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Yay�n �lkeleri 

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

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

2. Yay�mlanan makalenin 
sorumlulu�u yazar(lar)�na aittir. 

3. Gönderilen makale yay�n 
kurulunca incelenecek, gerekli 
görüldü�ü takdirde anlam ve 
içeri�i de�i�memek kayd�yla 
gerekli düzeltmeler yap�ld�ktan 
sonra yay�mlanacakt�r. 

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

5. Makalenin disket kayd� e-mail 
adresine gönderilecektir. 

6. Yay�mlanan yaz�lardan dolay� 
yazar(lar)a telif hakk� 
ödenmeyecektir. Yay�mlanan 
makalenin yazar(lar)�na 5 dergi 
gönderilecektir. 

 

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

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

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

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

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

Reklam Fiyatlar� 
Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)  : 300 YTL 
Arka Kapak (Renkli Yar�m Sayfa)   : 150 YTL 
Kapak �çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150 YTL 
Kapak �çleri (Renkli Yar�m Sayfa)   :  75 YTL 
�ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) :   60 YTL 
�ç Sayfalar (Renksiz Yar�m Sayfa)  :   30 YTL 

 
Abone Bedeli : 12 YTL/y�l 

 

 

 

Milli ekonominin temeli ziraatt�r. Bunun içindir ki 
tar�mda kalk�nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere 
kadar yay�lacak programl� ve pratik çal��malar bu 
amaca ula�may� kolayla�t�racakt�r. 
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Say�n Tar�m Dostlar� 

Yeni bir bahar�n ba�lang�c�nda 

bulundu�umuz �u günlerde tar�msal 

faaliyetlerin de yo�un olarak ya�and��� günleri 

de birlikte geçirmekteyiz. �l müdürlü�ü olarak 

sorunlar�n�za çözüm üretmek, üretim düzeyini 

ve g�da kalitesini art�rmak amac�yla her 

zaman çal��t�k ve çal��maya devam edece�iz. 

Ancak tar�msal faaliyetlerin sonucunu görmek 

için elbette bir süreye gereksinimiz 

bulunmaktad�r. Yapt���m�z bu çal��malar�n 

sonucunu da görmek de do�al olarak hepimizi 

mutlu edecektir. Hasat sezonu gelince 

yapt���m�z çal��malar�n kar��l���n� görmemiz 

bir sonraki y�lda da yapaca��m�z çal��malarda 

etkili olacakt�r. Bu nedenle tar�msal konularda 

kurumumuz dan���lmas�, sorunlar�n 

çözümünde kurumumuzdan yard�m 

istenilmesi ve verilen bilgiler do�rultusunda 

uygulamalar�n yap�lmas� bu anlamda önem 

kazanmaktad�r. Aksi halde yap�lacak yanl��lar 

sonucunda bütün emeklerimiz kaybolaca�� 

gibi ulusal ekonomimiz de zarar görecektir. 

Özellikle tar�msal ilaç ve gübre kullan�m� 

konular�nda söylenen önerilerin dikkate 

al�nmas� g�dalar�m�z�n da kaliteli ve sa�l�kl� 

olmas�nda önemli rol oynayacakt�r. Sa�l�kl� 

g�dan�n ayn� zamanda hastalanma risklerini 

de azaltt���n� dikkate ald���m�zda üretim 

sürecinde ne denli dikkatli olunmas� 

gerekti�inin de önemi kendinden ortaya 

ç�kmaktad�r. Bu ba�lamda ilimizde yo�un 

olarak yap�lan sebze tar�m� ve sebzecilik 

içersinde de �yi Tar�m Uygulamalar� dikkat 

çekmektedir. �l müdürlü�ümüz öncülü�ünde 

gerçekle�tirilen �yi Tar�m Uygulamalar� 

kapsam�nda yeti�tiricili�i yap�lan k��l�k 

sebzenin dünya standartlar�nda  olmas� ve bu 

üretimi Samsunlu çiftçilerin de yapabiliyor 

olmas� önemli bir kazan�md�r. �leriki süreçte 

art�k nas�l üretilece�i, kimin üretece�i gibi 

sorular yerini, nas�l pazarlayal�m, kime 

pazarlayal�m türü stratejilere yönelecektir. 

Dolay�s�yla ilimiz tar�m� �yi Tar�m Uygulamalr� 

gibi pek çok konuda kabu�unu k�rmakta ve 

h�zl� bir �ekilde ça�da� tar�msal uygulamalar 

ba�lam�nda yerini almaya do�ru 

ilerlemektedir. Bu anlamda �l Müdürlü�ümüz 

çal��anlar�n� ve çal��malar�m�zdaki öncü 

rollerinden dolay� çiftçilerimizi tebrik eder, 

çal��malar�m�z�n artan h�zda devam etmesinin 

çiftçiler ile kurumumuz aras�ndaki i� ve güç 

birli�ine ba�l� oldu�unu belirtir, sayg�lar 

sunar�m. 

 

Kadir �SP�RL� 

Tar�m �l Müdürü 
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DÜNYA SEBZE ÜRET�M�NDEK� 
YER�M�Z VE SAMSUN TARIMI 

�Ç�N P�LOT SEKTÖR OLAN 
SEBZEC�L���N ÖNEM� 

 
Burhan HEK�MO�LU Mustafa ALTINDE�ER 

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

Strateji Geli�tirme Birimi 
 
1. Giri� 
Türkiye ve Samsun bölgemiz 

geni� ekili� alanlar�, büyük üretim 
miktar� ve ürün kapasitesi ile oldukça 
önemli Sebze üretim bölgesidir. 
Türkiye yakla��k 24 milyon tonluk 
sebze üretimi ile Dünya’da ilk 4 ülke 
aras�nda yer almaktad�r. Türkiye’de 
Sebze üretiminin yakla��k %87’si 
aç�kta ve %13’lük k�sm� da örtü alt�nda 
gerçekle�tirilmektedir. Toplam sebze 
üretiminde meyvesi yenen sebzeler 
%86, yapra�� yenen sebzeler %7 
so�ans�-yumru ve kök sebzeler %3.44 
ve baklas� yenen sebzeler %3 paya 
sahiptir. Türkiye de sanayiye yönelik 
sebze üretimi de önemli bir sektördür. 
Mesela yakla��k 300 bin ton salça 
üretimi ile Dünya salça üretiminde ABD, 
�talya ve Yunanistan’dan sonra ülkemiz 
4. s�ray� almaktad�r. 

 

 
 
2. Sebze Yeti�tiricili�inde 

Genel Durum 
Dünya sebze üretimi 2003 y�l�nda 

842 milyon ton seviyesinde olup, 
ülkemizin bu üretimden alm�� oldu�u 

pay y�llara göre de�i�mekle birlikte 
yakla��k %3.1’dir. Türkiye’de bitkisel 
üretim de�erinin yakla��k %28’i 
sebzelere aittir. Türkiye’de, 2004 
verilerine göre yakla��k 900.000 ha 
alanda sebze üretimi yap�lmakta 
olup, bu alan, Türkiye tar�m alanlar�n�n 
yakla��k %3.77’sidir. Türkiye’de y�lda 
ortalama 24 milyon ton sebze 
üretilmekte ve Milli Ekonomiye 
yakla��k 1 Katrilyon TL (1 Milyar YTL) 
katk� sa�lanmaktad�r. 

 

 
 
Tar�m sektörünün aktif nüfusun 

%41'ini bar�nd�rd��� ve i�lenen toplam 
arazinin %12'sini de bahçe bitkilerinin 
olu�turdu�u gerçe�inden hareketle, 
Türkiye'de yakla��k 2.5-3 milyon 
ki�inin bahçe bitkileri üretimi yapt���n� 
söyleyebiliriz. 

Samsun ilinde 2006 y�l� 
verilerine göre yakla��k 1.035.406 ton 
sebze üretimi gerçekle�tirilmi�tir. Bu 
üretimin 360.320 tonunu lahana, 
221.108 tonunu domates, 185.156 
tonunu biber, 111.406 tonunu karpuz, 
85.320 tonunu fasulye, 68.221 tonunu 
h�yar, 56.822 tonunu patl�can 
olu�turmaktad�r. Türkiye’de Samsun ili 
sebze üretimiyle y�llar ve ürünler 
itibariyle 1. veya 6. s�rada yer 
alm��t�r. Samsun lahana ve kabak 
üretiminde 1. s�rada, biber, taze 
fasulye ve h�yar üretiminde 2. 
s�rada ve patl�can üretiminde 6. 
s�rada yer alm��t�r. 
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3. Türkiye Sebze Ekili� Ve 
Üretim Miktarlar� 

Türkiye’de Son y�llarda sebze 
ekili�leri 900.000 hektara ula�m��t�r.  
Türkiye sebze tar�m�nda son 20 y�lda 
ekim alanlar�nda %35, üretim 
miktar�nda %88 ve verimde 
%39’luk art�� kaydedilmi�tir. 

 
Türkiye Sebze Üretim Miktar� (ton) 

 Domates Biber Patl�can Çilek H�yar Fasulye 

1980 3.550.000 220.000 650.000 23.000 500.000 300000 

1985 4.900.000 235.000 680.000 33.500 780.000 400000 

1990 6.000.000 580.000 735.000 51.000 1.000.000 430000 

1995 7.250.000 750.000 750.000 76.000 1.250.000 460000 

2000 8.890.000 1.090.000 924.000 130.000 1.825.000 514000 

2001 8.425.000 1.150.000 945.000 117.000 1.740.000 490000 

2002 9.450.000 1.340.000 955.000 145.000 1.670.000 515000 

2003 9.820.000 1.370.000 935.000 150.000 1.780.000 545000 

2004 9.440.000 1.325.000 900.000 155.000 1.725.000 582.000 

2005* 9.600.000 1.380.000 900.000 195.000 1.725.000 555.000 

Kaynak: D�E, 2004b, * �kinci tahmin 
 
Türkiye'nin, tar�msal üretimde 

sahip oldu�u çe�itlili�in bir göstergesi 
olarak y�ll�k yakla��k 24 milyon ton 
düzeyindeki üretimi ile dünya ya� sebze 
üretiminde özel bir yeri vard�r. Ayr�ca 
ya� sebze sektörü, ülkemiz tar�msal 
üretiminde sahip oldu�u pay, 
olu�turdu�u istihdam ve milli gelire 
sa�lad��� ilave katk� ve tar�m ürünleri 
ihracat�m�z aç�s�ndan önemli bir yere 
sahip bulunmaktad�r. Türkiye de her 
bölgeye ya� sebze üretimi yay�lm�� 
olmakla birlikte bilhassa sebzede ticari 
amaçla yap�lan üretimin yo�unla�t��� 
bölgelerin ba��nda Ege, Akdeniz, 
Karadeniz ve Marmara bölgesinde önem 
ta��r. �klim ve toprak özellikleri 
Karadeniz bölgesinde Samsun ili sebze 
tar�m�n merkezi haline getirmi�tir.  

 

 

Üretimde ve hasat sonras� 
i�lemlerde kalite standartlar� ne ölçüde 
artarsa ihracat�m�zda ayn� oranda 
artacakt�r. Türkiye’nin ya� sebze 
ihracat�n� art�rarak pazarda hak 
etti�imiz konuma kavu�mak ve kaliteli 
Türk mal� imaj�n�n olu�mas�n� sa�lamak 
ancak üretim ve ihracat�n entegre 
olmas�yla mümkün olabilecektir. 

 
4. Sebze Yeti�tiricili�inde 

Çevreye Duyarl� Üretim 
Uygulamalar� 

Genel olarak, tar�msal üretim 
çevreyi destekleyici bir özellik ta��sa da 
yanl�� uygulamalar ve tek hedef olarak 
verim art���n�n dikkate al�nmas� tar�msal 
faaliyeti ve çevreyi tehdit eden 
unsurlardan birisi haline getirmi�tir.  

Sebze yeti�tiricili�i, yo�un girdi 
kullan�m� nedeniyle bu konuda özel bir 
durum arz etmektedir. Bu durumdan 
kurtulman�n en ak�lc� yolu, dünyada son 
y�llarda önemli geli�meler gösteren 
entegre mücadele yöntemleriyle 
sürdürülebilir tar�m ayr�ca iyi tar�m 
(GAP) ve ORGAN�K TARIM teknikleridir.  

 
 
Türkiye’de Organik Sebze üretim 

miktar� 28 000 ton civar�ndad�r. Bu 
üretim içerisinde en önemli pay� 
s�ras�yla domates, h�yar, fasulye biber 
ve patl�can almaktad�r. Organik tar�m 
ürünleri ihracat rakamlar�m�z� 
inceledi�imizde; 1996 y�l�nda 3 678 ton 
olan ihracat miktar�, 2003 y�l�nda 21 
000 tonu a�m��t�r. Ancak Türkiye’nin ve 
özellikle Samsun ilimizin tar�msal yap�s� 
Pazar bulunabildi�inde bölge ülkelerinin 
organik ürün ihtiyac�n� kar��layacak 
durumdad�r. Organik ürün ihracat� 
yapt���m�z ülke say�s� 20 civar�nda olup, 
Avrupa Birli�i ülkeleri en önemli 
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ithalatç� ülkeler konumundad�r. Oldukça 
h�zl� bu geli�meye ra�men Türkiye, 28 
Milyar $’l�k dünya organik ürün 
pazar�nda ancak %0.13’lik bir pay 
alabilmektedir. 

�yi Tar�m Uygulamalar� 
(GAP); çevre, insan ve hayvan 
sa�l���na zarar vermeyen bir tar�msal 
üretimi yapmak, do�al kaynaklar� 
korumak, tar�mda izlenebilirlik ve 
sürdürülebilirlik ile g�da güvenli�ini 
sa�lamak amac�n� ta��r. Dünyada 40’a 
yak�n ülkede 12.000 üretici yakla��k 4 
milyon dekarl�k alanda ya� meyve 
sebzede EUREPGAP disiplinine uygun 
üretim yapmaktad�r. Dünyan�n çe�itli 
bölgelerindeki 50 ülkede, 65 
sertifikasyon kurulu�u taraf�ndan GAP 
sertifikaland�rma i�lemi yap�lmaktad�r. 

 

 
 
AB ve Rusya Federasyonu 

ülkelerine yap�lan ihracat toplam 
ihracat�m�z�n yakla��k %60’�n� 
olu�turmaktad�r. Dolay�s�yla AB ve 
Rusya Federasyonu ülkelerinde g�da 
güvenli�i kayg�lar� ile ilgili ya� meyve ve 
sebze ticaretini do�rudan etkileyen 
geli�meler ülkemiz ya� meyve ve sebze 
sektörünü yak�ndan ilgilendirmektedir.  
AB, Rusya Federasyonu ve di�er 
geli�mi� ülkelerde insan sa�l��� ve 
refah�, hayvan sa�l��� ve refah� ve g�da 
güvenli�i ile ilgili al�nan önlemler, 
uygulanan sistem ve standartlar 
ülkemizde ve Özellikle Samsun ili sebze 
yeti�tiricili�inde uygulamaya geçmi�tir. 

 

5. Samsun Bölgesi ve Türkiye 
Sebze Ekili�i Oransal 
Kar��la�t�rmas� 

Samsun bölgemizde büyük ve 
küçük verimli ovalar�n varl��� nedeniyle, 
sebzecilik bilinçli ve yo�un olarak 
yap�lan önemli bir tar�msal faaliyettir. 
Samsun bölgemizde en çok ekili�i 
yap�lan ve ihracata uygun ürünler 
domates, karpuz, biber, kavun, k�rm�z� 
lahana, beyaz lahana, patl�can, fasulye, 
marul, p�rasa, �spanak, karnabahar gibi 
sebzelerdir. TR83 Samsun alt 
Bölgesinde toplam sebze ekili� alan� 
74.387 ha‘d�r. Bu ekili� Türkiye 
toplam�n�n %9’unu olu�turmaktad�r. 
Samsun ilinin toplam 40.864 ha sebze 
ekili�inin %56’s� yani 23.059 hektar�n� 
meyvesi yenen sebzeler olu�turur. 
Yapra�� yenen sebzeler 10.653 hektarla 
Samsun ili sebze ekili�inin %26’s�n� 
olu�turur. Baklas� yenen sebzeler 6.958 
hektarla sebze ekili�inin %17’sini 
olu�turur. Dünyada sebze ekili�leri 
içerisinde üretilen fasulyenin %9.2’sini, 
karpuz’un %5’ini, biberin %8’ini, 
domatesin %9’unu, so�an�n %6’s�n�, 
h�yar ve baklan�n %5’ini, patl�can�n 
%3.2’sini ve kavunun %10’unu, lahana, 
enginar ve marulun %2’sini, kabak ve 
�spana��n %1.85’ini, lahana, bezelye, 
havuç ve bamyan�n %1’ini Türkiye 
kar��lamaktad�r.  

Dünya üretim s�ralamas�nda 
Türkiye karpuz üretiminde 2.s�rada, 
biber, domates ve patl�can’da 3. s�rada, 
so�an üretiminde ise 4. s�radad�r.  
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Türkiye bitkisel üretiminin 
%25.6’s�n� olu�turan sebze 
yeti�tiricili�inde üretim 
miktarlar�ndaki en büyük art��lar 
enginar, kereviz, bezelye, biber, 
domates ve h�yar üretiminde 
olmu�tur. Türkiye’ye taze sebze 
ihracat� di�er tar�m ürünlerine göre 
h�zla yükselerek son be� y�lda 
yakla��k on kat art�� göstermi�tir. 
Taze sebze ihracat�nda en büyük 
geli�me enginar, karnabahar, kabak, 
helvac� kaba��, kavun ve domateste 
olmu�tur. Lahanan�n donmu� ürün 
olarak ihracat� son be� y�lda yirmi kat 
artm��t�r. Samsun ili ihracatta stratejik 
öneme sahip  sebze çe�itleri üretiminde 
ve özellikle k��l�k sebze üretiminde en 
büyük paya sahiptir. 

 
       6. Samsun Bölgesi Sebze 

Üretim Miktar� ve Oransal 
Kar��la�t�rma 

MARUL: Dünya 2003 y�l� 
üretimlerine göre marul üretimi 
20.810.400 tondur. Türkiye dünya 
marul üretiminin %1.6’s�n� 
kar��lamaktad�r. Ülkemiz toplam marul 
üretimi 340.000 ton olup TR83 
Samsun alt Bölgesi marul üretimi 
25.767 tonla ülkemizin yakla��k 
%7.57’sini kar��lamaktad�r. Bölgede 
21.125 ton üretimle Samsun ili ilk 
s�rada yer al�r. Bu miktar ülke 
üretiminin yakla��k %6’s�na tekabül 
eder. Samsun ili marul üretimlerinde 
k�v�rc�k yerli tip çe�itler kullan�lmakla 
birlikte, özellikle son y�llarda hibrit 
k�v�rc�k marul çe�itleri ve aysberg tipi 
marul üretiminde üretimi oldukça 
artm��t�r. Türkiye den öncelikle 
Almanya olmak üzere Hollanda, 
Yunanistan, �talya, Belçika, Avusturya 
gibi AB ülkelerine ve Rusya 
Federasyonuna önemli derecede marul 
ihracat� yap�lmaktad�r. 1999 d�� ticaret 
kay�tlar�na göre 1.200 ton marul ihraç 
edilmi�tir. 

FASULYE: 2003 y�l� dünya 
fasulye üretimi 5.993.264 ton, AB 
fasulye üretimi ise 779.081 tondur. 
Türkiye fasulye üretiminde 2003 y�l� 

itibariyle dünya üretiminin yakla��k 
%9.2’sini kar��lamaktad�r. Türkiye 
Çin’den sonra dünyan�n en büyük taze 
fasulye üreten ülkesi konumundad�r. 
Türkiye taze fasulye üretimi 545.000 
ton olup, bu miktar�n yakla��k %24.7’si 
olan 135.079 ton TR83 Samsun alt 
Bölgesinde üretilmektedir. TR83 
Samsun alt Bölgesi fasulye üretiminin 
yakla��k %69.6’s� olan 94.019 ton 
fasulye Samsun ilinde üretilmektedir. 
Türkiye’de 2002 y�l�nda 515.000 ton 
olan fasulye üretimi % 9’luk bir art��la 
2003 y�l�nda 545.000 tona yükselmi�tir. 
Samsun ili ayr�ca tüm iller aras�nda 
üretimde birinci s�radad�r. Taze fasulye 
ihracat� yap�lan ülkelerin ba��nda 565 
ton ile Almanya gelmektedir.  

 

 
 
BAMYA: Dünya bamya üretimi 

2003 y�l�nda 4.940.071 ton olup, 
Türkiye Dünya üretiminin yakla��k %1 
civar�nda üretim yapmaktad�r. Türkiye 
bamya üretimi 1998 y�l�nda 24.500 ton 
iken %26’l�k art��la, 2002 y�l�nda 
31.000 ton, 2003 y�l�nda 35.500 tona 
ç�km��t�r. Bunun 2.648 tonu TR83 
Samsun Alt Bölgesinde 
yeti�tirilmektedir. Bölgemizde ekili�i ve 
üretimi art�� göstermeye ba�layan 
bamyan�n taze, kurutulmu� ve i�lenmi� 
olarak ihracat� yap�lmaktad�r. 

KARPUZ: Dünya karpuz üretimi 
2002 y�l�nda 87.654.863 ton’dan , 2003 
y�l�nda 91.790.226 tona yükselmi�tir. 
Türkiye karpuz üretimi dünya 
üretiminin yakla��k %5’ini 
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kar��lamaktad�r. Türkiye 2003 y�l� 
karpuz üretimi 4.215.000 ton’dur. TR83 
Samsun alt Bölge karpuz üretimi 
226.188 ton olup Ülke üretiminin 
%5.36’s�n� olu�turmaktad�r. Alt Bölge 
üretiminin %62’si yani 140.760 tonunu 
Samsun ili üretmektedir. Karpuz 
Almanya, Hollanda gibi AB ülkelerine ve 
Rusya Federasyonuna da ihraç 
edilmektedir. 

KABAK: 2002 y�l� Dünya Kabak 
üretimi 16.208.584 ton’dur. Türkiye 
2003 y�l� kabak üretimi 295.000 
ton’dur. TR83 Samsun alt Bölgesi 
kabak üretimi 11.555 ton olup, Türkiye 
kabak üretiminin %4’ünü 
kar��lamaktad�r. Toplam kabak 
ihracat�n�n yar�s�n�n yap�ld��� Almanya 
ilk s�radaki yerini korumakta ve bunu 
Romanya, Avusturya ve Hollanda 
ülkeleri izlemektedir. 

