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

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

 
1. Yay�nlanacak olan makaleler ba�ka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reklam Fiyatlar� 
Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)  : 300.000.000 TL 
Arka Kapak (Renkli Yar�m Sayfa) : 150.000.000 TL 
Kapak �çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150.000.000 TL 
Kapak �çleri (Renkli Yar�m Sayfa) :   75.000.000 TL 
�ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) :   60.000.000 TL 
�ç Sayfalar (Renksiz Yar�m Sayfa) :   30.000.000 TL 

 

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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Sevgili Meslekta�lar�m, 
De�erli Çiftçi Karde�lerim, 
 
Uzun y�llar Samsun’da Tar�m ad� alt�nda yay�n hayat�n� sürdürmekte olan gazetemizin 

yeni �ekli ile kar��n�zday�z. De�i�en dünya ko�ullar�nda tar�m camias� olarak da yerimizi 
alabilmek için üzerimize dü�en önemli görevler oldu�unun bilinci içerisindeyiz. Bu ba�lamda 
gazetemizi yenilemek ve dergi format�nda ç�karmak ilk ad�mlar�m�zdan birini 
olu�turmaktad�r. Güncel sorunlar ve çözüm yollar�n�n yer alaca�� dergimiz arac�l���yla sizlere 
ula�aca��z. Yeni teknik ve çe�itler hakk�nda bilgi sahibi yaparak daha ça�da� ve bilinçli 
tar�msal üretim yapman�n yollar�n� açaca��z. Sorunlar�n�z ba�ta olmak üzere tüm tar�msal 
konularda bize yazman�z�, yol göstermenizi bekleyece�iz. Göreve geldi�imizden bu güne 
kadar sizlere ula�mak ve tar�msal sorunlar�n�za çözüm üretmek amac�yla geceli gündüzlü 
çal��maktay�z. Çal��malar�m�z her geçen gün artan bir �ekilde devam edecektir. 

Cumhuriyetimizin sekseninci y�l�n�n ya�and��� günümüzde, ülkemiz tar�m�nda oldu�u 
gibi Samsun tar�m�nda da bu ruha uygun bir �ekilde at�l�m dönemi ya�anmakta, Dünya tar�m� 
ve ekonomisine entegre olma sürecinde gerekli düzenlemeler h�zla yap�lmaktad�r. Yak�n bir 
gelecekte gerek verim art��� gerekse ürün çe�itlili�i ile ülke içinde bir tar�msal geli�im 
ya�and��� gibi, dünya pazarlar�nda da söz sahibi olan bir ülke konumuna gelecektir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Onuncu Y�l Nutkunda “Yurdumuzu, dünyan�n en mamur ve en 
medeni memleketleri seviyesine ç�karaca��z. Milletimizi, en geni�, refah, vas�ta ve 
kaynaklar�na sahip k�laca��z. Milli kültürümüzü, muas�r medeniyet seviyesinin üstüne 
ç�karaca��z. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmi� as�rlar�n gev�etici zihniyetine göre de�il, 
asr�m�z�n sürat ve hareket mefhumuna göre dü�ünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok 
çal��aca��z, daha az zamanda daha büyük i�ler ba�araca��z.” dedi�i gibi Cumhuriyetin 
Sekseninci Y�l�n�n ya�and��� günümüzde de ayn� duygu ve dü�üncelerle hareket etmek 
durumunday�z. Bu vesileyle dergimizin sizlere yararl� olmas�n� diler, sayg�lar sunar�m. 

 
Sadullah K�RENC� 

�l Müdürü 
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MEYVE F�DANI D�K�M� 
 

Abdulkadir KULEY�N 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Meyve fidanlar� dikildikleri yerde 
kalaca��ndan dikim yerinin seçimine özen 
gösterilmelidir. Bahçe tesis edilecek yerin yanl�� 
seçimi daha sonra telafi edilemez ve üreticiyi 
önemli zararlara u�rat�r. Dikim yerinin seçiminde 
iklim, toprak ve su faktörleri etkilidir. 

�klim özelli�i olarak yeti�tirilecek meyve 
çe�idi o yörede ekonomik olarak yeti�tirilmeye 
uygun olmal�d�r. Seçilen arazinin toprak 
özellikleri derin, geçirgen, organik maddece 
zengin, t�nl�, kili-t�nl� yap�da olmal�d�r. Toprak 
derinli�i elma, erik, ayva ve f�nd�k gibi yüzlek 
köklüler için en az 1 m armut, vi�ne ve �eftali 
için 2 m kay�s�, badem, ceviz ve zeytin gibi derin 
köklü a�açlar için 2-4 m olmal�d�r. Taban suyu 
meyvelerin büyüme döneminde 1 m’den daha az 
olmamal�d�r. Topraktaki taban suyu derinli�inin 
2 m olmas� meyve a�açlar� için uygundur. 
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Toprak pH’s�n�n 5-7 aras� olmas� meyve 
a�açlar� için uygundur. Toprak tuzlulu�u ve 
sodyum miktar�n�n normal de�eri Ei mmho/cm 
2’den az, de�i�ir sodyum %15’den az olmal�d�r. 

Meyve dikilecek arazide 0-30, 30-60, 60-
90, 90-120 cm derinliklerden örnekler al�narak 
toprak analizleri yap�l�r. Meyve fidan� dikilecek 
arazi derin sürülerek pulluk tabakas� k�r�l�r, 
tesviye edilerek fidan dikimine haz�rlan�r, fidan 
çukurlar� i�aretlenir. Fidan çukurlar� dikimden en 
az 2-3 gün önceden aç�lmal�d�r. 

Fidan dikim zaman� dikim yap�lacak 
yerin iklim �artlar�na göre de�i�ir. K��� so�uk 
geçen az kar ya�an ve topra��n donma tehlikesi 
olan yerlerde fidan dikimi erken ilkbaharda 
a�açlara su yürüme dönemine kadar yap�labilir. 
Don tehlikesi olmayan yerlerde sonbahardan 
ba�layarak a�açlara su yürüme dönemine kadar 
dikim yap�labilir. Bu bölgelerde en uygun dikim 
zaman� sonbahar döneminde a�açlar yapraklar�n� 
döktükten sonra, so�uklar�n ba�lamas�na kadar 
olan zamand�r. Meyvecilik yap�lacak yerde 
sulama suyunun bol ve kaliteli olmas� gerekir. 

Fidan çukurunun aç�lmas� s�ras�nda 
toprak çok nemli ve kesekli olmamal�, toprak 
kolay parçalanabilir olmal�d�r. Fidan çukurlar� 

aç�l�rken üsten ç�kan toprak ayr�, alttan ç�kan 
toprak ayr� olarak y���l�r. Çukurlar aç�ld�ktan 
sonra drenaj�n� kontrol etmek için çukura iki kez 
su doldurulur; bu su 12-24 saatte ak�p gitmezse 
drenaj yetersizli�inden dolay� ba�ka bir arazi 
denenmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dikim Tahtas� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meyve Fidan� Dikimi 
 
Dikilecek meyve fidan�n�n dikim 

budamas� dikimden önce yap�lmal�d�r. Kökleri 
kopuk, yaral�, kurumu�, fazla uzun, üst üste 
gelmi� kökler budanarak ay�klan�r. Taç k�s�mlar� 
dall� ise dallar�n üzerinde 2-3 göz kalacak �ekilde 
dallar budan�r. Meyve fidan�n� çe�idine ve 
verilecek budama �ekline göre cevizler 80-120 
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cm’den di�er meyve fidanlar� 60-80 cm’den a�i 
gözüne bakan bir göz üzerinden tepe vurma 
i�lemine tabi tutmak gerekir. 

Fidanlar dikime haz�rland�ktan sonra 
dikim tahtas� yard�m�yla dikimleri yap�l�r. 
Fidanlar�n dikimi esnas�nda fidan çukurunun 
üstünden ayr�lan topra�a 2-3 kürek yanm�� ah�r 
gübresi ve 200-300 gr DAP (diamonyumfosfat) 
veya süper fosfat gübresi ile iyice kar��t�r�larak 
fidan�n yerle�tirilece�i k�s�m kümbet �eklinde 
olu�turulur. Fidan köklerinin alt� bo� kalmayacak 
�ekilde; ta�, kesek gibi köklere zarar verebilecek 
cisimler ay�klanarak a�� yeri topra��n 3-5 cm 
üstünde kalacak �ekilde çukura yerle�tirilir. 
Köklerin üstüne biraz toprak örtülür ve fidan�n 
çukurunun her taraf�ndaki toprak iyice 
çi�nenerek köklerin toprakla temas� sa�lan�r. 
Fidan çukuru tamamen doldurulur ve a�i yeri 
aç�kta b�rak�l�r. Bu i�lemler yap�l�rken topra��n 
çökme mesafesi de göz önünde 
bulundurulmal�d�r. Dikim tamamland�ktan sonra 
can suyu verilir. Fidan çukurunun d���ndan 
sulama çukuru aç�larak sulama esnas�nda fidan 
gövdesinin ve kök bo�az�n�n do�rudan su ile 
temas� önlenerek hastal�k faktörlerinin bula�mas� 
önlenmi� olur. 

 
Standart Çe�itlerde Dikim Aral�klar� 

Tür Dikim Aral��� (m 
Elma 6X6 
Armut 6X6 
Ayva 4X4 
�eftali 5X5 
Erik 5X5 
Kiraz 6X6 
Vi�ne 6X6 
Ceviz 10X10 
Kestane 10X12 
F�nd�k 4X4 – 5X5 
Nar 2X4 – 2X5 
Kivi 4X4 – 5X5 
Trabzon Hurmas� 4X4 
Mandarin 3X5 
Çilek 30X35 cm (yazl�k) 
 25X30 cm (k��l�k) 
Ahududu (1.5-2.5 X0.6-1) 
Bö�ürtlen (2-2.5 X1.5-2) 
Yenidünya 5X8 
Portakal 5X8 

HAYVAN SAH�PLER�N�N 
D�KKAT�NE!!!!! 

 
Bakanl���m�zca hayvanc�l�k yapan 

yeti�tiricilerimize Hayvanc�l�k Te�vik 
Desteklemeleri yap�lmaktad�r. 
Suni Tohumlama Deste�i : Hayvan�na suni 
tohumlama yapt�ranlardan soykütü�üne kay�tl� 
i�letmelere hayvan ba��na 10.000.000, di�er 
i�letmelere 5.000.000 TL te�vik ödemesi 
yap�lmaktad�r. 
Gebe Düve Al�m� Deste�i : Dam�zl�k veya saf �rk 
belgeli gebe düve al�mlar�nda hayvan ba��na 
360.000.000, veya 180.000.000 TL te�vik ödemesi 
yap�lmaktad�r. 
Buza�� Desteklemesi : Yeti�tirici birli�ine kay�tl� 
i�letmelerde yeni do�an buza��lara 40.000.000, 
di�er i�letmelerdekilere ise 20.000.000 TL te�vik 
ödemesi yap�lmaktad�r. Ancak bu ödemenin 
yap�labilmesi için hayvan�n suni tohumlanmas�, 
tohumlama kayd�n�n soykütü�ü veya önsoykütü�ü 
birimine i�lenmesi ve yeni do�an buza��lar�n tespit 
edilip kulak küpesinin tak�lmas� gerekmektedir. 
Süt Te�vik Ödemesi : Süt i�letmelerine süt satan 
üreticilerimize soykütü�üne kay�tl� i�letmelerde 
litre ba��na 40.000 TL, di�er i�letmelerde litre 
ba��na 20.000 TL te�vik ödemesi yap�lmaktad�r. 

DAMIZLIK HOLSTE�N SI�IR 
YET��T�R�C�LER� B�RL���NE ÜYE 

OLMAKLA NELER KAZANILIR 
Üyesi ve yöneticisi yeti�tirici olan birliklerin 
ba�ar�s�ndan oldu�u kadar ba�ar�s�zl���ndan da 
yeti�tirici sorumludur. Birliklerin ba�ar�l� olmas� 
yeti�tiricilerin üyelik sorumluluklar�n� yerine 
getirmelerine ba�l�d�r. Üyelikle; 
- Hayvanlar�n kay�t alt�na al�nmas�yla soykütü�ü 

ve verim kontrolleri yap�l�r. 
- Kay�tl� hayvanlara verilen desteklemeden 

yararlan�l�r. 
- Dam�zl�k fazlas� hayvanlar de�er fiyat�n�n 

üstünde pazarlan�r. 
- �l içi ve il d��� pazarlama daha kolay olur. 
- En kaliteli bo�a spermalar� uygun fiyattan 

temin edilir ve yeti�tiricinin dam�zl�k 
özellikleri üstün yavrular elde etmesi sa�lan�r. 
Sürüsü iyile�ir. 

- Yeti�tiricilerin bilgi eksiklikleri giderilir, yeni 
teknoloji ve bilgiye zaman�nda ula��l�r. 

