sulanmal�d�r. 
Yaprak hunisinde sürekli su bulunmal� ve ayda 
bir kez de�i�tirilmeli, yapraklara s�k s�k su 
püskürtülmeli, dinlenme döneminde, Eylül’den 

itibaren verilen su en aza indirilmeli, yaprak 
hunisine çok az su verilmelidir. 

Önemli zararl�lar� sümüklü böcek ve 
kabuklu bitler olup mücadele edilmelidir. 

 
 

SÜS B�TK�LER�NDE SULAMA 
 
Bitki yeti�tirirken en önemli konulardan biri 

sulamad�r. Bitkilerin ne kadar s�k sulanmas� 
gerekti�i de en çok sorulan sorulardan biridir. Bu 
konuda bitki çe�idi en önemli etkendir. Kurak 
ortamda ya�ayan ve dokular� içinde bol su depo 
eden kaktüsler ve etli bitkiler; palmiyeler, 
e�reltiler ve siklamenlere göre suya daha az 
gereksinme gösterirler. 

Bitkiler etkin geli�me dönemlerinde, 
dinlenme dönemlerine göre suya daha çok 
gereksinme duyarlar. Kökler toprak içerisinde 
fazlaca yay�l�p tüm saks�y� doldurmu� ise su bitki 
taraf�ndan kolayca al�n�r ve topraktaki nem k�sa 
sürede kaybolur. Bu durumda bitkileri s�k 
sulamak gerekir. Baz� topraklar fazla oranda su 
tutar ve daha uzun sürede kururlar. Bu nedenle su 
tutma kapasitesi dü�ük olan kumlu topraklarda 
yeti�tirilen bitkileri, humusça zengin t�nl� 
topraklardakine oranla daha s�k sulamak gerekir. 
Bitkinin güne� ���nlar� alt�nda, gölgede veya 
yapay ���k alt�nda olmas� da topraktaki nem 
durumunu ve bitkinin su kayb�n� etkiler. Güne� 
alt�nda veya yapay ���k alt�nda , bitki daha fazla 
terleme yapaca�� için, gölge bir yerdeki bitkiye 
oranla daha çok suya gereksinme gösterir. 

Su, bitki için önemlidir, ama a��r� sulama da 
hiç su vermemek kadar tehlikelidir. Önemli olan 
nokta bitkileri her gün gözlemek ve her akla 
geldi�i zaman de�il, suya gereksinim gösterince 
sulamakt�r. Gerçekten, süs bitkilerinden ço�unun 
genellikle saks� topra��n�n kuru tutulmas�ndan 
çok, sürekli bir �ekilde nemli tutulma sonucu zarar 
gördükleri yeti�tiriciler taraf�ndan bilinen bir 
olgudur. Bu ise yeterli bilgi ve deneyime sahip 
olmayan kimselerin bitkiye ne denli bol su 
verilirse o denli iyi geli�ir �eklinde yanl�� bir 
önyarg�ya sahip olmalar�n�n bir sonucudur. 



samtim 
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tıb bi tkiler
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Is�rgan Otu 

(Urtica diocia L.)
 

 
 

Bir y�ll�k ve otsu bir bitkidir. Boyu 60 cm 
kadar olabilir. Yapraklar aç�k ye�il renkli, sapl�, 
di�li kenarl� ve yak�c� tüylüdür. Duvar kenarlar� ve 
harabeliklerde bol olarak görünür. Yapraklar� 2-4 
cm uzunlukta, oval veya kalp biçimindedir. Taze 
iken deri ile temas edince deride k�zart� ve yanma 
yapar. Çe�itli hastal�klar�n sa�alt�m�nda yayg�n 
olarak kullan�lmaktad�r. Kullan�m �ekilleri; 
 

Yaprak Çay�: Bir tatl� ka���� ince k�y�lm�� 
�s�rgan otu, orta boy bir su barda�� dolusu kaynar 
suyla ha�lan�r, 5-10 dakika demlendikten sonra 
süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmi� çay aç 
karn�na veya ö�ün aralar�nda tatland�r�lmadan 
içilir. Kokusunu veya tad�n� rahats�z edici bulanlar 
çaylar�na biraz nane ilave edebilirler. 

Kök Çay�: Bir tatl� ka���� ince k�y�lm�� 
kök, bir su barda�� dolusu so�uk suya eklenir, 
hafif �s�da kaynama derecesine getirilir, 4-5 
dakika kaynad�ktan sonra, ate�ten indirilip 5-10 
dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak 
taze demlenmi� çay so�utulmadan içilir. 