HIYAR: Dünya 2003 y�l� h�yar 
üretimi 39.598.853 ton ve AB 2003 y�l� 
h�yar üretimi 1.649.586 ton’dur. 
Türkiye h�yar üretimi 1.780.000 ton 
olarak 2003 y�l�nda geçekle�mi�tir. 
Türkiye Dünya h�yar üretiminin yakla��k 
%5’ini üretmektedir. 2003 y�l� h�yar 
üretiminin 162.025 tonu Samsun ilinde 
üretilmektedir. �hracatta ilk s�ray� 
Rusya Federasyonu al�rken devam�nda 
Almanya, Romanya, Bulgaristan ve 
Avusturya yer almaktad�r.  
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PATLICAN: 2003 y�l� Dünya 

patl�can üretimi 28.993.563 ton’dur. Bu 
üretimin 680.854 tonu AB ülkelerinde 
üretilmektedir. Türkiye de 2003 y�l� 

Dünya üretiminin yakla��k %3.2’sini 
ülkemiz kar��lamaktad�r. Samsun ili 
72.848 ton üretimle alt bölgenin 
yakla��k %94’ünü, ülkenin yakla��k 
%7.8’ini kar��lamaktad�r. Patl�can 
ihracat�nda Almanya ilk s�rada yer 
al�rken, sonras�nda Romanya ve 
Avusturya gelmektedir. 

DOMATES: Türkiy

patl�can üretimi 935.000 ton olup 

e de 2003 y�l� 
domates üretimi 9.820.000 ton olup, 
ülkemiz dünya üretiminin yakla��k 
%9’unu kar��lamaktad�r. TR83 Samsun 
alt Bölgesinin üretimi 865.348 ton olup, 
Türkiye üretiminin yakla��k %9’unu 
kar��lamaktad�r. Samsun ili 346.329 
ton ile ülke üretiminin %3.5’unu 
kar��lamaktad�r. En fazla ihracat yap�lan 
ülkeler içinden Rusya Federasyonu ilk 
s�rada yer al�rken Suudi Arabistan, 
Romanya, Ukrayna ve Gürcistan onu 
takip etmektedir. 

 

 
 

�BER: 2003 y�l� Türkiye biber 
üretim

 
üretim

B
i 1.790.000 tondur. TR83 

Samsun alt bölgesinin toplam üretimi 
194.608 ton olup, Türkiye’nin 
%10.87’sini olu�turmaktad�r. Samsun 
ili 180.178 ton biber üretimiyle tek 
ba��na Türkiye biber üretiminin 
%10’unu kar��layan ve biber iç 
ticaretinde söz sahibi olan ildir. Samsun 
bölgemizden ve Türkiye den en fazla 
biber ihracat� yap�lan ülke Almanya’d�r. 
Daha sonra Avusturya, Hollanda, 
Romanya ve di�er ülkeler gelmektedir. 

HAVUÇ: Dünya 2003 havuç
i 23.321.456 tondur. Bu üretimin 

3.543.376 tonu AB ülkelerinde 
üretilmektedir. Türkiye havuç üretimi 
405.000 ton olup bu üretimin 2.939 
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tonu TR83 alt bölgesinde 
üretilmektedir.  

LAHANA: 2003 y�l� dünya lahana 
üretim

Sams

i 65.956.162 tondur. Bu üretimin 
2.808.451 tonu AB ülkelerinde 
gerçekle�tirilmektedir. Türkiye lahana 
üretimi 721.000 ton olup, bu üretimin 
204.500 tonu TR83 Samsun alt 
bölgesinde gerçekle�mektedir. TR83 
Samsun alt bölgesi lahana üretimi ülke 
üretiminin %28.3’ünü olu�turmaktad�r.  

TR83 Samsun alt bölgesi 
un ilinde 186.756 tonluk lahana 

üretimi alt bölgenin %91.3’ünü 
olu�turmaktad�r. Samsun ili lahana 
üretiminde iç piyasaya yönelik 
üretimden, ihracata yönelik üretim 
sürecine girmi�tir. Türkiye den ve 
Samsun ilimizden Almanya, Avusturya, 
Hollanda, Romanya ve Suudi 
Arabistan’a lahana ihracat� artarak 
devam etmektedir. 

 

 
 

IRASA: 2003 y�l� Türkiye p�rasa 
üretim

rkiye kavun 
üretim

P
i 305.000 ton’dur. Bu üretimin 

26.558 tonu Samsun ilinde 
üretilmektedir. Karadeniz bölgesi ve iç 
piyasan�n ihtiyac�n�n büyük bir k�sm�n� 
Samsun ili kar��lamaktad�r. 

KAVUN: 2003 y�l� Tü
i 1.735.000 ton’dur. Bu miktar�n 

35.095 tonunu Samsun ili 
üretilmektedir. Türkiye kavun 
üretiminde dünyan�n %10’unu 
kar��lamaktad�r. Türkiye ba�ta Almanya 
olmak üzere, Romanya, Suudi 

Arabistan, Kuveyt, Hollanda gibi 
ülkelere ihracat yapmaktad�r. 

ISPANAK: 2003 y�l� dünya 
�spanak üretimi 11.862.060 tondur. Bu 
üretimin 466.821 tonu AB ülkelerinde 
yap�lmaktad�r. Türkiye üretimi ise 
220.000 tondur. 15.068 tonu yani 
Samsun’da üretilmektedir. Bu miktar 
ülke üretiminin %7’sini olu�turmaktad�r. 

KARNABAHAR: 2003 y�l� Dünya 
karnabahar üretimi 15.948.166 tondur. 
Bu üretimin 1.686.649 tonu AB 
ülkelerinde üretilmektedir. 2003 y�l� 
Türkiye üretimi 108.000 ton olup, bu 
üretimin 1.500 tonu Samsun ilinde 
gerçekle�tirilmektedir. Samsun ilinde 
her y�l artan üretimin bir k�sm� iç 
tüketimde, bir k�sm� ihracatta 
de�erlendirilmektedir. 

 
 

 
 
Samsun �linde Ya�l�k Biber 
Üretimi 

 Türkiye de 2004 y�l�nda 
1.700.000 ton biber üretilmi� olup, 
biber üretiminin %11’ini yani 181.000 
tonunu Samsun ili üretmektedir. 
Türkiye ya�l�k kaypa biber üretimi 
615.000 ton olup bunun % 8.2’si yani 
yakla��k 50.000 tonu Samsun ilinde 
üretilmektedir. Son y�llarda Samsun 
ilinde y�ldan y�la artan ya�l�k biber 
üretimi önemli bir trend yakalam��t�r. 
Özellikle Bafra ovas�nda oldukça geni� 
bir ekim alan� bulan ya�l�k biber 
ülkemizde iç piyasa da rahat bir Pazar 
bulmu�tur. Ya�l�k biber de ülkemiz iç 
tüketiminin büyük bir k�sm� Samsun ili 
taraf�ndan kar��lanmaktad�r. Ancak bu 
rakam�n çok üzerinde üretim yap�ld��� 
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ve daha fazla üretim yapmaya elveri�li 
potansiyelin bulundu�u bilinmektedir. 

 
7. Samsun Bölgesi �TU (GAP) 

De�erlendirilmesi 
Türkiye’de ya� meyve sebze 

üretiminde büyük paya sahip olan 
Samsun Bölgesi, üretici ve 
ihracatç�s�n�n önemli sorunlar�na çözüm 
olabilecek ve bölgemizin Avrupa 
ülkelerine daha fazla ürün 
satabilmesine imkan verecek bu 
protokol gereklerinin üretici ve ihracatç� 
taraf�ndan benimsenmesi için yo�un 
çal��malar yap�lmaktad�r. Pazar olarak 
hedefledi�imiz ülkelerin taleplerine 
uygun olarak samsun ilinde hem 
üretimi art�rmak hem de ihracata 
yönelik özellikle k��l�k sebze üretimini 
ya� meyve sebze üretimindeki pay�n�, 
ekolojik avantajlar�n tetikleyici gücünü 
kullanarak geni�letmek amac�yla bu 
çal��ma gerçekle�tirilmi�tir. 

 

 
 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

koordinasyonunda 2005-2006 y�llar� 
içerisinde �yi Tar�m Uygulamalar� 
kapsam�nda bir proje uygulanmaya 
ba�lanm��t�r. Bu proje 2007 y�l�nda 
artarak devam etmektedir. Samsun 
�limiz daha öncede belirtti�imiz gibi 
k��l�k sebze üretiminde dünyada en 
mükemmel ekolojik �artlara sahiptir. 
Samsun ekolojisinde k��l�k sebzelerin 
yeti�tiricili�i kolay olup üretim 
sürecinde kimyasal kullan�m� 
gerekmemektedir. K��l�k sebzelerin 
tarlada bekletme süresi ve raf ömrü 
uzundur. En önemlisi de Samsun 

ekolojisine çok uygundur. �limizde 
2006-2007 y�l�nda GAP K��l�k Sebze 
Üretim alan� 2.000 dekar civar�nda 
olup bu art�� trendindedir. �limizdeki 
sebze yeti�tirilen ovalar hem ekolojik 
yap� aç�s�ndan hem de k��l�k sebze 
yeti�tirme periyodu aç�s�ndan 200 
günlük bir süreç ile önemli bir avantaja 
sahiptir. Samsun �li özellikle ikinci ürün 
k��l�k sebze üretiminde Türkiye’de ve 
dünyada söz sahibi bir konumdad�r. 

 
8-Sonuç olarak; 
• Samsun bölgesi, uygun iklim 

yap�s�na sahip ovalar� ile sebzelerin 
hem aç�kta hem de örtüalt�nda 
yeti�tirilmesine son derece elveri�li 
büyük bir zenginli�e sahiptir. 

• Dünyada özellikle k��l�k sebze 
üretiminde gerçekten mukayeseli 
üstünlü�e sahip Samsun bölgesi 
Türkiye için çok büyük ticari potansiyel 
ta��maktad�r. 

• Di�er sebze alanlar�nda a��r� 
s�cakl�k gibi olumsuzluklardan dolay� 
üretim yap�lamad��� zamanlarda 
Samsun bölgesinde ekolojik avantajlar 
nedeniyle üretim devam etmektedir. Bu 
ekolojik üstünlükten yeterince pay 
alabilmek için mevcut yap�n�n 
iyile�tirilme çal��malar� ba�lam��t�r.  

Türkiye’de ve Samsun 
bölgemizde sebze sektörünün geli�mesi 
üretim ve ihracat�n artmas� hepimizin 
ortak arzusudur. 

 
9-Kaynaklar 

TR83 Samsun Alt Bölge Tar�m Master 
Plan-2006. B. Hekimo�lu, M. 
Alt�nde�er, N.Korkmaz 

9. Kalk�nma Plan�-Ankara 2006  
Samsun Bölge (TR83) Tar�m�n�n 

Sektörel Sorunlar� ve Çözüm 
Önerileri 2006- B. Hekimo�lu, M. 
Alt�nde�er 

AB Ortak Tar�m Politikalar� Ve DTÖ 
Kararlar�- Bunlar�n Ülke Ve Bölge 
Tar�m�na Etkileri-2006. B. 
Hekimo�lu, M. Alt�nde�er 

Akdeniz �hracatç�lar Birli�i- Antalya 
Ege �hracatç�lar Birli�i-�zmir 
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TÜRK�YE’DE DO�AL Ç�ÇEK 
SO�ANLARIYLA �LG�L� 

GEL��MELER 

�lkay GÜVENÇER 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Bitkisel zenginli�imizin önemli bir 
bölümü do�al çiçek so�anlar�d�r. Do�al 
çiçek so�anlar�, geli�me mevsimini 
tamamlad�ktan sonra toprak üstü 
organlar� kuruyarak ölmekte ve yaz 
aylar�n� toprak alt�nda corm (so�an�ms� 
gövde), yumru, rizom �eklinde depo 
organlar�yla devam ettirmektedirler. Bu 
sebeple do�al çiçek so�anlar� bilimsel 
anlamda “geofit” olarak da 
adland�r�l�rlar. Genetik özellikleri ve 
ekonomik de�eri bak�m�ndan üstün olan 
498 tür geofitin 162 tanesi ülkemizde 
bulunmaktad�r. Bu geofitler ço�unlukla 
Liliceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, 
Ranunculaceae, Primulaceae, Araceae, 
Geraniaceae ve Orchidaceae 
familyalar�ndand�r (Giray, 2001). 
Türkiye endemiklerinin 681 tanesi 
Akdeniz, 371 tanesi Do�u Anadolu, 253 
tanesi Orta Anadolu, 147 tanesi Ege, 67 
tanesi Marmara, 33 tanesi Güneydo�u 
Anadolu Bölgelerinde bulunmaktad�r.  
Karadeniz Bölgesi endemiklerinin say�s� 
203’tür (Güne�, 1998). Ülke olarak 
sahip oldu�umuz biyolojik zenginli�imiz, 
yabanc� bilim adamlar�n�n ve bitki 
ticaretiyle u�ra�an ki�ilerin dikkatini 
çekmektedir. 

 

 
Türkiye, ekolojik farkl�l��a, iklim ve 

toprak çe�itlili�ine sahip, zengin bitki 
örtüsüne ve faunas� olan bir ülkedir ve 

10 000 kadar bitki türünü topraklar�nda  
bulundurmaktad�r. Bu bitkilerin  3200 
tanesi (%31) endemiktir  (Önder, 
1997). Türkiye  topraklar�nda bulunan 
endemik bitkilerin pek ço�u (% 60’�) �ç, 
Do�u ve Güney Anadolu bölgelerinde, 
bu bölgeleri yine yo�unluk bak�m�ndan 
Akdeniz Bölgesi takip etmektedir. 
Karadeniz Bölgesinde ise san�lan�n 
aksine en az yo�unlukta (%5), 350 
civar�nda endemik bitki 
bulundurmaktad�r. Neoendemikler (yeni 
olu�mu� ve geli�me a�amas�nda 
olanlar) Türkiye endemiklerinin 
ço�unlu�unu olu�turmakta, bunun yan� 
s�ra paleoendemikler de (2.5 milyon 
y�ldan önceki zamanlarda olu�mu� 
ya�am�� ve günümüzde mevcut olan) 
bitki örtümüzde  çok miktarda 
mevcuttur (Gemici ve ��k, 1992). 
Geofitlerin ihracat� Osmanl�lar zaman�na 
kadar dayanmaktad�r. 

 
 
1950‘den sonras�nda süs bitkileri ile 

ilgili geli�meler do�al çiçek so�anlar� 
konusunda olmu�tur. Geofitlere olan d�� 
taleple, 1970’li y�llarda ba�lam��, 
ihracatç� firmalar o y�llarda bilinçsiz 
toplamalar yapm��lar, do�adaki ilk 
tahribatlar Ege Bölgesi’nde 
görülmü�tür. �lk söküm yasa�� 1973 
y�l�nda Galanthus ihracat�na getirilmi�tir 
(Giray, 2001). 1980 y�l�nda sonra bu 
konuda  Tar�m Bakanl��� deste�i ile 
“Türkiye’nin ekonomik de�er ta��yan 
geofitleri üzerine taksonomik ve 
ekonomik ara�t�rmalar” projesi 
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ba�lam��t�r. Ayr�ca dünya Do�ay� 
Koruma Vakf�n�n (WWF) finansal 
deste�i ve Do�al Hayat� Koruma 
Derne�i ile Founa and Flora 
�nternational (FFI) i�birli�i içinde 
“Türkiye’nin So�anl� Bitkileri Yerli 
Üretim Projesi” yürütülmü�tür (Anonim, 
1996). 1997 y�l�nda Türkiye’nin çiçek 
so�anlar�ndan geliri 2.28 milyon dolar� 
bulmu�tur (Gürsan ve Erkal, 1998 ). 
1983 y�l�nda ihraç edilen bitkiler 65.5 
milyon adedi bulmu�tur. Hollanda 
So�an Yeti�tiricileri Birli�i taraf�ndan 
yay�mlanan Türkiye raporunda, 
Türkiye’den ihraç edilen do�al çiçek 
so�anlar� miktar olarak Çizelge 1’de 
verilmi�tir (Önder, 1997).  

Ülkemizde endemik ve di�er bitkilerin 
kaybolma tehlikesi; barajlar, �ehirle�me 
ve do�al alanlar�n imara aç�lmas� gibi 
sebepler ile birlikte arazi açma, a��r� 
otlatma, yang�n, erozyon, yurtiçi 
kullan�m� ve ihracat vb. sebeplere 
ba�lanabilir. Do�al floram�zdaki tahribat 
ve kay�plar�n engellenmesi ve bilimsel 
ara�t�rmalara kaynak olu�turacak 
materyallerin korunmas� 
gerekmektedir. 
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Çizelge 1. 1989-1990 y�llar�nda ihraç 

edilen do�al so�an ve yumru 
miktarlar� (adet) 

Galanthus spp 30.378.000 
Eranthis sp. 11.023.000 

Anemone spp. 10.278.000 
Leucojum sp. 6.257.000 

Tulip spp. 2.063.000 
Cyclamen spp. 1.409.000 
Frittilaria spp. 490.000 
Stenbergia sp. 365.000 

Lilium spp. 236.000 
Zantedeschia sp. 201.000 
Ornithogalum sp. 50.000 

Di�erleri 448.000 
TOPLAM 64.468.000 

(Önder,1997) 
 

Ülkemizde bitki genetik 
kaynaklar�n� korumak amac�yla, bitkileri 
yerlerinde tespit eden, toplayan ve 
muhafaza eden, bünyesinde gen 

bankas� ve herbaryumu bulunan 
kurulu�umuz, Tar�m ve Köy ��leri 
Bakanl���’na ba�l� Menemen Bitki Gen 
Kaynaklar� Ara�t�rma Enstitüsü‘dür. 
 

Do�al Çiçek So�an� Üretimi 
Do�adan toplanan do�al çiçek 

so�anlar�n�n baz� türlerinde üretim 
generatif ve vejetatif yollarla 
gerçekle�tirilmektedir. Cyclamen ve 
Eranthis  türlerinde tohumdan üretim 
yap�l�rken, Galanthus, Sternbergia, 
Fritillaria, Lilium cinslerinde so�an 
üretim materyali olarak 
kullan�lmaktad�r. Doku kültürü ile 
üretim ara�t�rma a�amas�nda olmakta 
ve pratikte henüz kullan�lamamaktad�r.   
Do�al çiçek so�anlar�n�n ticaretinde 
faaliyet gösteren dört firman�n, Ankara, 
Antalya, Ayd�n, Bal�kesir, Eski�ehir, 
Isparta, �stanbul, �zmir, Karabük, 
Karaman, Kocaeli, Konya, Manisa, 
Mu�la, �anl�urfa ve Yalova illerinde 
üretim alanlar� bulunmaktad�r (Çizelge 
2).  
 

 
1999 y�l�nda üretim alanlar� 

267.4 dekar� bulmu�tur. Belirtilen bu 
üretim alanlar�n�n büyük bir k�sm� 
gerçekte üretime ayr�lmam��t�r. Bu 
alanlar�n ço�u do�adan söküm s�ras�nda 
ana so�anla birlikte sökülmek zorunda 
kalan ve miktar aç�s�ndan ana so�andan 
üç dört misli fazla say�da olan 
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materyalin ihraç boyutuna gelmesi için 
kullan�lan büyütme alanlar�d�r 
(Çak�ro�lu, 2000).  
Çizelge 2. Baz� �llerde Do�al Çiçek 

a) So�an� Üretim Alanlar� (d
�ller A��rl�kl� Üretilen Tür 1998 1999 

Antalya Galanthus 52.0 57.8 
Ankara Cyclamen 2.2 1.0 
Ayd�n Galanthus 2.0 2.0 
Bal�kesir yclamen Leucojum, C 62.2 43.0 
Bursa Cyclame 0.7 0.7 
Eski�ehir Galanthus ve di�er 1.1 2.1 
�stanbul Lilium martagaon 0.8 2.3 
�zmir Cyclamen,Fritillaria 8.2 7.9 
Manisa Leucojum 59.5 49.3 
Mu�la Anemon, Cyclamen  1.0 1.0 
�.Urfa Fritillaria - 55.0 
Isparta Sternbergia lutea 2  .3 8.3 
Karaman Galanthus 6.2 - 
Sakarya Leucojum 35.0 35.0 
Yalova Leucojum - 2.0 
T O P L A  233.2 267.4 M 

(Çak�ro�lu, 2000) 

o�al Çiçek So�anlar� �hracat� 
 

  
D
Do�al çiçek so�anlar� ticari 

öneme sahip olduklar�ndan dolay�, 
güncel bir konu niteli�indendir. 
�hracatlar�, üretim ve ticareti 
yönetmeliklerle belirlenerek, firmalar�n 
söküm ve üretim kontenjanlar� kas�m 
ve aral�k aylar�nda resmi gazetede 
yay�nlanmaktad�r. 2004 y�l�nda ihraç 
edilecek olan do�al çiçek so�anlar�n�n 
ihraç listesi Resmi Gazetede verildi�i 
�ekliyle Çizelge 3’de gösterilmi�tir 
(Anonim, 2003). 2001 y�l�nda Türkiye 
d�� ticaretinde, do�al çiçek so�anlar� 
ihracat�ndan, 3.407.533 Hollanda Florini 
(HLF) gelir sa�lanm��t�r (Anonim, 2002)  

 
Bu türlerden do�ada nesilleri 

tehlike

izelge 4. 1999-2001 Y�llar� Çiçek 

 alt�na girenlerin toplanmalar�na 
miktarca s�n�rlamayla birlikte, üretim ve 
büyütme zorunlulu�u  getirilmi�tir. 
Bunlar Cyclamen hederifolium, 
Galanthus elwesii, Galanthus ikaria, 

Lilium martagon,Lilium ciliatum ikara, 
Lilium candidum Leucajum aestivum, , 
Fritillaria imperialis, türleridir (Anonim, 
2002). �hracat�m�zda seksenli y�llarda 
görünen art��, son y�llarda dü�mü�tür. 
Bu durumu en iyi aç�klayan etkenin, 
yönetmeliklerin devreye girmesiyle 
ihracata getirilen k�s�tlama oldu�u  
görülmektedir. Cyclamen, Galanthusi, 
Lilium, Leucajum, Fritillaria  türlerinin 
d���ndaki di�er türlerin ihracat�nda art�� 
olmu�, firmalar bu türlere 
yönelmi�lerdir. Çiçek so�anlar� ihracat� 
döviz miktarlar� Çizelge 4’de 
verilmektedir (Anonim, 2002). 
 
