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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�nlanaca�� bir dergidir. Bu 
dergide tüm tarımsal konularda, ara�t�rma, 
ve derleme makaleler yay�nlanacakt�r. 

 
1. Yay�nlanacak olan makaleler ba�ka 

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

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

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

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

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

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

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

Yaz�m Kurallar� 
1. Dergi yay�n dili Türkçe’dir. 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, Times New Roman fontunda ve 
1 aral�kl� olarak yaz�lacakt�r. Makaleler 
4 sayfay� geçmeyecektir. 

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

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

 
 

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

 
Abone Bedeli : 12.000.000 TL/y�l 

 

 
 

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

Yeni bir y�lda da dergimizin yeni 

yüzü ile kar��n�zday�z. Geçen bir y�l�n 

muhasebesini yapt���m�z ve nereden 

nereye, nas�l geldi�imiz sorular�n�n 

cevaplar�n� aramaktay�z. “�ki günü 

birbirine e�it olan ziyandad�r” prensibi 

uyar�nca bir önceki günden de�il az olmak 

e�it olmay� bile hata olarak kabul 

etmekteyiz. Aksi halde ça�da� uygarl�k 

düzeyine ve AB standartlar�na ula�mam�z 

olas� de�ildir. Hatta günümüz dünyas�nda 

yer almam�z bile. 

Geçen bir y�l içersinde yapm�� 

oldu�umuz çal��malarla ilimiz tar�m�na 

ivme kazand�rd���m�z�n bilinci içerisinde de 

bu y�l kendimize hedefler koyduk. 

Özellikle Alternatif Ürün, Organik Tar�m, 

Çiftçi Kay�t Sistemi, DGD, Hasar Tespit 

Çal��malar�, Suni Tohumlama 

Özelle�tirmeleri gibi uygulamalarda 

hedeflerimizi çok a�t�k. Bunlar�n yeterli 

olmad���n� ve önümüzde daha yapmam�z 

gereken çok i� oldu�unu biliyoruz. Bunun 

için gerekli ekip ve azme sahibiz. 2005 

y�l�nda da siz tar�m dostlar�n�n yan�nda 

olaca��z. Yeni uygulamaya koyaca��m�z 

yar��ma, TV programlar�, liflet çal��malar� 

ve konuk köyler projeleri ile de birebir 

görü�melerimizi sürdürece�iz. Ça�da� 

tar�msal bilgiye en k�sa yoldan ve en k�sa 

zamanda eri�im sa�laman�za katk�da 

bulunaca��z. Bu amaca ula�mam�z da 

sizlerin ilgisi, deste�i ve her �eyden 

önemlisi talebi itici kuvvetimiz olacakt�r. 

Bu vesileyle Tar�m �l 

Müdürlü�ümüzün çiftçiye katk� sa�lamak, 

tar�msal geli�im düzeyini art�rmak 

amac�yla yapt��� çal��malar esnas�nda 11 

Mart 1998 günü Bafra yolu üzerinde 

geçirdikleri bir trafik kazas� sonucu 

ya�am�n� yitiren Proje ve �statistik �ube 

Müdürü Recep ÖNAL, Ziraat Yüksek 

Mühendisi Tayfun KARAYEL ve �oför 

Yusuf �MAMO�LU’nu rahmetle an�yoruz… 

Ürününüzün bereketli ve sa�l�kl� 

olmas� dile�iyle... 

 

Sadullah K�RENC� 

Tar�m �l Müdürü 
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KARADEN�Z BÖLGES� KOLZA 
ARA�TIRMALARI VE KOLZANIN 

BÖLGEDEK� POTANS�YEL� 
 

�ahin G�ZLENC� Mustafa ACAR 
Mahmut DOK 

 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 

 
A- Giri� 
Dünya nüfusunun h�zl� bir �ekilde 

artmas�na paralel olarak insanlar�n suya ve 
topra�a olan ihtiyac� da artmaktad�r. Bugün 
hâlâ tar�m dominant durumunu muhafaza 
etmektedir. Ülkemizde 26.351.000 ha alanda 
tar�m yap�lmakta olup; bu alan�n 18.088.000 
ha’�nda tarla tar�m�, 4.914.000 ha’�nda nadas, 
799.000 ha alanda sebze tar�m�, 525.000 
ha’�nda ba�c�l�k, 1.425.000 ha alan�nda 
meyvecilik ve 600.000 ha’l�k k�sm�nda ise 
zeytincilik yap�lmaktad�r (�ekil-1). 
 
�ekil-1: Türkiye tar�m alanlar�n�n da��l�m�. 

TÜRK�YE TARIM ALANLARININ DA�ILIMI

70%

0%
3%

2%
6%

19%

TARLA TARIMI NADAS SEBZE BA� M

 
Ülkemizde tarla tar�m� yap�lan alanlar� 

ürün baz�nda inceledi�imizde %59.95 ile 
tah�llar�n ilk s�rada, %6.85 ile baklagillerin 
ikinci s�rada oldu�unu bunu %5.92 ile 
endüstri bitkileri, %2.66 ile ya�l� tohumlu 
bitkiler, %1.38 ile yumru bitkileri, %1.55 ile 
yem bitkilerinin takip etti�ini ve %21.69’luk 
k�sm�n ise nadas alan� olarak ayr�ld���n� 
görmekteyiz (�ekil-2). 