Tohum Çay�: Havanda hafifçe ezilmi� bir 
tatl� ka���� tohum, orta boy bir su barda�� dolusu 
kaynar derecede s�cak su ile ha�lan�r, üstü kapal� 
olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür. 
Günde 2-3 bardak taze demlenmi� çay, 
yemeklerden yar�m saat önce so�utulmadan içilir. 

Is�rganotu Tentürü : �lkbaharda veya 
sonbaharda sökülen kökler bol suda iyice y�kan�r, 
elden geldi�ince ince k�y�l�r ve bir �i�enin 
bo�az�na kadar doldurulur. Köklerin üstüne 
ç�kacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, her 
gün çalkalanarak güne�te 14 gün boyunca 
bekletilir ve süre sonunda bir tülbentten 
geçirilerek süzülür. Koyu renkli �i�elerde, serin 
bir yerde y�llarca saklanabilir. 

El ve Ayak Banyolar� : Iki avuç dolusu 
y�kanm�� kök, sap ve yaprak, 5 litre so�uk suya 
konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama 
derecesine kadar �s�t�l�r. Banyo s�ras�nda bitkiler 
suyun içinde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden 
�s�t�larak, 2-3 kere daha kullan�labilir. 

Saç Y�kamak : 4-5 avuç taze veya 
kurutulmu� yaprak, 5 litre suya koyulur, a��r 
ate�te kaynama derecesine kadar �s�t�l�r, 5 dakika 
demlendikten sonra süzülür. Kök kullan�ld���nda 
ise, 2 avuç dolusu ince k�y�lm�� kök, 10-12 saat 
so�uk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine 
kadar �s�t�l�r ve demlenmesi için 10 dakika 
beklendikten sonra süzülür. Bu durumda, saç 
y�kamak için sodal� sabun gerekir. 

 

Sular ülkesinde 
ada olmak, en 
büyük suçtur. 
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ev hali 
Nihal CANITEZ 

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

 
 

YUMURTA P���R�RKEN 
 

� Yumurtal� yemekler haz�rlanmadan önce ve 
sonra eller, kullan�lacak kaplar y�kanmal�d�r. 

� Çi� yumurtalar temiz kaplara k�r�lmal�d�r. 
� Kullan�lacak kadar yumurta buzdolab�ndan 

ç�kart�lmal�d�r. 
� Yumurta içeren yiyecekler, haz�rlanma 

sürelerinin haricinde iki saatten fazla 
buzdolab�n�n d���nda tutulmamal�d�r. 

� Yumurta kabuklu olarak pi�irildi�inde 4 
dakikada beyaz�, 12 dakikada tamam� kat�la��r. 

� Yumurta içeren bütün tarifelere pi�irilme 
i�lemi uygulanmal�d�r. Çi� yumurtan�n hem 
sindirimi güçtür hem de mikroorganizmalar�n 
bula�ma riski vard�r. 

� Çi� yumurtan�n beyaz�ndaki avidin, sar�s�nda 
bulunan biyotini ba�layarak kullan�lmas�n� 
engeller. Pi�irme ile bu olumsuz etki önlenir. 

� Yumurtay� ha�lama süresi uzarsa ve yumurta 
bayatsa sar�s�ndaki demir, beyazdaki sülfür ile 
birle�erek yumurta sar�s�n�n etraf�nda ye�il bir 
halka olu�ur. 

� Uzun süre pi�irilen yumurtalar�n sindirimi 
güçle�ir ve uygulanan pi�irme yöntemine göre 
B grubu vitaminlerde kay�plar olu�ur. 
Kay�plar� önlemek için yumurtay� ya�a k�rma 
yerine, di�er yöntemler ile pi�irme tercih 
edilmelidir. 

 
 

SÜTÜN YARARLARI 
 

� Ba��rsakta istenmeyen mikroorganizmalar�n 
geli�imini engeller. Enerji sa�lar. 

� Vücudun kalsiyum ve fosfordan daha iyi 
yararlanmas�n� sa�lar. 

� Vücut için gerekli A, D, E, K vitaminlerinin 
ta��nmas�n� sa�lar. 

� �çerisindeki fosfolipit, beyin ve sinir 
hücrelerinin ya�amsal önemi olan k�sm�n� 
olu�turur. 

� Süt ya��, vücut için gerekli olan doymam�� ya� 
asitlerini bünyesinde bulundurdu�undan 
beslenmede önemli fonksiyonu vard�r. 