- Üyeler bir araya gelerek güçlerini ve 
imkanlar�n� art�r�rlar. Sosyal dayan��ma 
sa�larlar. 
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ARICILIKTA BÜYÜK MUM GÜVES� 
(Galleria mellonella L. ) �LE MÜCADELE 

 
Dr. Ali KORKMAZ 

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

 
Cahit ÖZTÜRK 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü Erdemli/Mersin 

1. Giri� 
Ar�c�l�k sektöründe büyük mum güvesi 

(Galleria mellonella L.) gerek kovan içerisinde 
bulunan gerekse kovan d���nda depolanan 
i�lenmi� peteklere zarar vererek önemli miktarda 
ekonomik kay�plara yol açmaktad�r. Bal ar�s�n�n 
yeti�tirildi�i her yerde bulunan büyük mum 
güvesine kar��, pek çok kimyasal maddenin yan� 
s�ra çe�itli fiziksel ve biyolojik uygulamalar da 
yap�lmaktad�r. Ülkemizde ise bu konuda etkin bir 
mücadele yöntemi kullan�lmamakta, kulaktan 
dolma bilgi ve yöntemlerle soruna çözümler 
aranmaya çal���lmaktad�r. ABD’de bu zararl�n�n 
y�lda 5 milyon dolar ekonomik kay�p verdi�i 
dikkate al�nd���nda ülkemizde de büyük mum 
güvesine kar�� mücadelenin etkin bir �ekilde 
yürütülmesi gerekti�inin de önemi ortaya 
ç�kmaktad�r. Çünkü ülkemiz ko�ullar�nda yap�lan 
ar�c�l�k uygulamalar�n�n ilkel düzeyde olmas� 
nedeniyle zararl�dan korunma yollar� da bu 
duruma orant�l� bir �ekilde yap�lmaktad�r. Büyük 
mum güvesi ile mücadelenin bir k�sm�n�n teknik 
alt yap� yetersizli�i, bir k�sm�n�n uygulama 
zorlu�unun bulunmas� nedeniyle ar�c�lar�m�z 
daha pratik ve kolay, fakat insan sa�l��� aç�s�ndan 
risk ta��yan uygulamalara yönelmektedirler. Bu 
nedenden dolay� ar�c�l��� ileri gitmi� olan 
ülkelerdeki uygulamalar�n dikkate al�nmas� ve 
uygulamada bunlardan yararlan�lmas� kaç�n�lmaz 
olmaktad�r. Özellikle d��sat�ma sunulan ballar�n 
ülkemizde geri dönmesi ile ortaya ç�kan baldaki 
kal�nt� sorununun önemli k�sm� depolanan 
peteklerde kullan�lan maddelerdendir. Bu 
sorunun a��lmas� ve ekonomik kay�plar� en aza 
indirmek için sa�l�kl� ve ça�da� mücadele 
yöntemlerinin ülkemiz ar�c�lar� taraf�ndan 
kullan�lmas�n�n sa�lanmas� gerekmektedir. 
Sorunun çözümüne bir ad�m olmas� için büyük 
mum güvesine kar�� kullan�lan yöntemleri 
tan�tma amac�yla bu makale kaleme al�nm��t�r. 

2. Büyük Mum Güvesinin Biyolojisi 
Büyük mum güvesi Insecta s�n�f�na, 

Lepidoptera tak�m�na, Pyralidae familyas�na ait 
bir böcektir. Dünya üzerindeki co�rafik da��l�m� 
bal ar�s�na uygun bir yap� göstermekte, ancak 
da��l�m� uzun süreli so�uklara ba�l� olan iklim 
yap�lar� taraf�ndan s�n�rlanmakta, denizden 
yüksek olan yerlerde zarar� çok az olmaktad�r. 
Ergin büyük mum güvesinin a��z parçalar� 
dumura u�rad���ndan ve ergin dönemde 
beslenmediklerinden dolay� herhangi bir zarar 
yapmamaktad�rlar. Sadece larvalar� beslenmekte 
ve peteklere zarar vermektedirler. Ancak ergin 
büyük mum güvesi ve larvas� çe�itli ar� 
hastal�klar�n� ta��makta olup d��k�s� yüksek 
miktarda Paenibacillus larvae içermektedir. 

Büyük mum güvesi birbiri ard� s�ra 
gelen, yumurta, larva, pupa ve ergin olmak üzere 
4 evrede ya�am döngüsünü tamamlamaktad�r. Bu 
ya�am döngüsü sadece s�cakl�k çok dü�ük oldu�u 
veya besin yetersizli�i oldu�u durumda yar�da 
kesilmektedir. Bu nedenden dolay� mum 
güvesinin ya�am döngüsü s�cakl�k ve besine ba�l� 
olarak 6 haftadan 6 aya kadar de�i�ebilmektedir. 
Normal olarak di�iler yumurtalar�n� bal ar�lar�n�n 
ula�amayaca�� ve bozamayaca�� yar�k ve 
deliklere yumurtlarlar. Yumurtalar pembemsi 
krem veya beyaz�mtrak renkte olup boyu eninden 
biraz uzun ve yakla��k 0.5 mm'den biraz 
küçüktür. Normal ko�ullarda (24-260C) bu 
yumurtalardan 5-8 gün içerisinde larvalar ç�kar. 
Ç�k�� süresi 10-150C’de 34 güne kadar uzar. 
46.10C ’de 70 dakikada, 00C’de ise 270 dakikada 
yumurtalar�n %100’ü ölür. Yeni ç�kan larva 
ipeksi yap�dan olu�an bir tünel içerisinde pete�in 
taban k�sm�na do�ru ilerlemeye ba�lar. S�cakl�k 
ve besin varl���na ba�l� olarak 1-5 ay aras�nda 
beslenir ve büyür. Bu dönem sonunda larvan�n 
boyu yakla��k 1 mm’den 22 mm’ye kadar büyür. 

Uygun ko�ullar olu�tu�u durumlarda ilk 
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10 gün içerisinde larvan�n a��rl��� her gün iki kat� 
artar. Larvalar özellikle polen yan�nda ar� larvas� 
gömlekleri ve d��k� ile beslenir. Bu arada 
balmumu da yerler. Ancak sadece balmumu ile 
beslenen larvalar geli�melerini tamamlayamazlar. 
Koyu ve eski petekler pek çok ar� larva kal�nt�s� 
içerdi�inden dolay� büyük mum güvesi zarar� 
aç�s�ndan oldukça risklidirler. Larvan�n geli�mesi 
için en uygun s�cakl�k 30-350C olup, 4-50C 
aras�nda beslenme ve geli�me olmaz larva 
uyu�uk uyku halinde kal�r. Larval evrenin 
sonunda larvan�n ördü�ü yap� çok dayan�kl� bir 
yap� halini al�r. Gömlek içinde larva pupaya, 
daha sonra da ergin güveye do�ru de�i�ime 
ba�lar. Bu de�i�im süreci 1-9 haftada sona erer. 

Ergin güvenin büyüklü�ü ve rengi çok 
de�i�ken bir yap�da olup bu durum larval 
evredeki besinin yap�s� ve çe�itli geli�im 
devrelerindeki süreye ba�l� olarak de�i�mektedir. 
Di�i güveler erkek güvelerden daha geni� 
yap�l�d�rlar. Mum güveleri genellikle geceleri 
uçarlar. Gündüz saatlerinde karanl�k yerlerde 
dinlenirler. Di�i güveler gömlekten ç�k��tan 4-10 
gün içerisinde yumurtlamaya ba�larlar. Di�iler 
ak�am karanl���nda yumurtlamak amac�yla ar� 
kovanlar�na girmeye çal���rlar. Koloni kuvvetli 
ise büyük mum güveleri bal ar�lar� taraf�ndan 
uzakla�t�r�l�r. Bu durumda yumurtalar�n� d��ar�da 
bulunan odun çatlaklar� aras�na b�rak�rlar. 

 
3. Büyük Mum Güvesine Kar�� 

Mücadele Yöntemleri 
Büyük mum güvesine kar�� ülkemizde 

yayg�n olarak naftalin kullan�lmaktad�r. Ayr�ca 
biyolojik ve fiziksel yöntemlerin yan�nda; 
etilendibromit, kükürtdioksit, etilenoksit, 
karbondioksit, kalsiyumfosfit, metilbromid gibi 
ilaçlar�n kullan�m� önerilmektedir. Çok pahal� bir 
i�lem olmakla birlikte gama ���n� uygulanmas� ile 
de mum güvesinin tüm evrelerini öldürecek 
düzeyde etkili mücadele yap�labilmektedir. 

 
3.1. Biyolojik Yöntemler 
 
3.1.1. Bacillus thuringiensis Kullan�m� 
Büyük mum güvesine kar�� uygulanan 

biyolojik yöntemlerin ba��nda biyolojik bir 
insektisit olan Bacillus thuringiensis gelmektedir. 
Bu bakteri 1911 y�l�nda ke�fedilmi� ve bitki 
korumada birkaç y�l ba�ar�l� bir �ekilde 

kullan�lm��t�r. Büyük mum güvesine kar�� etkili 
olan bu bakteri, seleksiyon sonucu elde 
edilmi�tir. B.thuringiensis bir toksin içermekte 
olup büyük mum güves larvas� bakteri sporunu 
ald���nda toksin serbest hale geçerek larvan�n 
sindirim sisteminin duvarlar�n� bozmakta ve larva 
ölmektedir. Ergin mum güveleri beslenmedi�i 
için bu bakteri etkili olmamaktad�r. Ayr�ca bu 
bakteri omurgal�lara ve bal ar�lar�na herhangi bir 
zararl� etkide bulunmad��� gibi  bal ve 
balmumunda kal�nt� b�rakmamaktad�r (Charriere 
ve Imdorf, 1999). Verma (1995) taraf�ndan 
yap�lan bir çal��mada bu bakterinin uygulanmas� 
sonucunda var olan güvelerin %98.7 düzeyinde 
öldü�ü saptanm��t�r. B.thuringiensis’in 360 
büyük mum güvesine en etkili olan�n�n Serotype 
V hatt� oldu�u tespit edilmi�tir. 

Tüketiciye B401 ad� alt�nda sunulan bu 
preparat sprey �eklinde uygulanmakta olup 1 
k�s�m B401 ile 19 k�s�m suyun kar���m� 
sonucunda kullan�ma haz�r hale gelmektedir. 
Haz�rlanan 200 ml kar���m 10 adet pete�in her bir 
yüzeyinin üzerine püskürtülerek kullan�l�r. 
Uygulama depolama ko�ullar�nda yap�lmaktad�r. 

 
3.1.2. Di�er Biyolojik Uygulamalar 
Büyük mum güvesinin paraziti olan 

Dibrachys cavus kullan�larak yap�lan bir 
çal��mada, mum güvesinin pupalar� üzerinde 
yumurta b�rakan bu parazitoitin çok etkili oldu�u 
saptanm��t�r (Gounari ve Thrasyvoulou, 1995). 
Ancak yayg�n bir �ekilde kullan�m� �u anda 
mümkün olmamakta, organik tar�m�n geli�mesi 
ile birlikte kullan�m� yayg�nla�abilecektir. Büyük 
mum güvesine kar�� kullan�lan kimyasallara 
alternatif olarak do�ayla dost yeni ara�t�rma 
çal��malar� yürütülmekte, bunlar�n ba��nda di�i 
güveleri çok uzaklardan dahi kendine çeken 
feromon tuzaklar� ile kendi yumurtalar�n� büyük 
mum güvesi yumurtalar�n�n içerisine 
yumurtlayan Trichogramma yaban ar�lar� 
gelmektedir. Ventunia canescens’in henüz ticari 
anlamda yayg�n kullan�m� gerçekle�tirilmemi�tir 
(Clay, 2001). 

 
3.2. Fiziksel Yöntemler 
Büyük mum güvesinin depolanm�� 

petekler üzerinde ki geli�mesi s�cakl��a ba�l� 
oldu�undan bu zararl�n�n kontrolünde s�cakl�k ve 
so�uktan da yararlan�lmaktad�r. Fiziksel 
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yöntemlerin ba��nda bal mumu petekleri 
150C’nin alt�nda korumak gelmektedir. Ancak –
150C 2 saat veya –120C  3 saat veya –70C 4.5 saat 
tutmak mum güvelerine kar�� etkili olmaktad�r. 

Is� uygulamas� yap�ld��� takdirde hava 
sirkülasyonu iyi olan ko�ullarda 460C 80 dakika 
veya 490C 40 dakika uygulama yapmak 
yeterlidir. Ancak bu durumda peteklerin 
erimemesine dikkat edilmelidir. Peteklerin 
depolanmas�nda büyük mum güvesinden gördü�ü 
zarardan korunmada en güvenilir yöntem ise 
peteklerin eritilerek balmumu kal�plar� �ekline 
getirilmesi, so�ukta saklanmas�d�r (Krell, 1996). 

 
3.3. Kimyasal Yöntemler 
Büyük mum güvesi ile mücadelede en 

çok kullan�lan yöntemlerin ba��nda kimyasal 
uygulamalar gelmektedir. Güveye kar�� etki 
düzeyi farkl� olmakla birlikte baz� kimyasallar�n 
bal ve balmumunda kal�nt� b�rakmas� nedeniyle 
kullan�m�nda sak�nca olu�maktad�r. 

 
3.3.1. Kükürt Kullan�m� 
Bu yöntemde kükürt çubuklar�n�n 

yak�lmas� suretiyle elde edilen SO2 gaz� 
kullan�lmaktad�r. Bu yöntem hala en etkili 
yöntemlerdendir. SO2 oldukça yüksek uçucu 
özellikle olup ya�da erimedi�i için ar�lara, bal ve 
balmumuna önemsiz etkide bulunmaktad�r. 
Yumurtalara etkisiz oldu�u için kolonilerden 
al�nan petekler 1-2 hafta bekletildikten sonra 
uygulama yap�lmal�d�r. Uygulamalardan sa�l�kl� 
sonuç al�nabilmesi için birinci uygulamadan 2 
hafta sonra ikinci bir uygulama yap�lmal�d�r. 1m3 
hacim için, 50 g toz kükürt yak�larak mum güvesi 
ile bula��k 60 adet pete�in fümige edilebilece�i 
belirtilmektedir (Tutkun ve �nci, 1992). �ekerden 
ve ark (2000), ar�s�z kovanda 10, 7.5, 5 ve 2.5 
g/0.1m3 aktif toz kükürt dozlar� yakarak larva ve 
pupalar� üzerinde SO2 gaz�n�n etkisini 
ara�t�rd�klar� çal��mada etki oranlar�n� s�ras�yla 
%100, %56, %38 ve %0 olarak bulmu�lard�r. 
%100 etki al�nan 1. gruptaki ballarda SO2 
kal�nt�s� 3.2 mg/kg, balmumunda 101.7 mg/kg 
olmu� ve baldaki kal�nt�n�n G�da Kodeksine göre 
eser miktarda oldu�unu saptam��lard�r. 
 

