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Yay�n �lkeleri 

SAMT�M dergisi Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü taraf�ndan üç ayda bir olmak 
üzere y�lda 4 defa ç�kar�lan, tar�msal 
içerikli makalelerin yay�mlanaca�� bir 
dergidir. Bu dergide tüm tar�msal 
konularda, ara�t�rma, ve derleme 
makaleler yay�mlanacakt�r. 

1. Yay�mlanacak olan makaleler 
ba�ka hiçbir yerde yay�mlanmam�� 
olacakt�r. 

2. Yay�mlanan 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�mlanacakt�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�mlanan yaz�lardan dolay� 
yazar(lar)a telif hakk� 
ödenmeyecektir. 

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

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

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, Tahoma
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 YTL 
Arka Kapak (Renkli Yar�m Sayfa)   : 150 YTL 
Kapak �çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150 YTL 
Kapak �çleri (Renkli Yar�m Sayfa)   :  75 YTL 
�ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) :   60 YTL 
�ç Sayfalar (Renksiz Yar�m Sayfa)  :   30 YTL 

 
Abone Bedeli : 12 YTL/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� 

Ülkelerin geli�mi�lik düzeyinin 

ölçümünde kullan�lan elektrik miktar�, 

tüketilen ka��t miktar� gibi çe�itli ölçütler 

kullan�ld��� herkesçe bilinen bir gerçektir. 

Ancak geli�mi�lik düzeyine bak�lmaks�z�n tüm 

ülkelerin üzerinde durdu�u bir gerçek de 

vard�r ki o da ülkelerin tar�msal üretim 

potansiyel ve çe�itlili�idir. Bu konuda ülkemiz 

pek çok ülkenin sahip olamad��� bir çe�itlilik 

ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli 

yeterince kullan�p kullanmad���m�z medyada 

ve ilgili kurumlarda sürekli tart���lmakta ve 

yeni çözüm yollar� üretilmektedir. 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü olarak 

bizler de ülkenin en önemli ovalar�n� 

bünyesinde bulundurmas� nedeniyle Samsun 

tar�m�n�n geldi�i ve gelece�i noktalar� her 

geçen gün yeniden de�erlendirmekteyiz. 

Alm�� oldu�umuz hizmet bayra��n� bir ad�m 

öteye nas�l götürece�imizin hesab�n� 

yapmaktay�z. Bu nedenle ortaya koydu�umuz 

çal��malar� de�erlendirdi�imiz de ula�t���m�z 

baz� sonuçlar� sizinle payla�mak istiyoruz. 

� 2002 y�l�nda 67.706.465.000 TL hayvanc�l�k 

desteklemesine kar��l�k bu rakam 2004 

y�l�nda 284.470.247.000 TL olmu�tur. 

� 2002 y�l�nda 12.469 adet s���r suni 

tohumlanmas�na kar��l�k 2004 y�l�nda 

21.675 adet suni tohumlama yap�lm��t�r. 

� STAT�P kapsam�nda 1/25000 ölçekli 

haritalar üzerine, tar�m arazileri köy s�n�rlar� 

ile birlikte i�lenmi�tir. 

� Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri Birli�ince 2002 

y�l�nda 13.200; 2004 y�l�nda 32.723 hayvan 

kay�t alt�na al�nm��t�r. 

� 2002 y�l�nda 1962.5 ha alanda tespit, tahdit 

ve tahsis gerçekle�tirilmi�, �slah çal��mas� 

yap�lamam��t�r. 2004 y�l�nda 7555,3 ha 

alanda tespit, tahdit ve tahsis 

gerçekle�tirilmi�, 640 ha alanda �slah 

çal��mas�na ba�lanm��t�r. 

� 2002 y�l�nda özel idare harcamas� 241.420 

milyon TL iken 2004 y�l�nda 579.202 milyon 

TL olmu�tur. 

� 2002 y�l�nda ilkbaharda 166.630 büyükba�, 

12.155 küçükba� hayvan a��lanarak 

büyükba�ta %62, küçükba�ta %79 

gerçekle�me olmu�tur. Sonbaharda 171.748 

büyükba� hayvan a��lanarak %64 

gerçekle�me olmu�tur.2004 y�l� ilkbaharda 

210.377 büyükba�, 22.260 küçükba� hayvan 

a��lanarak büyükba�ta %94, küçükba�ta 

%160 gerçekle�me olmu�tur. Sonbaharda 

215.060 Büyükba�, 5.760 küçükba� hayvan 
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a��lanarak büyükba�ta %98, küçükba�ta 

%62 gerçekle�me olmu�tur. 

� 5370 dana için 1.250 milyar TL besi s���r� 

te�vik primi deste�i verilmi�tir. 

� 2002 y�l�nda 73 kooperatif bulunmas�na 

kar��l�k 2004 y�l�nda bu rakam 90 kooperatif 

olarak gerçekle�mi�tir. 

� 2004 y�l�nda 1 adet Su Ürünleri Kooperatif 

Bölge Birli�i ile 1 adet Hayvanc�l�k 

Kooperatif Bölge Birli�i kurulmu�tur. 

� 2002 y�l�nda programa al�nan kooperatif 

say�s� 1 iken 2004 y�l�nda bu rakam 5 olarak 

gerçekle�mi�tir. 

� 2002 y�l�nda 109.612 da, 2004 y�l�nda 

163.767 da alanda yem bitkisi desteklemesi 

yap�lm��t�r. 

� 2002 y�l�nda 43.262 da, 2004 y�l�nda 61.535 

da alanda ayçiçe�i desteklemesi; 2002 

y�l�nda 11.198 da, 2004 y�l�nda 9.287da 

alanda soya desteklemesi uygulanm��t�r. 

� 2004 y�l�nda uygulamaya konulan Mahsul 

Fiyat�na Yak�n Tohumluk Temini Projesi 

çerçevesinde 306 milyar TL destek 

kar��l���nda 1450 ton bu�day, 16 ton Macar 

fi�i, 17 ton korunga, 95 ton çeltik, 20 ton 

m�s�r tohumu da��t�lm��t�r. 

� �laç, alet bayileri barkot sistemi 2004 y�l�nda 

kurulmu� ve %100 ba�ar�ya ula��lm��t�r. 

� 2003 y�l�nda 40 üye ile kurulan Samsun �li 

Ar� Yeti�tiricileri Birli�i 2004 y�l�nda 185 

üyeye ula�m��t�r. 

� 2004 y�l� içerisinde 60 bilgisayar ile 20 yaz�c� 

al�narak ve network sistemi kurularak bilgi 

i�lem a�� olu�turulmu�tur. 

� 2004 y�l�nda ilk defa ceviz, kiraz, bodur 

elma, bodur kiraz ve a��l� asmadan olu�an 

toplam 14.190 a�aç projeli meyve bahçesi 

tesis edilmi�tir. Ayr�ca 130.000 adet çilek 

fidesi da��t�m� gerçekle�tirilmi�tir. 

� �limizde 16 Tar�m Dan��man� göreve 

ba�lam��t�r. Ümit Ömer KAPLAN ba�ar�l� 

çal��malar� nedeniyle Ziraat Mühendisleri 

içersinde Türkiye birincisi olarak 

Bakan�m�zdan plaket alm��t�r. 

� Ar�c�l�k, Ana Ar� Yeti�tiricili�i ve Mantar 

Yeti�tiricili�i kitaplar� ile SAMT�M Dergisi ile 

www. samsuntarim.gov.tr web sayfam�z 

yay�n hayat�na ba�lam��t�r. 

� 2002 y�l�nda 262 g�da sicili ve 541 üretim 

izni alan i�letme mevcut iken 2004 y�l�nda 

402 g�da sicili ve 907 üretim izni verilmi�tir. 

� Kurumumuz hizmet arac� ihtiyac�n� 

kar��lamak için döner sermaye imkanlar�yla 

araç kiralama yöntemine geçilmi�tir. 

� Sosyal tesislerimiz, yemekhane ve 

misafirhane iç düzeni, ba�tan a�a�� ça�da� 

bir yap�ya kavu�turularak temiz, nezih ve 1. 

s�n�f hizmet verir hale getirilmi�tir. 

� Ah�ap pencerelerin tamam� PVC ve �s�caml� 

yap�lmak suretiyle yenilenmi�tir. 

� �l emrine gelen tayinlerin tamam� ilçelere 

yap�larak ilçe müdürlüklerinin etkin bir 

�ekilde çal��mas� sa�lanm��t�r. 

 

Ürününüz bereketli ve sa�l�kl� olsun… 

 

Sadullah K�RENC� 

Tar�m �l Müdürü 
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Küreselle�me Sürecinde Ülkemiz 
Ar�c�l��� �çin Olas� Bir Zararl� : 

Küçük Kovan Böce�i 
(Aethina tumida) * 

 
Dr. Ali KORKMAZ 

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

 
Cahit ÖZTÜRK 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü  MERS�N 

 
 

Giri� 
Ar�c�l�k sektörü her geçen gün 

geli�mekte, ürün çe�itlili�i ba�ta olmak üzere 
pek çok alanda yenilikler ya�anmaktad�r. Tüm 
dünyada ya�anan küreselle�me olgusuna 
paralel olarak bu süreç h�zlanm�� bilgi 
de�i�imi ba�ta olmak üzere uluslar aras� 
materyal de�i�imi h�z kazanm��t�r. Bu durum 
da baz� olumsuzluklar� beraberinde 
getirmi�tir. Özellikle baz� hastal�k ve 
zararl�lar�n yay�lmas� daha da kolayla�m��, 
ancak mücadele süreci ve çözüm yolu 
üretilmesi o derece h�zl� ve uygulanabilir 
olmam��t�r. Bilimsel ara�t�rma yapmak 
amac�yla Hindistan’dan Apis cerena’n�n 
Avrupa’ya götürülmesi ile ba�layan Varroa 
olay� k�sa sürede Dünya ar�c�l���n�n en önemli 
sorunu haline gelmi�tir. Bu örnek olay 
kontrolsüz ko�ullarda yap�lan materyal 
de�i�iminin veya ta��nmas�n�n zarar� boyutuna 
en güzel örnek olu�turmaktad�r. �u anda 
Avrupa k�tas�nda ve ülkemizde bulunmayan 
Küçük Kovan Böce�inin (KKB) Amerika ve 
Avustralya’da bulunmas�n�n nedeni de henüz 
bilinmemekle birlikte temelinde kontrolsüz 
ko�ullarda yap�lan çe�itli uygulamalar�n 
oldu�u dü�ünülmektedir. 

Henüz ülkemizde bulunmayan bu 
zararl�n�n ülkemize gelmeyece�ine dair 
herhangi bir garanti yoktur. Ülkemiz ar�c�lar� 
ba�ta olmak üzere çe�itli ürünleri ithal eden 
ki�i veya kurumlar�n basit bir hatas� bu 
zararl�n�n ülkemize gelmesine katk�da 
bulunacakt�r. Ekonominin ve ticaretin küresel 
bir durum ald��� günümüzde bu durum ola�an 
say�labilir. Bu nedenle ülkemiz ar�c�lar�n�n bu 
zararl�ya kar�� uyar�lmas�, zararlar� yönünde 

bilgilendirilmesi ve mücadele yöntemlerinin 
tan�t�lmas� zorunlu bir hal almaktad�r. 

Küçük Kovan Böce�i (Aethina tumida) 
ar�c�l�k sektörüne uzun sürede çok ciddi 
kay�plar verebilecek bir zararl�d�r. Afrika bal 
ar�s� kolonilerinde dü�ük düzeyde zarar 
vermekte olup son y�llara kadar zarar�n�n 
k�tayla s�n�rl� oldu�u dü�ünülmekteydi. Ancak 
1998 y�l�nda ABD’de Florida’da Dr. Michael 
Thomas taraf�ndan te�his edilmi�tir (Sanford, 
1999). Zararl� k�sa sürede Amerika’da geni� 
ölçüde yay�lm��t�r. Fark edildi�inin ilk iki 
y�l�nda birkaç milyon dolar zarara neden 
olarak en az 20.000 ar� kolonisinin yok 
olmas�na neden olmu�tur. Daha sonraki 
dönemde bu böcek ABD’den balmumu ithal 
eden Kanada’n�n Manitoba �ehrine 
bula�m��t�r. Ayr�ca Ekim 2002’de 
Avustralya’n�n New South Wales ve 
Queensland �ehirlerinde saptanm��t�r (Trend, 
2002). Avustralya’da da ar�c�l�k sektörüne son 
derece ciddi zarar vermi�, ar� ürünlerinin ihraç 
edilmesine olumsuz etkide bulunmu�, 
polinasyon hizmetleri ve bal üretimini 
tehlikeye sokmu�tur. �u anda Avrupa 
ülkelerinde bulundu�una dair herhangi bir 
kay�t bulunmamaktad�r. 

KKB’nin ABD ve Avustralya’ya nas�l 
bula�t��� tam olarak bilinmemektedir. Ancak 
Afrika’dan ithal edilen meyve ve sebze yoluyla 
bula�t��� dü�ünülmektedir. Bu nedenle Avrupa 
ve ülkemiz ar�c�l��� için de potansiyel tehlike 
var olmakta ve yap�lacak yanl�� bir uygulama 
sonucunda t�pk� ABD ve Avustralya’da oldu�u 
gibi yay�lma riski her zaman bulunmaktad�r. 
Bula��kl�k olan ülkelerden paket ar� ve bal 
ar�s� kolonilerinin ithali yay�lman�n ana 
kayna��n� olu�turmaktad�r. Ancak kontrolsüz 
bir �ekilde olu�an o�ullar�n gemi veya kargo 
uçaklar� yoluyla, ar�c�l�kta kullan�lan 
malzemeler ile bal ve balmumunun ticareti ile 
de bula�ma riski bulunmaktad�r. Bu nedenden 
dolay� her ne suretle olursa olsun özellikle 
Afrika, ABD ve Avustralya’dan uzunca bir süre 
paket ar� veya ar� kolonisi getirilmemesi 
üzerinde ilk durulmas� gereken bir konudur. 

KKB Afrika kökenli olmakla birlikte 
Kuzey Amerika’n�n ve Kanada’n�n so�uk 
iklimlerinde bile ya�am�n� sürdürebilmektedir. 
ABD’de sürdürülen çal��malar ergin KKB’nin 
so�uk iklimlerde ar� salk�mlar� içerisinde 
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ya�am�n� sürdürdü�ünü ve ar�lar�n var 
olabildi�i herhangi bir lokasyonda hayatta 
kalabilece�ini göstermektedir. Az kumlu 
topraklar KKB taraf�ndan tercih edilmekte ve 
s�cak ko�ullara ve bu özellikteki topraklara 
pupa dönemi ve ya�am döngüsünün 
tamamlanmas� amac�yla gereksinim 
duymaktad�r. Bu nedenle KKB’nin so�uk 
iklimli yerlerdeki a��r killi topraklardan ziyade 
�l�man iklim bölgelerindeki hafif topraklardaki 
ar�l�klarda daha etkili olabilecekleri tahmin 
edilmektedir. 

KKB bir ülkeye bula�t��� zaman büyük 
olas�l�kla yok edilmesi mümkün de�ildir. KKB 
bir ülkeye vard�ktan sonra hemen fark�na 
var�lmad��� takdirde çevredeki bal ar�s� 
kolonilerine h�zla yay�laca��ndan yok edilmesi 
çok zordur. Deniza��r� ülkelerde kullan�lan 
kontrol yöntemleri KKB tamam�yla yok etmek 
için yeterli düzeyde olmay�p sadece 
populasyon düzeyini kontrol etmeye 
yaramaktad�r. 

 
Ergin Böcek Anatomisi 
KKB, Nitidulidae familyas�ndand�r. Bu 

böceklerin pek ço�u meyve ve depolanan 
besinlerle beslenirler. Ergin KKB oval �ekilli, 
5-7 mm uzunluk ve 3-4.5 mm geni�li�indedir. 
Ç�k��tan hemen sonra k�z�l kahverengi iken 
tam olgunla�t���nda koyu kahverengi ve siyah 
bir hal almaktad�r. Boyutlar�nda baz� 
farkl�l�klar bulunmakla birlikte i�çi ar�lar�n 
boyutlar�n�n yakla��k üçte biri kadard�rlar. Golf 
sopas� biçiminde antenleri bulunmakta, 
vücutlar� geni� ve yass� �ekildedir. Abdomen 
segmentleri ise görülebilir özelliktedir. 

 
Yumurta B�rakma 
Ergin böcekler üremek için ar� 

kolonilerine yönelirler. Kovan içerisine girdi�i 
zaman ergin böcekler kovan çatlaklar� ile 
polen veya yavru içeren yavrulu peteklere 
düzensiz y���nlar halinde yumurtlarlar. Afrika 
bal ar�s� kolonilerinde di�i böcekler 
yumurtalar� çatlaklara koydu�u takdirde bal 
ar�lar� taraf�ndan yumurtalar %66 düzeyinde 
d��ar� at�lmakta, ancak bal ar�lar�n�n 
ula�abildi�i yerlere konulan yumurtalar�n 
tamam� 24 saat içerisinde d��ar� at�lmaktad�r 
(Elzen ve ark, 2001; Neumann ve Hartel, 
2004). Yumurtalar inci gibi beyaz renkte, 

1.5x0.25 mm boyutlar�ndad�r. Her bir di�i 
böcek fazla miktarda yumurta b�rakacak 
kapasiteye sahip olup bir kovan içerisinde 
yo�un enfestasyon olu�mas� için birkaç böcek 
bulunmas� yeterlidir. Bir di�i böcek günde 200 
adetten fazla, tüm ya�am� boyunca ise 
2000’den fazla yumurta b�rakabilir 
(Somerville, 2003). 

 
Larva Dönemi 
Yumurtland�ktan 2-6 gün sonra KKB 

yumurtalar� kuluçkadan ç�kar. Genç böcek 
larvas� beslenmeye ba�lar. Larva ve ergin 
böceklerin her ikisi de ar� yumurtas� ve 
yavrusu yemeyi tercih eder. Fakat bal ve 
polen de en sevdi�i yiyeceklerdir (Neumann 
ve ark., 2001). Larva büyüdükçe yavrulu 
pete�i delerek ilerler. Fazla say�daki larva 
bulundu�u takdirde büyük oranda zarar 
vererek koloninin yavrulu alan�n� önemli 
ölçüde tüketirler. KKB larvalar� ba� k�sm�n�n 
yak�n�nda üç çift ince baca�a sahiptirler. 
Balmumu güvesi larvas�ndan da bu özelli�i 
sayesinde ayr�l�rlar. 10-14 gün sonra larvalar 
büyümelerini tamamlarlar ve 10-11 mm 
uzunlu�una ula��rlar. Bir petek üzerinde 6000 
larva bulunabilir (Somerville, 2003). 

 
Pupa Dönemi 
KKB’nin geli�iminin son safhas� 

toprakta olu�ur. Olgunla�m�� larvalar kovan 
d���na ç�kmadan önce kovan dip tahtas�nda ve 
çerçevelerin kenarlar�nda bir araya gelirler. 
Daha sonra kovan ç�k�� deli�indeki ����a 
yönelirler ve sonra kovandan d��ar� ç�karlar. 
Kovan yak�n�ndaki topra��n içine çukur 
kazarak yapt��� yuva içerisinde pupa 
dönemine ba�lar. Pupa beyazd�r ve zamanla 
metamorfoza ba�l� olarak karar�r. 

KKB kumlu topraklar� tercih etmekte 
ve özellikle bu toprakl�ktaki ar�l�klara sald�rma 
e�ilimi içerisindedirler. Ayr�ca toprak neminin 
%5-25 aras�nda olmas�n� istemektedir. Pupa 
dönemi KKB’nin en duyarl� oldu�u dönemdir. 
Bu dönemde yüksek düzeyde do�al ölümler 
görülebilir. ��te bu durum ar�c�lar taraf�ndan 
KKB’ni yok etmek için dikkate al�nmas� 
gereken bir noktad�r. Zira bu zararl�ya kar�� 
uygulanacak pestisit veya biyolojik kontrol 
yöntemleri ile zararl� önemli düzeyde kontrol 
alt�na al�nabilir. 
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Küçük Kovan Böce�i Ya�am Döngüsü 

 

 
Küçük Kovan Böce�inin Dorsal Görünümü 

 

 
Küçük Kovan Böce�inin Ventral 

Görünümü 
 

Küçük Kovan Böce�i Larvas� 
 

Küçük Kovan Böce�inin Lateral 
Görünümü 

Kovan Üzerinde Küçük Kovan Böce�i ve 
Bal Ar�s� 
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Erginlerin Ç�k��� 
Ergin böceklerin ilk ç�k��� pupa 

döneminden ortalama 3-4 hafta sonra olur. 
Fakat pupa dönemi çevresel ko�ullara ba�l� 
olarak 8-60 günde de sonlanabilir. Ç�k��tan 
yakla��k bir hafta sonra ergin KKB 
yumurtlamak için koloni arar. Bu dönemde 
h�zl� bir �ekilde 5-15 km uzakl�ktaki geni� 
mesafelere yay�labilirler. Ergin KKB kovan, 
ergin ar� ve yavru kokusu taraf�ndan 
cezbedilirler. ABD’de ar�c�lar bu durumdan 
yola ç�k�larak ar�l�k civar�nda kullan�lacak 
kimyasal i�aretlerle KKB’nin cezbedilerek 
feromon tuzaklarla yakalanmas�n� da 
gelecekte kullan�lacak kontrol yöntemleri 
aras�nda görülmektedir. KKB’nin ya�am 
döngüsü ve çe�itli a�amalar� resimlerde 
verilmektedir. 

 
Üreme Potansiyeli 
KKB yüksek düzeyde üreme 

potansiyeline sahiptir. Bireysel di�i böcekler 
4-6 ayl�k ya�amlar� s�ras�nda binlerce yumurta 
üretmektedirler. Güney Afrika’da y�l içerisinde 
5 generasyon olu�turabilmektedirler. Her bir 
generasyon 5-12 hafta sürmekte, ideal 
ko�ullar alt�nda KKB populasyonu çok h�zl� 
olarak büyümektedir. 100C’nin üzerindeki 
s�cakl�k ya�am döngüsü tamamlanmas�nda 
gereksinim duyulan s�cakl�kt�r. Y�l içerisinde 
toprak s�cakl���n dü�ük oldu�u yerlerde böcek 
populasyonu yava� olarak geli�mektedir. Bu 
durum so�uk iklimli bölgelerde olas� 
bula��kl�klara kar�� populasyonu kontrol alt�na 
almada kolayl�k olu�turmaktad�r. 