� 10-100 ml sütün içerdi�i kolesterol miktar� 
san�ld��� gibi çok de�il, sadece 12 gramd�r. 

KIYMALI P�DE 
 

Malzemeler 
4 su barda�� un, 40 g ya� maya 

1 su barda�� �l�k süt, 1 ad yumurta 
1 kahve fincan� eritilmi� margarin 

2 çorba ka���� s�v� ya�, tuz, karabiber 
 

Haz�rlan��� 
Il�k sütte mayay� eritin ve bekletin. 

Margarini eritin. Unu, yumurtay�, eritilen 
margarinin bir k�sm�n�, mayal� sütü ve tuzu 
ekleyip kulak memesi yumu�akl���nda olana 
kadar hamuru yo�urun. Üzerini nemli bir bezle 
örtüp kabarana kadar �l�k ortamda bekletin. So�an, 
biber ve maydanozu ince kesin. Eritilen 
margarinin kalan� ile biber ve so�an� kavurun. 
K�ymay� ekleyip kavurmaya devam edin. 
Maydanoz, karabiber ve tuz ekleyip kar��t�r�n, 
ate�ten al�p bekletin. Tezgaha un serperek hamuru 
6 parçaya ay�r�n ve merdaneyle oval �ekilde aç�n. 
Ortalar�na kar���m� yerle�tirin, uzunlamas�na 
kenarlar�n� üzerine kapat�n. Önceden �s�t�lan 
2000C ayarl� f�r�nda 25 dk pi�irin. Dilimleyip 
servis yap�n. 

 
ÜZÜMLÜ KURAB�YE 

 

Malzemeler 
1/2 paket margarin, 1/2 bardak s�v�ya� 

1 su barda�� toz �eker, 3-4 su barda�� un 
3 çorba ka���� yo�urt, 1 adet yumurta 

1 paket vanilya, 2 çay ka���� kabartma tozu 
3/4 su barda�� kuru üzüm 

 

Yap�l��� 
Ya�, �eker, yo�urt ve yumurtan�n sar�s� 

iyice ç�rp�l�r. Üzüm, vanilya ve kabartma tozu 
eklenerek tekrar kar��t�r�l�r. Un ilave edilerek 
yo�rulur. Hamur kulak memesi k�vam�na gelince 
ele istenilen �ekil verilerek tepsiye dizilir. 
Kurabiyelerin üzerine yumurtan�n beyaz� sürülür. 
�stenirse üzerine toz �eker serpilebilir. Önceden 
160 dereceye �s�t�lm�� f�r�nda kapa�� hiç 
aç�lmadan 20-25 dakika pi�irilir. 

 
Afiyet Olsun... 
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sizden bize 
 

 
Üçüncü say�s�n� ç�karmakta oldu�umuz 

dergimizin yeni bir kö�esi olarak bu bölümü 
olu�turduk. Okuyucular�m�zdan gelen yaz�lar�n 
de�erlendirilece�i bu bölümde ayn� zamanda 
sizinle kar��l�kl� bilgi al��veri�inde bulunacak, 
farkl� bir atmosfer olu�turmaya çal��aca��z. Bu 
dergiyi sizin için ç�karmaktay�z, sizin 
sorunlar�n�za bir nebze olsun çare bulmak 
istiyoruz. Veya baz� yenilikleri, Bakanl���m�z�n 
sizler için ç�kard��� yeni uygulamalar� size 
ula�t�rmaya çal���yoruz. Bazen de günlük 
sorunlardan bunalan gönlünüzde, üzgün 
yüzünüzde bir gülücük olu�turmaya çal���yoruz 
mizah kö�emizle. ��te bu amaçla ç�kard���m�z 
dergimizde bu say�dan itibaren sizin de 
sözlerinizi, mektuplar�n�z� yay�mlayaca��m�z 
sizden bize kö�emizi olu�turduk. Umar�z kar��l�kl� 
konu�mam�za ve birbirimize olan duygu ve 
dü�üncelerimizi anlatmam�za neden olur. 

Dergimizin farkl� yerlerdeki çiftçilerimiz 
ve meslekta�lar�m�z taraf�ndan okunmu� olmas� 
bizi fazlas�yla memnun ediyor. Özellikle bize 
yazanlar, dergimiz hakk�nda dü�üncelerini 
belirtenler. Bizler de sizden ald���m�z bu destek, 
duygu ve dü�ünce dolu mektuplar�n�zla kendimize 
yön vermeye çal���yoruz. Yeni say�lar�m�zda da 
yaz�lar�n�z� bekliyoruz. 