Ç

So�anlar� �hracat Miktar� 
�HRACAT TUTARI (HLF)*  

B�TK� TÜRÜ 
 199 019 2000 20

Cyclamen cilicium 9 088 93 289 81 833 
Cyclamen coum 93 5 300 45 96 538 000 
Cyclamen hederfolium 673 945 608 977 526 073 
Galanthus elwesii 578 938 574 358 580 112 
Galanthus ikara 176 284 - - 
Galanthus woronowii - 188 119 161 327 
Leucajum aestivum 915 820 690 795 472 789 
Anemone blanda 214 345 220 816 150 870 
Eranthis hyemalis 216 190 277 878 299 815 
Arun italicum 64 567 16 068 21 166 
Arun dioscorides - 172 492 16 573 
Dracunculus vulgaris 65 707 104 381 69 036 
Urginea maritima 3 520 1 928 864 
Scilla bifolia       - - - 
Ornithogalum nuthans - 15 270 9 744 
Grenium tuberosum 28 391 330 282 0 6  64
Fritillaria persica 161 881 180 414 93 500 
Fritillaria imperialis 25 487 - 24 168 
Lilium ciliatum 850 1 062 1 063 
Lilium martagon 2 668 3 3 12 1 258 
Lilium candidum 5  1 2 740 372 56 953 65 659 
Sternbergia lutea 198 159 199 678 98 981 
Calla 392 83 683 57 546 
�r�s tuberosa 15 891 30 936 23 637 
Polyanthus tuberosa 60 368 43 428 27 432 
TOPLAM 4 034 863 4 803 562 3 707 533 

*Hollanda Flori

o�al Çiçek So�anlar� �thalat� 
 
o�an

1998).  

ni 
 
D
Son y�llara kadar do�al çiçek 

s lar� ithal edilmemi�tir. Ülkemizden 
yurtd���na ihraç  edilen türler, küçük 
ambalajlar �eklinde ev ve hobi 
bahçelerinde kullan�lmak üzere, 
mevsimlik çiçek tohumlar� ile birlikte 
ihraç edildikleri görülmektedir. Ayr�ca 
son y�llarda floras� geofitlerce oldukça 
zengin olan ve floradaki tahribat 
giderek artan  Gürcistan’dan Bat� 
Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere 
do�al çiçek so�an� ithal edilmektedir 
(Çak�ro�lu, 2000; Bakt�r ve Beyazo�lu, 



SAMT�M 
 

Nisan  2007 14

andartlar� ve Fiyatlar� 
 
taraf�n  

�an� 
minimum çevre  uzunlu�u. 

 Çev. 
lu�u 

Do�al Çiçek So�anlar� 
St
Do�al çiçek so�anlar�nda TSE 
dan belirlenmi� bir standart

yoktur. Ancak firmalar�n ihraç ettikleri 
türlerde, materyalin ihraç edilmesine 
izin verilen büyüklük, so�an standard�n� 
olu�turmaktad�r (Çizelge 5).  
 
Çizelge 5. �hraç edilen çiçek so

TÜRLER Min. Çev. 
Uzunlu�u TÜRLER Min.

Uzun
Anemone blanda 4 Galanthus ikara 4 

Arun italicum 6 Grenium m  tuberosu 5 

Cyclamen cilicium m 8 Leucojum aestivu 7.5 

Cyclamen coum 8 Lilium ciliatum 10/+ 

Cyclamen hederfolium 10 10/Lilium martagon + 

Dracunculus vulgaris 10 Scilla bifolia 4 

Eranthis hyemalis 3.5 Sternbergia lutea 6 

Fritillaria imperialis 18/ s + Ornithogalum nutan 7 

Fritillaria persica 10/ 20 + Urginea maritima 

Galanthus elwesii 4   

 
Çiçek so� �nda çevre 

zunlu�u artt�kça fiyatlar� 
yüksel

’u

slerin 
ihracat miktarlar�, de�erleri 

anlar
u

mektedir. �hraç fiyatlar�nda 
y�llara göre farkl�l�klar olmas�na 
ra�men, Leucojum n 1996 y�l�nda ihraç 
miktar� artm��, fakat fiyatlarda 
dü�meler olmu�tur. �hracatta ilk be� 
s�rada bulunan cinslerin 1994-1996 
y�llar� ihracat miktarlar�, de�erleri ve 
so�anlar�n birim fiyatlar� Çizelge 6’de 
verilmektedir (Çak�ro�lu, 2000).  
 
Çizelge 6. �hracatta önemli cin

ve so�an fiyatlar�  
1996 

C�NS M
HFL/adet 

�KTAR 
adet 

DE�ER*100
0 HLF 

F�YAT 

Galanthus 7 000 000 7 0.11 87 
Cy  clamen 1 659 000 691 0.42 
Leucojum 19169 4 66 509 0.02 
Eranthis  7 923 900 378 0.05 
Anemone 9 092 900 218 0.02 

Kaynak: TÜ lor Çak�ro�lu

Geofitlerin do�al olarak 
bulund
“söküc

GEM. Hol. F ini ( , 2000) 
 

Do�al Çiçek So�an� Pazarlama 

u�u bölgedeki yöre insan�  
üler” olarak adland�r�lmakta, 

sökücüler taraf�ndan toplanan çiçek 
so�anlar� “köy toplay�c�lar”na 
verilmektedir. Bu ki�iler genellikle 
göçebe olmakta, yerle�ik düzende olan 

sökücüler ise geçimlerini hayvanc�l�k, 
orman ürünleri ve geofitlerden elde 
etmektedirler. Sökücüler hayvanlar�n� 
otlat�rken bir yandan da so�an 
sökmekte veya özellikle so�an 
toplamaya ç�kmaktad�rlar. 

 

 
Bir sökücü, Galanthus için örnek 

verecek olursak günde 10-20 kg so�an 
toplay

KÖY RI 

M  

�ekil 1. Çiçek so�an azarlama kanallar� 

abilmektedir. Çiçek so�anlar� 
sökücülerden “mahalli toplay�c�lar” 
taraf�ndan sat�n al�narak “bölge 
temsilcilerine” verilmektedir. Bölge 
temsilcileri so�anlar� yönetmeliklere 
uygun olarak ön depoya getirmekte, 
burada gerekli i�lemlerin ard�ndan, çe�it 
men�ei kay�tlar� tutulmaktad�r. Çiçek 
so�anlar�ndan, firmalar�n kontenjanlar� 
kadar� firmaya teslim edilmekte ve 
firma taraf�ndan ana depoya 
getirilmektedir (�ekil 1). Firmalar�n 
kendi depolar� olan ana depoda, gerekli 
haz�rl�klar� yap�lan so�anlar ihraç 
edilmektedirler. Türkiye’de çiçek so�an� 
ihracat� yapan 4 firma bulunmaktad�r. 
Bu firmalar Marla (Marmara böl.), 
Yasemin (Ege Böl.), Bilgin (Karadeniz 
böl.) ve Tezel (Akdeniz böl.) 
firmalar�d�r. Çiçek so�anlar� firmaya dek 
kilo ile al�nmakta ve ödemeler pe�in 
yap�lmaktad�r. Çiçek so�anlar�nda fiyat� 
her y�l firmalar belirlemektedir.  

SÖKÜCÜLER 
 

 TOPLAYICILA
 

AHALL� TOPLAYICILAR
 

BÖLGE TEMS�LC�LER� 
 

ÖN DEPO 
 

F�RMALAR 
� p
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Pazarlama kanallar�nda her 
a�am

ÖNER�LER 
de�erlendirilmesi 

yakla�

günkü 
popula

ada so�anlardaki su kayb�ndan 
dolay� olu�an fire ve kar oranlar�, bir 
alt kademeye yans�t�lmaktad�r. 
So�anlar firmalarca kilo ile 
al�nmakta di�er ülkelere tane ile 
sat�lmaktad�r (Ergun ve ark.,1997). 
 

Do�an�n 
�m�yla ba�layan geofitlerin 

sökülerek ihraç edilmesi, y�llar�n 
ilerlemesiyle ve geli�en çevre bilinciyle 
birlikte do�an�n tahrip oldu�u 
gerçe�iyle kendini göstermi�tir. Ço�u 
geofitin t�bbi bitki özelli�i ta��mas�, süs 
bitkileri sektörünün yan� s�ra sa�l�k 
sektörü için de bu bitkileri önemli 
k�lmaktad�r. T�bbi ilaçlar�n yap�lar�nda 
olan do�adaki yabani türler, t�bba olan 
katk�n�n en basit göstergesidir. Ayr�ca 
bu bitkiler aromatik ve boya bitkiler 
olarak da kullan�lmaktad�rlar.   

Geofitlerin bu 
syonlar�n�n ve yay�l�� alanlar�n�n 

tespit edilmesi gerekmektedir. Do�a 
turlar�, do�a turizminde faaliyet 
gösteren kimi turizm firmalar�nda, 
özellikle yabanc�lar taraf�ndan çiçek 
so�an� toplanmas�n� kontrol 
edemedikleri bilinmektedir. Yurtd���nda 
çiçek severlerin geofitlere kolayca ve 
belki de tüketiciyi zorlamayan fiyatlarla 
ula�abildikleri halde, yurtiçinde 
geofitlerin ev bahçelerine gelememi� 
olmas�n�n sebebi, hala do�an�n 
tahribat�n� önlemeye çabal�yor olmam�z  
olabilir. Üretimin artmas� ile birlikte 
yap�lacak tan�t�m çal��malar� tüketimi 
de artt�racakt�r. Bu sayede ileride 
geofitlerin ülkemizde de süs bitkisi 
olarak kullan�m�n�n artmas� mümkün 
olabilecektir. Çevre bilinci ta��yan 
insanlar�n sökülen so�anlar� sat�n almak 
istememeleri de üretimi 
gerektirmektedir. Toplumlarda çiçek  
kültürünün geli�mesi, refah seviyesinin 
artmas� ve kültür düzeyinin 
yükselmesiyle do�ru orant�l� olmaktad�r. 
Sivil toplum örgütleri topluma çevre 
bilincini yayma çal��malar� 
yapmaktad�rlar. Gönüllü kurulu�lardan 

olan Do�al Hayat� Koruma Derne�i, 
üretim projeleri ba�latm�� olup, bu konu 
ile ilgili bilgi al��veri�inde bulunmak için 
toplant�lar düzenlemekte ve ihracatç� 
firmalarla birlikte yeti�tirme çal��malar� 
yapmaktad�rlar (Anonim, 1998). 
Bununla birlikte do�adan toplamalara 
kar��, özellikle k�rsaldaki insanlara da 
çevre bilincini yerle�tirmek önemlidir. 

 

 
 

eofitlerin kendi do�al alanlar�n�n 
d���nd

G
a üretimleri zordur. Do�al çiçek 

so�anlar� üretim çal��malar�nda verim 
de�erlerine bakt���m�zda, çal��malarda 
ekilen so�ana yak�n miktarda irile�mi� 
so�an elde edilmekte, fakat ekilen 
so�an kadar so�an elde edilemedi�i 
görülmektedir (Anonim, 2000). Do�al 
çiçek so�an� üretiminde, dekara al�nan 
verim nedeniyle çok karl� olmamakla, 
ancak ba�ka ürün yeti�medi�i alanlarda 
üretim yap�labilir. Bu üretimden elde 
edilecek gelir, gelir kaynaklar� s�n�rl� 
olan aileler için cazip olabilir.  Do�an�n 
korunmas� amac�yla, do�al so�anl� 
bitkileri botanik bahçeler kurarak halka 
tan�tmak da yararl� bir yakla��m olabilir. 
Do�ada h�zla tahrip olan türlerdeki 
kültüre alma çal��malar�, çiftçi 
�artlar�nda de�erlendirilmelidir. Do�al 
çiçek so�anlar�n�n, generatif ve 
vegetatif yöntemlerin yan� s�ra doku 
kültürü gibi yüksek teknolojilerle üretim 
çal��malar�nda artt�r�lmas� 
gerekmektedir. Teknik bilgi düzeyi 
yüksek elemanlar ve eleman e�itimi 
konular�n�n üzerinde durulmal�d�r. 
Böylelikle ihracat�n k�s�tland�r�lmas� 
kalkacak ve yurt d���nda kültür 
so�an�na ve geofitlere talepleri de 
gözönüne al�nd���nda, d�� sat�m artacak 
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izce toplanan 
çiçek 

y

Kaynaklar 
. Resmi Gazete. 28 Ekim 

Asm Biyolojik 

Ars mik 

Ars 1998. Türkiye’de Do�al 

ve ülke ekonomisine katk�s� büyük 
olacakt�r. Ayn� zamanda do�adan 
söküm yapan sökücülerden firmalarda 
çal��an elemanlara kadar geni� bir 
yelpazede çal��an say�s� artarak i� 
imkanlar� do�acakt�r.    

Do�adan bilinçs
so�anlar�, do�adan kaybolma 

tehlikesi ile kar�� kar��ya kalmaktad�r. 
Bitki türlerinin 1/5’ini kaybetmek üzere 
olan Türkiye, bu konuda dünyada 
ABD’den sonra yer almaktad�r (Uysal, 
2004).  �ehirle�me, orman yang�nlar�, 
barajlar v.b alt yap� çal��malar�, do�al 
alanlar�n imara aç�lmas�, yang�nlar, 
erozyon, batakl�k alanlar�n�n �slah�, 
amatör botanikçiler, izinsiz topla �c�lar, 
fabrikalardan ç�kan zehirli gazlar gibi 
pek çok etken, do�al çiçek so�anlar�n�n 
azalmas�na ve yok olmas�na neden 
olmaktad�rlar. Geofitlerin korunma 
konusunda, onlar için tehdit olu�turan 
faktörleri ve nas�l tahrip olduklar�na dair 
saptamalar�n dikkatle üzerinde 
durulmal�d�r. Ülkemiz topraklar�nda 8 
endemik bitki türünün tamamen yok 
oldu�u, 46 bitki türünün ise a��r� 
derecede tehlike alt�nda oldu�u 
bilinmektedir (Arslan, 1992). 
�ehirle�me ve sanayi tehdidi, a��r� 
sökümler, do�adaki bozulan dengede 
yok olan bitki türlerini, tan�mak, 
üretmek ve gen kayna�� olarak 
korumak gerekmektedir.       
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SEBZE �HRACATINDA SAMSUN 
�L�N�N POTANS�YEL� VE 

PAZARLAMA YAKLA�IMLARI 

Burhan HEK�MO�LU Mustafa ALTINDE�ER 

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
Strateji Geli�tirme Birimi 
 
1. Giri� 
Meyve ve sebze üretiminde 

Dünya’daki yerimiz, pazarlama 
konusunda önemli bir faktördür. 
Türkiye 1997–2001 y�llar� 
ortalamalar�na göre toplam meyve 
üretiminde Dünya’da onuncu, sebze 
üretiminde dördüncü durumdad�r. Ayn� 
y�llar aras�nda ki�i ba��na dü�en 
ortalama verimlere bak�ld���nda 
ortalama 157 kg/y�l ile meyvede 
be�inci, ortalama 338 kg/y�l ile sebzede 
birinci s�radad�r.  

Ancak ihracat rakamlar� aç�s�ndan 
durum farkl�d�r. Meyve ve sebze ihracat� 
gelirleri s�ralamas�nda toplam ihracat 
gelirlerimizin %5-6’s�n� olu�turmaktad�r. 
F�nd�k hariç tutuldu�unda bu oran % 
2’ye inmektedir. Samsun Bölgesinde 
sebze üretimi oldukça fazla olmas�na 
ra�men bu alanda iç tüketim ve 
bölgemizde sebze üretimine yönelik 
g�da sanayi geli�medikçe ve ihracat�m�z 
artmad�kça, sebze üretiminde arz yönlü 
politikalardan ziyade talep yönlü 
politikalar�n daha önemli oldu�u 
görülmelidir. 

Gerek tar�ma dayal� g�da sanayi 
için gerekse ihracat için öncelikli olarak 
bugün ülke ve Dünya piyasalar�na daha 
fazla istenilen standartta sebze ihrac� 
yap�lamad��� sürece, sebze 
üreticilerimizin iyi fiyat bulup karl� bir 
üretim yapmalar� mümkün de�ildir. 

Pazarlama konusunda 
bölgemizde çiftçi birlikleri, 
kooperatifler ve haller ile ve de 
tar�msal sanayi ile tek ba��na 
çözüme gidilmesi mümkün de�ildir. 
Ancak toprak kanunu, veraset 
kanunlar�, dengeli kalk�nma modelleri, 
tar�m d��� i� imkânlar�n�n artt�r�lmas�, 

fazla nüfusun tar�mdan çekilmesi, 
i�letme büyüklü�ünün artt�r�lmas� gibi 
konularda prati�e dönük çal��malar 
gereklidir. 

Bütün bunlara ra�men bu süreç 
içerisinde talep piyasas�n�n iyice 
ara�t�r�larak istenilen özelliklerde ürünü 
ihracata haz�rlamak ve tar�ma dayal� 
sanayiyi te�vik etmek öncelikli tedbirler 
aras�ndad�r. 

Ülkemizde giderek artan sebze 
üretiminin ekonomiye istenilen düzeyde 
katk� yapabilmesi için arz-talep 
dengesini kuracak �ekilde, pazarlar�n 
hatta alternatifli pazarlar�n bulunmas� 
gerekmektedir. Aksi halde artan üretim, 
dü�ük fiyat ve s�n�rl� tüketim nedeniyle 
üreticinin, ülke ve bölge ekonomisinin 
zarar görmesi sonucunu do�urmaktad�r. 
Artan üretim miktar�yla ve geni�leyen 
ula��m olanaklar�yla Samsun Bölgesinin 
d�� pazarlara daha büyük oranda sebze 
ürünü sunabilme �ans� bulunmaktad�r. 

 

 
 
2. Sebze Sektörü Ticaretinde 

Genel Durum 
Sebze üretiminde ürün 

planlamas�n�n olmay���ndan dolay� 
y�llar aras�nda üretim miktar�ndaki 
büyük dalgalanmalar görülmektedir. 

Pazar iste�inin her dönem 
kar��lanabilmesi için üretimi her 
mevsime yayarak, y�l�n her ay�nda 
pazara mal arz etme imkan� 
sa�lanmal�d�r. Türkiye ya�-meyve sebze 
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ihracat�nda pazar konumundaki 
ülkelere, di�er ihracatç� olan ülkelerden 
daha uzak de�ildir. Büyük 
sermayenin ya da uluslar aras� 
sermayenin, Türkiye’de ve bölgemiz 
tar�m sektöründe yat�r�m yapmalar� 
özendirilmelidir. Tar�msal te�viklerin 
verilmesinde pazarlama �irketleri 
ihmal edilmemelidir. D�� ticaret 
�irketleri desteklenmelidir. Pazar 
konumunda olan ülkelerin d�� 
ticaret politikalar� ve istekleri yak�n 
izlenmelidir. Dünya Ticaret Örgütü ve 
Avrupa Birli�i gibi uluslar aras� 
kurulu�larla ve Rusya Federasyonu 
ile yap�lan anla�malar�n, meyve-
sebze sektörünü nas�l etkileyece�i 
konusunda ilgili kesimler 
bilgilendirilmelidir. Türkiye’de tar�m 
ürünleri içinde ya� meyve ve sebze 
toptanc� hallerinde 
pazarlanmaktad�r. Geni� pazarlama 
a��na, yeterli sermayeye ve bilgi 
birikimine sahip yabanc� firmalar�n 
ülkemizde yat�r�m yapmalar� ya da 
yerli firmalarla ortakl�klar tesis 
etmeleri te�vik edilmelidir. 

Üreticiye pazar ve fiyat garantisi 
sa�lanmas�, sanayicinin hammadde 
talebinin kar��lanmas�n� sa�layan 
sözle�meli tar�m sisteminin 
uygulanmas�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 
süreci h�zland�r�lmal�d�r. 

 
3-Samsun Bölgesi Sebze 

Sektörü Ticaretinde Durum 
Samsun bölgesinde depolama ve 

pazarlama �artlar�n�n yetersiz oldu�u 
bilinmektedir. Özellikle hasat sonras� 
ürünlerin muhafazas�, paketleme 
tesislerinin ve so�uk hava depolar�n�n 
kurulmas� kay�plar� azaltacakt�r.  

Samsun bölgesinde sebzelerin 
ambalajlanmas� ve i�lenmesi ile kolay 
ta��n�r hale getirilmesi iç ve d�� 
pazarlama için çok avantaj say�lacakt�r. 
Samsun bölgesinde pazarlama i�ini 
yapacak güçlü ve güvenilir 
organizasyonlar�n olu�umu te�vik 
edilmelidir. Samsunda sebzede bölge 
ekolojisine ve pazar�n isteklerine uygun 

tür ve çe�itlerde standart üretim deseni 
olu�turulmaya ba�lanm��t�r. Samsun 
bölgesinde ürünlerin üretim ve 
pazarlanmas�nda birlik tipi örgütlenme 
olu�maya ba�lam��t�r. Özellikle d�� 
pazarda tüketici taleplerinin i�lenmi� 
ürünlere kaymas� ve bu ürünlerin katma 
de�erinin yüksek olmas�, tar�msal 
sanayinin Samsunda h�zla geli�mesini 
zorunlu k�lmaktad�r. Samsun 
bölgesinde fiyat istikrar�n�n sa�lanmas�, 
al�m sat�mlar�n organize edilmesi ve 
kalite isteklerinin belirlenmesi için 
fuarlar gibi büyük organizasyonlara 
ihtiyaç vard�r. Avrupa ülkelerinde ve 
Rusya Federasyonunda Eurepgap gibi 
protokollerin gere�inin aranmas� 
Samsun bölgesinde ihracata yönelik 
faaliyet gösteren bilinçli 
üreticilerimize pazar avantaj� 
sunacakt�r. Samsun bölgesinde hedef 
pazarlar ve öncelikli ürünler 
belirlenmelidir. D�� pazarlarda 
bölgemizin pay� att�r�lmal� ve ürün 
çe�itlili�ine gidilmelidir. 
 