 
Alternatif Besin Kaynaklar� 
Böcekler sadece bal ar�s� kolonilerinde 

yumurta b�rakmakta ve ya�am�n� 
sürdürmemektedir. Ayn� zamanda 
meyvelerde, özellikle de kavunda da ayn� 
i�lemi yapabilmektedirler. Ancak böceklerin 
düzenli olarak meyve gibi alternatif besin 
kaynaklar� ile beslendikleri zaman 
yay�lmalar�na ne düzeyde etkili olup olmad��� 
tam olarak bilinmemektedir. Ergin böcekler su 
ve besin olmadan 2 haftadan fazla hayatta 
kalabilirler. Kullan�lm�� yavrulu peteklerde ise 
50 günden fazla hayatta kalabilirler. 

 

KKB’nin Zararlar� 
Afrika’da KKB zay�f bal ar�s� 

kolonilerinde ve depolanm�� ball�klarda dü�ük 
düzeyde ekonomik zarar vermektedir. Afrika 
ar�lar� kuvvetli bir savunma ve temizlik yapma 
davran�� özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle 
kolonilerini iyi korumakta ve KKB’ni 
cayd�rabilmektedirler. Ayr�ca kovandaki 
çatlaklar� propolisle doldurarak KKB 
yumurtalar�n� hapsetmekte, aç�ktaki larvalar� 
d��ar� atarak KKB populasyonunu kontrol 
alt�nda tutmaktad�rlar. Bu davran��lar� Afrika 
bal ar�s� kolonilerinde KKB üremesini 
s�n�rlamakta ve böcek populasyonunun 
kontrol edilebilir düzeyde ve zarar verme 
e�i�inin alt�nda tutulmas�n� sa�lamaktad�r 
(Ellis ve ark, 2003 a, b). 

Afrika bal ar�lar�ndan farkl� olarak 
Avrupa bal ar�lar� KKB’ne kar�� daha dü�ük 
düzeyde do�al savunma mekanizmas�na 
sahiptirler. Bu nedenle KKB Avrupa bal ar�s� 
kolonilerinde oldukça yüksek düzeyde 
ço�almaktad�r. Bu kolonilerde böcek 
populasyonu Afrika kolonilerinden daha geni� 
bir �ekilde büyümekte ve çok daha tehlikeli 
olmaktad�rlar. 

Ar�l�kta bulunan zay�f koloniler 
bula��kl�k durumunda büyük bir enfestasyon 
riski alt�ndad�rlar. Kuvvetli koloniler ise 
larvalar� d��ar� atma konusunda oldukça aktif 
bir �ekilde hareket etmektedirler. Fakat 
KKB’nin savunma davran��� ve kal�n d�� 
yap�lar� nedeniyle ergin böceklerle ba�ar�l� 
olamazlar. 

ABD’de bulunan bal ar�s� kolonilerinde 
KKB’ne kar�� direnç olu�turma yetenekleri 
de�i�ik olmaktad�r. Bilim adamlar� ve ar� 
yeti�tiricileri propolis içine böcekleri hapsetme 
yetene�i yönünde yap�lacak bir seleksiyonla 
ba�ar�l� olunabilece�ini dü�ünmektedirler. 

KKB larvas� bal ar�s� kolonilerinde 
yavrulu ve ball� petekleri delip ilerleyerek 
yavru ve besini tüketmek suretiyle oldukça 
büyük bir zarar olu�turmaktad�r. Kolonilere 
vermi� olduklar� zarar var olan böcek say�s�na 
ba�l� olarak art�p azalmaktad�r. Fazla 
miktarda bula��kl�k olmas� durumunda 
kolonilerin ayakta kalmas� oldukça büyük bir 
risk alt�nda olmakta, ana ar�lar yumurtlamay� 
durdurmakta ve koloniler süratli bir �ekilde 
güçten dü�mektedirler. 
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A��r enfestasyonlarda KKB’nin on 
binlercesi koloni içerisinde bulunabilmekte ve 
her bir hücre içerisinde 30’dan fazla larva 
içerebilmektedir. 

Petek üzerinde ergin böcekler ve 
larvalar�n d��k�lamas� bal�n fermente olmas�na 
ve hücre d���na akmas�na neden olmaktad�r. 
D��k� ile bula��k petekler yap��kan�ms� bir yap� 
kazanmakta, çürük portakal�n kokusunu 
hat�rlatan karakteristik bir koku yaymakta ve 
bu koku ar�lar� petekten uzakla�t�rmaktad�r. 

Ball� petekler koloniden al�n�p süzme 
öncesi özellikle s�cak odada, polen ve yavru 
içeren bir �ekilde depoland���nda KKB 
bak�m�ndan büyük bir risk alt�ndad�rlar. Bu 
petekler bir an önce süzülmelidirler. Aksi 
halde bir bula��kl�k durumunda sat��a 
sunulmalar� olas� olmayacakt�r. 

KKB bal ar�s� kolonilerinde oldu�u gibi 
bombus ar�s� kolonilerinde de çok ciddi 
zararlara neden olabilmektedirler. Bu durum 
da ekolojik yap�n�n bozulmas� üzerine 
olumsuz etkide bulunabilmektedir. Ancak 
do�ada bulunan bombus kolonilerine bula�t��� 
ve zarar verdi�i konusunda herhangi bir bilgi 
bulunmamaktad�r. 

 
KKB’den Korunma Yollar� 
ABD ve Avustralya’da KKB’ne kar�� 

elde edilen deneyimler bütün temennilere 
kar��n eninde sonunda Avrupa’ya da 
bula�abilece�i yönündedir. Bu nedenle 
ar�c�lar�n her an bu konuya haz�r olmas�n� 
gerektirmektedir. Bu amaçla; 

1. Do�ru kanallardan ve sa�l�k 
sertifikas�na sahip olan yerlerden ar� kolonisi 
sat�n almaya özen gösterilmeli, kesinlikle 
yasal olmayan yollardan ar� veya ar� ürünü 
alma konusunda giri�imde bulunulmamal�d�r. 

2. KKB’nin ya�am döngüsü ayr�nt�l� bir 
�ekilde bilinmeli, larva ve ergininin nas�l 
tan�naca�� konusunda bilgi sahibi olunmal�d�r. 

3. KKB’nin kovanlarda var olup 
olmad���n� takip etmek bak�m�ndan ar� 
yeti�tiricileri kovanlar�nda kontrol i�lemini 
rutin olarak yapmal�d�rlar. Bu durumda 
yap�lan kontrollerde ülkemize bu zararl�n�n 
girdi�i erken dönemde saptand���nda al�nacak 
tedbirler de o düzeyde etkili olacak, 
yay�lmas�n�n önüne geçilmesi konusunda 
yararl� olacakt�r. 

4. KKB ve kontrolü hakk�nda sürekli 
bilgi sahibi olmak, ülkeye bula�t��� takdirde 
sava��ma haz�r olmay� da beraberinde 
getirecektir. Bu amaca yönelik olarak ar�c�l�kla 
ilgili kurumlar, ar� sa�l��� konusunda ar� 
yeti�tiricilerini uyar�c�, ö�retici ve yönlendirici 
yay�n ve çal��malar yapmal�d�rlar. 

 
Kovanda KKB Kontrolü Yap�lmas� 
KKB’nin var olup olmad���n� 

saptaman�n en emin yolu kovan taban�na 
karton yerle�tirmektir. Bu yöntem ABD’de 
ba�ar�yla uygulanmaktad�r. KKB’nin 
saklanmak amac�yla karanl�k ve delikleri 
arama e�iliminde olmas� bu yöntemin temelini 
olu�turmaktad�r. Kovan dip tahtas� üzerine 
yerle�tirilen k�vr�ml� karton veya plastik 
kullan�m� ise bu yöntemi daha da kullan��l� 
duruma sokmaktad�r. Düzenli olarak bu 
kartonlar�n incelenmesi ile ergin böcek veya 
yumurtalar�n�n varl��� saptan�r. 

 
KKB’ni Kontrol Yöntemleri 

�Zay�f koloniler KKB’ne kar�� savunmas�zd�r. 
Çünkü petekleri ve kuluçka bölgesini 
korumak için ar� say�s� yeterli de�ildir. Bu 
nedenle ar�l�kta zay�f koloni 
bulundurulmamaya dikkat edilmelidir. 

�Hafif kumlu topraklarda KKB populasyonu 
kolay geli�ti�i için bu yerlere ar�l�k 
olu�turulmamal�d�r. A��r killi topraklar�n 
bulundu�u yerlerde ar�l�k olu�turulmaya 
çal���lmal�d�r. 

�Dü�ük KKB populasyonuna sahip olan veya 
hiç olmayan kolonilerden seleksiyon 
yap�lmal�d�r. Böylece gelecek generasyonlar� 
olu�turacak olan kolonilerin KKB’ne dirençli 
hatlardan olu�mas� sa�lanacakt�r. 

�ABD’de yap�lan uygulamalar göstermi�tir ki 
iyi bir yönetim ve teknikle böce�in etkisi 
azalt�labilmektedir. Bu uygulamalar uygun 
ar� yeti�tiricili�i, iyi hijyen uygulamalar� ve 
ar�l�k yönetimi, böcekleri öldürmek için 
kovanda ve çevresindeki toprakta pestisit 
uygulamas� yöntemleridir. 

�ABD ar�c�lar� KKB ile enfeste olmu� 
ar�l�klarda böcekleri öldürmek için pestisit 
kullan�lmaktad�r. KKB’nin topraktaki ya�am 
evrelerinde etkili olmas� amac�yla kovan 
çevresindeki topraklara uygulama 
yap�lmaktad�r. Bu konuda kullan�lan 
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pestisitlerin KKB’ne kar�� önemli düzeyde 
etkili oldu�u saptanm��t�r (Patti ve ark, 
1998). GardStar® (%40 EC) topra�a 
uygulanan ve yayg�n kullan�lan bir pestisit 
olup %40 permethrin içermektedir 
(Sanford, 1999; Tew, 2001). Ayr�ca kovan 
içi uygulamalarda ise varroaya kar�� 
kullan�lan uygulama �eritleri 
kullan�lmaktad�r. Bu �eritler kovan dip 
tahtas� üzerine yerle�tirilerek ergin böcek ve 
larvalar� kendine çekmek ve öldürmek için 
kullan�lmaktad�r. Ancak balda ortaya 
ç�kabilecek olas� bula�malara kar�� gereken 
önlemler al�nmal�d�r. 

 
KKB‘ne kar�� yap�lacak olan sava��mda 

henüz yeterince ilerleme sa�lanamam��t�r. 
Çünkü hala bu böce�in biyolojisinde önemli 
yeri olan çiftle�me davran���, do�al 
dü�manlar�, uçu� mesafesi hakk�nda yeterli 
düzeyde bilgi birikimi sa�lanamam��t�r. Ancak 
ABD ve Avustralya’da KKB’nin kontrol alt�na 
al�nmas� ve yok edilmesine yönelik olarak 
çal��malar her geçen gün artarak 
sürmektedir. 
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dergisinde yay�nlanm�� olup ülkemiz aç�s�ndan 
önemi nedeniyle tekrar yay�mlanmaktad�r. 

 
 

 
 
 
 
 

Ayn� gökte uçarlar 
ama, kuzgunun dünyas� 
ba�ka, �ahinin dünyas� 

ba�kad�r.
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EROZYON KONTROLÜNDE 
TOPRAK SEK�LER 

 
Ay�e EREL 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Köy Hizmetleri Samsun Ara�t�rma Enstitüsü 

 
Erozyon ülkemizde ve dünyada toprak 

kayb�nda kar��la��lan en önemli sorunlardan 
biridir. Ne yaz�k ki ülkemizde toprak ve su 
koruma konusunda al�nan yöntemler yeterli 
de�ildir. Tar�m alanlar�m�z�n yar�s�ndan 
fazlas�nda çok çe�itli derecelerde erozyon 
olay�n�n görülmesi, di�er yandan giderek 
verimsizle�mesi ve uygun nem ko�ullar�n�n 
toprakta bulunmas� istenmeyen özelliklerdir. 

Karadeniz Bölgesinin co�rafi yap�s�  
erozyona yatk�n olmakla birlikte, y�ll�k ya����n 
bollu�u ve y�l içerisindeki da��l�m�n�n düzenli 
olmas� nedeniyle, nispi rutubetin fazla olu�u 
bitki örtüsünün geli�mesini sa�lamakta ve 
erozyonu nispeten azaltmaktad�r. Buna 
ra�men bilinçsiz arazi kullan�m� ve do�al bitki 
örtüsünün yok edilmesi erozyonu giderek 
h�zland�rmaktad�r. % 12 e�ime kadar olan 
arazilerde kültürel ve bitkisel tedbirler etkin 
olarak uygulanabilse de daha fazla e�ime 
sahip alanlarda teraslamalara gidilmesi 
zorunludur. Mevcut arazilerimizi sömürmeden 
en iyi �ekilde verim alabilmek için e�ime 
paralel ve �eritsel tar�m yöntemleri yan�nda, 
erozyon yüzünden kontrol alt�na al�namayan 
yamaç arazilerde gerekli fiziksel toprak 
koruma tedbirlerinin al�nmas� zorunludur. Bu 
yöntemlerden birisi ve en etkilisi de yüzey 
ak��lar�n� erozyona f�rsat vermeden kanalda 
tutan ve meyile uzunlu�unu azaltan 
teraslard�r. 
 

Toprak Sekiler 
Toprak sekilerin ürün verimine ve 

topra��n nem korunumuna etkisini belirlemek 
amac�yla Havza ilçesi, Yenice köyünde terasl� 
ve terass�z araziler üzerinde Samsun Köy 
Hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsünce bir çal��ma 
yürütülmü�tür. Teraslar Topraksu Ekip 
Ba�mühendisli�i taraf�ndan 1985 y�l�nda tesis 
edilen bu teraslar aral�kl� basamak teras 
sekiler �eklinde yap�lm��t�r. Terasl� ve terass�z 
parsellerden al�nan sonuçlar Tablo 1’de 
gösterilmi�tir. 

Tablo 1. Terasl� ve Terass�z Parsellerde 
Yeti�me Döneminde Rutubet ve 
Verim Farklar� ve Rutubetin 
Sa�lad��� Ürün Art��� (Dinler, 1997) 
Rutubet Verim Y�l 

Terasl� 
(mm) 

Terass�z 
(mm) 

Fark 
(mm) 

Ürün 
Ad� 

Terasl� 
(kg/da) 

Terass�z 
(kg/da) 

Fark 
(kg/da) 

1988 349,96 336,61 13,35 Bu�day 263 117 146 
1989 380,68 372,95 7,73 Ayçiçe�i 183 113 70 
1990 281,20 223,07 58,13 Bu�day 463 389 74 
1991 306,69 272,14 34,55 Fi� 75 45 30 

 
Tablodan da görüldü�ü üzere, 1988 

y�l� bu�day verimlerine bak�ld���nda terasl� 
parsellerden al�nan verimlerin terass�z parsele 
göre belirgin ölçüde fakl� oldu�u 
görülmektedir. Birinci y�lda terasl� parselde 
%48 verim art��� görülmektedir. 

Ayçiçe�i ekilmi� olan ikinci y�ldaki 
verim art��� %60 olarak belirlenmi�tir. Yine 
bu�day ekilen üçüncü y�l ise terass�z 
parsellerden al�nan 389 kg/da bu�day 
verimine kar��n terasl�larda ortalama 463 
kg/da verim al�nm��t�r. Denemenin son y�l�nda 
parsellere fi� ekilmi� ve %75 verim art��� 
olmu�tur. Bu�day-ayçiçe�i-bu�day-fi� ekim 
nöbeti uygulanan bu denemede her dört y�lda 
da terasl� parsellerden al�nan ürün verimi 
terass�z parsele nispeten fazla olmu�tur. 
Genelde bütün deneme y�llar�nda bitki 
ekiminde saptanan rutubet de�erlerine 
bak�ld���nda terasl� parsellerde terass�z 
parsellere göre daha yüksek rutubet 
saptanm��t�r. 

Dört y�ll�k bu deneme sonucunda tüm 
terasl� parsellerde ekim ve ilkbahar 
dönemlerinde, terass�z parsellere göre daha 
yüksek rutubet de�erleri saptanm��t�r. Üç 
teras ortalamas� olarak 0-90 cm profilinde 
350 mm ekim rutubeti bulunurken terass�z 
parselde 337 mm tespit edilmi�tir. Yine teras 
ortalamas� olarak ilkbahar 389 mm nem 
bulunurken terass�z parsellerde bu 360 mm 
olarak ölçülmü�tür. 

Denemenin ikinci y�l�nda terasl� ve 
terass�z parseller aras�ndaki rutubet birikimi 
daha belirgin bir fark göstermi�tir. Gerek ekim 
ve gerekse ilkbahar ve hasat dönemlerinde 
terasl� parseller terass�z parsellere nazaran 
daha fazla rutubet depolanm��t�r. Ekimde 
ortalama 381 mm rutubet kapsayan terasl� 
parsellere kar��n terass�z parselde bu rakam 
377 mm olmu�, ilkbaharda 388 mm olan 
teras rutubeti terass�zda 370 mm, hasatta ise 
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ortalama 224 mm olan teras rutubeti 
terass�zda 194 mm olmu�tur. Denemenin 
üçüncü y�l�nda ekim ve ilkbahar dönemlerinde 
terasl� parseller ortalamalar� belirgin bir 
�ekilde terass�z parsel rutubetinin üzerinde 
olmu�tur. Denemenin son y�l�nda ilkbaharda 
fi� ekilmi� ve ekim döneminde terass�z 
parsele oranla terasl� parsellerde daha yüksek 
rutubet tespit edilmi�tir. Tüm deneme 
y�llar�nda ekim dönemlerinde toprak profilinde 
depolanan rutubet miktarlar� incelendi�inde 
terasl� parsellerde terass�zlara oranla daha 
fazla rutubet bulunmu�tur (Dinler, 1997). 
 

Sonuç ve Öneriler 
 Öncelikle tar�m arazisi olsun, mera 
olsun, orman olsun her arazi yetene�ine 
uygun kullan�lmal�d�r. Çok dik sarp, e�imli 
araziler mera veya orman örtüsüne 
ayr�lmal�d�r. Daha düz ve düze yak�n meyilli 
arazilerde kontur sürüm ve e�ime dik �eritsel 
ekim �eklinde tekni�ine uygun tar�m 
yap�lmal�d�r. Ayr�ca toprak üzerinde kalan an�z 
ve organik bitki kal�nt�lar� kesinlikle 
yak�lmamal� hafifçe topra�a kar��t�r�larak 
yüzeyde b�rak�lmal�d�r. Bu �ekilde toprak 
gev�ek yap�s�yla suyu emer hem de toprak 
erozyonu etkili �ekilde engellenir. Bu tür 
yerlerde çapa bitkileri mutlaka münavebeyle 
ekilmelidir. Meralarda otlatma y�l içinde belirli 
sürelerde planl� olarak yap�lmal� ot örtüsünün 
belirli bir yüksekli�in alt�na inmesine izin 
verilmemeli ayr�ca mera �slah�na yönelik 
çal��malar yap�lmal�d�r. 

��lemeli tar�m alt�ndaki orta e�imli 
araziler basamaklar halinde sekilenerek, yüzey 
ak���yla toprak ve su kayb� önlenir. Sekiler, 
Tarla sekileri, Basamak sekiler, Hendek sekiler 
ve Cep sekiler gibi de�i�ik �ekillerde yap�labilir. 
 Bölgemizde k�y� kesimlere nazaran 
daha az ya��� alan geçi� bölgesi olarak 
tan�mlanan iç kesimlerin % 7 ve % 12 meyilli 
arazilerinde seki teras yap�lmas� uygundur. 
Tesis edilecek teraslar�n, topra��n meyil 
durumu, toprak kal�nl���, toprak bünyesi, 
yöreye dü�en ya��� miktar� gibi bir çok 
faktörün göz önüne al�narak planlanmas� 
gerekmektedir. Ayr�ca teraslar�n tesisinden 
hemen sonra, topra�� organik maddece 
zenginle�tirmek ve fiziksel özelliklerini 
iyile�tirmek amac�yla, baklagil bitkilerinden 

birinin  yeti�tirilerek  ye�il gübre uygulamas�  
yap�lmas� faydal� olacakt�r.  
 

 

 

 
 

Kaynaklar 
Ak�nc� M., 2005. Su Toplama Havzalar�nda 

Sedimantasyon Sorunu. 
http://www.khgm.gov.tr. 

Dinler A.,1197. Samsun Yöresinde Toprak 
Sekilerin Nem Korunumuna ve Ürün 
Verimine Etkileri, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlü�ü Genel Yay�n No: 92, Rapor 
Seri No: 79 Samsun. 
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K�V� YET��T�R�C�L���NDE 
BUDAMA 

 
Bahad�r ALTUN 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Köy Hizmetleri Samsun Ara�t�rma Enstitüsü 

 
 Kivi, son 25-30 y�lda ad� en fazla 
duyulan ve üretimi h�zla artan meyve 
türlerinden birisidir. Kivi içerdi�i vitamin ve 
mineral maddeler yönünden “sa�l�k meyvesi” 
olarak adland�r�lmakta ve bu özelli�iyle gerek 
üretici gerekse tüketiciler taraf�ndan yo�un ilgi 
görmektedir (Özcan, 1995). Anavatan� ve ilk 
kültüre al�nd��� ülke Çin olan kivinin, ticari 
yeti�tiricili�inin geli�mesinde ve dünyaya 
yay�lmas�nda Yeni Zelanda önemli bir paya 
sahiptir (Özcan ve Zenginbal, 2001). 

