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Say�n Tar�m Dostlar� 

Bir sonbahar mevsimine daha girmek 

üzereyiz. Tar�msal faaliyetlerin birço�unun 

semeresinin al�nd��� bir dönemi de geride 

b�rakt�k. Bereketli geçen üretim sezonunun 

ard�ndan �imdi yeni üretim döneminde neler 

yap�lmas� gerekti�inin karar�n�n verildi�i, 

tohumlar�n�n at�ld��� a�amada bulunmaktay�z. 

Tar�m �l Müdürlü�ü olarak bizler de üzerimize 

dü�en sorumlulu�un bilinci içersinde sizlere 

yard�mc� olmaya çal��maktay�z. Yapmakta 

oldu�umuz yay�n çal��malar� ile sizlere 

yeti�tirme teknikleri ve yeni ürünler hakk�nda 

bilgi ula�t�rman�n çabas� içerisindeyiz. 

Yay�n konusunda yapm�� oldu�umuz 

çal��malar�m�z her geçen gün artan düzeyde 

sürmektedir. Özellikle yöremizde öldürücü 

boyutlarda olan K�r�m Kongo Kanamal� Ate�i 

Hastal��� konusunda haz�rlam�� oldu�umuz 

kitapç�k sayesinde sorun yayg�nla�madan 

yay�n çal��mas� yaparak önleme konusunda 

tedbir al�nmas�na katk�da bulunmu� olduk. 

Ayr�ca Bodur Elma Yeti�tiricili�i ve Zirai 

Mücadele Teknikleri konulu kitaplar�m�zla da 

tar�msal çal��malara katk� sa�lamaktay�z. 

Yine ilimizde meyvecili�i geli�tirmek ve 

yayg�nla�t�rmak anlam�nda çal��malar�m�z� bu 

dönemde de h�zland�rd�k. Ayr�ca üretici 

birliklerinin kurulmas� ve güçlendirilmesine 

yönelik olarak çal��malar�m�z�n kar��l���n� 

ald�k. Pek çok üründe birlik çal��malar� yapt�k 

ve baz�lar�nda ilk olma onurunu ya�ad�k. 

Çiftçilerimizin örgütlenmesi ve eme�inin 

kar��l���n� almas� konusunda birliklerin 

önemini anlatt�kça bilinçlenme süreci 

k�salmakta, tar�msal çal��malar h�z 

kazanmaktad�r. 

�limizde tar�msal faaliyetlerin h�zla 

geli�mesine paralel olarak sektör 

temsilcilerinin bir araya gelmesi ve 

tan��mas�nda fuarlar�n önemi de artmaktad�r. 

Bu gereksinimi kar��lamak amac�yla �l 

Müdürlü�ümüzün de destekleyen kurulu�lar 

aras�nda yer ald��� Karadeniz Tar�m Fuar� 

Bafra ilçesinde düzenlenmi�tir. Fuara bir 

stand açarak kat�lan kurumumuz yapm�� 

oldu�u çal��malar� da tan�tma ve payla�ma 

olana�� bulmu�tur. Bu tip fuarlar�n her geçen 

y�l daha ilgi çeker hale gelmi� olmas� 

ilimizdeki tar�msal geli�imin de bir yans�mas� 

olarak de�erlendirilmektedir. Yeni y�lda da 

çal��malar�m�zla ilimiz çiftçisinin en iyiyi ve 

güzeli yapmas�na yard�mc� olmaya devam 

edece�iz. Ürününüz bereketli ve sa�l�kl� olsun 

Sadullah K�RENC� 

Tar�m �l Müdürü 
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KIRIM KONGO KANAMALI 
ATE�� HASTALI�I 

 
R�fat CO�KUN 
Veteriner Hekim 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
K�r�m-Kongo Kanamal� Ate�i, K�r�m ve 

Kongo'da ilk defa görüldü�ü için bu ismi alm�� 
olup etkeni virüs olan ölümcül seyredebilen 
bir hastal�kt�r. KKKA ilk olarak 1944 y�l�nda 
K�r�m’da görülmü� ve K�r�m Kanamal� Ate�i 
olarak tan�mlanm��t�r. Daha sonra 1956 
y�l�nda Kongo’da görülen hastal���n, 1969 
y�l�nda K�r�m Kanamal� Ate�i ile ayn� 
oldu�unun fark�na var�lm�� ve hastal�k bundan 
sonra bugünkü bilinen ismiyle an�lmaya 
ba�lam��t�r.  

2002 y�l� May�s, Haziran ve Temmuz 
aylar�nda Tokat ili ba�ta olmak üzere Amasya 
ve Sivas illerinde etiyolojisi belli olmayan 
insanlarda gribal enfeksiyona benzer belirtiler 
gösteren hastal�k Tokat �l Sa�l�k 
Müdürlü�ünce Sa�l�k Bakanl���na bildirimde 
bulunmas� suretiyle ülkemizde görülmeye 
ba�lam��t�r. Tokat ilinde yap�lan 50 civar�nda 
hastal�k bildirimlerinden 6 adeti ölümle 
sonuçlanm��t�r.  

2003 y�l� bahar aylar�nda yine Tokat’ta 
ayn� klinik tablo ile seyreden vakalar�n 
bildirilmesi üzerine ve Türkiye Zoonoz Milli 
Komitesinin 2003 y�l� 1. Ola�an Toplant�s�nda 
al�nan karar� da dikkate al�narak Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, RSHMB., 
Etlik Merkez Ara�t�rma Enstitüsü 
Müdürlü�ünden Uzman Veteriner Hekimler ve 
Ankara Numune ve E�itim ve Ara�t�rma 
Hastanesinden uzmanlar�n yer ald��� bir ekiple 
epidemiyolojik bir inceleme yap�lm��, hastal�k 
bildirimi yap�lan yerlerdeki hayvanlardan kan 
al�nm�� ve kene toplanarak cins tayini 
yap�lmas� için Etlik Merkez Veteriner 
Ara�t�rma Enstitüsüne iletilmi�tir. Bu inceleme 
ve de�erlendirme gezisinden sonra RSHMB’de 
bulunan ve daha sonra gönderilen serum 
örnekleri Fransa’da bulunan Pasteur 
Enstitüsü’nün Arbovirus ve Viral Hemorajik 
Ate�ler Ulusal Referans Laboratuar�na 
gönderilmi�, burada yap�lan çal��malar 
sonucunda hastal���n, Viral Hemorajik Ate� 
etkenleri içinde bulunan K�r�m-Kongo 

Hemorajik Ate�i virüsü oldu�u tespit 
edilmi�tir. �nsanlarda klinik ve subklinik olarak 
seyreden ve say�lar� gittikçe artan 
arbovirüsler, artopodlar�n vektörlük yapt��� ve 
insanlarda sendromlar halinde görülen önemli 
bir enfeksiyon hastal��� grubunu 
olu�turmaktad�r. �nsanlarda ba�l�ca 
ensefalitler, k�sa süren ate�li hastal�klar, 
kanamal� ate�ler ve poliartrit ile ön plâna 
ç�kan sendromlar �eklinde görülür. Kanamal� 
ate�lerin, biyolojik silah olarak kullan�m alan� 
bulmalar� önemlerini daha da art�rmaktad�r. 
KKKA, Bunyaviridae ailesine ba�l� Nairovirus 
soyundan virüslerin meydana getirdi�i, 
�iddetli bir seyir gösteren mortalitesi oldukça 
yüksek olan bir hastal�kt�r. Hastal�k 
hayvanlarda, insanlara nazaran daha yayg�n 
olarak görülmekle beraber asemptomatik 
seyretmekte olup, zoonoz karakterli bir 
hastal�kt�r; sporadik vakalar veya salg�nlar 
�eklinde insanlarda da görülebilmektedir. 

Hastal�k s�kl�kla Afrika, Asya, Ortado�u 
ve Do�u Avrupa'da görülmektedir; son 
y�llarda Kosova, Arnavutluk, �ran, Pakistan ve 
Güney Afrika'da tek tek vakalar ve salg�nlar 
�eklinde ortaya ç�kt��� bildirilmi�tir. Ülkemiz, 
co�rafik olarak kenelerin ya�amalar� ve 
hayatlar�n� devam ettirebilmeleri için oldukça 
uygun bir yap�ya sahiptir. Bu nedenle de 
hastal�k, özellikle hayvanc�l���n yap�ld���, nem, 
orman ve gür otlaklar�n bulundu�u yerler 
ba�ta olmak üzere ülkemizin her yerinde 
görülebilecek durumdad�r. Ülkemizde 2003 
y�l�nda 125 vaka, 2004’ün ilk 5 ay�nda ise 40 
vaka bildirilmi�tir. 

Samsun ili sa�l�k kurumlar�ndan 2004 
y�l� içinde hastal�ktan �üphe edilen 17 ki�iden 
kan örne�i al�narak ara�t�rmak üzere ilgili 
laboratuarlara gönderilmi�tir. Bu hastalardan 
4 ki�i Samsun, 3 ki�i Amasya, 4 ki�i Tokat, 4 
ki�i Ordu, 1 ki�i Gümü�hane ve 1 ki�i de 
Giresun orijinlidir. Amasya ve Ordu’da iki�er 
hasta, toplam dört ki�i bu hastal�k sonucunda 
ölmü�tür. 2005 y�l�nda sa�l�k kurumlar�m�zda 
bu hastal�ktan �üpheli Amasya’dan 2, 
Tokat’tan 1 ve Samsun’dan 1, toplam 4 hasta 
muayene ve tedaviye al�nm��t�r. 

Bu çal��ma ülkemizde yay�lma e�ilimi 
bulunan K�r�m Kongo Kanamal� Ate�i Hastal��� 
hakk�nda teknik eleman ve çiftçilerimizi 
bilgilendirmek amac�yla haz�rlanm��t�r. 
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Hastal���n Belirtileri 
Kene taraf�ndan �s�r�lma ile virüsün 

al�nmas�n� müteakip kuluçka süresi genellikle 
1-3 gündür; bu süre en fazla 9 gün 
olabilmektedir. Enfekte kan, ifrazat veya di�er 
dokulara do�rudan temas sonucu 
bula�malarda bu süre 5-6 gün; en fazla ise 13 
gün olabilmektedir. Klinik semptomlar; 
karaci�er ve endotel hasar� ile 
trombositlerdeki dramatik dü�ü�ün bir sonucu 
olarak ortaya ç�kmaktad�r. Hastal�k ate�, ani 
ba�layan ba� a�r�s�, kas a�r�s�, k�r�kl�k, 
halsizlik ve belirgin i�tahs�zl�kla ba�lar; 
bulant�, kusma, kar�n a�r�s� ve ishal gibi 
�ikâyetler de görülebilir. �lk günlerde yüzde 
ve gö�üste k�zarmalar ve gözlerde 
kanlanmalar ortaya ç�kabilir. 

 
Gö�üs ve kar�ndan ba�lamak üzere 

vücuda yay�lan küçük nokta �eklinde 
kanamalar olabilir ve bu kanamalar daha da 
büyüyerek vücuda yay�labilir. Hastal�k 
tablosuna burun ve di�eti kanamalar� da e�lik 
edebilir. Bazen vajinal kanama da olabilir. 
Genellikle hepatit görülür. 

A��r olgularda hastal���n 5. gününden 
itibaren hepatorenal ve pulmoner 
yetersizlikler görülebilir. Ate� 5 veya 12. güne 
kadar ç�kar ve lizisle dü�er; nekahat dönemi 
uzun sürer. Ölüm olaylar� daha çok hastal���n 
ikinci haftalar�nda (5-14 gün) görülebilmekte 
ve bu oran yakla��k %30’lar� bulabilmektedir. 
�yile�me hastal���n dokuzuncu veya onuncu 
günlerinde olmaktad�r. 

Hastal�k mevsimsel özellik 
göstermektedir. Genel olarak Haziran ve Eylül 
aras� görülmesine ra�men, de�i�ik 
mevsimlerde görülebilir. Bizim bölgemizde 
hastalar Nisan ay� ortalar�ndan A�ustos ay� 

sonlar�na kadar olan süre içinde 
görülmektedir. 

 
Bula�ma Yollar� 
Hastal�k insanlara kenelerin �s�rmas� 

veya kenelerle temas sonucu bula��r; evcil 
hayvanlar da ayn� �ekilde bula�abilmektedir. 
Ancak, hastal�k hayvanlarda belirtisiz 
seyrederken insanlarda oldukça öldürücü 
olabilmektedir. Yabanî kemirici hayvanlar, 
ku�lar ve keneler hastal���n do�adaki 
saklay�c�s� durumundad�r. Keneler beslenmek 
için bu hayvanlardan kan emerler: kan emme 
s�ras�nda ald�klar� virüsü insanlardan kan 
emerken bula�t�r�rlar. 

Hastal�k kene �s�rmas�n�n yan� s�ra, 
vücudunda virüs bulunan hayvanlar�n 
kanlar�na, vücut s�v�lar�na veya di�er 
dokular�na temas etmekle bula�abildi�i gibi 
bu hastal��a yakalanm�� insanlar�n kan veya 
vücut s�v�lar�na temas sonucu da bula�ma 
olabilmektedir. 

Yukar�da verilen belirtilerin yan� s�ra; 
kene �s�rmas� veya kene ile temas hikâyesi 
varsa, son iki hafta içinde çal�, ç�rp�, su 
kenarlar� veya gür otlar�n bulundu�u alanlara 
piknik amaçl� veya di�er bir nedenle 
gidilmi�se, ormanlarda çal��an veya avc�l�kla 
u�ra�an bir ki�i ise, hayvan besleyen veya 
hayvanlarla yak�n temas� olan bir ki�i ise 
(kesimhane çal��anlar� gibi), herhangi bir 
hayvan kan� veya di�er dokular�na ya da bu 
belirtilerin bulundu�u hastalar�n kan veya 
vücut s�v�lar�na bir temas söz konusu ise 
K�r�m-Kongo Kanamal� Ate�inden �üphe 
edilmeli ve vakit geçirmeden en yak�n sa�l�k 
kurulu�una ba�vurulmal�d�r. 
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Tedavisi 
Belirtilerin görülmesi ve hastal�ktan 

ku�kuland�racak bir durumun olmas� halinde 
en yak�n sa�l�k kurulu�una ba�vurulursa, 
hastal���n te�his ve tedavisi için gereken 
i�lemler yap�labilmektedir. Ancak bu hastal�kla 
mücadelede koruyucu tedbirler önem arz 
etmektedir. Bunun için a�a��daki önlemler 
al�nmal�d�r. 

 

 
 
 
Hayvanlardaki kenelerle mücadele 
edilmeli, hayvanlar ve hayvan 
bar�naklar� kenelere kar�� ilâçlanmal�, 
bar�naklar�n duvarlar� s�vanmal� ve 
badanalar� yap�larak kenelerin 
ya�amalar� engellenmelidir. 
Hayvanlar�n kan�na veya ba�ka bir vücut 
s�v�s�na temas edilmemeli, bu 
durumlarda eldiven kullan�lmal�d�r. 
Hayvan bar�naklar�na girdikten veya 
hayvanlarla temastan sonra, insanlar 
vücutlar�n� kene yönünden muayene 
etmeli, kene varsa uzakla�t�r�lmal�d�r.  
Çal�, ç�rp�, su kenar� veya gür otlar�n 
bulundu�u alanlara piknik veya ba�ka 
bir amaçl� gitme durumunda pantolon 
paçalar� çorap içine al�nmal� ve dönü�te 
mutlaka vücut kene yönünden kontrol 
edilmeli, kene varsa uygun bir �ekilde 
uzakla�t�r�lmal�d�r. Bu tür yerlere 
gidildi�inde mümkünse çizme 
giyilmelidir. 
Keneler vücuttan uzakla�t�r�l�rken 
kopar�lmamal�, bir c�mb�zla sa�a sola 
oynat�larak ç�kar�lmal�d�r. Keneler 

kesinlikle elle öldürülmemeli ve 
patlat�lmamal�d�r. 
Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir 
kimyasal madde (alkol, gaz ya�� vb.) 
dökülmemelidir. Çünkü bu kimyasallar 
kenelerin kusmas�na sebep 
olabildi�inden, kusmuktaki virüsler, 
kenenin kan emmek için �s�rd��� yerden 
vücuda girebilirler.  
Kenelerin ya�ama alanlar�nda 
bulunabilecek ki�iler, uzakla�t�r�c� olarak 
bilinen böcek kaç�r�c� ilâçlar� vücutlar�na 
sürerek veya elbiselerine emdirerek 
kullanabilirler. Hasta olan ki�ilerin 
kulland��� malzemeler ve tuvaletler 
çama��r suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 
Kene mücadelesi, Tar�m ve Köyi�leri 

Bakanl��� ile bu Bakanl���n il ve ilçe 
te�kilâtlar�n�n önerileri ve direktifleri 
do�rultusunda yap�lmal�; problemin, yerel 
yönetimlerin ve ilgili di�er sektörlerin konuya 
hassasiyetle yakla�malar� ve gereken önemi 
vermeleriyle çözülebilece�i de 
unutulmamal�d�r. 
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KARADEN�Z’DEN ÖZGÜN B�R 
MEYVE : KARAYEM�� 

 
Abdulkadir KULEY�N 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
 

Karayemi� (Prunus laurocerasus L.) 
anavatan� Do�u Karadeniz Bölgesi olan ve 
bölgemizde ‘Taflan’ ad�yla bilinen meyve ve 
süs bitkisi olarak yeti�tiricili�i yap�lan bir 
meyvedir. 
 Karadeniz bölgesinde yol kenarlar�nda, 
ev bahçelerinde, parklarda çok s�k rastlan�l�r. 
Meyvesi pazarlarda sat�l�r ve bölge halk� 
taraf�ndan severek taze olarak tüketilir. Ayr�ca 
reçeli, pekmezi, tuzlamas� yap�l�r ve 
kurutularak tüketilir. 
 

Meyveleri mide ve barsak 
hastal�klar�na iyi geldi�i �eker hastalar� için 
uygun oldu�u, tokluk verdi�i için diyet 
meyvesi oldu�u, çekirde�in içinin de tansiyon 
ilac� olarak kullan�ld��� bilinmektedir. Ayr�ca 
k���n yapra��n� dökmedi�i için yapraklar� k���n 
hayvan yemi olarak kullan�l�r. Yine 
yapraklar�nda bulunan Aqualaurocerasi ya da 
Laurocerasin maddesi ile yap�lan ilaçlar 
öksürük dindirici olarak ve antispazmatik 
olarak kullan�l�r. Ayr�ca meyveleri likör 
yap�m�nda kullan�l�r. Köklerinin yüzlek olmas� 
nedeniyle meyilli arazilerde erozyonla 
mücadelede kullan�labilir. 
 