Kurumumuz taraf�ndan düzenlenen Bursa 
Fuar� gezisine kat�lan bir çiftçimizin duygu ve 
dü�üncelerini aktaran, orada gördü�ü tar�msal 
yenilik ve ilerlemelerin ilimiz tar�m�nda da olmas� 
gerekti�ini vurgulayan bir �iirini bu sütunlarda 
yay�nl�yoruz. Bu çal��may�, etkin bir �ekilde 
yap�lan çiftçi e�itim ve tar�msal yay�m 
çal��malar�n�n çiftçilerimiz üzerinde nas�l olumlu 
etki b�rakt���n� ve ilimiz tar�msal desenine bak�� 
aç�s� üzerine ne denli etkili oldu�una dair güzel 
bir örnek olarak görüyoruz. Ayr�ca Tunceli Tar�m 
�l Müdürlü�ünde görev yapan Ziraat Yüksek 
Mühendisi Mutlu ASLAN ile Sinop ili Boyabat 
ilçesinden yazan Naz�m ZENG�N‘in yazd�klar� 
gerçekten bizi gururland�rd�. Çal��malar�m�za 
daha bir �evkle sar�lmam�za neden oldular. 
Kendilerine hediye kitab�m�z� da gönderdik. Bu 
vesileyle herkese selam ve sayg�lar�m�z� 
sunuyoruz. 

EY Ç�FTÇ� KARDE� 
Bu�day� biraz ekelim 
Bahçeye kiraz dikelim 
Fele�in belini bükelim 
Soral�m ye�il Bursa’y� 
 

Tütünü kotal� ekelim 
Tarlaya armut dikelim 
Vatana döviz çekelim 
Görelim ye�il Bursa’y� 

Pancar� kotal� ekelim 
Yerine ye�il golden dikelim 
Suyunu damla dökelim 
Görelim ye�il Bursa’y� 
 

�lçe tar�ma varal�m 
Dursun Okur beye soral�m 
Darac�k çemberi k�ral�m 
Gidelim görelim Yalova’y� 

Bodur kiraz çok veriyor 
�nsana çokça yar�yor 
Yaraya merhem sar�yor 
Gezelim ye�il Bursa’y� 
 

Hac� Kaz�m sor diyorlar 
Git Bursa’y� gör diyorlar 
Murad�na er diyorlar 
Görelim ye�il Bursa’y� 

�pekböce�i yapal�m 
Geçime katk� katal�m 
Avrupa’ya ipek satal�m 
Görelim ye�il Bursa’y� 

Kaz�m AKAY 
Çiftçi 

Vezirköprü 
 

Ç�FTÇ�N�N ON�K� AYI 
 

Birinci ay OCAK, kar ya�ar kucak kucak 
�kinci ay �UBAT, so�u�u gayet berbat 
Üçüncü ay MART, mart kap�dan bakt�r�r, kazma kürek 

yakt�r�r 
Dördüncü ay N�SAN, Nisan’da çiçekler açar, ku�lar 

sevimli uçar 
Be�inci ay MAYIS, May�s’ta kiraz yeriz kuzular� 

severiz 
Alt�nc� ay HAZ�RAN, Haziran’da yaz ba�lar, da��l�r 

arkada�lar 
Yedinci ay TEMMUZ, Temmuz’da ate� püskürür, 

herkes gölgeden yürür 
Sekizinci ay A�USTOS, A�ustos da ondan beter, 

durmadan millet ter döker 
Dokuzuncu ay EYLÜL, yoktur ona sözüm, bize getirir 

karpuz, üzüm 
Onuncu ay EK�M, Ekim’in ya�muru çok, ba�ka 

marifeti yok 
Onbirinci ay KASIM, Kas�m gelince kap�l�r büyük 

sevince 
Onikinci ay ARALIK, aral�k ay� y�l�n sonu, so�uktur 

önü sonu 
Bu oniki arkada� bize olur yolda� 

Çal��anlara verimli, çal��mayanlara verimsiz 
Tembeller ay, gün seçer, ömürler bombo� geçer 

 
Dursun OKUR/Vezirköprü �lçe Tar�m Müdürü 
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Tüketici Kö�esi 
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
EMLAK SATIN ALIRKEN 

� Binan�n projesi var m�. 
� Zemin etüdü yap�lm�� m�. 
� Deprem yönetmeli�i dikkate al�nm�� m�. 
� Proje kim taraf�ndan yap�lm��, denetlenmi� mi. 
� Binan�n ruhsat�, kullan�m izni var m�. 
� Betonu elle kar�larak m�, yoksa betoniyerle mi 

dökülmü� ya da haz�r beton mu kullan�lm��. 
� Yap�n�n teknik uygulama sorumlusu kimdir. 
� Kullan�lan malzemeler standartlara uygun mu.  
� Yap�da kullan�lan demirin özelli�i nedir? 