Tüketim al��kanl��� ve buna ba�l� 
olarak da üretim alan� ve miktar� her geçen 
gün artan kivinin do�ru �ekilde budanmas� 
hem elde edilen ürün miktar�n� hem de 
ürünün kalitesini art�racakt�r. Genel anlamda 
meyve a�açlar�ndaki budamay�: meyve 
a�ac�n�n, düzgün ve kuvvetli bir taç 
olu�turmas�, verim ça��na k�sa sürede gelmesi 
ve bu ça�da uzun süre kalmas�, ya�l� ve 
verimden dü�mü� bölümlerinin 
gençle�tirilmesi, herhangi bir etkiyle zarar 
görmü� k�s�mlar�n�n ise ç�kar�lmas� amac�yla 
yap�lan her türlü  e�me, bükme, aç� daraltma-
geni�letme, uç alma, seyreltme ve kesme gibi 
kültürel i�lemler olarak tan�mlayabiliriz. Kivi 
sar�l�c�-t�rman�c� bir bitkidir (Samanc�, 1993). 
Dolay�s�yla büyüyüp geli�ebilmesi için deste�e 
ihtiyaç duyar. Yeti�tiricili�inde mutlaka destek 
sistemleri kullan�lmal�d�r. Asma �eklinde 
büyüdü�ü için de en uygun sistemler telli 
terbiye sistemleridir. Uygulanan terbiye 
sistemleri �unlard�r: Kordon (tek, çift veya 
çok katl�), T, Çardak (pergola). Bu 
sistemlerden kullan�m� en yayg�n olan 
standart T sistemi anlat�lacakt�r.  

 
Standart T terbiye sistemi : Bu 

sistemde direkler a�aç veya beton 10-12 cm 
çap�nda ve 220-240 cm uzunlu�unda 
olmal�d�r. Toprak üstünde kalan k�s�m ise 180-
200 cm olmal�d�r. Direklerin üst k�sm�ndaki 
kollar ise 150-180 cm olmal� ve teller bu 
kollar üzerinde e�it aral�klarla da��t�lmal�d�r. 

Teller sa�lam (3-4 mm) ve paslanmaz 
olmal�d�r (Samanc�,1993). Direkler aras� 
mesafe 4-6m olmal�d�r (�ekil 1). 

 

 
�ekil 1. Standart T destek sistemi. 

 
1. �ekil Budamas� : Bu sistemde 

dikim aral�klar� ve mesafeleri ekolojik �artlara 
göre de�i�mekle birlikte, uygulanan s�ra aras� 
4 m, s�ra üzeri 5 m’dir. Fidanlar mutlaka 
düzgün �ekilde ve tam, orta telin alt�na 
gelecek �ekilde dikilmelidir. E�er dikilecek 
fidan, gövdesi olu�turulmu�, yeterli boya ve 
kal�nl��a sahip bir fidan de�ilse, ilk olarak 
düzgün bir gövde olu�turulmal�d�r. Bu amaçla, 
dikilen fidan çelikle üretilmi�se alttan 2. göz 
üzerinden, e�er a�� ile üretilmi�se a�� yerinin 
üzerindeki 2. göz üzerinden tepe vurma 
yap�l�r. Gözler sürmeye ba�lad���nda kuvvetli 
olan sürgün seçilir, di�erleri dipten t�rnak 
b�rak�lmadan kesilir.  Genç sürgünün düzgün 
büyümesini sa�lamak amac�yla yan�na bir 
herek dikilir ve gev�ek bir �ekilde sürgün bu 
here�e ba�lan�r. Gövdenin düzgün olarak 
büyütülmesi için sürgünün here�e sar�lmas�na 
izin verilmemelidir. Y�l sonunda gövde 
yüksekli�i istenilen seviyeye (1,80-2 m) 
gelmemi�se tekrar tepe vurma i�lemi yap�l�p 
kuvvetli büyüyen sürgün seçilmelidir. 

 

 
�ekil 2. Kivi asmas� terbiyesinin ilk iki y�l� 
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Ana Kollar�n Olu�turulmas� (1. 
y�l): Y�l sonunda istenilen taçland�rma 
seviyesine (1.80-2 m) ula�an fidan, k�� 
dinlenme döneminde tel seviyesinin 5-10 cm 
alt�ndan ve s�ra üzerine bakan bir göz 
üzerinden tepesi vurulur. �lkbaharla birlikte 
süren yeni sürgünlerden, s�ra  üzerine do�ru 
birbirinin  z�t istikametinde birer sürgün 
seçilip di�erleri ç�kar�l�r. Seçilen bu iki sürgün 
gövdenin devam�n� sa�layan ana kollar�  
olu�turacakt�r. Ba�lanacak boya ula�t�klar�nda 
orta tele s�k� olmamak ko�uluyla her yar�m 
metrede bir ba�lanarak yaz boyunca düzgün 
bir �ekilde büyümeleri sa�lan�r. Y�l sonunda 
1.5-2m boya ula�t�klar�nda uçlar inceldikleri 
yerden kesilir. Bu zaman aral���nda gövde 
üzerinde ba�ka hiçbir sürgünün geli�mesine 
izin verilmemelidir. 
 

 
 

Yan Dallar�n Olu�turulmas� (2. 
y�l): �kinci y�l baharla birlikte ana kollar 
üzerinde 20-40 cm aral�klarla kar��l�kl� yeni 
sürgünler olu�maya ba�lar. Bu sürgünler y�l 
içerisinde asman�n yan dallar�n� 
olu�turacaklard�r. Ba�lanacak büyüklü�e 
ula�t�klar�nda, bu sürgünler birbirine paralel 
olacak �ekilde en d��taki tellere ba�lan�rlar. 
Bunu yaparken seçilen dallar�n birbirine 
mümkün oldu�unca e�it aral�kl� ve nizami 
olmalar�na dikkat edilmelidir. �kinci y�l�n k�� 
döneminde yan dallarda yine 1-1.5m 
üzerinden uç almalar yap�lmal�d�r. Üçüncü 
bahar geldi�inde bu dallar üzerinde sürecek 
olan sürgünler ayn� zamanda meyve verecek 
sürgünler olacakt�r. 

 
2. Ürün Budamas� 
2.1. K�� Budamas� : K�� budamas� 

her y�l uygun bir �ekilde yap�lmal�d�r. Aksi 

takdirde bir sonraki y�l düzgün ve verimli 
sürgün bulmak zorla�acakt�r. K�� budamas� 
bitkinin dinlenme dönemi olan k�� aylar�nda 
yap�lmal�d�r. Bu dönem d���nda yap�lacak 
budamalardan bitki olumsuz yönde etkilenir. 
Özellikle vegetatif geli�menin ba�lad��� (su 
yürüme zaman�) döneme yak�n dönemlerde 
yap�lan budamalarda, budama yaras� geç 
kapand���ndan özsu ak��� fazla olmakta, bitki 
güç kaybetmekte ve çe�itli hastal�k ve 
zararl�lara kar�� dayan�ks�z hale gelmektedir. 

 

 
�ekil 3. K�� budamas� 
 

K�� budamas�ndaki amaç; bitki 
üzerinde yeterli say� ve uygun nitelikteki 
meyve sürgünlerini dengeli olarak da��tarak, 
bu sürgünlerden sürecek olan yeni sürgün ve 
yapraklara rahat bir geli�me ortam� 
sa�lamakt�r. Bunun yan�nda k�� budamas�nda 
verimden dü�mü� dallar (2-3 y�ll�k dal) uygun 
�ekilde yenilenmelidir. 

 

 
 

K�� budamas� y�ll�k sürgünlerin dip 
k�s�mlar�ndan itibaren en az 1 m (10 göz), 
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genel olarak 1.5 m (15 göz) üzerinden, 
meyveli sürgünleri ise son meyveden sonraki 
5. göz üzerinden sürgünün incelmeye 
ba�lad��� noktadan kesilerek yap�l�r (�ekil 3). 
Ayr�ca s�k���kl��a neden olan dallar, hastal�kl�, 
k�r�lm��, obur dal vs. dipten (�ekil 3) K�� 
budamas� ç�kar�lmal�d�r. Bunlar�  yaparken 
seçilen sürgünler aras� mesafenin dengeli 
olmas�na özen gösterilmeli, iki sürgün aras� 
fazla aral�kl� veya fazla dar olmamal� bu 
mesafe en az 30, en fazla 45 cm olmal�d�r 
(Ta�demir, 1997). 
 

 
 

2.2. Yaz budamas� : Yaz 
budamas�nda öncelikle a��r� geli�me gösteren 
obur ve s�k sürgünler, sürgün uçlar�ndaki 
sar�lmalar ortadan kald�r�larak bitkinin iyi bir 
�ekilde havalanmas�, güne�lenmesi ve 
geli�mesi sa�lanmal�d�r. Daha sonraki 
a�amalarda üçlü çiçek tomurcuklar� ve 
standart d��� (yap���k, ikiz, üçüz, yamuk) 
meyveler ç�kar�lmal�d�r.  

 
�ekil 4. Yaz budamas� 

Meyve ba�layan sürgünlerde ise son 
meyveden sonra 4-6. gözden itibaren uç alma 
yap�lmal�d�r (�ekil 4). Meyveli sürgünlerde 
bitkinin ta��yabilece�i kadar (4-5 meyve) 
b�rak�lmal�d�r (Anonim, 2004). 

 

 
 Kaynaklar 
Anonim, 2004. http://eesc.orst.edu 
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Çal��malar�. Türkiye 2. Ulusal Bahçe 
Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim, Adana. 
Cilt1 (Meyve):605-607 

Özcan, M., ve Zenginbal, H., 2001. Kivi 
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parma��yla terazinin 
kefesine bast�rmayan 
insan pek enderdir. 
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SAMSUN �L�NDE, TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERAT�FLER�NE 

UYGULANAN YATIRIM 
PROGRAMI VE KIRSAL ALANDA 

SOSYAL DESTEK PROJELER� 
 
 

�emsinur ÇET�N 
Ekonomist 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

1- SALIPAZARI AVUT KÖYÜ TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu :Yat�r�m Program� Kapsam�nda 
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba� (100X2 
Aile/Ba�) Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi  : 2000 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi  : 28.05.2001 
- Irk�     : Holstein 
- Kredi Tahsisi  
��letme Binas�  : 23.117.000.000 TL 
Canl� Demirba�   : 180.000.000.000 TL 
Ah�r �n�aat�  : 32.500.000.000 TL 
Toplam  : 235.617.000.000 TL 

Bu kredilerin tamam� kulland�r�lm�� olup, 
proje devam etmektedir. 

 
 

2- VEZ�RKÖPRÜ GÖL BELDES� 
TARIMSAL KALKINMA KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu :Yat�r�m Program� Kapsam�nda 
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba� (50X4 ) 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi  : 2001 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 09.01.2002 
- Irk�    : Holstein 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r �n�aatlar�  : 32.050.000.000 TL 
��letme Binas�  :  38.374.131.000 TL 
Canl� Demirba� : 185.000.000.000 TL 
Toplam  : 255.424.131.000 TL 

Bu kredilerin tamam� kulland�r�lm�� olup, 
proje devam etmektedir. 

 
 
 
 

3- BAFRA �LÇES�; ALTINAY, HARIZ, 
��R�NKÖY, KEL�KLER, 
K.KAVAKPINARI, HÜSEY�NBEYL� VE 
KU�ÇULAR TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu :Yat�r�m Program� Kapsam�nda 
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba� (50X4 ) 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi  : 2002 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 06.01.2003 
- Irk�    : Holstein 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r �n�aat�   : 38.205.450.150 TL 
��letme Binas�  : 86.769.549.850 TL 
Canl� Demirba� : 272.400.000.000 TL 
��letme Kredisi : 80.000.000.000 TL 
Toplam  : 477.375.000.000 TL 

Bu kredilerin tamam� kulland�r�lm�� olup, 
proje devam etmektedir. 

 
 

4- ALAÇAM �LÇES� HAB�LL�, DOYRAN, 
ZEYT�N, TA�KEL�K VE YEN�KÖY 
TARIMSAL KALKINMA KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu :Yat�r�m Program� Kapsam�nda 
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba� (50X4 ) 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi : 2004 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 30.09.2004 
- Irk�    : Holstein 
- Kredi Tahsisi 
��letme Binas�  : 104.813.000.000 TL 
Canl� Demirba�  : 460.000.000.000 TL 
Toplam   : 564.813.000.000 TL 

Canl� demirba� al�m� için 
460.000.000.000 TL ve ��letme Binas� �n�aat� 
ve Makine Ekipman için tahsis edilen krediden 
64.971.308.000 TL’lik bölümü olmak üzere 
bugüne kadar toplam 524.971.308.000 TL 
kulland�r�lm��t�r. 

 
 

5- HAVZA �LÇES� ÇAYIRÖZÜ, HACIDEDE 
VE �EYHSAF� TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu : Yat�r�m Projesi Kapsam�nda 
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba� (50X4) 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i Projesi 
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- Programa Al�nma Tarihi  : 2004 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 19.01.2005 
- Irk�    : Holstein 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r Kredisi  : 28.250.000.000 TL 
Canl� Demirba�  : 438.800.000.000 TL 
��letme Binas�  : 104.813.000.000 TL 
Toplam  : 571.863.000.000 TL 

Ah�r kredisi olarak 28.250.000.000 TL 
ve canl� demirba� al�m� için 438.800.000.000 
TL olmak üzere bugüne kadar toplam 
467.050.000.000 TL kulland�r�lm��t�r. 

 

 
 
6- HAVZA �LÇES� G�D�RL� KÖYÜ 

TARIMSAL KALKINMA KOOPERAT�F� 
 

- Proje Konusu :K�rsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi kapsam�nda 200 ba� (100X2) Süt 
S���rc�l��� Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi  : 2004 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 17.01.2005 
- Irk�    : Simental 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r Kredisi : 223.750.000.000 TL 
��letme Binas� : 101.133.000.000 TL 
Canl� Demirba� : 555.000.000.000 TL 
��letme Sermayesi : 50.000.000.000 TL 
Toplam : 929.883.000.000 TL 

Ah�r kredisi olarak 223.750.000.000 TL, 
canl� demirba� al�m� için 555.000.000.000 TL 
ve i�letme binas� ve alet ekipman gideri 
olarak 45.071.307.722 TL olmak üzere 
bugüne kadar toplam 823.821.307.722 TL 
kulland�r�lm��t�r. 

 
7-  MERKEZ YUKARIAVDAN,ÇEL�KALAN 

VE GÜRGENDA� KÖYLER� TARIMSAL 
KALKINMA KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu : K�rsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi kapsam�nda 156 ba� (78X2) Süt 
S���rc�l��� Projesi 

- Programa Al�nma Tarihi  : 2004 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : 15.02.2005 
- Irk�    : Holstein 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r Kredisi  : 193.750.000.000 TL 
��letme Binas�  : 111.953.000.000 TL 
Canl� Demirba� : 324.324.000.000 TL 
Toplam  : 630.027.000.000 TL 
 Ah�r Kredisi olarak 162.500.000.000 
TL Canl� Demirba� al�m� için 324.324.000.000 
TL  olmak üzere bugüne kadar toplam 
486.824.000.000 TL kulland�r�lm��t�r. 

 
8- VEZ�RKÖPRÜ KU�ÇULAR VE KOVALI 

KÖYLER� TARIMSAL KALKINMA  
KOOPERAT�F� 

 
- Proje Konusu :K�rsal Alanda Sosyal Destek 
Projesi kapsam�nda 106 ba� (53X2) Süt 
S���rc�l��� Projesi 
- Programa Al�nma Tarihi  : 2004 
- Hayvanlar�n Teslim Tarihi : �hale henüz 
yap�lmad�. 
- Irk�    : Montofon 
- Kredi Tahsisi 
Ah�r Kredisi  : 143.750.000.000 TL 
��letme Binas�  :   93.716.000.000 TL 
Toplam : 237.466.000.000 TL 
Bugüne kadar kredi kulland�r�lmam��t�r. 

 
2005 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE 
PROGRAMA ALINAN KOOPERAT�FLER 

 
a) K�rsal Alanda Sosyal Destek Projesi   

- Tekkeköy A�a��çinik Tar�msal Kalk�nma 
Kooperatifi; (80 Aile/2 Ba�) 200 Ba� Süt 
S���rc�l���, 

- Sal�pazar� Tepealt� ve Dikencik Köyleri 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi; (100 Aile/2 
Ba�) 200 Ba� Süt S���rc�l���, 

- Bafra Alt�nay, Har�z, �irinköy, Kelikler, 
K.kavakp�nar�, Hüseyinbeyli ve Ku�çular 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi; (120 Aile/2 
Ba�) 240 Ba� Süt S���rc�l���, 

 
b) Yat�r�m Program�ndan Gerçekle�ecekler 

- Merkez Kurupelit ve Alt�nkum Beldeleri ile 
Aksu ve Yukar� Aksu Köyleri Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba�) 200 
Ba� Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i, 
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- Vezirköprü Bahçekonak Köyü Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba�) 200 
Ba� Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i, 

- Havza �eyhkoyun, Sivrikese, Il�ca, 
Kocao�lu, Aslançay�r, Mesudiye ve 
Ya�basan Köyleri Tar�msal Kalk�nma 
Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba�) 200 Ba� 
Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i, 

 

 
 
 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 
Ülkemizde, tar�msal kalk�nma 

kooperatifçili�i konusunda son y�llarda Devlet 
taraf�ndan verilen destek nedeniyle bir 
hareketlenme olmu�tur. Proje uygulanan 
kooperatif bölgelerinde kültür �rk� hayvan 
say�s�n�n artt���, süt verim ve kalitesinin 
yükseldi�i; dolay�s�yla küçük aile 
i�letmelerinin gelir seviyeleri yükselerek 
ya�am standartlar�n�n artt��� gözlenmektedir. 
Genel olarak Bölgemizde tar�msal amaçl� 
kooperatifçilikte kar��la��lan sorunlar� �öyle 
s�ralayabiliriz: 

-Tar�msal Kalk�nma Kooperatiflerinde 
ortaklar mülkiyetinde süt s���rc�l��� proje 
uygulamalar�nda en önemli faktör olan yem 
bitkileri ekili�lerinin yeterli düzeyde 
yap�lmad��� görülmü�tür. Süt hayvanc�l���nda 
en önemli etkenlerden biri süt olu�umunu 
sa�layan protein, yo�un olarak yem 
bitkilerinde bulunmaktad�r. Bu nedenle proje 
uygulanacak kooperatiflerde yem bitkileri 
ekili�lerini art�rmak için daha fazla çal��mak 
gerekmektedir. 

-Bölgemizde, özellikle k�rsal kesimde 
ya�ayan insan�m�z, ortak ç�karlar noktas�nda 
bir araya gelmede çok ba�ar�l� olamam��t�r.  

-Son y�llarda Devlet yard�mlar� 
artt���ndan Kooperatif kurulu�lar� için 
müracaatlar artm��t�r. Kooperatiflerin faaliyet 
alan�na giren tüketim mallar� ihtiyaçlar� ile, 
gübre, tohum, ilaç, mazot vs girdilerin temini, 
tar�msal ürünlerin pazarlanmas� ve hayvanc�l�k 
projelerinin uygulanmas� kooperatiflerin 
faaliyet alan�na girmektedir. �u anda kurulan 
veya kurma giri�iminde bulunulan  
kooperatifler sadece hayvanc�l�k projesi 
uygulamak için te�ebbüs etmektedirler. 
Kooperatiflerin faaliyet alanlar� çiftçilere daha 
iyi anlat�lmal�, sadece proje uygulamak için 
kooperatif kurulmas�n�n yanl�� oldu�u 
bilinmelidir. Bu konularda da e�itimler devam 
etmektedir.  

-Kooperatifçilik bilincinin tam olarak 
yerle�medi�inden bu konuda e�itimlere a��rl�k 
verilmektedir. 

-Kooperatif ortaklar�n�n borçlanma 
sözle�mesindeki hükümlere riayeti. Proje 
uygulanan kooperatiflerde ortaklar�n proje 
süresince köyde oturmalar�, üretti�i ürünleri 
kooperatife teslim etmeleri, ald��� hayvanlar� 
satamayaca��, kredilerin geri ödemelerinde 
vadesinde ödenmesi gerekti�i konular�nda  
çiftçilerin duyars�z davranmalar�. Bu 
konularda çiftçilerin e�itimleri yo�un olarak 
devam etmektedir. Hayvanc�l�k projesi 
uygulayan kooperatiflerde projenin ba�ar�ya 
ula�mas� için e�itim, hayvan kontrolü ve 
takibinin önemi büyüktür. E�itim, hayvan 
izleme ve takibi Ziraat Mühendisi (Zooteknist) 
ve Veteriner Hekimler taraf�ndan titizlikle 
yap�lmal�d�r. 

-Hayvan bak�m� ve besleme konular�nda 
çiftçilerin yetersiz olu�u. Bu konularda 
e�itimler proje uygulayan kooperatiflerde 
periyodik olarak devam etmektedir. 

-Tüm bu problemlerin alt�nda 
köycülükten kurtulup üreticili�e geçi� 
bilincinin olmamas� yatmaktad�r. Meslek 
kazand�rma bilincinin yerle�mesi için 
e�itimlere a��rl�k verilmekte, bu e�itimlerin 
sürekli olmas� sa�lanmal�d�r. 

 
 
 
 
 
 

Cesaretin bitti�i 
yerde esaret ba�lar. 
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TARIM ��LETMELER�NDEK� 
YAPISAL SORUNLAR VE ARAZ� 

TOPLULA�TIRMASI 
 

Dr. Gülen ÖZYAZICI 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Köy Hizmetleri Samsun Ara�t�rma Enstitüsü 
 
 Toprak tar�msal üretim için önemli bir 
girdi ve ko�ul durumundad�r. Tar�m arazileri 
nüfusa orant�l� olarak artt�r�lamad���ndan 
birim alandan al�nan verimi artt�rma yollar� 
aranmaktad�r. Ülkemizde son y�llarda 
mekanizasyon, hibrit tohum ve kimyasal 
gübre kullan�m�, sulama olanaklar�, ilaçl� 
mücadele gibi tar�m tekni�i yönünden 
gösterilen çabalar verimi henüz istenilen 
seviyeye ula�t�ramam��t�r. Bu durum tar�m 
i�letmelerinin esas sorunu olan yap�sal 
bozukluklar�n iyile�tirilmeden di�er önlemlerin 
al�nmas�n�n yeterli olmad���n�n önemli 
göstergesidir. 
 Türkiye nüfusunun yar�ya yak�n 
bölümü tar�m kesimindedir. Artan tar�msal 
nüfusun öteki kesimlere aktar�lamayan büyük 
bir bölümü, mevcut tar�m topraklar�ndan 
yararlanma durumundad�r. Bu ise i�letmelerin 
giderek küçülmesi demektir ki, bu durum 
tar�msal yeniliklerin uygulanmas�n� 
güçle�tirmektedir. 
 