3.3.2. Asetik Asit Kullan�m� 
Asetik asit an�nda buharla�an ve mum 

güvesinin yumurta ve güvelerini an�nda öldüren 

bir maddedir. Ancak gömlek içerisinde bulunan 
larva çok dayan�kl� oldu�undan uzun süreli buhar 
olu�turacak �ekilde uygulama yap�lmal�d�r. 
Bunun için petekler koloniden ç�kar�ld�ktan 
hemen sonra yumurtalar larvaya dönü�meden 
önce uygulama yap�lmal�d�r. Asetik asit havadan 
a��r oldu�u için uygulamas� yukar�dan 
yap�lmal�d�r. Uygulamada nefes al�nmamas�na 
dikkat edilmelidir. Her 100 lt hacme %60-80’lik 
200 ml formik asit kullan�lmal�, uygulama 2 hafta 
aral�kla 1-2 kere tekrarlanmal�d�r. Metal aksama 
zarar verdi�i de uygulamada dikkate al�nmal�d�r. 

 
3.3.3. Formik Asit Kullan�m� 
Avrupa’da profesyonel ar�c�lar�n ba�ar�l� 

bir �ekilde kulland�klar� yöntemdir. Asetik asit 
gibi etkide bulunmaktad�r. Herhangi bir kal�nt� 
problemi olmad��� için rahatl�kla kullan�labilir. 
Güvenin tüm evrelerinde öldürücü etkisi 
bulunmaktad�r. Uygulama yukar�dan yap�lmal� 
ve uygulama esnas�nda nefes al�nmamal�d�r. Her 
100 litre hacme %85’lik 80 ml formik asit 
uygulamas� yap�lmal�d�r. 2 hafta aral�klarla 1-2 
uygulama yap�lmal�d�r. 

 
3.3.4. Etilen Dibromid Kullan�m� 
A��r berrak, saf bir s�v�d�r. Patlamaz, 

yanmaz ve kolay saklan�r. Havaya maruz 
b�rak�l�nca a��r renksiz bir gaz meydana getirir. 
Hafif bir kokusu vard�r. Gaz haline oldukça 
yava� geçer ve yay�l�r. Yumurtalar dahil tüm 
geli�me dönemindeki büyük mum güvelerini 
öldürmektedir. Varsa özel bir kapal� alan, yoksa 
aç�k havada bir sundurma veya çal��ma yerlerinin 
d���nda, insanlardan uzak iyi havaland�r�lan 
odalarda da uygulama yap�labilir. Fazla 
peteklerin bulundu�u ball�klar üst üste dizilir. 
�stifin dip veya kenarlar�ndan gaz s�zmamal�d�r. 
Bir istife en fazla 8 tam veya 16 yar�m ball�k 
yerle�tirilmelidir. En üst ball���n ç�talar�n�n 
üzerine kurutma ka��d�, bez veya çuval gibi 
emici maddeler yerle�tirilir. Bir yemek ka���� 
EDB, emici malzeme üzerine düzgünce 
dökülerek emdirilir. Kovan kapa�� hemen 
kapat�l�r. E�er s�cakl�k 150C‘nin alt�nda veya 
ball�klar s�k�ca istif edilmemi� ise her 8'lik istife 
2 yemek ka���� EDB kullan�l�r. EDB ile 
fumigasyona en az 24 saat devam edilmelidir. 
Çünkü gaz yava� etki etmekte ve 150C‘nin 
alt�ndaki s�cakl�klarda etkisi yava� olmaktad�r. 



samtim

Kas�m-Aral�k 2003 9

3.3.5. Tuz Kullan�m� 
Büyük mum güvesine kar�� mücadelede 

tuz kullan�m�, üst üste konulan ve bo� peteklerle 
doldurulan ball�klar aras�na konulan gazete 
ka��d� üzerine 50 g tuz yay�larak, daha sonra 
peteklerin yan yüzlerinin her bir taraf�na  10 g tuz 
gelecek �ekilde elle serpme yap�larak 
uygulanmaktad�r. Kumova ve Korkmaz (2002)’�n 
Akdeniz ko�ullar�nda yürüttükleri çal��mada 
balmumu peteklerin korunmas�nda, kullan�m� 
basit ve elde edilmesi kolay olan tuz ve naftalin 
uygulamalar�n�n etkileri ara�t�r�lm��t�r. Sonuçta 
peteklerin güveye kar�� korunmas�nda tuzun, 
kontrol grubu ile kar��la�t�r�ld���nda büyük mum 
güvesine kar�� etkili oldu�u saptanm��t�r. 
Peteklerin korunmas�nda tuz kullan�m�n�n 
kolayl���, giderinin dü�ük olmas� ve petek 
üzerinde herhangi bir zararl� kal�nt� b�rakmamas� 
aç�s�ndan ar�c�lar taraf�ndan uygulanabilecek 
sava��m yöntemi olarak öne ç�kmaktad�r. 

 
3.3.6. Karbondioksit Kullan�m� 
Balmumu peteklere  %50 oransal nemde, 

4 saat %98'lik CO2 uygulamas�, büyük mum 
güvesinin tüm ya�am evrelerinin öldürülmesinde 
etkili olmaktad�r (Morse ve Nowogrodzki, 1990). 

 
3.3.7. Naftalin Kullan�m� 
Naftalin çe�itli ülkelerde mum güvesine 

kar�� yayg�n kullan�lmas�na ra�men bal ve mum 
taraf�ndan emilerek tutulmakta, kal�nt� etkisinden 
dolay� kullan�m� önerilmemektedir. Naftalin 
uçucu olup balmumu ve ya�da kolayl�kla 
çözülebilir özellikte bir maddedir. Balmumu bu 
maddeyi bünyesine al�r ve daha sonra bal�n 
içerisine geçirir. Büyük mum güvesi ve varroa 
mücadelesinde yayg�n kullan�lan naftalin, insan 
sa�l��� için çok tehlikeli olup kanserojendir. 
Naftalinli petekler 1-2 gün havaland�r�ld�ktan 
sonra kolonilere verildi�inde ar�lar için her hangi 
bir tehlike bulunmamakla birlikte balmumunda 
varl���n� devam ettirmekte, balda kal�nt� 
yapmaktad�r. Petekler eritildi�i durumda da 
kal�nt� devam etmektedir. Bal Kodeksinde, 
üretilen balmumu ve ballarda naftalin kal�nt�s� 
bulunmamas� gerekti�i vurgulanmaktad�r. 

 
4. Sonuç 
Ar�c�l�kta büyük ekonomik kay�plara yol 

açan balmumu güvesine kar�� etkin bir mücadele 

geli�tirilmesi kaç�n�lmaz olmaktad�r. Özellikle 
bal mumu güvesinin biyolojisi aç�s�ndan oldukça 
uygun olan Akdeniz ve Ege’de önlemlerin 
al�nmas� ar�c�l�k için önem arz etmektedir. 
Kullan�lacak yöntemlerin bal ve balmumunda 
kal�nt� b�rakmamas� ve sa�l�kl� ürünlerin pazara 
sunulmas� aç�s�ndan belirleyici oldu�u da 
ortadad�r. Bu nedenden ar�c�lar�n balda kal�nt� 
b�rakan naftalin gibi uygulamalardan kaç�narak 
olanaklar�n�n elverdi�i ölçüde do�al ve sa�l�kl� 
olan yöntemleri kullanmas� gerekmektedir. Bu 
aç�dan biyolojik yöntemler ba�ta olmak üzere, 
kullan�m� kolay olan tuz ve formik asit gibi 
maddelerin kullan�lmas� güvesine kar�� yap�lan 
mücadelede ba�ar�y� da beraberinde getirecektir. 
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ELMA REÇEL� 
 

Perihan AKYÜZ 
Ev Ekonomisi Teknisyeni 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
Elma; bol vitamini ve madensel 

maddeleri ile çok de�erli bir meyvedir. En 
önemli faydas� da sinir sisteminedir. Bedeni ve 
zihni yorgunluklarda, hasta ve zay�f dü�mü� 
ki�iler için elma ideal bir besindir. Büyüme 
ça��ndaki çocuklarda geli�meye yard�mc� olur ve 
kans�zl��� giderir. Çocuklar�n kemik ve di�lerinin 
normal geli�mesinde, boylar�n�n uzamas�nda 
önemli rollerden biri de elmaya dü�er. Elma 
sindirim siteminin iyi çal��mas�nda, cildin 
güzelli�inde ve sa�l���nda çok önemli etkiye 
sahiptir. Elma çi� olarak yenilebilece�i gibi reçel 
olarak da de�erlendirilmektedir. Reçele i�lenecek 
elmalar k�rm�z� renkli, sert dokulu ve kokulu 
olmal�d�r. 

 

 
 
Elma reçelinin yap�lmas�nda, 1 kg elma 

için 2 kg �eker, 1 kg su, 1 limonun suyu veya 2 g 
limon tuzu hesap edilir. Elmalar temiz suda iyice 
y�kan�r, kabuklar� soyulur ve çekirdekleri 
ç�kar�l�r. Temizlenen ve dilimlere ayr�lan elmalar 
1-1.5 lt su içinde yumu�ay�ncaya dek ha�lan�r. 
Yumu�ayan elmalar delikli kepçe ile d��ar�ya 
al�n�r. Ha�lama suyu ölçülerek 1 kg’a veya 5 
barda�a tamamlan�r. S�cak olan bu suya 2 kg 
�eker kat�larak kaynat�l�r. Ha�lanan elmalar 
kaynamakta olan �urup içerisine at�larak istenilen 
k�vama gelinceye kadar pi�irilir. Bu arada 
meydana gelen köpükler al�n�r. 1-2 dakika daha 
kaynat�larak ocaktan indirilir. Önceden 
haz�rlanm�� kaplara s�cak olarak doldurulur, 
so�uduktan sonra a��zlar� kapat�larak serin 
yerlerde saklan�r. 

 

HIYAR TUR�USU 
 

�lginay ÖZTÜRK 
Ev Ekonomisi Teknisyeni 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

H�yar tur�usu yap�m�nda taze, sert yap�l�, 
küçük boy ve ayn� kal�nl�ktaki h�yarlar kullan�l�r. 
En uygun çe�it ise “korni�on”dur. �çlerinde ezik, 
çürük ve küflü olanlar� ayr�l�r, üzerlerindeki 
çamur, toprak v.b. kirler y�kan�r. 

H�yarlar� tur�u kab�na doldururken, tat ve 
koku vermek amac�yla aralar�na sar�msak, 
maydanoz, sivri biber, dereotu, defne yapra��, 
dilimlenmi� limon veya bunlardan birkaç� 
konulabilir. Üzerine bir miktar toz �eker ve biraz 
kuru nohut ta eklenebilir. Sebzelerin üzerini 
örtecek �ekilde %10-12 tuzlu salamura ilave 
edilir. Bu özellikte salamura haz�rlamak için 1 lt 
suya 100-120 g veya 6-7 yemek ka���� dolusu tuz 
kat�l�r. Ancak tur�usu yap�lan sebzelerin 
salamura d���na ç�kmamas�na dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle cam veya porselen bir tabak, temiz 
y�kanm�� bir ta� veya içi su doldurulup a�z� 
s�k�ca ba�lanm�� plastik torba v.b. bir a��rl��� en 
üste koyarak, sebzelerin suyun içerisine batmas� 
sa�lanmal�d�r. E�er istenirse, tur�uya, 
salamuran�n %10’u oran�nda sirke de eklenebilir. 

Bundan sonra tur�u, ek�imesi amac�yla 
18-20°C s�cakl�kta 4-6 hafta bekletilir. H�yar 
tur�usunun yenilecek olgunlu�a geldi�i ise �öyle 
anla��l�r: H�yarlar�n rengi ye�ilden sar�ya döner; 
ortadan ikiye bölündü�ünde ise etinin rengi 
d��tan içe do�ru ayn� ve saydam görünü�tedir. 
Ayr�ca tat, koku ve ek�ilikteki de�i�me ile de 
anla��labilir. 

 
Tur�u olgunla�t�ktan sonra, daha serin bir 

yerde muhafaza edilmelidir. Tur�unun üzerinde 
beyaz, kal�n bir zar halinde maya tabakas� 
olu�ursa, bunun da temizlenmesi gerekmektedir. 
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FINDIK BAHÇELER�NDE SONBAHAR MÜCADELES� 
 

Fatma TAN 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

�limiz f�nd�k bahçelerinde yo�un olarak 
görülen f�nd�k kozalak akar� önemli bir f�nd�k 
zararl�s�d�r. Halk aras�nda mantar veya f�nd�k 
gülü olarak da bilinen bu zararl�yla mücadele 
yap�lmamakta ya da ihmal edilmektedir. �laçl� 
mücadelesi ilkbaharda yap�lan kozalak akar� ile 
en etkili ve ucuz sava��m yöntemi bu dönemde 
yap�lacak olan mekaniksel mücadeledir. Bunun 
için k�� aylar�nda bitkinin yapraks�z oldu�u 
dönemde çok kolay fark edilebilecek bu kozalak 
(mantarlar�n) f�nd�k toplar gibi toplanarak yere 
at�lmadan yak�l�p imha edilmesi gerekir. 