Ekolojik �stekleri 
 Kökleri fazla derine gitmedi�inden 
kura�a ve so�u�a fazla dayan�kl� de�ildir. 
Karadeniz iklimi sahil kesiminde yeti�tiricili�i 
yap�lmaktad�r. Vejetasyon döneminde ya����n 
yeterli olmas� meyve irili�ini art�rmaktad�r. 
 Toprak iste�i bak�m�ndan çok seçici 
de�ildir. T�nl�-kumlu geçirgen ve organik 
maddece, bitki besin elementlerince bol 
topraklarda iyi yeti�ir. 
 

 
 
Bitkisel Özellikleri 

 Karayemi� bitkisi yaz k�� yapra��n� 
dökmeyen (herdem ye�il) boylu çal� yada 
a�aç halinde bulunur. A�aç boylar� 6-10 m 
kadar boylanabilmektedir. Yapraklar� elips 
biçimde 5-25 cm uzunlukta, çiçekleri beyaz 
renkli 5-15 cm boyunda salk�m halindedir. 
Erkek ve di�i çiçekler ayn� bitki üzerinde 
olabilece�i gibi bazen ayr� ayr� bitki üzerinde 
bulunmaktad�r. Periyodisiteye aç�k bir bitkidir. 
 Çiçeklenme Mart-May�s aylar�nda 
olmakta çe�itlere ba�l� olarak 20-25 gün 
sürmektedir. 
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 Meyveleri 6-25 mm boyunda olup, 
önceleri ye�il renkte olgunla�t�kça tiplere göre 
k�rm�z�, mor, sar� ve beyaz olmakla birlikte 
genellikle siyaha yak�n koyu bir renk al�r. 
Meyveler yalanc� meyve tipindedir. Meyve 
�ekli yuvarlak, oval ve silindirik 
olabilmektedir. Meyve olgunla�mas� çe�ide 
ba�l� olarak haziranda ba�lay�p a�ustos ay� 
sonuna kadar hasat edilmektedir. Tam 
olgunla�m�� karayemi� meyvesinde SÇKM 
%17.6, sitrik asit cinsinden toplam asitlik 
%0.26, pH 4.3 civar�ndad�r. Karayemi�lerde 
a�aç ba��na verim 20-110 kg aras�nda 
de�i�mektedir. Ortalama verim 50 kg’d�r. 
 

 

 
 

Ço�alt�lmas� 
 Karayemi�ler tohum, kök sürgünleri 
veya çelikle ço�alt�lmaktad�r. Genellikle kök 
sürgünleri ve çelikle ço�altma fidan 
üretiminde kullan�lmas� yayg�nd�r. 
 

Bahçe Tesisi 
 Karayemi� meyvesi Karadeniz sahil 
ku�a��nda genellikle ev bahçelerinde, yol 
kenarlar�nda, s�n�r a�ac� olarak tek a�aç 
olarak veya s�n�rlarda çit olarak yeti�tiricili�i 
yap�lmaktad�r. Meyvelerin tad� bölge insan�n�n 
damak zevkine uygun olmas� pazar de�erini 
art�rm��t�r. A�açlar� 6-10 m aras�nda 
boyland���ndan dikim mesafesi 6X7,7x7,8x8 
�eklinde yap�lmaktad�r. Toprak pH’s� 5-7 
aras�nda asit karakterli topraklar uygun 
olacakt�r. Dikim �ekli olarak arazi yap�s�na 
ba�l� olarak kare, üçgen ve kontur 
dikimlerden biri tercih edilebilir. Dikim 

çukurlar� önceden aç�l�r, çukurlar�n 60-70 cm 
geni�likte ve 60-70 cm derinlikte olmas� 
yeterlidir. Dikim di�er meyve fidanlar�nda 
oldu�u gibidir. 
 

 
 
 Karayemi�lere verilecek �ekil Goble, 
Modifiyelider, Palmet �ekillerinden birisi 
olabilir. Karayemi�lerde budama a�açlara su 
yürümeden önce ve sürgün uzamas� 
ba�lamadan erken ilkbaharda yap�lmas� 
uygun olacakt�r. 
 Gübreleme ilk dikimde di�er meyve 
fidanlar�nda oldu�u gibi 100-200 g DAP, fidan 
çukurunun alt�na ah�r gübresi ve üst tarla 
topra�� kar��t�r�larak verilir. Yeti�kin a�açlarda 
ise gübreleme di�er meyve a�açlar�nda 
oldu�u gibi toprak tahlil sonuçlar�na göre 
yap�l�r. Yaz�n s�cak günlerinde karayemi�lerde 
sulama yap�lmas� meyve kalitesini ve 
geli�imini art�r�r. 

Samsun’da KTAE’nin deneme 
bahçesinde 20-25 tip aras�nda yap�lan çal��ma 
devam etmektedir. Ayr�ca ilçelerimizde ve 
merkez köylerde ev kenarlar�nda, s�n�r bitkisi 
olarak yeti�tiricili�i yap�lmaktad�r. Kapama 
bahçe bulunmamaktad�r. Semt pazarlar�nda 
yayg�n olarak sat��� yap�lmaktad�r. �yi bir çe�it 
seçimi yap�ld��� takdirde ekonomik olarak 
bölge insan�n�n ekonomisine katk� 
sa�layabilecektir. 
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FASCIOLOSIS 
 

Mitat KURT 
Uzman Veteriner Hekim 

Samsun Veteriner Kontrol ve Ara�t�rma 
Enstitüsü Müdürlü�ü 

 
 Fasciolosis, özellikle koyun, keçi, s���r, 
manda, deve olmak üzere çe�itli evcil ve 
yabani ruminantlar�n yan� s�ra at, e�ek, 
domuz, tav�an, fil, köpek, kedi, fare ve s�çan 
gibi de�i�ik memeli hayvanlarda ve insanda  
Fasciola hepatica ve F. gigantica’n�n genç 
dönemlerinin karaci�er parankimas�nda, 
olgun paraziter dönemde ise safra 
kanallar�nda meydana getirdi�i de�i�iklik 
sebebiyle akut, kronik ve subklinik seyirler 
gösteren paraziter hastal�kt�r. 
  Fasciola hepatica’n�n vücudu zeytin 
yapra�� �eklindedir. Bu nedenle halk parazite 
�Yaprak kelebe�i� ad�n� vermi�tir. Vücudunun 
ön k�sm� daha geni� olup arkaya do�ru 
gidildikçe darla�maktad�r. Fasciola hepatica 
20-30 mm uzunlu�unda, 8-13 mm 
geni�li�indedir. 
 

Fasciola hepatica 
  
 Fasciola gigantica 25-75 mm 
uzunlu�unda ve 3-12 mm geni�li�indedir. 
Fasciola hepatica’ya k�yasla daha uzun olup 
ön ve arka uçlar� daha az sivridir. Fasciola 
hepatica’n�n ön k�sm�nda görülen omuz 
�eklindeki  ç�k�nt� bu türde daha az belirgindir. 
Ruminantlar�n karaci�erinde bazen yaln�z, 
bazen F. hepatica ile birlikte, bazen de 
Dicrocoelium dentriticum ile birlikte 
görülmektedir. Her üç trematod türünün bir 

arada bulundu�u vakalara da rastlamak 
mümkündür. 

 
Fasciola hepatica ve F. gigantica 
 
Fasciola hepatica ve F. gigantica’n�n 

geli�me dönemleri ve geli�me döngüleri ara 
konak ve son konaklar� büyük benzerlik 
göstermektedir.  

Geli�me döngüsü,  
-Yumurtan�n son konaktan at�lmas�, 
-Yumurtada mirasidyumun geli�mesi, 
-Mirasidyumun yumurtadan ç�kmas� ve 

sümüklüye girmesi, 
-Ara konakta geli�me ve ço�alma, 
-Serkerlerin sümüklüden ç�kmas� ve 

kistlenmesi, 
-Metaserkerlerin son konak taraf�ndan 

al�nmas� ve olgunla�mas� olarak aç�klanabilir.  
Parazitin geli�mesi, safra ile ba��rsak 

içerisine gelen yumurtalar�n d��k� ile d�� 
ortama ç�kmas� ile ba�lamaktad�r. 

F. hepatica yumurtas� 
 
Fasciola’lar ilkbaharda en yüksek 

say�da yumurtlarlar. Yumurta say�s� 
sonbaharda biraz daha azalarak k���n en 
dü�ük seviyeye iner. Yumurtlama say�s�nda 
mevsimsel de�i�imle beraber günlük 
de�i�imler de vard�r. Yumurta say�s� sabah 
saatlerinden itibaren artmakta, saat 16.00 -



SAMT�M 

Ekim 2005 10

19.00 aras�nda en yüksek miktara 
ula�maktad�r.  

Yumurtalarda mirasidyumun geli�mesi 
ve yumurtay�  b�rakmas� çevrenin �s�, rutubet, 
pH ve oksijen oran�na ba�l�d�r.  

Yumurtan�n geli�mesi su içinde ya da 
çok nemli ortamda mümkündür. D��k� 
kurudu�unda yumurta canl�l���n� kaybeder. 
 Oksijen düzeyi dü�ük ortamlarda ve 
oksijen al��veri�i yetersiz olan sert d��k� 
kütlelerinde geli�me olmaz. 
 Yumurta pH‘�n 4.2-9 aras�nda oldu�u 
ortamlarda geli�ebilir. En uygun  pH 6-8.6’d�r. 

Parazit yumurtalar� 5-30�C’lerde 
geli�mektedir. Embriyoner geli�me için en 
uygun s�cakl�k 23-26�C’dir. Bu s�cakl�kta 
geli�me 2-3 haftada tamamlan�r. En erken 9 
günde geli�mesini tamamlar. K���n oldu�u gibi 
10�C’nin alt�nda mirasidyumun geli�mesi 
yava� olmakta ve yumurtalar canl�l���n� 5 ay� 
a�an süre koruyabilmektedir. 

Türkiye’de embriyoner geli�me için en 
uygun zamanlar Nisan-Haziran ve Eylül-Ekim 
dönemleridir. S�cak yaz aylar�nda (Temmuz-
A�ustos) ve Kas�m ay�ndan sonra 
yumurtalar�n geli�melerini tamamlama 
�anslar� çok azd�r.  

Mirasidyumun ya�am süresi ve 
enfektivitesi üzerine suyun s�cakl��� önemli rol 
oynar. Su s�cakl���n�n 5�C’nin alt�nda oldu�u 
ortamda mirasidyum enfektif de�ildir. En 
uygun s�cakl�k 15-26�C’dir.  

Mirasidyumun yumurtadaki geli�imi 
tamamland�ktan sonra ortam�n �s�, ���k ve 
oksijen yo�unlu�u uygun oldu�unda 
yumurtay� terk eder.  

Mirasidyumun ya�am süresi 24 saat 
olup ara konak olan Limnea truncatula türü 
sümüklüyü bulmas� gerekir. Sümüklüye 
giri�inde enzimatik ve mekanik faaliyetler rol 
oynar. Sümüklüde di�er geli�me formlar� olan 
sporosist, redi ve serker dönemlerini geçirir. 
Bir mirasidyumdan 600’den fazla serker 
geli�ebilmektedir. Rediyi do�um deli�inden 
terk eden serkerler sümüklünün dokular�n� 
geçip epidermisi delerek sümüklüden ç�karlar. 
Serkerler sümüklüyü  en uygun ko�ullarda en 
erken enfeksiyonun 4. haftas�nda terk 
ederler. Sümüklüden serker ç�k��� haftalarca 
devam eder ve 7. haftada zirveye ç�kar. 
Serkerlerin sümüklü ç�kabilmeleri için 1) sulu 

ortam, 2) 10-26�C çevre s�cakl��� gerekir. K�� 
�artlar�nda ve kurak ortamlarda serker ç�k��� 
olmaz. Havan�n �s�nmas� ve ya���lar�n 
ba�lamas� ile ç�k�� olur.  

 

 
Fasciola’lar�n geli�me siklusu 
 
Sümüklüyü terk eden serkerler suda 

serbest olarak yüzmeye ba�lar. Birkaç dakika 
ila 2 saat içinde çay�r, ot, sebze veya sudaki 
herhangi bir maddeye yap��arak kuyruklar� 
kopmakta ve meta serker meydana 
gelmektedir. Metaserker enfektif safhad�r. 
Yeterli rutubet ve serinlikte 1 y�l kadar 
canl�l���n� sürdürür. Donma noktas�n�n 
üzerinde 3 aydan fazla, iklimi �l�ml� ve 
rutubetli bölgelerde metaserkerlerin 
ço�unlu�u k��� kay�ps�z geçirmektedir.  

Son konak taraf�ndan al�nan 
metaserkerler, ince ba��rsakta kistten ç�karak 
aktif halde ba��rsa�� delerler. Kar�n bo�lu�una 
geçtikten sonra karaci�er kapsülünü delerek 
bu organa girerler. Karaci�er var��, 
metaserkerin hayvan taraf�ndan al�nmas�ndan 
sonraki 5-7. günde olmaktad�r. Karaci�er 
dokusunda takriben 6 hafta kald�ktan sonra 
bir safra kanal�na geçerek orada 
olgunla�maktad�r. Metaserker, kistten 
ç�kt�ktan sonra genç bir karaci�er kelebe�idir. 
Gittikçe büyüyüp geli�ecek ve yumurtlayan 
olgun bir parazit haline gelecektir. 

Fasciola hepatica’n�n asgari prepatent 
süresi 10-12 haftad�r. Buna yumurta ve 
mirasidyumun geli�mesi için gereken süre 
ilave edilirse asgari geli�me süresi 17-18 
haftay� bulmaktad�r. Pratikte bir neslin tam 
geli�imi için kabul edilen asgari süre takriben 
5 ayd�r. 



SAMT�M 

Ekim 200511

Fasciolosisde patojenite, karaci�erdeki  
parazitik gelim a�amalar�na ve son kona�a 
göre de�i�iklik gösterir. Asl�nda patojenite 2 
safhal�d�r. Birincisi, parazitlerin karaci�er 
parankimas�ndaki göçleri s�ras�nda görülen; 
ikincisi göç dönemlerini geçirerek safra 
kanallar�na ula�an parazitlerin kütiküler 
dikenleri ile mukozay� tahrip etmesi ve 
hemotofajik aktiviteleri sonucu ortaya ç�kan 
safra safhas�d�r. Koyun, tav�an, s�çan, farede 
safra safhas� daha s�k görülürken, s���r ve 
insan gibi konaklarda göç döneminden sonra 
az say�da kelebek safraya ili�kin hastal��a 
neden olur. 

Fasciola türleri konaklara çe�itli 
�ekillerde zarar verir. Bunlar� ba�l�calar� 
mekanik etki, toksik etki, kan kayb�, 
enfeksiyona neden olmad�r. 

Koyunlarda fasciolosis akut, kronik ve 
subakut seyreder. Özellikle sonbahar ve k��a 
girerken görülen akut fasciolosisde ani 
ölümler �ekillenir. Antemortem muayenede 
ishal, kilo kayb�, asites, mukozalarda 
solgunluk, ate�, bazen karaci�erde hissedilir 
bir büyüme ve abdominal a�r� vard�r. Subakut 
form, ço�unlukla sonbahar ve k���n görülür. 
Ölümler akut formdaki gibi h�zl� seyretmez. 
Karaci�er büyümesi, yüzeyinde büyük 
nerkrotik ve hemorajik odaklar, peritonitis, 
karaci�er fibrozisi, ilerlemi�  hemorajik anemi, 
karaci�er yetmezli�i vard�r. Kronik form, 
hastal���n en yayg�n formudur. K�� sonu ve 
ilkbahar ba�lang�c�nda s�kça görülmekle 
beraber her mevsimde rastlanabilir.  ��tah 
kayb�, anemi, a��r� zay�flama, sar�l�k, boyun ve 
çene alt�nda ödem, hepatik fibrozis ve safra 
kesesinde büyüme vard�r. Bu dönemde safra 
kesesinde normalden 20 kat fazla bulunabilir. 
Koyunlarda fasciola birlikte �Kara hastal�k� 
(black disease) görülebilir. Özellikle 
koyunlarda öldürücü olmakla beraber 
Clostridium novyi’den kaynaklanan hastal�k 
s���rlarda da kay�p yapar. Hastal���n 3 
formunda da karaci�er safra yollar�nda 
Fasciolar�n de�i�ik geli�me dönemleri görülür. 

S���r fasciolosisinin patolojisi 
koyunlar�nkine benzemekle beraber baz� 
farkl�l�klar gösterir. S���rlarda akut fasciolosis 
az görülür. Genç s���rlarda nadiren de olsa 
akut ve subakut form meydana gelebilir. Akut 
formda, karaci�er yüzeyinde 1 mm’den 

küçük, k�rm�z�ms� kahverengi odaklar görülür. 
Karaci�erde lezyonlar� %80’i ventral lobda, 
özellikle diyaframatik yüzeyde bulunur. 
Karaci�erde doku harabiyeti, ve portal 
kanallar etraf�nda fibroz doku art��� vard�r. 
S���rlarda safra yollar�n�n kalsifikasyonu ve 
safra kesesinin geni�lemesi söz konusudur. 
Kelebeklerin anormal göçleri koyunlara 
nazaran s���rlarda daha  fazla görülmek-tedir. 
Parazite akci�erde de rastlanabilir. A��r 
enfeksiyonlarda tipik kalsiyum fosfat ta�lar� 
�ekillenmekte olup, fibrozis ve kalsifikasyon 
parazitlerin ya�am �artlar�n� bozmakta ve 
enfeksiyon sona ermektedir.  

 

 
Safra kanal�nda Fasciola hepatica 
 
Mandalarda daha seyrek olarak 

görülmekte, enfeksiyonun ilk 6 haftas�nda 
belirgin klinik bulgular yoktur. 17. haftadan 
itibaren i�tahs�zl�k, zay�flama, anemi, 
submandibular ödem görülmekte ise de bu 
belirtiler sürekli de�ildir.  