 
 

1. Tar�m ��letmelerinde Toprak 
Parçalanmas� ve Nedenleri 

 Türkiye’de tar�msal nüfusun art�� h�z�, 
toplam nüfusun art�� h�z�ndan daha yüksektir. 
Buna kar��n tar�m topraklar�n�n geni�li�i ayn� 

ölçüde artmamaktad�r. Artan nüfusun yine 
tar�mda kalmas� nedeniyle tar�m topraklar� 
üzerindeki nüfus bask�s� da giderek 
artmaktad�r. Tar�msal nüfus için üzerinde 
tar�m yap�lan toprak daha da önem 
kazanmakta ve toprak mülkiyeti ön plana 
ç�kmaktad�r. Böylece tar�m i�letmeleri giderek 
daha fazla parçalanmaktad�r. 
 Miras yasalar� (Türk Medeni Kanunu, 
Madde 598) her ne kadar tar�m topraklar�n�n 
bölünmezli�ini öngörmekte ise de, 
uygulamalarda, aile reisinin ölümü halinde 
topraklar çocuklar� aras�nda yasal haklar� 
oran�nda parçalanarak payla��lmaktad�r. 
 Türkiye’de tar�m i�letmelerinin al�m-
sat�m� konusunda herhangi bir yasal denetim 
de bulunmamaktad�r. Topraklar�n 
parçalanarak sat�lmas�nda i�letme büyüklü�ü 
aç�s�ndan yasal bir s�n�r olmad��� için toprak 
sahibinin iste�ine ba�l�d�r. Böylece tar�msal 
i�letmeler ya parçalanmakta ya da ba�ka 
parçalar�n eklenmesi ile parçal� olarak 
büyümektedir (Ercan, 1970). 
 Sermaye veya i�gücü s�k�nt�s� 
içerisinde bulunan tar�m i�letmelerinden bir 
bölümü arazilerin tümünü i�leyemedikleri için, 
bir bölümünü kirac�l�k veya ortakç�l�k yoluyla 
i�letmektedirler. Bu durum, arazilerin 
kullanma yönünden parçalanmas�na neden 
olmaktad�r. Ayr�ca kentlerde oturup köydeki 
arazilerin bir bölümünü veya tamam�n� kirac� 
veya ortakç�ya verenler de parçalanmada 
etkendirler (Almus, 1999). Devlet yurt 
d���ndan göç edenlerle, yurt içindeki topraks�z 
veya topra�� yetersiz çiftçilere �imdi iptal 
edilmi� bulunan 4753 say�l� “Çiftçiyi 
Toprakland�rma Kanunu” gere�ince toprak 
da��tm��t�r. Ancak bu da��t�m hazine 
arazilerinin parçalanmas�na neden oldu�u 
gibi, topra�� yetersiz çiftçilere verilen yeni 
parseller i�letmelerin parçalanma oran�n� 
art�ran bir etken olmu�tur. 
 
Tablo.1 1991 y�l� Türkiye tar�m i�letmelerinde 
arazi parçal�l�k durumu (%) (Almus,1999). 

��letme say�s� Arazi parça say�s� ��letmelerde 
Arazi Parça 

Say�s� 1000 
Adet % 1000 

Adet % 

1-3 1716 43.2 3383 15.7 
4-5 904 22.8 4049 18.7 
6-9 759 19.2 5365 24.8 

10- + 587 14.8 8804 40.8 
Toplam 3966 100.00 21601 100.00 
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Tablo 2. 2001 tar�m say�m�na göre arazi 
parçal�l�k durumu (%) 

��letme say�s� Arazi parça say�s� ��letmelerde 
Arazi Parça 

Say�s� 
1000 
adet 

% 1000 
adet 

% 

1 588 19.5 588 4.8 
2-5 1734 57.4 5444 44.2 
6-9 485 16.1 3450 28.0 
9 + 214 7.0 2839 23.0 

TOPLAM 3021 100.00 12321 100.00 

Kaynak : www.die.gov.tr 
 

Türkiye’de tar�m i�letmelerinin 
parçal�l�k durumu çe�itli y�llara ait tar�m 
say�mlar� itibariyle incelendi�inde, 1980 
y�l�nda arazi parça say�s� 23 milyon iken 1991 
y�l�nda bu say� 21 milyon 600 bin’e 
dü�mü�tür. 2001 tar�m say�m�nda ise arazi 
parça say�s� 12 milyon 321 bin’e dü�mü�tür. 
  
Tablo 3. Karadeniz Bölgesi tar�m 
i�letmelerinde arazi parçal�l�k durumu (%) 

��letme say�s� Arazi parça say�s� ��letmelerde 
Arazi Parça 

Say�s� 1000 adet % 1000 adet % 
1 90 16.6 90  4.0 
2-5 316 58.4 1016 44.6 
6-9 97 18.0 691 30.3 
9 + 38   7.0 482 21.1 
TOPLAM 541 100.00 2279 100.00 

 
 Karadeniz Bölgesinde tar�m 
i�letmelerinin %4’ü tek parselden olu�urken, 
yakla��k %52’si 6-9 ve daha fazla parçadan 
olu�makta olup, 50 dekardan küçük 
i�letmelerin oran� %85.2 dir.  Bu oran di�er  
tar�m bölgelerine göre oldukça yüksektir.  
 
Tablo.4 Tar�msal i�letme büyüklü�üne göre 
i�letme say�s� ve i�letmelerin tasarrufunda 
bulunan arazi 

��letme Geni�li�i 
(da) 

��letme say�s� Arazi (da) 

5 den az 5.88 0.26 
5-9 9.61 1.06 

10-19 17.86 4.00 
20-49 31.46 16.02 
50-99 18.54 20.68 

100-199 10.83 23.81 
200-499 5.09 22.83 
500-999 0.58 6.09 

1000-2499 0.15 2.97 
2500-4999 0.01 0.38 

5000+ 0.00 1.91 

 
Türkiye’de tar�msal i�letmelerin 1991 

tar�m say�m�nda %32.13’ü, 2001 tar�m 
say�m�nda ise %31.46’s�  20-49 i�letme 
büyüklü�ü grubunda yo�unla�m��t�r. 2001 y�l� 

tar�m say�m� sonucuna göre 50 dekardan 
küçük ve 500 dekardan büyük i�letmelerin 
hem say� ve hem de arazi miktar�nda oransal 
olarak azalma, 50-499 dekar arazisi olan 
i�letme grubunda ise her iki de�er aç�s�ndan 
bir art�� görülmü�tür. Bu de�erler hem 
tar�msal i�letme say�s� hem de i�letmelerin 
tasarrufunda bulunan arazi aç�s�ndan 
Türkiye’de tar�msal i�letmelerin orta büyüklük 
grubunda yo�unla�ma e�iliminde oldu�unu 
göstermektedir. 

 

 
 
2. Arazi Parçalanma Sak�ncalar� 
Tar�m i�letmelerinin sahip oldu�u 

arazilerin parçalanmas� tar�msal i�letme 
verimlili�i ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki 
de bulunur. Tarla tar�m�nda parsel s�n�r�na 
yakla�amamaktan dolay� s�n�ra paralel 25-30 
cm geni�li�indeki bir toprak �eridinin 
ekilemedi�i bilinmektedir. Bu durumda bir 
k�s�m arazinin bo� kalmas� ve buna ba�l� 
olarak üretim kayb� söz konusu olmaktad�r. 

Parçalar�n da��n�k ve say�s�n�n çok 
olmas�ndan dolay�, i�letme merkezinden 
parçalara ve parçalar aras�nda gidi�-geli� için 
daha fazla zamana gerek duyulmakta, 
i�gücünün denetimi ise imkans�z olmaktad�r. 
Bu konuda yap�lan bir ara�t�rmaya göre, her 
500 metrelik uzakl�k için i�letme masraflar�, 
i�gücü ve çekigücü bak�m�ndan %5, gübre 
ta��mac�l��� aç�s�ndan %20-30 ve ürünlerin 
ta��mac�l��� aç�s�ndan da %15-32 düzeyinde 
art�� göstermektedir (Oktay ve Y�ld�r�m, 
1992). 
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Tar�msal i�letmenin parça say�s� 
artt�kça, i�letme merkezine uzak ve küçük 
olan parçalar göz ard� edilerek bo� 
b�rak�labilmektedir. Bu durum daha çok 
ula��m olanaklar�n�n uygun olmad��� yerlerde 
ve çok küçülmü� parçalar için geçerli olmakta, 
böylece tar�msal üretimde kullan�lmayan 
alanda bir art�� olmaktad�r.  

Parça say�s� fazla olan i�letmelerde 
ekim nöbeti  planlamas�, parçalar üzerindeki 
denetim yetersizli�inden dolay� 
zorla�maktad�r. Küçük ve da��n�k parçal� 
i�letmelerde tar�msal yeniliklerin 
benimsenmesi ve modern teknolojilerin 
uygulanmas� da zorla�maktad�r. Ula��m� 
kom�u i�letme üzerinden yap�lan  bir i�letme 
parças� üzerinde, yeti�tirilecek ürünün kom�u 
i�letme ile ekim, sulama, hasad zaman� gibi 
konularda uyum içinde bulunmas� 
gerekti�inden i�letmenin farkl� bir ürünü 
yeti�tirmesi olanak d��� bulunmaktad�r.  

K�rsal alanda arazi mülkiyeti çok de�er 
verilen bir olgu olarak kabul edilir. Bu itibarla 
varisler aras�ndaki mülkiyet anla�mazl�klar� ve 
üreticiler aras�ndaki yol, su ve s�n�r 
anla�mazl�klar� sosyal ili�kilerin bozulmas�nda 
ba�l�ca etkenler olarak gösterilmektedir 
(Akçay ve Ang�n, 1989). Çiçek (1996), arazi 
toplula�t�rmas�n�n sosyal yararlar�n�n 
ekonomik yararlar�ndan daha fazla oldu�unu 
bildirmektedir. Yine ayn� ara�t�rmac�, Tokat 
ilinde  toplula�t�rma yap�lan ve yap�lmayan iki 
farkl� bölgede yapt��� çal��man�n sonucuna 
göre, toplula�t�rma yap�lan bölgedeki 
üreticilerin %89.74’ü toplula�t�rman�n 
kendileri için yol imkan� sa�lad���n�, %82.05’i 
daha iyi sulama imkan�na kavu�tuklar�n� ve su 
anla�mazl�klar�n�n sona erdi�ini, %41.03’ü ise 
s�n�r anla�mazl�klar�n�n sona erdi�ini 
belirtmektedir. 

Ülkemizde özellikle entansif tar�m 
yap�lan alanlarda parsellerin de�i�ik türde 
materyalle etraf�n�n çevrilmesine çal���lmakta, 
parselleri da��n�k ve küçük olan i�letmelerde 
kenar uzunluklar�n�n fazla olu�u nedeniyle 
koruma materyalinin miktar� da fazla 
olmaktad�r. Konya-Çumra-Kark�n’da yap�lan 
bir ara�t�rmaya göre, toplula�t�rma sonras� 
parsel s�n�rlar�n�n çevrilmesinde kullan�lan 
materyalde %62-77 aras�nda bir azalma 
olabilece�i hesaplanm��t�r. 

3. Arazi Toplula�t�rmas� 
Tar�msal yap�da yukar�da belirtilen bu 

bozukluklar� gidermek için en uygun yöntem 
arazi toplula�t�rma çal��malar�d�r. Bu nedenle 
arazi toplula�t�rmas� ilk planda tar�m�n 
geli�tirilmesi için bir önlem olup, tar�msal 
üretimin artt�r�lmas�, kalitenin yükseltilmesi, 
i�gücünün ekonomik duruma getirilmesi ve 
tar�m i�letmelerinin net gelirinin yükseltilmesi 
için gerekli ko�ullar� sa�lamakt�r (Kaleli,1999). 
Bu amaçlara ula�abilmek için parseller yeterli 
bir yol a��na kavu�turulmakta, da��n�k 
parseller düzgün ve büyük parseller biçiminde 
toplula�t�r�lmaktad�r. 

 

 
 
Yasalara dayal� toplula�t�rma 

çal��malar�na, Almanya 1791, �sviçre 1814, 
Fransa 1918 ve Hollanda 1924 y�l�nda 
ba�lam��lard�r (Ayd�n ve ark., 2001). 
Ülkemizde ise ilk toplula�t�rma çal��mas� 1961 
y�l�nda Konya ili Çumra �lçesi Kark�n Köyünde 
yap�lm��t�r . 1964 y�l�nda DPT ve Birle�mi� 
Milletler G�da ve Tar�m te�kilat� (FAO)’n�n 
Antalya’da mü�tereken yürüttükleri proje 
içinde “Arazi Toplula�t�rma” çal��malar� yer 
alm��t�r. 1967 y�l�nda Manisa ve �zmir illerine 
ba�l� Salihli, Turgutlu, Manisa ve Menemen 
ovalar�nda sulaman�n geli�tirilmesi ve tar�msal 
üretimin artt�r�lmas� amac�yla geni� ölçüde 
çal��malara ba�lanm��t�r. 1983 y�l�nda kabul 
edilen 3083 say�l� “Sulama Alanlar�nda Arazi 
Düzenlemesine Dair Tar�m Reformu Kanunu” 
ile arazi toplula�t�rmas� i�lemleri yasal 
dayana�a kavu�mu�tur (Ball�,1993). 

Türkiye’de arazi toplula�t�rma projeleri 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���na ba�l� Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlü�ü ile Tar�m 
Reformu Genel Müdürlü�ü taraf�ndan 
yap�lmaktad�r. Türkiye genelinde reform 
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bölgeleri d���ndaki uygulama KHGM’ce tarla içi 
geli�tirme hizmetleri ile birlikte 
uygulanmaktad�r. Tar�m Reformu Genel 
Müdürlü�ü uygulamalar� yaln�z reform 
bölgelerinde yap�lmaktad�r. Reform 
bölgelerinde yap�lan toplula�t�rman�n en 
önemli özelli�i toplula�t�rma ile birlikte gerekli 
tüm fiziksel tesisler yap�l�rken küçük 
i�letmelerin büyütülmesi ve toplula�t�rmadan 
sonra yeniden bölünmenin önlenmesi yasal 
olarak güvence alt�na al�nmaktad�r. 

 

 
 
�ki ayr� devlet kurulu�u taraf�ndan iki 

ayr� yasal dayanakla yürütülmekte olan arazi 
toplula�t�rma çal��malar� günümüze kadar 332 
bin ha (KHGM), 137 bin ha (Toprak Reformu 
Genel Müdürlü�ü) taraf�ndan olmak üzere 
toplam 469 bin ha alanda tamamlanabilmi�tir. 
Buna göre 1961 y�l�nda ba�layan 
toplula�t�rma çal��malar�yla sulamaya aç�lan 
toplam 4.7 milyon ha alan�n %9.97’lik 
k�sm�nda arazi toplula�t�rmas� yap�labilmi�tir 
ki bu oran geli�mi� bat� ülkelerinde %100 
olup, bu ülkelerin çok gerisinde kalm��t�r 
(Arslankurt, 2004). 

Sonuç olarak, k�t üretim 
kaynaklar�ndan olan topraktan daha iyi 
yararlanmak ve tar�msal yap�daki bozuklu�u 
gidermek için, arazi toplula�t�rma 
çal��malar�na h�zla devam edilmeli ve 
toplula�t�rma hizmetlerinin tek kurulu� 
taraf�ndan yürütülmesi ivedilikle 
sa�lanmal�d�r. 

Toplula�t�rma yasas�n�n olmay��� 
nedeniyle uygulamada problemler 

ya�anmaktad�r. Bu nedenle toplula�t�rman�n 
amaçlar�na uygun hükümleri içeren bir 
yasan�n en k�sa zamanda ç�kmas�na 
gereksinim vard�r. Ayr�ca toplula�t�rman�n 
sonuçlar�n�n korunmas�, miras yoluyla  toprak 
parçalanmas�n�n önlenmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yap�lmas� gerekmektedir. 

Toplula�t�rma projelerinden istenilen 
ba�ar�n�n sa�lanabilmesi için yay�m kurulu�lar� 
ile koordineli çal��man�n yürütülmesi 
gerekmektedir. Toplula�t�rma konusunda 
çiftçilerin bilinçlendirilmesi için her türlü kitle 
ileti�im araçlar�ndan yararlan�lmal�, 
toplula�t�rman�n tamamlanm�� oldu�u 
bölgelere çiftçiler gruplar halinde götürülerek 
bilgilendirilmeleri sa�lanmal�d�r. 
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SAMSUN �L KONTROL 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜ�Ü 

 
Osman AYDIN 

G�da Yüksek Mühendisi 
Müdür 

 
 Halk�m�za g�da kodeksine uygun 
kaliteli ve güvenilir ürünlerin sunulmas� 
yan�nda, bu ürünlerimizi ihraç edece�imiz 
ülkelerin mevzuatlar�na uygun kaliteli ürünler 
olarak sunmak, devletin ve g�da sanayinin 
temel amac� olmal�d�r. Y�l�n her gününü g�da 
tüketerek geçirmek zorunda olan insanlar, 
sofraya getirilen her g�dan�n laboratuarlarda 
analiz yapt�rd�ktan sonra güvenilir olarak 
tüketmek hakk�na sahiptir. Di�er bir ifade ile 
elimizi uzatt���m�z her g�dan�n da güvenilir 
olmas�n� beklemek hepimizin en do�al 
hakk�d�r. ��te bu hakk�n, g�da tüketen herkese 
ula�abilmesi ise ancak g�da kontrol hizmetleri 
zincirinin sa�lam olmas�na ba�l�d�r. 
 Bakanl���m�za ba�l� �l Kontrol 
laboratuarlar�n�n temel amac�, insan sa�l���n� 
do�rudan ilgilendiren kontrol hizmetlerini 
günümüz �artlar�na uygun metotlarla etkin bir 
�ekilde yaparak, insanlar�m�z�n sa�l�kl� 
beslenmesine ve ülke ekonomisine büyük 
katk�lar sa�lamakt�r. 
 Bakanl���m�z g�da kontrol hizmetleri 
zincirinin önemli bir halkas�n� olu�turan 
Samsun  �l Kontrol Laboratuar Müdürlü�ümüz 
1983 y�l�nda bölgesindeki 11 ilin her türlü 
tohumlar�n laboratuar analizlerini yapmak 
üzere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon 
laboratuar� olarak kurulmu� olup; 1986 
y�l�ndan itibaren Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü’ne ba�l� �l Kontrol Laboratuar 
Müdürlü�ü olarak yeniden düzenlenmi�; daha 
sonra 1995 y�l�nda ise bugün ki konumu olan 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlü�üne do�rudan ba�l� 
bir Müdürlük haline dönü�türülmü�tür. 
 
 Misyonumuz 
 -Tüketicilere kaliteli ve güvenli g�da 
sa�lamak, tüketicinin ya�am kalitesini 
yükseltmek, bu durumu sürdürülebilir k�lmak. 
 -�ç ve d�� pazarda ülke itibar�n� 
korumak ve Türkiye’ye güvenli g�da 
tedarikçisi pozisyonu sa�lamak. 

 -Mevzuat ve kontrol uygulamalar�m�z� 
dinamik, kendini yenileyebilir ve uyumlu halde 
tutmak. 
 

 
 
 Vizyonumuz 
 -G�da güvenli�i ve kontrolü 
konusunda, e�itimli ve uzman personel ile 
geçerli metot ve cihazlar kullan�larak do�ru ve 
güvenilir olarak uluslar aras� entegrasyonlara 
uyumlu olmak. 
 Bakanl���m�z ve Avrupa Birli�i’nin 
i�birli�i ile yürütülen ve finansman anla�mas� 
imzalanan “G�da Denetim Hizmetlerinin 
Geli�tirilmesi Projesi” kapsam�nda Samsun 
�l Kontrol laboratuar�, alet-ekipman ve cihaz 
yönünden güçlendirilerek laboratuar 
elemanlar�n�n e�itimleri gerçekle�tirilmi� olup, 
yine bu proje kapsam�nda network 
sistemine 2005 y�l�nda ba�lanacakt�r. 
 Böylece laboratuar�m�z bölgemize ve 
Ülkemize daha güçlü bir �ekilde hizmet 
verecek hale getirilerek y�llard�r sürdürdü�ü  
laboratuar hizmetlerini deneyimli ve e�itimli 
personel ile kalibrasyon ve performans 
testlerinin yap�ld��� güvenilir cihazlar ile ve 
uluslararas� geçerlili�i olan validasyon 
çal��malar� yap�lm�� metotlarla hizmet 
vermektedir. 
 Samsun �l Kontrol Laboratuar 
Müdürlü�ü olarak her alanda ya�anmakta 
olan de�i�imin d���nda kalmamak ve bu 
alanda olu�turaca��m�z ba�ar�l� örnekle Kamu 
için de�i�imin ve geli�imin odak noktas� olmak 
istedik. Bu amaçla Kalite Güvence 
Sisteminin kurulmas� ve Toplam Kalite 
Yönetimi Felsefesini esas alan �� 
Mükemmelli�i Modeli do�rultusunda tüm 
çal��malar�m�z� gözden geçirmeyi amaçlad�k. 
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Hizmette kaliteyi yükseltebilmenin ve sürekli 
geli�imin ancak bu sistem dahilinde 
gerçekle�ebilece�inin bilincinde olan 
Müdürlü�ümüz bu amaçla TS-EN-ISO 
17025 Standard� çal��malar�n� bünyesinde 
ba�latm��t�r. 
 Bu amaç do�rultusunda Genel 
Müdürlü�ümüz ve AB’nin deste�i ile 
Akreditasyon çal��malar�n� h�zland�rarak 
ba�vuru dosyam�z� Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK)’a vererek 2005 y�l� içerisinde 
Yurtd���ndan denetmenlerin gelmesiyle 
akreditasyonu tamamlamay� hedeflemekteyiz. 
 Kalite Güvence Sistemi ve 
Akreditasyonun gere�i olarak son 3 y�ld�r 
ulusal ve uluslar aras� yeterlilik test ve deney 
programlar�na kat�larak alm�� oldu�umuz iyi 
sonuçlar�n hakl� gururunu ya�amaktay�z. 
 Hizmet konusu itibariyle ekmekten 
suya; deniz ürünlerinden hayvansal ürünlere; 
yiyeceklerden içeceklere; hayvan yemlerinden 
her türlü at�klara kadar geni� bir yelpazede 
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, katk�-
kal�nt� ve her türlü risk analizlerinin  
yap�ld��� bir kurum olan Müdürlü�ümüzün, 
Ülkemiz g�da sektöründe önemli bir role sahip 
oldu�u ortadad�r. Bunlara ilaveten tohumluk 
ve sertifikasyonda ise Ülkemizdeki 5 
laboratuardan biri olma özelli�ine sahiptir. 
 