 
F�nd�k Kozalak Akar� Zarar� 

 
Bölgemizde sorun olan di�er bir f�nd�k 

zararl�s� da dalk�ran (Xyleborus dispar) olup tek 
ba��na ilaçl� mücadelede ba�ar� oran� oldukça 
dü�üktür. Ancak mekaniksel mücadele ile 
beraber uygulan�rsa daha etkili olabilir. Bunun 
için de yap�lacak i�lem sonbaharda bahçeleme 
yaparken dalk�ran ile bula��k delik dallar�n çok 
titiz bir �ekilde seçilerek budanmas� ve mutlaka 
bahçeden bekletilmeden uzakla�t�r�lmas�d�r. 
Böylece dallar içerisinde bulunan dalk�ranlar 
fiziksel olarak imha edilmi� olur. Sonbaharda 
mücadelesi yap�lacak di�er bir zararl� ise may�s 
böce�i olup ilimizin belli kesimlerinde yo�un 
olarak görülmektedir. Ergin böcekler ormangülü 
çiçekleri üzerinde beslenmektedir. F�nd�k 
a�açlar�nda as�l zarar� halk aras�nda kad� lokmas� 
olarak bilinen kurtçuklar yapmaktad�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di�i Dalk�ran Böce�i 
 
Tombul, k�vr�k ve beyaz renkli 4-5 cm 

boyundaki bu larvalar 1 cm kadar incelikteki kök 
ve k�lcal köklerle oburca beslenerek uç dallardan 
geriye ana dallara kadar kurumalara neden 
olurlar. Ocak etraf�nda köklere zarar vermeden 
iyi bir toprak i�leme yap�larak topraktan ç�kan 
larvalar�n kümes hayvanlar� taraf�ndan yok 
edilmesi sa�lanabilir. �laçl� mücadele için en 
uygun zaman sonbahar ya���lar�n� müteakip eylül 
ba��ndan ekim ortalar�na kadar olan dönemdir. 
Bu dönemde hem larvalar toprak yüzeyine en 
yak�n mesafededir. K��lama için henüz derine 
inmemi�lerdir, hem de toprak ilac�n kar��mas� 
için uygun tavdad�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kad� Lokmas�n�n Ergin ve Larvas� 
 
Kad� lokmas�na kar�� f�nd�k bahçelerinde 

toprak ilaçlamas�nda kullan�lacak ilaçlar: 
 

Etkili madde           Doz(100 lt suya) 
Endosülfan EC 350 g/lt  8 mg 
Chlorpyrifos WP %25 15 g 
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BRUCELLOS�S (Yavru Atma Hastal���) 
 

Süleyman DURMU� 
Veteriner Hekim 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Bruselloz; hayvanlarda Brusella grubu 
bakteriler taraf�ndan meydana getirilen,çe�itli 
organlarda kronik yang�lar ve yavru atmalar 
yapan bula��c� bir hastal�kt�r. Dünyan�n her 
yerinde yayg�nd�r. Yurdumuzda s���r,koyun,keçi 
ve domuzlarda görülmektedir. Di�er hayvanlarda 
seyrek olarak rastlanmaktad�r. Hastal�k insanlara 
da bula�abilen tehlikeli zoonoz bir hastal�kt�r. 

S���r yeti�tirilen bölgelerde hastal���n 
ortaya ç�kmas� büyük ekonomik kay�plara neden 
olur. Gebe hayvanlar�n %80’i yavru atar veya 
zay�f c�l�z buza�� do�urur. Hasta ineklerin süt 
verimi önemli ölçüde azal�r. 

Brusella mikrobu a��z yolundan 
mikroplu yiyecek ve sular�n al�nmas�yla,göz 
mukozas�ndan,deriden (çatlak, yara ve sa�lam 
deriden) hastal�kl� bo�a ve koçlarla çiftle�me ile 
cinsel organlardan hayvanlara bula��r. 

 

 
Brusellan�n �nsanlara Bula�mas� 
 
Hastal�kl� hayvanlarla temas eden hayvan 

bak�c�lar�, hayvan sahipleri ve hayvanlar�n 
tedavileri ile u�ra�an personele Brusella 
bula�abilir. 

Hasta hayvanlar� sa��m yapan ki�ilere 
ellerindeki çizik, yara, çatlaklardan ve hatta 
sa�lam deriden hastal�k bula�abilir. Çi� süt ve 
dolayl� olarak çi� sütten yap�lan tereya��, peynir, 
kaymak ve kreman�n yenmesi ile de bula��r. 

Brusella bakterileri so�uk ette 3 hafta, 
idrarda birkaç gün, d��k�da 75 gün, nemli 
toprakta 100 gün, at�k yavrularda 4 ay, çi� sütten 
yap�lm�� peynirlerin %10’luk tuzlu suda 
salamura edilmesinde 120 gün, tereya��nda 142 
gün canl� kal�r. 

 

 
Brusella Etmeni 

 
Hastal���n hayvanlardaki en önemli 

belirtisi yavru atmad�r. S���rlar gebeli�in 6-8 
aylar�nda, koyun ve keçiler 3-4 aylar�nda yavru 
atar. Bo�a ve koçlardaki belirtisi ise erkeklik 
organlar�nda k�zar�kl�k ve üzerinde dar� tanelerini 
and�ran kabart�lar görülmesidir. Brusellozdan 
korunman�n en önemli yolu hayvanlar�n 
a��lanmas�d�r. A�� 4-8 ayl�k buza��lara, 3-5 ayl�k 
kuzu ve o�laklara uygulan�r. 

Do�umu yakla�an hayvanlar ayr� bir 
bölüme al�nmal� do�umlar burada 
gerçekle�tirilmelidir. Gebe hayvanlarda yavru 
atmalar ve ölü do�umlar oldu�unda do�an ölü 
yavrular geli�i güzel ortal��a at�lmamal� derin 
çukurlara gömülüp üzerlerine sönmemi� kireç 
at�lmal� ah�rlar temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

Yavru atan hayvanlar sa�lamlardan 
ayr�lmal� ve sürüden ç�kar�lmal�d�r. Hastal�ks�z 
bo�alar ve koçlarla hayvanlara a��m 
yapt�r�lmal�d�r. 
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SALATA VE MARUL YET��T�R�C�L��� 
 

Cengiz ÖZDEM�R 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Salatalar senelik bir kültür sebzesidir. 
�çerdi�i vitaminler ve di�er besin maddeleri 
nedeniyle dünyada ve ülkemizde geni� çapta 
üretilen ve tüketilen sebzelerden birisidir. 

Ülkemizde hemen hemen bütün 
bölgelerimizde marul ve k�v�rc�k, son y�llarda ise 
üretimi h�zla artan ba� salata yeti�tiricili�i 
yap�lmaktad�r. Yeti�me devresinin k�sa olu�u 
nedeniyle ekim ve dikim zaman� ayarlanarak y�l 
içerisinde birkaç kez yeti�tirmek mümkündür. 

Ülkemizde yeti�tirilen salatalar� 3 grupta 
toplayabiliriz.  

1. K�v�rc�k yaprakl� salatalar: Ba� 
ba�lamayan bol yaprakl� salatalard�r.  

2. Marullar: Bu  salataya romen salatas� 
da denir. Uzun yapraklar� birbirini örterek ba� 
meydana getirir. Memleketimizde yeti�tirilen 
yabanc� çe�itlerin yan�nda üstün özelliklere sahip 
yerli çe�itlerimizde mevcuttur.  

3. Ba� salatalar: Son y�llarda üretimi 
h�zla geli�en kapal� bir ba�a sahip salatalard�r. 
Ba��n s�k� olmas� istenen bir özelliktir. 

 

 
 
Salatalar yeti�ti�i mevsimler dikkate 

al�nd���nda k��, bahar ve yaz salatas� olarak 
s�n�fland�r�labilirler. K�� ve ilkbahar salatalar� 

k�sa günde ba� meydana getirirler. Yazl�k 
salatalar uzun günden etkilenmeden ba� 
ba�larlar. 

Salata ve marullar �l�k iklim bitkisidir. 
K��� sert olmayan bölgelerde y�l boyu 
yeti�tirilmeleri mümkündür. Dü�ük s�cakl�klara 
dayanma zaman� 6-10 yaprakl� devresidir. K��l�k 
çe�itler 0-5°C aras�ndaki s�cakl�klarda 5-10 gün 
dayanabilmektedirler. 

 

 
 
Toprak �ste�i : Salata ve marullar her tür 

toprakta yeti�tirilebilmektedir. Ancak kaliteli 
ürün için, humusça zengin su tutma kabiliyeti iyi 
kumlu-t�nl� veya t�nl�-kumlu topraklar idealdir. 
Toprak reaksiyonuna hassast�r, asitli topraklarda 
kalite bozulur. 

Toprak  Haz�rl��� : Salata ve marullar y�l 
boyunca de�i�ik mevsimlerde birkaç kez 
yeti�tirildi�i için toprak haz�rl��� yeti�tirme 
mevsimine göre 2-3 ay önceden yap�l�r. Dikim 
yap�lacak toprak pulluk ile sürülür. Diskaro, 
t�rm�k çekilir ve kar�k pulluklar� ile masuralar 
haz�rlan�r. 

Gübreleme : Salatalar organik materyali 
zengin topraklarda daha güzel geli�ir ve verimli 
olurlar. Toprakta yeterli organik madde yoksa 
dönüme 2-4 ton çiftlik gübresi verilir. Ticaret 
gübresi olarak dönüme 30 kg amonyum nitrat, 
30-40 kg süperfosfat ve 20-30 kg potasyum sülfat 
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verilmesi uygundur. En uygun gübreleme toprak 
analizine göre yap�lacak gübrelemedir. 

Fosforlu ve potasl� gübreler son toprak 
haz�rl��� s�ras�nda. Azotlu gübreler ise 3-4 
seferde verilmelidir. Azotlu gübrenin yar�s� 
dikimde di�er yar�s� ise geli�me döneminde 
sulamalardan önce 2-3 seferde verilmelidir. 

Tek veya Çift S�ral� Dikim: Yeti�tirmede 
en uygun sistem, masura denilen kabar�k s�rtlar 
üzerinde tek veya çift s�ra halinde yap�lan 
yeti�tiriciliktir. Masuralar üzerinde s�ra aras� 
mesafesi 25-40 cm’dir. 

Salata ve marullar tohumlar�n tarlaya 
do�rudan ekilmesi ve fide yeti�tirilerek fidenin 
tarlaya dikilmesi �eklinde yeti�tirilir. Do�rudan 
tohum ekerek yeti�tirme sisteminde dönüme 100-
120 g tohum kullan�l�r. Ekim derinli�i 2 cm kadar 
olmal�d�r. Tohum ekiminde toprak iyice 
ufalanarak çok iyi haz�rlanmal�d�r. 

Genel olarak uygulanan yeti�tiricilik 
fideden yeti�tirme �eklindedir. Fideden 
yeti�tiricilik ürünün daha erken yeti�tirilmesini 
sa�lar. 
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Salata-marul tohumlar�n�n çimlenmesi 
için en uygun toprak s�cakl��� genelde 4-25°C’ler 
aras�nda oldu�u halde k�v�rc�k ba� salatalarda bu 
s�cakl�k 29°C ye yükselmektedir. 

Yeti�tirme periyoduna ba�l� olarak 
tohumlar s�cak so�uk ve �l�k yast�klara ekilir. 
S�ravari ekim serpme ekime göre daha iyidir. 
Ekim sonras� fideler 2-3 yaprakl� oldu�unda 
seyreltilir. Seyreltilen fideler bir ba�ka yere 
�a��rt�labilir. Fideler 5-6 yaprakl� olunca dikime 
haz�r demektir. 

Dikim zaman� fideleri kökleri 
zedelemeden toprakl� olarak ç�karmal�d�r. Dikim, 

plantuar dedi�imiz dikim çubuklar�. veya çepin 
ile yap�labilir.  Fidelerin yerlerine dikimlerinde  
derin  dikimden kaç�n�lmal�d�r. Büyüme ucu 
toprak d���nda kalmal�d�r. Derin dikim büyümeyi 
geciktirmektedir. 

 

 
Salatalar�n geli�me devresi k�sa oldu�u 

için 1-2 çapa yap�l�r. Çapa yüzlek yap�lmal�d�r. 
Ayr�ca kurak havalarda muntazam aral�klarla 
sulama yap�lmal�d�r. 

Sa�l�kl� büyümeleri için Mücadele 
Kurulu�lar�n�n önerdi�i �ekilde ilaçlamaya özen 
gösterilmelidir. Münavebeye önem verilmeli ve 
salata-marul ekilecek tarlada 4 y�l süre ile salata-
marul ve yer elmas� ekilmemelidir. 

Ekim Zaman� : Yeti�tirme zaman� iklim 
ve çe�itlere ba�l� olarak de�i�mektedir.  

 

  Tohum 
Ekimi 

Fide 
Dikimi 

Hasat 
Zaman� 

�lkbahar 
Yeti�tiricili�i

Ocak 
�ubat 

Mart 
Nisan 

May�s 
Haziran 

Sonbahar 
Yeti�tiricili�i

Temmuz 
A�ustos 

A�ustos 
Eylül 

Ekim 
Kas�m 

K�� 
Yeti�tiricili�i

A�ustos 
Eylül 

Eylül 
Ekim 

Kas�m 
Aral�k 

 
Hasat : Hasat birkaç seferde yap�l�r. 

Olgun ba�lar b�çak ile kesilir ve kasalara tek s�ra 
en çok iki s�ra halinde konur. Hasat s�ras�nda 
yapraklar toprak ile bula�t�r�lmamal�d�r. Aksi 
halde y�kama gerekecek ve i�çilik artacakt�r. 
Hasat edilen salata ve marullar�n iyi olmayan 
birkaç d�� yapra�� at�l�r ve ambalaj kaplar�na tek 
s�ra halinde yerle�tirilir. 
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KAL�TEL� FINDIK ÜRET�M� ve AFLATOKS�N 
 

Tufan AYDIN 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

G�da olarak güvenli, besin 
özelliklerini ve kendine has lezzeti uzun süre 
koruyacak �ekilde üretilen f�nd�k kaliteli 
f�nd�kt�r. F�nd�kta kaliteyi korumak için; 
� Bahçede iyi tar�m tekniklerinin uygulanmas� 
� Uygun kurutma tekniklerinin uygulanmas� 
� ��letmede iyi üretim tekniklerinin 

uygulanmas� 
� Ürünün uygun depo ko�ullar�nda depolanmas� 

ve ambalajlanmas� gerekmektedir. 
 

F�nd�k yeti�tirilmesi s�ras�nda yetersiz 
beslenirse rand�man dü�ük olur. Ayr�ca uygun 
olmayan ko�ullarda hasat edilir, i�lenir ve 
depolan�rsa baz� küfler taraf�ndan çürüme ve 
küflenme sonucu kalitesi bozulabilir, aflatoksin 
olu�umuna neden olabilir. 

 

 
 
Aflatoksin insan sa�l��� için çok zararl� 

olup toprak ve havada bulunan baz� küfler 
taraf�ndan üretilen zehirli bir maddedir. Bu küfler 
nemli ve s�cak ortamlar� sever. F�nd�k gibi besin 
maddeleri üzerinde h�zla büyürler. �nsanlarda ve 
hayvanlarda ba����kl�k sistemini zay�flat�r ve 
nedeni bilinmeyen hastal�klara neden olabilir. 