Türkiye’de insanlarda ilk olarak 
1934’den bu yana sporadik olarak 
rastlanmaktad�r. Son y�llarda hasta say�s�n�n 
artmas�yla birlikte gerek dünyada gerekse 
ülkemizde fasciolosis’e daha çok önem 
verilmeye ba�lanm��t�r. �nsanlarda görülen 
fasciolosis olgular�, asemptomatik 
enfeksiyondan a��r karaci�er sirozu ve ölüm 
aras�nda de�i�en bir yelpazede, oldukça farkl� 
klinik bulgular ile seyretmektedir. Hastalar 
nörolojik bozukluklardan deri belirtilerine 
kadar de�i�ik sistemler ile ilgili semptom  ve 
belirtiler verebilir. Hastal���n klinik te�hisi  
zordur. Çünkü ate�, i�tahs�zl�k, diyare, 
kab�zl�k, kusma, anemi, karaci�erde büyüme, 
gaz yak�nmalar�, kusma, eklem ve kemik 
a�r�lar�, kar�n a�r�s� gibi bulgular birçok 
hastal�kta görülmektedir. Son y�llarda 
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görüntüleme yöntemlerindeki  geli�meler ve  
serolojik yöntemlerin uygulanmas� akut 
dönemdeki hastalar�n tan�s�na olanak 
tan�m��t�r.  

 

�nsan karaci�erinde Fasciola spp. 
 
 Karadeniz bölgesinde, enstitümüz 
taraf�ndan koyun ve s���rlarda yap�lan saha 
çal��malar�nda, koyun, s���r ve mandalarda 
fasciola türlerine yüksek oranda rastlanm��t�r. 
Bölgemiz koyunlar�nda her y�l fascioladan 
kaynaklanan ölümler görülmektedir. Bafra 
ilçesinde 2003 y�l�nda s���rlarda ölümlere 
neden fasciola vakalar� ç�km��, Çar�amba 
ilçesinde ise mandalarda fasciola 
enfeksiyonlar�na rastlan�lm��t�r. Hem s���r 
hem de mandalarda fasicola ölüm meydana 
getirmi�tir. Bunun nedeni metaserkerlerin  ve 
ara konak sümüklünün bölgemizde yayg�n 
olarak bulunmas�d�r. Parazitoloji laboratuar 
hastal��� te�hisini müteakip uygun etken 
maddeli ilac� önermi� ve enfeksiyon 
önlenmi�tir. 
 Günümüzde fasciolositlerin ço�u 
eri�kin kelebeklere kar�� yüksek etki 
göstermesine kar��n, genç kelebeklere kar�� 
sadece triklabendazol ve diamfenetid etkilidir. 
Triklabendazole kelebeklerin tüm geli�me 
dönemlerine kar�� kullan�lan tek ilaç olma 
özelli�i ta��maktad�r. Diamfenetid ise eri�kin 
kelebeklere ka�� etkisizdir.  

Fasciolisitlerin yap�lar�na göre 
s�n�fland�r�lmas�, 

-Halojenli fenoller (Bithionol, 
Heksaklorofen, Niklofolan, Nitroksinil): 
Eri�kinlere yüksek oranda etkili, ancak genç 
kelebeklere etkili de�ildir. 

-Salisilanilidler (Brotianid, Klosantel, 
Oksiklozanid, Rafoksanid, Kiloksanid, 
Bromsalanlar) eri�kin kelebeklere yüksek 
etkilidirler. Ayr�ca 6-8 haftal�k ve daha 
büyüklere etkili; ancak genç formlara 
etkisizdir. 

-(Pro)benzimidazoller (Netobimin, 
Albendazol, Triklabendazol, Luksabenda-zol): 
Geni� spektrumlu benzimidazollerden olan 
cambendazol, fenbendazol, meben-dazol ve 
oksfendazolün F. hepatica’ya az veya hiç 
etkileri bulunmamaktad�r. Albendazol’ün etkisi 
sadece eri�kin kelebeklerle s�n�rl�d�r ve yüksek 
doz uygulamas� gerekir.  

Luksabendazol, 6 haftal�k ve eri�kin 
kelebeklere yüksek etki yapmaktad�r. 
Netobimin eri�kin kelebeklere etkilidir.  

Triklabendazol, hem eri�kin hem de 
genç kelebeklere kar�� yüksek etkilidir. 
S���rlarda 1 haftal�k, koyun ve keçide ise 1 
günlük genç kelebeklere öldürücü etkisini 
göstermektedir. Triklabendazol bir 
benzimidazol türevi olup  klor atomu ve 
thiometil grubunun varl��� ve karbamat�n 
eksik olmas�yla di�er benzimidazollerden 
ayr�l�r. Triklobendazolün etki spekturumu da 
farkl�d�r. F. hepatica, F. gigantica ve 
Fascioloides manga’ya yüksek spesifite 
göstermesine kar��n nematodlara, sestodlara 
ve di�er trematodlara etkili de�ildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar�msal 
mücadelede 
etkili ilac�; 

tescilli bitkiye, 
belirtilen doz ve 

zamanda 
kullan�n�z. 
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TARIM SEKTÖRÜNDE B�L���M 
 

Osman TEMEL 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
Uygarl�k, sanayi toplumundan bilgi ve 

teknoloji toplumuna do�ru h�zl� bir geçi� 
ya�amaktad�r. Enformasyonun önemi her 
geçen gün daha da artmaktad�r. Dünyada 
s�n�rlar bilginin aktar�m h�z�na paralel olarak 
kalkmakta, ileti�im inan�lmaz h�zlarla 
sa�lanmaktad�r. Sanayi toplumundan 
enformasyon toplumuna do�ru bu h�zl� geçi� 
sürecinde fertler ve devletler bu h�za ister 
istemez ayak uydurmak durumundad�r. Bu 
geli�imi simgeleyen ‘e’ harfi ile e-ticaret, e-
devlet, e-imza, e-bankac�l�k, e-hizmet gibi 
kavramlar ortaya ç�kmaktad�r. 

e-Devlet kavram�, “devletin kendi iç 
i�leyi�inde ve sundu�u hizmetlerde bili�im 
teknolojilerinin kullan�lmas� olarak” 
tan�mlanmaktad�r. Kavram�n �ngilizce (e-
government) kullan�m�ndaki kar��l��� 
elektronik hükümet ve yönetim olarak 
kullan�lmaktad�r. e-Devlet projelerinin 
amaçlar� genelde daha iyi bir yönetim” olarak 
tan�mlanmaktad�r. Daha dar kapsaml� 
tan�mlarda, devlet hizmetlerinin internet 
üzerinden sunulmas� olarak da 
tan�mlanabilmektedir.  

 

 
e-Devlet geni� anlam�yla; 

“enformasyon ve telekomünikasyon 
teknolojilerinin, özellikle de internetin 
kullan�ld��� ve bu sayede vatanda�lar�n, özel 
kesimin ve kamu kesiminde çal��anlar�n 
faydalanmas� amac�yla, kamusal hizmetlere 
eri�im ve bu hizmetlerin sunulmas�n�n 
geli�tirilerek daha kaliteli hale geldi�i bir 
devlet” olarak tan�mlanabilir. e-Devlet en 
yal�n biçimiyle; "Devletin vatanda�lara kar�� 

yerine getirmekle yükümlü oldu�u görev ve 
hizmetler ile vatanda�lar�n devlete kar�� olan 
görev ve hizmetlerinin kar��l�kl� olarak 
elektronik ileti�im ve i�lem ortamlar�nda 
kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir" 
biçiminde tan�mlanmaktad�r. 

Bili�im teknolojilerinin devlet baz�nda 
kullan�m�n�n dü�ünülmesinin ard�ndan; devlet 
eliyle yönlendirilmesi zorunlu olan 
sektörlerden biri olan “tar�m sektörü”nde 
bili�imin fayda ve kullan�m alanlar�n� 
irdeleyecek olursak; 

Gerek üretim ve verimlilik, gerekse iç 
ve d�� pazarlarda çiftçimizin rekabet gücünün 
art�r�labilmesi, gerekse tar�m sektörümüzde 
ciddi yap�sal önlemlerin al�nmas�, bu sektörde 
g�da ve tar�ma dayal� sanayi sektörlerinde yer 
alan resmi ve özel bütün kurum ve kurulu�lar 
aras�nda iyi bir koordinasyonun 
sa�lanabilmesi, do�ru ve sa�l�kl� bir bilgi 
ak���n�n sa�lanmas� da girmekte oldu�umuz 
Bilgi Ça��n�n ve Bilgi Toplumlar�n�n bir 
gere�idir. 

 

 
 
Bitkisel ve hayvansal üretim, 

ormanc�l�k, veterinerlik, çevre bilimi ve g�da 
üretimi, ara�t�rmalar� ve uygulamalar�ndan 
elde edilen bilginin derlenmesi, depolanmas�, 
s�n�fland�r�lmas�, yönetimi ve kullan�m�n� 
etkinle�tirmek, kolayla�t�rmak ve ilgili kitlelere 
aktarmak amac�yla bilgisayar ve ileti�im 
teknolojilerine son derece büyük bir 
gereksinim bulunmaktad�r. 

Tar�m sektöründe kullan�lan bilgi 
çe�idini grupland�racak olursak: 

1. Teknik tar�m bilgisi 
2. Tar�m politikalar�n�n uygulanmas� 
3. Üretim için (girdi temininde) 

güncel fiyatlar 
4. Ürün de�erlendirmede fiyatlar�n 

olu�umu 
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5. Tar�msal üretim ile ilgili mevzuat 
ve yasal düzenlemeler 

6. Co�rafi bilgi sistemleri 
7. Meteoroloji tahminleri  
8. Üretimde da��l�m ve sonucunda 

rekolte tahminleri 
9. Ara�t�rma ve geli�tirmelerde 

istatistiki bilgiler 
10. Üretim a�amas�nda bilgisayar 

kullan�m� 
11. Tar�msal yay�m ve e�itim 

hizmetleri  
gibi konular ana ba�l�klar� olu�turmaktad�r. 
 
 Tar�msal üretimle ilgili bu bilgi 
çe�itlerinin kayna��ndan, di�er bir deyi�le 
ara�t�r�c�dan o bilgiyi fonksiyonel olarak 
uygulayacak, kullanacak olana aktarma 
i�leminde (teknoloji transferinde) tar�msal 
yay�m i�lemlerinde bili�im teknolojilerinin 
kullan�lmas� kaç�n�lmazd�r. 
 Yanl�� ve yetersiz bilgi kaynak israf�na, 
dü�ük verimlili�e, bilinçsiz ve plans�z üretime, 
üretileni de�erlendirmede sorunlara, dü�ük 
rekabet gücüne, gelir kayb�na, çevre kirlili�ine 
k�saca zaman, para ve kaynak israf�na neden 
olmaktad�r. Tar�msal yay�m faaliyetlerinde 
yay�m eleman� do�rudan temaslarla veya kitle 
ileti�im araçlar�yla bilgi transferini 
sa�lamaktad�r. Temel bilgi ve haberle�mede 
televizyon, radyo, telefon, fax gibi araçlar�n 
yan�nda art�k telekomünikasyon, enformatik 
(bilgisayar ve bilgi i�lem) ve veri/görüntü 
transfer teknolojileri ve etkile�imli multimedia 
araçlar� yepyeni ufuklar�n aç�lmas�na neden 
olmu�tur. 
 Özellikle internet bilgi payla��m� ve 
bilgiye ula�mada büyük zaman tasarrufu 
sa�lam��t�r. Türk Telekom taraf�ndan kurulan 
alt yap� geli�mi� ülkelerle yar��acak 
seviyelerdedir. Örne�in ADSL hizmeti interneti 
daha ucuz ve daha süratli k�lm��t�r. 
 �leti�im giderlerini azaltan bili�im 
teknolojileri ve internet, üretim, tüketim ve 
sermaye piyasalar�n�n küreselle�mesine ve 
küçük üreticilerin dahi küresel pazarlara çok 
dü�ük maliyetlerle ç�kabilmelerine olanak 
sa�lamaktad�r. 

Dünya'da tar�m kesiminde bili�im 
teknolojilerinin yayg�nla�mas�n� önleyen 

etmenlerin ba��nda çiftçilerin bilgisayar 
becerilerinin eksikli�i gelmektedir.  

Bunu takiben önem s�ras�na göre; 
ekonomik getirisinin olmayaca�� kan�s�, 
kullan�m zorlu�u, teknolojik altyap� eksikli�i, 
yüksek yat�r�m maliyeti, yetersiz bilgi 
donan�m�, teknoloji korkusu, zaman 
yetersizli�i, e�itim yetersizli�i gelmektedir. 
Geli�mi� baz� ülkelerde tar�mda bilgisayar 
kullan�m� ülkemizle k�yaslanmayacak kadar 
ileri düzeydedir. Örne�in, Almanya’da tüm 
çiftçiler içerisinde bilgisayar sahibi çiftçi oran� 
%44, internet eri�imli çiftçilerin oran� ise %32 
civar�nda oldu�u belirtilmektedir. Ayn� 
rakamlar s�ras�yla, Danimarka’da %80, %50; 
�ngiltere’de %75, %37.5; Hollanda’da %60, 
%50’dir. Oysa ülkemizde bu oran�n binde 
hatta onbinde bir'ler düzeyinde oldu�u 
tahmin edilmektedir.  

 

 
 
Al�nmas� gereken önlemlerin ba��nda, 

tar�msal yap�n�n iyile�tirilmesi (arazi 
toplula�t�rmas�, toprak reformu, veraset 
kanununda de�i�iklikler) sayesinde ortalama 
i�letme büyüklü�ünün ekonomik düzeye 
kavu�turulmas� gerekmekte ve bunu takiben 
tar�msal destekleme politikalar�n�n ülkemiz 
gerçeklerine uygun bir �ekilde ve düzeyde 
yap�lmas� ve kooperatif v.b. birlikteliklerin 
te�viki gelmektedir.  

E�itim düzeyi art�r�lan, desteklenen, 
te�vik edilen ve gelir düzeyi artan üreticilerin 
verim ve kalite art���na yönelik olarak yeni 
teknolojilere yat�r�m yapmas� kaç�n�lmaz 
olacakt�r. 

Tar�msal bili�im konusunda yapmas� 
gerekenler ba�l�ca �unlard�r: 
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Tar�msal bili�imin yayg�nla�t�r�lmas� 
için gerekli altyap�y� sa�lamal�d�r. 
Uygulanmakta olan “Çiftçi Kay�t Sistemi” 
etkinle�tirilmeli, uygulamadaki sorunlar 
giderilmelidir.  
 Kay�t alt�na al�namayan i�letmelerin de 
kaydedilebilmesi için tedbirler al�nmal�d�r. 
Olu�turulacak olan veritaban�ndaki bilgiler 
tar�m politikalar�n�n olu�umuna katk� 
sa�layabilecek �ekilde bilgiye dönü�türülmeli 
ve kamusal kullan�ma aç�lmal�d�r. 

“Çiftlik Muhasebe Veri A��” hayata 
geçirilmelidir. Tar�msal Yönetim Muhasebesi 
ve di�er özel yaz�l�mlar�n geli�tirilmesi ve 
i�letmelerde kullan�m�n yayg�nla�t�r�lmas� 
te�vik edilmelidir. (Ülkemiz ko�ullar�na uygun, 
modüler yap�da, i�letmecilerin e�itim 
düzeylerini de dikkate alan basit yaz�l�mlar...)  

 

 
 
Bilgisayar�n kullan�lmamas� veya 

bilgisayar� olan i�letmelerin tar�msal amaçl� 
bilgisayardan faydalanmamas� e�itim 
yetersizli�inden kaynaklanmaktad�r. Bu 
nedenle, i�letmecilerin bu konudaki e�itim 
eksiklikleri giderilmelidir. Bu amaçla, tar�msal 
yay�m programlar� yeniden düzenlenmeli, 
tar�msal örgütlerin e�itim faaliyetlerine daha 
fazla yer vermeleri sa�lanmal�d�r. KOB�'lere 
sa�lanan te�viklerin benzerleri tar�m 
i�letmelerine de uygulanmal�d�r.  

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���n�n 
önderli�inde tar�msal bilgi sisteminin 
olu�turulmas� ve süreklili�inin sa�lanmas� 
gereklidir. Tar�msal bili�imin 
yayg�nla�t�r�lmas�nda tar�msal örgütlere 
önemli görevler dü�mektedir.  

Resmi, yar� resmi ya da gayriresmi 
statüde bulunan bir çok tar�msal amaçl� 
olarak kurulmu� örgüt bulunmaktad�r. Bu 
örgütler, üreticilerin bili�im e�itimleri 

konusunda özellikle üniversiteler ile i�birli�i 
yaparak aktif rol oynamal�d�rlar. Yine bu 
örgütler, ayr� ayr� bilgisayara sahip 
olamayacak i�letmeler için ortak bilgisayar 
kullan�m altyap�s�n� sa�layabilirler.  

Ara�t�rma kurulu�lar� (üniversiteler, 
ara�t�rma enstitüleri vb.) tar�msal bili�imin 
yayg�nla�mas�nda lokomotif görevi görecek 
kurulu�lar�n ba��nda gelmektedir.  

Tar�msal bili�im alan�nda yap�lan 
akademik çal��ma ve etkinlik say�s� son 
derece s�n�rl�d�r. Özellikle üniversiteler 
ülkemizde tar�msal bili�imin mevcut 
durumuna, sorunlar�na ve ne �ekilde 
geli�tirilebilece�ine yönelik çal��malar 
yapmal�d�rlar. Üniversitelerin müfredatlar�nda 
tar�msal bili�im konular�na yer verilmelidir.  

Tar�msal bili�im öncelikli ara�t�rma 
konular� aras�nda yer al�nmal� ve özel te�vikler 
sa�lanmal�d�r.  

Üreticiler ise tar�msal bili�imin aktif 
kullan�c�lar� olmak durumundad�rlar. Gerekli 
altyap� elbette devlet taraf�ndan sa�lanacakt�r 
ancak üreticiler de kendi refah düzeylerinin 
yükselmesi için gerekli çabay� göstermek 
durumundad�rlar. Tar�m i�letmelerindeki 
özellikle genç ve e�itimli nüfus bili�im 
teknolojileri kullanma e�ilimlidirler. Bu aç�dan 
bu kitlenin te�vik edilmesi gerekmektedir.  

Dünyada rekabet giderek artmaktad�r. 
Bunun sonucu olarak en büyük darbeyi 
ülkemiz tar�m sektörü alm��t�r. Artan rekabet 
kar marjlar�n� dü�ürmekte ve rantabl 
çal��mayan i�letmelerin kapanmalar�na neden 
olmaktad�r. Bu nedenle, tar�msal 
i�letmelerimizin daha etkin faaliyet 
göstermeleri ancak bili�im yat�r�mlar�na a��rl�k 
vererek olabilecektir.  