Ülkemiz toplam tar�m alanlar�n�n 
%7,52’si, ekilen alanlar�n ise %14,64’ü 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsünün 
sorumluluk alan�nda olan Samsun, Amasya, 

Tokat, Ordu, Sinop, Kastamonu, Trabzon, 
Rize, Giresun, Artvin ve Zonguldak illerinde 
yer almaktad�r. Tablo-2 incelendi�inde; 
enstitü sorumluluk alan�nda bulunan 11 ilde 
ekili tar�m alanlar�n�n ürün baz�nda da��l�m�n�n 
Türkiye geneli ile paralellik arz etti�i 
görülmektedir.  
 
�ekil-2: Türkiye ekili alanlar�n�n % da��l�m�. 

TÜRK�YE EK�L� ALANLARININ % DA�ILIMI

59%
7%
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3%
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TAHIL BAKLAG�L
YA�LI TOHUMLAR YUMRU B�TK�LER�
NADAS

 
Tablo-1: Karadeniz TAE sorumluluk alan�nda 

bulunan tar�m alanlar�n�n da��l�m� 
�L ADI TOPLAM 

ALAN (ha)
EK�LEN 

ALAN (ha) 
NADAS 

(ha) 
SEBZE 
(ha) 

MEYVE 
(ha) 

SAMSUN 409,545 283,300 17,241 43,596 65,408 
AMASYA 221,535 196,040 14,803 6,838 3,854 
TOKAT 323,086 267,106 24,036 18,362 13,582 
ORDU 256,950 83,532 - 2,293 171,125 
S�NOP 117,017 75,852 33,762 3,866 1,537 
KASTAMONU 215,337 165,454 38,264 4,814 6,805 
TRABZON 107,593 38,780 - 2,337 66,476 
R�ZE 54,478 1,295 - 1,071 52,112 
G�RESUN 162,181 49,581 8,000 3,435 101,165 
ARTV�N 30,035 13,810 76 1,348 14,801 
ZONGULDAK 83,680 58,397 2,400 4,070 18,813 
TOPLAM 1,981,437 1,235,147 138,582 92,030 515,678

 
Tablo-2: Karadeniz TAE sorumluluk alan�nda 

bulunan ekim alanlar�n�n da��l�m� 
�l ad� Tah�llar Baklagil Endüstri 

bitkileri 
Ya�l� 

tohumlar
Yumru 
bitkiler

SAMSUN 196,856 33,074 35,987 11,841 3,163 
AMASYA 145,629 10,913 19,418 3,750 15,166 
TOKAT 181,272 43,829 24,478 513 8,763 
ORDU 72,893 546 - - 9,560 
S�NOP 66,284 4,022 1,721 - 1,491 
KASTAMONU 141,246 6,043 8,084 - 5,597 
TRABZON 27,435 965 1,272 - 8,789 
R�ZE 868 185 - - 242 
G�RESUN 43,662 3,005 290 - 1,399 
ARTV�N 7,491 904 14 - 1,434 
ZONGULDAK 56,076 1,112 - 47 794 

TOPLAM 939,712 104,598 91,264 16,151 56,398

 
Ya�l� tohumlu bitkiler ekim alanlar�n�n, 

ekili tar�m alanlar� içerisindeki pay�n�n gerek 
ülkemizde gerekse enstitü sorumluluk 
alan�ndaki illerde çok dü�ük olmas� 
dü�ündürücüdür. Çünkü ülkemiz ham ya� ve 
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ya�l� tohum üretiminin yetersiz olmas� 
sebebiyle, her geçen gün ham ya� ve ya�l� 
tohum ithalat�m�z art�� göstermektedir. Bugün 
bitkisel ya� sanayimizin, dolay�s�yla ülke 
ekonomimizin önemli problemleri içerisinde 
yer almaktad�r. Üretim art���n�n talepteki art�� 
h�z�n� yakalayamamas�; Türkiye’yi hem ya� 
hem de ya�l� tohum ithalatç�s� haline 
getirmi�tir. 1993 y�l�ndaki 388 milyon dolarl�k 
ya� ve ya�l� tohum ithalat� 1998 y�l�nda 636 
milyon dolara, 2002 y�l�nda 813 milyon dolara 
ula�m��t�r (Tablo-3). Nüfusun giderek artmas� 
ya� tüketimindeki art��� da beraberinde 
getirecek ve üretim ayn� seviyede kal�rsa 
ithalattaki art�� kaç�n�lmaz olacakt�r. Mevcut 
ya�l� tohumlu bitkilerde ham ya� ve ya�l� 
tohum aç���m�z� k�sa vadede kapatmam�z söz 
konusu de�ildir. Alternatif  ya�l� tohumlu 
bitkilere yönelmek gerekmektedir. Bu konuda 
akla gelen ürünlerden birisi de kolzad�r. 