 
 

4- Ya� Sebzede �hracat�m�z 
2003 y�l�nda Türkiye’nin sebze 

ihracat� 139.000.000 milyon dolar 
civar�nda gerçekle�mi�tir.  

Çin’in ise dünya sebze üretiminde 
en büyük paya sahip oldu�u görülmekle 
beraber ancak kendine yeten ülke 
durumundad�r. Dünyada 1990 y�l�nda 
ticarete konu olan meyve-sebzenin 
de�eri yakla��k 51 milyar dolarken, 
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2001 y�l�nda bu rakam yakla��k 70 
milyar dolara ula�m��t�r. Yakla��k yüzde 
40 oran�nda bir art�� söz konusudur. Bu 
rakamlardan anla��laca�� üzere, meyve-
sebze üretimi ve ticareti, tah�l üretimi 
ve ticaretinden çok daha h�zl� biçimde 
artmaktad�r. D�� ticaret Müste�arl��� 
verilerine göre 2005 y�l�nda 
Türkiye’nin ya� meyve sebze 
ihracat� 924.611.000 dolar ve 
meyve sebze mamulleri ihracat� 
785.929.000 dolar olmu�tur.  

2006 Ocak-Kas�m aylar� aras� ya� 
meyve sebze ihracat� 978.540.000 
dolar ve meyve sebze mamulleri 
ihracat� 730.755.000 dolar 
olmu�tur. 

 
5-Samsun Bölgesinde Sebze 

Pazarlama  
Samsun bölgemizde üretilen 

sebzelerin pazarlanmas� ihracatç�lar�n 
yan�nda özellikle, komisyoncular veya 
tüccarlar arac�l���yla yap�lmaktad�r. 
Ayr�ca do�rudan tüketicilere ve 
manavlara da sat��lar yap�lmaktad�r. 

Samsunda yava� yava� geli�en 
sebze ürünleri i�leme sanayisiyle 
sebzeler; dondurulmu� ürün, salça, 
konserve gibi i�lenmi� ürün olarak 
pazarlama a�� içerisine girmeye 
ba�lam��t�r. Samsun bölgemizde 
üretimin ekonomik olmas� ve 
pazarlamay� kolayla�t�rmas� için; ürün 
arz periyodu ve ürün kalitesi iki 
önemli noktad�r. Bu konulara daha fazla 
dikkat edilmelidir. 

Samsun bölgemizde sebze 
üretimde verim ve kalitenin 
artt�r�lmas� kadar üretilen ürünlerin 
sa�l�kl� ve talep do�rultusunda 
pazarlanmas� da zorunludur.  

Tar�m ürünleri ihracat�m�z�n 
yakla��k %60’n�n AB’ye ve Rusya 
Federasyonuna yap�ld��� ve bitki sa�l��� 
konusundaki düzenlemelerde dikkate 
al�nd���nda, bölgemizde pazarlama 
sistemlerinin geli�tirilmesine yönelik 
politikalar önem kazanmaktad�r. Ayr�ca 
ülkenin ve dolay�s�yla Samsun yerelinin 
geli�mesinde büyük öneme sahip olan 
d�� ticaretin en önemli aya�� 

ihracatt�r. �hracatç� birliklerinin daha 
çok ba�ar�l� olmalar� için AB mevzuat� ile 
çeli�en mevzuat AB normlar�na 
uyarlanmal�d�r. Samsun ilinde d�� 
pazardaki çe�it ve talep 
de�i�iklikleri ihracatç� birliklerince 
belirlenip, üretim deseninin 
yönlendirilmesi faydal� olacakt�r. 
Ayr�ca Samsunda AB’ye uyum 
çerçevesinde ç�kan ve ya� meyve-sebze 
ihracat�nda �yi Tar�m Uygulamalar�, 
HACCP, Kalite Yönetim Sistemleri 
hakk�nda bilgilendirme çal��malar� 
büyük bir a�ama kazanm��t�r. TR831 
Samsun ilinden Almanya, Hollanda, 
Rusya Federasyonu ba�ta olmak üzere 
bir çok ülkeye az da olsa sebze ihracat� 
yap�lmaktad�r. Bafra ve Çar�amba 
ovalar�m�zda küresel pazar�n isteklerine 
uygun, istenilen standartta ve 
ambalajda kaliteli ürünleri üretici ve 
ihracatç� bilinci olu�maya ba�lam��t�r. 

 

 
 
Türkiye’nin ve Samsun ilinin en 

önemli ovalar�ndan olan Bafra ve 
Çar�amba ovalar�ndan (ula��m 
bak�m�ndan di�er sebze üretim 
ovalar�na göre daha avantajl�) Rusya 
Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerinin 
sebze ihtiyac� kar��lanabilir. Uluslar 
aras� Samsun hava liman�na kargo 
servisi ve ya� meyve sebze için so�uk 
hava deposu kurulmas� çal��malar� 
ba�lam��t�r. Türkiye’nin dördüncü büyük 
liman� olan Samsun liman� ihracat için 
modernize edilip daha rantabl 
olabilmesi için özelle�tirilme çal��mas� 
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ba�lat�lm��t�r. Bu kadar büyük sebze 
potansiyeline sahip ilimize yerli ve 
yabanc� sebze ihracatç�lar� davet edip 
ürünlerin potansiyel tan�t�m� yap�lmaya 
ba�lanm��t�r. 

6-Samsun �linde AB ve Rusya 
Federasyonu �çin Stratejik 
Öneme Sahip Sebzeler 

 Samsun �linde Brokkoli, 
Enginar, Karnabahar, Biber, 
Domates, P�rasa,  Brüksel Lahanas�, 
K�rm�z� Lahana gibi Sebzeler 
üretilmektedir. Ve Samsun ili bu 
sebzeler için daha Fazla Üretim 
Potansiyeline Sahiptir. Pazar bulundu�u 
takdirde bu ürünlerin çok daha fazla 
üretilmesi mümkündür. 
 

7-AB ve Rusya Federasyonu 
�çin Samsun �li Sebze 
��leyici Ve Pazarlay�c�lar�n 
Dikkat Etmesi  Gereken 
Önemli Kriterler  

1- AB’nin ya�l� nüfusu daha GAP 
sertifikal� sebze ürünlerini talep etmekte 
ve mümkünse organik ürün olmas�n� 
istiyorlar. 
2-AB ve Rusya Federasyonu küçük aile 
yap�s�na sahip olduklar� için küçük 
ambalajda sebze ürünlerini istiyorlar. 
Sebzeyi kilo ile alm�yor, 350- 500 
graml�k paketlerde istiyorlar. 
3- AB ülkeleri sebze tüketicileri salk�m 
domatesi tercih ediyor. Taze olup 
olmad���n� salk�m�na bakarak karar 
veriyorlar. Rusya Federasyonu sebze 
tüketicileri iri domatesi tercih ediyorlar. 

 

4- Do�u Avrupa`da hal uygulamas� 
yayg�nl���n� korurken, Bat�`da haller 
kalk�yor. Ya� meyve ve sebze süper 
marketlerden al�n�yor. Sebze ihracatç�s� 
Do�u Avrupa’ya ihraç ederken hallerle, 
Bat� Avrupa’ya ihraç yaparken 
marketlerle çal��mak zorundad�r. 
5- AB ve Rusya Federasyonunda 
tüketicilerin do�ranm��, paketlenmi� ve 
i�lenmi� ürünlere talepleri art�yor. 
6-Ekonomik geli�mi�lik düzeyine uygun 
olarak Bat� Avrupa tüketicisi ürünün 
fiyat�ndan çok kalitesine, güvenilirli�ine 
dikkat ediyor.  
7- Bütün Avrupa`da Akdeniz tipi 
beslenme modeli yayg�nla��yor. Bununla 
birlikte Ya� meyve ve sebze tüketimi 
h�zla art�yor. 
8- AB ve Rusya Federasyonunda Süper 
marketler pazara egemen oldu�u için 
üründe süreklilik istiyor. Alaca�� ürünün 
sürekli ve istikrarl� temin edilmesine 
dikkat ediyorlar.  
9- Türkiye de ve özellikle Samsun �linde 
ya� meyve ve sebze sektörünün 
kendisini tan�tma ve anlatma sorunu 
var. Sektörün sorunlar�n� dile getirecek 
lobi yapacak bir olu�um eksikli�i 
ya�an�yor. Bu konuda Samsun 
bölgemizde www.sebzepazarlama.com 
ba�ta olmak üzere Karadeniz 
ihracatç�lar birli�i, Antalya Ya� Meyve 
Sebze �hracatç�lar� Birli�i, Antalya 
ihracatç� birlikleri, Ege Ya� Meyve Sebze 
�hracatç�lar� Birli�i önemli görev 
yapmaktad�rlar. 

 
9-Kaynaklar 

TR83 Samsun Alt Bölge Tar�m Master 
Plan-2006. B. Hekimo�lu, M. 
Alt�nde�er, N. Korkmaz 

9. Kalk�nma Plan�-Ankara 2006 Samsun 
Bölge (TR83) Tar�m�n�n Sektörel 
Sorunlar� ve Çözüm Önerileri 2006- 
B.Hekimo�lu, M.Alt�nde�er 

AB Ortak Tar�m Politikalar� Ve DTÖ 
Kararlar�- Bunlar�n Ülke Ve Bölge 
Tar�m�na Etkileri-2006. B. 
Hekimo�lu, M. Alt�nde�er 

Akdeniz �hracatç�lar Birli�i- Antalya 

Nisan  2007 20



SAMT�M 

Nisan 200721

SAMSUN �L�NDE SI�IR 
BES�C�L��� VE PROBLEMLER� 

 
Ahmet YULAFCI 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 

 
  1. Giri� 

 Sa�l�kl� ve dengeli beslenmenin 
en önemli �artlar�ndan biri, ki�i ba��na 
tüketilmesi gereken günlük proteinin 
%40-50’sinin hayvansal kaynakl� 
proteinlerden kar��lanmas�d�r. Et önemli 
bir hayvansal protein kayna�� olup 
büyüme, geli�me ve fizyolojik 
fonksiyonlar�n yerine getirilmesinde 
gerekli olan bir çok bile�eni içeren 
komple bir g�dad�r (Anonim, 2004). 
Türkiye’de et tüketimi geli�mi� ülkelere 
göre oldukça dü�üktür. Ki�i ba��na 
tüketilen s���r eti miktar� ABD’de 44 kg, 
AB ülkelerinde yakla��k 25 kg iken 
Türkiye’de 9,5 kg’d�r (Anonim, 2002).  
 S���r, dünya süt üretiminin 
neredeyse tamam�n� (%86,3-%89,5), 
et üretiminin de yakla��k %25’ini tek 
ba��na sa�lamaktad�r. Türkiye’de de 
s���r sadece süt üretimi de�il, et üretimi 
için de oldukça önemli, hatta 
vazgeçilmez kabul edilmelidir. 
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk y�llar�ndan 
itibaren s���rc�l�k önemli bir üretim kolu 
olarak alg�lanm�� ve hemen her zaman 
di�er hayvansal üretim kollar�na göre 
daha fazla ilgi görmü�tür. Öyle ki, 
özellikle son y�llarda, hayvanc�l�k 
denildi�inde hemen her zaman s���r 
yeti�tiricili�i anla��l�r hale gelmi�tir 
(Anonim, 2007). 
 Besicilik; kasapl�k hayvanlarda et 
ve ya� miktar�n�n art�r�lmas� ve et 
kalitesinin yükseltilmesi yan�nda, çe�itli 
hayvan yemlerinin ve endüstri 
kal�nt�lar�n�n daha iyi bir biçimde 
de�erlendirilmesine olanak sa�lamas� 
bak�m�ndan büyük önem ta��yan, ayn� 
zamanda yeni istihdam yaratmak 
suretiyle ekonomiye büyük ölçüde 
katk�da bulunan bir i�letme koludur 
(Çiçek ve Sakarya, 2003). 
 Hayvansal üretimde verimi 
belirleyen 2 temel unsurdan birisi 

hayvanlar�n genetik de�eri, di�eri ise 
hayvan�n içinde bulundu�u çevredir. 
Yüksek verime ula�mak için hayvanlar�n 
genetik olarak yüksek verim düzeyine 
sahip olmas� yan�nda, hayvan�n sahip 
oldu�u genetik potansiyelin verime 
dönü�mesine imkan sa�layacak 
özellikte çevreye de sahip olunmas� 
gerekir. Ülkemizde her iki unsur 
aç�s�ndan da sorun ya�anmaktad�r. 
Ülkemiz hayvanc�l�k i�letmelerinin 
büyük ço�unlu�u küçük aile i�letmeleri 
yap�s�ndad�r. ��letmelerimizin 
%67,85'inde 1-9, %2-3'ünde 20-100 
aras�nda büyükba� hayvan varl��� 
bulunmaktad�r. Bu verilerden 
anla��laca�� üzere ülkemizde 
i�letmelerimizin ekonomik anlamda 
yeti�tiricilik yapmalar� mümkün de�ildir 
(Anonim, 2003). 
 

 
 Türkiye’de etçi s���r �rklar� 
yeterince bulunmamakta; et üretimi 
mecburi kesimlerin yan� s�ra süt 
s���rc�l��� yeti�tiricili�inde ihtiyaç fazlas� 
erkek ve di�ilerin kesilmesiyle 
sa�lanmaktad�r. S���r besisi konusunda 
uzmanla�m�� i�letme say�s� oldukça 
s�n�rl�d�r. Besiye al�nacak s���rlar�n 
fiyatlar�n�n oldukça yüksek ve temininin 
de güç olmas� ile besinin göreceli olarak 
pahal� olan karma yeme dayal� 
yap�lmas� besicili�in önemli 
sorunlar�ndand�r (Anonim, 2006). 
 Bu çal��mada 2002 y�l�nda 
Samsun’un Terme, Çar�amba ve Bafra 
ilçelerinde besicilik faaliyeti yapan 12 
i�letme ile anket yap�lm��, i�letmelerin 
yap�s� ve kar��la�t�klar� problemler 
incelenmi�tir. 
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 2. Ara�t�rma Bulgular� 
 Ara�t�rma alan�nda besicilik 
faaliyeti ile u�ra�an i�letmelerde 
ortalama besi hayvan� say�s� 19 adettir. 
Ortalama besi süresi ise 5,75 ayd�r. 
Besi süresinin uzunlu�unda Kurban 
Bayram�n�n tarihi ve hayvan�n görünü�ü 
etkili olmaktad�r. Besi y�lda 2 dönem 
olarak yap�lmaktad�r. Efil ve ark (1999), 
Karadeniz Bölgesinde besicili�in yayg�n 
olarak yap�ld��� yörelerde besi süresinin 
hayvanlar�n geli�me durumuna ba�l� 
olarak 6-10 ay aras�nda de�i�mekte 
oldu�unu kaydetmektedirler. Besi 
yap�lan ah�rlar�n kapasitesi 38 ba�t�r. 
Ah�rlarda doluluk oran� ortalama %50 
düzeyindedir. Besicilik tesislerinin 
i�letmelerde kaplad��� ortalama alan ise 
272 m2’dir. Hayvanlar y�lda 6,4 ay 
meraya ç�kar�lmaktad�r. 

  Besiye al�nan hayvanlar�n %27’si 
üreticinin kendi i�letmesinden 
sa�lanmakta, geriye kalan k�s�m ise 
i�letme d���ndan temin edilmektedir. 
Hayvanlar�n besiye al�nma ya�� 
ortalama 1,3’tür. Daha küçük ya�larda 
besiye al�nmama nedenleri olarak; 
küçük ya�taki hayvanlar�n bak�m�n daha 
zor olmas�, ölüm oran�n�n daha fazla 
olmas� ve hayvanlar�n daha iyi fiyat 
bulmas� bak�m�ndan besi sonunun 
Kurban Bayram�na denk getirilmesi 
gösterilmi�tir (Dini aç�dan kurban 
edilecek s���r�n en az 2 ya��nda olmas� 
gerekir). Efil ve ark (1999), Karadeniz 
Bölgesinde besicili�in yayg�n oldu�u 
yerlerde 10-18 ayl�k hayvanlar�n besiye 
al�nd���n� belirtmektedirler. 
 Besi hayvan� al�m�nda 
hayvanlar�n fiyat�n� etkileyen en önemli 
faktör hayvan�n a��rl��� olup bunu 
s�ras�yla cinsiyet, ya�, �rk, görünü� ve 
sat�n alman�n yap�ld��� dönem takip 
etmektedir. 
 Besi sonundaki sat�� fiyat�n� 
etkileyen faktörler içinde de yine en 
ba�ta a��rl�k gelmekte olup onu 
s�ras�yla cinsiyet, görünü�, �rk ve 
ya� takip etmektedir. 
 Besiye al�nan hayvanlarda besi 
ba�lang�c�ndaki ortalama canl� a��rl�k 

157 kg iken bu a��rl�k besi sonunda 240 
kg’a ula�maktad�r ki bu da %53’lük bir 
art��a tekabül etmektedir. Bu canl� 
a��rl�k ise yakla��k 163 kg karkas 
a��rl��a denk gelmektedir. Bu karkas 
a��rl�k 186 kg olan Türkiye 
ortalamas�n�n ve hayvanc�l��� geli�mi� 
ülkelerdeki 250 kg ortalama karkas 
a��rl���n alt�ndad�r (Gürbüz, 2001). 
Ceyhan ve ark. (2000), Vezirköprü 
ilçesi tar�m i�letmelerinde hayvan 
ba��na ortalama 157 kg karkas et elde 
edildi�ini tespit etmi�lerdir. Besiye 
al�nan hayvan �rklar� içerisinde birinci 
s�ray� Holstein melezleri almakta olup 
(%45) onu s�ras�yla Simmental (%30) 
ve Jersey (%18) melezleri takip 
etmektedir. Yerli �rklar ise son s�rada 
yer almaktad�r (%7). Yabanc� men�eli 
�rklar, et tutma kabiliyetlerinin daha 
fazla olmas�ndan dolay� tercih 
edilmektedir. 
 Besicilik yapan i�letmelerin 
%14,3’lük k�sm� kredi kullanmakta 
di�erleri ise kullanmamaktad�r. Bunda 
kredi faizlerinin yüksek olu�u etkilidir.  
 Besicilikte kar��la��lan en önemli 
sorun; yem fiyatlar�d�r (%64). Bu 
problemi besi hayvan� temininde 
ya�anan zorluklar (%36), kredi 
teminindeki güçlükler ve faizlerin 
yüksekli�i (%27) ve bar�naklar�n 
yetersizli�i (%9) takip etmektedir. 
Kaymakç� (2001), Türkiye’de 
hayvanc�l���n ba�l�ca sorunlar�n� 
dam�zl�k, besleme, bar�naklar�n 
yetersizli�i, sa�l�k, pazarlama, 
destekleme, örgütlenme ve e�itim 
konular�nda yo�unla�t���n� 
vurgulam��t�r. Son y�llarda birçok 
i�letmenin besicilikten zarar etti�i 
üreticiler taraf�ndan ifade edilmektedir. 
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 Efil ve ark (1999), Orta ve Do�u 
Karadeniz Bölgesi hayvanc�l�k 
sektörünün geli�mesi bak�m�ndan 
yeterli ekolojik �artlara ve do�al 
kaynaklara sahip olmas�na ra�men bu 
mevcut potansiyelin uzun y�llar 
gerekti�i gibi kullan�lamad���n�, hayvan 
ba��na üretimin geli�mi� ülkelere göre 
oldukça geri oldu�unu, bunun en ba�ta 
gelen sebeplerinin ise; hayvan 
varl���n�n et ve süt verimi bak�m�ndan 
dü�ük yerli �rklardan olu�mas�, çay�r ve 
meralar�n dü�ük verimli olmas�, yem 
bitkileri ekimine gerekli önemin 
verilmemesi, bak�m ve besleme 
yetersizlikleri, hastal�k kontrol ve 
mücadelesinin yetersiz düzeyde olmas� 
ve hayvanc�l�k organizasyonlar�n�n 
yetersiz düzeyde olmas� oldu�unu 
kaydetmektedirler. 
 
 3. Sonuç ve Öneriler 
 Besicili�in kârl� bir faaliyet kolu 
olabilmesi için hayvanc�l�ktaki en önemli 
masraf kalemi olan yemin ucuza mal 
edilmesi gereklidir. Bunun için 
i�letmeler yem konusunda tamamen 
d��a ba��ml� olmamal�, ihtiyaçlar� olan 
kaba ve kesif yemi  kendileri üretmeleri 
konusunda te�vik edilmelidir. Yem 
bitkileri üretimi konusundaki devlet 
deste�i devam etmelidir. Sadece kapal� 
�artlarda yemleme ile yap�lacak bir 
besicilikte kârl�l�k dü�ük olaca��ndan, en 
önemli kaba yem kaynaklar�ndan olan 
çay�r ve meralar�n bak�m ve �slah�na 
önem verilmelidir. Hayvan �slah�nda 
ülkemizdeki bak�m ve besleme �artlar� 
dikkate al�narak, süt �rk� hayvanlar 
yerine hem olumsuz �artlara daha 
dayan�kl� hem de et verim kabiliyeti 
daha yüksek olan kombine verimli 
�rklara daha fazla a��rl�k verilmelidir. 
�lde canl� hayvan borsas� kurulmal�, 
mevcut hayvan pazarlar�n�n altyap� 
imkanlar� geli�tirilmelidir. Üreticiler 
örgütlenme konusunda desteklenmeli, 
ileriki a�amalarda devlet destekleri bu 
örgütler üzerinden yap�lmal�d�r. 
Sözle�meli üretim te�vik edilmelidir. 
Yerli üreticiyi korumak ve et fiyatlar�n�n 
a��r� dü�mesine engel olmak için yurt 

d���ndan et ithalat� yap�lmamal�, 
kaçakç�l�kla etkin mücadele edilmelidir. 
Et tüketimi tüketicinin gelir seviyesi ile 
yak�ndan ilgili olup, ülkemizdeki gelir 
seviyesindeki art���n et tüketimini de 
artt�rmas�; bunun da besicilikle u�ra�an 
i�letmelere olumlu yönde yans�mas� 
kuvvetle muhtemeldir. 
 