Ülkemiz i�letmelerinin küçük ve 
da��n�k olmas�, üretim ve pazarlama 
aç�s�ndan en önemli sorunu olu�turmaktad�r. 
Ancak e-ticaret uygulamas� bu dezavantajlar� 
büyük ölçüde ortadan kald�rmakta ve 
i�letmeler ülke s�n�rlar�n� da a�arak do�rudan 
daha geni� pazarlara ticaret yapma imkan� 
bulabilmektedirler. 
 Sonuç olarak tar�m sektöründe bili�im 
teknolojilerinin kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 
sa�lanmal�, Tar�msal bilgi a��n� olu�turulup 
k�rsal kesimden de bu bilgi birikimine 
ula��lmas�n�n sa�lanmas� gerekmektedir. 
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TARIM S�GORTALARI KANUNU 
 

Nilgün DO�AN 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l  Müdürlü�ü 
 

5363 say�l� Tar�m Sigortalar� Kanunu 
14.06.2005 tarihinde kabul edilerek, 
21.06.2005 tarih, 25852 say�l� Resmi 
Gazetede yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir. 

 
Bu kanun kapsam�nda; 
-Risklerin teminat alt�na al�nmas�, 
-Standart sigorta poliçelerinin 

belirlenmesi, 
-Hasar organizasyonlar�, 
-Do�al afet zarar çal��malar�, 
-Tazminat ödemelerinin yap�lmas�, 
-Sigorta teminat�n�n sa�lanmas�, 
-Tar�m sigortalar�n�n geli�tirilmesi, 

yayg�nla�t�r�lmas� ve izlenmesi, 
-Di�er teknik hizmetlerin yürütülmesi, 

amac�yla Tar�m Sigortalar� Havuzu 
kurulmu�tur. Bu kanun yürürlü�e girdi�i 
tarihten itibaren 2 ay içinde Havuzun çal��ma 
usul ve esaslar� Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� 
taraf�ndan ç�kar�lacak yönetmelikle sigorta 
sözle�melerinin tabii olaca�� esaslar ise 
Müste�arl�k taraf�ndan ç�kar�lacak 
yönetmenlikle düzenlenir. 

 

 
 
Tar�m Sigortalar� Havuzu: Havuzun 

merkezi �stanbul’dur. Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl��� ve Müste�arl�kça mü�tereken 
ç�kar�lacak yönetmenliklerle belirlenecek 
esaslar çerçevesinde havuza kat�lan Sigorta 
�irketlerinin e�it oranda pay sahibi olaca�� A.�. 
statüsünde kurulacak �irket taraf�ndan 
yürütülür. Havuzun Yönetim Kurulu Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� (2), Müste�arl�k (2), Türkiye 
Sigorta ve Reasürans �irketleri Birli�i (1), 

Türkiye Ziraat Odalar� Birli�i (1), �irket (1) 
olmak üzere toplam 7 üyeden olu�ur. Bakanl�k 
temsilcilerinden biri Kurulun tabii ba�kan�d�r. 
Bakanl�kça Kurul üyelerinin görevlendirilmesi  
bu kanunun yürürlü�e girdi�i tarihten itibaren 
en geç üç ay içinde yap�l�r. 

 

 
 
Yönetim Kurulu Görev ve Sorumlulu�u 
-Havuzun i�leyi� esaslar�n� belirlemek, 
-Devlet prim deste�i toplam tutar�n� 

a�mamak kayd�yla ürün risk ve bölge baz�nda 
prim deste�i oran�n� belirlemek üzere 
çal��malar yapmak ve Bakanl��a sunmak, 

-Uygulamadaki sorunlar� belirlemek, 
çözüme yönelik çal��malar yapmak, 

-Hizmet al�nmas�na karar vermek, 
-Hasar tespit i�lemlerine ili�kin esas ve 

usulleri belirlemek, 
-Tar�m sigortalar� kanunu kapsam�nda 

faaliyet göstermek isteyen sigortalarla 
sözle�me yapmak, 

-Havuzun i�leticisi �irketlerle çal��ma usul 
ve esaslar�n� belirleyen sözle�me yapmak. 

 
Havuzun gelirleri; 
-Sigorta �irketlerinin devretti�i primler, 
-Devlet taraf�ndan sa�lanan prim 

deste�i, 
-Toplanan kaynaklar�n yat�r�m gelirleri, 
-Al�nan krediler, 
-Genel bütçeden al�nacak katk�lar, 
-Di�er gelirler’ den olu�acakt�r. Havuzun 

gelirleri her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaft�r.  

 
�irket: Havuzun i�letilmesine ili�kin i� ve 

i�lemler, Havuza kat�lan sigorta �irketlerinin 



SAMT�M 

Ekim 200517

e�it oranda pay sahibi olaca��  anonim �irket 
statüsünde kurulacak �irket taraf�ndan 
yönetilir. 

 

 
 
�irketin, Havuz Yönetim Kurulunun  

belirleyece�i usul ve esaslar çerçevesindeki 
görevleri �unlard�r: 

-Hasar tespit i�lemleri çal��malar�n� ve 
organizasyonlar�n� yapmak suretiyle bu konuda 
yap�lacak tazminat ödemelerini en k�sa sürede 
gerçekle�tirmek. Hasar tespit i�lemleri 
konular�na göre; ziraat mühendisleri ve 
veteriner hekimler ile ziraat teknikeri ve 
teknisyenlerince yap�l�r.  

-Risk payla��m� ve transferi ile risk 
art�r�m� plan�n�n uygulamas�n� yürütmek ve 
program� kurulun onay�na sunmak, 

-Kurulca al�nan kararlar�n uygulanmas� 
ve sekreterya i�lerinin yürütülmesi, 

-Primlerin tahsili i�lemlerinin yürütülmesi, 
-Üreticileri bilgilendirmek, halkla ili�kiler 

ve tan�t�m kampanyalar�n� yürütmek, 
-Kurula, istatistik ve rapor haz�rlay�p 

sunmak,   
-Havuz kaynaklar� belirlenen ilke ve 

kurallar çerçevesinde hazine bonosu ve 
kamuya ait borçlanma senetleri �eklinde 
yat�r�ma yönlendirmek, 

-Havuz i�lemlerinin en iyi �ekilde 
yürütülmesinden Bakanl�k, Müste�arl�k ve 
Kurula kar�� sorumludur. 

-Faaliyetine son verilmesi, tasfiye veya 
iflas etmesi gibi hallerde, Kurul taraf�ndan yeni 
bir �irketle sözle�me yap�l�ncaya kadar 
görevlerini yerine getirmeye devam eder. 

 
Sigorta �irketleri: Tar�m 

Sigortalar�ndan elde ettikleri primlerin 
tamam�n� Havuza devretmekle yükümlüdürler. 
Sigorta �irketlerinin kazanc�, havuza tahsil 

edilen primler üzerinden komisyon almakt�r. 
Havuza zaman�nda devredilmeyen primler 
6183 say�l� kanun hükmünde tahsil edilir. 

 
Riskler : Kapsama al�nan bitkiler, 

bitkisel ürünler ve seralar ile çiftlik hayvanlar� 
için, kurakl�k, dolu, don, sel, taban suyu 
bask�n�, f�rt�na, hortum, deprem, heyelan, 
yang�n, kaza ve zararl�lar, Hayvan 
hastal�klar�n�n neden olaca�� zararlar, Tar�m 
sektörü bak�m�ndan önemli görülecek di�er 
risklere ili�kin teminatlar Havuz Kurulunun 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

 
Prim Deste�i : Ürünler, riskler, bölgeler 

ve i�letme ölçekleri itibariyle devlet taraf�ndan 
sa�lanacak prim deste�i miktarlar�, her y�l 
Bakanl���n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
taraf�ndan belirlenir. Prim deste�ine ili�kin 
ödenek her y�l Bütçe Kanunu ile Bakanl�k 
bütçesinde yer al�r. Bakanl�k, sigorta �irketleri 
taraf�ndan havuza aktar�lacak prim miktarlar�n� 
çiftçi kay�tlar� ile kar��la�t�rarak prim deste�ini 
hesaplar ve gecikmeksizin havuza aktar�r. 

 

 
 
Yard�m ve Borç Ertelemesi: Bu kanun 

kapsam�nda, uygulama y�l�nda yer alan riskler 
için tar�m sigortas� yapt�rmayan üreticiler, 
20.06.1977 tarihli ve 2090 say�l� “Tabii 
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yap�lacak 
Yard�mlar Hakk�nda” kanundan yararlanamaz. 

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���nca  5363 
say�l� Tar�m Sigortalar� Kanunu kapsam�nda 
düzenlenerek �l Müdürlü�ümüze gönderilecek 
olan yönetmelik çerçevesinde �l 
Müdürlü�ümüzce gerekli uygulamalar 
yap�lacakt�r. 
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ÜLKEM�ZDE YET��EN ( P.vulgaris  
ve P.coccineus) VE YEN� GiREN 

(P. lunatus ve P. acutifolius) 
FASULYE TÜRLER� 

 
Seher Y�ld�z MADAKBA�      Meral ERG�N 
Ziraat Yük. Mühendisi        Ziraat Mühendisi 

Karadeniz Tar�msal AE Samsun 
 

Fasulye insan beslenmesinde önemli 
yeri olan bir sebzedir. Anavatan� Amerika olan 
fasulyenin ülkemizde iki türü bulunmaktad�r. 
Bunlar; P.vulgaris ve P.coccineus türleridir. 
P.vulgaris, ülkemizde yeti�tirilen fasulyenin 
hemen hemen tamam�n� olu�turmaktad�r. 
Bugün bütün dünyada büyük ölçüde üretilen 
bu iki türdür (Vural ve ark., 2000). Genelde 
yemeklik olarak yeti�tirilen 4 tür 
bulunmaktad�r. P.vulgaris (common 
fasulyesi), P.lunatus (lima fasulyesi veya 
butter fasulyesi), P.acutifolius (tepary 
fasulyesi), P.coccineus (runner-örtücü 
fasulye)‘dir. KTAE taraf�ndan 2004 y�l�nda Ege 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü gen bankas� 
vas�tas�yla Amarika Ulusal Germiplazm�ndan 
P.lunatus ve P.acutifolius türleri getirtilip 
gözlemler al�nm�� ve tohum ço�alt�m� 
yap�lm��t�r. Özellikle yüksek s�cakl�klara 
dayan�kl� olan bu iki tür ilerde yap�lacak olan 
�slah çal��malar�nda kullan�lacakt�r. Ülkemizde 
bulunan di�er iki türden özellikle P.vulgaris, 
Çar�amba Ovas�nda ve di�er bölgelerimizde 
geni� miktarda yeti�tiricili�i yap�lmakta olup, 
so�uklara dayan�kl� olan P.coccineus türü ise 
çok az miktarda yeti�tirilmektedir. 

 
P.lunatus ve P.acutifolius 
Familyas�: Fabaceae/Leguminosea 
Genel isimleri: P.lunatus için 

Butterbea, Lima fasulyesi, Seiva fasulyesi- P. 
acutifolius  için Tepary fasulyesi’dir. 

P. acutifolius’un meyve �ekli ve yaprak 
�ekli d���nda genel özellikleri P. Lunatus’a çok 
benzedi�i için P. lunatus türü aç�klanacakt�r. 
Belirleyici tan�mlamalar P. acutifolius türü 
içinde geçerlidir. Lima fasulyesi (Amerika’n�n 
güneyinde Butter fasulyesi olarak bilinir) 
do�ada genel olarak y�ll�k yeti�ir ve otsu yada 
sar�l�c� görüntüsündedir. Fakat tropiklerde 
y�ll�k olarak da yeti�ti�i görülmü�tür. S�r�k 

tipleri s�r��a yada çardak-çad�r �eklinde 
haz�rlanm�� çubuklara 3.7 m t�rmanabilir. Çal� 
tipinde (bodur ya da yer fasulyesi) olanlar�n 
boyu ise 0.6 m’in alt�nda kal�r. Yapraklar� 
görünü� itibariyle 3 yaprakç�k bir arada  ve 
her biri 5-12.7 cm uzunlu�undad�r. Çiçekleri 
sar�ms� beyaz ve oldukça küçük olup 2.5 cm 
den daha k�sad�r. Çe�itlere göre baklalar� 5-
15.24 cm uzunlu�undad�r. Baklalar�n�n 
geni�li�i 2.5 cm veya daha geni� olabilir. Lima 
fasulyesi olarak isimlendirilmi� 100 den fazla 
çe�it vard�r. Cornucopia da çal� formunda 18 
ve s�r�k formunda 12 tanesi listelenmi�tir. ‘ 
Sevia’ ve ‘Florida Speckled Butter fasulyesi’ 
Florida üreticileri taraf�ndan üretilmektedir. 
‘Butterpea’ tipleri daha küçüktür, ABD’nin 
güneyinde bodur formda yeti�tirilmektedir. 
Çal� ve s�r�k ‘Fordhook’ tiplerinin yeti�tiricili�i 
daha çok  ticari olarak yap�lmaktad�r.‘ Baby 
Lima’ çe�idi ‘Fordhook’ çe�idinin çal� tipidir. 

 

 
Bölgesi: Lima fasulyesinin orijini Orta 

ve Güney Amerika’d�r. Bu fasulye dünyan�n 
her taraf�nda subtropikal ve tropikal çevre 
ko�ullar�nda s�cak iklimde yeti�tirilmektedir. 

Kültürü: Fasulye familyas�n�n tüm 
üyeleri, havadan gelen nitrojeni kendi 
kendine fiske edebilme kabiliyetindedir. Lima 
fasulyeleri de nitrojenli gübreye ihtiyaç 
duymaz. Çünkü topra�a ilave edilen  nitrojen, 
bitkide daha çok vegetatif büyümeyi te�vik 
edecek ve daha az bakla tutumuyla 
sonuçlanacakt�r.  

I��k: Tam güne�li günlerden ho�lan�r. 
Nem: �yi bir üretim için düzenli bir 

sulama ister. 
Zorluklar�: Lima fasulyesi y�ll�k olarak 

yeti�tirilmektedir. Fakat bu fasulyeyi, ye�il 
fasulye ve örtücü fasulyelerden ay�ran en 
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büyük özellik daha uzun ve daha s�cak bir 
büyüme sezonu istemesidir. S�r�k tipleri ürün 
al�n�ncaya kadar 80-100 güne çal� tipleri ise 
65 gün veya biraz daha fazla güne ihtiyaç 
duyar. Lima fasulyeleri kuzeyde so�uk 
bölgelerde güçlükle yeti�tirilir. Çünkü ürünün 
hasat edilebilmesi için sezon yeterince uzun 
de�ildir. Di�er taraftan s�cakl�k 29.4oC 
oldu�unda da bakla ba�lamaz. Bitki, 
çiçeklerinin ve baklalar�n�n ba�lanmas� 
zay�flay�ncaya kadar vegetatif büyür. �lk 
donlara kadar ürününü koruyabilir. 

 
 
Üretim: Lima fasulyesi tamamen don 

tehlikesi geçtikten sonra toprak s�cakl��� en az 
10oC oldu�u zaman dikilmelidir. S�r�k tipler 5-
10 cm derinli�e ve e�er terbiye sistemi olarak 
çardak kullan�lacaksa 1.2 m s�ra aral��� ve 10-
20 cm s�ra üzerine ekilir. Çal� tiplerde 0.6-0.9 
m s�ra aral���nda ekilebilir. E�er s�r�k 
fasulyeler için çardak terbiye sistemi de�il de 
çad�r �eklinde bir terbiye sistemi 
uygulanacaksa s�ra aral��� 1.2 m veya daha 
fazla olabilir. Çok fazla miktarda nektar 
üreten lima fasulyesi kendine döllenir. E�er 
farkl� çe�itler bir milden daha k�sa mesafede 
ise ar�lar vas�tas�yla çe�itler aras�nda 
melezleme olacakt�r. Böceklere engel olmak 
ve çiçekleri korumak için çiçekler kafes içine 
al�n�p melezleme engellenebilir. Baklalar� 
kahverengi oldu�u zaman hasat edilir. E�er 
baklalar yeni sar�ya dönmeye ba�lad���nda 
hasat edersek de baklalar daha sonrada h�zl� 
bir �ekilde kuruyacakt�r. Fasulyelerde 
hasattan sonra görülen böceklere engel 
olmak ve onlar� öldürmek için baklalar 
kuruduktan sonra 48 saat dolapta 
dondurulur.  Kurumu� olan fasulye tohumlar� 
so�uk, kuru ve karanl�k yerde depolan�rsa 
birkaç y�l ya�ama kabiliyetini koruyabilir. 

Fasulye tohumlar� dolap da bir plastik kapta 
da saklanabilir.  

Kullan�m�: Taze veya kurumu� olarak 
lima fasulyeleri hasat edilebilir. Baklalar 
henüz sar�ya döndü�ü zaman �i�meye 
ba�lad���nda soyulmaya haz�rd�r. Taze lima 
fasulyesi genelde kabuklu olarak kaynat�l�r, 
daha sonra çorbalarda, yahnilerin ve 
bal�klar�n yan�na garnitür olarak kullan�l�r. 
Eskiden Amerika’n�n güneybat�s�nda en favori 
yemekler lima fasulyesi ve m�s�rd�. Lezzetli bir 
çorba için kemikli jambonla birlikte  lima 
fasulyesi yava� yava� kaynat�larak 
kullan�lmaktad�r. Ayn� zamanda salatalarda 
so�uk olarak da yenilmektedir. Japonya’da 
fermente edilerek, Çin’de bal�kla birlikte 
filizlenmi� lima fasulyesi kullan�lmaktad�r. 
Biraz so�an ilave edilerek tereya�da pi�mi� 
lima fasulyesi lapa yap�larak da yenilmektedir. 

Lima fasulyesine Peruvian y���nlar�nda 
yap�lan kaz�lar sonucu rastlanm�� ve 8000 
y�ll�k oldu�u do�rulanm��t�r. Phaseolus’un 20 
türden daha fazlas� insan besini olarak 
kullan�lmaktad�r. En çok bilinen 4 türünden 
ba�ka yemeklik olarak kullan�lan bir çok 
baklagil de vard�r. Daha çok egzotik iki tür, 
Goa fasulyesi (Psophocarpus tetragonolobus) 
ve Hyancinth fasulyesi (D. lablab) çok yüksek 
oranda protein içerir. 

 
Phaseolus vulgaris  
Familyas�: Fabaceae/ Leguminosea 
Genel isimleri: Kuru fasulye 

(Common fasulyesi), ye�il fasulye, Snap 
fasulyesi, Kidney fasulyesi (böbrek tipi kuru 
fasulye), French fasulyesi (bodur fasulye)’dir. 