 
Tablo-3: Türkiye Rafine Ya� Tüketimi (2002) 
1-Geli�mi� Ülkelerde ki�i ba��na ya� tüketimi 24 kg 

2-Türkiye’de ki�i ba��na ya� tüketimi 17.55 kg 

3-Türkiye Nüfusu 67 milyon 

4-Türkiye’nin g�da maddesi olarak ya� 

ihtiyac� (2x3) 

1.176.000 ton 

5-Türkiye’nin bitkisel ya� üretimi (rafine) 480.473 ton 

6-Türkiye’nin bitkisel ya� aç��� (4-5) 695.527ton 

7-Rafine ya� iç piyasa fiyat� 1.17 $ 

8-Toplam ya� aç���n�n iç piyasa de�eri (6x7) 813.766.000 $ 

9-1 $ =                           21.07.2003 1.410.000 TL 

10-Toplam bitkisel ya� üretim de�eri 562.153.000 $ 

11-�ç piyasa  de�erinin $ kar��l��� 1.375.919.000 $ 

 
Kolza ya�� mevcut bitkisel ya�lar 

içerisinde en fazla doymam�� ya� oran�na 
sahiptir. Özellikle yüksek oranda oleik asit 
içermesi ve linoleik asit oran�n�n 20’den 
yüksek olmas� yemeklik olarak iyi kalitede 
oldu�unu göstermektedir. Bu ya�, kaynama 
noktas�n�n yüksekli�i (238°C) ile iyi bir 
k�zartma ya��, E vitaminince zengin olmas� 
dolay�s� ile de kaliteli bir yemeklik ya�d�r.  
Kolza bitkisi ise üretimi kolay ve geleneksel 
tah�l üretiminde kullan�lan mekanizasyon ile 
ilave bir masraf istemeksizin yeti�tirilebilmesi 
bak�m�ndan ekonomik bir bitkidir. 

 
 

B- Karadeniz Bölgesinde Yap�lan 
Kolza ara�t�rmalar� 

 
1- Yazl�k ve K��l�k Kolza Çe�it 

Adaptasyon Çal��malar� 
Karadeniz TAE’nde kolza çal��malar� 

1996 y�l�nda iki  yazl�k (Pactol ve Briol ), 5 
k��l�k (Eurol, Bristol, Capitol, Kintol ve Coctail)  
kolza çe�idiyle adaptasyon çal��mas� �eklinde 
ba�lam��t�r. Adaptasyon çal��mas� 1996-1998 
y�llar� aras�nda Karadeniz Bölgesi sahil 
ku�a��n� temsilen  Enstitü deneme arazisinde 
ve Geçit bölgeyi temsilen Amasya Gökhöyük 
Tar�m ��letmesi Müdürlü�ü arazisinde 
yürütülmü�tür. Çal��ma sonunda yazl�k 
çe�itlerden sahil ku�a��nda Pactol’ den 115 
kg/da ve Briol’ den 111 kg/da, Geçit 
bölgesinde Pactol’ den 155 kg/da ve Briol’ 
den 139 kg/da verim al�nm��t�r. K��l�k 
çe�itlerin verimleri ise  sahil ku�a��nda 180- 
365 kg/da aras�nda geçit bölgesinde 162-282 
kg/da aras�nda bir de�i�im göstermi�tir. 
Adaptasyon çal��malar� neticesinde yazl�k 
çe�itlerin verimlerinin çok dü�ük oldu�u, 
yeti�tirici yönünden ekonomik olmad��� tespit 
edilmi� ve k��l�k çe�itler üzerinde agronomi 
çal��malar�na ba�lan�lm��t�r. �lk olarak kolzada 
en uygun s�ra aral��� konu olarak seçilmi�tir.  

 
2- K��l�k Kolzada S�ra Aral��� 

Çal��malar� 
Ülkemizde kolza için en uygun  s�ra 

aral���n�n tespiti ile ilgili  birkaç ara�t�rma 
yap�lm�� fakat bir görü� birli�i ortaya 
konulamam��t�r. Baz� ara�t�r�c�lar kolza için en 
uygun s�ra aral���n� 30 cm, baz�lar� da 40 cm 
olarak bildirmi�lerdir. Samsun ekolojik 
�artlar�nda farkl� s�ra aral�klar�n�n k��l�k kolza 
çe�itlerinde verim ve verim unsurlar� üzerine 
etkisini ortaya koyabilmek ve en uygun s�ra 
aral���n� saptamak amac�yla orta  Karadeniz 
sahil  ku�a��nda  kolza için en uygun s�ra 
aral���n�n  belirlenmesi denemesi 1998-2002 
y�llar� aras�nda Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma 
Enstitüsü uygulama tarlas�nda yürütülmü�tür. 
Ara�t�rmada üç k��l�k kolza çe�idi (Capitol, 
Eurol ve Bristol) ve üç farkl� s�ra aral��� (20, 
30 ve 40 cm) denenmi�tir. 
 Çal��mada, bin tane a��rl���, bitki 
boyu, dal say�s�, gövde çap� ve tane verimi 
incelenmi�tir. Çal��ma sonunda her bir çe�itte, 
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ele alm�� oldu�umuz her bir karakter için 
y�llar aras�nda farkl�l�k önemli (P< 0.01) 
bulunmu�tur. Tane verimi bak�m�ndan en 
yüksek verim Capitol de 262 kg/da, Eurol de 
321 kg/da  ve Bristol de 360 kg/da ile her üç 
çe�itte de 20 cm s�ra aral���ndan elde 
edilirken; en dü�ük verimler Capitol’de 189 
kg/da, Eurol’ de 263 kg/da  ve Bristol’ de 263 
kg/da ile 40 cm s�ra aral���ndan elde edilmi�tir 
(Gizlenci ve ark. 2003).  