Nervürlü mü, düz demir mi kullan�lm��. Bu 
özellikler projeye uygun mu. 

� Bu demirler standartlara uygun mu. 
� Kullan�lan betonun laboratuar deneyi var m�. 
� Proje ile yap� aras�nda paralellik sa�lanm�� m�. 
 
Bu sorulara olumlu yan�t veriyorsak “yap�m�z 

güvenlidir” diyebiliriz. 
 

 
EMLAK K�RALARKEN 

Kira akitleri özel bir �ekle ba�l� de�ildir. 
Her kira kontrat� özel �artlar olaca��ndan 
maddeleri de�i�ebilir. 
� Kontrat�n ön yüzünde “Dairesi” ibaresi yaz�l� 

bölümüne gayrimenkulun bulundu�u il yaz�l�r. 
� Taraflar kefil dahil kontrat� birlikte imzalamal�,  
� Kontrat�n sayfalar� taraflarca imzalanmal�d�r. 
� �lk ödeme elden yap�ld� ise kontrat�n arka 

sayfas�nda belirtilip mal sahibi taraf�ndan 
imzalanmal� veya bir makbuz al�nmal�d�r. 

� Kira kontrat� taraflar�n anla�mas� ve kabulü ile 
tapuya �erh edilebilir. Tapuya �erh edilmesi 
durumunda, gayrimenkulun sat�lmas� halinde 
kontrattaki �artlar ve süresi yeni maliki ba�lar. 

� Kira bedeli yabanc� para olarak belirlenen kira 
kontrat� TL’na çevrilerek tapuya �erh edilir. 

� Tespit edilen kira miktar� Vergi Usul 
Kanunu’na göre emlâk beyannamesinin 
%5’inden az olamaz. 

� Demirba� e�ya beyan� bölümüne, 
demirba�lar�n beyan� ve durumu tam olarak 
yaz�lmal�d�r. 

Kira Kontrat� Özel �artlar�... 
 

� Kirac�, ta��nmaz�n elektrik, su, yönetim giderleri vs 
kiralad��� tarihten tahliye edece�i tarihe kadar 
ödemeyi taahhüt eder. Kirac�, abone i�lemlerini 
müracaatla ad�na yapt�racak, tahliye halinde ilgili 
yerlerden abone ve borç ili�kilerini kesecektir. 

� Ta��nmaz�n ayl�k kira bedeli ...... TL olup her ay�n 
... aras�nda belirtilen banka hesab�na yat�r�lacakt�r. 
Kirac� mal sahibinden izinsiz kiradan kesinti 
yapamaz. Kira bedeli 2 ay üst üste ödenmedi�inde 
ödenmeyen aydan dönem kiras�n�n sonuna kadar 
kira bedelleri öncelik kazanaca�� gibi bu hal 
ta��nmaz�n tahliye sebebidir. Y�ll�k kira art��� ..dir. 

� Kirac� apartman yönetim kararlar�na uyacakt�r. 
� Kira kontrat� ... y�ll�kt�r. Kontrat sona ermeden bir 

ay önce taraflar birbirlerine yaz�l� olarak ihtarda 
bulunmad�klar�nda kontrat bir y�l uzam�� ve 
yenilenmi� olur. 

� Kirac� ta��nmaz� mesken olarak kullanacakt�r. 
� Ta��nmaz ba�kas�na devredilemez, k�smen veya 

tamamen kiraya verilemez. Ortak kullan�lamaz. 
Ta��nmazda mal sahibinin yaz�l� izni olmadan ek ve 
tadilat yapamaz. Tadilat yap�lacaksa mal sahibinin 
yaz�l� izni ile apartman yönetiminin onaylad�klar� 
projelere göre tadilat yapt�rabilir. 

� Ta��nmaz kirac�ya tam olarak teslim edilmi�, 
tahliye halinde ayn� �ekilde teslim al�nacakt�r. 

� Kirac� daire sahibine teminat olarak ...... vermi�tir. 
Tahliye halinde dairenin kira, elektrik, su, do�al 
gaz, çöp vergisi vs giderleri s�f�rlan�p dairenin 
hasars�z ve bo� teslimini takiben kirac�ya iade 
edilecektir. 