 Görevlerimiz 
 Müdürlü�ümüz, tar�msal ham 
maddeye; de�i�ik haz�rlama, i�leme, 
muhafaza ve ambalajlama teknikleri 
uygulayarak, tar�msal üretim art��� ve dengeli 
beslenme için  güvence olu�turan g�da 
sanayimizin üretiminin kontrolü ve kalitesinin 
yükseltilmesi do�rultusunda yap�lan analiz 
çal��malar� ile sanayimizin modernizasyonu ve 
kapasite art�r�m� gayesinde önemli görev 
üstlenmi�tir. Bu kapsamda; 
 -441 say�l� Bakanl���m�z Te�kilat ve 
Görevleri hakk�ndaki kanun hükmünde 
kararname gere�i g�da numunelerinin 
muayene ve analizlerinin yap�lmas�, 
 -5179 say�l� G�dalar�n Üretimi-
Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun 
gere�i g�da numunelerinin muayene ve 
analizlerinin yap�lmas�, 
 -1734 say�l� Yem Kanunu ve bu 
kanuna dayal� yönetmelikler gere�i yem 

numunelerinin muayene ve analizlerinin 
yap�lmas�, 
 -1380 say�l� Su Ürünleri Kanunu ve 
bu kanuna dayal�  yönetmelikler gere�i su ve 
su ürünleri, içme ve kullanma sular� ve ayr�ca 
at�k su numunelerinin muayene ve 
analizlerinin yap�lmas� 
 -308 say�l� Tohumluklar�n Tescil, 
Kontrol ve Sertifikasyonu hakk�ndaki 
kanun ve bu kanuna dayal� yönetmelikler 
gere�i tohumluk numunelerinin analizlerinin 
yap�lmas�, tohumluk raporu ve tohumluk 
1sertifikas� düzenlenmesi, 

-�thalat ve ihracat numunelerinde 
mevzuat�na uygun muayene ve analizlerinin 
yap�lmas�, 

-G�da ve yem kontrol hizmetleri için 
gerekli olan analiz ve kriterler konusunda 
standartlara ve g�da kodeksine esas olacak 
çal��malar yap�lmas�, 

-Görev verilen projeler için gerekli 
analizlerin yap�lmas�, özel ve tüzel ki�i ve 
kurulu�lar�n ürün özelliklerinin tespiti amac�yla 
gönderdikleri g�da, yem, içme ve 
kullanma sular� ile at�k su numunelerinde 
istenilen muayene ve analizlerin yap�lmas�, 

- Stajyer ö�rencilere ve özel 
kurulu�lara konu ile ilgili personeline e�itim 
verilmesi �eklinde özetlenebilir. 

 
Personel Durumu 

 Müdürlü�ümüzde Müdür (G�da Yük. 
Müh.), �dari Müdür Yrd. (Ziraat Müh.), Teknik 
Müdür Yrd. (Kimyager), Mühendis (Ziraat, 
G�da, Çevre, Su Ürünleri) 25, Veteriner Hekim 
2, Biyolog 5, Kimyager 1, Teknisyen 15, 
Memur 2 ve ��çi 10 olmak üzere toplam 63 
personel görev yapmaktad�r. 
 

Ana Hizmet Birimler 
� Numune Kabul ve De�. �efli�i 
� Fiz.Analiz Lab. �efli�i 
� Mikrobiyoloji Lab. �efli�i 
� Mikotoksin Lab. �efli�i 
� Kat.Kal. Lab. �efli�i 
� Kimyasal An.Lab. �efli�i 
� Yem Analiz Lab. �efli�i 
� Toh.Kont ve Sertf.Lab. �efli�i 
 

Yard�mc� Hizmet Birimleri 
� �dari ve Mali ��ler �efli�i 
� Döner Sermaye Saymanl��� 
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SAMSUN �L� BÜYÜKBA� 
HAYVANCILI�I 

 
R�fat CO�KUN 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
Hayvan Sa�l��� �ube Müdürü 

 
Samsun, büyükba� hayvan varl��� 

aç�s�ndan Türkiye’de en fazla hayvana sahip 
4. il olmas�na ra�men hayvansal üretim 
aç�s�ndan oldukça geridir. 2004 y�l� 
rakamlar�na göre ilimizde 277.269 büyükba� 
hayvan mevcuttur. Say�sal fazlal��a ra�men 
üretimin dü�ük olmas�n�n ana nedenleri; 
� Dü�ük verimli �rklar�n hakim olmas� 
� �yi bir bak�m beslemenin olmamas� 
� Verililik esas�na dayal� i�letmecilik 

yap�lmamas�d�r. 
 
Büyükba� ve küçükba� hayvanc�l���n 

geli�memesinde di�er en büyük etken Mera 
alanlar�n�n az olmas�d�r. Mera alanlar� toplam 
alan�n sadece %5’ini kapsamaktad�r. 

Samsun’da hayvansal ürünleri i�leyen 
entegre bir tesis bulunmamaktad�r. �lde 
hayvan besicili�i a��rl�kl� olarak Kurban 
Bayram�nda Ankara, �stanbul gibi büyük 
illerde ihtiyac� kar��lamak üzere yap�lmaktad�r. 
Bahsi geçen illerdeki organizasyon eksikli�i ve 
talep istikrars�zl��� nedeniyle yeti�tirici büyük 
güçlüklerle kar�� kar��ya kalmaktad�r. 

Ürünlerinin Pazarlanmas�; �lde hayvan 
borsas� bulunmay�p Vezirköprü, Havza, 
Kavak, Asarc�k ve Toptepe olmak üzere 
toplam 5 adet ruhsatl� hayvan pazar� 
mevcuttur. Ayr�ca Çar�amba, Terme ve 
Alaçam �lçelerinde de Hayvan Pazar� 
Ruhsatland�rma çal��malar� devam 
etmektedir. 

Samsunda 1.200.000 ki�inin ya�ad��� ve 
y�lda ortalama 17.000.000 kg et üretildi�i 
kabul edildi�inde ki�i ba�� y�ll�k et tüketimi 14-
15 kg’d�r. Bu rakam AB ülkelerinde ortalama 
80 kg Almanya da 110 kg, Dünya ortalamas� 
24 kg, Türkiye ortalamas� 27 kg civar�ndad�r. 
Bu rakamlara göre Samsunda et tüketiminin 
%50 si ilimize d��ar�dan gelmekte veya kaçak 
kesimler yoluyla elde edilmektedir. 

Samsun ilinde canl� hayvan ve etin 
pazarlanmas�nda mevcut sorunlar�n 
giderilebilmesi için; entegre tesis kurulmas�, 

hayvan pazarlar�nda bar�nak, yem tedariki 
gibi alt yap� modernle�tirilmeli, arz talep 
durumu da göz önünde tutularak kalite 
baz�nda belirli bir standard� olu�turulacak 
borsaya dönü�türülmeli, pazarda mal�n� satan 
üretici paras�n� pe�in tahsil edebilmeli veya 
risk ortadan kald�r�lmal�d�r. 

�ldeki sanayiciler üreticilerden sütü 
köylerdeki süt toplama merkezleri kanal�yla 
veya süt toplama araçlar� ile toplamaktad�rlar. 
Süt toplama merkezleri genellikle il ve ilçe 
özel idarelerince finanse edilerek kurulmu� 
olup organizasyon eksikli�i mevcuttur. Mevcut 
büyük süt üreticilerinin ürettikleri sütü kendi 
vas�talar� ile bizzat kendilerinin pazarlad��� 
görülmü�tür. Sanayiciler ise köylerde 
yerle�imin da��n�k oldu�unu, köy yollar�n�n 
stabilize ve bozuk oldu�unu, bunun da süt 
toplama maliyetini yükseltti�ini, çevre illerde 
süt fiyat�n�n ayn� veya daha dü�ük oldu�unu 
ifade etmi�lerdir. Bunun yan�nda sanayiciler 
ilkbahar ve yaz aylar�nda süt üretiminin fazla 
oldu�unu, di�er zamanlarda süt tedarikinde 
güçlük çektiklerini belirtmi�lerdir. Köylerde 
üreticiler ürettikleri sütten peynir, yo�urt, 
tereya�� ve lor yapmakta ve öz tüketim 
fazlas�n� k�smen pazarlarda satarak 
de�erlendirmektedirler. 2004 y�l� içinde daha 
organize ve ekonomik süt toplanmas�, 
i�lenmesi ve pazarlanabilmesi yönünde 
çal��malar ba�lat�lm�� bu hususta belirli bir 
mesafe kat edilmi�tir. 

Sütün sanayiye ula�madan çi� olarak 
tüketiciye ula�t��� pazarlama zincirinde süt 
üreticisi–toplay�c�lar–sokak sütçüsü gibi 
arac�lar bulunmakta, ço�u zaman üretici ayn� 
sokak sütçüsü görevini de yerine 
getirmektedir. Sütün i�lenip çe�itli süt 
mamulleri olarak tüketiciye ula�t�r�ld��� 
durumda ise üreticiden ç�kan süt; toplay�c�–
sanayici–toptanc� ve perakendeciden olu�an 
bir pazarlama zinciri ile pazarlanmaktad�r. 

Samsun �li’nde süt pazarlamas�n�n 
geli�tirilmesi; i�letme ölçeklerinin artmas�na, 
üretimdeki mevsimsel farkl�l�klar�n 
azalmas�na, verimlili�in artt�r�lmas� ve yem 
maliyetinin dü�ürülmesine yönelik te�viklerin 
artt�r�lmas�na, süt toplama merkezlerinin 
yayg�nla�t�r�lmas� ve organizasyon eksikli�inin 
giderilmesine, süt ve süt ürünleri tüketiminin 
özendirilmesine, okul sütü uygulamas� ve 
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uygulamada fayda sa�layacak firmalar�n 
kampanyalara finansal destek sa�lamalar� süt 
ürünleri tesislerine finansal te�vik getirilmesi 
faydal� olacakt�r. 

Türkiye'de hayvanc�l�k i�letmelerinin 
sosyo-ekonomik yap�s� irdelendi�inde 
hayvansal üretimin k�rsal alanda genellikle 
bitkisel üretimle birlikte sürdürüldü�ü 
gözlenecektir. Bu durum günümüz ekonomi 
anlay���na ters dü�mektedir. D�E taraf�ndan 
yap�lan Genel Tar�m Say�m� sonuçlar�na göre 
Türkiye'de k�rsal kesimde mevcut 4.068.432 
i�letmenin %72.14'ü bitkisel ve hayvansal 
üretimi birlikte yapmakta, %24.43'ünde 
yaln�zca bitkisel üretim ve %3.43'ünde ise 
hayvansal üretim yap�lmaktad�r. Buradan da 
anla��laca�� üzere Türkiye'de hayvansal 
üretimde ihtisasla�ma ve ihtisasla�man�n 
i�letmelere sa�layaca�� avantajlardan 
yararlanma durumu söz konusu 
olmamaktad�r. 

Son y�llarda yo�unla�an bitkisel 
üretime te�vik çal��malar�n�n yan�nda 
hayvanc�l��a da te�viklerin artmas� ve süt 
ine�i projelerinin gerçekle�meye ba�lamas�yla 
ilimiz büyükba� hayvanc�l��� belirli bir ivme 
kazanm�� özellikle dam�zl�k süt s���rc�l���  
üretimi önem kazanmaya ba�lam��t�r. 

Türkiye’nin genelindeki i�letme yap�s� 
Samsunda da mevcuttur. Yaln�zca hayvanc�l�k 
yapan veya hayvanc�l�k + hayvanc�l�k için 
bitkisel üretim yapan i�letme hemen hemen 
yok gibidir. Ailelerin ihtiyac�na dönük 
hayvanc�l�k yayg�nd�r ve ortalama i�letme 
büyüklü�ü 3 hayvand�r. �htisasla�m�� i�letme 
hiç yok denebilir. Son Y�llarda yap�lan 
destekleme ödemeleri ile Yem bitkisi ekiminin 
te�vik edilmesi sa�lanarak büyükba� 
hayvanc�l���m�z�n geli�mesine h�z 
verilmektedir. 

Geçmi� y�llarda Karaköy Haras� 
vas�tas�yla geli�tirilen bölge hayvanc�l��� 
Özellikle son y�llar içerisinde genel hayvanc�l�k 
politikalar� nedeniyle geriye do�ru 
götürülmü�tür. Verimli ve her daim ye�il arazi 
yap�s�na ve meraya sahip Samsun’da 
hayvanlar�n otlayabilece�i mera b�rak�lmam��, 
yaln�zca ekim yap�lamayan mera kalitesi 
dü�ük alanlarda hayvanc�l�k yap�l�r hale 
getirilmi�tir. Mera �slah çal��malar�na h�z 

verilerek bu alanda da hayvanc�l��a h�z 
verilmesi sa�lanmal�d�r. 

�l ve �lçe merkezlerinde 2005 y�l� 
itibar�yla 18 Adet  üçüncü s�n�f 1 tane de �l 
Merkezinde birinci s�n�f ruhsatl� mezbahane 
olmak üzere toplam ondokuz ruhsatl� 
mezbaha  mevcuttur. 

�limizde bulunan pazarlar�n 
ruhsatland�r�lma çal��malar� devam 
etmektedir. Kavak, Toptepe, Havza, Asarc�k 
hayvan pazarlar� ruhsatland�r�lm�� ve 
faaliyetlerine devam etmektedir. Öncelikle 
Çar�amba Terme ve Alaçam olmak üzere  
Di�er pazarlar�n ruhsatland�rma çal��malar� 
devam etmektedir.  Halen aç�k bulunan 
pazarlar düzenli olarak Veteriner Hekimler 
taraf�ndan kontrol edilmektedir. 
 
2004 Y�l� Hayvan Hastal�klar� Mücadele 

Çal��malar� 
Ç�kan Hastal�k 
Mihrak Say�s� Hastal���n Ad� 

Koruyucu 
A�� Uyg. 

Sonuçlar� Faal Sönen 

�ap        B.Ba� 425.437 - 7 
              K.Ba� 37.515   
�nflivenza -   
�nf.Bron�it -   
�BND-EDS -   

Ergin 608 3  S���r 
Brucellozu  Genç 194   

Ergin 293  2 Koyun 
Brucellozu  Genç 98   

B.Ba� 55.429 - 16 
K.Ba� 5.297   �arbon    
T.T.    

S���r Tuberkülozisi - 1 - 
Kuduz 3.696  2 
Yan�kara 9.727   
Newcastle 42.823  1 
Av.Encephalom -   
Entero-toxemie 18.890   
Enf.Hep.Necrozan 3.887   
Koyun Keçi Çiçek 44.387 2 9 
Gumboro 1.872   
Tavuk Vebas� -  1 
Kulak Küpesi 150.000   
Varroa   5 
Sa�l�k Taramas� 960.000   

 
 
 
 
 
 
 

Ayinesi ��tir 
Ki�inin, Lafa 

Bak�lmaz. 
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Giri� 

 Dünyada üretilen m�s�r�n %27’si insan 
beslenmesinde, %73’ü ise hayvan yemi 
olarak kullan�lmaktad�r. Geli�mekte olan 
ülkelerde m�s�r�n kullan�m� hayvan 
beslenmesinde %46, insan beslenmesinde ve 
sanayi hammaddesi olarak  %54’dir. Geli�mi� 
ülkelerde ise bu oran hayvan beslenmesinde 
%90, insan beslenmesinde ve sanayi 
hammaddesi olarak  %10’dur. Dünyada insan 
beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin 
%11’i m�s�r bitkisinden sa�lanmaktad�r. Bu 
oran geli�mi� ülkelerde %4’e dü�erken, 
Meksika ve Orta Amerika gibi ülkelere %27’e 
kadar yükselmektedir.  

M�s�r�n endüstride kullan�m� di�er 
tah�llara göre artm��, gün geçtikçe de 
artmaktad�r. Bunun sebebi; birim alandan 
yüksek verim al�nmas�, yeti�tirme tekni�i, 
hasat, nakliye ve depolama gibi i�lemlerinin 
kolay olu�u ve sürekli geli�tirilme özelli�ine 
sahip olmas�d�r.  

M�s�r dünyada tah�llar içinde üretim 
aç�s�ndan bu�daydan sonra ikinci s�rada yer 
al�r,  bunu çeltik takip eder. Geli�mekte olan 
ülkeler içinde m�s�r Asya’da bu�day ve 
çeltikten sonra yer al�rken, Latin Amerika ve 
Afrika’da birinci s�rada yer al�r. M�s�r, hayvan 
yemi ve insan yiyece�i olarak çok de�i�ik 
alanlarda kullan�lan ve ülkemizde bu�day ve 
arpadan sonra en fazla üretilen bir hububat 
bitkisidir. Ülkemizde m�s�r�n geleneksel üretim 
alanlar� Karadeniz ve Güney Marmara bölgesi 
olarak bilinir. Ülkemizin hemen her yerinde 
yeti�tirilen m�s�r, yak�n zamana kadar yayg�n 
bir �ekilde sadece Karadeniz Bölgesinde 
yeti�tirilmekte iken 1980’li y�llardan itibaren 
özellikle Tar�m Bakanl��� taraf�ndan yürütülen 
II. ürün projesi ile güney bölgelerimizde 
yayg�nl�k kazanm��t�r. 
 

�klim ve Toprak �stekleri 
M�s�r tipik bir s�cak iklim tah�l�d�r. 

Minimum çimlenme s�cakl��� 9-100C olup, 

optimum çimlenme s�cakl��� 180C’nin 
üstündedir. En uygun büyüme s�cakl��� ise 25-
300C aras�ndad�r. 150C’nin alt�ndaki s�caklar ilk 
büyümeyi yava�latt���ndan verimde belirgin 
dü�ü�lere yol açar. 

M�s�r bitkisinin toprak seçicili�i fazla 
de�ildir.Uygun ve zaman�nda i�lenen ve 
gerekli bitki besin maddeleri verilen, de�i�ik tip 
topraklarda m�s�r ba�ar�yla yeti�tirilebilir. Ancak 
m�s�r en iyi geli�meyi ve en yüksek verimi, 
organik madde ve al�nabilir besin maddelerince 
zengin ve drenaj� havalanmas� iyi olan derin, 
s�cak, t�nl� topraklarda (pH 6-7 topraklar en 
uygundur) gösterir. 

Toprak Haz�rl��� 
M�s�r için toprak i�lemede dünyada 

de�i�ik yöntemler kullan�lmaktad�r.  Bunlar�n 
ba�l�calar�; geleneksel toprak i�leme (pulluk 
ile), an�z örtülü malç sistemi, ark aç�c�lar� 
kullan�larak yap�lan i�leme, minimum toprak 
i�leme ve toprak i�lemesiz yöntemlerdir.   

Ülkemizde m�s�r genel olarak 
geleneksel toprak i�leme metodu olan pullukla 
derin sürüm, gerekirse ikileme, diskaro ve 
t�rm�k kullan�larak yap�lmaktad�r. Ancak daha 
fazla güney bölgelerimizde uygulanan ikinci 
ürün  m�s�rda azalt�lm�� toprak i�leme metotlar� 
kullan�lmaktad�r. Bu yörelerde yap�lan yanl�� 
uygulamalardan birisi an�z�n yak�larak toprak 
i�lemesi yap�lmas�d�r. Bunun yerine an�z 
mibzerleri ile gölge tav�na sürümsüz ekim 
yap�lmas� yerle�tirilmelidir. Bir di�er uygulama 
Do�u ve Bat� Karadeniz Bölgelerinin yamaç 
arazilerinde uygulanan elle toprak i�leme 
�eklidir. Bu yörelerde ticari anlamda m�s�r 
üretimi yap�lmamaktad�r. Fazla i�gücüne ve 
toprak erozyonuna neden olan bu 
uygulamadan vazgeçilerek buralarda da 
sürümsüz ekim metotlar�n�n uygulanmas� 
gerekmektedir. 