Phaseolus vulgaris Aztekler taraf�ndan 
verilen isim, 2500 çe�itten olu�maktad�r. Bu 
çe�itlerin bir k�sm� yarars�zd�r. Bütün 
fasulyelerin genelde sahip oldu�u gibi, üçlü 
bile�ik ve iki yandan simetrik yapraklar, 
gösteri�li çiçekler, uzun baklalar ve bakla 
içerisinde genelde böbrek �eklinde say�lar�  3-
12 aras�nda de�i�en tohumlara sahiptir. 
Bodur ve s�r�k tipleri vard�r. S�r�k tipler için 4-6 
m uzunlu�unda destekler kullan�l�r. Çünkü 
fasulyeler asmalar gibi sülüklere sahip 
de�ildir. Fasulye çiçekleri pembe, k�rm�z�, 
beyaz ve sar� olabilir. Çiçek renkleri gibi bakla 
renkleri de ye�il, mor, sar� yada bu renklerin 
kombinasyonlar� olabilir. Balmumu 
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fasulyelere, renkleri bal ar�lar�na benzedi�i 
için bu isim verilmi�tir. Bu renk baklalar� ye�il 
yapraklar aras�nda görmek çok kolayd�r. Ayn� 
durum mor renkli baklalar içinde geçerlidir. 
Baklalar�n içindeki tohumlarda gökku�a�� 
renginde olabilir. Fasulyeler yemeklik kullan�m 
�ekillerine göre, özellikle yenildi�i geli�me 
devrelerine göre de adland�r�lmaktad�r. 
Amerika’da önemli çe�itler ‘Blue Lake’ ve 
‘Kentucty Wonder’ çal� tipleri umumiyetle 
ticari amaç için konservelik olarak yeti�tirilir. 
Bu çe�itler ev bahçecili�inde popüler 
çe�itlerdir. ‘Romano’ ve ‘Spanish Meraldo’ 
çe�itleri düz ve uzun baklalara sahip ye�il 
fasulyelerdir. Baz� çe�itler ise baklalar�n 
içindeki tohumlar �i�ti�i zaman bunlara yurt 
d���nda hamile fasulye yada flüt fasulye bizde 
boncuk denilmektedir. Tohumlar� 
kurutulmadan taze olarak tüketilir ve kabuklu 
fasulye olarak isimlendirilir. ‘Jacob’s Cattle’ ve 
‘Cranberry fasulyesi’ bu tip fasulyelere 
girmektedir. Ülkemizde de s�r�k olarak daha 
çok Ay�e kad�n tipi fasulyeler tercih 
edilmektedir. 11-14 cm uzunlu�unda 
tohumlar� biraz belirgin ye�il renkte olan 
fasulyeler daha çok al�c� bulmaktad�r. Bodur 
tipli fasulyelerde ise özellikle kapama 
bahçelerde, bölgemizde daha çok Gina, Balk�z 
çe�itleri tercih edilmektedir. Yurdumuzda bol 
miktarda bulunan yabanc� çe�itlerin yan�nda 
bizim de tescilli taze fasulye çe�itlerimiz 
bulunmaktad�r. Özellikle Yalova’n�n çe�idi 
‘Yalova-5’ üreticimize önerilebilir. Yolova’n�n 
di�er çe�itleri ise ‘Yalova-17’ ve ‘Karaay�e’dir. 
Eski�ehir Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü’nün de 
‘Sazova’ ve ‘Sar�su‘ çe�itleri bulunmaktad�r. 
S�r�k çe�itler olarak Bat� Akdeniz Tar�msal 
Ara�t�rma Enstitüsü’nün ‘Özay�e ‘çe�idi, Ege 
Tar�msal  Ara�t�rma Enstitüsünün de ‘Zondra’ 
çe�itleri bölgemize uygun çe�itlerdir. 
Enstitümüzün de birkaç y�l sonra bölgemize 
uygun bodur ve s�r�k taze fasulye çe�itleri 
tescil ettirilecektir. Amerika’da çok fazla 
miktarda kullan�lan kuru fasulyeler, kuru veya 
çorba fasulyeler olarak isimlendirilmektedir. 
Bilinen kuru fasulyeleri ise navy, pinto, 
böbrek �eklinde olan ve siyah turtle 
fasulyelerdir. Siyah turtle fasulye çe�idi parlak 
veya nuna fasulyesi olarak adland�r�l�r. Bu 
fasulye çe�idi Amerika’n�n Güneyinde Andlar 
da çok yeti�tirilmektedir ve m�s�r gibi 

pi�irilerek tüketilmektedir. Enstitümüz 
taraf�ndan tescil edilmi� olan kuru fasulye 
çe�itleri Akda� ve Zülbiye verimli çe�itlerdir. 

 
Bölgesi: Binlerce ye�il fasulye 

çe�idinin Orta Amerika’da yabani bir atadan 
meydana geldi�i bilinmektedir. Fasulyenin 
5000 y�l önceden var oldu�u yap�lan kaz�lar 
sonucu ortaya ç�kar�lm��t�r. �spanyollar 
Amerika’y� ke�fetti�i zaman, fasulye Western 
Hemisphere’in her taraf�nda önemli bir 
yiyecekti. Bugün de fasulye dünyan�n her 
taraf�nda yeti�tirilen önemli bir besin 
maddesidir. 

Ye�il fasulye yeti�tiricili�i kolay olup 
ziraata yeni ba�layanlar için mükemmel bir 
sebzedir. Snap fasulyesinin baklalar� dikimden 
45-60 gün sonra toplanabilmektedir. Kuru 
fasulyelerin toplanmas� ise 90-150 günü 
almaktad�r. S�r�k fasulyeler çal� fasulyelerden 
daha geç olgunla��r fakat daha uzun bir 
peryot da üretilmektedir. Fasulyeler, di�er 
fasulye türlerinde oldu�u gibi kendi 
kendilerine nitrojen yapabilirler ve ilave bir 
gübreye ihtiyaç duymazlar. Asl�nda çok fazla 
gübre fasulye yapraklar�n�n arapsaç�na 
dönmesine neden olmaktad�r. Bu da bakla 
olu�umunu azaltmaktad�r. 

I��k: Tam ���lanmaya ihtiyaç duyarlar. 
Nem: Düzenli bir sulama ister. Toprak 

çok kuru kal�rsa baklar�n içindeki fasulye 
tohumlar� geli�emez ve baklay� dolduramaz. 

Zorluklar�: Ye�il fasulyeler donlara 
kar�� çok duyarl� y�ll�k sebzelerdir. Fasulyeler 
10oC’den daha dü�ük toprak s�cakl���nda 
çimlenemez. Çok erken tohum ekimi hem 
tohum zayiat�na hem de zaman israf�na 
neden olmaktad�r. 
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Üretim:  Bodur ye�il fasulye çe�itinde 
tohum 3-5 cm derinli�e, 10-20 cm s�ra 
üzerine ve 50-60 cm s�ra aras�na dikilir. 
Sar�l�c� s�r�k çe�itlerde ise çarda�a, s�r�klara, 
bambuyla çad�r �eklinde yap�lan terbiye 
sistemlerine ihtiyaç vard�r. 

Kullan�m�: Fasulyeler ye�il olarak 
hasat edilerek daha çok çiçeklenmeye ve 
bakla olu�umuna te�vik edilir. Bu devrede 
taneleri küçük ve yumu�akt�r. Ye�il 
fasulyelerde sürekli bir hasad�n sa�lanmas� 
için ba�ar�l� bir dikimle i�e ba�lamak gerekir. 
Kabuklu fasulyelerde ise baklalar tamamen 
kabarmaya ba�lad��� zaman hasat yap�l�r. 
Bakla içindeki fasulyeler yumu�akt�r. 
Pi�irilece�i zaman kabu�undan ç�kart�l�p, taze 
tohumu tüketilir. Kuru fasulyelerde, baklalar 
tamamen kuruyuncaya kadar beklenir. 
Kahverengine dönmü� olan kabu�undan 
ç�kart�larak kullan�l�r. Kuru fasulye kabuklu 
fasulyelerden daha uzun zamanda pi�er ve 
daha fazla gaz ihtiva eder. 

Gelecekleri: Ço�unlukla yemeklik 
olarak de�erlendirilen önemli bir türdür. 
De�eri her geçen gün besinsel olarak ve 
dayan�kl�l�k �slah� çal��malar�nda önemli bir tür 
olarak artmaktad�r. 

 
P.coccineus 
Familyas�: Fabaceae/ Leguminosea 
Genel isimleri: Örtücü fasulye, 

Scarlet runner fasulyesi, Dutch runner 
fasulyesi, Case knife fasulyesi’dir. 

Örtücü fasulyeler, gösteri�li çiçekleri, 
yenilebilir baklalar� ve tohumlar�yla çok y�ll�k 
ba�lar gibi uzarlar. Kal�n stok köklere 
sahiptirler. 0.3 m yükse�e ya da daha 
yükseklere ç�kabilirler. Yapraklar� üçlü bile�ik 
yaprak �eklinde ve 10-12.7 cm uzunluktad�r. 
Ço�u örtücü çe�itlerinin çiçekleri parlak 
scarlet k�rm�z�s�d�r. Fasulye familyas�nda 
oldu�u gibi d�� k�s�mda birle�ik bir bayrak 
yaprak, içeride iki tane kanatç�k ve onlar�n 
içerisinde de ‘keel’ ad� verilen omurga ya da 
kay�kç�k bulunmaktad�r. Çiçekleri a�a�� yukar� 
2.5 cm uzunlu�undad�r. 25cm uzunlu�unda 
birkaç çiçek salk�m� kümelenmi�tir. Tek bir 
çiçek sap�nda 20 kadar çiçek olabilir. 
Baklalar�n�n uzunlu�u 15-30cm ve baklalar�n�n 
içindeki tohumlar�n�n uzunlu�u ise 2.5 cm’dir.  
Her baklada 6-10 aras�nda tohum vard�r. En 

iyi bilinen çe�itleri, k�rm�z� renkli çiçeklere 
sahip olan ‘Burgundy’ ve siyah benekli 
tohumlara sahip olan ‘Scarlet Runner’d�r. 
‘Black Runner’ yo�un koyu k�rm�z� çiçeklere ve 
siyah tohumlara sahiptir.’Painted Lady’ 
standart k�rm�z� çiçeklere ve iç k�s�mda beyaz 
kanatlara ve kay�kç��a sahip bir çe�ittir. 
‘White Ductch Runner’ ve ‘Case Knife’ beyaz 
çiçeklere ve tohumlara sahiptir. ‘Butler’ ve 
‘Polestar’ 30.5 cm uzunlu�unda baklalara 
sahip olan yeni s�r�k çe�itlerdir. Sar�l�c� 
olamayan ‘Hamond’s Dwarf’ ve ‘Pickwick 
Dwarf’ çe�itleri sar�l�c� olanlardan 2-3 hafta 
daha erken olgunla�an çe�itlerdir. 

 
Örtücü fasulyeler P.vulgaris’in 

çe�itlerine benzemektedir. Ama ye�il 
fasulyeler örtücü fasulyelere nazaran daha 
küçük çiçeklere ve çiçek kümelerine, daha 
küçük baklalara ve tohumlara sahip olan y�ll�k 
bitkilerdir. Ayn� zamanda örtücü fasulyelere 
yukar�dan bak�ld���nda ye�il fasulyelerden 
farkl� �ekilde s�r�klara sar�ld�klar� görülür. 
Örtücü fasulyelerin topraktan ç�k��lar�nda 
önce gövde daha donra ilk gerçek yapraklar 
görülür. Kotiledonlar toprak alt�ndad�r. Di�er 
fasulyelerde önce toprak üstüne kotiledonlar 
ç�kar sonra gerçek yapraklar olu�ur. 

Bölgesi: Bu fasulye türüne Orta 
Amerika’n� yüksek da�l�k kesinlerinde do�al 
olarak rastlanmaktad�r. 2000 y�ldan beri 
do�ada bulundu�u tahmin edilmektedir. 
Halen Yabani akrabalar�na Guatemala ve 
Meksika’da rastlanmaktad�r. So�uk yerlerde, 
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özellikle çam ve me�e ormanlar�nda gölgelik 
vadilerde rahatça yeti�ebilen bir türdür. 

 

Kültürü: Örtücü fasulyeler erkek ve 
di�i k�s�mlar�n bulundu�u mükemmel çiçeklere 
sahiptir. Fakat stamen ve pistiller birbiriyle 
temas da oldu�u halde bir böcek olmadan 
kendini dölleyemez. Örtücü fasulyenin 
çiçekleri sinek ku�lar�, yabanar�s� ve 
balar�lar�na çok cazip gelir. 

I��k: Biraz gölgeli tam güne�li 
günlerden ho�lan�r. 

Nem: Çiçeklenme ve bakla 
döneminde bol suya ihtiyaç duyar. 

Zorluklar�: Tropiklerde herdemye�il 
ve baz� çe�itleri ikinci büyüme sezonuna 
kadar çiçeklenmez. Topra��n so�uk olmad��� 
yerlerde örtücü fasulyeler y�ll�kt�r ve yumru 
kökleri ilkbaharda tekrar sürer. Hava 
so�udu�u zaman kökleri ç�kart�l�p ilkbaharda 
tekrar dikilmek üzere nemli kumda ve serin 
bir yerde depo edilir. Köklerinden ç�km�� olan 
sürgünler, tohumla yap�lan ekimden daha 
çabuk çiçek açarlar. Scarlat runner fasulyesi 
s�cak bölgelerde y�ll�k olarak yeti�ir ve tek bir 
büyüme sezonunda çiçek açar.  Örtücü 
fasulyeler çok �iddetli so�u�a toleransl� 
de�ildir ve s�cakl�k 32oC’nin üzerine ç�kt���nda 
meyve ba�layamaz. 

 
�l Müdürlü�ümüzce “Kültür 
Bitkilerinde Zarar Yapan 
Hastal�k ve Zararl�lar�n 

Tan�nmas� ve Mücadelesi” 
Kitab� Yay�mlanm��t�r. 

Edinmek �steyenlerin �l 
Müdürlü�ümüz Ziraat Bankas� 
Samsun Merkez �ubesi 399 
27 572-5002 nolu  Hesab�na 
Yat�rd�klar� 10 YTL Paran�n 

Dekontunu 0 362 233 21 63’e 
Fakslamalar� Gerekmektedir. 
Kargo Masraf� Al�c�ya Aittir.

Üretimi: Tohumla üretilir. 10-20 cm 
s�ra üzeri ve 5-7.6 cm derinli�e ekilir. Çardak, 
s�r�klara ve çite ihtiyaç duyar. Di�er fasulye 
türlerinde oldu�u gibi toprak s�cakl��� 
kesinlikle 10oC’den a�a��da olmamal�d�r. 

Kullan�m�: Amerika’da bahç�vanlar 
sinekleri, ku�lar� ve kelebekleri cezbeden 
beyaz, k�rm�z� ve alacal� renkli gösteri�li 
çiçekleri için örtücü fasulyeleri yeti�tirirler. 
Çardak ya da kamelyalara sard�r�l�r. Avrupada 
ise daha çok besin amaçl� olarak 
de�erlendirilir. Olgunla�mam�� baklalar� ye�il 
fasulye olarak de�erlendirilir. Baklalar� ye�il 
fasulyelerden biraz daha kabad�r. Pi�irilece�i 
zaman önce uzunlamas�na dilimlenir. Çiçekleri 
salatalarda kullan�l�r. Kabuklu baklalar�n�n 
tohumlar� yemek için uygundur. Fakat 
fasulyelerinin tohumlar� çok kurudu�u zaman 
unlu olabilir. Yemeklik olarak Amerika’n�n 
yerlileri d���nda pek tüketilmez. Yerliler daha 
çok ni�astal� köklerini tercih ederler. 

Yemeklik özelli�inin yan� s�ra süs 
bitkisi olarak da kullan�l�r. 
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�L�M�ZDE B�ÇERDÖVERLE HASAT SEZONU BA�LADI 

�limizde 133.000 ha hububat ekili� alan�n�n 
yakla��k olarak 65.000 ha’� biçerdöverle hasat 
edilecek olup, 450.000 ton üretim 
beklenmektedir. Hasat sezonu TEDGEM Genel 
Müdürü Say�n Mehmet TA�AN’�n da kat�l�m�yla 
aç�ld�. �l Müdürü Sadullah K�RENC�, dane 
kayb�n�n 2000’de 1,75 iken, 2004 hasat 
sezonunda 1,38’e indi�ini, bunun daha azalmas� 
için çiftçi, kontrolörler ve operatörlere büyük 
görevlerin dü�tü�ünü, operatörlerin dane kayb�n� 
en aza indirmek için; olgunla�mayan ürünleri 
hasat etmemeleri, rutubetin çok oldu�u günlerde 
hasat yapmamalar�, sabah erken yada ak�am geç 
saatlerde hasat yapmamalar�, bir tarladan 
di�erine geçerken biçerdöver ayarlar�n� kontrol 
etmeleri gerekti�ini söyleyerek, çiftçilerin de 
belgesiz sürücülere hasat yapt�rmamalar�n� 
istemi�tir. �l ve ilçelerde 11 ekipten kurulan 32 
kontrolöründe tatil günlerinde de kontrole ç�karak 
hatal� biçime izin vermemeleri konusunda 
uyar�larda bulunmu�tur. Say�n Mehmet TA�AN da 
konu�mas�nda Türkiye de 400.000 tonluk dane 
kayb� oldu�unu ve bunun da Türkiye ekonomisine 
150 Milyon YTL zarara u�ratt���n�, Samsun’da ise 
dane kayb�n�n biraz daha a�a��da olmas�na 
ra�men (%1.38), 2 Milyon YTL oldu�unu ve 
bunun daha a�a��ya çekilmesi için kontrolörlerin 
daha da gayretli çal��mas� gerekti�ini söyleyerek 
ayn� gün hasat sezonunu ba�latm��t�r.