Starner ve ark. (2002) ABD’de 
yürütmü� olduklar� bir ara�t�rmada 15-30-45-
60-75-90 s�ra aras� mesafelerinin kanolan�n 
verimi üzerine etkilerini ara�t�rm��lard�r. 
Ara�t�rma sonucunda en yüksek verimi 2898 
kg/ha ile 15 cm s�ra aral���ndan elde 
etmi�lerdir. S�ra aral��� geni�ledikçe verimin 
dü�tü�ünü tespit etmi�lerdir. Morrison ve ark. 
(1990) Güney Manitaba’da yürütmü� olduklar� 
bir çal��mada kanolada 15 ile 30 cm s�ra 
aral�klar� ile 1.5, 3.0, 6.0, ve 12 kg/ha tohum 
miktarlar�n�n kanolan�n büyüme kriterleri 
üzerine olan etkilerini ara�t�rm��lard�r. 
Yakla��k olarak bütün tohum miktarlar�nda 
kuru madde oran�, yaprak alan indexi, 15 cm 
s�ra aral���nda yeti�tirilen kanolada 30 cm  
s�ra aral���nda  yeti�tirilen kanolaya oranla 
daha yüksek oldu�unu tespit etmi�lerdir. 15 
cm s�ra aral���nda yeti�tirilen kanolan�n 30 cm 
s�ra aral���nda yeti�tirilen kanolaya oranla 
daha yüksek bitki büyüme oran�na ve daha 
fazla net asimilasyon oran�na sahip oldu�unu 
tespit etmi�lerdir. Karadeniz Tar�msal 
Ara�t�rma Enstitüsü taraf�ndan ve yurt d���nda 
farkl� ara�t�r�c�lar taraf�ndan da yürütülen 
kolza da s�ra aral��� çal��malar�nda  s�ra aral��� 
geni�ledikçe verimin dü�tü�ü tespit edilmi�tir. 
Potter, Kay and Ludwig (1999) ba�ar�l� bir 
kolza yeti�tiricili�i için kolzada s�ra aral��� 15-
18 cm olmas� gerekti�ini bildirmi�lerdir. 

Ba�ar�l� bir kolza yeti�tiricili�i için s�ra 
aral���n�n  dar tutulmas�n� sadece verim ile 
s�n�rland�rmamak gerekir. Çünkü s�ra aral��� 
geni�ledikçe kolzada gövde çap�  
kal�nla�maktad�r. Bu özellik kolzada 
istenmeyen bir durumdur. Hasat esnas�nda 
biçerdöver için sorun te�kil etmekte ayr�ca  
ikinci ürün için kolzan�n  hasat kal�nt�s� da 
çiftçi için büyük bir sorun te�kil etmektedir.  

 

3- K��l�k Kolzada Ekim Zaman� 
Çal��malar� 

 
3.1. Karadeniz Bölgesi Sahil 

Ku�a�� Ekim Zaman� 
Çal��malar� 

 Samsun ekolojik �artlar�nda farkl� ekim 
zamanlar�n�n k��l�k kolza çe�itlerinde verim ve 
verim unsurlar� üzerine etkisini ortaya 
koyabilmek ve en uygun ekim zaman�n� 
saptamak amac�yla ara�t�rma Orta Karadeniz 
sahil ku�a��nda yer alan Samsun ili Karadeniz 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsünde  1998-2002 
y�llar� aras�nda yürütülmü�tür. Deneme üç 
k��l�k kolza çe�idi ile (Capitol, Eurol, Bristol), 
yedi farkl� ekim zaman�nda (20 Eylül, 30 
Eylül, 10 Ekim, 20 Ekim, 30 Ekim, 10 Kas�m, 
20 Kas�m ) yürütülmü�tür. Çal��mada bin tane 
a��rl��� (gr), bitki boyu (cm) ve verim (kg/da) 
de�erleri incelenmi�tir. Her üç çe�itte de  en 
yüksek tane verimleri Bristol’de 334 kg/da, 
Capitol ‘de 315 kg/da ve Eurol’de 345 kg/da 
ile  ilk üç ekim zaman�ndan  elde edilmi�tir. 
En dü�ük verimler ise Bristol’de 172 kg/da, 
Capitol ‘de 148 kg/da ve Eurol’de 173 kg/da  
ile son ekim zamanlar�ndan elde edilmi�tir. 
Çal��ma sonunda kolzadan ekonomik bir 
verim al�nabilmesi için 20 Eylül ile 20 Ekim 
tarihleri aras�nda yap�lmal�d�r. Bunun sebebi 
sahil ku�a��nda 20 ekime kadar olan 
ekimlerin iyi bir ç�k�� ve geli�me göstermesi; 
20 ekim tarihinden sonra yap�lan ekimlerde 
homojen bir ç�k�� olmamas�, bitkinin k��a 4-6 
yaprakl� rozet dönemi dedi�imiz dönemde 
girememesi dolay�s�yla vegetatif geli�menin 
yava�lamas�, buna ba�l� olarak verimin 
dü�mesidir. 