 
Ekim Zaman� 

 M�s�r yazl�k olarak yeti�tirilen bir 
bitkidir. Ancak çok uzun bir ekim periyoduna 
sahiptir. M�s�r, fizyolojik oluma erme zaman�na 
kadar olan toplam s�cakl�k istekleri baz al�narak 
olum guruplar�na ayr�lm��t�r (FAO 200, FAO 
300 … FAO 700 gibi). Üretim yap�lacak yerin 
iklim �artlar�na göre ve yeti�tirilecek çe�idin 
FAO olgunluk gurubuna göre ekim zaman� 
bilinmelidir. Fideler ilkbahardaki donlardan 
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veya dü�ük s�cakl�klardan çok etkilenirler. 
Böyle �artlarda tarlada yeterli s�kl��� 
gerçekle�tirebilmek zor olur. Veya bitkiler zay�f 
dü�tü�ünden dolay� yabanc� ot kontrolü 
zorla��r. Bu bak�mdan ana üründe ekim 
zaman�n�n tespitinde en do�ru ölçüt toprak 
s�cakl���d�r. Tohum yata��ndaki s�cakl�k 
10�C’nin üstünde olmal�d�r. Karadeniz 
bölgesinde ekim, May�s ay� içinde yap�lmal�d�r. 
Ancak Güneydo�u Anadolu gibi s�cak 
bölgelerde ana ürünün uygun olmad��� ve II. 
ürün olarak erkenci çe�itlerle tar�m yap�lmas� 
gerekti�i tespit edilmi� olup, ekimin de Haziran 
ortalar�ndan Temmuz ba�lar�na kadar 
bitirilmesi gerekmektedir. �kinci ürün tane 
yeti�tiricili�inde olgunluk gurubuna göre 
seçilmi� olan çe�it mümkün oldu�u kadar 
erken ekilmelidir. Ya da bölgelere ve olgunluk 
guruplar�na göre yap�lan ara�t�rmalar sonucu 
belirlenmi� olan en son ekim tarihlerine 
bakarak ekim yap�lmal�d�r. 
 
 Ekim Derinli�i  
  Ekim derinli�i genel olarak 5-6 cm 
olmal�d�r. A��r topraklarda biraz daha yüzlek,  
hafif topraklarda biraz daha derin olabilir. Ekim 
mutlaka tavl� topra�a yap�lmal�d�r. Yap�lan 
ara�t�rmalar ya��� yetersiz ise sulama 
yap�ld�ktan sonra yap�lan ekimin, ekim 
yap�ld�ktan sonra yap�lan sulama i�lemine göre 
daha faydal� oldu�unu göstermi�tir. Tohumun 
toprakla temas�n� artt�rmak için merdane 
çekmek faydal� olmaktad�r. Bilhassa azalt�lm�� 
toprak i�leme veya sürümsüz ekimlerde bu 
i�lemin etkisi daha da önemli olmaktad�r. 
 

Bitki S�kl��� 
 M�s�rda verimi olu�turan en önemli 
unsur dekardan hasat edilen bitki say�s�d�r. 
Bitki s�kl���; çe�idin özelli�i, topra��n verim 
gücü, sulama durumu ve yeti�tirme amac�na 
göre de�i�ir.  Orta geççi  (FAO: 700) çe�itler 
için s�kl�k, hasat s�ras�nda dekarda 5500 – 
7000 bitkiyi sa�layacak �ekilde s�ra aras� 65-70 
cm, s�ra üzeri 20-25 cm olmal�d�r. Yeterli 
suyun oldu�u yerlerde ve erkenci çe�itlerde 
bitki s�kl���n�n biraz fazla, suyun k�s�tl� oldu�u 
yerlerde ve geççi çe�itlerde bitki s�kl���n�n biraz 
az olmas� istenir.  Bunu sa�lamak için tane 
irili�ine göre dekara 2-3 kg aras�nda tohum 
kullan�lmal�d�r.  

Silajl�k olarak yeti�tirilen m�s�rda tohum 
miktar� %100 art�r�lmal�d�r. Yap�lan 
ara�t�rmalar sonucunda  Karadeniz bölgesinde 
en uygun bitki s�kl���n�n dekara 12000-14000  
bitki olmas� gerekti�i, bunun da 4-6 kg /da 
tohuma tekabül etti�i tespit edilmi�tir. 

 
 Gübreleme 

M�s�r, topraktan çok fazla miktarda su 
ve besin maddesi kald�r�r. Ancak m�s�r, 
fizyolojik olarak bir C4 bitkisi oldu�undan 
kulland��� bu su ve besin maddelerine kar��l�k 
birim alandan çok yüksek oranda kuru madde 
üretir. Bu özelli�inden dolay� m�s�rda su ve 
besin maddelerindeki her hangi bir eksiklik 
verimde ekonomik zararlara yol açar. Bu 
bak�mdan m�s�rda bitki beslemeye ayr�ca özen 
gösterilmesi gerekmektedir. M�s�ra verilecek 
gübre miktar� toprak ve iklim �artlar�, çe�it ve 
bitki s�kl���na göre de�i�ti�i gibi ekili�in ana 
veya ikinci ürün olmas� ile yada tane üretimi 
veya silajl�k üretim olmas�na göre de 
de�i�ebilir. M�s�r�n özellikle azotlu gübre iste�i 
çok fazlad�r. Melez çe�itlerle ülkemizde yap�lan 
ara�t�rmalarda 18-24 kg / da N ve 7-9 kg/da 
P2O5 vermenin ekonomik verim sa�lad��� 
görülmü�tür.  Azotlu gübrenin yar�s� ve 
fosforun tamam� ekimle birlikte verilmelidir.  
Azotun kalan k�sm� da bitkiler 40-50 cm 
oldu�unda s�ra aras�na verilerek topra�a 
kar��t�r�lmal�d�r. Ülkemizde özellikle baz� ikinci 
ürün bölgelerinde çok a��r� azotlu gübre 
kullan�lmaktad�r. Ekonomik kayba ve çevre 
kirlili�ine sebep olan bu durumdan 
vazgeçilerek gerekti�i kadar gübre uygulamak 
gerekir. Ayr�ca Orta Karadeniz Bölgesinde tabii 
ya��� �artlar� alt�nda sulanmaks�z�n m�s�r 
üretilen bölgelerde, azotlu gübrenin ikiye 
bölünerek verilmesi daha sonraki dönemlerde  
yeterli ya����n olmamas� durumunda gübreden 
yeterince yararlan�lmas�n� önlemektedir. Onun 
için m�s�r ekilecek alanlardan toprak örnekleri 
al�narak tahlil yapt�r�lmal� ve tavsiye edilen 
dozlarda gübre kullan�lmal�d�r.  

Silajl�k olarak yeti�tirilen m�s�rda azotlu 
gübre miktar� da art�r�lmal�d�r. Yine yap�lan 
ara�t�rmalar sonucunda  Karadeniz bölgesinde 
silaj için en uygun azotlu gübre miktar�n�n 
dekara 22-25 kg saf azot  olmas� gerekti�i  
tespit edilmi�tir.  
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 Sulama 
 M�s�rda iyi bir verimin sa�lanmas� için 
bitkinin su ihtiyac�n�n tam ve zaman�nda 
sa�lanmas� gerekir.  Özellikle tepe püskülü 
ç�karmadan bir hafta önce ile süt olum devresi 
aras�nda m�s�r�n su ihtiyac� fazlad�r.  Yap�lan 
ara�t�rmalar çiçeklenme dönemindeki bir 
haftal�k su stresinin verimi %50 azaltt���n� 
göstermi�tir.  Ya���� yetersiz olan yerlerde 
birkaç kez sulama yap�lmal�d�r.  Yap�lacak 
sulama say�s�, sulaman�n zaman� ve her bir 
sulamada verilecek su miktar� iklim ve toprak 
ko�ullar�na ba�l�d�r. Üretim planlan�rken 
gerekti�i dönemde gerekti�i kadar suyun 
temin edilip edilmeyece�ine dikkat edilmelidir. 
Ülkemizin Kuzey bölümünün (Karadeniz ve 
Marmara) ya���� yetersiz olan yerlerinde; ikinci 
azotlu gübreden sonra tepe püskülü 
ç�karmadan bir hafta önce ve süt olum 
devresinde olmak üzere en az üç kez su 
verilmelidir. Bat�, Güney ve Güneydo�uda ise 
topraktaki faydal� su izlenerek sulama 
yap�lmal�d�r. Bu bölgelerimiz için sulama 
say�lar�n�n bat�dan güneydo�uya do�ru artmas� 
�art� ile 6-15 aras�nda olabilece�i tespit 
edilmi�tir. 
 

Yabanc� ot Kontrolü 
Yabanc� otlar�n tar�ma y�ll�k maliyeti 

oldukça büyüktür. Yabanc� otlar nedeniyle 
tarla bitkilerindeki ba�l�ca kay�plar; verim 

dü�üklü�ü, ürün kalitesinin azal��� ve hasad� 
zorla�t�rma �eklinde s�ralanabilir. M�s�r, yabanc� 
otlar ile çok iyi rekabet etmesine ra�men 
m�s�r�n ya�ama biyolojisine adapte olmu� olan 
baz� çok önemli yabanc� otlar�n kontrolü en 
önemli bak�m i�lerindendir. Ayr�ca her ne 
kadar güçlü bir yabanc� ot mukavemeti varsa 
da erken dönemlerde bu rekabetten çok 
uzakt�r. Bu bak�mdan m�s�rda yabanc� ot 
kontrolü en fazla ara�t�r�lan konulardan 
birisidir. Yabanc� ot kontrol metotlar�n�n 
ba��nda kültürel mücadele ve kimyasal 
(herbisitle) mücadele gelir. Yabanc� ot kontrolü 
için geli�tirilmi� m�s�ra selektif pek çok herbisit 
bulunmaktad�r. Bunlar, mekanik yöntemler ile 
kombine edildi�inde çok olumlu sonuçlar 
al�nabilmektedir. M�s�rda yabanc� ot 
kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus ç�k��tan itibaren m�s�r�n toprak yüzünü 
kapat�ncaya kadar olan 6-7 haftal�k periyodun 
otsuz olarak geçirilmesidir. 

 
Hastal�k ve Zararl�lar� 

 M�s�r, verim potansiyeli yüksek olan bir 
bitkidir. Bir m�s�r tarlas�nda genel olarak 
yirminin üzerinde zararl� böcek bulunmaktad�r. 
Bu zararl�lar, bitkinin geli�me dönemleriyle ilgili 
olarak be� k�s�mda incelenebilir: 

� Bitkinin ilk be� haftal�k döneminde fide 
ve köklerinde beslenen, bitki s�kl���n� ve 
sa�l���n� bozan zararl�lar (Tel kurtlar�, 
bozkurtlar vs.) 

� Sapa kalkma döneminde, yaprak 
helezonu içinde beslenen zararl�lar 
(Güz t�rt�llar�, m�s�r kurtlar� ve m�s�r 
ye�il kurtlar� vs.) 

� Tepe ve koçan püskülü üzerinde 
beslenen ve tozlanmay� engelleyen 
zararl�lar (M�s�r kök kurtlar� erginleri, 
m�s�r ye�il kurdu ve yaprak afitleri) 

� Koçan üzerinde ve özellikle taneleri 
yiyerek beslenen zararl�lar (M�s�r ye�il 
kurdu, güz t�rt�llar� vs.) 

� Sapa sald�ran, yatmaya ve koçan 
kayb�na sebep olan zararl�lar (M�s�r 
kurdu, pembe sap kurdu vs.) 

 
 M�s�r, mevcut tarla bitkileri içinde en 

sa�l�kl� görülen bir bitkidir. Ancak y�llard�r 
yap�lan çal��malarla ba�ta hastal�klara dayan�kl� 
hibrit çe�itler elde edilmesine ve kültürel 
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önlemler gibi pek çok teknoloji ortaya 
konmas�na ra�men hastal�klar, m�s�r üretimini 
s�n�rlayan önemli faktörlerden biridir. 
Hastal�klardan dolay� m�s�rda y�ll�k verim 
kayb�n�n %7-20 aras�nda de�i�ti�i tespit 
edilmi�tir. M�s�r bitkisinin büyümesi s�ras�nda 
de�i�ik organlar�nda görülebilen önemli baz� 
hastal�klar �unlard�r.  
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� Tohum ve fide hastal�klar� 
� Yaprak hastal�klar� 
� Sap çürüklükleri 
� Koçan çürüklükleri 
� Viral hastal�klar 
� Nematotlar�n neden oldu�u hastal�klar 
     
 M�s�r hastal�klar ve zararl�lar�yla 

mücadelede çe�itli metotlar kullan�l�r. Bunlar�n 
baz�lar� dayan�kl� çe�it kullanmak, ekim nöbeti 
uygulamak, de�i�ik sürüm sistemleri, farkl� 
ekim zamanlar�, karantina tedbirleri ve 
kimyasal mücadeledir. Özellikle zararl�larla 
kimyasal mücadele önemli olup bunun için 
zararl�n�n biyolojisini takip etmek ve gerekti�i 
zamanda ilaçlama yapmak gerekir. 

 

 
 

Hasat – Harman 
Hasat, koçan kavuzlar�n�n kuruyup tane 

rutubetinin %30’un alt�na dü�tükten sonra 
yap�labilir. Hava ko�ullar� uygun ise hasad� 
geciktirmek, tanedeki rutubetin dü�ürülmesi 
bak�m�ndan istenir. Hasat biçer döver ile 

yap�lacak ise rutubetin %20’nin alt�na dü�mü� 
olmas� gerekir. 

Hasat elle veya makine ile yap�lmal�d�r.  
Makine ile hasatta, koçanlar� toplayarak 
kavuzlar�n� soyan makineler veya ayn� 
zamanda taneleme yapan makineler (biçer 
döver ) kullan�lmaktad�r. 

M�s�r tane olarak depoland���nda tane 
rutubetinin % 14’ün alt�nda olmas� gerekir.  
Özellikle Karadeniz ve Marmara da ve ikinci 
ürün yap�lan yerlerde m�s�r tarlada iken 
taneleme nemine dü�emez. Bundan dolay� 
m�s�r koçanlar� kabuklar� soyulmu� olarak 
hasat edilerek sergen ad� verilen yerlerde 
bekletilir ve ürün Ocak-�ubat aylar�nda 
taneleme nemine dü�ünce tanelenir. 

Karadeniz ve Marmara’da bu teknoloji 
gelenekselle�mi� iken baz� �kinci ürün 
bölgelerinde bu teknoloji bilinmedi�inden ikinci 
ürün tar�m� yap�lamamaktad�r. M�s�r silaj olarak 
hasat edilecekse bu durumda süt olum 
döneminin sonunda fizyolojik olumdan önceki 
hamur olum döneminde hasat edilmelidir. 
Hasat direk tarladan silaj makineleriyle veya 
elle hasat edildikten sonra sabit silaj 
makinelerinden geçirmek suretiyle yap�l�r. 

 
Kaynaklar 

Kün, E. 1994. Tah�llar II (S�cak �klim Tah�llar�). 
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yay�nlar�. 
Yay�n No:1360. Ders Kitab�:394. Ankara. 

K�rtok, Y. 1998. M�s�r Üretimi ve Kullan�m�. 
Kocaoluk bas�m ve yay�nevi. �stanbul. 

�pta�, S. A. Öz, A. Boz. 2002. Tokat-Kazova 
Ko�ullar�nda 1. ürün silajl�k m�s�r 
yeti�tirme olanaklar� AÜ.Tar�m Bilimleri  
Dergisi say�:4 

Öz. A., H. Kapar, 2003. Karadeniz Ko�ullar�nda 
Geli�tirilen Tek Melez M�s�r Çe�it 
Adaylar�n�n Verim Ve Baz� Agronomik 
Karekterlerinin Belirlenmesi. OMÜ Ziraat 
Fak.Dergisi, 18(3):46-50. 

 
 

Esasl� konular 
kar��s�nda can�n�n 
s�k�lmas�, küçük 

kafalar�n özelli�idir. 
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� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 

�L MÜDÜRLÜ�Ü �UBE B�R�M SORUMLULARI �LE TOPLANTI YAPILDI 

Tar�m �l Müdürlü�ümüzün tüm �ube 
Müdürleri ve �ubelerde görevli birim sorumlular� 
ile Müdürlü�ümüz lokalinde bir toplant� yap�ld�.  
Toplant�da 2004 y�l� çal��malar� gözden geçirilerek 
�l Müdürlü�ünün çal��malar�nda gelinen noktan�n 
ne oldu�u ve 2005 y�l�nda ne gibi çal��malara 
a��rl�k verilece�i konular�nda görü� al��veri�inde 
bulunulmu�tur. Birim sorumlular�n�n aktif 
kat�l�m�n�n sa�land��� ve de�erlendirmelerin 
yap�ld��� toplant�da birimlerin daha aktif olmas� 
yönünde ne tür çal��malar�n yap�lmas� gerekti�ine 
de vurgu yap�lm��t�r.

ARGE S�V�L TOPLUM KURULU�LARI �LE GÖRÜ�MELERE BA�LADI 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ünce yap�lacak 
olan tar�msal çal��malara altyap� olu�turmak ve 
sorunlar� bizzat sektör temsilcilerinden 
dinlemek ve alternatif çözüm yollar� üretmek 
amac�yla ARGE birimi taraf�ndan ilimizde 
faaliyet gösteren ve sektörü ilgilendiren sivil 
toplum kurulu�lar� ile görü�meler yap�ld�. 
Görü�meler sonucunda ilimiz tar�m�nda ön 
plana ç�kan tar�msal sanayinin yetersiz 
geli�imine neden olan engellerin bir an önce 
a��lmas� gerekti�i ve bunun için de sektör 
temsilcilerinin giri�imci bir yap� içerisinde 
hareket etmesinin yerinde oldu�u üzerinde 
duruldu. Bu ba�lamda �l Müdürlü�ünün 
üzerine dü�en görevleri de yerine getirmesinin 
bu sürece olumlu katk�da bulunaca�� 
vurgulanm��t�r. 

�UBELER�N 2004 YILI ÇALI�MALARI DE�ERLEND�R�LD� 

Tar�m �l Müdürlü�ü �ubelerinin 2004 y�l� 
faaliyetlerinin de�erlendirildi�i toplant� 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda yap�ld�. 
Toplant�da tüm �ube müdürleri ile ilçe müdürleri 
birimlerinde 2004 y�l� içerisinde yap�lan faaliyetleri 
sunmu�lard�r. �ki gün boyunca süren toplant�da 
�ube ve ilçelerin faaliyetleri yan�nda kar��la�t�klar� 
sorunlar ve alternatif çözüm yolar� üzerinde 
durulmu�, gelinen noktada Samsun tar�m�n�n 
geli�mesi amac�yla yap�lacak olan çal��malar 
konusunda bilgi al��veri�inde bulunulmu�tur.
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ARICILIK KURSLARI DEVAM ED�YOR 

�l Müdürlü�ümüzce bilinçli ar�c� yeti�tirmek 
amac�yla düzenlenen ar�c�l�k kurslar� köylerde 
yap�lmaya devam ediyor. Bu amaçla ilimiz 
Köselli köyünde ar�c�l�k kursu düzenlenmi�tir. 
Ayr�ca çal��an vatanda�lar�m�z�n da 
yararlanabilmesi amac�yla Kurumumuz toplant� 
salonunda mesai sonras� saatlerde ar�c�l�k 
kurslar� dzüenlenmektedir. 

OCAK ve MART 2005 B�LG� ALI� VER�� (BAV) YOPLANTILARI YAPILDI 

�l Müdürlü�ümüzce yürütülen tar�msal 
çal��malarda kar��la��lan sorunlar�n ve çözüm 
yollar�n ara�t�r�ld��� Bilgi Al�� Veri� toplant�lar�n�n 
ilki Ocak ay� içerisinde Kurumumuz toplant� 
salonunda yap�ld�. Tüm ilçe müdürlerinin kat�l�m 
sa�lad��� toplant�da 2004 y�l� de�erlendirmesi 
yap�lm��t�r. 

Mart ay� içerisinde yap�lan BAV toplant�s�nda 
ise ilimizde geli�mekte olan meyvecilik 
konusunda kar��la��lan sorunlar ve alternatif 
uygulamalar tart���lm��t�r.

�LÇELERDEN GELEN TEKN�K PERSONELE PATATES KANSER� KONULU 
H�ZMET�Ç� E��T�M VER�LD� 

Ülkemizde son y�llarda yay�lma e�ilimi 
göstermekte olan patates kanseri konusunda 
ilçe müdürlüklerimizde görev yapan teknik 
elemanlara Bitki Koruma �ube Müdürlü�ü 
teknik elemanlar�ndan Burhan HEK�MO�LU 
taraf�ndan hizmetiçi e�itim verildi. E�itim 
sonunda bu hastal�k bak�m�ndan henüz ciddi 
bir sorun ya�amayan ilimizde dikkat edilmesi 
gereken hususlar vurgulanarak teknik 
elemanlar�n duyarl� olmalar� gerekti�i belirtildi. 
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TARIM DANI�MANLARINA DE����K KONULARDA E��T�MLER VER�LD� 

�limizde görev yapmakta olan Tar�m 
Dan��manlar�na �l Müdürlü�ümüz teknik 
elemanlar� ve tar�msal konularda faaliyet 
gösteren kurum ve sivil toplum kurulu�lar� 
taraf�ndan çe�itli konularda e�itim verilmeye 
ba�lanm��t�r. Y�l boyu sürecek olan bu e�itimlerde 
tar�m dan��manlar�n�n konular�nda daha yetkin 
olmalar� ve köyde daha etkili faaliyet göstermeleri 
için gereken altyap�n�n sa�lanmas� 
amaçlanmaktad�r. 

TEKKEKÖY �LÇES� HAMZALI KÖYÜNDE Ç�FTÇ� TOPLANTISI YAPILDI 

Tekkeköy �lçe Tar�m Müdürlü�ünün 
düzenledi�i gece e�itimine �l Müdürü Sadullah 
K�RENC�, Destekleme �ube Müdürü Recep 
KIRBA� ve Tekkeköy �lçe Müdürü Bekir 
ÖZTÜRK ile teknik elemanlar kat�lm��t�r. 
Toplant�ya çok say�da çiftçi vatanda��m�z 
i�tirak etmi� olup, çiftçiye verilmekte olan 
desteklemeler, kooperatifle�menin önemi, 
yeti�tirici bilgileri, mera �slah�, süt hayvanc�l��� 
ve çeltik yeti�tiricili�i ile yeni ç�kan 5200 say�l� 
Tar�msal Üretici Birlikleri Kanunu hakk�nda 
bilgi verilerek çiftçilerin Üretici Birli�i 
olu�turmas� için te�vik edildi ve gerekli tüm 
kolayl�klar�n sa�lanaca�� kendilerine söylendi. 