� Kefilin kefaleti mü�terek ve müteselsil olup kefil 
kontrat�n ilk yap�ld���nda kira dönemi ve belirlenen 
süre için kefaletinin varl���n�n devam�n� beyan ve 
imzas�yla taahhüt etmi�tir. 

� Kira sözle�mesinde yaz�l� adresler ikâmetgah adresi 
olarak kabul edilir. Bu adreslerin de�i�mesi halinde 
taraflar bir hafta içinde yaz�l� olarak 
bildireceklerdir. Aksi takdirde kontrata yaz�l� 
adreslere yap�lacak tebligat muteber say�lacakt�r. 

� ��bu kontrat ... maddeden ibaret olup ihtilaf halinde 
.... mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 

� Mezkur daire yukar�da yaz�l� �artlarla kiralanm�� 
olup bu kontrat iki nüsha olarak tanzim edilmi�tir. 

 
� Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni 
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tarımmizah
 

 
SOBASAL YORUMLAR 

 
Fizikçi, matematikçi, kimyac�, jeolog ve 

antropologdan olu�an bir heyet bir ara�t�rma için 
arazide bulunmaktad�r. Birden ya�mur bast�r�r. 
Hemen yak�ndaki bir arazi evine s���n�rlar. Ev 
sahibi bunlara bir �eyler ikram etmek için biraz 
ayr�l�r. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplan�r. 
Soba yerden 1 m kadar yukarda, alt�ndaki dizili 
ta�lar�n üzerindedir. Soban�n niçin böyle kurulmu� 
olabilece�ine dair bir tart��ma ba�lar. 

Kimyac�, "adam sobay� yükselterek 
aktivasyon enerjisini dü�ürmü�, böylece daha 
kolay yakmay� amaçlam��". 

Fizikçi, "adam sobay� yükselterek 
konveksiyon yoluyla odan�n daha k�sa sürede 
�s�nmas�n� sa�lamak istemi�". 

Jeolog, "buras� tektonik hareketlilik 
bölgesi oldu�undan herhangi bir deprem an�nda 
soban�n ta�lar�n üzerine y�k�lmas�n� sa�layarak 
yang�n olas�l���n� azaltmay� amaçlam��". 

Matematikçi, "sobay� odan�n geometrik 
merkezine kurmu�, böylece de odan�n düzgün bir 
�ekilde �s�nmas�n� sa�lam��". 

Antropolog, "adam ilkel topluluklarda 
görülen ate�e tapman�n daha hafif biçimi olan 
ate�e sayg� nedeniyle sobay� yukar�ya kurmu�". 

Bu s�rada ev sahibi içeri girer ve ona 
soban�n yukarda olmas�n�n nedenini sorarlar. 
Adam cevap verir: "Boru yetmedi”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUTLAKA B�L�YORSUNUZDUR 

 

� Ünlü besteci Beethoven'in son bestesini, sa��r 
olarak yapt���n�... 

� Bir insandaki toplam damar uzunlu�unun 
150 bin km ve dünya ile güne� aras�ndaki 
mesafenin de 150 milyon km oldu�unu... 

� �nsan vücudunun her 7 y�lda ölen hücrelerin 
tamamen yenilendi�ini... 

� Ortalama bir insanda 30.000-100.000 adet 
saç oldu�unu, her gün yakla��k 100 tanesinin 
döküldü�ünü... 

� On ���k y�l� uzakl�ktaki bir y�ld�z parçalan�p 
yok olsa, bizler bu yok olu�u tam on y�l sonra 
görebilece�imizi... 

� Hap��rmay� engellemeye çal���rsan, ba��ndaki 
veya boynundaki damarlardan birinin 
y�rt�labilece�ini ve ölebilece�ini... 

� Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan 
için benzersiz oldu�unu... 

� Kedilerin beyninde 32 adet kas oldu�unu... 
� Sümüklüböce�in dört tane burnu oldu�unu... 
� Deveku�u gözünün beyninden büyük 

oldu�unu... 
� K�ta isimlerinin hepsinin ayn� harfle ba�lay�p 

ayn� harfle bitti�ini... 
� Eyfel Kulesinde 1792 basamak oldu�unu... 
� �nsan beyninin %10`unun kullan�ld���n�... 
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Atamalar 

Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 
�rfan ÖZTÜRK Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Çar�amba �lçe Müd. 
Hakan YILMAZ Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Alaçam �lçe Müd. 
Canser ERG�N Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Havza �lçe Müd. 
Fatmagül KAVUT Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Çar�amba �lçe Müd. 
H. Göktürk AYDIN Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Kavak �lçe Müd. 
Mine EKER Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 19 May�s �lçe Müd. 
Aysel ÖZD�LEK Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Tekkeköy �lçe Müd. 
Turan DURSUN Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Çar�amba �lçe Müd. 
Fevziye ÇALI�ICI Zir. Müh. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Asarc�k �lçe Müd. 
�lkay A�an D�LMEN Zir. Müh. Kavak �lçe Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müd. 
Vesile YILMAZ Zir. Müh. 19 May�s �lçe Müdürlü�ü Edirne Tar�m �l Müd. 
�rfan D�NDAR Zir. Müh. Sinop Tar�m �l Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müd. 
�ükrü ÖZDEM�R Zir. Müh. Sakarya Tar�m �l Müdürlü�ü Terme �lçe Müd. 
Vildan ÖZGEN Zir. Müh. Karadeniz TAE Müd. Tekkeköy �lçe Müd. 
R�fat CO�KUN Vet. Hek. Vezirköprü �lçe Müd. Samsun Tar�m �l Müd. 
Haldun TÜRK Vet. Hek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Kavak �lçe Müd. 
Mehmet ÜN Zir. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Kavak �lçe Müd. 
Abdullah VURAL Zir. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Vezirköprü �lçe Müd. 
Naci KALEL�O�LU Zir. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 19 May�s �lçe Müd. 
Kemal ULUBAY Zir. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Tekkeköy �lçe Müd. 
Osman AKTA� Zir. Tek. Yakakent �lçe Müd. Alaçam �lçe Müd. 
Cantürk YET�K Vet. Sa�. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Asarc�k �lçe Müd. 
Mustafa UZUNAL� Vet. Sa�. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Asarc�k �lçe Müd. 
Ömer ÜSTÜNEL Vet. Sa�. Tek. Asarc�k �lçe Müd. Samsun Tar�m �l Müd. 
Erol ÇALI�KAN Vet. Sa�. Tek. 19 May�s �lçe Müd. Çank�r� Tar�m �l Müd. 
Hüseyin GÜMÜ� Vet. Sa�. Tek. Vezirköprü �lçe Müd. Havza �lçe Müd. 
Muhammet UYAR Vet. Sa�. Tek. Vezirköprü �lçe Müd. Kavak �lçe Müd. 
Özgür BOZ Zir. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Asarc�k ilçe Müd. 
Cengiz BAYDAR �ef Sinop Küm. Keç. Ürt. �st. Müd. Samsun Tar�m �l Müd. 
Mustafa AYYILDIZ �oför 19 May�s �lçe Müd. Samsun Tar�m �l Müd. 
Remzi UZUNAL� ��çi Asarc�k �lçe Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
Osman BA� ��çi Sinop Küm. Keç. Ürt. �st. Müd. Vezirköprü �lçe Müd. 
Mehmet ÜRE ��çi Vezirköprü Tar�m �lçe Müd. Bursa Tar. Mes. Lisesi 

Emekliler
Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 

Erol BURHAN Mühendis  Mümin BALKIR Vet. Sa�. Tek. 
Caner T�MURC� Mühendis  �sa EL�BOL Vet. Sa�. Tek. 
Mustafa TORUN Zir. Tek.  �. Recep NUR Vet. Sa�. Tek. 
Turgay ALAY Zir. Tek.  Mümin AKYÜZ Vet. Sa�. Tek. 
Mualla ERZENO�LUI Zir. Tek.  Miraç CANER Vet. Sa�. Tek. 
Aziz YAVUZ Zir. Tek.  Turan YILMAZ Vet. Sa�. Tek. 
Temel BAYRAK Zir. Tek.  Necmi GÜNEY Vet. Sa�. Tek. 
Ahmet ALACALAR Zir. Tek.  �aban AKÇA Ayn. Say. 
Mustafa GÜNDAL Zir. Tek.  Gürsel PAZARLI Memur 
Ali KARTAL Zir. Tek.  Emriye DEL�CAN Memur 
Yusuf KÖK Zir. Tek.  Nezahat GÜRBÜZ Memur 
Sezai ÖZTÜRK Vet. Sa�. Tek.  Selahattin F�DANBOY �oför 
Cavit KATI Vet. Sa�. Tek.  Adil SEZG�N �oför 
Nail �AH�N Vet. Sa�. Tek.  Hale YAPAR ��çi 
Nuri DURAL Vet. Sa�. Tek.    

 
Emekli olan arkada�lar�m�za Atanan arkada�lar�m�za yeni 

yeni ya�amlar�nda mutluluklar görevlerinde ba�ar�lar dileriz. 
dileriz.  