 
3.2. Karadeniz Bölgesi Geçit 

Ku�a�� Ekim Zaman� 
Çal��malar� 

Farkl� ekim zamanlar�n�n  k��l�k kolza 
çe�itlerinde verim ve verim unsurlar� üzerine 
etkisini ortaya koyabilmek ve en uygun ekim 
zaman�n� saptamak amac�yla yap�lan bu 
ara�t�rma, Orta Karadeniz’in Geçit Bölgesinde 
yer alan Amasya’n�n Merzifon ilçesinde 1998-
2001 y�llar� aras�nda yürütülmü�tür. Materyal 
olarak B. napus L. türüne ait üç k��l�k kolza 
çe�idi (Capitol, Eurol ve Bristol) kullan�lm��t�r. 
Alt� farkl� ekim zaman� (20 Eylül, 30 Eylül, 10 
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Ekim, 20 Ekim,30 Ekim ve 10 Kas�m ) konu 
olarak al�nm��t�r. Çal��mada bin tane a��rl��� 
(g), bitki boyu (cm) ve verim (kg/da) 
de�erleri incelenmi�tir. Her üç çe�itte de en 
yüksek tane verimleri Bristol’de 340 kg/da, 
Capitol ‘de 360 kg/da ve Eurol’de 386 kg/da 
ile  ilk üç ekim zaman�ndan elde edilmi�tir. En 
dü�ük verimler ise Bristol’de 91 kg/da, Capitol 
‘de 84 kg/da  ve Eurol’de 121 kg/da  ile son 
ekim zamanlar�ndan elde edilmi�tir. Bu 
çal��man�n sonunda geçit bölgelerinde 
kolzadan ekonomik bir verim al�nabilmesi için 
20 Eylül ile 10 Ekim tarihleri aras�nda mutlaka 
ekimin yap�lmas� gerekti�i tespit edilmi�tir. 
Baz� y�llarda ya���lar�n gecikti�i durumlarda 
her ne kadar kolza zaman�nda ekilmi� olsa 
dahi  mutlaka sulama yap�lmal� ve ürünün 
k��a 4- 6 yaprakl� rozet dönemi dedi�imiz 
dönemde girmesi sa�lanmal�d�r. Aksi taktirde 
4-6 yaprakl� rozet dönemi dedi�imiz  
dönemde girememesi, bitkinin k��a iki 
yaprakl�  kotiledon dönemindeyken girmesi ve 
a��r� so�uk ve don olaylar�ndan zarar görmesi 
söz konusudur. Di�er bir husus ise e�er kolza 
ekimine karar verilmi� ise, bu�day 
hasad�ndan sonra gölge tav�na ana sürüm 
yap�lmal� ve Eylül ay�nda dü�ecek olan ilk 
ya���lardan sonra yard�mc� toprak i�leme 
yap�lmal�  kolza ekilmelidir. 

 
4- K��l�k Kolzada Tohum Miktar�, 

Azot Dozu Çal��malar� 
 
4.1. Karadeniz Bölgesi Sahil 

Ku�a�� Tohum Miktar�, Azot 
Dozu Çal��malar� 

Samsun’da yürütülen “Kanolada uygun 
N dozu ve tohum miktar�n�n tespiti” 
çal��mas�nda Capitol, Eurol ve Bristol çe�itleri 
kullan�lm��t�r. N dozlar� olarak 5 kg/da, 10 
kg/da, 15 kg/da ve 20 kg/da saf N dozlar�; 
tohum miktar� olarak da dekara 600 g, 800 g, 
1000 g ve 1200 g/da tohum miktarlar� 
al�nm��t�r. Denemede bitki boyu, bin tane 
a��rl��� ve dekara tane verimi de�erleri 
incelenmi�tir. Sonuç olarak Orta Karadeniz 
Sahil bölgesinde üç y�l yürütülen bu çal��ma 
sonunda kolza için en uygun azot dozunun 14 
kg/da, en uygun tohum miktar�n�n ise 1000 
gr/da olmas� gerekti�i sonucuna var�lm��t�r. 

 

4.2. Karadeniz Bölgesi Geçit 
Ku�a�� Tohum Miktar�, Azot 
Dozu Çal��malar� 

Bu çal��ma Orta Karadeniz’in Geçit 
bölgesinde yer alan Amasya’n�n Merzifon 
ilçesinde 1998 ve 2000 y�llar�nda 
yürütülmü�tür. Azot dozu tohum miktar� 
çal��mas�nda üç kolza çe�idi (Capitol, Eurol, 
Bristol), dört farkl� azot dozu (5 , 10, 15, 20 
kg/da saf azot) ve dört farkl� tohum miktar� 
(600, 800, 1000, 1200 g/da tohum) konular�  
ele al�nm��t�r. Denemede bitki boyu, bin tane 
a��rl��� ve dekara tane verimi de�erleri 
incelenmi�tir. En yüksek tane verimi, çe�it 
olarak bristol, azot dozu olarak 15 kg/da  ve 
tohum miktar� olarak ta 1000 g/da olan 
uygulamalardan elde edilmi�tir. 

 
5- �ç Anadolu Ve Geçit 

Bölgelerinde Ya�l� Tohumlu 
Bitkiler Üretiminin 
Geli�tirilmesi Olanaklar� 

Bu çal��ma Karadeniz’in sahil ve iç 
Geçit bölgelerindeki çe�itli lokasyonlarda 2000-
2001 ve 2001-2002 y�llar� aras�nda 
yürütülmü�tür. 2000-2001 y�llar�nda 7 k��l�k 
çe�it (Ariana, Bristol, Capitol, Eurol, Honk, 
Honsen ve Tarok) ve iki lokasyonda (Merzifon 
ve Bafra) yürütülmü�tür. 2001-2002 y�llar�nda 
ise kolza denemeleri 5 k��l�k çe�it (Captain, 
Carolus, Capitol, Bristol ve Eurol) ve tek 
lokasyonda (Bafra) yürütülmü�tür. 
Denemelerde verim ve baz� verim unsurlar� 
incelenmi�tir. Elde edilen verilerin 
incelenmesinden sonra kolza çe�itlerinden 
Bristol, Eurol ve Capitol’ün hem sahil 
bölgesinde ve hem de iç geçit bölgesinde en 
uygun çe�itler oldu�u tespit edilmi�tir. 