2005 YILI SUN’� TOHUMLAMA KURSLARI DEVAM ED�YOR 
 

Hizmetiçi E�itim Program� çerçevesinde �l 
Müdürlü�ümüzde, Veteriner Hekim ve Veteriner 
Sa�l�k Teknisyenlerine yönelik, S���rlarda Recto-
Vaginal Yöntemle Sun’i Tohumlama Kursu, 
yo�un ilgi nedeniyle dört ayr� grup halinde 
düzenlenmi�tir. Veteriner Hekimlere yönelik 
kurslar, 23-27 May�s ve 30 May�s-3 Haziran 
2005 tarihlerinde �l Müdürlü�ümüzde yap�lm�� 
olup çevre il ve ilçelerden 50 Veteriner Hekim 
kat�lm��t�r. 60 Veteriner Sa�l�k Teknisyeninin 
kat�laca�� kurslar ise iki ayr� dönem halindeki 
devam etmektedir. Uygulama ise Et Entegre-
Mezbahane ��letmesi tesislerinde yap�lmaktad�r. 
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SU ÜRÜNLER� AB UYGULAMALARI �LE �LG�L� TOPLANTI YAPILDI 

Su Ürünleri Kontrol Hizmetlerine �li�kin AB 
Uygulamalar� ve Türkiye'deki Uygulamalar�n 
De�erlendirilmesi Konulu Toplant� �l 
Müdürlü�ümüzde yap�ld�. Su ürünleri mevzuat�n�n 
AB mevzuat�na uyumlu hale getirilmesi için 
10.01.2005 tarihinden itibaren ba�lat�lan ve 2 y�l 
süreyle yürütülecek olan “Su Ürünleri 
Sektörünün-AB Müktesebat�na (ACQU�S) Yasal ve 
Kurumsal Uyumu Projesi” gere�i, “Su Ürünleri 
Kontrol Hizmetlerine �li�kin AB Uygulamalar� ve 
Türkiye’deki Uygulamalar�n De�erlendirilmesi” 
konusunda ilimizde toplant� yap�ld�. Bakanl���m�z, 
2 y�l sürecek olan uyum projesi sonucunda Su 
Ürünleri Sektörünü her yönden Avrupa Birli�i 
Standartlar�na uyumlu hale getirmeyi ve Avrupa 
Birli�i Müzakerelerinde Tar�m Dosyas�na Su 
Ürünleri Sektörü ile Ba�lamay� amaçlamakta ve 
çal��malar�n� bu yönde h�zla devam ettirmektedir. 
Yürütülmekte olan bu çal��malar kapsam�nda, 31 
May�s-2 Haziran 2005 tarihleri aras�nda �limizde 
sektörün tüm taraflar�n�n davet edildi�i toplant� 
yap�ld�. Bakanl���m�z temsilcileri, iki Alman ve bir 
�sveçli Avrupa Birli�i uzmanlar� ile Sinop, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin 
Tar�m �l Müdürlüklerinde görevli su ürünleri 
kontrolörlerinin de kat�l��� toplant�n�n 31 May�s 
2005 tarihinde yap�lan bölümü DS� Bölge 
Müdürlü�ü Toplant� Salonunda, 1 ve 2 Haziran 
2005 tarihlerinde yap�lan k�sm� ise �l 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda gerçekle�tirildi. 
Toplant�n�n tüm oturumlar�na Su Ürünleri 
Kooperatiflerinin Ba�kanlar�, 31 May�s 2005 günü 
saat 14.00-16.00 aras� yap�lan oturumuna ise, 
ilimizdeki bal�kç�lardan 200’e yak�n k�sm� kat�ld�. 
Bakanl���m�z Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü�ü 
Su Ürünleri Daire Ba�kan� Vahdettin KÜRÜM 
ba�kanl���nda yap�lan toplant�ya; Sinop, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Tar�m �l 
Müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrolörleri 
kat�ld�. Üç gün süren toplant�da AB ülkelerinde 
özellikle �sveç ve Almanya’da uygulanan Su 
Ürünleri Koruma ve Kontroller hakk�nda ayr�nt�l� 
bilgi verildi. Samsun Liman�nda bulunan su 
ürünleri kontrol teknesi de gezilerek uygulanan 
koruma ve kontrol i�lemlerinin nas�l yap�ld��� 
konusunda AB uzmanlar�na bilgi aktar�m� yap�ld�. 
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BAFRA VE TERME �LÇELER�NDE MERA AÇILI�I 

�limiz Bafra �lçesi Emenli ve Terme �lçesi 
Ta�p�nar Köylerinde 2004–2008 y�llar� aras�nda �l 
Müdürlü�ümüz taraf�ndan yürütülecek olan Mera 
Islah ve Amenajman Projelerinin aç�l��� 
yap�lm��t�r. Projenin amac� köydeki bitki 
vejetasyonu, do�al kaynaklar�n korunmas�n� ve 
geli�tirilmesini sa�layarak, meralardaki ot verimi 
ile tarla arazileri içindeki yem bitkileri alan� ve 
üretimini art�rmak suretiyle devaml�l�k arz eden 
maksimum hayvansal ürünler elde etmektir. 
Bafra �lçesi Emenli Köyü Mera Islah ve 
Amenajman Projesinin maliyeti 33.250.000.000 
TL olup, finansman� Mera Özel Ödene�i ve Köy 
katk�s�d�r. Proje toplam 1114 da alanda 
yürütülmekte, �slah çal��malar� tamamland���nda 
otlatma kapasitesi dekara 500 kg’dan 1500 kg 
ye�il ota ç�kart�lacakt�r. Mera Islah ve amenajman 
projesi çal��malar� kapsam�nda mera parseli 
üzerinde münavebeli otlatma sistemi 
uygulanacakt�r. Proje kapsam�nda 2004 y�l�nda 
yap�lan toprak tahlili do�rultusunda dekara 24 kg 
olmak üzere toplam 27 ton Amonyum Sülfat 
(%21’lik) at�lm��t�r. 2005 y�l� içerisinde proje 
kapsam�nda suluk ve gölgelik tesisi yap�lm��t�r. Su 
ç�karma i�lemi tamamlanma a�amas�ndad�r. Proje 
kapsam�nda önümüzdeki y�llar itibariyle gübre 
takviyesi yap�lacakt�r. Terme �lçesi Ta�p�nar Köyü 
Mera Islah ve Amenajman Projesinin maliyeti 
15.973.000.000 TL olup, finansman� Mera Özel 
Ödene�i ve Köy katk�s�d�r. Proje 272 da alanda 
yürütülmektedir. Mera Islah çal��malar� 
tamamland���nda otlatma kapasitesi 500 kg’dan 
1500 kg ye�il ota ula�acakt�r. Mera Islah ve 
Amenajman projesi çal��malar� kapsam�nda mera 
parseli üzerinde münavebeli otlatma sistemi 
uygulanacakt�r. 2004 y�l� içerisinde yap�lan toprak 
tahlil raporlar� do�rultusunda dekara 24 kg olmak 
üzere toplam 6,5 ton Amonyum Sülfat (%21’lik) 
at�lm��t�r. 2005 y�l� içerisinde proje kapsam�nda 
su ç�kartma, suluk yap�m� ve gölgelik tesisi 
yap�lm��t�r. Proje kapsam�nda önümüzdeki y�llar 
itibariyle gübre takviyesi yap�lacakt�r. �l Mera 
Komisyonu Ba�kanl���n�n belirledi�i otlatma 
tarihlerine uyulmas� için gerekli olan yem bitkileri 
ekili�lerine destek verilmekte olup silajl�k m�s�r ve 
fi� tohumlar� projeden kar��lanmaktad�r. 
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9. LAD�K AKDA� YAYLA �ENL�KLER� BUZA�I YARI�MASI  

9. Ladik Akda� Yayla �enlikleri 
kapsam�nda �lçe Tar�m Müdürlü�ü taraf�ndan 
tertiplenen sun’i tohumlama sonucu do�an 0-6 
ayl�k Simental, Montofon, Holstein �rklar�n� 
kapsayan buza�� yar��mas�na toplam 106 buza�� 
kat�ld�. Her �rktan ilk üç dereceye giren 9, be� 
adet buza��ya da mansiyon olmak üzere toplam 
14 buza�� sahibine çe�itli ödüller verildi. 
Program, Samsun Milletvekili Mustafa DEM�R, 
Tar�m �l Müdür Vekili Kadir �SP�RL�, Kaymakam, 
Belediye Ba�kan� ve �l Genel meclisi üyelerinin 
kat�l�m�yla gerçekle�ti. 

Yar��mada Montofon dal�nda ilk üç 
dereceye giren çiftçiler; 1. Mehmet VAROL 
Ba�lam�� köyü 2. Veyis ÇAY K�ranbo�az köyü 3. 
Adil KARABACAK Bolat köyü  

Simental dal�nda ilk üç dereceye giren 
çiftçiler; 1. Cevat KARA Çad�rkaya köyü 2. 
Mehmet GÜRAKAN Merkez 3. Ahmet TOKER 
Ahmetsaray köyü  

Holstein dal�nda ilk üç dereceye giren 
çiftçiler; 1. Mustafa ÖZEREN A�cakaya köyü 2. 
Özgür BERÇ�NL� Ba�lam�� köyü 3. Cafer 
ÖZEREN A�cakaya köyü 

Mansiyon dal�nda ödül alan çiftçiler; 1- 
Aslan DEM�R ��hl� köyü 2- Mehmet ÖZEL 
Büyükk�zo�lu köyü 3- Bekir URFALIO	LU 
Hamamaya�� köyü 4- Gülay ÖZEREN A�cakaya 
köyü 5- Mürsel SANCI Büyükk�zo�lu köyü. 

 

 

 
E-ISLAH VER� TABANI E��T�M ÇALI�MASI YAPILDI 

 
Bakanl���m�z ve Dam�zl�k S���r 

Yeti�tiricileri Merkez Birli�inin ortakla�a 
yürüttükleri “Soykütü�ü ve Önsoykütü�ü 
Projeleri”nin, �limizdeki faaliyetleri ile ilgili 
olarak; projelerin veri taban�n� olu�turan 
internet üzerinden çal��acak e-�slah veri taban� 
bilgisayar program�n�n ve faaliyetlerin e�itimi 
amac�yla, 14 Haziran 2005 tarihinde, �l 
Müdürlü�ümüz Toplant� Salonunda bir e�itim 
çal��mas� yap�lm��t�r. Ziraat Yüksek Mühendisi 
Dr. Hayrettin ÇAYIRO	LU’nun verdi�i e�itim 
çal��mas�na, ilçe müdürlüklerinde görevli 
veteriner hekimler ile veri giri�inde 
görevlendirilecek olan personel kat�lm��t�r. 
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BAFRA, AYVACIK VE VEZ�RKÖPRÜ’DE (BAV) TOPLANTISI DÜZENLEND� 

Yem bitkileri yeti�tiricili�i hususunda 
Samsun çiftçisine daha verimli hizmetler 
sunabilmek amac�yla Tar�m �l ve �lçe 
Müdürlüklerimizde görevli personelin konu 
hakk�nda daha fazla bilgi ile donat�lmas�, 
kar��la��lan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili 
olarak Bafra, Ayvac�k ve Vezirköprü ilçelerinde 
düzenlenen “Bilgi Al�� Veri�i” (BAV) 
toplant�s�nda yem bitkileri ile ilgili olarak 
ilçelerimizdeki yem bitkileri ekili� alanlar�, 
desteklemeler, ekili� alanlar�n� art�rman�n yollar� 
ile kar��la��lan sorunlar ve çözüm önerileri 
ortaya konulmu�tur. 

SORUMLU YÖNET�C�L�K USTA E��T�M� KURSU 
 

5179 Say�l� Kanun, G�da ve G�da ile 
Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten �� 
Yerlerinin Çal��ma �zni ve G�da Sicili ve Üretim 
�zni ��lemleri ile Sorumlu Yönetici �stihdam� 
Hakk�nda Yönetmelik, Piyasa Gözetimi, Kontrolü 
ve Denetimi ile ��yeri Sorumluluklar�na Dair 
Yönetmelik, Pastac�l�k Ürünleri Üretim 
Teknolojisi vb. konularda Tar�m �l 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda 25.07.2005 - 
29.07.2005 tarihleri aras�nda be� gün sürecek 
"Sorumlu Yöneticilik Usta E�itimi" kursu 
verilmeye ba�lanm��t�r. 

TEKKEKÖY'DE SAANEN KEÇ�LER� DA�ITILDI 
 

Tekkeköy Kaymakaml���, Tar�m �lçe 
Müdürlü�ü ve Sosyal Yard�mla�ma ve 
Dayan��ma Vakf�nca Saanen (7 di�i-1 erkek) 
keçileri da��t�m� yap�lm��t�r. Bir ya��ndaki Sa��l�r 
durumda Saanen Keçileri Ç�rakman, Köprüba��, 
Yukar�çinik, Bakacak, Ç�naralan, Kar��lar köyleri 
ile Merkez Cumhuriyet mahallesinde toplam 7 
ki�iye verilmi�tir. Proje kapsam�nda gelen 
keçilerin tanesi 348 YTL 45 YKr’den toplam 
19.513 YTL 20 YKr’ye mal olmu�tur. 1 y�l 
ödemesiz sözle�me tarihinden itibaren 3 y�lda 3 
e�it taksit halinde ödemesi gerçekle�tirilecek 
olup 1 y�l sigortal�d�r. 
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SALIPAZARINDAN ÖRNEK B�R Ç�FTÇ� : OSMAN YAVUZEL 
 

Samsun tar�m�nda yeni uygulamalar�n 
yerle�mesi ve süreklili�inin sa�lanmas� 
bak�m�ndan yap�lan uygulamalar yan�nda önder 
çiftçilerin de bulunmas� önemli bir etkendir. 
Sal�pazar� ilçesinde çiftçilik yapan Osman 
YAVUZEL de bu çiftçilerimizden biri. 45 derece 
e�imli arazisindeki damla sulama sistemi ve 
malç uygulamas� ile çilek yeti�tiricili�i yaparak 
ilçesinde örnek olmaktad�r. Uzun y�llar önce 
çilek yeti�tiricili�inin yap�ld��� ancak zamanla 
terk edildi�i bir ilçede tekrar bu sektörün 
canlanmas�na öncülük etmektedir. YAVUZEL, 
2003 y�l�ndaki Sal�pazar� Çilek Festivalinde de 
birinci olarak bu sahadaki öncülü�ünü de tescil 
ettirmi� durumdad�r. 

VEZ�RKÖPRÜ �LÇEM�ZDE DÜVE DA�ITIMI GERCEKLE�T�R�LD� 
 

 

Vezirköprü S.S Ku�cular ve Koval� 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifinin uygulamakta 
oldu�u K�rsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
kapsam�nda Ortaklar Mülkiyetinde 106 ba� ( 53 
ailex2 ba�/aile) süt s���rc�l��� projesi kapsam�nda 
gelen 106 adet pasaport belgeli Montofon �rk� 
dam�zl�k gebe düve da��t�m� gerçekle�tirilmi�tir. 
Törene Samsun Milletvekili Suat KILIÇ 
kat�lm��t�r. Bu projede kullan�lan kredi 
460.000,00 YTL olup ilk 2 (iki) y�l� ödemesiz 
devredir. Ortaklar 3,4 ve 5. y�llarda ana paray� 
faizsiz olarak 3 (üç) e�it taksitte ödeyeceklerdir. 

AKSA ��RKET� YETK�L�LER�NDEN �L MÜDÜRÜMÜZE Z�YARET 
 

Gelemen Tar�m ��letmesini kiralayan AKSA 
�irketi yetkilileri �l Müdürümüzü ziyaret ettiler. 
AKSA yetkilileri, bitkisel ve hayvansal üretim 
yapan bu çiftli�in tar�msal sanayinin geli�mesine 
önderlik etmesi yan�nda Samsun iline olacak 
faydalar�ndan bahsetmi�lerdir. �l Müdürümüz de 
“Samsun için yap�lacak her türlü faaliyete aç�k 
oldu�unu, her konuda destek olaca��n�” belirtti. 
�limizde tar�m�n geli�mesine paralel olarak 
tar�msal sanayinin geli�tirilmesi yönünde 
gayretleri oldu�unu ve bunun için de var 
güçleriyle çal��t�klar�n� kaydetmi�tir. 
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KIRIM KONGO KANAMALI ATE�� �LE MÜCADELE 
 

Samsun ve civar illerde sonu ölümle biten 
vakalar�n ortaya ç�kmas� sonucunda önem 
kazanmaya ba�layan K�r�m Kongo Kanamal� 
Ate�i Hastal��� konusunda �l Müdürlü�ümüz 
ç�karmakta oldu�u konuyla alakal� kitapç�k 
yan�nda bir toplant� düzenleyerek Veteriner 
Hekimler ba�ta olmak üzere sektör temsilcilerini 
bilinçlendirmektedir. Bu konuda yaz�l� bas�nda 
ç�kan olaylar yan�nda bu hastal���n yay�lmas�n�n 
önlenmesi için al�nmakta olan önlemler 
hakk�nda bilgi verilerek yap�lacak mücadelede 
etkin bir birlikteli�in sa�lanmas� amaçlanm��t�r. 

18. TAYEK TOPLANTISI 
 

 

�lçelerde düzenlenen BAV 
toplant�lar�ndan elde edilen sonuçlar yan�nda 
ÇEY �ubelerinin faaliyetlerinin de�erlendirildi�i 
TAYEK toplant�s�n�n 18 incisi ilimizde yap�ld�. 
Koordinatörlü�ünü KTAE Müdürlü�ünün yapm�� 
oldu�u toplant�da Amasya, Tokat, Kastamonu, 
Sinop ve Samsun illeri ÇEY �ubelerinin geçen 4 
ayl�k dönemde yapmakta oldu�u çal��malar 
yan�nda, Üzümsü Meyve Yeti�tiricili�i ve 
Samsun tar�m �l Müdürlü�ü ARGE Biriminin 
faaliyetleri hakk�nda da birer seminer verilmi�tir.

KTAE KANOLA TARLA GÜNÜ 
 

Ülkemizde kolza yeti�tiricili�ini 
yayg�nla�t�rmak ve sorunlar�n� çözmek amac�yla 
çal��malar yapa KTAE’de kanola tarla günü 
düzenlendi. Tarla gününde bilgi veren �ahin 
G�ZLENC� “Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsü 1996 y�l�nda ba�layan ve halen devam 
eden çal��malar�n neticesinde kolza konusunda 
Türkiye genelinde en kapsaml� bilgi birikimine 
sahip enstitü konumuna gelmi�tir. Bu sebeple 
Türkiye kolza çal��malar�n�n koordinatörlü�ü 
Karadeniz TAE’ne verilmi�tir. Enstitü taraf�ndan 
2004 y�l� içerisinde ‘Ülkesel Kolza Entegre Ürün 
Yönetimi’ ön proje teklifi haz�rlanarak kolza 
çal��malar� tek proje alt�nda toplanm��t�r” dedi. 
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GIDA KONTROLÖRLÜ�Ü KURSU GERÇEKLE�T�R�LD� 
 

G�da kontrol ve denetimi hizmetlerinin 
Bakanl���m�za devredilmesi ile bu kontrollerin 
nas�l yap�labilece�iyle ilgili �l Müdürlü�ümüz 
Kontrol �ube Müdürlü�ünde  görevli Ziraat 
Mühendisleri Mebrure ERENER, Nam�k BECER, 
Hatice GEÇER ve Mustafa KOCAMAN ve �l 
Kontrol Laboratuar� �efi Erdem KILIÇ ve Biyolog 
Hikmet DO	AN taraf�ndan Samsun ve çevre 
illerden gelen teknik personele “5179 Say�l� 
Kanun”. “Türk G�da Kodeksi Yönetmeli�i”, 
“Yurtiçi G�da Kontrol Talimat�” Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi” gibi konularda 6 gün süreli bir dizi 
e�itimler verildi. 