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

ZEKAMETRE CEVAPLARI 
� Saatin akrep yelkovan ve saniyesi 4 kez ( 0:00, 6:00, 12:00, 18:00 ) üst üste gelir. 
� Nehrin geni�li�i x olsun. Botlar ilk kez kar��la�t�klar�nda her ikisinin kat etti�i yol toplam� nehrin geni�li�ine yani x’e e�ittir. �kinci 

kar��la�t�klar�nda ise 2x’lik bir yol daha kat etmi� olurlar. Sabit h�zla hareket ettikleri için ikinci etapta kat ettikleri yol ilk etaptaki yolun iki 
kat�d�r. O halde bir bot 750+2(750)=2250 m yol kat etmi�tir. K�y�dan 500 m uzakl�kta oldu�u için nehrin geni�li�i 2250–500 =1750 m.dir. 

� 282 alt�n vard�r. 
� Hem bir bayan yüzü var hem de saksofon çalan bir adam. (Her ikisini de görmeye çal���n) 
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Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
Bulmacam�z� do�ru çözen ve yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�nlar�ndan olan 
Ar�c�l�k kitab� hediye edilecektir. 
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Soldan Sa�a 
1. �ifal� Bir Bitki, 2. Meyvelerin Yenmeyen �ç K�sm�, 
3. �çsel, 4. K�rm�z�, Bir Erkek Ad�, 5. A��rlama, 6. 
Ödeme, Uyar�, 7. Ç�k�� E�imli, Soru Sözü, 8. Bir Ay 
Ad�, 9. Gürültü, 10. Tasavvufi Yol. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Yetki, 2. Fiil, Bir �l, 3. Rutubet, Saatin 60'ta Biri, 4. 
�lgi, Çare, 5. Bir Boya, Titan, 6. Mezra, Tersi Yaradana 
Göre �nsan, 7. Ülke, Tersi Beyaz, 8. Ruhsat, Mali Bir 
�badet. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Bedestan, 2. Araka, Na, 3. Lay, 
Taam, 4. Itak, Akü, 5. Nal,At, 6. Çomak, Re, 7. An, 
Han, 8. La, Ra, 9. Ik�n, Mah, 10. Kalemiti. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Bal�kç�l�k, 2. Erat, Aka, 3. 
Dayanma, Il, 4. Ek, Kaan, Ne, 5. Sat, Lk, 6. Aa, Hami, 
7. Anakara, At, 8. Namütenahi. 

ZEKAMETRE 
 

� Saatinizin akrebi, yelkovan� ve saniye kolu, 
24 saatlik bir zaman diliminde kaç kez ayn� 
do�ru üzerinde olurlar?  

� Sabit h�zla hareket eden iki güvenlik botu bir 
nehrin iki yakas� aras�nda seferler 
yapmaktad�r. Kar��l�kl� k�y�lardan ayn� anda 
hareket eden iki bot ilk kez yanyana 
geldiklerinde birinci k�y�ya 750 m. 
uzakl�ktad�rlar. Yollar�na devam edip 
kar��lar�ndaki k�y�lara var�rlar ve geri 
dönerler (dönü�lerinde vakit kayb� 
olmad���n� varsay�yoruz) . �kinci kez yan 
yana geldiklerinde ise di�er k�y�ya 500 m. 
uzakl�ktad�rlar. Nehrin geni�li�ini bulunuz.  

� A, B ve C adl� üç arkada� X adet alt�n� 
rastgele biçimde payla��rlar. Payla�man�n 
daha adil olmas� için A, ald��� alt�nlar�n 
yar�s�n�, B ald�klar�n�n üçte birini, C ise 
ald�klar�n�n alt�da birini ortak bir torbaya 
koyarlar ve bu torbadaki alt�nlar� üçe bölerek 
e�it olarak tekrar payla��rlar. Bu i�lemin 
sonucunda �u durumla kar��la��rlar: Üç 
arkada� da torbaya koyduklar� oranda alt�n 
sahibi olmu�lard�r. Yani A, toplam alt�nlar�n 
yar�s�n�, B üçte birini, C ise alt�da birini elde 
etmi�tir. Bu ko�ullar� sa�layan en küçük X 
say�s�n� ve üç arkada��n ba�lang�çta ve sonda 
ald�klar� miktarlar� bulunuz. 

 
A�a��daki resimde ne görüyorsunuz? 

 
Zekametrenin cevaplar� 39. sayfadad�r. 