Kaynaklar 
Anonim, 2002. Internet eri�im. 

http://www.aeri.org.tr/pdf/85%2
0-%20PRHR.pdf 

Anonim, 2003. Internet eri�im. 
http://4uzbk.sdu.edu.tr/4UZBK/
HYB/4UZBK_057.pdf 

Anonim 2006. TR83 Samsun Alt Bölge 
Tar�m Master Plan�. Samsun 
Tar�m �l Müdürlü�ü. Samsun. 

Anonim, 2004. Internet eri�im. 
http://4uzbk.sdu.edu.tr/4UZBK/
HYB/4UZBK_053.pdf 

Anonim, 2007. Internet eri�im. 
http://www.zmo.org.tr/etkinlikler
/5tk02/29.pdf 

Ceyhan, V., Cinemre, H.A., K�l�ç, O., 
Bozo�lu, M. 2000. Samsun �li 
Vezirköprü �lçesinde Ba�l�ca 
Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Faaliyetlerinde ��letme 
Sermayesi ve ��gücünün Marjinal 
Verimlili�i. OMÜ ZF Dergisi. 15 
(3), 68-79. Samsun. 

Çiçek, H., Sakarya, E. 2003. Afyon �li 
S���r Besi ��letmelerinde Kârl�l�k 
Ve Verimlilik Analizleri. Lalahan 
Hay.AE. Derg.2003, 43 (2) 1-13. 

Efil, H., Bozkurt, Y., Uluta�, Z., 1999. 
Orta ve Do�u Karadeniz Bölgesi 
Süt ve Besi S���rc�l��� Sektörünün 
Geli�tirilmesinde Alternatif 
Yakla��mlar. Karadeniz 
Bölgesinde Tar�msal Üretim ve 
Pazarlama Sempozyumu. 15-16 
Ekim Samsun. s. 71-79  

Kaymakç�, M. 2001. Türkiye 
Hayvanc�l���n�n Ba�l�ca Sorunlar� 
ve Çözüm Yollar�. Türk Tar�m�nda 
2010 Y�l� Hedefleri Sempozyum 
21-23 �ubat 2001, �zmir. s. 171-
177 

 



SAMT�M 
 

Ç�LE��N TÜRK�YE 
EKONOM�S� �ÇER�S�NDEK� 

YER� VE ÖNEM� 
 

Ça�lar YILMAZ 
Tar�m Teknikeri 

 
1. Giri� 
Türkiye’de çilek üretimi Bursa, 

Zonguldak ve �çel illerinde yo�un olarak 
yap�lmaktad�r. Örtü alt� yeti�tiricili�i 
Akdeniz bölgesinde yay�lm��t�r. 
��letmelerin %3,6’s�nda görülen örtü 
alt� yeti�tiricili�i, toplam çilek ekili� 
alanlar�n�n %8,2’sini olu�turmaktad�r. 
Akdeniz bölgesinde �ubat ay�n�n II. 
haftas�nda ba�layan çilek hasad� 
Temmuz ay�na kadar, Marmara ve Bat� 
Karadeniz bölgesinde May�s’tan 
Temmuz ay� ortalar�na kadar devam 
etmektedir. ��letmelerde ilk hasat ile 
son hasat aras�nda geçen süre �çel 
ilinde 93 gün, Zonguldak ilinde 31 gün, 
Bursa ilinde 21 gündür. Birim alandaki 
fide say�s� yörelere göre de�i�mektedir. 
�çel ilinde 10800 adet/ha olan say�, 
Zonguldak’ta 5520 adet/ha, Bursa’da 
500 adet/ha’d�r. 

Ortalama verim bitki ba��na I. y�l 
51 gr, II. y�lda 145 gr, III. y�lda 137 
gr’d�r. Tioga, Aliso, Pocahontas çe�itleri 
ülke düzeyinde yay�lm�� önemli 
çe�itlerdir. Yerli ve yeni çe�itlere istek 
dü�ük düzeydedir. Çilek fidesi 
sa�lamada tar�m örgütlerinin yeterli 
oldu�u söylenemez. Üreticiler kendi 
bahçesinden ya da çevresinden edindi�i 
fideleri üretim amac�yla tekrar 
kullanmaktad�r. 

Akdeniz bölgesinde i�letmelerin 
%75’inde kar��la��lan malçlamaya di�er 
bölgelerde rastlan�lmamaktad�r. Çilek 
üretiminde bir y�lda dekara 378 saat 
i�gücü kullan�lmaktad�r. Çiftlik gübresi 
yan�nda saf madde olarak dekara 3,2 
kg N, 2,6 kg P2O5, 1,1 kg K2O5 

kullan�lm��t�r. Genelde kompoze 
gübreler ve amonyum nitrat en çok 
kullan�lan gübrelerdir. Çilek 
pazarlamas�nda Üretici-Mahalli Al�c�-

Perakendeci-Tüketici en çok i�leyen 
kanald�r. 

1.1. Türkiye Çilek Üretimi 
Grafik.4 Y�llar �tibariyle Türkiye Çilek Üretim Alan� (Ha)
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Türkiye’de toplam çilek üretim 

alan� 1990 y�l�nda 5.380 ha iken, 2005 
y�l�nda 10.500 ha olarak 
gerçekle�mi�tir. Çilek üretim alanlar� 
1990–1997 y�llar� aras�nda h�zla art�� 
göstermi�, daha sonraki y�llarda art�� 
h�z� azalarak artm��t�r. Son y�llarda ise 
önemli bir art�� gözlenmemi�tir.  

 

Grafik.5 Y�llar �tibariyle Türkiye Çilek Üretim Miktar� (Ton)
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Türkiye’de toplam çilek üretim 

miktar� 1990 y�l�nda 51.000 ton iken, 
2005 y�l�nda 160.000 ton olarak 
gerçekle�mi�tir. Çilek üretim miktar� 
2001 y�l� hariç 1993 y�l�ndan itibaren 
h�zla art�� göstermi�tir. 2001 y�l� çilek 
üretim miktar�nda bir önceki y�la göre 
azalma görülmü�tür. Bu azalmada 
Mersin bölgesinde 2001 y�l�nda ya�anan 
a��r� ya�murlar sonucu olu�an sel 
felaketi etkili olmu�tur. 
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Grafik.6 Y�llar �tibariyle Türkiye Çilek Üretiminde Verim (kg/da)
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Türkiye’de birim alana çilek 

üretim miktar� en dü�ük 1992 y�l�nda 
gerçekle�mi� olup, dekara çilek üretimi 
842 kg’d�r. Dekara çilek üretimi 1990 
y�l�nda 948 kg iken, 2005 y�l�nda 1.524 
kg olarak gerçekle�mi�tir. Birim alana 
Çilek üretiminde baz� y�llar azalma 
oldu�u görülmü�tür. Bu dalgalanmada 
iklim ko�ullar� etkili olmu�tur. 

 
1.2. Türkiye Çilek �hracat� 
1990–2005 y�llar� aras�nda 

Türkiye’nin çilek ihracat� on kat 
artm��t�r. 1990 y�l�nda 480 ton olan 
ihracat miktar� 2005 y�l�nda 4.830 ton 
olarak gerçekle�mi�tir. En yüksek 
ihracat ise 1998–1999 y�llar�nda 
yap�lm��t�r. 
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1.3. Türkiye Çilek �thalat� 
1990–2005 y�llar� aras�nda 

Türkiye’nin çilek ithalat� iki kat 

artm��t�r. 1990 y�l�nda 9 ton olan 
ihracat miktar� 2005 y�l�nda 18 ton 
olarak gerçekle�mi�tir. En yüksek 
ithalat ise 1998–1999 y�llar�nda 
yap�lm��t�r. 
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1.4. Türkiye Çilek Verimi 
Türkiye’de dekara çilek verimi 

1990 y�l�nda 948 kg iken, bu rakam 
2005 y�l�nda 1.524 kg olmu�tur. 1992 
ve 2001 y�llar� haricinde dekara çilek 
verimi devaml� olarak yükselmi�tir. 

Grafik.9  Türkiye Çilek Verimi (1990-2005) (Kg/da) 
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1.5. Çilek Üretim Maliyeti 
Türkiye’de çilek üretiminin yayg�n 

oldu�u iller Bursa, Zonguldak ve 
�çel’dir. �çel ilinde çilek üretimi örtüalt� 
yeti�tiricili�i �eklinde yap�lmakta olup, 
Silifke ilçesinde yo�unla�m��t�r. Çizelge 
3’te Silifke yöresinde 1 dekar plastik 
serada çilek üretimi için yap�lan maliyet 
unsurlar�, birim fiyat� ve bu unsurlar�n 
toplam maliyet içerisindeki oran� 
verilmi� olup, 2006 y�l� fiyatlar�yla 1 kg 
çilek üretim maliyeti 2,00 YTL olarak 
hesaplanm��t�r. Çilek üretim 
masraflar�n�n yakla��k %83’ünü 
de�i�ken masraflar, %17’sini ise sabit 
masraflar olu�turmaktad�r. Çilek 
üretiminde en önemli masraf Fideye 
yap�lmakta olup, maliyetin %30’u fide 
teminine yap�lmaktad�r.  

 
2. Sonuç 
Emek yo�un bir i� olan çilek 

üretiminde i�çi ücretlerinin çok artm�� 
olmas� sebebiyle Türkiye'nin h�zla 
üretimini art�r�p pazar� büyütmesi çok 
kolayd�r. Ancak bunun için a�a��daki 
tedbirlerin al�nmas� gereklidir:  

1-Yeni çe�itlerin an�nda 
Türkiye'ye getirilebilmesi amac�yla, 
Çe�it Koruma Yasas� Resmi Gazetede 
yay�nlanarak yürürlü�e girmi� olup ilgili 
yönetmeliklerin süratle ç�kar�lmas� 
gereklidir.  

2-Çiftçilerimizin kaliteli ve 
sertifikal� fide kullanmas� 
özendirilmelidir.  

3-Üretim materyali ithal ve 
ihracat�nda kar��la��lan gecikmelerin 
önlenebilmesi için yurtd���ndaki akredite 
laboratuarlar�n�n raporlar�n�n kabul 
edilmesi ve ülkemizde de bu 
laboratuarlar�n kurulmas� �artt�r.  

4-Ürünlerin iç ve d�� 
pazarlamas�nda gereken so�uk zincirin 
kurulmas� için yat�r�mlar�n te�viki 
gereklidir. Son derece hassas olan çilek 
meyvesinin raf ömrünün uzat�lmas� ve 
tüketicilerin yükselen kalite taleplerinin 
kar��lanmas� için çile�e özel ön so�utma 
sistemlerinin kullan�lmas� �artt�r.  

5-Gerek sözle�meli üretim 
gerekse kooperatifle�menin te�vik 
edilerek pazarlar�n iste�ine uygun bol 
ürün üretiminin te�viki �artt�r. Küçük 
alanlarda birbirinden habersiz de�i�ik 
kalitelerde mal üretilerek, dünya 
pazarlar�nda (hatta Türkiye pazar�nda) 
rekabet edebilmek mümkün de�ildir.  

Ülkemiz elindeki imkânlar� iyi 
kullan�rsa özellikle Akdeniz ve Ege k�y� 
�eridindeki arazilerde erkenci çilek 
üretimini geli�tirerek üreticisine yeni ve 
yüksek bir gelir kayna�� sa�lad��� gibi 
i�sizlere yeni i� imkânlar� ve ülkemize 
döviz geliri kazand�rm�� olacakt�r. 
�talya'n�n yerini �spanya'n�n ald��� gibi 
Türkiye'de �spanya'n�n yerini alacakt�r. 
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Ç�FTÇ�N�N G�ZL� DÜ�MANI : 
NEMATODLAR 

 
Dr.Asuman SEZER Nevzat ÖZCAN 

Ziraat Y. Mühendisi Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
1.Giri� 
Samsun ili, Türkiye’nin 

Çukurova’dan sonra tar�msal potansiyeli 
en yüksek olan Bafra ve Çar�amba 
ovalar�n� bünyesinde bulundurmaktad�r. 
�lin toplam sebze ekim sahas� 40864 
hektar olup, Türkiye’nin toplam sebze 
ekili�inin yakla��k %5’ini 
kar��lamaktad�r. Bölgenin iklim ve 
toprak özellikleri dikkate al�narak, en 
yüksek ve en kaliteli üretimi sa�lamak 
amac�yla de�i�ik kültür bitkilerinin 
birbirlerini kar��l�kl� olarak 
destekleyebilecek ve tamamlayabilecek 
�ekilde ard� ard�na yeti�tirilmesi gerekir 
(ekim nöbeti). E�er bir tar�m arazisinde 
sürekli olarak ayn� kültür bitkisi 
yeti�tirilirse (tek bitki tar�m�), olu�an 
toprak yorgunlu�u ile yeti�tirilen türe 
ait hastal�k ve zararl�lardan dolay� verim 
ve kalite dü�mektedir.   
 Özellikle son y�llarda sebze ekim 
alanlar�nda üreticilerin genelde, ekim 
nöbeti uygulama al��kanl���n�n olmay���, 
topraklarda nematod yo�unlu�unu 
art�rm��t�r. Nematodun zarar derecesi  
populasyon  yo�unlu�una,  bitki 
çe�idine göre de�i�mektedir. Genellikle 
kök ur nematodlar� domates ve 
patl�canlarda % 25-35 aras�nda zarara 
neden olmakta, bu oran bazen  % 50-
60’a kadar yükselebilmektedir. Sera 
ko�ullar�nda yeti�tirilen h�yarlarda ise 
% 16-47 aras�nda ürün kayb�na neden 
olmaktad�r. Bakteri ve mantarlar gibi 
hastal�k etmenleriyle enfekteli bitkilerde 
kök-ur nematodlar�n�n zarar� daha da 
artmaktad�r. Özellikle, hububat, �eker 
pancar�, sebze, meyve, çeltik, patates, 
so�an, vb. ekili� alanlar� yönünden 
zengin bir potansiyele sahip olan 
bölgemizde nematolojik çal��malar 
önemlidir.  

 Y�llara göre farkl�l�k göstermekle 
birlikte bölgemiz için en önemli bitki 
paraziti nematod türleri aras�nda Kök-ur 
nematodlar� ( Meloidogyne spp.), 
Patates kist nematodlar� ( Globodera 
rostochiensis Wollenweber ve G. pallida 
Stone), Çeltik beyaz uç nematodu ( 
Aphelenchoides besseyi Christie), Çilek 
nematodu (Aphelenchoides fragaria),  
ve �eker pancar� kist nematodu ( 
Heterodera schachtii Schimidt)' nu 
sayabiliriz.  
 

 
 

2.Nematodlar 
 Nematodlar; ufak, solucan 
benzeri, suda ya�amaya adapte olmu� 
çok hücreli hayvanlard�r. Nematod 
türlerinin say�s� yar�m milyon kadar 
tahmin edilmekte olup, serbest halde, 
okyanuslarda, tatl� su habitatlar�nda ve 
toprakta ya�ayan formlar� mevcuttur. 
Bitki paraziti olan türleri ise daha küçük 
bir grubu te�kil eder. Nematodlar, 
dünyan�n her taraf�nda topraklarda 
yayg�n bir �ekilde bulunur (Dorpkin, 
1980 yepsen, 1984). 
 Bitki paraziti nematodlar; hafif, 
kumlu topraklarda genellikle, killi 
topraklardan daha fazla bulunurlar. 
Bunun nedeni kumlu topraklar�n daha 
etkili bir havaland�rmaya sahip olmas�, 
nematodlarla rekabete girecek ve onlar� 
s�k�nt�ya sokacak daha az organizma 
bar�nd�rmas� ve nematodlar�n kumlu 
topraklarda, bitki kök bölgesinde 
hareket kolayl��� bulmas�d�r. 
 Bitki paraziti nematodlar�n büyük 
ço�unlu�u kökte beslenir. Hayat 
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döngülerini kök bölgesinde tamamlar. 
Baz�lar�, endoparazit olup, ya�am ve 
beslenme döngülerini kökler, yumrular, 
tomurcuklar, tohumlar v.b. gibi doku 
içerisinde geçirirler (Sasser, 1990). Bir 
di�er grup, ektoparazit olup, bitki 
çeperlerinde beslenir.  
 Tek bir endoparazit nematod bile 
bir bitkiyi öldürebilir veya verimini 
azaltabilir. Buna kar��n, yüzlerce 
ektoparazit nematod bir bitkiden ciddi 
bir verim kayb� yaratmaks�z�n 
beslenmesini sa�layabilir 
(Ingham,1996). 
 Bir k�s�m nematodlar (Soya 
Fasulyesinde  Heteredora glycines, 
Patateste Globodera rostochiensis v.b.) 
büyük ölçüde konukçu bitkiye özgüdür. 
Fakat genellikle nematodlar çok geni� 
bir konukçu yelpazesine sahiptir. 
Örne�in Kök Ur Nematodlar� 
(Meloidogyne spp.) ba�ta sebzeler 
olmak üzere 2000’ den fazla bitkide 
zarar yapar. 

 Endoparazit nematodlar 
içerisinde Kök Ur Nematodlar� 
(Meloidogyne spp.), Kist Nematodlar� 
(Heteredora spp.), Kök-Lezyon 
nematodlar� (Pratylenchus spp.) 
say�labilir(Sasser, 1990). Önemli 
ektoparazit nematodlar, Kök 
(Paratrichodorus ve Trichodorus) Kama 
(Xiphinema), ��ne (Longidorus 
Paralongidorus), Yüzük (Criconomella, 
Macroposthhonia), bodur 
(Tylenchorhynchus ve Merlinius) toplu 
i�ne �eklinde (Paratylenchus) ve spiral 
�ekilli (Helicotylenchus, Rotylenchus ve 
Scutellonema) nematodlar say�labilir. 

 Nematodlar taraf�ndan bitkilerden 
yap�lan do�rudan beslenme; bitkinin su 
ve besin maddesi al�m�n� a��r bir �ekilde 
azaltabilir.  Nematodlar tohum 
çimlenmesinden hemen sonra fide 
köklerine hücum etti�i zaman ürün 
verimini çok büyük ölçüde etkiler 
(Ploeg, 2001). Nematod beslenmesi 
sonucu ayr�ca bitkilerde aç�lan yaralar, 
bir çok bitki patojeni fungus ve bakteri 
için giri� yeri olu�turur. Yap�lan 
çal��malarda; Kist Nematodu 
(Heteredora schachtii)’ nun varl���nda 
Rhizoctonia solani’ nin patojenik 
etkisinin kök korteksinde k�r�lmaya 
neden olarak enfeksiyon için uygun 
ko�ullar�n olu�umunu sa�layarak daha 
da artt��� tespit edilmi�tir.  
 
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne 
spp.) : yaralanm�� bitki dokusu 
üzerinde galler olu�turur. Bu galler, 
bitkideki su ve besin maddesi ak���n� 
engeller. Bodur büyüme, azalan meyve 
verimi, yapraklarda sararma ve 
kurumalara sebebiyet verir. Kökler 
sertle�ir ve si�iller olu�ur. Böylece 
k�r�lganla�arak hassas hale gelir. 
 
K�ST NEMATODLARI (Heteredora 
spp.) : Bitkilerde kötü beslenmi� bir 
görüntü olu�turur ve verimi büyük 
ölçüde dü�ürür. Yapraklar solar ve 
k�vr�l�r. Kökler incelir,  sertle�ir ve 
k�rm�z� kahve bir renk al�r.  
 
KÖK-YARA veya ÇAYIR 
NEMATODLARI ( Pratylenchus spp.): 
Patates yumrular�n�n iç k�sm�nda, marul 
bezelye, havuç, domates ve lahanagil 
köklerinde kahverengile�meye neden 
olur(Yepsen, 1984).  
 Nematod mücadelesinin esas� 
bula�may�  önlemeye dayan�r. Nematod 
kontrolüne en do�ru yakla��m; örtü 
bitkileri, ekim nöbeti, toprak 
solarizasyonu, en dü�ük derecede 
toksik pestisit kullan�m� ve nematod 
zarar�na dayan�kl� çe�it seçimi gibi 
çe�itli yöntemlerin bir arada 
entegrasyonu �eklindedir.  Bu 

Nisan  2007 28



SAMT�M 

Nisan 200729

yöntemler, yeterli organik madde içeren 
sa�l�kl� toprak ko�ullar�nda en iyi 
sonucu verir. Dengeli bir toprak 
ekosistemi, nematod populasyonunu 
kontrol edebilecek geni� biyolojik 
organizmalar� bünyesinde bar�nd�r�r.  
 
Nematodlar�n yay�l�m�n�n önlenmesi 

Nematod kontrolünde, bula��k 
olmayan sahalara, nematod geçi�inin 
önlenmesi temel esast�r. A�a��da 
verilen tedbirler nematodlar�n bula��k 
olmayan sahalara insan yard�m�yla 
ula��m�n� engellemeye yard�mc� 
olacakt�r.  
-Sertifikal� üretim materyali kullanmak, 
-Seralarda topraks�z yeti�tirme ortam� 
kullanmak, 
-Alet/ekipman�n tarlalar aras�nda 
ta��nmadan önce topraktan 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu 
(lastikler dahil, tüm alet-ekipman�n su 
ile y�kanarak temizlenmesi). 
-A��r� su kullan�m�n� azaltmak için iyi bir 
sulama plan�n�n yap�lmas� ve fazla 
suyun bir havuzda bekletilmesi, böylece 
mevcut nematodlar�n dibe çökmesi 
sa�lanabilir. 
-Bula��k sahalardan, bula��k olmayan 
sahalara hayvan hareketinin önlenmesi 
veya azalt�lmas�. 
-Ah�r gübresinin araziye 
uygulanmas�ndan önce, içinde mevcut 
olabilecek nematodlar�n ölmesi için iyice 
yanmas�n�n sa�lanmas� (Kodira ve 
Westerdahl, 1995)  
-Yengeç otu, köpek üzümü, Ambrosia 
(Lagweed) ve Dulavrat otu gibi önemli 
yabanc� otlar�n elemine edilmesi 
(Yepsen, 1994). 
 