Hayvanlarda i�tahs�zl�k, kilo kayb�, 
sinirsel anormallik, sar�l�k, ç�rp�nma gibi 
hastal�klar ve ani ölüme neden olabilir. Küflü 

yem yiyen hayvanlar�n sütü veya etine bir ba�ka 
aflatoksin çe�idi olarak geçebilir.  

 

 
 
Aflatoksinsiz ve kaliteli üretim amac�yla 

f�nd�klar, olgunla�t��� dönemde ve Bakanl���n 
aç�klad��� zamanda toplanmal�d�r. Erken toplama 
halinde f�nd�kta buru�ukluk fazla olur, dolay�s� 
ile rand�man  dü�er. Erken toplanan f�nd�klar 
daha nemli oldu�u için kurutmak için daha uzun 
süre gerekir. Ancak bahçede birden fazla çe�it 
varsa çe�itler olgunla�t�kça toplanmal�d�r. 

Uygun arazilerde f�nd�klar bez veya 
tentelere silkelenerek toplanmal�d�r. Bu mümkün 
de�ilse silkeleme neticesinde yere dökülen 
f�nd�klar hemen toplanmal�, toprakla uzun süre 
temas ettirilmemelidir. E�imli, dik arazilerde 
f�nd�klar olgunla��nca el ile toplanmal�, bir sene 
sonran�n f�nd�klar� verecek filizlere zarar 
verilmemelidir. Toplama s�ras�nda hava geçiren 
jüt çuvallar kullan�lmal�, naylon çuvallar 
kesinlikle kullan�lmamal�d�r. Çuvallara f�nd�klar 
s�k���k doldurulmamal�d�r. 

Patoz s�ras�nda çizik, çatlak ve k�r�klar�n 
olu�mamal�d�r. Kabuklu f�nd�klar�n irili�ine göre 
patoz eleklerinin de�i�tirilmi� olmas�na dikkat 
edilmelidir. Patoz veya harman s�ras�nda 
kabu�undan ayr�lan iç f�nd�klar küflerin 
olu�mas�na ve bula�mas�na neden olmakta, 
dolay�s� ile sa�lam f�nd�klar� da bozmaktad�r. 
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PERAKENDE BALIK SATI�LARI 
 

Mehmet GÜL 
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���n�n AB 
uyum süreci çal��malar� kapsam�nda ç�kar�lan 
yönetmelikle perakende bal�k sat��lar� bir nizama 
ba�lanm��t�r. Bu yönetmelik do�rultusunda 
uygulamalara ba�lanm��  ve geçi� sürecinin 
tamamlanmas�na çal���lmaktad�r. Bu çal��malar; 
perakende bal�k sat��lar�nda hijyen, kalite ve 
standartlara uygun olarak; serbest rekabet �artlar� 
içerisinde h�zl�, güvenilir biçimde tüketiciye 
sunulmas�n� sa�lamay� amaçlamaktad�r. Bu 
amaca ula�mak için perakende bal�k sat�� yerleri, 
sabit perakende sat�� yerleri (su ürünleri al�� veri� 
merkezleri, bal�k sat�� amaçl� dükkanlar) ile sabit 
olmayan perakende sat�� yerleri(semt pazarlar�) 
olarak tan�mlanm�� ve sat��lar�n seyyar sat�� 
araçlar� kullan�larak yap�lmas� yasaklanm��t�r. 

 

  
 

Sabit perakende sat�� yerlerinin aç�lmas� 
için yine  belediyelerden i�yeri açma ruhsat� 
al�nmakta, ancak bu ruhsat verilmeden önce 
Tar�m �l Müdürlü�ü veya ba�l� ta�ra 
te�kilatlar�ndan “ruhsat verilmesinin uygun 
oldu�una dair yaz�” al�nmas� zorunlulu�u 
bulunmaktad�r. Bu uygulama yeni aç�lmakta olan 
i�yerlerinin AB standartlar�na uygunlu�unu  
sa�lamaktad�r. Ruhsat verilmesinin uygun oldu�u 
belirlenen  sabit sat�� yerleri bir dizi asgari teknik 
ve hijyenik �artlar� gerçekle�tirmi� ve bu �artlar� 
devam ettirmekte demektir. Bu uygulamalar�n 
ba�lamas�ndan önce aç�lm�� olan i�yerinin yeni 
düzenlemelere uyum süreci devam etmektedir. 

Bu kapsamda yap�lacak düzenlemeler ve 
iyile�tirmelerin yönetmelikle tan�nm�� çal��ma 
takvimi süreci sonuna kadar (19 Haziran 2004) 
tamamlanmas� gerekmektedir. Bu takvim 
doldu�unda, bu i�yerleri ya kapat�lacak yada AB 
standartlar�na uyum sa�lam�� olacakt�r. 

Sabit perakende sat�� yerlerindeki bu 
uygulamalar, halk�n hijyen �artlarda sevk ve 
muhafazas� yap�lan daha kaliteli bal�k yemesini 
sa�layacakt�r. Daha kaliteli bal�k,  tezgahta tercih 
edilen ve av yasaklar�na uygun �ekilde avlanm�� 
a��rl�k ve büyüklükte olan bal�k demektir. Bu 
uygulama ayn� zamanda av yasaklar�n�n 
kendili�inden uygulanmas�, do�al stoklar�m�z�n 
kendili�inden korunmas� ve stoklarda 
süreklili�inin sa�lanmas� demektir. Semt 
pazarlar� gibi belirli zamanlarda kurulan sabit 
olmayan perakende sat�� yerlerinde bal�k sat��lar� 
ise üstü kapal� alanlarda, yar� kapal� biçimde ve 
00C ile +40C aras�nda s�cakl�k sa�layacak buzlu 
ortamlarda, hiçbir ah�ap malzeme kullan�lmadan 
ve ürünü satanlar�n 3 ayda bir periyodik sa�l�k 
kontrolleri yap�lmak suretiyle,  
gerçekle�tirilecektir. Seyyar sat�� araçlar� 
kullan�larak yap�lan sat��larda, kalite ve 
standartlara uymayan, gayri s�hhi �artlarda ve 
güvenilir olmayan ürünlerin sat���n�n  yap�ld��� 
bilinmektedir. Yeni düzenlemeyle bu 
olumsuzlukta ortadan kald�r�lm��t�r. Tüketicilerin 
seçici olmas�, kaliteli ve s�hhi �artlarda sunulan 
ürünleri tercih etmesi yeni düzenlemelerin k�sa 
zamanda uygulanmas�n� kolayla�t�racakt�r. 

 
Kas�m-Aral�k 2003 
 

16



samtim
 

Kas�m-Aral�k 2003 17

TRT GAP TELEV�ZYONUNDA 
YAYINLANACAK YAYÇEP F�LMLER�* 

 
SN Yay�n�n Konusu Yay�n 

Tarihi 
01 Türkiye’de Tar�msal 

Mekanizasyonun Genel Durumu 29/09/2003 
02 Tar�m Alet ve Makinelerinde 

Emniyet Kurallar� 30/09/2003 
03 Tar�mda Enerji Tasarrufu 01/10/2003 
04 Tar�m Makineleri ��letmecili�i 01/10/2003 
05 Traktörlerin Tan�t�lmas� 02/10/2003 
06 Traktörlerde Hidrolik Sistemi 03/10/2003 
07 Traktörlerde Bak�m 06/10/2003 
08 Toprak ��leme Aletleri I 07/10/2003 
09 Toprak ��leme Aletleri II 08/10/2003 
10 Toprak ��leme Aletleri III 09/10/2003 
11 Bitki Bak�m Alet ve Makineleri 10/10/2003 
12 Bitki Koruma Alet ve Makineleri I 13/10/2003 
13 Bitki Koruma Alet ve Makineleri II 14/10/2003 
14 Çay�r Biçme Makineleri 15/10/2003 
15 Balya Makineleri 16/10/2003 
16 Orak Makinesi ve Sapdöverler 17/10/2003 
17 Hayvanc�l�kta Mekanizasyon 20/10/2003 
18 Biçerdöver ile Hasatta Dane 

Kay�plar� 21/10/2003 
19 Biçerdöver Ayarlar� I 22/10/2003 
20 Biçerdöver Ayarlar� II 23/10/2003 
21 Ekim-Dikim Makineleri I 24/10/2003 
22 Ekim-Dikim Makineleri II 27/10/2003 
23 Gübre Da��t�m Makineleri 28/10/2003 
24 �ekerpancar� Hasat Makineleri 29/10/2003 
25 Pamuk Hasat Makineleri 30/10/2003 
26 Silaj Makineleri 31/10/2003 
27 Orak Makine Kullan�m� 03/11/2003 
28 Ar� Ailesi ve Ar�larda Ya�am 

Düzeni 04/11/2003 
29 Gezginci Ar�c�l�k ve Bal Ar�lar�n�n 

Tar�msal Mücadeleden Korunmas� 05/11/2003 
30 Ar�c�l�k ve Ülke Ekonomisindeki 

Önemi 06/11/2003 
31 Bal�n Özellikleri, Önemi ve Hasad� 07/11/2003 
32 Ana Ar� ve Ar� Sütü Üretimi 10/11/2003 
33 Polen Üretimi ve Hasad� 11/11/2003 
34 Ar�c�l�kta Mevsimsel Bak�m ��leri 12/11/2003 
35 Ar�c�l�kta Kullan�lan Araç ve 

Gereçler 13/11/2003 
36 Ar� Hastal�k ve Zararl�lar� 14/11/2003 
37 Türkiye Ba�c�l��� ve Baz� Üzüm 

Çe�itlerimiz 17/11/2003 
38 Asma Fidan� Üretimi 18/11/2003 
39 Ba� Tesis ve Ba�da A��lama 19/11/2003 
40 Ba�c�l�kta Terbiye Sistemleri ve 

Budama 20/11/2003 
41 Ba�c�l�kta Hasat ve De�erlendirme 21/11/2003 
42 Ba� Zararl�lar� I 24/11/2003 
43 Ba� Zararl�lar� II 25/11/2003 
44 Ba� Hastal�klar� 26/11/2003 

SN Yay�n�n Konusu Yay�n 
Tarihi 

45 Salk�m Güvesi ve Ba� Mildiyösü 
Mücadelesinde Tahmin ve Uyar� 
Sistemleri 27/11/2003 

46 Ülkemizde Sebze Yeti�tiricili�inin 
Önemi ve Tohumluk Temini 28/11/2003 

47 Sebze Fidesi Yeti�tiricili�i 01/12/2003 
48 Meyvesi Yenen Sebzelerin 

Yeti�tiricili�i 02/12/2003 
49 Kabakgil Sebzeleri 03/12/2003 
50 Baklas� Yenen Sebzeler 04/12/2003 
51 Çiçe�i ve Tablas� Yenen Sebzeler 05/12/2003 
52 Yapra�� Yenilen Sebzeler 08/12/2003 
53 Kökü ve Ba�� Yenilen Sebzeler 09/10/2003 
54 Kültür Mantar� Yeti�tiricili�i 10/12/2003 
55 Sebze Yeti�tiricili�inde Organik 

Tar�m 11/12/2003 
56 Sera Tekni�i 12/12/2003 
57 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�i I 15/12/2003 
58 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�i II 16/12/2003 
59 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�inde 

Topraks�z Tar�m 17/12/2003 
60 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�inde 

Entegre Mücadele I 18/12/2003 
61 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�inde 

Entegre Mücadele II 19/12/2003 
62 Örtüalt� Sebze Yeti�tiricili�inde 

Sulama ve Gübreleme 22/12/2003 
63 Önemli Sebze Hastal�klar� I 23/12/2003 
64 Önemli Sebze Hastal�klar� II 24/12/2003 
65 Önemli Sebze Zararl�lar� I 25/12/2003 
66 Önemli Sebze Zararl�lar� II 26/12/2003 
67 Sebze Yeti�tiricili�inde Yabanc� Ot 29/12/2003 
68 Sebzelerin Hasat ve Depolamas� 30/12/2003 
69 Sebzelerde Pazarlama 31/12/2003 

 
*Hafta içi 5 gün, sabah saat 07:30’da yay�nlanacakt�r. 
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YEN� Ç�FTÇ� E��T�M VE YAYIM �UBE MÜDÜRÜ GÖREV�NE BA�LADI 
 

�l Müdürlü�ümüz Çiftçi E�itim ve Yay�m 
�ube Müdürü �air ÇORBACIO�LU’nun emekli 
olmas� nedeniyle bo�alan �ube Müdürlü�üne 
Ziraat Mühendisi Yener GÜNAY atand�. Ordu 
ili Ulubey ilçesi do�umlu olan Yener GÜNAY, 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1985 
y�l�nda mezun oldu. Mardin ili Derik ve Savur 
ilçelerinde çal��t�ktan sonra Sinop ili Dikmen 
�lçe Müdürlü�üne atand�. Son 4 y�ld�r Yakakent 
�lçe Müdürlü�ünde Mühendis olarak görev 
yapan GÜNAY evli ve 1 çocuk babas�d�r. 
Kendisine yeni görevinde ba�ar�lar dileriz.  
  

ORTA KARADEN�Z BÖLGES� BÖLGESEL BAV TOPLANTISI 
 

Orta Karadeniz Bölgesi 12. BAV 
Toplant�s� 6-7 A�ustos tarihlerinde �l 
Müdürlü�ümüzde yap�ld�. Toplant�ya kat�lan 
Samsun, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Tokat 
ÇEY �ube Müdürleri illerindeki faaliyetlerle ilgili 
raporlar� sundular. Umdemin ve Agrojipsin 
bitkiye yaray��l�k derecesinin belirlenmesi, 
örtüalt� h�yar yeti�tiricili�inde damla sulama ile 
verilen azotun erkencilik ve verim üzerine etkisi 
hakk�nda bilgi verildi. Ayr�ca bölge tar�m�n�n 
sorunlar� çözüm üretilmesi amac�yla Karadeniz 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü yetkililerine 
aktar�lm��t�r. 