 
6- Enstitüde Devam Etmekte Olan 

Kolza Çal��malar� 
6.1. Karadeniz Bölgesinde yeti�tirilen 

kolzalarda kendileme ve floradaki yak�n 
akraba türlerle melezlenme sonucu 
olu�abilecek erüsik asit ve glikosünalat 
miktarlar�n�n ara�t�r�lmas�   

6.2. Orta Karadeniz Sahil Bölgesinde 
Kolzadan Sonra M�s�r  ve Soya �çin En 
Uygun Toprak ��leme Yönteminin 
Belirlenmesi 
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6.3 Karadeniz Bölgesinde Kolza ve Soyan�n, 
Bu�day ve M�s�r ile Ekim Nöbeti 
�çerisinde Ara�t�r�lmas� 

6.4. Ülkesel Kanola Adaptasyon ve Yeti�tirme 
Tekni�i Çal��malar� 

 
Karadeniz TAE 1996 y�l�nda ba�layan 

ve halen devam etmekte olan çal��malar�n 
neticesinde kolza konusunda Türkiye 
genelinde en kapsaml� bilgi birikimine sahip 
enstitü konumuna gelmi�tir. Bu sebeple 
Türkiye kolza çal��malar�n�n koordinatörlü�ü 
Karadeniz TAE’ne verilmi�tir. Enstitü 
taraf�ndan 2004 y�l� içerisinde ‘Ülkesel Kolza 
Entegre Ürün Yönetimi’ ön proje teklifi 
haz�rlanarak Türkiye genelinde tüm 
enstitülerde yürütülen kolza çal��malar� tek 
proje alt�nda toplanm��, liderli�i Karadeniz 
TAE taraf�ndan üstlenilmi�tir. 

 
7- Karadeniz Bölgesi Kolza 

Üretim Potansiyeli 
Yukar�da belirtilen çal��malar 

neticesinde k��l�k kolzan�n  bölgemiz �artlar�na 
iyi adapte oldu�u ve verim bak�m�ndan da 
tatminkar oldu�u tespit edilmi�tir. Bugün 
ülkemizde yakla��k 700.000 ha alanda 900 bin 
ton ya�l� tohum üretimi söz konusudur bu da 
480.473 ton rafine ya�a denk gelmektedir. 
Oysa Türkiye’de tüketilen ham ya� ve ya�l� 
tohum miktar� 2002 y�l� itibar� ile rafine olarak 
1.176.000 ton dur. Tüketimi yap�lan  
1.176.000 ton  rafine ya��n  480.473 ton luk 
k�sm� üretimle kar��lan�rken, ihtiyaç duyulan 
695.527 ton rafine ya� kar��l���nda ise 
1.329.912 ton ham ya� ve ya�l� tohum  ithal 
edilmi�tir. Karadeniz TAE sorumluluk 
alan�ndaki 11 ilin toplam alan� 1.981.437 ha 
olup, bunun 1.235.147 ha’l�k k�sm� ekilen 
tarla arazisi olarak de�erlendirilmektedir. 
1.235.147 ha ekilen tarla arazisinin 746.000 
ha’l�k k�sm� ise Samsun, Amasya ve Tokat 
illeri s�n�rlar� içerisinde yer almaktad�r. Bu 
alan�n 530.000 ha’l�k k�sm�nda k�sm�n da Tah�l 
ekimi yap�lmaktad�r.  530.000 ha tah�l 
alan�n�n 300.000 ha’�nda bu�day kolza 
münavebesi uyguland���nda ortalama 300 
kg/da verim hesab� ile 900 bin ton ya�l� 
tohum elde edilebilir.Kolza tohumlar�nda 
ortalama %38-42 aras�nda ham ya� 
içermektedir. 900 bin ton üründen   ortalama  

%40 ham ya� içeri�inden  360 bin ton ham 
ya�, bundan da yakla��k olarak 320 bin ton 
rafine ya� elde edilebilir. Elde edilebilecek 
olan 320 bin ton rafine ya� ise ülke 
ihtiyac�m�z olan 695.527 ton rafine ya��n 
%46‘s�na tekabül etmektedir. 