AB �LE ORTAK TARIM POL�T�KASI VE PROJE HAZIRLANMASI 
 

Tar�m �l ve �lçe Müdürlüklerimizde çal��an 
teknik personele yönelik Samsun Gazi Müzesi 
toplant� salonunda Avrupa Birli�i (AB) ile Ortak 
Tar�m Politikalar�” konulu konferans düzenlemi� 
olup,. Konferansa konu�mac� olarak Tar�m 
Orman Çal��anlar� Birli�i Sendikas� (TOÇ-B�R 
SEN) Genel Ba�kan� Günay KAYA kat�lm��t�r. 
Konferans�n hemen ard�ndan  Yerel Kalk�nma 
Hibe Program�  çerçevesinde AB format�na 
uygun proje haz�rlama e�itim semineri 
düzenlenmi�tir. Seminerde sunulan e�itimi 
Samsun �l Planlama ve Koordinasyon 
Müdürlü�ü’nde uzman olarak görev yapan Eyüp 
Elmas vermi�tir. 

FINDIK REKOLTE TAHM�N TOPLANTISI 
 

�l Müdürlü�ümüz toplant� salonunda �l ve 
�lçe Müdürlüklerinde görevli teknik personel ve 
ilgili kurulu� temsilcilerinin de kat�l�m� ile 
düzenlenen toplant�da, il genelinde bu y�l 
gerçekle�tirilmesi beklenen tahmini rekolteyle 
ilgili veriler de�erlendirildi. Yap�lan 
de�erlendirme sonucunda yakla��k 877.164 
dekar alanda f�nd�k üretimi yap�lan Samsun’da 
bu y�lki tahmini rekolte 65034 ton olarak 
belirlendi 
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ÇANAKÇI VE B�LMECE KÖYLER� KOYUNLARINI ALDI 
 

�limiz Merkez �lçe Çanakç� ve Bilmece 
Köylerinde, �l Müdürlü�ü ile SYDV i�birli�inde 
“Çanakç� ve Bilmece Köyleri Koyunculuk Projesi” 
uygulamaya konulmu� olup, her iki köyde 10 
aileye 9’ar ba� koyun ve birer ba� koç olmak 
üzere toplam 100 ba� Karayaka �rk� koyun hak 
sahiplerine teslim edilmi�tir. Proje, yoksullukla 
mücadele program�n�n bir parças� olarak, sosyal 
güvencesiz vatanda�lar�m�z�n hayat standard�n� 
yükseltmeye yönelik bir ba�lang�ç olarak 
de�erlendirilmektedir. SYDTF taraf�ndan 
sa�lanan faizsiz kredi deste�i ile çiftçilerimiz, ilk 
y�l ödemesiz, toplam 4 y�ll�k bir geri ödeme plan� 
ile ödemeler yap�lacakt�r. 

�EFTAL� ÜRET�C�LER� TARIMSAL B�RL��� GENEL KURULU 
 

Samsun Merkez �lçe �eftali Üreticileri 
Tar�msal Birli�i I. Ola�an Genel Kurul Toplant�s� 
Tar�m �l Müdürlü�ü toplant� salonunda yap�ld�. 
Yönetim Kurulu Ba�kanl���na K�z�lo�lak Köyü 
Muhtar� Mustafa YILDIZ seçildi.Ba�kan Y�ld�z 
yapt��� konu�mada; �eftali üreticilerinin 
sorunlar�n�n kurulan birlik arac�l��� ile zaman 
içerisinde çözüme kavu�turulaca��n�, ancak 
5200 say�l� Üretici Birlikleri Kanununa i�lerlik 
kazand�rmak için Bakanl�kça ilgili 
yönetmeliklerin bir an önce ç�kart�lmas� 
gerekti�ini söyledi. 

HACINA�PL� VE BA�KONAK KÖYÜNDE GEBE DÜVE DA�ITIMI 
 

�l Müdürlü�ü ile SYDV i�birli�inde, 23 
aileye 1’er ba� olmak üzere toplam 23 ba� 
holstein �rk� gebe düve, dü�ük verimli yerli 
�rklara sahip olan Hac�naipli ve Ba�konak köyü 
çiftçileri, Holstein �rk� hayvanlara yo�un ilgi 
göstermi�lerdir. SYDV Te�vik Fonu taraf�ndan, 
faizsiz olarak sa�lanan kredi deste�i ile 
çiftçilerimiz, ilk y�l ödemesiz, toplam 4 y�ll�k bir 
planla ödemelerini tamamlayacaklard�r. Kültür 
�rk� gebe düve da��t�m�, yoksullukla mücadele 
program�n�n parças� olarak, sosyal güvencesiz 
vatanda�lar�n hayat standard�n� yükseltmeye 
yönelik ba�lang�ç olarak de�erlendirilmektedir. 
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BAFRA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI 
 

3. Bafra Tar�m ve Hayvanc�l�k Fuar� 8 A�ustos 
2005 günü aç�ld�. Bafra Tar�m ve Hayvanc�l�k 
Fuar� 8 A�ustos 2005 Pazartesi günü aç�ld�. 
Aç�l��a Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA, 
Bakanl���m�z Te�kilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürü Mehmet Ta�an Samsun Tar�m �l 
Müdürü Sadullah K�RENC�, Bafra Kaymakam� ve 
di�er yetkililer kat�ld�. Fuarda çe�itli tar�m 
kurulu�lar� stand açt�lar. Bu y�l kat�l�mc� 
kurulu�lar aç�s�ndan fuar�n zengin bir içeri�e 
sahip oldu�u gözlendi. 13 A�ustos 2005 
Cumartesi kapanacak fuarda 12 A�ustos Cuma 
günüde karpuz-kavun ve buza�� te�vik 
yar��malar� yap�lm��t�r.  

BAFAY GENEL MÜDÜRÜ, �L MÜDÜRÜMÜZÜ Z�YARET ETT� 
 

 

Tar�m Kredi Kooperatifi kurulu�u olup 
Bafra’ da kurulu bulunan BAFAY Ya�, Un G�da 
Tar�m ve makineleri Gübre Sanayi Ticaret A.�. 
Genel Müdürü Çelebi ULUER, 19 A�ustos 2005 
tarihinde Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�’ yi 
ziyaret etmi�tir. Ziyarette ULUER Kanola, 
ayçiçe�i, soya ba�ta olmak üzere ya�l�k 
bitkilerin ilimizdeki ekili� alanlar� ile birlikte, 
birim alandan al�nan ürünlerin art�r�lmas� 
amac�yla �l Müdürlü�ünün desteklerini 
beklediklerini belirterek, Ülkemiz ya� aç���n�n 
kapat�lmas�nda önemli yer tutan bu ürünlerin 
çiftçilerimiz taraf�ndan ekili�lerinin art�r�lmas� için 
Bakanl���n bu ürünleri eken çiftçilere olan 
deste�inin art�r�lmas� gerekti�ini belirtmi�tir. 

Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC� ise 
temel hedeflerinin ya�l�k bitkilerin �limizdeki 
gerek ekili� alanlar�n� ve gerekse birim alandan 
al�nan ürün miktarlar�n� art�rmak için her türlü 
deste�i vermekte oldu�unu ve bu deste�in 
artarak devam edece�ini, ülkemizdeki artan 
nüfusun beslenmesinde ya�a olan ihtiyaç 
bitkisel kökenli kaynaklar�n geli�tirilmesiyle 
mümkün olacakt�r ve bu sayede ülkemiz d��a 
ba��ml� olmaktan ç�kar�larak hem ülke 
ekonomisine katk� sa�layacak hem de ülkemizin 
ya� sorunu halledilmi� olaca��n� belirtmi�tir. 
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tıb bitkiler
Mustafa ALTINDE	ER 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

ANASON 
(Pimpinella anisum L.) 

 

 
 

Anason 30-50 cm yükselebilen tek y�ll�k 
otsu bir bitkidir. Kök ince, oldukça k�sa i� 
�eklindedir. Sap yuvarla��ms� olup, az veya 
çok tüylüdür. Bitki toprak üstünün son üçte 
birinde dallanmakta ve bu dallar�n ucunda 
�emsiye tipinde seyrek tipli çiçek kümeleri 
bulunmaktad�r. Bir çiçek kümesi 8-15 adet 
���n�ms� dalc�ktan olu�maktad�r. Çiçeklerin 
muhafaza yapraklar� ya yoktur veya tek 
yaprakl�d�r. Küçük muhafaza yapraklar ise 
iplik �eklindedir. Taç yapraklar� ise 5 adet 
olup, beyaz renklidir. Meyve s�k veya k�sa 
tüylü olup, yanlardan hafif bas�k armut 
�eklinde iki parçadan olu�ur. 

Anason s�cak, orta nemlilikte iklimden 
ho�lan�r. Özellikle Ege, Marmara ve Güney 
Anadolu bölgeleri iklim yönünden uygun 
yörelerdir. So�uk, a��r ve nemli topraklar 
anason tar�m�na uygun de�ildir.  

Mide bulant�s�n� keser. Hamilelerin 
yemeklerden tiksinmesini engeller. Ba��rsak 
gazlar�n� giderir (yemeklerden sonraki), 
haz�ms�zl��� giderir. Sindirimi uyar�r. 
Susuzlu�u ve zehrin zarar�n� giderir. 
Bebeklerin kar�n a�r�s�, haz�m bozuklu�u, gaz 
ve uykusuzluk problemlerine kar�� eskiden 
beri kullan�l�r. 

1 kahve ka���� anason tohumu 2 su 
barda�� suda ha�lan�r, süzülür. Ac�ms� oldu�u 
için biraz �eker ilave edilerek birer kahve 
ka���� ve çok �l�k olarak bu sudan günde 3-4 
kez içilir. Ya da bebekler için; bir çay ka���� 
tohumdan bir bardak suyla çay� haz�rlan�r. 
Yemeklerden önce veya süte kat�larak birkaç 
çay ka���� verilir. 

Akci�erin, dala��n, mesanenin, 
böbreklerin, rahmin t�kan�k damarlar�n� açar. 
Yemeklerden sonra 1'er çorba ka���� yutulur 
veya kaynat�l�r birer bardak suyu içilir. 
Kad�nlar�n sütünü art�r�r, ayba�� kanamalar�n� 
söktürür, i�tah aç�c�d�r, beyin yorgunlu�unu 
giderir, sinir sistemine etki eder uyku verir. 
�drar söktürücü etkisi vard�r. Migren a�r�lar�n� 
dindirir. H�çk�r��� giderir. Romatizmaya iyi 
gelir. Enfeksiyonlara kar�� koyma gücünü 
art�r�r. Kaynar suya at�lan bir miktar anason 
vücut a�r�lar�n� dindirir. Sürme yap�l�p göze 
çekilince gözdeki perdeyi al�r. Ba� a�r�s� ve 
ba� dönmesine tütsüsü yap�l�rsa iyi gelir. 
Gö�sü yumu�at�r, ast�m, nefes darl���, 
bron�it, öksürü�e iyi gelir, kaynat�larak içilir. 
Kan dola��m�n� düzenler. Kalp çarp�nt�s� 
rahats�zl���nda etkili oldu�u belirtiliyor. Kan 
yapar. A��z kokusunu giderir. Vazelinle 
vücuda sürülürse vücut bitlerini öldürür. Mide 
ek�imeleriyle, fazla al�nan alkolden sonra ; bir 
çay ka���� karbonata, ka����n ancak ucunda 
kalacak kadar anason unu kat�l�r. Bir bardak 
suda kar��t�r�larak içilirse, hastay� rahatlat�r. 
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Süs Bitkilerinden 
S. Filiz SA�LAM 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Atatürk Çiçe�i 
Euphorbia pulcherrima 

 
 

 
 
Vatan� Meksika olan Atatürk Çiçe�i, 

yapraklar� uzun sapl�, büyük, sivri uçlu, 
kenarlar� düz veya loplu; çiçekleri çok küçük 
sar� renkli ve gösteri�sizdir. 

 
Yeti�me �stekleri 
S�cakl�k: As�l çiçeklenme döneminden 

önce 15-20 derece, çiçeklenme döneminde 
13-16 derece, çiçeklenme döneminden sonra 
10-12 dereceye gereksinme gösterir. Çiçekli 
iken 13 derecenin alt�na dü�memelidir. 

Orant�l� Nem: Yüksek orant�l� nem 
(%70-75) ister. 

I��k: Yaz�n ayd�nl�k yar� gölge yerleri 
sever. Yapraklar�n renklenmesi için Eylül'den 
itibaren yo�un ���k ister.K���n çiçeklenme 
döneminde çok ayd�nl�k yerlerde 
bulundurulmal�d�r. Bitki do�rudan güne� 
�����ndan korunmal�d�r. 

Saks� Harc�: Hacim olarak 3 k�s�m 
turba, 3 k�s�m yaprak çürüntüsü, 2 k�s�m t�nl� 

toprak, 2 k�s�m yanm�� ah�r gübresi, 3 k�s�m 
kum ve 2 k�s�m perlitin kar���m�yla elde edilen 
harç da kullan�labilir. 

 
Üretim Tekni�i 
Üretimi çelik ile yap�l�r. Çelikleri genç 

sürgünlerden 7,5-10 cm. uzunlu�unda olmak 
üzere tepe çeli�i tarz�nda ve Nisan - May�s 
aylar�nda al�n�r. Ancak bu çeliklerden yeti�en 
bitkiler y�l sonunda 15-20 cm. uzunlukta 
olurlar. E�er daha bodur bitkiler isteniyorsa 
çelikler A�ustos ay�nda al�nmal�d�r. Al�nan 
çelikler, özsuyun akmamas� için odun kömürü 
tozuna bat�r�larak, hacim olarak e�it 
miktarlarda turba ve kum kar���m�na dikilirler. 
Ortam s�cakl��� 18-21 derece olmal�d�r. 

 
Bak�m Önlemleri 
Saks� De�i�tirme: Her y�l Nisan 

ay�nda yap�l�r. 
Gübreleme: Haziran - Ekim aylar� aras� 

haftada bir kez 1-2 g/l kompoze gübre verilir. 
Sulama: Haziran'dan Eylül'e de�in 

sürgün verme esnas�nda �l�k su ile bolca 
sulanmal�, s�cak havalarda yapraklar�na su 
püskürtülmelidir. Çiçeklenme süresince 
(Aral�k-Ocak aylar�) verilen su miktar� 
azalt�lmal�d�r. Çiçekli halde iken bitkiye çok su 
verilirse yapraklar�n�n döküldü�ü görülür. 
Dinlenme dönemi olan Ocak ortas�nda Nisan 
ortas�na kadar ise ya çok az su verilmeli veya 
topra�� tümüyle tutulmal�d�r. 

Budama: Ya�l� bitkiler çiçeklenmesi 
bittikten sonra Nisan ay�nda topraktan 
itibaren 10-15 cm kalacak �ekilde kesilmelidir. 

Hastal�k ve Zararl�lar: Önemli 
hastal�klar� Kloroz, Yaprak Dökülmesi, Kök 
Kanseri ve Kur�uni Küf; zararl�lar� ise K�rm�z� 
Örümcek ve Unlu Bitleridir. 
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Edebiyat Kö�esi 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

YÜCE �STANBUL 
Bir sabah vakti 

Olsam da senden uzak. 
�stanbul, 

Ne güzel senle uyanmak. 
Baz� insanlar�m� benzetip, baz� insanlar�na 

Hasret gidermek. 
Selamla�mak g�yab�nda , baz� insanlar�nla 

Ne güzel... 
 

Ne Yeditepe’nde  kald�m, 
Ne Sulukule’nde akl�m. 

Kar�� kar�� kald�r�mlar�nda 
Kaybolsam ak�amlar�nda 

Kalabal�k caddelerin,���kl� ma�azalar�nda 
Kaliteli insanlar�n a�z�ndan 

Kaliteli �ark�d�r; 
Ahenk var gürültünde. 

Bahariye’de bahar 
Tellibaba’da  umutlar 
Bir ye�il hu�u içinde… 

Kolkola gezer, 
Ucuz �arapla demlenir a��klar sende. 

Kaybolsam  gündüzünde 
Kaybolsam gecende 
Can�m �stanbul... 

 
Çar��l� askerler Moda sahilinde 

Hafta sonu yosma pe�inde 
S�rt�m� deniz rüzgarlar�na dayam�� 
Kad�köy’ de  otobüs beklermi�im 

�stanbul, 
Ben seni kimlere b�rakm���m! 

 
Buralardan uzakl���na yand�m. 

Bir vapurun yan taraf�na 
Sana susad�m. 

Eminönü’nde  bele� havana 
Ucuz bal�k ekme�in,fazla kaçm�� tuzuna 

Yetmi�ikibuçuk  el de�mi�,bi’parça so�an�n 
Ac� kokusuna. 

Umutlar yat�rd�m sana! 
Umutlar; yar�nlara. 

Bir beni s��d�ramay�p koca ba�r�na 
Kopar�p atarcas�na 

Bir otobüsün bilmem kaç numaral� koltu�unda 
�stanbul, elveda... 

 
Bir sabah vakti 

Ne güzel senle uyanmak. 
Ve bir gece vakti gözlerimi kapamak koynunda 

Ne mutluluktur,hayata 
Affet beni 

Hasret kald�m, 
Tak�l� kald�m sana. 

Affet beni 
�iir yazd�m sana, 
Yüce �stanbul... 

ALHAM/1999 

yazg�n�n böylesi 
 

sen geçerken evimin önünden 
lanet okuyorum yan�ndan geçip de 

sana bakanlara 
elimi uzat�p dokunmak istiyorken gölgene 
üzerine basan insanlar� vuras�m geliyor 

üzerinde yürüdü�ün kald�r�m ta�lar� inlerken 
aya��n�n alt�nda 

ben her zerremle aya��n�n alt�nda 
ezilmek istiyorum 

ve sen her sabah yürürken 
h�zl� ad�mlarla i�ine 
ben isyan ediyorum 

tekerlekli sandalyemdeki yazg�ma… 
 

ismail korkmaz 
 
 

SEBEB� SENS�N 
 
Kanayan ba�r�ma �u zalim gurbet 
Yarsa bugün elbet sebebi sensin. 
Sana aç�k kollar�m� dert hasret 
Sarsa bugün elbet sebebi sensin. 