  
�L�M�Z BAV TOPLANTISI TERME, ALAÇAM VE HAVZA’DA YAPILDI 

 

�limiz tar�msal sorunlar�n�n tart���ld��� 
ve çözüm yollar�n�n arand��� BAV toplant�lar� 
Terme, Alaçam ve Havza ilçelerimizde yap�ld�. 
Ba�ta çeltik, soya ve kanola yeti�tiricili�i 
sorunlar�n�n ele al�nd��� toplant�larda yöre 
çiftçisinin sorunlar� ve çözüm yollar� ortaya 
konulmu�tur. Ayr�ca çiftçilerimizin sorunlar�n�n 
çözümünde en önemli olgunun ürün baz�nda 
örgütlenme oldu�u ve bu konuda çiftçilerimizin 
e�itilmesi gerekti�i vurgulanm��t�r. 
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BAFRA I. ULUSLARARASI KARADEN�Z TARIM FUARI 
 

�limizin en büyük ilçelerinden olan 
Bafra’da, 6-10 A�ustos 2003 tarihleri aras�nda 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü ve Bafra 
Belediyesince ortak olarak Uluslararas� Birinci 
Karadeniz Tar�m Fuar� düzenlenmi�tir. Fuara pek 
çok tar�msal kurulu� kat�larak, açt�klar� standlarda 
kurulu� ve ürünlerini tan�tm��lard�r. �l 
Müdürlü�ümüz stand�n�n da yer ald��� fuarda 
kurum çal��malar�n� tan�tmak amac�yla slayt 
gösterisi yap�lm��t�r. Fuar esnas�nda çiftçilerle 
birebir görü�ülerek çe�itli bitkilerin yeti�tiricili�i 
konusunda konu uzmanlar�nca ayr�nt�l� bilgi 
verilmi�tir. Ayr�ca yöre çiftçilerinin alternatif 
ürünlere yönelmesi a�amas�nda yeni ürün ve 
tekniklerle tan��malar� sa�lanm��t�r. 

 
AGROTECH 2003’E KATILIM 

 
Ankara Alt�npark’ta 03-07 eylül 2003 

tarihleri aras�nda yap�lan Agrotech 2003 fuar�na 
�l Müdürlü�ümüzün organizasyonu ile çiftçi 
temsilcileri ile kurulu�umuz teknik elemanlar� 
kat�lm��lard�r. Yeni teknikler yan�nda tar�msal 
mekanizasyondaki son geli�melerin a��rl�kl� 
olarak yer ald��� fuarda yöre çiftçilerinin ça�da� 
geli�meleri yak�ndan izlemeleri sa�lanm��t�r. 
Ayr�ca teknik eleman düzeyinde yeni 
uygulamalar�n ve ürünlerin yerinde görülmesi ve 
tan�nmas�na katk�da bulunulmu�tur.  
 

�L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZ BÜNYES�NDEK� KURUM MÜDÜRLER� TOPLANTISI 
 

�l Müdürlü�ümüz çal��malar�n�n 
tart���ld��� ve birimler aras� bilgi aktar�m�n�n 
yap�ld��� ve �l Müdürlü�üne ba�l� birimlerin 
müdürlerinin kat�ld��� toplant� düzenlenmi�tir. 
�lçe ve �ube Müdürleri kendi birimlerindeki 
sorunlar� ve çözüm önerilerini belirterek Samsun 
tar�m�nda ilerleme kaydedilmesinin dinamikleri 
üzerinde durmu�lard�r. Ayr�ca yöremizde f�nd�k 
ve tütün alanlar�n�n daralt�lmas�na ba�l� olarak 
ortaya konan alternatif ürün çal��malar�n�n 
ba�ar�ya ula�mas�nda etken olan faktörler 
üzerinde durulmu�tur. 
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KURUM PERSONEL�NE MEYVE A�AÇLARINDA A�ILAMA E��T�M� 
 

�l Müdürlü�ümüz teknik elemanlar�ndan 
Temel BAYRAK taraf�ndan meyve a�açlar�nda 
a��lama konulu uygulamal� hizmetiçi e�itim 
çal��mas� yap�lm��t�r. Çal��ma esnas�nda 
a��laman�n meyve a�açlar�nda önemi, a��lamada 
ba�ar�y� etkileyen faktörler üzerinde durularak 
yöremizde yayg�n yeti�tiricili�i yap�lan �eftalide 
durgun göz a��s� ve cevizde yama ve boru a��s� 
uygulamal� olarak gösterilmi�tir. 

 
 

B�TK�SEL ÜRET�M DA�RE BA�KANI NEVZAT USLUCAN SAMSUN’DA 
 

F�nd�k Alanlar�n�n Daralt�lmas� Projesi 
kapsam�nda çal��malarda bulunmak üzere 
TÜGEM Bitkisel Üretim Daire Ba�kan� Nevzat 
USLUCAN, �l Müdürü Sadullah K�RENC�, 
Müdür Yard�mc�lar� Kadir �SP�RL� ve Zekeriya 
SARIKOCA ile birlikte ilimizde incelemelerde 
bulundu. Çar�amba ve Terme’de f�nd�k 
alanlar�n�n yo�un olarak bulundu�u ova köylerde 
yerinde incelemeler yaparak muhtar ve çiftçilerin 
kat�l�mda bulundu�u toplant�larda konunun 
önemini belirten konu�malar yapm��t�r. 

 

’DAN ALTERNAT�F ÜRÜN TANITIMI 
 

Bafra’da yap�lan I. Uluslararas� 
Karadeniz Tar�m Fuar�na kat�lan Alara Tar�m 
Ürünleri �irketi taraf�ndan 7 A�ustos 2003 günü 
Say�n Valimiz Mustafa DEM�R’in de kat�l�mda 
bulundu�u bir toplant�da �l Müdürlü�ümüz 
teknik elemanlar�na yönelik bir toplant� 
düzenlemi�lerdir. Bodur kiraz çe�itleri ba�ta 
olmak üzere pazarlad�klar� fidan tür çe�itleri ile 
stratejilerini ayr�nt�l� bir �ekilde tan�tarak 
alternatif ürün yeti�tiricili�inin yap�laca�� 
Samsun tar�m�na öneride bulunmu�lard�r. Ayr�ca 
d��sat�ma yönelik çal��malar�n� da anlatarak 
kaliteli ürün yeti�tirmenin pazarda yer almak 
bak�m�ndan önemini vurgulam��lard�r. 
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DO�RUDAN GEL�R DESTE�� ÇALI�MALARI DEVAM ED�YOR 
 

Do�rudan Gelir Deste�i ve Çiftçi Kay�t 
Sistemi çal��malar� çerçevesinde i� yo�unlu�u 
fazla olan Vezirköprü, Sal�pazar�, Asarc�k ve 
Havza ilçelerine il müdürlü�ümüzün de�i�ik 
�ubelerinden teknik elemanlar görevlendirilmi�tir. 
2003 y�l� ÇKS- DGD ile ilgili ba�vurular 
29.08.2003 tarihinde sona ermi�tir. Yakla��k 
73.171 çiftçi kay�t alt�na al�nm�� olup, çiftçilere 
yakla��k olarak 1.170.736.000.000. T.L. ödeme 
yap�lacakt�r. 

 
FINDIKTA DALKIRAN ZARARI  KONULU Ç�FTÇ� TOPLANTISI 

 

Ondokuzmay�s ilçesi Cerekli köyünde, 
ilimizdeki f�nd�k bahçelerinde son y�llarda 
yo�un zarar veren dalk�ran (Xyleborus dispar) 
zararl�s�n�n etkileri, mücadele yöntemleri 
çiftçilere anlat�lm��t�r. Ayr�ca dalk�ran zararl�s� 
ile verdi�i zararlar yerinde gösterilerek 
çiftçilerin bu zararl�ya kar�� alaca�� kültürel 
önlemler konusunda ne yap�laca�� gösterilerek 
bilinçlenmeleri sa�lanm��t�r. 

 
SI�IRLARDA �AP A�ILAMASI 

 

 
�ap Hastal���n�n Bula�ma Yollar� 

Hayvan Sa�l��� �ube Müdürlü�ü ve �lçe 
Müdürlüklerince ilimizde bulunan büyükba� 
hayvanlar�n 4 ayl�ktan büyük olanlar� ile 
do�umuna 15 gün kalanlar� hariç �ap hastal���na 
kar�� a��lanmaktad�r. A��lama sonunda yakla��k 
250.000 büyükba� hayvan�n sonbahar dönemi �ap 
a��s� tamamlanacakt�r. �ap hastal��� s���r, manda, 
koyun, keçiler ile vah�i hayvanlar�n da enfeksiyöz 
hastal���d�r. �nsanlar nadiren enfekte olurlar. 
Hastal�k ayak ve a��z çevresinde vesiküller, genç 
hayvanlarda kalp yetmezli�i nedeniyle ölümlerle 
ortaya ç�kmaktad�r. 
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�MAMLAR KÖYÜNDE ARICILIK E��T�M� 
 

�limizde ar�c�l��� yayg�nla�t�rmak 
amac�yla �mamlar köyünde 20 çiftçinin kat�ld��� 
ar�c�l�k e�itimi düzenlenmi�tir. Yap�lan 
çal��mada ar� kolonisinde bulunan bireyle, 
koloni bak�m�, ar� ürünlerinin üretimi ve 
de�erlendirilmesi yan�nda ar� hastal�k ve 
zararl�lar� hakk�nda e�itim verilmi�tir. E�itim 
sonunda ba�ar�l� olan çiftçilere ba�ar� belgesi 
verilmi�tir. 

 
�L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZDE ÇEVRE DÜZENLEMES� 

 

�l Müdürlü�ümüzün çevre düzenleme 
çal��malar� her geçen gün ilerleyerek bir tar�m 
te�kilat�na uygun yap�ya kavu�turuluyor. Çim 
alanlar�n�n yo�un olarak bulundu�u düzenleme 
çal��malar�nda yöre iklimine uygun çiçeklerle 
peyzaj çal��mas� yap�lmaktad�r. Ayr�ca ölü 
alanlar�n kullan�ma aç�lmas�yla Kurumumuzun 
görünü�ünde ça�da� ve canl� bir görünüm ortaya 
ç�kmaktad�r. 
 

 

 

Kutlu Olsun 
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Z�RA� MÜCADELE �LAÇLARINDA SATI� KARTI UYGULAMASI 
 

Ülkemizde kullan�lan zirai mücadele 
ilaçlar�n�n önerisine uygun kullan�m�n�n 
sa�lanmas�, öneri d��� ve yüksek doz ilaç 
kullan�m� nedeniyle ortaya ç�kan kal�nt� 
probleminin önlenmesi ve kullan�lan ilaçlarla 
ilgili istatistiki çal��malar yap�labilmesi için 
Temmuz 2003 tarihinden itibaren zirai 
mücadele ilaç bayilerince sat��a sunulan tüm 
zirai mücadele ilaçlar� ve bitki geli�im 
düzenleyicileri için �laç Sat�� Kart� 
düzenlenecektir. 

Bu uygulama Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl���nca ba�lat�lm�� olup, bundan böyle 
bayiler satt�klar� zirai ilaçlarla ilgili tüm bilgileri 
formlara kaydedeceklerdir. Ayr�ca �l ve �lçe 
Müdürlü�ü teknik elemanlar�nca yap�lan 
kontrollerde ilaçlar�n amac�na yönelik kullan�l�p 
kullan�lmad��� kontrol edilecektir. 

 
 

 

  
METHAM�DOPHOS AKT�F MADDEL� �LAÇLARDA REÇETEL� SATI� 

 

 

 

Ülkemizde sadece tütün ve pamukta 
yaprak bitleri ve thripslerde kullan�lmas� gereken, 
ancak amac� d���nda sebze ba�ta olmak üzere di�er 
tar�msal ürünlerde de kullan�lan Methamidophos 
aktif maddeli ilaçlar�n (Tamaron SL 600, Erkuron 
60 LC, Pomoron 600 SL, Agromon 600 SL, Engel 60 
LC, Fomeron 50 LC, Rivamaron 60 Lc, Kimaron 60 
LC, Polimaron, Nuratron 60 LC, Metakor 60 SL, 
Poliagromidon 60 SL, Methamidon 60 EC, �lmaron 
600 SL, Tamanex, Acrep 600 SL, Supermaron 60 
LC, Karmaron 600 SL, ÖdülMetafos, Fermaron 60 
LC) sat��� Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���nca yap�lan 
çal��malar sonucunda reçete ile yap�lacakt�r. 

Bu ilaçlara gereksinimi olan tütün 
üreticileri �l ve �lçe Müdürlükleri ile Ara�t�rma 
Enstitüsünden alacaklar� reçete ile sat�n 
alabileceklerdir. Reçetesiz ilaç sat��� yapan bayiler 
hakk�nda ilgili yönetmelik gere�ince i�lem 
yap�lacakt�r. 
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tarıMizah
AR�TMET�K 

Aritmetik ö�retmeni Temel ö�rencilerinden 
�ikayet ediyormu�: 
-Terste pe� kere pe� kaç ediy, diye sorayrum, 
k�rk cevap� alayrum. Halpuki pe� kere pe� 
yirmi pe�, pilemedun otuz 
 

 
 

TUTUKLAYIN 
- Komiser bey, beni tutuklay�n. Kar�ma be� el 

ate� ettim. 
- Öldü mü? 
- Hay�r, hiçbiri isabet etmedi. 
- Öyleyse neden tutuklanmay� istiyorsun? 
- Kar�m beni ar�yor da... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTAA G�DECE��Z 
Azrail Temel'in can�n� almak için 

gelmi�ti. Temel hemen bir çare buldu. ��aret 
parma��n� a�z�na sokup, a�uk gu�uk sesleri de 
ç�kararak bebek taklidi yapt�. Azrail durumu 
anlam�� ve Temel'in oyununu bozmam��, 
gitmi�. 