TOPRAK B�YOLOJ�S� YÖNET�M�: 
Nematod mücadelesinde temel esas; 
sa�l�kl� bir toprak besin a�� 
kurabilmektir. Bu ise;  düzenli olarak 
organik madde uygulamas� ile ba�lar. 
Topra�a kompost yada ah�r gübresi 
formunda organik madde ilavesinin 
nematod zararl� populasyonunu ve 
dolay�s�yla ilgili ürün kay�plar�n� da 
azaltaca�� bir gerçektir.(Walker,2004; 
Oka ve Yermiyahu, 2002; Akhtar ve 

Alam, 1993;  Stirling,1991). Böylelikle 
iyile�tirilmi� bir toprak yap�s� ve 
verimlili�i, bitki dayan�kl�l��� seviyesinin 
artmas�n�(düzelmesini) nemato-
toksinlerin sal�nmas�na veya nematod 
antagonisti olarak çal��an fungal ve 
bakteriyel parazit ajanlar�n�n 
populasyonunun artmas�n� sa�lar 
(Akhtar ve Malik, 2000). Toprakta, 
organik maddenin art��� ile azalan 
nematod zarar� yukar�da say�lan bütün 
bu interaksiyonlar�n bir 
kombinasyonunun sonucudur. Daha 
yüksek (fazla ) organik madde içeri�i, 
topra��n su tutma kapasitesini artt�r�r 
ve topra��n sindirim sistemini olu�turan 
ayr��t�r�c�lar ve predatörlerin 
faaliyetlerini destekler. Örne�in; baz� 
funguslar; yap��kan yumrular ve di�er 
özelle�mi� yap�lar� vas�tas� ile 
nematodlar� tutarlar (Dropkin, 1980). 
 Bu gerçeklerden hareketle; 
minimum toprak i�leme, kompost, 
hayvan gübresi, ye�il gübre, örtü 
bitkileri ve ekim nöbeti uygulayarak 
aktif bir toprak biyolojisi yöntemi 
nematod kontrolünde çok önemlidir.  Bu 
tedbirler bitki parazitlerini bask�layan 
faydal� organizmalar�n geli�imini te�vik 
etmeye yard�mc�d�r. Rhizobacteriler ve 
Mycorihizae gibi iyi seçilmi� örtü 
bitkileri ile ilgili belli organizmalar, 
nematodlar ve baz� yaprak 
hastal�klar�nda sistemik konukçu 
dayan�kl�l���n� uyar�r (Barker ve 
Koenning, 1998). 
 
NEMATOD KONTROLÜNDE 
 
1. KÜLTÜREL TEDB�RLER  
 
A.  TOPRAK ISLAHI. 
 Keten ve pamuk tohumu posas�, 
testere tala��, �eker kam��� posas�, 
kemik tozu, kompost ve belli ye�il 
gübreler gibi baz� organik madde 
kaynaklar� toprakta nematod bask�lay�c� 
olarak bilinir. Birçok nematod türü, 
kabuklu hayvanlar (Karides, Yengeçler) 
gibi ezilmi� kabuklar�, kitin içeren 
maddelerin topra�a kar��t�r�lmas� 
yoluyla önemli ölçüde azalt�labilir. Bu 
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uygulama, toprakta kitin ile beslenen 
funguslar�n artmas�na ve dolay�s�yla 
kitin içeren nematod yumurtalar� ve 
nematodlar�n da, yok edilmesini sa�lar. 
Toprakta kitin miktar�ndaki art��, bu 
funguslar�n da popülasyonunun 
artmas�n� sa�lar. A.B.D. de kitin içeren 
gübreler (Eco, Poly 21TM, Mikro karides 
gübresi gibi) toprakta nematod 
kontrolünde halen kullan�lmaktad�r. 
ClandosanTM ad�yla bilinen bir organik 
nematisit, yengeç kabu�u ve zirai 
üreden yap�lm�� olup ekim öncesi bir 
uygulama olarak kullan�lmaktad�r 
(ürenin yak�c� etkisi nedeniyle ekim ya 
da dikim sonras� kullan�lmamal�d�r) 
(Fiola ve Lanancettle, 2000). 
 
B. EK�M NÖBET� (ROTASYON) VE 

ÖRTÜ B�TK�LER� 
 Konukçu olmayan bitki kullan�m�, 
nematod kontrolünde en etkin yollardan 
birisidir. Yeti�tirilecek kültür bitkilerinin, 
nematodlarda konukçu olup olmad��� iyi 
bilinmelidir. Genel bir kural olarak 
birbirileri ile ilgileri olmayan bitkilerin 
ekim nöbetine girmesine dikkat 
edilmelidir. Örne�in; kabak ve h�yar 
ayn� familyadan olup, birbirleri için iyi 
bir rotasyon bitkisi olamazlar. Ancak 
kabak/dolmal�k biber ekim nöbeti daha 
etkin bir nematod kontrolü sa�lar. Kök 
Ur Nematodlar�na hassas bitkiler 
içerisinde lahanagil grubu bitkiler, 
fasulye, patl�can, h�yar, kavun, karpuz, 
biber, bamya, patates, tatl� patates ve 
domates say�labilir. 
 Etkili bir Kist Nematodu  
(Heteredora spp.) kontrolü için, ekim 
nöbetinde  konukçu olmayan bitkiler 
içerisinde yer alan  kabakgiller, patates 
ve domatese yer verilebilir.. Fakat Kök 
Ur Nematodu kontrolünde, daha geni� 
bir konukçu yelpazesi oldu�u için 
konukçu olmayan bitki seçimi zordur. 
Kök Ur Nematodunun �iddetli 
zararlanmalar gösterdi�i alanlarda, tatl� 
m�s�r iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. 
Lahana, �algam, turp ve brokkoli gibi 
serin mevsim bitkileri Kök Ur 
Nermatodlar�ndan oldukça büyük 

zararlar görür. Bunlar hassas bitkiler 
olmas�na kar��n Kök Ur Nematodu 
geli�imi için uygun olmayan y�l�n serin 
zamanlar�nda en iyi yeti�irler. Ekim 
nöbeti uygulamas� sadece nematod 
popülasyonunun ekonomik zarar 
e�i�inin üzerine ç�kmas�n� engellemekle 
kalmaz ayr�ca bitki hastal�klar�n� ve 
böcek zararlanmalar�n� da kontrol 
etmede yard�mc� olur. 
  Bitkiden elde edilen bile�ikler 
olan Allelokimyasallar, bitkinin 
çevresindeki di�er organizmalar�n 
davran��lar�n� da etkiler. Örne�in Sudan 
otu (Sorgum)’ ndan elde edilen bir 
kimyasal olan Dhurrin maddesi 
Hydrogen Cyanide’e indirgenerek 
kuvvetli bir nematisit etkisi gösterir 
(Luna, 1993; Forge et al, 1995; Wider 
ve Abawi, 2000) Baz� örtü bitkileri, 
sentetik bir kimyasal pestisit olan 
Aldicarb’a e�de�er özellik gösteren 
nematod bask�lay�c� olarak i� görürler 
(Grossman, 1990). 
 A.B.D.’ nin Alabama eyaletinde 
yap�lan bir çal��mada; Susam ile birlikte 
pamuk, yer f�st��� ve soya fasulyesi 
ekim nöbetine al�nm��t�r. Ara�t�rma 
sonucunda; bir önceki y�l susam ekilen 
alanlarda, ad� geçen bitkiler aras�nda 
verimin önemli derecede artt��� ve 
nematod seviyesinin dü�tü�ü tespit 
edilmi�tir. Ayr�ca, susam�n yer f�st��� 
Kök Ur Nematodu (Meloidogyne 
arenaria) ve Kök Ur Nematodu 
(Meloidogyne incognita) kontrolünde 
etkili bir rotasyon bitkisi oldu�u 
saptanm��t�r.    
C.  NEMATOD  ve  pH 
Kist nematodlar�, çok asit (pH :4) ve 
çok alkali (pH :8) topraklarda 
yumurtadan iyi bir ç�k�� gösteremezler. 
Nematodlar için en ideal topraklar pH:6 
veya nötr’ e yak�n pH içeren 
topraklard�r.  Bazen bu bir avantaj 
olarak kullan�labilir. Örne�in lahana ve 
pancar alkali topraklara dikilebilece�i 
gibi, patates, nematod zarar�na kar�� en 
güvenilir asit topraklarda yeti�tirilebilir. 
Fakat birçok bitkinin en iyi yeti�ti�i 
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topraklar ayn� zamanda nematodlar için 
de en uygundur (Yepsen, 1984).  
 
D. EK�M- D�K�M ZAMANININ 

AYARLANMASI 
 Nematod aktivitesi, toprak 
s�cakl��� dü�tükçe yava�lar. Bu yüzden 
daha serin aylarda yeti�tirilen sebzeler, 
daha �l�k dönemlerde yeti�tirilenler 
kadar nematodlardan zarar görmezler.  

Nematod geli�imi ile s�cakl�k 
aras�ndaki bu ili�ki dolay�s�yla, bitkiler 
mümkün oldu�unca ya erken ilkbaharda 
ya da geç sonbaharda yeti�tirilmelidir. 
Daha ya�l� fideler genellikle, 
nematodlara daha genç fidelerden çok 
daha dayan�kl�d�r. Bu yüzden, nematod 
bula���� olan topraklarda, daha ya�l� 
fideler kullan�lmal�d�r. Fide dikimi 
esnas�nda, fide kökleri, kök ur galleri 
bak�m�ndan incelenmelidir. Zira 
nematodlar, ço�unlukla bula��k fidelerle 
giri� yaparlar.  
 
E. DAYANIKLI ÇE��T VE A�ILI F�DE 

KULANIMI 
 Domateste; nematod, toprak 
kökenli fungal hastal�klar ve zararl�lar 
ile dü�ük s�cakl�klara kar�� dayan�kl�l�k 
olu�turmak, erkencilik ve verimi 
art�rmak amac�yla a��l� fide kullan�m� 
yayg�nla�m��t�r. Türkiye’de kullan�lan 
baz� domates anaçlar�: nematoda 
toleransl�, kök mantari hastal�klar�na 
kar�� dayan�kl� olan Hyman ( 
Lycopersicon peruvianum), kök mantari 
hastal�klar�na kar�� çok dayan�kl� olan 
Hector (L.pimpinellifolium) ve kök 
mantari hastal�klar�na kar�� çok hassas 
ancak nematoda çok dayan�kl� olan 
Vigamax (L. hirsitum) ticari isimleri ile 
piyasada sat�lmaktad�r. 
 
F. TOPRAK ��LEME VE KÖK 

ARTIKLARININ YOKED�LMES� 
Hasattan sonra toprakta kalan 

bitki kökleri, köklere yap��an 
endoparazitik nematod yumurtalar�n�n 
yeniden nematod üremesine imkân 
tan�yarak, nematodun topraktaki hayat 
döngüsüne yard�m edecektir. Bu 
yüzden; hasat biter bitmez, bitkiler 

sökülerek yok edilmelidir. Toprak, 
rototiller ile i�lenerek nematodlar� 
bar�nd�ran tüm kökler ç�kar�lmal�d�r. 
Böylece ����a maruz kalan nematodlar, 
kuruyarak ölür ve topraktaki nematod 
yo�unlu�u azalt�lm�� olur. 

 
G. SOLAR�ZASYON+FUM�GANT 

UYGULAMASI 
 S�cak yaz aylar�nda nemli 
topra��n �effaf plastikle kaplanarak 
güne�e maruz b�rak�lmas�na yönelik 
hidrotermal bir i�lem olan Toprak 
solarizasyonu ;  Topra��n bir önceki 
sezonda toprak kökenli patojenlerden 
biri veya bir kaç� yada nematodlar ile 
yo�un bula��k olmas� durumunda 
uygulaman�n ba�ar�s�n� artt�rmak için 
fumigantlar�n  dü�ük dozlar� ile kombine 
edilebilir. Ancak bölgemizde 
güne�lenme süresinin azl��� ve arzu 
edilen toprak s�cakl���na ula��lamamas� 
toprak solarizasyonunun ba�ar�s�n� 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
 
2.B�YOLOJ�K KONTROL 
 
2.1.ALLELOPAT�K ÖRTÜ B�TK�LER� 

Baz� bitkiler; polythienyller, 
glukosinolatlar, siyanogenik glukositler, 
alkoloidler, lipitler, terpenoitler, 
fenolikler gibi nematoda kar�� kullan�lan 
bile�ikler olarak fonksiyon gösteren 
allelokimyasallar� üretirler. Bu bitkiler 
içerisinde; kene otu, krizantem, susam, 
kenevir, sudan otu, indigo, tephrosia 
say�labilir. Bu bitkiler, yeti�me 
süresince veya ye�il gübre olarak 
kullan�ld���nda ayr��ma sonucu 
yukar�daki maddeler aç��a ç�kar. 
Kenevir ve sudan otu, örtü bitkileri 
olarak yeti�tirildi�inde s�ras�yla 
monocrotaline ve dhurrin olarak bilinen 
allelokimyasallar� üreten çok iyi birer 
nematod bask�lay�c� bitkilerdendir 
(Chitwood,2002). Ara�t�rmalar; Kolza, 
hardal gibi Brassicae türlerinin ekim 
nöbetinde kendisini takip eden 
ürünlerde nematod bask�lay�c� bir etki 
meydana getirdi�ini göstermi�tir. 
Hardal etkisi olarak bilinen bu durum, 
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Brassicae bitki art�klar�nda bulunan 
Glucosinolate bile�ikleri, piyasada ticari 
kimyasal fumigant olarak bilinen VAPAM 
(Metham Sodium) ile ayn� özellik 
gösterirler. Glucosinolate bile�ikleri 
ayr�ca hardal ve yabani turpta keskin 
ac� tat ve kokudan da sorumludur 
(Brown ve Morra, 1997). 
Brassicae grubu baz� bitkilerin nematod 
kontrolünde nas�l kullan�ld��� a�a��da 
verilmi�tir:     
Kolza ve hardal bitkileri, çilekle ekim 
nöbetine girmesi halinde, baz� 
nematodlar�n yo�unlu�u kontrol alt�na 
al�nm��t�r(Brown ve Morra, 1997). 
Patates alanlar�nda, ön bitki olarak 
yeti�tirilen kolza ve sudan otu bitkileri 
ye�il gübre olarak kullan�ld���nda 
patateste kök ur nematodlar�n�n 
kontrolünü %72–86 aras�nda 
sa�lam��t�r(Stark,1995). Ayn� 
çal��mada; kolzan�n sudan otuna göre 
Pratylenchus türü nematodun 
topraktaki popülâsyonunu önemli 
ölçüde azaltm��t�r. 
Ya� turbu (oil radish ), �eker pancar� 
kist nematodu için tuzak bitki olarak 
kullan�ld���nda, köklerinden d��ar�ya 
sald���, nematod yumurtalar�n�n 
aç�lmas�n� uyaran kimyasal maddeler 
yard�m�yla olu�an larvalar�n üreme 
yetene�ine sahip di�iler haline 
dönü�mesini engeller. Böylece, bir 
sonraki üründe nematod popülâsyonunu 
önemli ölçüde dü�ürür. 
Kadife çiçe�i olarak bilinen Tagetes 
spp.(Marigold)’nin yüzlerce y�ld�r 
Hindistan’da özellikle Solanaceae 
familyas�na ait bitki yeti�tiricili�inde, 
s�ra aralar�na dikilmek suretiyle 
nematod ve zararl� böcek 
mücadelesinde ba�ar� ile kullan�ld��� 
bilinmektedir(Khan,1971).Yap�lan 
çal��malar; bakteri ve fungusun 40 
hatt�nda yap�lan çal��malarda; Tagetes 
spp.den elde edilen temel ya�lar�n 
gram pozitif bakteri ve funguslara  kar�� 
%100 inhibitör etkisi oldu�u, 
mantarlarda ise %95 inhibitör etkiye 
sahip oldu�unu göstermektedir 
(Hethelyi et al.,1986).Tagetes spp.’de 

bulunan çe�itli bile�ik s�n�flar�ndan birisi 
olan Thiophene’ler, önemli antiviral 
özelli�e sahiptir (Soule,1993).Tagetes 
spp.nin köklerinden sal�nan bir kimyasal 
olan �-Terthienyl, nematisit özelli�inden 
dolay�, nematod yumurtalar�n�n 
aç�lmas�n� önleyerek nematod 
kontrolünde etkin bir rol oynar. �-
Terthienyl, etkili bir sentetik nematisit 
aktif maddesi olan Metham Sodium 
(Vapam)’un da bir bile�enidir. Bu 
bile�ikler, nematisit, insektisit, antiviral 
ve sitotoksik bir etki gösterir. �u ana 
kadar Tagetes spp.’nin 14 bitki paraziti 
nematod cinsine kar�� etkin bir kontrol 
sa�lad��� tespit edilmi�tir. Bu cinsler 
içerisinde Lezyon nematodlar� ( 
Pratylenchus spp.) ve kök ur 
nematodlar� (Meloidogyne spp.) en 
fazla etkilenen grubu olu�turmaktad�r. 
 Tagetes spp.’nin nematod 
bask�lay�c� etkisi; Tagetes türüne, 
hedeflenen nematod türüne ve toprak 
s�cakl���na ba�l� olarak de�i�im 
gösterir( Ploeg ve Maris,1999). Bu 
amaçla en çok kullan�lan iki Tagetes 
türü Afrikan Marigold (Tagetes erecta) 
ve Frans�z Marigold (Tagetes patula) 
‘udur. Yap�lan çal��malarda; Afrikan 
Marigoldu((Tagetes erecta) nun 
pe�inden iki hafta sonra domates 
dikildi�inde, domates-domates veya 
nadas-domates rotasyonuna k�yasla 
Kök Lezyonu Nematodu zarar�n�n % 99 
oran�nda azald��� tespit edilmi�tir 
(Grossman, 1999). 
 
2.2.ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR 

Zararl�lara kar�� insektisitlerin 
yayg�n olarak kullan�lmas�, canl�lar 
aras�nda var olan do�al dengenin 
bozulmas�na, zamanla zararl� 
organizmalar�n dayan�kl�l�k 
kazanmas�na, ürünlerde kal�nt�lara 
neden olmaktad�r. Böylece uzun vadede 
çözümü zor ve pahal� yeni sorunlar 
ortaya ç�kmaktad�r. Son y�llarda 
kimyasal mücadeleye alternatif 
olabilecek yeni yöntemler üzerinde 
durulmakta ve Entegre mücadele 
çal��malar� içinde biyolojik mücadele 
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önemli bir yer tutmaktad�r. Biyolojik 
mücadele uygulamalar�nda ise 
Entomopatojen nematodlar giderek 
önem kazanmaktad�r. Entomopatojen 
nematodlar�n geni� konukçu 
yelpazesine sahip olmalar�, ta��d�klar� 
bakterilerle konukçular�n� 24–48 saat 
içinde öldürebilmeleri, yapay ortamda 
üretilebilmeleri, konukçular�n� aktif 
olarak aray�p bulabilmeleri, 
konukçular�n�n bulunmamas� halinde 
uzun süre canl� olarak kalabilmeleri, 
çevreye zarar vermemeleri, kimyasal 
insektisitler gibi preparatlar halinde 
kullan�labilmeleri nedeniyle biyolojik 
mücadele içerisinde önemli bir yere 
sahiptir.  
 
3. NEMAT�S�TLER �LE K�MYASAL 

KONTROL 
Nematod kontrolünde kullan�lan 

birçok kimyasal nematisit, yüksek 
derecede zehirli olup; genellikle dikim 
öncesi toprak sterilizasyonu �eklinde 
s�n�rl� bir kullan�ma sahiptirler. Bu 
kimyasallardan birisi olan ve ekim 
öncesi toprak fumigant� olarak 
kullan�lan Dazomet etkili maddeli 
ilaçlar; birçok nematodun, toprakta 
hastal�k etmeni olan funguslar�n ve 
yabanc� ot tohumlar�n�n ba�ar�l� bir 
�ekilde kontrolünü sa�larken di�er 
yandan topraktaki faydal� organizmalar� 
da öldürür. Bu nedenle uygulama 
esnas�nda doz miktar�n�n iyi 
ayarlanmas�, uygulay�c�n�n e�itimli ve 
tecrübeli olmas� önemlidir.  
   Tavsiye edilen dozlarda etkili bir 
toprak fumigant� ve nematisit olan 1,3- 
Dichloropropene’ de iyi sonuç verir. 
Ancak, enfeksiyonun devaml� olmas� 
durumunda 1,3- 
Dichloropropene+Metham Sodium 
uygulamas� tavsiye edilir. Bu 
fumigantlar, yakla��k 45 cm derinli�inde 
topra�a kar��t�r�l�r. Metham Sodium 
ayn� zamanda damla sulama sistemiyle 
de uygulanabilir. Fakat her ikisi de 
fitotoksik oldu�undan dikim öncesi 
uygulama yap�lmal�d�r. 
 Ethoprophos ve Oxamyl gibi 
insektisit, akarisit ve nematisit özellik 

gösteren etkili maddeli ilaçlar; fumigant 
olmayan grupta yer al�rlar. Bu ilaçlar, 
toprak yüzeyine serpilir ve topra�a 
sürülerek kar��t�r�l�r ya da sulama suyu 
ile birlikte uygulan�r. Bu grup ilaçlar, 
fitotoksik de�ildir ve dikim öncesi ya da 
dikim sonras� uygulamas� yap�labilir. 
 
4. BAKTER�YEL NEMAT�S�TLER  
 Yap�lan bir çal��mada; Bacillus 
thuringiensis(Bt)’ in bir hatt�, 
Rotylenchulus reniformis türlerinin 
neden oldu�u kök ur nematodlar�n�n 
zarar�n� önemli ölçüde azaltm��t�r. Fide 
dikiminden 12 hafta sonra, fide 
döneminde Bt uygulamas� yap�lan biber 
bitkilerinde, muamele görmemi� kontrol 
bitkilerine göre nematod zarar� % 50 
daha az görülmü�tür. 
 