 
8. Sonuç ve Öneriler 
2002 y�l� itibar� ile dünya ya�l� tohum 

ekim alan� 182 milyon 669 bin ha üretimi 307 
milyon 812 bin ton olup; dünya ya�l� tohum 
ekili� alan�n�n %11‘i, dünya ya�l� tohum 
üretiminin %12’ si kolzad�r. Oysa ülkemizde 
200 ha alanda 2200 ton kolza üretimi 
mevcuttur. Yap�lan bütün çal��malar 
göstermi�tir ki kolza ülkemiz ve bölgemiz 
�artlar�na uyum sa�layabilen yüksek verim 
veren bir ya�l� tohumlu bir bitkidir. Bu 
sebeple ülkemizde ve bölgemizde kolzan�n 
üretimi te�vik edilmeli ve ekim alan� h�zl� bir 
�ekilde artt�r�lmal�d�r.  
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SAMSUN �L�N�N 
SOSYO-EKONOM�S� 

 
Mustafa ALTINDE�ER 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Sosyo-ekonomik geli�mi�lik düzeyi 

s�ralamas�nda 5. s�rada yer alan Karadeniz 
Bölgesi ,yakla��k 8.4 milyon nüfusu ile yine 
ülkenin en çok nüfusa sahip 5. bölgesidir. 18 
�lden olu�an bölgede, 1 milyon üzeri nüfusa 
sahip tek il Samsundur. (1.209.137). Di�er 17 
ilin nüfusu 1 milyon e�i�inin alt�ndad�r. 1990-
2000 döneminde Karadeniz de Y�ll�k ortalama 
nüfus art�� h�z� (binde 3.65) oldukça 
dü�üktür. �ehirle�me oran� (%49.03) 
itibariyle ülke ortalamas�ndan (%64.9) dü�ük 
olan Karadeniz, nüfus yo�unlu�u(73) 
itibariyle de Türkiye ortalamas�n�n (88) 
alt�ndad�r. Sosyo-ekonomik kriterleri aç�s�ndan  
bakt���m�zda E�itim ,sa�l�k, organize sanayi 
bölgesi parsel adedi, imalat sanayi i� yeri 
adedi, GSY�H’ya katk�, altyap� yat�r�mlar�ndan 
içme suyu, TCK asfalt kara yolu gibi 
göstergelerle, refah göstergelerinin tamam� 
itibariyle ki bu göstergelerden :10 bin ki�iye 
dü�en otomobil say�s�, 1Mwh fert ba��na 
dü�en elektrik tüketimi ve telefon kontur 
say�s�  aç�s�ndan hep 5. s�radad�r. Bu yüzden 
Karadeniz bölgesi Türkiye’nin köylüsü 
konumundad�r.  

Samsun genel olarak yüksek bir 
geli�me potansiyeline sahip, ekonomik 
faaliyetlerde tar�m sektörünün ön planda 
oldu�u, genellikle il ve bölge ölçe�inde üretim 
yapan sanayi kurulu�lar�n�n yer ald���, küçük 
ve orta ölçekli tesislerin yo�un olarak 
bulundu�u ve sosyo-ekonomik gösterge 
de�erlerinin ülke ortalamalar�na yak�n oldu�u 
orta derecede geli�mi� illerden biridir. 
Samsun 1.209.137 nüfusuyla 81 il içinde 14. 
s�radad�r. Y�ll�k ortalama nüfus art�� h�z� 
%04,04ile 62. s�radad�r. Tar�m i� kolunda 
çal��anlar�n toplam istihdama  oran� %63,37  
ile Türkiye’de 37. s�radad�r. Samsunda okur 
yazar oran� %86.21 ile geli�mi�lik 
performans�na göre 47. s�radad�r. Bebek ölüm 
oran� ise %048 dir. Türkiye de ise bu oran 
%043 tür.  

Sosyo–ekonomik geli�mi�lik düzeyi 
s�ralamas�nda 81 il içinde ilk 3 s�ray� �stanbul, 
Ankara, �zmir almaktad�r. Samsun bu 
s�ralamada 32., Mu� ise 81. s�radad�r. 2000 
Y�l� iller itibariyle sektörel Gayri Safi Yurt �çi 
s�ralamas� (1987 sabit fiyatlar�yla)’na 
bak�ld���nda tar�m sektöründe Manisa ili 1., 
samsun 12. olup; 390.435x106 TL ile ülke 
içindeki pay� 2.45 dir. Geli�mi�li�in en önemli 
ölçütlerinden  biri olan sanayi sektörüne 
bakt���m�zda �stanbul, �zmir, Kocaeli ilk üç 
s�ray� payla��rken 315.196x106 TL ile Samsun 
21. s�radad�r. Ülke içindeki pay� ise %0,93 
tür. Hizmet sektöründe ise Samsun 15. 
s�radad�r. S�ralamalar Samsun’un 
sanayile�memi�, daha ziyade üretimin tar�m 
a��rl�kl� oldu�u kent havas� çizmektedir. 2000 
Y�l� iller itibariyle ki�i ba��na GSY�H 
s�ralamas�na bakt���m�zda (1987 sabit 
fiyatlar�yla 103 TL) Kocaeli ilk s�ray� almakta 
olup; Samsun 1.435 TL ile 33. s�rada yer 
almaktad�r. Türkiye ortalamas� ise 1.761 TL 
dir. 2000 y�l� itibariyle büyüme h�zlar�na 
bak�ld���nda Samsun’un y�ll�k ortalama 
büyüme h�z� %2.7 iken, Karadeniz Bölgesinin 
%2.9 , Türkiye’nin ise % 3.6 d�r. Samsun 
Türkiye ortalamas�n�n alt�nda oldu�u gibi 
bölge ortalamas�n�n da alt�ndad�r. 1987 
Y�l�nda Samsun GSY�H s�ralamas�nda 37. 
s�rada iken 2000 y�l�nda 33. s�ray� alm��t�r. 