Ertesi ve daha ertesi günü Temel yine 
ayn� numaray� yapm�� ve kurtulmu�. Hatta 
daha ileri giderek kendisine birde emzik bile 
alm��. Azrail yine gelmi�, Temel hemen yerde 
emeklemeye ba�lam��. Azrail Temel'e:  

-Temel gel, attaa gidece�iz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÇMA SEÇMELER 
� A�larsa anam a�lar gerisi playback yapar. 
� Ders çal��mak çok e�lencelidir. Ama �imdi 

e�lenmenin zaman� de�il.. 
� Güvenmek iyidir..Ama güvenmemek daha 

iyidir. 
� �lk seferde kazanamazsan, suçu amirlerine 

at, ikinci seferde kazanamazsan hile yap, 
üçüncü seferde kazanamazsan vazgeç, 
salakl���n alemi yok. 

� Sat�n al�nan mal geri al�n�r, ancak sorun 
ç�kart�l�r. 
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tıbbitkiler
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Biberiye 

(Rosmarinus officinalis) 

 
 
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 

t�bbi bitki olmas� yan�nda süs bitkisi olarak da 
yeti�tirilmektedir. 

Biberiye, bazen 2 metreye ula�an 
yükseklikte, çal� görünümlü, gösteri�li ve ho� 
kokulu bir bitkidir. Üstü parlak, alt� tüylü ince 
uzun yapraklar� her zaman ye�ildir. Mart-may�s 
aylar�nda, aç�k mavi-eflatun renkli çiçekleri açar. 
Ana vatan� Akdeniz Bölgesi olup Ku�dili olarak 
da yayg�n bir �ekilde tan�nan biberiye, Adana, 
Mersin, Tarsus, �skenderun yörelerinde, kuru ve 
güne�li s�rtlarda yeti�ir. Ayr�ca, bahçelerde ve 
saks�larda süs bitkisi olarak da yeti�tirilir. 
Bile�iminde uçucu ya�, tanen, ac� maddeler, bitki 
asitleri ve kafur bulunmaktad�r.Yapraklar�, 

çiçeklenmeden önce toplan�p, gölgede 
kurutulmal�d�r. Bitkinin ba�l�ca etkin maddesi 
olan uçucu ya��n kayb�na yol açmamak için, 
350C’nin üstündeki s�cakl�klardan kaç�n�lmal�d�r. 

Biberiye, kramplar e�li�indeki mide, 
ba��rsak ve safra kesesi rahats�zl�klar�nda içten, 
kas ve eklem romatizmas�nda d��tan kullan�mda 
etkilidir. Sinir sistemini dengeler ve kan 
dola��m�n� güçlendirir. Özellikle dü�ük kan 
bas�nc�na kar�� kullan�lmal�d�r. Kronik 
güçsüzlüklerde, romatizma ve gut hastal�klar�nda 
rahatl�k sa�lar. Genel güçlendirici olarak, 
biberiye katk�l� banyolar çok iyi sonuçlar verir. 
Ama uykusuzluk sorunu olan ki�ilerin bu 
banyolar� sabah saatlerinde almalar� do�ru olur. 
Çünkü biberiye, uyar�c� olarak da çok etkilidir. 
�çten yap�lan tedavilerde, bitki çay� ba�ar�l� 
sonuçlar verir. Mikrobik hastal�klardan ve gripten 
sonraki güçsüzlük hallerinde, içten çay tedavisi 
ile ki�i k�sa sürede güç kazanabilir. Kas ve eklem 
romatizmas�na kar��, bitki tentürü ile yap�lan 
friksiyonlar ve kompresler büyük rahatl�k sa�lar. 

Biberiye çay�: 1-2 çay ka���� dolusu ince 
k�y�lm�� bitki, 1 bardak kaynar suyla ha�lan�r, 10-
12 dakika kadar demlendikten sonra süzülür. 
Tatland�r�lmadan, günde 2-3 bardak içilebilir. 

Biberiye banyosu: 50-60 g ince k�y�lm�� 
bitki, 1-2 lt suda kaynama derecesine kadar 
�s�t�ld�ktan sonra 15-20 dakika demlenmeye 
b�rak�l�r, süre sonunda süzülür ve banyo suyuna 
eklenir. Banyo süresi 15-20 dakikad�r. 

Yan etkiler: Önerilen dozajlar 
a��lmad�kça, bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. 
Ama, uçucu ya�lar�n mide ve ba��rsaklar� tahri� 
edebilece�i dü�ünülmelidir. ��te özellikle bu 
nedenle dozajlar�n a��lmamas� gerekir. Kan 
bas�nc�n� hafifçe yükseltebilir. Hamilelerin bitki 
çay� içmemeleri do�ru olur. 
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Süs Bitkilerinden 
Recep YAPINCAK 

Ziraat Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
D�FENBAHYA 

(Dieffenbachia maculata) 
 

  
 

Anavatan� Güney Amerika olan 
difenbahya, yapraklar� iri, sert derimsi yap�da, 
ye�il üzerine bol beyaz lekeli ve çok gösteri�li 
süs bitkisidir. 

Geli�me döneminde 20-250C, k���n 15-
160C s�cakl��a gereksinim gösterir. Fakat 
130C’ye de dayanabilmektedir. K�sa bir süre 70C 
s�cakl��a tolerans gösterir, ancak yapraklar�n� 
döker. Yüksek orant�l� nem (% 80-85) ve yar� 
gölge veya gölge yerlerde yeti�tirilir.  

Yeti�tiricili�inde hacim olarak e�it 
miktarlarda t�nl� toprak, turba, yaprak çürüntüsü 
ve kumun kar���m�yla elde edilen harç kullan�l�r. 

Üretimi çelik ve hava dald�rmas� ile 
yap�l�r. Uç sürgünleri 7.5 cm gövde içerecek 
�ekilde Nisan-Haziran aylar�nda al�narak hacim 
olarak e�it miktarlarda turba ve kum kar���m�na 
dikilir. 

Buharla�ma yüzeyini azaltmak için 
yapraklar rafya ile rulo halinde ba�lanmal�d�r. 

Ortam s�cakl��� 21-240C olmal�, solmay� önlemek 
için yapraklara s�k s�k su püskürtülmelidir. 

Saks� de�i�tirme i�lemi her y�l Mart 
ay�nda yap�l�r. Nisan -Eylül aras� haftada bir kez 
1.5-2 g/lt kompoze gübre verilir. 

Yaz�n büyüme süresince Mart'tan 
A�ustos'a kadar kireçsiz su, olanakl� ise ya�mur 
suyu ile bolca sulanmal�d�r. 

Orant�l� nemin %80'den dü�ük oldu�u 
durumlarda yapraklara günde iki kez oda 
s�cakl���ndaki su püskürtülmelidir. Ancak 
yapraklar yumu�ak ve duyarl� oldu�undan sürekli 
nemli tutulmal�d�r. 

K���n sulama biraz azalt�l�r, saks� topra�� 
hafif nemli tutulur. Bitkinin dinlenme dönemi 
Eylül-�ubat aylar� aras�ndad�r. 

Çok fazla boylanm�� ve alt yapraklar� 
dökülmü� olan bitkiler Ocak-�ubat aylar�nda 
kuvvetlice budanmal�d�r. 

Önemli hastal�klar� bakteriyel yaprak 
lekesi ve antraknoz; zararl�lar� ise k�rm�z� 
örümcek ve yaprak bitleridir. 
 

 

 

TOHUMLUK BU�DAY 
GEREKS�N�M� OLAN 
Ç�FTÇ�LER�M�ZE... 

           �limiz çiftçilerinin güzlük bu�day 
ekili�lerinde kullanmalar� amac�yla Tar�m �l 
Müdürlü�ümüzce Tar�m ��letmesi 
Müdürlüklerinden sertifikal� tohumluk bu�day 
getirilerek Ekim ay� ba��nda çiftçilerimize 
bedeli kar��l���nda  da��t�m� yap�lacakt�r. 
           Tohumluk bu�day gereksinimi olan 
çiftçilerimizin taleplerini iletmek amac�yla 
Tar�m �l ve �lçe Müdürlüklerimize ba�vurmalar� 
gerekmektedir. 
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ev hali 
Nihal CANITEZ 

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

 

 
PÜF NOKTALARI 

� So�anlar� musluk alt�nda soyarsan�z, 
ellerinize so�an kokusu sinmez ve bo� yere 
göz ya�� ak�tmazs�n�z. 

� Do�ranm�� so�anlar� a�z� kapal� bir 
kavanoza doldurarak buzdolab�nda birkaç 
gün saklayabilirsiniz. 

� Marul salatan�za birkaç yaprak ince k�y�lm�� 
nane yapra�� ilave edin, lezzeti �a��rtacakt�r. 
Marulunuzun yapraklar� pörsümü�se; biraz 
s�cak suda b�rak�n, sonra so�uk suyla 
y�kay�n. Marulunuz tazelenecektir. 

� Limon kabuklar�n� kurutup saklay�n�z. 
Gerekti�i zaman bunlar� rendeleyerek 
salçalara, pastalara, limon kokusu vermekte 
kullanabilirsiniz. 

� Elmalar�n�z� gliserinle silerseniz, onlar� 
bütün bir k�� üzerlerinde en küçük bir k�r���k 
dahi olu�madan saklayabilirsiniz.  

 

 
 
� So�anlar� do�rad�ktan sonra üzerine tuz 

serpip bekletin. Sonra ovu�turarak so�anlar� 
öldürün. Y�kayarak tuzun gitmesini 
sa�lay�n. Ayr�ca, so�anlar� ince ince 
do�ray�n ve birkaç saat limon suyuna yat�r�n 
veya do�rad�ktan sonra so�anlar� birkaç saat 
zeytinya��nda b�rak�n, sonra süzerek ç�kar�n. 

� Domatesi pi�irirken bir tutam �eker atmay� 
unutmay�n. Lezzetli oldu�unu göreceksiniz. 

� Domates kabuklar�n� kolay soyulmas� için 
domateslerin üzerini dört taraf�ndan b�çakla 
çizdikten sonra kaynar suda bir dakika kadar 
tutmak kafidir. 

� Sar�msak tad�n�n yeme�e geçmesini, ancak 
tanelerinin gözükmemesini istiyorsan�z; 
ay�klad���n�z sar�msak di�lerini bir 
alüminyum ka��da iyice sar�n ve bunu 
birkaç yerinden delin, yeme�e 
kat�n.Yeme�iniz pi�ince ka��d� ç�kar�n. 

KUYMAK

 
 

Malzemeler 
- 1 su barda�� m�s�r unu 
- 100 g Trabzon tereya�� 

- 150 g Trabzon imans�z peyniri 
- 1 su barda�� s�cak su 

 
Yap�l��� 

Tereya��n� tencereye koyun. Ya� eridikten sonra 
m�s�r ununu dökerek, tereya�� ile kavurun. Un 
pembele�ti�inde, kaynam�� s�cak suyu ilave 
ederek suyla bir miktar pi�mesini sa�lay�n. 

Kat�la�maya ba�lay�nca peyniri ilave ederek, 5 
dakika peynir ile pi�mesini, hafif hafif tahta 

ka��kla malzemenin birbirine kar��mas�n� 
sa�lay�n. Peynir tuzlu ise tuz ilave etmeyin. 

Pi�tikten sonra servis yap�n 
A f i y e t  O l s u n ... 
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Tüketici Kö�esi 
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Sevgili Tar�m Dostlar�, 
Bundan böyle Tüketici Kö�esinde birlikte 

olmaya, tüketici olarak haklar�n�z� göstermek ve 
sahip ç�kman�z konusunda sizlere yard�mc� 
olmaya çal��aca��z. Ülkemizde tüketici 
haklar�n�n korunmas� yönünde çal��malar henüz 
yeni olmakla birlikte her geçen gün ivme 
kazanmaktad�r. Çok geni� bir kitleye sahip tar�m 
camias� olarak  tüketici haklar�m�za sahip 
ç�kt���m�z oranda bu geli�meye katk�da 
bulunaca��z. Bu bilinçle hareket etti�imizde daha 
kaliteli ya�am sürece�imizi de unutmamal�y�z. 

Tüketici olarak sat�n ald���n�z mallar�n 
4077 Say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda 
Kanuna göre ta��mas� gereken özellikler 
�unlard�r. 
� Sat�n al�nan mal varsa standard�na uygun 

olarak piyasaya sunulmal�d�r. E�er herhangi 
bir standart yoksa o mal�n tatmin edici 
kalitede sat�lmas� zorunludur. Mallar küçük 
ay�plar� dahi ta��mamal�d�r. 

� Sat�c� kullan�m amac�n�z� dikkate almal� ve 
bu amaca uygun olan mal� satmal�d�r. 

� Sat�n ald���n�z mal ambalaj�n�n üzerinde, 
tan�t�m i�aretinde veya kullanma 
k�lavuzunda belirtilen ya da sat�c� taraf�ndan 
vaat edilen özellikleri ta��mal�d�r. Bu haklar 
indirimli sat��lar içinde geçerlidir. 

 
Sat�n ald���n�z mal�n ay�pl� olmas� 

halinde ürünü teslim ald���n�z tarihten itibaren 15 
gün içinde; ay�pl� mal�n de�i�tirilmesini, 
ödedi�iniz bedelin iadesini, ay�b�n neden oldu�u 
de�er kayb�n�n bedelden indirilmesini, ücretsiz 
olarak tamirini talep edebilirsiniz. Bunlar sizin 
yasal haklar�n�zd�r. Ay�p gizli nitelikte veya ay�p 
hile ile gizlenmi�se, sat�c� 15 gün içerisinde 
kendisine ba�vurulmad���n� ileri sürerek 
sorumluluktan kurtulamaz. Sat�c� daha uzun bir 
süre garanti vermemi�se, gizli ay�b� olan mala 
kar�� hakk�n�z� aramak için kanuni süreniz iki 

y�ld�r. Mal�n ay�b� hile ile gizlenmi�se, sat�c� 2 
y�ll�k zaman a��m� süresinden yararlanamaz. 

Bir mal� sat�n ald���n�zda bu sadece 
konu�ma biçiminde olsa bile siz ve sat�c� bir 
sözle�me yapm��s�n�z demektir. Sat�n ald���n�z 
mal ile ilgili olarak ortaya ç�kan sorunu, sat�c� ya 
da imalatç� veya ithalatç� çözmek zorundad�r. 