5. FUNGAL NEMAT�S�TLER 
 Paecilomyces lilacinus mantar�, 
patateste Meloidogyne incognita’n�n da 
içinde oldu�u baz� nematodlar�n 
yumurtalar�n� parazitler. Yap�lan 
çal��malarda; domateste, küçük 
alanlarda, söz konusu mantar, 
Rotylenchus reniformis nematodu 
popülâsyonunu önemli ölçüde 
azaltm��t�r. Ayr�ca; bu bask�laman�n, 
sürgün ve meyve a��rl���n� da art�rd��� 
tespit edilmi�tir. 
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TARIM ÜRÜNLER� 
�HRACATINDA ORGAN�K 

TARIM 
 

Sevinç SAYGILI 
Ziraat Mühendisi 

 
 
Dünyada organik tar�m�n geli�imi 

1930’lu y�llara dayanmaktad�r. 
Konvansiyonel tar�mda kullan�lan 
kimyasallar�n çevreye ve insan sa�l���na 
zararlar� oldukça insanlar sa�l�kl� ürün 
aray���na girmi�lerdir. G�da güvenli�ine 
yönelik ya�anan tereddütler, insan 
sa�l��� konusundaki dü�ünceler organik 
ürünlere olan talebi gün geçtikçe 
art�rmaktad�r. En fazla organik ürün 
tüketen ülkeler K.Amerika, AB Ülkeleri 
ve Japonya gibi geli�mi� ülkelerdir. 
Geli�mi� ülkeler kimyasallar� daha 
erken kullanmaya ba�lad�klar� için 
topraklar� ve sular� geli�mekte olan 
ülkelere göre kirlenmi� 
durumdad�r.Dünyada organik ürüne 
talep arzdan daha fazlad�r. Organik 
ürün yeti�tiricili�inde aç�k 
bulunmaktad�r. Gün geçtikçe insanlar�n 
bilinçlenece�ini de hesaba katarsak, bu 
pazar hiçte az�msanacak boyutta 
de�ildir.Organik ürünlerde arz-talep 
dengesizli�i ürün fiyat�n� 
yükseltmektedir. Bu faktörde ancak 
gelir seviyesi yüksek olan insanlar�n  
organik ürünü alabilmelerine sebep 
olmu�tur. Üretimin artmas� ile fiyatlar 
a�a��ya çekilecek ve talep eden 
alabilecek duruma gelecektir. 
 Organik g�dalara olan talep dünya 
çap�nda artmaktad�r.Son birkaç y�l 
içerisinde h�zl� bir art�� trendine giren 
organik g�da üretim ve talebi bugün 
dünya çap�nda yakla��k olarak 110 
ülkede belirgin olarak 
görülmektedir.Avrupa K�tas� organik 
ürünlere talebin yan� s�ra üretimde de 
ön s�radad�r.Bu k�tada sat��lar�n ço�u 
Almanya, Fransa, �sviçre, Danimarka , 
�sveç ve Avusturya’da  
gerçekle�mektedir. 6,3 milyon  
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hektarl�k alanda 170.000 çiftçi organik 
tar�m yapmaktad�r. Avrupa Birli�inde 
5,7 milyon hektarl�k alanla 143.000 
çiftçi ailesi organik tar�m yapmaktad�r. 
Bu oran Avrupa Birli�indeki  toplam 
tar�msal alan�n %3,4’ünü 
olu�turmaktad�r. 
 Organik Tar�m Ara�t�rma 
Enstitüsüne göre Avrupa’n�n organik 
g�da sat��� 2003 y�l�nda bir önceki y�la 
göre %5 oran�nda artaca�� belirtilmi�tir. 
Bu oran %5 de�il, %10 ‘dan da fazla 
olmu�tur. Avrupa’n�n en büyük  pazar� 
Almanya’d�r. Bunu s�ras�yla Fransa, 
�ngiltere, �talya takip 
etmektedir.Avrupa ülkeleri d���nda 
K.Amerika’da y�l içersinde 10,8 milyar 
USD ile yapt��� harcama ile organik 
ürün sat��lar�nda önemli bir paya 
sahiptir. Kanada ‘da ise organik 
yeti�tiricili�in yan� s�ra organik g�da 
endüstrisi geli�mektedir. Kanada 
organik ürünlerde al�c� ve sat�c� 
durumundad�r. �hraç etti�i ürünler 
içerisinde bu�day.en büyük paya  
sahiptir. 
 Türkiye’nin organik tar�mda 
durumunu inceledi�imizde birçok 
ürünün üreticisi durumunda oldu�unu 
görmekteyiz. Türkiye’de organik tar�m 
Ege Bölgesinde  1985 y�l�nda ithalatç� 
firmalar�n  kuru üzüm ve incir talebiyle 
ba�lam��t�r.Daha sonralar� di�er 
ürünlerde ve bölgelerde organik ürün 
yeti�tiricili�i yayg�nla�m��t�r. Türkiye ‘de 
192 bin 800 hektarl�k arazide, 14 bin 
260 üretici  181  çe�it üründe organik 
ürün yeti�tiricili�i yapmaktad�r.Bu alan 
toplam tar�m arazisinin %0,4’dür. 
Türkiye üretti�i ürününün önemli bir 
k�sm�n� Avrupa Ülkelerine ihraç 
etmektedir. 2003 Y�l� verilerine göre 
Türkiye’nin organik ürün ihraç etti�i 
ülke say�s� 37’yi bulmu�tur. 

Uluslararas� Tar�m 
Anla�mas�,Sa�l�k ve Bitki Sa�l��� 
Antla�mas�yla “ �nsan Ya�am� ve 
Sa�l���n�n Korunmas�” amac� için 
belirlenen �artlar, G�da güvenli�i 
kavram�n�  ilke olarak 
belirlemi�tir.Türkiye’nin de içinde 
bulundu�u DTÖ’ye üye ülkeler ,  G�da 

güvenli�i hakk�ndaki yerel önlemlerini 
uluslar aras� standartlara  ve ilkelere 
göre almak zorundad�r. Bu zorunluluk 
üretimde sertifikaland�rmay� getirmi�tir 
Organik tar�m ve �yi Tar�m 
Uygulamalar� üretim sistemi ile üretilen 
ürünler sertifikal�d�r. Bu ürünlerin 
üretiminden tüketiciye ula�ana kadar 
her a�amas�  kay�t alt�na al�nm�� ve 
sorgulanm��t�r. Dünya ve özellikle 
Avrupa Birli�i ülkeleri  toplumlar�n�n 
sa�l���n� korumak için ithal ettikleri 
üründe ürün sertifikas� aramaktad�r. 
Y�ll�k olarak 43 milyon ton üretimi ve 
1,6milyon ton ya� meyve ve sebze 
ihracat� olan ülkemizdeki üreticilerin  bu 
geli�melere uymak zorundad�r.   
Ülkemizde  kimyasal kullan�lmam�� 
veya az kullan�lm�� alanlar�m�z mevcut 
olmas� organik tar�mda potansiyelinin 
çok yüksek oldu�unu göstermektedir.. 
Bu alanlar organik tar�m�n yap�labilmesi 
için uygun yerlerdir. Organik tar�m 
pazar�n� dü�ünerek üretimimizi 
planlamal�, pazar�n ihtiyac� olan miktar 
ve çe�itlere göre üretim yap�lmal�d�r. Bu 
sayede ihracatla  tar�m ürünlerinden 
sa�lanacak gelir seviyesi artacakt�r. 

Organik ürün pazar� her y�l % 25 
büyümektedir. Uzmanlar �u geli�melere 
özellikle dikkat çekiyor:“ABD’de 0-2, 
Almanya’da 2-6 ya� grubu çocuk 
g�dalar�n�n üretiminde organik ürünlerin 
kullan�lmas�n� zorunlu k�lan yasalar�n 
ç�kmas�, AB ülkelerinde 0-5 ya� grubu 
için benzer kararlar al�nmas�, AB 
ülkelerinde, 2005-2010 y�llar� aras�nda 
toplam tar�msal üretimin yüzde 40’�n�n 
organik tar�ma çevrilmesi 
planlanmaktad�r. �sveç mevcut tar�m 
arazisinin yüzde 10’unu organik üretime 
ay�rma yasas�n� ç�kart�yor. Avusturya 
bu oran� önümüzdeki be� y�lda yüzde 
25’e ç�karmay� hedefliyor.”Tar�m 
uzmanlar�na göre bütün bu geli�meler 
Türkiye için büyük bir f�rsat anlam�na 
gelmektedir. 
 Sonuç olarak , sertifikas� oldu�u 
için gümrük kap�lar�ndan geri 
dönmeyecek ve konvansiyonel üretime 
göre, üretilen ürünler %20 daha fazla 
kar ile sat�lacakt�r. 
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BAKANIMIZ SAYIM MEHD� EKER SAMSUN’DA 
 
 

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���, ile Tar�msal Amaçl� Kooperatifler Merkez Birli�i 
Ortak Giri�imi (TAKOG) taraf�ndan IRFO projesi kapsam�nda 16-17 Mart 
2007 tarihleri aras�nda "Tar�msal Amaçl� Kooperatifler Merkez Birlikleri Çal���ma 
Kurullar� Toplant�s�" düzenlenmi�tir. Düzenlenmi� olan bu toplant� daha önce 
Projelendirme, Te�vik ve Destekleme, Pazarlama, E�itim ve Yay�n ve 
Kooperatifler aras� i�birli�i konular�n� içeren toplant�lar yap�lm�� olup bu 
toplant�da onlar�n devam� niteli�indedir. Toplant�ya Say�n Bakan�m�z Mehmet 
Mehdi EKER, Bakanl�k Bürokratlar�. Kooperatifler Merkez Birliklerinin Genel 
Ba�kanlar� kat�lm�� olup toplant� kapsam�nda "AB Sürecide Tar�msal Örgütleme" ad� 
alt�nda bir Panel düzenlenecektir. Panele yurtd���ndan Alman Kooperatifler Birli�i 
(DGRV) ve konu�mac�lar panelist olarak kat�lm��t�r. 

Ö�leden sonraki programda Say�n Bakan�m�z�n kat�l�m� ile; Kurupelit 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifine ait Dam�zl�k S���r Yeti�tiricili�i projesi aç�l��� ile 
K�rsal Kalk�nma Program� çerçevesinde SAM-MEY A.�.'ye ait So�uk Hava 
Deposu �n�aat� Temel Atma Törenine kat�l�m sa�lam��t�r. 
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SAMSUN TARIMININ SEKTÖREL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

YAKLA�IMLARI”KONULU PANEL DÜZENLED� 
 

Kurumumuz taraf�ndan 
Samsun tar�m�n�n Sektörel Sorunlar� 
ve Çözüm Yakla��mlar� konulu 
düzenlenen Panelde Samsun Tar�m 
�l Müdürlü�ü Strateji Geli�tirme 
Biriminde görevli Ziraat Mühendisi 
Burhan HEK�MO�LU ve Ziraat 
Mühendisi Mustafa ALTINDE�ER 
“Rakamlarla Türkiye ve Samsun 
tar�m�ndaki de�i�imler Samsun 
Tar�m�n�n Sektörel Sorunlar� ve 
Çözüm Yakla��mlar�” konulu sunum 
yapm��lard�r. Panelin ba�kanl���n� 
K.T.A.E Müdür Yard�mc�s� Mevlüt 
�AH�N yapm��t�r. 

Ülkemizde di�er sektörlerde oldu�u gibi tar�m sektöründe de, çe�itli iç kaynakl� nedenler 
yan�nda küreselle�me ak�m�n�n da etkisiyle bir de�i�im süreci ya�anaca��n� belirten panelistler; 
“Zaman kaybetmeden kar�� tedbirlerin geli�tirilmesi ve gerekli uyumun bir an önce sa�lanmas� 
ülke ve Samsun bölge tar�m�n�n belirgin sektörleri için hayati öneme sahiptir” dediler. 

Bu nedenle Samsun tar�m�n�n belirgin alt sektörlerinden olan sebze, meyve, et-süt, 
hayvanc�l�k, g�da sektörlerinde ulusal ve uluslararas� ölçekte kar�� tedbir geli�tirme �ans�n� 
yükseltmek için, mukayeseli avantaja sahip oldu�umuz alanlar� tespit ederek, hem AB’ye uyum 
sürecini, hem de DTÖ kararlar�n� ülke ve bölge  tar�m� için avantaja dönü�türmenin yollar� 
aranmas� gerekti�ini söylediler.  Bu amaçla Panelistler Ziraat Mühendisi Burhan HEK�MO�LU ve 
Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDE�ER Rakamlarla Türkiye ve Samsun tar�m�ndaki 
de�i�imleri,  �limizdeki tar�ma dayal� sektörlerin durumunu, sorunlar�n� ve çözüm yakla��mlar�n� 
anla��l�r bir �ekilde sunmu�lard�r. 
 

Ç�FTÇ�YE F�DAN DESTE�� DEVAM ETT� 
 

2007 Y�l� Samsun �l Özel �daresi Bütçesi 
kaynaklar� kullan�larak; �l Müdürlü�ümüz Çiftçi 
E�itim ve Yay�m �ubesi Meyvecilik Birimi 
kontrolünde Meyvecili�i Geli�tirme Projesi 
kapsam�nda Mart – Nisan döneminde 237 çiftçi 
ailesine 41300 adet Vi�ne, Kiraz, Bodur Elma, 
Bodur Kiraz,Yar� Bodur Elma, Ayva ve Ceviz 
fidan da��t�m� yap�larak;27 da Bodur Kiraz,20 da 
Kiraz,62 da Ceviz,32 da Vi�ne,59 da Yar� Bodur 
Elma,17 da Ayva ve157 da Bodur Elma bahçesi 
tesis ettirilmi�tir. Da��t�m� gerçekle�tirilen 
fidanlar�n maliyeti ise 143.790 YTL dir.
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GIDA GÜVENL��� EYLEM KURULU YÖNET�M KURULU 

TOPLANTISI YAPILDI 

G�da güvenli�inin teminine, her 
türlü g�da maddesinin ve g�da ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin hijyenik 
ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, 
istenmesine, katk� ve g�da i�lemeye 
yard�mc� maddelere, ambalajlama, 
etiketleme, depolama, nakil, sat�� ve 
denetim usulleri ile yetki, görev ve 
sorumluluklar� ile risk analizine, ihtiyati 
tedbirlere, g�da ile tüketici haklar�n�n 
korunmas�na, izlenebilirlik ve 
bildirimlere dair hususlar� kapsayan 
G�dalar�n Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek yürürlü�e girmi�tir. 
Tüketime sunulan g�dan�n ne denli sa�l�kl� oldu�u pek çok a�amada yap�lan kontroller ile 
belirlenmektedir. Amaç sa�l�kl� g�da tüketiminin sa�lanmas� ve te�vik edilmesidir. En iyi kontrol 
denetleyicileri üreticinin bizzat kendisi, yasal kontrol kurulu�lar� ve tüketicilerdir. Tüketicinin 
bilinçli olmas� g�da güvenli�ini sa�lamada önemli etkenlerden biridir. Bu amaçla, Samsun �li 
G�da Güvenli�i Eylem Kurulu'nun Kurulu�u, Çal��ma Usul ve Esaslar� Hakk�ndaki Yönerge'nin 
4. maddesine istinaden, 2007 Y�l�n�n birinci G�da Güvenli�i Eylem Kurulu Yönetim Kurulu 
toplant�s� 27.03.2007 tarihinde Vali Yard�mc�s� Mesut ESER ba�kanl���nda �l  Müdürlü�ümüz 
toplant� salonunda Yönetim Kurulu Üyelerinin kat�l�mlar�yla gerçekle�tirilmi�tir

 
VEZ�RKÖPRÜ �LÇES�NDE ÖRTÜ ALTI SEBZEC�L��� KONULU  

Ç�FTÇ� SEM�NER� DÜZENLEND� 
 

�l Müdürlü�ümüz Taraf�ndan organize 
edilen. Zir. Fakültesi ve KTAE i�birli�iyle 
Örtü Alt� Sebzecili�inin yo�un olarak 
yap�ld��� Vezirköprü ilçesinin Yukar� Narl� 
köyünde 3 günlük Çitçi semineri 
düzenlenmi�tir.Seminerde Tar�m �l 
Müdürlü�ü Çiftçi E�itimi ve Yay�m 
�ubesinden Ziraat Mühendisi Tanju 
ÖZKAYA, Bitki Koruma �ubesinden Dr 
Asuman SEZER Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümünden Ö�retim Üyesi Prof. 
Dr. Sezgin UZUN Karadeniz Tar�msal 
Ara�t�rma Enstitüsü Müdürlü�ünden Dr. 
Semiha GÜLER ve Zir Yük.Mühendisi 

Hayati KAR taraf�ndan “Örtü Alt� Sebzecili�i” ile ilgili yeti�tiricilik ve zirai mücadele 
konular�nda üreticilere bilgiler verilmi�tir.
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TARIM S�GORTALARI B�LG�LEND�RME TOPLANTISI YAPILDI 

 
Tar�m Sigortalar� Kanunu 14 Haziran 

2005 tarihinde Resmi Gazetede yay�nlanarak 
yürürlü�e girmi� olup, 01 Haziran 2006 
tarihinde uygulama ba�lat�lm��t�r.Bu kanuna 
göre çiftçi kay�t sistemine kay�tl� olan 
üreticiler Bitkisel Üretim ve Seralarda dolu, 
yang�n, f�rt�na,hortum, heyelan ve don 
afetlerine kar�� ,ön soy ve soy kütü�üne
kay�tl� süt s���rlar�nda, biyogüvenlik ve 
hijyen tedbirleri al�nm�� kümes 
hayvanlar�nda denizlerde ve iç sularda 
yeti�tirilen su ürünlerinde ölüm risklerine 
kar�� Tar�m Sigortas� yapt�rd�klar�nda 

Devletin %50 deste�inden yararlanacaklard�r.  
Bu kapsamda ilimizde 03 Nisan 2007 günü De�i�im Sahnesinde Sinop,Amasya, Çorum 

,Ordu ve Kastamonu illerindeki Ziraat Odalar� ,Sivil Toplum Kurulu�lar� ( Birlikler ve 
Dernekler) üretici birlikleri, Tar�m Kredi Kooperatifleri, Ara�t�rma Enstitüleri Ziraat ve 
Veteriner Fakültelerinin kat�l�m� ile Tar�m Sigortalar� konusunda bilgilendirme toplant�s� 
düzenlenmi�tir. Aç�l�� konu�mas�n� �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� ve Bakanl���m�z 
Müste�ar Yard�mc�s� Ramazan KADAK’�n yapt��� toplant�da Bakanl�k uzmanlar�n�n da kat�ld��� 
toplant�da, TARS�M Genel Müdürü Bülent BORA konu�mac� olarak kat�lm��lard�r. 

�limizde 2004 y�l�nda meydana gelen don zarar�nda toplam 306 köyde 582.000 dekar 
alanda 24,820 çiftçi don zarar�ndan etkilenmi� yakla��k 33 milyon YTL. Zarar meydana 
gelmi�tir.2006 y�l�nda Çar�amba .Terme, Sal�pazar�, Ayvac�k ilçelerinde meydana gelen sel 
zarar�nda 68 yerle�im biriminde 8544 dekar 
alanda 2.250.000 YTL. zarar meydana gelmi� olup 
ilgili kanuna göre bundan ancak 10 çiftçi 23.137 
YTL.nakdi yard�m bu günlerde kendilerine ödeme 
yap�lacakt�r. 

Bu ve bunun gibi afetlerde çiftçilerimizin 
ma�dur olmamalar� için hayvanlar�n� ve tar�msal 
ürünlerini mutlaka Tar�m Sigortas� yapt�rmalar� 
gerekmektedir. 

Devlet Destekli Tar�m Sigortalar� Samsun �li 
Üretim De�erleri (01.06.2006 - 31.03.2007) 

 

Tar�m 
Sigortalar� Alt Bran�lar� 

Poliçe 
(adet) 

Sigorta Bedeli 
(bin YTL) 

Sigortal� Hayvan 
Say�s� 

Sigortal� Alan 
(da) 

Bitkisel Ürünler 2.575 16.740  30.005 

Hayvan Hayat 1 4   

TOPLAM 2.576 16.744  30.005 

 



SAMT�M 

Nisan 2007 40

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

 
ÖRNEK B�R DAMIZLIK SI�IR YET��T�R�RC�L���  PROJES� 

 
Samsun �li, Merkez �lçe S.S. 

Kurupelit ve Alt�nkum Beldeleri ile Aksu 
ve Yukar�aksu Köyleri  Tar�msal 
Kalk�nma Kooperatifi 2005 y�l� yat�r�m 
program�na al�nm�� olup “Ortaklar 
Mülkiyetinde 200 ba� (50 Aile X 4 
Ba�/Aile) Dam�zl�k S���r Yeti�tirircili�i  
Projesi” uygulanm��t�r. 05/10/2004 y�l�nda 
kurulan kooperatifin 75 orta�� 
bulunmaktad�r. Mavi Sertifikal� Holstein 
(Siyah-Alaca) s���rlar 26.02.2007 
tarihinde teslim edilmi�tir. Bu kapsamda 
300.000,00 YTL Ah�r Kredisi, 108.953,00 
YTL ��letme Binas� ve Alet Ekipman, 
793.200,00 YTL Canl� Demirba� (Gebe 
Düve) olmak üzere TOPLAM:1.202.153,00 YTL kredi kulland�r�lm��t�r. 
 Proje çerçevesinde 125 ‘er ba�l�k 4 adet  (toplam 500 Ba�l�k) toplu ah�r yap�lm��t�r. ��letme 
binas� ve 24 ba�l�k otomatik sa��m ünitesi ayn� yap� içerisinde  projelendirilmi�tir. 

Projede kredilendirmeden ayr� gerçekle�tirilen faaliyetler : 
 
1800 m2 lik alanda toplam 3 adet  silaj çukuru,  
Ah�rlarda otomatik gübre s�y�r�c� sistemi ve 2 adet kapal� gübre çukuru,  
400 tonluk su deposu, 2 adet bak�c� evi, 1 adet traktör, 1 adet kamyon, 
1 adet yem karma ve da��tma makinesi, 
Gübre çukurlar�na 40.000,00 YTL destekleme kredisi  sa�lanm��t�r. Kulland�r�lan krediler 

yetersiz geldi�inden 2007 y�l� Rehabilitasyon Program�ndan yukar�da yap�lan faaliyetlerde 
kullan�lmak üzere toplam 400.000,00 YTL, yine 2007 y�l� Transfer Program�ndan ��letme 
Sermayesi talebinde bulunulmu�tur. 