ET VE ET ÜRÜNLER� TES�SLER�N�N ÇALI�MALARI KONULU TOPLANTI 
 

G�da Kanununun yürürlü�e girmesi ile 
ilimizde faaliyet göstermekte olan et ve et 
ürünleri tesislerinin denetimi büyük önem 
kazanm��t�r. Ayr�ca yeni gündeme gelen 
uygulamalar konusunda sektör temsilcileri ile 
denetimi yapacak elemanlar bilgilendirilmi�tir.  
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ARICILAR B�RL��� ÜYE ARTIRMA ÇALI�MALARI YAPIYOR 

Samsun ilinde faaliyet gösteren Samsun 
�li Ar� Yeti�tiricileri Birli�i ar�c�l�ktaki h�zl� 
geli�melere paralel olarak daha etkin olmak 
amac�yla üye say�s�n� art�rma çal��malar�na h�z 
vermi�tir. Bu amaçla ilimizin tüm ilçelerini 
gezen Birlik Ba�kan� Halit KUKULA ve Muhasip 
Mehmet KARABULUT ar�c�lar� bilgilendirmi�tir. 
Gezginci ar�c�l�k yapacak olan tüm ar�c�lar�n bu 
birli�e üye olmak zorunda oldu�u 
vurgulanarak üye say�s�n�n art���n�n ayn� 
zamanda sahte bal ile yap�lan mücadelede de 
ba�ar�y� beraberinde getirece�i belirtildi. 

 

MÜDÜRLÜ�ÜMÜZ F�DAN �ATI�INI ÖZELLE�T�RD� 
 

�l Müdürlü�ümüzce yürütülmekte olan 
fidan sat�� i�leri 2005 y�l� ba��ndan itibaren ihale 
edilerek özelle�tirilmi�tir. �l Müdürlü�ü eski 
fidanl���nda yürütülen fidan sat�� yerinde ilimizde 
yeti�ebilecek olan tüm meyve çe�itleri ile 
mevsimine göre süs bitkisi ve sebze fidelerinin de 
sat��� yap�lmaktad�r. 

 
FUAT CO�KUN �DAR� MAL� ��LER �UBE MÜDÜRLÜ�ÜNE ATANDI 

 
�M� �ube Müdürlü�üne atanan Fuat 

CO�KUN, 1959 y�l�nda Erzurum �li Olur 
�lçesinde do�du. �lk ve orta tahsilini Olur 
ilçesinde tamamlad�ktan sonra, 1978 y�l�nda 
Erzurum’un Narman �lçesi Tar�m Meslek 
Lisesinden mezun olduktan sonra ayn� y�l 
Mersin �li Meyseb Bölge Müdürlü�ünde Ziraat 
Teknisyeni olarak göreve ba�lad�. 1992 y�l�nda 
Anadolu Üniversitesi �ktisat Fakültesinden 
mezun oldu. 2002 y�l�ndan itibaren Proje 
�statistik �ube Müdürlü�ünde teknik eleman, 
Döner Sermaye Saymanl��� görevlerini yürüttü. 
Evli ve 3 çocuk babas�d�r. Yeni görevinde 
ba�ar�lar dileriz. 
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KÖSELL� KÖYÜNDE B�R TARIM GÖNÜLLÜSÜ : �MAM SEL�M YILMAZ 
 

�limiz Köselli köyünde imam olarak 
görev yapmakta olan Selim YILMAZ bir tar�m 
gönüllüsü gibi çal���yor. Ar�c�l�k ba�ta olmak 
üzere çe�itli tar�msal konularda �l 
Müdürlü�ümüz ile i�birli�i yaparak köylülerin 
e�itimini sa�lamakta, onlara ek gelir yollar� 
ortaya koymaktad�r. Özellikle ar�c�l�k 
konusunda yapt��� çal��malarla ulusal ve yerel 
medyada da yer alan Selim YILMAZ, 
yurtd���ndan büyük masraflarla getirilen Ana 
Ar� Yapay Tohumlama Cihaz� ile Pilli Larva 
Transfer Ka���� geli�time konusunda çal��malar 
yapmaktad�r. 

 
 
Ayr�ca bal ar�lar�n�n geli�imini incelemek 

amac�yla s�cakl�k ve nemi kontrol edilebilen 
özellikte olarak geli�tirdi�i cihaz sayesinde ar�lar 
üzerindeki gözlemlerini yo�unla�t�rmaktad�r. 

Geli�tirmekte oldu�u Ana Ar� Yapay 
Tohumlama Cihaz�n� hurdac�lardan alm�� oldu�u 
çe�itli malzemelerle 20 YTL gibi bir paraya mal 
etmi�tir. Bu cihaz�n yurt d���ndan getirili� 
bedelinin 6.000 YTL oldu�u dü�ünüldü�ünde 
böyle bir çal��man�n ülkemiz ar�c�l���na ve ulusal 
ekonomiye katk�s� oldukça fazla olacakt�r. 

 

Tütün ekim alanlar�n�n daralt�lmas�na 
paralel olarak Köselli köyündeki çiftçilere 
ar�c�l�k yan�nda s���rc�l�k ve yem bitkileri 
ekiminin sa�layaca�� yararlar� da anlatan 
YILMAZ, �l Müdürlü�ümüz ile koordineli bir 
�ekilde e�itim çal��malar� düzenlenmesine 
öncülük etmektedir. Bu amaçla köydeki 
kad�nlar�n el becerilerini art�r�c� çal��malardan 
olan Ev ekonomisi konular�nda da bir kurs 
aç�lmas�na katk�da bulunmu�tur. 

Yerel ve Ulasal medyada oldukça fazla 
yer alan YILMAZ için herkesin söyledi�i bir söz 
“Ke�ke her köyde böyle bir gönüllü olsa…”  

Bo� bir çuval dik durmaz.
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TUZAKLI KÖYÜNE DAMIZLIK SÜT SI�IRI DA�ITILDI 
 

Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) 
kapsam�nda Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma 
Vakf�ndan sa�lanan kaynak ile �limiz Merkez 
Tuzakl� Köyünde, Ye�il kart sahipli 19 aileye, birer 
ba� olmak üzere 19 adet Holstein �rk� , ilkine 
gebe dam�zl�k süt s���rlar� da��t�ld�. Borçland�r�lan 
çiftçilerin kredi süresi 7 y�l olup, faizsizdir. 
Ödemeler ilk 2 y�l ödemesiz 5 y�l ödemeli olarak 
yap�lacakt�r. 

STAT�P’TEK�  BA�ARIDAN DOLAYI �L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZE TAKD�RNAME 
 

�limizde yürütülmekte olan Sorunlu 
Tar�m Alanlar�n�n Tespiti Projesi kapsam�nda 
27-28 Nisan 2004 tarihlerinde ilimizde e�itim 
çal��mas� yap�lm��, 1/25000 ölçekli topo�rafik 
haritalar üzerine, tar�m arazileri köy s�n�rlar� ile 
birlikte i�lenmi� ve cetvel haz�rlanarak 
bakanl���m�za gönderilmi�tir. Yürütülen bu 
projenin ba�ar�s�ndan dolay� genel 
müdürlü�ümüzce, �l Müdürlü�ümüze 
takdirname verilmi�tir. 

GIDA KONTROLLER� KONUSUNDA H�ZMET�Ç� E��T�M YAPILDI 

Ülkemizde son ç�kan G�da Kanunu 
çerçevesinde yap�lacak denetimlerde görev 
alacak olan g�da Kontrolörlerinin e�itimi �l 
müdürlü�ümüz toplant� salonunda yap�ld�. �lçe 
Müdürlükleri ile Kontrol �ubesinde görev yapan 
g�da kontrolörlerinin kat�ld��� e�itim çal��mas�nda 
yap�lacak denetimler esnas�nda dikkat edilmesi 
gereken hususlar yan�nda son günlerde ç�kan 
de�i�iklikler hakk�nda bilgi aktar�m�nda 
bulunulmu�tur. 

Büyük görünme, küçülürsün...
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HAVZA ÇAYIRÖZÜ VE G�D�RL� KÖYLER�NDE SI�IR DA�ITIMI 
 

13 Mart 2005 Pazar günü Havza ilçesi 
Çay�rözü ve Gidirli köylerinde kooperatif 
ortaklar�na hayvan da��t�m töreni yap�ld�. Törene 
Samsun Valisi Mustafa DEM�R, Vali Yard�mc�s� 
Erdo�an ÖZDEM�R, TEDGEM Genel Müdürü 
Mehmet TA�AN, Personel Genel Müdürü Bekir 
ULUBA�, Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, 
Destekleme �ube Müdürü Recep KIRBA� ve 
teknik elemanlar kat�ld�. Ayr�ca Samsun 
Milletvekilleri Musa UZUNKAYA ve Mehmet KURT 
kat�l�m sa�lam��lard�r. 

Çay�rözü Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi 
yat�r�m bütçesinden 50x4=200 Holstein, Gidirli 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi K�rsal Alanda 
Sosyal Destek Projesinden uygulanan 
100x2=200 adet Simental �rk� gebe düve 
da��t�m� yap�lm��t�r. 

Toplant�da �limizde yap�lan hayvanc�l�k 
ve kooperatifçilik çal��malar�n� anlatan �l 
müdürümüz �u ana kadar 8 kooperatifin proje 
ile desteklendi�ini vurgulam��t�r. 

TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TA�AN, 
Genel Müdürlük olarak ülkemiz tar�m�n�n 
geli�imini kooperatif çal��malar�nda gördüklerini 
ve bu amaçla çal��malar�n� yo�unla�t�rd�klar�n� 
belirtmi�tir. Samsun Valisi Mustafa DEM�R ise 
ilimizde tar�m�n yerinin önemine vurgu yaparak 
verimli hayvanc�l���n ancak iyi bak�m besleme 
ko�ullar�nda al�nabilece�ini belirterek s���r 
da��t�m� yap�lan çiftçilere bu konuda gerekli özeni 
göstermeleri gerekti�ine i�aret etmi�tir. 

Personel Genel Müdürü Bakir ULUBA�, 
tar�m dan��manlar�n�n al�m�na devam 
edeceklerini, buna ba�l� olarak da kooperatif 
çal��malar� ba�ta olmak üzere tar�msal 
çal��malar� destekleyeceklerini belirtmi�tir. 
S���r da��t�m�nda bir konu�ma yapan Samsun 
Milletvekili Musa UZUNKAYA, hayvanc�l��a olan 
deste�in artan bir �ekilde devam ettirilece�ini 
ve Bakanl���n bu anlamda sürekli bir at�l�m 
içerisinde oldu�unu söylemi�tir. 
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ÜRET�C� B�RL�KLER�NDE ÖNCÜ ÇALI�MALAR 
 

 

Uzun zamandan beri beklenen Üreci 
Birlikleri hayata geçirilmeye ba�land�. 
Türkiye’de ilk defa Samsun �li olarak Terme 
�lçemizde; Terme Organik F�nd�k 
Üreticileri Tar�msal Birli�i ve Terme Bal 
Ürünleri Üreticileri Tar�msal Birli�i 
kurularak, kurulu�lar� Türkiye de 1. ve 2. 
olarak Bakanl���m�zca tescil edilmi�tir.

BÖLGE HAYVANCILIK KOOPERAT�FLER� B�RL��� KURULMU�TUR 
 

Samsun, Bölge merkezi olmak üzere 
Amasya Çorum ve Sinop illerini kapsayacak 
�ekilde Samsun Bölgesi Hayvanc�l�k Kooperatifleri 
Birli�i kurulu� çal��malar� 2004 y�l�nda ba�lam�� 
olup 08.02.2005 tarihinde Samsun Ticaret Sicil 
Memurlu�unda tescil edilerek kurulu� i�lemleri 
tamamlanm��t�r. Daha önce de Samsun’da 
bulunan 14 adet Su Ürünleri Kooperatifinin 
birle�imi ile Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 
Birli�inin kurulmas� �l Müdürlü�ümüzce 
sa�lanm��t�. Samsun Bölgesi Hayvanc�l�k 
Kooperatifleri Birli�inin kurucu ortaklar�; 
1-Samsun �li Bafra �lçesi Alt�nay, Har�z, �irinköy, 

Kelikler, K. Kavakp�nar�, Hüseyinbeyli ve 
Ku�çular Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  

2-Samsun �li Merkez �lçe Kurupelit ve Alt�nkum 
Beldeleri ile Aksu ve Yukar� Aksu Köyleri 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  

3-Samsun �li Merkez �lçe Yukar� Avdan, 
Gürgenda� ve Çelikalan Köyleri Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi  

4-Amasya �li Merzifon �lçesi Çayba�� Köyü 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  

5-Amasya �li Merzifon �lçesi Karatepe Köyü 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  

6-Çorum �li Osmanc�k �lçesi Güne�ören Köyü 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi  

7-Çorum �li Merkez �lçe Sarayköy Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi  

8-Sinop �li Gerze �lçesi Karl� ve Çevre Köyleri 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifi 

Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır.
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SAMSUN �L� ARI YET��T�R�C�LER� II. OLA�AN KONGRES� YAPILDI 
 

�limizde faaliyet gösteren Samsun �li Ar� 
Yeti�tiricileri Birli�inin II. Ola�an Kongresi �lkad�m 
Belediyesi Kültür Merkezinde 05 Mart 2004 
tarihinde Cumartesi günü yap�ld�. Geni� bir ar�c� 
kitlenin kat�l�m sa�lad��� genel kurulda Samsun’da 
h�zla geli�mekte olan Birli�in çe�itli sorunlar� ve 
çözüm yollar� tart���ld�. Samsun Valisi Say�n 
Mustafa DEM�R ve Van Milletvekili Say�n Malik 
Ejder ARVAS�’nin yan� s�ra Tar�m �l Müdürü 
Sadullah K�RENC�, Merkez Genel Sekreteri, 
Ankara �li Ar� yeti�tiricileri Birli�i ba�kan� ile Canik 
Belediye Ba�kan� Osman GENÇ kat�lm��t�r. 

Aç�l�� konu�mas�n� yapan Ba�kan Halit 
KUKULA, ar�c�lar�n da� ba�lar�nda çekti�i çileyi 
dile getirerek bal�n gerçek fiyat�n� 
bulamad���n�, ar�c�lar�n bu nedenle ma�dur 
oldu�una vurgu yaparak son ç�kan G�da 
Kanunu çerçevesinde yap�lacak denetimlerle 
bu sorunun a��labilece�ini, bu konuda da �l 
müdürlü�ü yan�nda ar�c�lar�n da katk�s�n�n 
olmas� gerekti�ini söylemi�tir. 

Daha sonra kürsüye gelen Ayd�n �li Ar� 
Yeti�tiricileri Birli�i Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Merkez Genel Sekreteri ar�c�lar�n son y�llarda 
geldi�i noktan�n az�msanmayacak düzeyde 
oldu�unu belirterek özellikle son y�llarda yap�lan 
çal��malar sonucunda ana ar� deste�inin yan� s�ra 
balda kilogram ba��na 500.000 TL destek 
sa�lanmas�n�n önemli bir ad�m oldu�unu ve 
bundan sonra yap�lacak çal��malarla destek 
kapsam�n�n geni�letilmesi gerekti�ini söylemi�tir. 

 

Tar�m �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
ise ilimizde geli�en tar�msal potansiyel 
içerisinde ar�c�l���n önemli yeri oldu�una vurgu 
yaparak 85.000 ar� kolonisi varl��� olan ilimizin 
Birlik sayesinde örgütlenerek ülkemiz 
ar�c�l���nda söz sahibi olmas� için çal��t�klar�n� 
ve bunun için de Ar� Yeti�tiricileri Birli�inin 
çal��malar�na en üst düzeyde katk� 
sa�lad�klar�n� belirtmi�tir. 
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SAMSUN �L� ARI YET��T�R�C�LER� II. OLA�AN KONGRES� YAPILDI 
 

Ülkemiz ar�c�l�k çal��malar�nda son y�llarda 
gelinen noktada önemli kazan�mlar sa�land���n� 
belirten Van Milletvekili Malik Ejder ARVAS�, 
Tar�m Komisyonu olarak ar�c�lara gerekli ve 
yeterli deste�i sa�lamak hususunda ellerinden 
geleni yapt�klar�, ancak bunun yeterli olmad���n�, 
ar�c�lara sa�lanan ana ar� ve üretilen bal ba��na 
deste�i bir ba�lang�ç olarak gördüklerini 
vurgulam��t�r. Ayr�ca ar�c�lar taraf�ndan 
düzenlenen hemen her toplant�ya kat�lmaya özen 
gösterdi�ini ve sektörün sorunlar�n� birinci elden 
dinleme olana�� yakalad���n� söylemi�tir. 

Samsun Valimiz Mustafa DEM�R, ar�lar�n 
bin bir emekle toplam�� oldu�u bal�n sofram�za 
gelinceye kadar geçirmi� oldu�u a�amalarda 
harcanan eme�in de�erine de�inerek 
ar�c�lar�m�z�n sorunlar�n�n çözülmesi ve a��lmas� 
anlam�nda birliklere büyük görevler dü�tü�ünü 
belirtmi�tir. Ayr�ca ar�c�lar�n at�l duran nektar 
kaynaklar�n� ekonomiye kazand�rarak büyük 
bir i�lev gördüklerini söylemi�tir. 

Daha sonra Ar� Yeti�tiricileri Birli�i 
taraf�ndan, ar�c�l��a olan katk�lar�ndan dolay� 
kendilerine bir plaket takdim edilmi�tir. 

Samsun �li Ar� Yeti�tiricileri Birli�i fahri 
üyesi olarak kabul edilen Malik Ejder ARVAS�’ye 
de bir plaketin takdim edildi�i toplant�da duygu 
dolu anlar ya�anm��t�r. Ülkemiz ar�c�l���na bir 
�eyler kazand�rabilmek anlam�nda Van 
Milletvekilinin göstermi� oldu�u bu gayret tüm 
üyeler taraf�ndan ayakta alk��lanm��t�r. 

Genel kurulda daha sonra gündem 
maddeleri görü�ülmeye ba�lanm��t�r. Bal 
paketleme tesisi için yetki verilmesi, ana ar� 
destek paralar�ndan Birli�e para kesilmesi ve 
aidat art�r�m� konular� görü�ülmü� ve kabul 
edilmi�tir. Genel kurul sonunda yap�lan seçimde 
Halit KUKULA, Mehmet AKBULUT, Yufu YILMAZ, 
Sait ERGE, Adnan CEBEC�, Mevlüt AY ve Bekir 
AKYÜZ yönetim kuruluna seçilmi�lerdir. 
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Tembel bir dima�, �eytan�n çal��ma odas�d�r. 
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tıbbitkiler
Mustafa ALTINDE�ER 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

SARIMSAK 
(Allium porrum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sar�msak eski ça�lardan beri bilinen 
ve kullan�lan bir drogdur. Orta ça�da özellikle 
salg�n hastal�klar (kolera, veba gibi) ile 
mücadelede kullan�lm��t�r. Antiseptik, idrar 
art�r�c�, safra salg�lar�n� art�r�c�, solucan 
dü�ürücü (özellikle askarit ve oksiyürlere 
kar��), i�tah aç�c�, tansiyon (kan bas�nc�) 
ve kolesterol dü�ürücü, kan� suland�r�c� 
ve ba����kl�k sistemini güçlendirici 
etkilere sahiptir. Antiseptik (mikrop 
öldürücü) etki  ta��d��� allicin’den ileri 
gelmektedir. Antiseptik ve ba����kl�k 
sistemini güçlendirici etkisi; tarihçi 
Herodot’a göre eski M�s�rl�lar taraf�ndan da 
bilinmekteydi. Çünkü M�s�rl�lar piramitlerin 
yap�m�nda çal��t�rd�klar� i�çilere her ö�ün 
sar�msak, so�an ve turp yediriyorlard�. 

II. Dünya sava�� s�ras�nda, 
yaraland�klar� zaman yaralar�n�n mikrop 
kapmas�n� önlemek için, ezerek yaran�n 
üzerine konmak üzere Rus askerlerine 
sar�msak verilmi�tir. Sar�msa�� bile�iminde 
Karbonhidratlar (sakkaroz, glikoz), 
vitaminler (A, B, C ve E) ve eterli uçucu 

ya� (alliin, allicin, ajoen) , scordein, selen ile 
di�ilik ve erkeklik hormonlar�na benzer 
maddeler ta��maktad�r. Bu uçucu ya�da 
özellikle allil disülfür bulunmaktad�r. Bu bile�ik 
kükürtlü bir amino asit olan alliin’in alliinaz 
isimli ferment etkisi ile parçalanarak allicin’i 
vermesi, allicin’in de, su buhar� veya su 
kar��s�nda, allil disülfür’e dönü�mesi sonucu 
meydana gelir. Sar�msa�a özel koku ve 
lezzeti veren ta��d��� kükürtlü uçucu 
ya�d�r. 

Sar�msa��n mide ve ba��rsaklar� 
güçlendirici, mikroplar� ve virüsleri yok 
edici etkisi oldukça önemlidir. Öncelikle 
bacak, göz arkas� ve beyin damarlar� 
olmak üzere, tüm damarlar� geni�leterek, 
daha iyi beslenmelerini ve böylece, h�zl� 
ya�lanmalar�n� önler. Ayn� zamanda 
tüksek kan bas�nc�n� (hiper tansiyon) 
ba�ar�yla dü�ürür, kolesterol düzeyini 
normalle�tirir ve damar iltihab� (tromboz-
tromboflebit ) olu�umunu önler. Sar�msak, 
organizmay� ve ba����kl�k sistemini 
güçlendirir ve hastal�klara kar�� korur.  

Sar�msak do�rudan yenerek, salata 
ve yemeklere kar��t�r�larak veya sütle içilerek, 
sar�msak tentürü yap�larak, kokulu veya 
kokusuz sar�msak tabletleri halinde 
kullan�labilir. E�er yendikten sonra rahats�z 
edici bir koku olu�turmasayd�, ku�kusuz çok 
daha yayg�n  biçimde tüketilirdi. Ama onun 
de�erli gücünden yararlanabilmek için büyük 
miktarlarda tüketmek gerekmez. Beklenen 
etki, gün boyunca 3-4 di� sar�msak yenerek 
sa�lanabilir. Ayr�ca koku problemi 
olmayan sar�msak tabletleri ve tentürü de 
ayn� i�i rahatl�kla görebilir. Önemli olan, 
a��r�ya kaçmamak �art�yla kullan�mdaki 
sürekliliktir. 
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Süs Bitkilerinden 
S. Filiz SA�LAM 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

PA�A KILICI 
(Sansevieria) 

Liliaceae familyas�ndand�r. Do�al 
olarak Tropik Afrika, Arabistan, Do�u 
Hindistan ve Seylan’da ya�ay�p 60 kadar türü 
vard�r. 