K�rlarda çiçekler göllerde ku�u 
Gönlümün severken buydu duydu�u 
Gözlerimde bitmek bilmez bir bu�u 
Varsa bugün elbet sebebi sensin. 

Kolay m� bir a�k� ans�z�n y�kmak 
Uyar m� Mecnun’a Leyla’dan b�kmak 
Kanayan bir kalple soka�a ç�kmak 
Ar’sa bugün elbet sebebi sensin 

Gülen yüzüm sevda türküm mele�im 
Yaradan’dan sendin bir tek dile�im 
Eller c�v�ldarken sensiz yüre�im 
Karsa bugün elbet sebebi sensin. 

Sen varken özlemi bilmezdi kalem 
Gözlerden gönülden uzakt� elem 
Bir buse an�na de�meyen alem 
Darsa bugün elbet  sebebi sensin. 
 

Adnan ÖZBULUT 
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ev hali 
Binnaz TIKNAZO�LU 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

KÖY ÇORBASI 
 

 
 

Malzemeleri 
1 çay barda�� ye�il mercimek  

1 su barda�� eri�te  
1 adet so�an  

1 çorba ka���� salça  
125 g margarin  
6 su barda�� su  

1 çorba ka���� kuru nane  
tuz, k�rm�z�biber 

 
Haz�rlan��� 

Ön haz�rl�k olarak ye�il mercime�i y�kay�p, 2 
saat suda bekletin. Daha sonra ha�lay�p 

suyunu süzün. Geni� bir tencerede margarini 
eritin. �çine küçük küçük do�ranm�� so�an 

at�p salçayla kavurun, suyu ve önceden 
ha�lad���n�z mercime�i ilave edin. Çorbay� 15 
dakika kadar kaynatt�ktan sonra eri�teyi ve 
tuzu koyun. Eri�teler yumu�ay�ncaya kadar 
pi�irin ve ocaktan al�n. Üzerine kuru naneyi 
ve k�rm�z�biberi de ilave ederek servis yap�n. 

 

PÜF NOKTALARI 
 

Patates püresini yaparken daha lezzetli 
olmas�n� istiyorsan�z,içine süt de katabilirsiniz. 

Ama ne kadar süt ataca��n�z� 
kestiremiyorsan�z, süt yerine süt tozu 
kullanabilirsiniz. Böylece hem patates 

püresinin k�vam�n� rahatça tutturabilirsiniz, 
hem de lezzetine lezzet katm�� olursunuz. 

 
Tart hamurunu kar��t�r�rken topaklanmas�n� 
önlemek için içine bir yumurta sar�s� ilave 
edin. �yice yo�urarak yumurtay� hamura 

yedirin.Böylelikle tart hamurunun 
topaklanmas�n� önlemi� olursunuz. 

 
Yumurtan�n sar�s�n� ak�ndan ay�rman�n kolay 

yolu, yumurtay� bir huni içine k�rmakt�r. 
Yumurtan�n beyaz� huninin içinden geçerek 

alt�na tutaca��n� kaba akacakt�r.Dikkat 
edilmesi gereken nokta ise yumurtan�n taze 
olmas�d�r. Bayat yumurta olmas� durumunda 

sar�s� patlayabilir. 
 

Buzdolab�n�za sinen ve bir süre sonra 
kötüle�en kokulardan kurtulman�n çaresi; 

küçük bir kaba bir miktar süt koyup a�z� aç�k 
�ekilde dolapta bulundurmakt�r. Göreceksiniz 

süt bir süre sonra bütün kötü kokular� 
emmeye ba�layacakt�r. 

 
Haz�r çorbalar� haz�rlarken içlerine biraz so�an 
do�ray�p, ince k�y�lm�� nane veya maydanoz 
ilave edebilirsiniz. Böylece çorban�z�n hem 
görünümü hem de lezzeti de�i�ecektir. Öte 
yandan haz�r çorbalar�n ya� oran� dü�üktür. 

E�er ya� ilavesi yapmak istiyorsan�z, 
çorban�za, ocaktan indirmeye yak�n k�zg�n ya� 

gezdirin. 
 

Erken kalkan yol al�r. 
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gülmece
Abdurrahman GÜNER 

Tütün Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
 

YOL Ç�ZG�S� 
Temel Karayollar� Müdürlü�ünde i�e 

al�nm��. Görevi ise yollardaki çizgileri 
çekmektir. Temel'e bir kutu boya ve f�rça 
verilir ve Temel çizgileri çekmeye ba�lar. 

Bir gün amiri gelir ve çizelgeye bakar; 
-"1. gün 500 metre, 2. gün 300 metre, 

3. gün 150 metre, 4. Gün 100 metre.."  
-"Temel, her gün gittikçe 

tembelle�iyorsun galiba?" 
Temel cevap verir: 
-"Aksine amirum daha çok çalisayrum 

laçin çün geçtukçe boya kutusindan daha 
fazla uzakla�ayrum." 

ATE�BÖCEKLER� 
Temel ve Dursun bir in�aatta bekçilik 

yaparlar. Yaz s�ca��ndan ve sineklerden 
bunalan Temel, Dursun'a: "Ula Dursun, gir �u 
yorgan�n alt�na da �u sineklerden kurtulal�m" 
der ve yorgan�n alt�na girerler, orada uyur 
kal�rlar. 

Gece olur ve sinekler gider, yerlerine 
ate� böcekleri gelir, o s�rada uyanan Temel 
yorgan�n alt�ndan bakar ve ate� böceklerini 
görünce kafas�n� hemen yorgan�n alt�na 
sokar. Dursun, Temel'e sorar: 

"Ula Temel, ne oldu?". Temel cevap 
verir: "Sorma ya Dursun, d��arda sinekler 
ellerine el feneri alm�� bizleri ar�yorlar". 

 

 
BÜYÜK GERÇEKLER! 

� Kalsayd�n�z bi�eyler yerdik...  
� Dünya ahiret bac�ms�n...  
� Bütün kad�nlar güzeldir...  
� �ki saat kap�da bekledim, açan olmad�...  
� Sen bi de beni gençli�imde görecektin...  
� Yemezsen arkandan a�lar...  
� Seni leylekler getirdi yavrum...  
� Ak�ama erken gelicem...  
� Bu ald���m en güzel hediye...  
� Bi oturu�ta iki büyük deviririm...  
� Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için...  
� A�z�ma sigara sürmedim...  
� Kad�nlar en çok kel erkeklerden ho�lan�r...  
� ��im bitsin ben seni arar�m...  
� Bir kez olsun yüzüm gülmedi...  
� Hayat�mda hiç ilaç almad�m...  
� �hraç fazlas� bunlar...  
� Elinizdeki tek kald�, ba�ka yok...  
� Bi`tanem...  
� Seni Seviyorum...  
� Beni seçerseniz size...  
� Ben de tam seni arayacakt�m... 
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t@rimnet 
Osman TEMEL 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Bu Dosya Nedir? 
Default ayar�nda kuruldu�unda Windows 98 

ekranda klasör görüntüsü içindeyken 
dosyalar� soyadlar�n� görüntülemez. Oysa biz 
biliyoruz ki bir dosyay� di�erinden ay�rt etmek 

için kullan�lan en iyi yöntem dosyan�n 
soyad�d�r. Böylece bir GIF görüntüsü ile bir 
JPG görüntüsü aras�ndaki fark�, bir metin 

dosyas� ile bir program aras�ndaki fark� fark 
edebiliriz. Bu yüzden en iyisi Windows 98'i 
kurar kurmaz dosya soyadlar�n� görünür 
yapmakt�r. Bunun için önce Bilgisayar�m 
simgesine çift t�klay�n. aç�lan pencerede 

GÖRÜNÜM menüsünden KLASÖR 
SEÇENEKLER� komutunu çal��t�r�n. Ekrana 
gelecek olan diyalog kutusunun GÖRÜNÜM 
bölümüne gelin. Burada a�a��daki listede 

a�a�� do�ru kay�n ve "bilinen dosya türlerinin 
dosya uzant�lar�n� gizle" seçene�ini kapat�n. 

TAMAM dü�mesine basarak diyalog kutusunu 
kapat�n. Bundan böyle bir klasöre girdi�inizde 

ayn� isimdeki seksen dosyadan hangisinin 
GIF, hangisinin TXT hangisinin DOC oldu�unu 

kolayca anlayabileceksiniz.  
 

K�sayollar 
Sistem özelliklerinin görüntülendi�i diyalog 
kutusunu en h�zl� açma yolunun Windows 

tu�undan geçti�ini biliyor muydunuz. 
Windows tu�una bas�n ve bas�l� tutun, 

Pause/Break tu�una bas�n. Sistem özellikleri 
diyalog kutusu ekrana gelecektir. 

 
Yaz� Tipi Boyutunu De�i�tirmek 

Çal��t���n�z ekran çözünürlü�üne göre kimi 
zaman yaz�lar çok küçük veya büyük 

görüntülenebilir. Örne�in ekrana daha çok 
görüntü s��mas� için yüksek çözünürlükte bir 

modda çal���yorken yaz�lar o kadar küçük 
olabilir ki okuyamazs�n�z bile. Çözünürlü�ü 

de�i�tirmeden yaz� tiplerinin boyutlar�n� 
de�i�tirebilirsiniz. Bunu yapmak için masaüstü 
sa� tu� menüsünden Properties’i veya Control 

Panel’den Display’i seçin. Settings 
sekmesinde Advanced tu�una bas�p Font Size 

olarak Large Fonts veya Small Fonts 
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. E�er 

isterseniz Other komutuyla istedi�iniz özel bir 
boyuta da getirebilirsiniz. 

 
Görev Çubu�undaki Hoparlör 

Simgesinden Kurtulmak 
E�er bilgisayar�n�zda bir ses kart� yüklüyse, 

standart olarak görev çubu�unuza ses 
seviyesini ayarlayabilece�iniz bir hoparlör 

ikonu yerle�tirilir. E�er bu ikondan kurtulmak 
istiyorsan�z, do�al olarak ilk akla gelen yer 

asl�nda Start Menu/Settings alt�ndaki Taskbar 
seçene�idir. Burada görev çubu�u ile ilgili 

tüm ayarlar gerçekle�ti�inden gerekli ayar�n 
burada olaca�� dü�ünülür. Halbuki görev 
çubu�uyla ilgili benzer ayarlar hep ilgili 

uygulamalar�n içindedir. Bu örne�imizde de 
Control Panel alt�ndaki Multimedia bile�enini 
inceledi�inizde ses seviyesini ayarlad���n�z 

sayfada ilgili i�areti kald�rarak görev 
çubu�unuzu rahatlatabilirsiniz. 

 
A� Üzerinde Dosya Ve Yaz�c� Payla�mak 

E�er dosya ve yaz�c�lar�n�z� a� üzerindeki 
di�er kullan�c�larla payla�mak istiyorsan�z, 
önce payla��m imkan�n� sa�lamak üzere 

Control Panel/Network’e çift t�klayarak a�larla 
ilgili diyalog kutusunu aç�n. Daha sonra File 

and Printer Sharing butonuna t�klayarak 
aç�lan diyalog kutusundaki ilgili seçenekleri 
i�aretleyin. Bundan sonra payla��ma açmak 

istedi�iniz klasör ve yaz�c�lar üzerinde farenin 
sa� butonuna t�klay�p aç�lan menüden 

Payla��m’� seçerek di�er a� kullan�c�lar�n�n 
ona ula�abilmesini sa�layabilirsiniz. 
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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 

Ali GÖZÜGÜL Mühendis Ladik �lçe Müd Samsun �l müd 
Re�at BAYCAN Mühendis 19 May�s Yap. Tüt. ��lt.Müd. Bafra �lçe Müd. 
Ayfer VAHAPO	LU Mühendis Alaçam �lçe Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
Hasan DÜZGÜNER Mühendis Ayvac�k �lçe Müd. �stanbul �l Müd.  
Nihal ALTINTA� Mühendis Samsun �l Müd. Elaz�� �l Müd. 
Sevilay SÖZEN CO�KUN Mühendis  Antalya �l Müd. Samsun �l Müd. 
Ahmet KÖSE Tekniker Samsun Yap. Tüt. ��lt.Müd. Bafra �lçe Müd. 
Erdo�an ÇET�NKOL Tekniker Bafra Yaprak Tütün ��lt.Müd Yakakent �lçe Müd. 
Selamettin TAKICAK Teknisyen Zonguldak �l Müd. Bafra �lçe Müd. 
�erife GÖZÜGÜL Teknisyen  Ladik �lçe Müd Samsun �l müd 
Mustafa ÖZTÜRK Vet.Sa�.Teknisyeni Sal�pazar� �lçe Müd. Çar�amba �lçe Müd. 
�brahim SARCAN Memur Samsun Gübre San.A�.Müd. Samsun �l Müd. 
Hüsamettin Ümit ALKOÇ Memur Adana Yumurtal�k Adliyesi Havza �lçe Müd. 
Müzeyyen ULUÇAY ��çi Bursa Tar�m �l Müd. Alaçam �lçe Müd. 
Aysel �EN ��çi Samsun KTAE. Bafra �lçe Müd. 
�aban ÖZTÜRK ��çi Trabzon Su Ürn. Merk. AE. Samsun �l Müd. 
Havva ÖZGÜR ��çi Ladik �lçe Müd. �zmir Kemal Pa�a �lçe Müd. 

 
Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 
Ali Fuat AKER Mühendis  Selahattin YARAR Tekniker 
Necmettin ÖZBAY Vet.Sa�.Teknikeri  Ali GÖRGÜLÜ Teknisyen 
�evki KULAKSIZO�LU Vet.Sa�.Teknisyeni  Kadir BA� Teknisyen 
Mehmet ORAL Vet.Sa�.Teknisyeni  Yüksel BA� Teknisyen 
Mustafa ÇINAR Vet.Sa�.Teknisyeni  Füsun ALTUNAY �ef 
Mustafa ATALAR Vet.Sa�.Teknisyeni  Emine GÜNTEPE Daimi ��çi 
Ertu�rul �ENEL Vet.Sa�.Teknisyeni  

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

Veli Bey, 100 km, arkada�� ise 50 km gitmektedir. Buna göre: 100 + 50 = 150 6 000 000 / 150 = 40 000 
Veli Bey'in ödeyece�i; 100 x 40 000 = 4 000 000 TL Arkada��n�n ödeyece�i; 50 X 40 000 = 2 000 000 TL 
54 + 21 = 75  31 + 42 = 73  45 + 25 = 70  1= b 2= z 3= c 4= y 5= xCâmi ile 
istasyon aras�ndaki yol, bütün yolun; 1/3-1/4=1/12'sidir. Veli, yolun 12'de birini 5 dakikada ald���na göre, 
yolun tamam�n� 5 x 12=60 dakikada, yâni 1 saatte al�r. Bu duruma göre, evden saat 7.15 de ç�k�p okula saat 
8.15 de var�yor.Ziyafet zaman�, 420 gün sonra, 23 Aral�k 2001, yâni bugündür.    (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin 
EKOK'i 420'dir.) 

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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a 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Bulmacam�z� do�ru çözerek yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�n� Bodur 
Elma 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. Öteduyum, 2. Labada, 3. Lekesi Olmayan, 4. 
�laç, Tersi Bir Besin, 5. Toplardamar, Bere, 6. 
Tersi Bir Ba�laç, Su Yolu, 7. Bir Çalg�, Bir Harfin 
Okunu�u, 8. Yan�n Sessizleri, Bir Ajans, Su, 9. 
�zan, 10. Bir Meyve, Akmakta Olan. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Bir Ev E�yas�, 2. Yi�it, Kültür, 3. Kar 
Ayakkab�s�, Utanma, 4. Ac�, K�sa Zaman Birimi, 5. 
Yenilme, Yaralamaktan Emir, 6. Ak�ll�ca, Beyaz, 7. 
Sivas’�n Bir �lçesi, Fakat, 8. Ma�ara, Tombul. 
 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Asetilen, 2. Nazariye, 3. Ekabir, 4. Sa, Asit, 5. Tren, Köz, 6. Ra, 
7. Zaafiyet, 8. �snat, 9. Merkür, 10. Vatka, Ev. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Anestezi, 2. Sakar, Asma, 3. Eza, Emanet, 4. Taban, Fark, 
5. �ris, Fitka, 6. Lirik, 7. Ey, Töre, Re, 8. Net, Zati. 

ZEKAMETRE 

Ö�retmen, ö�rencisi Furkan'� s�nav 
yapmak için 25 soruluk bir test verir ve 
�öyle der: " Do�ru çözdü�ün her soru için 
4 puan verece�im, yanl�� çözdü�ün her 
soru için 1 puan alaca��m." Test 
çözümünün sonunda Furkan 60 puan 
ald���na göre sorular�n kaç tanesini do�ru 
yapm��t�r? 

 
Bir arkeoloji ö�rencisi heyecanla 
arkada��na �unlar� anlatmaktad�r: 
Afrika’n�n ya�mur mevsimiydi.Buna 
ra�men kazmaya devam ederek Victoriya 
gölünün kenar�nda 20 metre derinlikteki 
bir kalker tabakas�n�n içinde üstünde aslan 
resimleri ve M.Ö. 471 tarihi olan seramik 
bir çömlek bulduk, hem de... Arkada�� seni 
dinlemeye devam edemeyece�im diyerek 
uzakla�t�. Acaba neden? 

 
�ki karde� 100 metrelik yar�� yapmaktad�r. 
A�abey 3 metre fark ile yar��� kazan�r. Yani 
a�abey yar��� bitirdi�inde küçük karde� 97. 
metrededir. Yar��� tekrar ederler, bu sefer 
a�abey yar��a 3 metre geriden ba�lar. Bu 
durumda yar��� kim kazan�r? 

 
Ölüm cezas�na çarpt�r�lan bir adama son 
sözü sorulmadan önce �öyle deniliyor. 
"Son sözünü yalan söylersen as�larak, 
do�ru söylersen kesilerek öleceksin." Bu 
adam�n kurtulma �ans� oldu�una göre 
ölüm cezas�ndan kurtulmak için ne 
söylemelidir?

 
Cevaplar Gelecek Sayıda