Size hediye olarak verilen bir mal�n 
hatal� oldu�u ortaya ç�karsa, bu mal� sat�c�ya geri 
götürmek sat�n alan ki�iye dü�er. Ancak, baz� 
ma�azalar hediye mal�n kendi ma�azalar�ndan 
sat�n al�nd���na dair kan�tlar�n�z olmas� �art�yla 
�ikayetinize çözüm getirmeye çal��acakt�r. 

Ay�pl� bir mal�n neden oldu�u bir 
kayb�n�z olmas� halinde zarar�n�z�n 
kar��lanmas�n� talep edebilirsiniz. Ay�ptan size 
söz edilmi�se yahut ay�pl� mal satan bir yerden 
al��veri� yapm��san�z, hasara kendiniz neden 
olmu�san�z, antika veya ikinci el mallar, yahut 
tamire ihtiyaç duyulan bir mal ald�ysan�z, bu 
haklardan yararlanman�z mümkün de�ildir. 

 
�ikayet 

� Mümkünse hemen, sat�n ald���n�z mal� da 
yan�n�za alarak al��veri� yapt���n�z yere geri 
gitmelisiniz. Gidemiyorsan�z telefon 
etmelisiniz. 

� Faturan�z veya sat�n ald���n�za dair di�er 
kan�tlar�n�z� yan�n�zda götürün. 

� Sorun çözümleninceye kadar daha fazla 
ödeme yapmamaya dikkat edin. Ancak, 
sözle�melerde sak�nca yaratacak bir 
durumun olup olmad���n� kontrol edin. 

 
Telefonla �ikayet 

� Söylemek istediklerinizi kontrol edin. 
� �lgili fatura ve belgeleri haz�r bulundurun. 
� Konu�tu�unuz ki�inin ad�n� ö�renin. 
� Konu�man�n saat ve tarihi ile konu�ulanlar� 

yaz�n, �ikayetiniz ciddi ise bu konu�may� 
takiben dilekçe de gönderin. 

Kas�m-Aral�k 2003 29



samtim
 

Kas�m-Aral�k 2003 
 

30

Yaz�l� �ikayet 
� Mal�n özelliklerini, nerede ve ne zaman sat�n 

ald���n�z� ve ne kadar ödedi�inizi anlat�n. 
� Sorunun ne oldu�unu, o ana kadar neler 

yapt���n�z�, kimlerle konu�tu�unuzu ve neler 
oldu�unu aç�klay�n. 

� Ne yap�lmas�n� istedi�inizi söyleyin. 
� Dilekçenizin yerine ula�t���n� 

belgeleyebilmeniz için özel posta (iadeli-
taahhütlü) kullanmay� tercih edin. 

� Gönderdi�iniz bütün dilekçelerin 
kopyalar�n� elinizde bulundurun. Makbuz 
veya garanti belgesi gibi belgelerin asl�n� 
de�il kopyalar�n� gönderin. 

 
Garanti 

Sanayi ve Ticaret Bakanl���nca 
belirlenen sanayi mallar� için imalatç�/ithalatç� 
garantisi bulunmaktad�r. Bu garanti yasal 
haklar�n�za ilavedir ve bazen verilen garantilerin 
süresi yasal haklar�n�z�n üzerinde olabilmektedir. 

Garantiler �ikayet etmeniz gerekti�i 
durumlarda size yararl� bir destek veren ek haklar 
sa�lar. Garantiler aç�k, anla��l�r olmal� ve sat�n 
almay� gerçekle�tirmeden önce görmeniz 
sa�lanmal�d�r. 

Unutmay�n bir çok sanayi mal�n�n bak�m 
onar�m servislerinin kurulmas�, yeterli teknisyen 
kadrosu ile yedek parça stoku bulundurulmas� 
zorunludur. �ster garanti kapsam�nda ister 
garantisi bitmi� olsun. Bakanl�kça ilan edilen 
sanayi mallar�n�n tamir süresi 30 i� gününü 
geçemez. 

 
Tan�tma ve Kullanma K�lavuzu 

Sanayi ve Ticaret Bakanl���nca 
belirlenen gerek yurt içinde üretilen gerekse ithal 
edilen sanayi mal�n�n bak�m onar�m ve 
kullan�lmas�n� gösteren Türkçe tan�tma 
k�lavuzlar�yla sat�lmas� yasal bir zorunluluktur. 
Al��veri�lerinizde lütfen kullanma k�lavuzu olan 
mallar� tercih ediniz. 

 
Yan�lt�c� Fiyatlar 

Sat�c�lar�n mallar hakk�nda yan�lt�c� 
fiyatlar öne sürmeleri suçtur. Bir fiyatla ilgili 
olarak ciddi bir biçimde yan�ld���n�z� 
dü�ünüyorsan�z sat�c�n�n bulundu�u yerdeki 
Tüketici Sorunlar� Hakem Heyeti ya da Sanayi ve 

Ticaret Bakanl��� �I  Müdürlüklerine ba�vurun ve 
konuyu ara�t�rmalar�n� söyleyin. 

 
Sipari� Yolu �le Sat�n Al�nan Mallar 

Sonradan teslim gerektiren veya stokta 
bulunmayan bir mal sipari� etti�inizde -mobilya 
gibi- mümkünse bu sipari�e ili�kin yaz�l� bir 
sözle�me yap�n�z. Bu sözle�mede sipari�inizin 
teslim tarihi mutlaka yer almal�d�r. E�er böyle bir 
tarih belirlemediyseniz dahi mal makul bir sürede 
size ula�t�r�lmal�d�r. E�er makul bir sürenin 
geçti�ini dü�ünüyor ve daha fazla beklemek 
istemiyorsan�z sat�c�ya, belirli bir tarihte mal size 
ula�mazsa paran�z�n iade edilmesini istedi�inizi 
söyleyin. Bir mal sipari� etti�inizde sat�c� ile bir 
fiyat üzerinde anla�mal�s�n�z. 

 
Pe�in Ödeme 

Mal� teslim almadan pe�in ödemede 
bulunmak baz� aç�lardan riskli olabilir. Firman�n 
iflas etmesi durumunda pe�in ödedi�iniz miktar� 
kaybedebilirsiniz. Pe�in ödeme, bir mal�n 
ay�rt�lmas� için depozit verilmesi �eklinde 
olabilir. E�er fikrinizi de�i�tirirseniz büyük bir 
olas�l�kla paran�z� geri alamayabilirsiniz. Çünkü 
bu sözle�meden cayman�n cezai �art� olarak 
kabul edilecektir. 

 
Ba�ka Neler Yap�labilir 

Bir �ikayetin çözümlenmesinde 
zorlan�yorsan�z daha fazla çaba gösterin. Size 
zorluk ç�karan veya yard�mc� olmayan sat�c�ya, 
hakem heyetine gidece�inizi söylemeniz bile 
�ikayetinizin çözümü için yeterli olabilecektir. 
Hakl� oldu�unuza inan�yorsan�z, hakk�n�z� 
aramak için size gösterilen tüm yollara ba�vurun. 
Zira böyle bir durumda hakk�n�z� aramaman�z 
sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara 
u�raman�z de�il, ayn� zamanda tüketiciye sayg�l� 
olmayan sat�c�y� ödüllendirmek ve ba�ka 
tüketicilerin de benzer ma�duriyetlere 
u�ramas�na sebep olmak anlam�na gelir. 

Sat�c�yla yapt���n�z bütün görü�meler 
sonucunda sorununuz çözüme ula�mam��sa veya 
sonuçtan memnun de�ilseniz yukar�da aç�klanan 
kurumlara ba�vurabilirsiniz. 

 
 
 

Yararlan�lan Kaynak : TSE. Tüketici Bülteni 
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Personel Hareketleri 
Atamalar 

Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 
Yener GÜNAY �ube Müdürü Yakakent �lçe Müdürlü�ü Samsun ÇEY �ube Müdürü 
Hürriyet TA�PINAR Zir.Yük.Müh. Ordu Ar�c�l�k Ar�. Ens. Md. Terme �lçe Müdürlü�ü 
Y�ld�z GER�N (B�ÇER) Zir. Müh. Çar�amba �lçe Müdürlü�ü Denizli �l Müdürlü�ü 
Belgüzar SIRADUR Zir. Müh. Samsun �l Müdürlü�ü �stanbul �l Müdürlü�ü 
Hülya AKKAYA Zir. Müh. Tekkeköy �lçe Müdürlü�ü Adana �l Müdürlü�ü 
Ramazan TINKIR Zir. Müh. Samsun �l Müdürlü�ü Van Tar�m Meslek Lisesi 
Ömer ÇALI�KAN Zir. Müh. Sivas Ar�c�l�k Ür. �st. Md. Sal�pazar� �lçe Müdürlü�ü 
Serap SAMSUN Zir. Müh. 19 May�s Üniversitesi Terme �lçe Müdürlü�ü 
H�d�r HIZYETER Vet. Hek. Ladik �lçe Müdürlü�ü Mersin �l Müdürlü�ü 
Hüseyin GÜRBÜZ Zir. Tek. Samsun �l Müdürlü�ü �stanbul �l Müdürlü�ü 
Hasan SA�LAM Zir. Tek. Karadeniz TAE Müdürlü�ü Çar�amba �lçe Müdürlü�ü 
Hüseyin KARABUT Zir. Tek. Bayburt �l Müdürlü�ü Havza �lçe Müdürlü�ü 
Mahmut ATE� Zir. Tek. Bitlis �l Müdürlü�ü Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü 
Ahmet MURA Zir. Tek. Malatya �l Müdürlü�ü Asarc�k �lçe Müdürlü�ü 
Muhterem ERTORUN ��çi Samsun �l Müdürlü�ü Ankara Merkez �kmal Md. 
Osman BA� ��çi Sinop Kümes Hayvanlar� Ü. Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü 

 
    Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan� 
�air ÇORBACIO�LU �ube Müdürü 
Emine HARMAN Zir. Müh. 
Seda TÜRKMEN Zir. Müh. 
Fatma BÜYÜKAKKU� Zir. Müh. 
Muzaffer SEV�ND�K Vet. Sa�.Tek. 
Ya�ar ÖZKAN Teknisyen 
Hasan ÖZKAN Memur 
Abdurrahman YILMAZ ��çi 
Mahmut EROL ��çi 
Ya�ar BAYRAK ��çi 
Ya�ar ÇEL�K ��çi 
�brahim CÖMERT ��çi 
Hamza BA� ��çi 

 

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

 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� 

 

Emekli olan arkada�lar�m�za 
yeni ya�amlar�nda ba�ar� ve 

mutluluklar dileriz.. 
 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� 

 
ZEKAMAT�K CEVAPLARI 

� Kasada ba�lang�çta 875.000 TL vard�. 
� 13 ka��d�n alttan yukar� do�ru s�ralamas�: 

1,12,2,8,3,11,4,9,5,13,6,10,7 
 

ZOTT�R�K F�L CEVAPLARI 
�kisi öne ikisi arkaya, ehliyeti olan, filo, 

filika, filinta, karanfil, sefil, kefil, filipinler, 
filozof, filarmoni, ütülenmedi�i için. 

 
 
 
 
 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi  
Olmaya devlet cihanda bir nefes s�hhat gibi. 

 
 
 
 

Güne�ini kaybetmi� olabilirsin. Ama sak�n 
gözlerini kapama. Yoksa y�ld�zlar�n� da 
kaybedersin...! 
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Bulmacam�z� do�ru çözen ve yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�nlar�ndan 
olan Arıcılık 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. Y�lan Türü, 2. Geveze, 3. Yemek, San�, 4. 
�ngilizce vs, Tersi �lave, 5. Antalya’n�n �lçesi, 6 
Ekmek, Brezilya’da �ehir, 7. Utanma, Girit’te 
Liman, 8. Ziraat, Sava� Aleti, 9. Oturma, 10. 
Araba I����, Çiçek Türü. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Seçenek, 2. Övgü Kasidesi, Bezelye Türü, 3. 
Yaramaz Çocuk, Karar�n Yar�s�, 4. �stek, Tersi 
Çivi, 5. Basit �eker, �eker Çe�idi, 6. ��mar�k, 
Tantal’�n Simgesi, 7. Kromozomun Yap�ta��, Bir 
Oyuncak, 8. Tersi Göz, Sivilce. 

ZEKAMETRE 
 

� Üç arkada� bir lokantaya giderler ve yemek 
yerler. Her biri hesab�n� ayr� ayr� ödemek 
ister. Bunun üzerine lokanta sahibi bu üç 
mü�terinin her birine “Kasada ne kadar para 
varsa bir o kadar koy ve içerisinden 
1.000.000 TL al” der. S�rayla ikinci ve üçüncü 
ki�iye de ayn� �eyi söyler. Üçüncü de paray� 
ald�ktan sonra kasaya bak�ld���nda hiç para 
kalmad���n� görür. Sizce ba�lang�çta kasada 
kaç lira vard�? 

 
� On üç adet ayn� grup oyun ka��d�n� öyle bir 

s�ralay�n�z ki bir ka��t yere aç�p bir ka��t üste 
konularak, ka��t bitene kadar ayn� i�lemi 
tekrarlay�n. Sonuçta on üç ka��d�n tamam�n� 
s�ras�yla yere açm�� olun. Ayn� i�lemi tüm 
oyun ka��tlar�n� kullanarak ve tüm gruplar� 
s�ras�yla açacak �ekilde düzenleyebilir 
misiniz? Hadi bakal�m kolay gelsin. 

 
ZOTT�R�K F�L B�LMECELER� 

 
� Dört fil taksiye nas�l biner? 
� Taksiyi hangi fil kullan�r? 
� Fil sürüsüne ne denir? 
� Denizde yüzen file ne denir? 
� Yak���kl� file ne denir? 
� Fil sevgilisine hangi çiçe�i verir? 
� Fakir file ne denir? 
� Ak�ls�z file ne denir? 
� Filler nerede ya�ar? 
� Dü�ünen file ne denir? 
� Fillerin orkestras�na ne denir? 
� Filin derisi neden buru�uktur. 

 
Cevaplar 31. sayfadadır.
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