Yaz�n s�cak, ayd�nl�k, yar� gölge, kuru 
hava �artlar�na uyabilen kanaatkar bitkilerdir. 
Yaz aylar�nda dahi fazla su verilmemelidir. K�� 
aylar�nda 15-20°C’de muhafaza edilmeli, 
s�cakl�k 10°C’nin alt�na dü�memelidir. Özellikle 
Aral�k-�ubat aylar�nda bitkiler so�ul bir yerde 
ve çok az su verilerek dinlendirilir. Pa�a k�l�c� 
nemli �artlara kar�� daha hassast�r. K���n 
yapraklarda sararma ve çürümeler görülürse 
bunun nedeni, fazla so�uk bir yerde 

muhafaza edilmi� ya da fazla sulanm�� 
olmas�ndand�r. 

Saks� de�i�tirmesi �ubat-Mart 
aylar�nda 2-3 y�l ara ile yap�l�r. Saks� topra�� 
olarak 2 k�s�m bahçe topra��, 1 k�s�m yaprak 
çürüntüsü ve ¾ k�s�m di�li nehir kumu 
kar���m� kullan�l�r. 

Üretimi çelikle veya ay�rma ile yap�l�r. 
Orijinal yaprak çeli�i, yeni bitkinin bir parças� 
olarak büyümez. Bu nedenle alacal� formlar�n 
çeliklerinden ye�il bitkiler elde edilir. Alacal� 
formlar�n üretiminde ay�rma, di�er formlar�n 
üretiminde çelikleme yöntemi kullan�l�r. 

Çelikler 5-7,5 cm uzunlu�unda 
haz�rlan�r.Yara yerleri odun kömürü tozuna 
bat�r�larak çürümeleri önlenir. Çeliklerin ¾’ü 
kadar� kum içine gömülür ve kum hafif nemli 
tutulur. Kasalar 22-25°C’de tutulur. 4-5 
haftada çelikler köklenir. Köklenen çelikler 10-
12’lik saks�lara al�n�r, daha sonra 12-14’lük 
saks�lara aktar�l�rlar. 

Ay�rma yönteminde ise ana bitkinin 
yan�ndaki yavru bitki keskin bir b�çakla ayr�l�r. 
Yara yerine odun kömürü tozu serpilir ve 2-
3’ü bir arada 12’lik saks�lara dikilir. 6-7 ayda 
küçük boy bir bitki elde edilir. 

 
 

Gerçekler 
ö�renilince, 
zannetmeler 

biter.
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Edebiyat Kö�esi 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

B�R TANEM 
 
Derdine muhtac�m gönlümü nara 
Salmak için ne beklersin bir tanem 
A�k�ndan peri�an yüzüme kara 
Çalmak için ne beklersin bir tanem 

Sor ki söyleyeyim nedir �u derdim 
U�runda ne çektim neleri verdim 
Ne�emi zevkimi yoluna serdim 
Almak için ne beklersin bir tanem 

Tomurcuklar koku salar dallarda 
Buram buram ad�n tüter fallarda 
Ya�l� gözler kalm�� hala yollarda 
Gelmek için ne beklersin bir tanem. 
 

Adnan Özbulut 
 

Bir Öykü 
John Blanchard oturdu�u banktan kalkt�, 

üzerindeki denizci üniformas�n� düzeltti ve �ehrin 
büyük tren istasyonundaki insanlar� incelemeye 
koyuldu. Gözleri o k�z� ar�yordu, kalbini çok iyi 
bildi�i, ama yüzünü hiç görmedi�i, yakas�nda gül 
olan o k�z�. Ona olan ilgisi bundan on üç ay önce 
Florida'da bir kütüphanede ba�lam��t�. Raflardan 
ald��� bir kitab�n içindeki yaz�dan çok etkilenmi�ti... 
Kitaptan de�il, sayfalardan birinin kenar�nda 
kur�un kalemle yaz�lm�� minik notlardan... 
Yumu�ak el yaz�s� dü�ünceli bir ruhu ve insan�n 
içine i�leyen bir karakteri yans�t�yordu. Kitab�n ba� 
sayfas�nda, o kitab� en son okuyan ki�inin ismini 
gördü: Bayan Hollis Maynell. Biraz zaman ve çaba 
sonunda adresini buldu. Bayan Maynell New 
York'ta ya��yordu. Blanchard ona kendisini tan�tan 
ve mektup arkada�� olmay� teklif eden bir mektup 
yazd�. Ertesi gün de �kinci Dünya Sava��na 
kat�lmak için Avrupa'ya do�ru yola ç�kt�. Daha 
sonraki bir y�l bir ay boyunca birbirlerini 
mektuplarla tan�d�lar. Her mektup kalplerine 
dü�en bir sevgi tohumuydu sanki. Blanchard 
k�zdan bir resmini istemi�ti, ama k�z reddetti. 
Kendisini gerçekten önemsiyorsa nas�l 
göründü�ünün ne önemi vard�. Sonunda 
Blanchard'�n Avrupa'dan dönü� günü geldi çatt�. 
�lk bulu�malar�n� ayarlad�lar. 

New York Tren �stasyonu'nda ak�am saat 
tam 7'de. " Beni tan�man için ceketimin yakas�nda 
k�rm�z� bir gül tak�l� olacak." ��te saat tam 7'ydi ve 
Blanchard yüzünü daha önce hiç görmedi�i, ama 
kalbini sevdi�i o k�rm�z� güllü k�z� ar�yordu. 
Hikâyenin gerisini Bay Blanchard'dan dinleyelim: " 
Birden genç bir k�z�n bana do�ru yürüdü�ünü fark 
ettim. �nce ve uzun boylu, dalgal� sar� saçlar� o 
güzel kulaklar�n�n önünden omuzlar�na dü�mü�... 
Çiçek rengi mavi gözlü. Dudaklar�n�n ve çenesinin 
muntazam k�vr�mlar� ve aç�k ye�il giysisiyle insana 
sanki bahar�n geldi�ini müjdeleyen bir k�zd�. Ben 
de ona do�ru yürümeye ba�lad�m. O kadar 
etkilenmi�tim ki yakas�nda gül olup olmad���na 
bakmak akl�ma bile gelmedi. Ona yakla��nca, 
dudaklar�nda hafif ve tahrik edici bir 
gülümsemeyle bana ' Benimle ayni yöne mi 
gidiyorsun, denizci?' diye f�s�ldad�. Neredeyse 
kontrolsüz bir �ekilde ona do�ru bir ad�m daha 
att�m ve o anda Hollis Maynell'i gördüm. K�z�n tam 
arkas�nda duruyordu. 40'�n� çoktan geçmi�, 
grile�meye ba�lam�� saçlar�n� �apkas�n�n alt�nda 
toplam��. �i�mana yak�n, k�sa boylu, kal�n bilekli 
ayaklar� topuksuz ayakkab�lara gömülmü�. Kafam� 
çevirdim, ye�il giysili k�z h�zla uzakla��yordu. 
Kendimi ikiye bölünmü� hissettim; arzular�m k�z� 
takip etmemi, ta içimden gelen bir istek ise ruhu 
bir y�ld�r bana e�lik eden kad�nla kalmam� 
söylüyordu. ��te orada öylece duruyordu. Solgun, 
k�r���k surat� kibar ve duygulu, gri gözleri s�cakt�. 
Çekinmedim. Beni tan�mas�n� sa�layacak mavi deri 
ciltli kitab� ona do�ru tuttum. Bu a�k olamazd�, 
ama, mutlaka de�erli, belki a�ktan da güzel, 
çoktan beri minnettar oldu�um ve olaca��m bir 
arkada�l�k gibi bir �ey olabilirdi. Kad�n� 
selâmlad�m, her ne kadar gizlemeye çal��t�ysam da 
pek ba�aramad���m hayal k�r�kl���m� belli eden 
sesimle ' Ben Te�men John Blanchard, siz de 
Bayan Maynell olmal�s�n�z. Sizinle bulu�abildi�im 
için çok mutluyum. Sizi yeme�e götürebilir miyim?' 
diye sordum. Kad�n�n yüzüne bir gülümseme 
yay�ld�: 'Neden bahsetti�ini bilmiyorum delikanl�' 
dedi, ' ama �u az önce buradan geçen ye�il elbiseli 
k�z bu gülü yakama takmam� rica etti benden ve 
e�er siz beni yeme�e davet edecek olursan�z 
kendisinin sizi caddenin kar��s�ndaki büyük 
restoranda bekledi�ini söylememi istedi. 
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ev hali 
Binnaz TIKNAZO�LU 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

BAHAR ÇORBASI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malzemeler 
2 Adet so�an 
1 Adet elma  
1 Adet havuç  

2

1 Ç   
3-4 Dal maydanoz  

Tuz, karabiber 

S  

Et n 

pi�ir t�n. 
Maydanozla süsleyip servis yap�n. 

I 

 

Yar�m  tuz 
300 g toz ye�il f�st�k 

1 adet limon suyu 

�ç . 

h  

ni� si 

g  
pi . 

Üz t 
dinlendirdikten sonra servis yap�n. 

 Çorba ka���� s�v�ya�  
1 Kahve fincan� un  
1 Çorba ka���� köri  

5 Su barda�� et suyu  
ay ka���� limon suyu

 
Yap�l��� 

o�an, elma ve havucu soyup küçük küpler
halinde do�ray�n. S�v�ya�� k�zd�r�p so�an, 
elma ve havucu 5 dakika kavurun. Un ve 

köriyi ekleyip kar��t�rarak birkaç dakika pi�irin. 
 suyunu ilave edip 5 dakika kaynat�n. Limo
suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 40 dakika 

in. Çorbay� blenderle ezip, tekrar �s�

ANADOLU S�N� BAKLAVAS

 
Malzemeler 
Yar�m kilo un 

2 adet yumurta 
2-3 damla limon suyu 

 bardak su, 1 çimdik

 
�urubu 

4 su barda�� su 
4 su barda�� �eker 

 
 

Yap�l��� 
Baklavan�n �erbeti için su ve �ekeri kaynat�n. 

ine limon suyunu kat�p so�umaya b�rak�n
Hamur için bütün malzemeleri kar��t�r�p, 
amur haline getirin. Hamur üzerine nemli
bez öreterek 1 saat dinlendirin. Yumruk 

irili�inde parçalara ay�r�n. Bezeleri oklava ile 
asta serperek baklava yapaca��n�z tep
büyüklü�ünde aç�n. Tepsiyi ya�lay�n. 

Ya�lad���n�z tepsiye ilk yufkay� dö�eyin. 
Üzerine f�st�k serpin. Di�er hamurlar� da bu 
�ekilde yaprak baklavay� bitirin ve istedi�iniz 
�ekilde kesin. Son olarak üzerine k�zg�n ya� 
ezdirin. F�r�na at�p alt� üstü pembele�ene dek

�irin. F�r�ndan ç�kar�nca fazla ya��n� süzün
erine so�uk �erbeti döküp yar�m saa

Her kabdan, içinde 
olan, d��ar� s�zar! 
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mc
Sarho� Savunmas� 

 
Süratli araba sürmek suçundan 

yarg�lan�yordu. Uzmanlar arabay� sürenin 
sarho� oldu�unu saptam��lard�.  

Yarg�ç gerekli sorular� sorduktan sonra 
adama: 

"Uzmanlar arabay� sürerken sarho� 
oldu�unuzu söylüyorlar ne dersiniz?" diye 
sordu. Adam güvenle: 

"Hay�r," diye kar�� koydu. "Sarho� 
de�ildim. Sadece her zamankinden biraz daha 
fazla içmi�tim." Bir süre dü�ündükten sonra 
yarg�ç: 

"Bu itiraz�n�z dikkate al�nm��t�r. Bu 
nedenle de sizi otuz gün yerine bir ay hapis 
cezas�na mahkum ediyorum" dedi. 
 

 
Oscar 

 
Atlas Okyanusunda giden geminin kaptan� 

gemide olan bütün herkesi güverteye 
ça��rm��. Herkes gelince  

-Size bir iyi bir kötü haberim var. 
Önce hangisini söyliyeyim. 

Herkes: "�yi" demi�.  
-13 dalda Oscar kazanaca��z. 

 
 

Türkçe’den �ngilizce’ye ceviri 
Turning from Turkish to English 

 
Acele i�e �eytan kar���r. 

Urinate quickly, satan mixes. 
 

Can bo�azdan gelir 
John comes from Bosphorus  

 
E�ri otural�m, do�ru konu�al�m. 

 Let's sit italic, let's talk correct. 
 

Ekmek elden, su gölden. 
Bread from hand, water from lake. 

 
Nallar� dikti. 

He errected the horse-shoes 
 

Gözün mosmor olmu�. 
Your eye has become puspurple. 

 
Senden adam olmaz 

Man doesn't become from you. 
 

S�raya gir. 
Enter the desk. 
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t@rimnet 
Hüseyin KURT 
Ziraat Mühendisi 
Tar�m Dan��man� 

Baz� Önemli Tar�msal Linkler 
Site Ad� Sahip Oldu�u 

Kurum 
www.samsuntarim.gov.tr Samsun Tar�m �l 

Müdürlü�ü 
www.alata.gov.tr Alata BKAE 
www.ktae.gov.tr Karadeniz TAE 
www.aari.gov.tr Ege TAE 
www.aeri.org.tr  Tar�msal Ekonomi 

Ara�t. Enst. 
www.kkgm.gov.tr Koruma Kontrol 

Genel Müdürlü�ü 
www.antbirlik.com.tr  ANTB�RL�K  
www.cine-tarim.com.tr Cine Tar�m Dergisi
www.cukobirlik.com.tr ÇUKOB�RL�K 
www.die.gov.tr  Devlet �statistik 

Enstitüsü 
www.dpt.gov.tr  DPT 
www.dsi.gov.tr  DS� Genel Müd. 
www.dsymb.org.tr Dam�zl�k S���r 

Yeti�tirici Birli�i 
www.fiskobirlik.org.tr  Fiskobirlik 
www.foreigntrade.gov.tr  D�� Ticaret 

Müste�arl��� 
www.gap.gov.tr  GAP Bölge �daresi
www.hal.gen.tr  Türkiye Halciler 

Federasyonu 
www.hasad.com.tr Hasad Dergisi 
www.igeme.org.tr  �hracat� Geli�tirme 

Merkezi 
www.karadenizbirlik.com.tr  KARADEN�ZB�RL�K
www.kayisi.org.tr KAYISIB�RL�K 
www.khgm.gov.tr  Köy Hizmetleri 

Genel Müd. 
www.meteor.gov.tr Meteoroloji Genel 

Müdürlü�ü 
www.pankobirlik.com.tr  PANKOB�RL�K  
www.setbir.org.tr  Süt, Et G�da San 

Üreticileri Bir 
www.tagem.gov.tr  Tar�msal Ara�t. 

Gen Müdürlü�ü 
www.tarimkredi.gov.tr  Tar�m Kredi Koop.

Site Ad� Sahip Oldu�u 
Kurum 

www.taris.com.tr  TAR�� 
www.tb-yayin.gov.tr TKB Yay�n Dairesi 

Ba�kanl��� 
www.tema.org.tr  Erozyonla 

Mücadele Vakf� 
www.tigem.gov.tr  Tar�m ��letmeleri 

Genel Müdürlü�ü 
www.tisit.org/ Tar�msal ilaç 

Sanayicileri Der. 
www.zmo.org.tr Ziraat Müh. Odas�
www.tobb.org.tr  Türkiye Odalar ve 

Borsalar Bir  
www.trakyabirlik.com.tr  TRAKYAB�RL�K  
www.tse.org.tr  TSE 
www.ttae.gov.tr Trakya Tar�msal 

Ara�t�rma Enst. 
www.ttgv.org.tr  Türk Teknoloji 

Geli�tirme Vakf� 
www.tubitak.gov.tr  TÜB�TAK 
www.turkiyeyembir.org.tr  Yem Sanayicileri 

Birli�i 
www.turkpatent.gov.tr/ Türk Patent 

Enstitüsü 
www.turkseker.gov.tr Türkiye �eker 

Fabrikalar� A.� 
www.turktarim.com Genel Tar�msal 

Bilgiler 
www.turkted.org.tr  Tohumluk 

Endüstrisi Derne�i
www.tzob.org.tr Türkiye Ziraat 

Odalar� 
www.tzymb.org Ziraat Yüksek 

Mühendis. Birli�i 
www.un.org.tr/fao  FAO Türkiye  
www.usd.org.tr Un Sanayicileri 

Derne�i 
www.ziraatcilerdernegi.org.tr  Ziraat 

Teknisyenleri 
Derne�i 

www.gidamo.org.tr G�da Müh. 
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Personel Hareketleri 
Ali TIRA� 

Personel �efi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

Atamalar 
Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 

Haluk TIKIR �ef Zirai Karantina Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Emsal �AH�N Memur Gümü�hane �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Cemal TÜYSÜZ Memur Bafra �lçe Müdürlü�ü D�E Van Böl. Müdürlü�ü 
Mehmet ÜRE ��çi Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Kavak �lçe Müdürlü�ü 

 
Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 
Bilal ORDULU �M�.�b.Md.  Necmi ZENG�N Teknisyen 
Halis ARICI Mühendis  Ya�ar ABD�K Teknisyen 
Zati DEM�R Mühendis  Hidayet TOPAL Teknisyen 
Yusuf Y�RM�BE� Mühendis  �smail YÜKSELEN Teknisyen 
Harun P�R Veteriner Hekim  �smail KARABACAK Teknisyen 
�ükrü KESK�N Vet.Sa�.Tek.  Asuman KABAK Teknisyen 
Harun UÇAR Vet.Sa�.Tek.  Hacer YÜKSEL Teknisyen 
Fikri ABAZA Vet.Sa�.Tek.  Ziya YAYLAK Teknisyen  
Esma CAN Teknisyen  Tahsin AYÇ�ÇEK Teknisyen 
Recep CAN Teknisyen  Tanju YALIN Siv.Sav.Uzm. 
�evki ÇAPA� Teknisyen  �lhan ERGÜL Hizmetli 
Ya�ar �LER� Teknisyen  Alaettin �STANBUL ��çi 

Geçen Say�n�n Bulmacalar�n�n Cevaplar� 

                         

Her çocuk kendi yumurtas�n� ald�. Sonuncu çocuk yumurtas�n� tabakla birlikte ald�. 

Ya�am her gün ve her yerde yeniden ba�lar. 
Emekli arkada�lar�m�za yeni ya�amlar�nda esenlikler dileriz. 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
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i e eb u l m a 
c 

a 
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 
Ana Ar� Yeti�tiricili�i kitab� hediye edilecektir. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
 

Soldan Sa�a 
1. �ifal� Bir Bitki, 2. Ud Çalan, Tersi Is�nma Arac�, 
3. G�da Maddesi Sat�c�s�, 4. Dolayl� Anlatma, Ölüm 
Cezas�, 5. Fizikte Hareket, 6. Gece So�u�u, 7. 
Rusya’da Bir Göl, Geni�lik, 8. Yemin, Bir Hayvan, 
9. Bir Nota, Kamer, Boru Sesi, 10. Soyluca. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Türk Sanat Müzi�inde Bir Makam, 2. Sürdürme, 
Bir Erkek �smi, 3. Türk Sanat Müzi�inde Bir 
Makam, 4. K�rm�z�, 5. Bal�kç� Bar�na��, Avuç �çi, 6. 
Sonsuz, 7. �rice, Bir Cetvel, 8. Ad, Geometrik Bir 
Say�. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Nizamiye, 2. �mal, Tas, 3. �erefiye, 4. Acun, Raf, 5. Berika, 6. 
Azat, 7. Rötar, Nü, 8. En, Lakin, 9. Kerata, 10. Mineral. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Ni�abürek, 2. �mece, Önem, 3. Zaruret, Ri, 4. Aleni, Alan, 
5. Karate, 6. �tiraz, Kar, 7. Yaya, Ani, 8. Esef, Tünel. 

ZEKAMETRE 
Bir odada iki arkada� bulunuyorsunuz. 
Arkada��n�z size �öyle bir soru yöneltiyor. 
"Benim bu odada oturamayaca��m bir yere 
oturabilir misiniz?" Odan�n içerisinde öyle 
bir yer var m�d�r? Neresi olabilir?. 

 
100 metre uzunlu�unda 100 metre/saniye 
h�zla hareket eden bir tren 100 metre 
uzunlu�undaki bir tüneli kaç saniyede 
geçer? 

 
Her biri 100 yaprak olan 10 ciltli bir 
ansiklopedi vard�r. Bu ansiklopedi bir 
kitapl���n raf�nda birinci ciltten onuncu 
cilde do�ru s�ralanm��t�r. Bir yaprak kurdu 
birinci cildin birinci yapra��ndan 
kemirmeye ba�l�yor ve onuncu cildin 
yüzüncü yapra��n� da kemirerek kemirmeyi 
noktal�yor. Bu yaprak kurdu kaç yaprak 
kemirmi�tir 

 
�ki baba ve iki o�ula 3 elmay� hiç 
parçalamadan nas�l payla�t�r�rs�n�z? 

 
Samsun'dan hareket eden 43 yolculu bir 
otobüs kullan�yorsunuz. Çorum' da 7 yolcu 
binip, 5 yolcu indi. Ankara'da 8 yolcu indi, 
6 yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu 
bindi. Bolu'ya vard���n�zda 5 yolcu indi, 8 
yolcu bindi. �oförün ad� neydi? 

 
Bir çiftçinin 17 koyunu vard�. Sürüde salg�n 
hastal�k oldu, dokuzu a��r hastaland�, 
di�erleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var? 

 
 

Cevaplar Gelecek Sayıda