 

 

 
 



SAMT�M 

Nisan 2007 41

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

 
23. TAYEK TOPLANTISI �L�M�ZDE YAPILDI 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsü koordinatörlü�ünde, Samsun, Sinop, 
Kastamonu, Amasya ve Tokat �lleri Çiftçi 
E�itimi ve Yay�m �ube Müdürleri ile Teknik 
Elemanlar�n�n kat�ld��� 23.TAYEK (Tar�msal 
Ara�t�rma Yay�m E�itim Koordinasyon 
Kurulu) toplant�s� 19-20 Nisan 2007 
tarihlerinde �l Müdürlü�ümüz toplant� 
salonunda yap�ld�.  

Toplant�n�n ilk günü Karadeniz 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü Müdürlü�ü 
taraf�ndan tescil edilen SM-24 tek melez m�s�r  

çe�idinin tan�t�m� yap�ld�ktan sonra SAM-MEY meyve bahçesi ve Kurupelit Tar�msal Kalk�nma 
Kooperatifinin süt s���rc�l��� tesislerine teknik gezi düzenlendi. 

Toplant�n�n ikinci gününde ise �l Müdürlükleri yapt�klar� çal��malar� ve sorunlar�n� sunular 
halinde anlatt�lar. 

Toplant�, tar�msal ara�t�rma, yay�m, çiftçi aras�ndaki ba��n güçlendirilmesi, bu yolla 
çiftçilerimizin kar��la�t��� problemlerin yay�m te�kilatlar� taraf�ndan ara�t�rma enstitülerimize 
intikali ve bu sorunlar�n ara�t�rma kurulu�lar� taraf�ndan çözülmesini takiben, sonuçlar�n 
çiftçilerimize ula�t�r�lmas� amac�yla yap�lmaktad�r. 

 
�RFO TOPLANTISI YAPILDI 

�RFO (�nstitutional Reinforcement of Farmers 
Organisations) (Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal 
Güçlendirilmesi Projesi 4.Bölge Dan��ma Komitesi 4. 
Ola�an Toplant�s� �l Müdürlü�ümüz toplant� salonunda 
yap�ld�.�l Müdürümüz Sadullah K�RENC�’nin de kat�ld��� 
toplant�da Proje hakk�nda tan�t�m sunumu, �RFO Projesi 
4. Bölge Ekip lideri As�m ÖZKÖSE’nin projenin taraflar�, 
amac�, bütçesi ve dan��ma komitesinin proje içerisindeki 
yeri ile ilgili olar ak bilgileri içeren konu�mas�,Bölge Çiftçi 
Örgütleri Uzman Yard�mc�s� Melda KOÇ’un 4. Bölge 
Proje faaliyetlerine ait sunumu,Bölge Çiftçi Örgütleri 
Uzman� Gürol YA�CIER’in envanter ve baseline 
çal��malar�yla ilgili bilgi vermesi, Envanter ve baseline 
çal��malar�yla ilgili kar��la��labilecek sorunlarla ilgili 
kooperatif ba�kanlar�n�n ve dan��ma komitesi üyelerinin 
görü�lerinin al�nmas�, ve dan��ma komitesi üyelerinin özel 
gündem önerileri görü�ülmü�tür.
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GIDA DENET�M YÖNTEM� ÜZER�NE E��T�M VER�LD� 

 Bakanl���m�z ile Almanya Tüketiciyi 
Koruma, G�da ve Tar�m Federal Bakanl���’nca 
ortakla�a yürütülen “Türkiye’de G�da Güvenli�i 
ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yap�land�r�lmas� 
ve Güçlendirilmesi/G�da Güvenli�i ve Kontrol 
Sistemi” projesinin 5 No’lu “ G�da Teknolojisi 
ve G�da Güvenli�i konular�nda, merkezi 
personel, endüstri temsilcileri ve G�da 
Denetçilerinin teknik bilgi ve kapasitelerinin 
geli�tirilmesi” bile�enin, “5.3 Yakla��k 150 G�da 
Denetçisinin, g�da i�letmeleri ve perakende 
catering hizmetleri için örneklendirme de dahil 
olmak üzere denetim yöntemi üzerine e�itimi” a�amas�n�n Samsun, Amasya, Ardahan, Kars, 
Artvin, Rize, Trabzon, Gümü�hane, Bayburt, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, K�r�kkale, Yozgat, 
Çorum illerinde G�da Denetçisi olarak görev yapan Denetçiler ve AB uzmanlar�ndan 
Dr.Chiristina SCHAFFER, Dr.Karl Wilhelm PASCHERTZ’ in kat�l�m� ile 30.04.2007-04.05.2007 
tarihleri aras�nda Samsun’da yap�lmas� planlanm��t�r.  
 G�da üretim yerleri, toplu tüketim yeri, perakende sat�� ve catering hizmetleri için 
örneklendirme de dahil olmak üzere denetim yöntemi üzerine yap�lan e�itim çal��malar�ndan 
sonra Samsun’da faaliyet gösteren  i�letmeler de e�itim çal��malar� do�rultusunda denetlenecektir.

 
�L MÜDÜRÜMÜZE Z�YARET 

 
Samsun �li Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri 

Birli�i 6. Genel Kurulu, 08.04.2007 tarihinde 
Atatürk Kültür Merkezinde yap�ld�. Genel Kurula 
Samsun Milletvekillerinden Mustafa KURT, Tar�m 
�l Müdürü Sadullah K�RENC�, OMÜ. Veteriner 
Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Hakan MU�LALI, 
Samsun Bölge Veteriner Hekimleri Odas� Ba�kan� 
Harun P�R ve çok say�da davetli kat�lm��lard�r. 
Genel Kurulda Samsun Milletvekili Mustafa KURT, 
Tar�m �l Müdürü Sadullah K�RENC�, OMÜ. 
Veteriner Fakültesi Dekan� Prof. Dr. Hakan 

MU�LALI, Samsun Bölge Veteriner Hekimleri Odas� Ba�kan� Harun P�R birer konu�ma yaparak, 
örgütlenmenin yararlar�, hayvanc�l���n genel durumu ve geli�tirilmesi için yap�labilecek çal��malar 
üzerinde durmu�lard�r. Genel Kurul sonunda Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine, Mahmut AYDIN, 
Hasan TOKUR, �kram KARAGÖL, Arslan KURTO�LU, �brahim Ç�LEK, Hasbi ÇA�LAR, 
Hasan  ERGÜN; seçilmi�lerdir. Seçim sonras�nda �l Müdürümüz Sadullah K�RENC�’ye bir 
nezaket ziyaretinde bulunan Yönetim Kurulu Ba�kan� Mahmut AYDIN; “Bize her yönden 
deste�ini esirgemeyen �l Müdürümüze te�ekkür amac�yla buraday�z” dedi. Sadullah K�RENC� ise 
“Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri Birli�i özellikle son 4 y�lda büyük ölçüde geli�meler gösterdi. 
Çal��malar�na her yönden deste�imiz devam edecektir.Türk Tar�m�na vermi� olduklar� gayret ve 
hizmetten dolay� bende kendilerine te�ekkür eder, ba�ar�lar�n�n devam�n� dilerim” dedi.  



SAMT�M 

Nisan 2007 43

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

 
Ç�FTÇ� E��T�M� VE YAYIM ÇALI�MALARI 

SON SÜRAT DEVAM ED�YOR 
 

 Çar�amba Tar�m �lçe Müdürlü�ü taraf�ndan yap�lmakta olan Çiftçi E�itimi ve Yay�m 
faaliyetleri içerisinde 18 nisan 2007 günü Durusu köyündeki gece çiftçi e�itimi toplant�s�na Tar�m 
�l Müdürü Sadullah K�RENC� ile Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü Müdürü Dr. Hasan 
ÖZCAN’ da kat�ld�.  
 Çok say�da çiftçinin kat�ld��� toplant�da konu�an Sadullah K�RENC�; çiftçilerimizin 
e�itimine inand���m�z için yap�lan bu toplant�lara zaman oldukça ve f�rsat buldukça ben de 
kat�lmaya çal���yorum. Burada sizlere bitkisel ve hayvansal konularda bilgiler verip, sizlerin soru 
ve sorunlar�na cevap vermeye çal��aca��z. Çar�amba ilçemizde merkez Durusu köyü olmak üzere 
6 köyde faaliyet gösterecek ve tar�msal sorunlara yerinde çözüm bulacak bir ziraat mühendisi 
arkada��m�z�n sözle�meli olarak atamas�n� yapt�k. Bu arkada��8m�z sayesinde Tar�m �lçe 
Müdürlü�ünü sizin köyünüze ta��m�� olduk. Sorunlar�n�z�, taleplerinizi ve tar�msal desteklemeler 
ile Bakanl�k faaliyetlerimizden hangi konularda istifade edeceksiniz, bu ve buna benzer bütün 
konular� sözle�meli Mühendis arkada��m�z sizlere anlatarak bilgilendirecek. 
 De�erli üreticilerimiz; yapt���n�z üretimi tekni�ine uygun, profesyonelce yapt���n�z sürece 
ba�ar�l� olursunuz. Mesela; hepinizin ah�r�nda birkaç hayvan� vard�r. Sizlere hayvan ba��na kaç 
kilo süt al�yorsunuz diye sorsam 5-10 kg dersiniz. Halbuki bizim amac�m�z bizim çiftçimiz 3 kg 
süt veren hayvan de�il de 20-30 kg süt veren,hatta daha fazla süt veren hayvan yeti�tirsin. Bizim 

hedefimiz çiftçilerimizin yerli 
hayvan �rk�ndan kültür hayvan 
�rk�na geçmesini sa�lamakt�r. 
 De�erli çiftçi karde�lerim; 
bizim elimizde bitkisel, hayvansal 
veya di�er konularda sorunlar�n�z� 
çözebilecek teknik bilgi ve 
donan�ma sahip elemanlar�m�z 
bulunmaktad�r. Bu elemanlar�m�z 
gece gündüz sizlerin 
hizmetindedir. Bugün 
Sal�pazar�’n�n bir köyünde f�nd�k 
yeti�tiricili�i e�itimi alan 
çiftçilerimize yönelik bir sertifika 
törenine kat�ld�m. Oradaki 

çiftçilerimiz f�nd�k yeti�tiricili�i konusunda çok �ey bildi�imizi san�yorduk, halbuki bu e�itimde 
çok az �ey bildi�imizi fark ettik ve bu kursta çok �eyler ö�rendik dediler. Ayn� �ekilde burada 
yapaca��m�z birkaç saatlik e�itimden sonra sizlerin de ayn� �ekilde çok �eyleri bilmedi�inizi ifade 
edece�inizi ümit ediyorum, diyen K�RENC� �limizde kurulan Üretici Birlikleri hakk�nda da bilgi 
vererek Durusu köyünde de bu amaca yönelik çal��malar�n yap�lmas� gerekti�i üzerinde durdu. 

Toplant�da söz alan KTAE Müdürü Dr.Hasan ÖZCAN’da yapt��� konu�mada; “Bu köyün 
geçim kayna�� f�nd�k oldu�u için bizde Ara�t�rma Enstitüsü olarak f�nd�k konusunda da 
ara�t�rmalar yapmaktay�z” dedi ve yapt�klar� çal��malar konusunda bilgiler verdi. Daha sonra 
Çar�amba Tar�m �lçe Müdürlü�ü teknik elemanlar�nca silaj yap�m�, hayvanlar�n bak�m�, suni 
tohumlama ve hayvan hastal�k ve zararl�lar� konular�nda çiftçilere bilgiler verilerek, e�itim 
sonunda çiftçilerin sorular� cevapland�r�ld�. 
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KONTROL �UBE MÜDÜRLÜ�ÜNCE 
HACCP KURSU DÜZENLEND� 

 
G�da güvenli�inin teminine, 

her türlü g�da maddesinin ve g�da ile 
temasta bulunan madde ve 
malzemelerin hijyenik ve uygun 
kalitede üretimine, tasnifine, 
i�lenmesine, katk� ve g�da i�lemeye 
yard�mc� maddelere, ambalajlama, 
etiketleme, depolama, nakil, sat�� ve 
denetim usulleri ile yetki, görev ve 
sorumluluklar� ile risk analizine, 
ihtiyati tedbirlere, g�da ile tüketici 
haklar�n�n korunmas�na, 
izlenebilirlik ve bildirimlere dair 
hususlar� kapsayan G�dalar�n 
Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De�i�tirilerek Kabulü Hakk�nda 5179 
say�l� Kanun 05.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yay�mlanarak yürürlü�e girmi�tir.  

HACCP (Tehlike Analizleri Kritik Kontrol Noktalar�) prosedürleri oto kontrol sonuçlar� ve 
izlenebilirlik prosedürlerinin incelenmesi ve HACCP tetkiki konular� g�da güvenli�inin 
sa�lanmas� aç�s�ndan büyük önem arz etti�inden G�da Kontrol Hizmetlerinin etkin bir �ekilde 
yürütülebilmesi ve g�da denetçilerinin hizmet içi e�itiminin sa�lanmas� amac�yla uygulamal� 
HACCP e�itimi �l Müdürlüklerimiz taraf�ndan teknik hizmetler ve sa�l�k hizmetleri s�n�f�na 
mensup g�da denetçileri ve g�da kontrolünde yetkilendirilmi� personelin �l ve ilçe te�kilat�n� 
kapsayacak �ekilde düzenlenmesi uygun görülmü�tür. 02.04.2007-27.04.2007 tarihleri aras�nda,  
5 günlük periyotlar halinde HACCP prosedürleri, oto kontrol sonuçlar�, izlenebilirlik 
prosedürlerinin incelenmesi ve HACCP tetkiki konular�nda e�itim verilmektedir. 

 
�L MÜDÜRÜMÜZ SADULLAH K�RENC� �ST�FA ETT� 

 

�l Müdürümüz Sadulah K�RENC� 22 
Temmuz’da yap�lacak olan seçime milletvekili 
aday� olarak kat�lmak amac�yla istifa etti. Tüm 
personel ile vedala�an K�RENC�’ye yeni 
ya�am�nda ba�ar�lar diliyoruz. 
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ev hali 
�erife GÜL GÖZÜGÜL 

Ev Ekonomisti 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

A�LAYAN KEK 
 

MALZEMELER 
4 yumurta 

3 fincan �eker 
3 fincan un 

1,5 çorba ka���� kakao 
2 çorba ka���� süt 

1 paket kabartma tozu 
kremas� : 

1 su barda�� süt 
1 paket krem �anti 

sosu: 
1 su barda�� süt 
1 çorba ka���� un 
1 su barda�� su 

1 çorba ka���� kakao 
 

HAZIRLANI�I 
Keki için önce yumurta ve �ekeri ç�rp�n. 
Sonra 2 çorba ka���� sütü ve kakaoyu 

ilave edin. Biraz ç�rpt�ktan sonra ununu 
koyup tekrar ç�rp�n. En son kabartma 
tozunu koyup güzelce ç�rpt�ktan sonra 
ya�lanm�� tepsiye bo�alt�p 175 derece 
�s�t�lm�� f�r�na koyun.30 dakika sonra 

al�n ve s�cak kekin üstüne 2 su barda�� 
sütü her yerine gezdirerek bo�alt�n. 

Sonra so�umaya b�rak�n. Kek 
so�uduktan sonra önceden haz�rlanm�� 

krem �antiyi üzerine sürün. 
Sosu için hepsini koyup kar��t�ra 

kar��t�ra pi�irin. Kaynad�ktan sonra 
ocaktan al�p so�umaya b�rak�n. 
So�uduktan sonra kekin üstüne 

bo�alt�n. Buzdolab�nda biraz 
beklettikten sonra servise yapabilirsiniz. 

 
 
 
 
 

MAKARNA SALATASI 
 

MALZEMELER 
1/2 paket makarna 

1 su barda�� mayonez 
1 su barda�� sar�msakl� yo�urt 
8 adet küçük salatal�k tur�usu 

5 adet sosis 
küçük kutu konserve havuç 
küçük kutu konserve m�s�r 

küçük kutu konserve bezelye 
1 çorba ka���� s�v� ya� 

1 demet maydanoz  
1 demet dere otu 

100 gr. ye�il zeytin 
tuz 

karabiber 
 

HAZIRLANI�I 
Makarnalar� ha�lay�n. Sosisleri, salatal�k 

tur�ular�n�, maydanozu ve dereotunu 
küçük küçük do�ray�n. Zeytin 

çekirdeklerini ç�kart�n ve onlar� da 
do�ray�n. Bütün malzemeleri bir kaba 

bo�alt�n ve kar��t�r�n. 
 

 
PÜFFFFFF 

 
� Tuz rutubetsiz yerde saklanmal�d�r. 

Tuzluklar�n�z�n içinde 15-20 adet 
pirinç bulundurursan�z rutubeti al�r. 

� Süt taze olmal� ve tercihen inek sütü 
kullan�lmal�d�r. Pek çok yumurtal� 
yemek taze olmayan yumurta ile 
istenilen lezzette olamazlar. 

� Tuzsuz tereya�� az az al�n�p 
kullan�lmal�d�r. Fakat iki - üç kilo 
kadar tereya�� da su içinde bir süre 
bozulmadan tazeli�ini koruyabilir. 

her �eye ra�men, 
ya�am güzel….
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Abdurrahman GÜNER 

Tütün Teknikeri 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

 
YABANCI MÜHEND�S 

Kayseri'nin bir köyünde imece 
yöntemiyle yol yap�l�yor. Bunun için de 
e�ekten yararlan�l�yor.E�ek hangi yolu 
izlerse, oras� geni�letip araba yoluna 
dönü�türülüyor. Köye gelen Amerikal� 
Bar�� Gönüllüsü, ne olup bitti�ini 
kavrayamad��� için sorar :  
-Ne yap�yorsunuz böyle?  
-Yol yap�yoruz.  
-Bu e��ek ne için?  
-O, yolun mühendisi. Yola uygun geçi�i 
o gösterir.  
Bar�� Gönüllüsü kat�la kat�la güler :  
-Ya e�ek bulamasayd�n�z?  
-��te o zaman Amerika'dan mühendis 
getirirdik! 
 

MAHKEMEDE 
Adam�n biri ad�n� de�i�tirmek için 
mahkemeye gitmi�.Hakim sormu�: 
-Ad�n ne? 
Adam cevap vermi�: 

-Mehmet H�YAR, efendim... 
Hakim: 
-�sim de�i�ikli�i istemekle haklisin 
evlad�m...peki yerine ne istiyorsun? 
Adam:  
-Ahmet H�YAR efendim 
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i e eb u l m a 
c 

a 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Zeka Sorular� 
1. A�a��daki �ekli makasla iki parçaya 

bölüp, öyle bir birle�tirin ki, ikinci 
�ekli elde edebilin. 

 
 
2. Cin Ruhi postac�ya sordu : "Üç k�z�n�z 
oldu�unu duydum, kaç ya�lar�ndalar?" 
Postac� : Ya�lar�n�n çarp�m� 36 eder.  
Ruhi : Bundan pek bir �ey anlamad�m. 
Postac� : Üçünün ya�lar� toplam� sizin 
evinizin numaras�n� verir. 
Ruhi : Hala bir �ey anlam�yorum. 
Postac� : En büyük k�z�m piyano çalar. 
Ruhi : �imdi anlad�m. 
K�zlar�n ya�lar� kaçt�r? 

3. Kafacan' a Ali' yi yakalama görevi 
verilmi�tir. Ne var ki Ali ikiz karde�i Veli 
ile ayn� evde oturmaktad�r ve bu ikizleri 
birbirinden ay�rt etmek olas� de�ildir.  
Kafacan ikizlerden birinin daima yalan 
söyledi�ini bilmektedir, di�erinin yalanc� 
m�, do�rucu mu oldu�u 
bilinmemektedir.  
Kafacan ikizlerden sar� kazakl� olana 
sorar: 
- "Ad�n�z Ali mi?" 
Sar� kazakl� "Evet" der. 
Kafacan daha sonra ayn� soruyu k�rm�z� 
kazakl�ya sorar, k�rm�z� kazakl�n�n ne 
yan�t verdi�ini biz duyam�yoruz. Fakat 
Kafacan k�rm�z� kazakl�n�n yan�t�n� 
duymu�tur, bu nedenle Kafacan "Pekala 

Kafacan bu sözü k�rm�z� kazakl�ya m
sar� kazakl�ya m� söylemi�tir?

Ali, �imdi seni yakalamal�y�m" der.  

� 

Yan�tlar Gelecek Say�da 
 
 

16. Say�n�n Yan�tlar� 
 

.  %1 zarardad�r. 
ine bir fare 

3.  el terim:2n²) 

i=5 TL  
 

1
2. 'Üç' Çünkü herbir

dü�er. 
72 (Gen

4. �lki 6, ikincisi 7 kg 
5. Kalem=105 TL, silg
6. 1+3+6+10+15=35 tane top var.
7. Küp: 

 
8. "Sa� üst" kö�eye iki tane birden 

yuvarlak konur 
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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 

Rafet AKBULUT Mühendis Samsun Zirai Karantina Müd. Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Okan SEZG�N Mühendis Ordu Ar�c�l�k Ar�t.Enst.Müdürlü�ü Samsun Asarc�k �lçe Müdürlü�ü 
Yeliz ÖZTURAN AKMAN Mühendis Mardin �l Müdürlü�ü Samsun Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü 
Necmettin YILMAZ Mühendis Samsun Alaçam �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Taner YILDIZ Mühendis Samsun 19 May�s Ünüversitesi Samsun Çar�amba �lçe Müdürlü�ü 
Mehmet ÜN Teknisyen Samsun Kavak �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Tar�m Müdürlü�ü 
Gökhan DEM�RC�  Teknisyen Artvin-Ardanuç ilçe Müdürlü�ü Samsun Tekkeköy �lçe Müdürlü�ü 

 
Emekliler 

Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 
Niyazi ALHAS Veteriner Hekim  Yunus GÜVEN Tekniker 
Necati �AKAR Veteriner Sa�l�k Tek  Fatma SÖZEN Teknisyen 
Erol GÜL Veteriner Sa�l�k Tek  Mustafa YAZAR Teknisyen 
�aban Örel POYRAZ Veteriner Sa�l�k Tek  Mustafa SAYAL Teknisyen Yard 
Mustafa GÜRBÜZ Veteriner Sa�l�k Tek  Dursun AKYÜZ Hizmetli 
Perihan AKYÜZ Tekniker  Bekir KODAL �oför 

 

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 

Birle�mek ba�lang�çt�r, 
birli�i sürdürmek 

geli�medir; birlikte 
çal��mak ba�ar�d�r. 