 

�lçelerin sosyo-ekonomik geli�mi�lik 
s�ralamas�n�n olu�turulmas�nda farkl� 
geli�mi�lik düzeyindeki ilçe gruplar�n�n 
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belirlenmesi , bölgeler aras� geli�mi�lik 
farklar�n�n azalmas�na yönelik çal��malara ���k 
tutmaktad�r. Bu amaçla ülkemiz farkl� 
geli�mi�lik düzeyinde 6 ayr� ilçe grubuna  
ayr�lm��t�r.  

Türkiye’de sosyo- ekonomik geli�mi�lik 
s�ralamas�nda ilk üç s�ray� Bursa,adana ve 
Antalya Büyük �ehir Merkez ilçeleri 
almaktad�r. Samsun Merkez �lçe 872 ilçe 
içinde 25. s�radad�r. A�a��daki tabloda 
samsun merkez ilçe ve di�er 14 ilçenin sosyo-
ekonomik geli�mi�lik s�ralamas� ve grubu 
verilmi�tir. 

Tabloda Samsun merkez ilçe ve di�er 
14 ilçenin sosyo-ekonomik geli�mi�lik 
s�ralamas� ve grubu verilmi�tir. Samsun 
merkez ilçe 2. gruba dahil edilmi� 
olup;Türkiye genelinde bu gruba dahil olan 
ilçelerin temel karakteristi�i de ekonomik 
faaliyetlerin tar�m ve hizmetler sektöründe 
yo�unla�m�� olmas� ile birlikte küçük ve orta 
ölçekli sanayiler de geli�mi�tir. Samsun 
merkez ilçede tar�m sektöründe çal��anlar�n 
oran� %25.31 dir. 872 ilçe içindeki s�ralamaya 
göre merkez ilçe tar�msal aç�dan sosyo- 
ekonomik s�ralamada 850. s�radad�r. 
�ehirle�me oran� merkez ilçede %83.7 ile 
Türkiye ortalamas�n�n (%64.9) üzerinde 
olmas�na ra�men tar�msal nüfus oran�n�n 
yüksekli�i de dikkat çekicidir. 

 
�lçelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik Gruplar� 

�lçe 

872 ilçe 
içinde 

geli�mi�lik 
s�ralamas� 

Geli�mi�lik 
grubu 

Merkez 25 2 
Ondokuzmay�s 168 3 
Bafra 204 3 
Tekkeköy 226 3 
Çar�amba 282 3 
Terme 436 3 
Ladik 459 3 
Havza 523 4 
Kavak 575 4 
Yakakent 581 4 
Alaçam 645 4 
Vezirköprü 710 5 
Sal�pazar� 761 6 
ayvac�k 789 6 
Asarc�k  796 6 

Ondokuzmay�s, Bafra, Tekkeköy, 
Çar�amba, Terme , Ladik ise 3. dereceden 
geli�mi� ilçeler grubundand�r. Bu ilçelerin 
genel karakteristi�i tar�msal faaliyet içinde 
endüstriyel bitkiler üzerinde yo�unla�m�� 
olmas�d�r. Bu ilçeler içinde tar�m sektöründe 
çal��anlar�n oran� aç�s�ndan Terme ilçesi 
%80.29 ile en yüksek tar�msal istihdama 
sahiptir. Tar�msal istihdam s�ralamas�nda  
ilçeler içinde 271. s�radad�r. �ehirle�me oran� 
bu grup içinde %53.33 ile Bafra en yüksek 
orana sahip iken %29.86 ile Tekkeköy en alt 
s�radad�r. 

Havza , Kavak, Yakakent, alaçam 
ilçeleri ise 4. dereceden geli�mi� ilçeler 
grubunda bulunmaktad�r. Bu grup sosyo-
ekonomik geli�mi�lik düzeyini yans�tan 
de�i�kenlerin tamam�nda ülke genel 
ortalamalar�ndan daha dü�ük de�erlere 
sahiptir. Nüfusun önemli bir k�sm� köylerde 
ya�amaktad�r. �ehirle�me oran� dü�üktür. 
Do�urganl�k oran�n�n yüksek oldu�u bu 
gruptaki ilçeler göç verdiklerinden y�ll�k nüfus 
art�� oranlar� da dü�üktür. Bu ilçelerde 
istihdam�n sektörel olarak da��l�m� tar�m 
a��rl�kl� (%79) olmaktad�r.  

Vezirköprü ilçesi 5. dereceden geli�mi� 
ilçe olup; 4. dereceden geli�mi� ilçeler gibi 
tüm göstergeler itibariyle ülke ortalamalar�n�n 
alt�nda de�erlere sahiptir. Vezirköprü, tar�m 
a��rl�kl� ekonomiye sahip olmakla beraber , 
tar�msal verimlilik dü�üktür. Di�er bir ifadeyle 
tar�msal karakterlerin yayg�nl��� tar�msal 
üretim göstergelerine yans�maktad�r.  

Sal�pazar�, Ayvac�k ve Asarc�k ilçeleri 
6. dereceden geli�mi� ilçeler grubundad�r. 
Geli�mi�lik düzeyi göreli olarak dü�ük olan bu 
gruptan yo�un olarak göç ya�anmaktad�r. 
Tar�m a��rl�kl� bir yap� mevcuttur. Ayr�ca 
yüksek do�urganl�k oran�na paralel olarak 
bebek ölüm oran� da yüksektir. 

 
Kaynaklar 
1. �ller ve Bölgeler �tibariyle GS�H’daki 

Geli�meler (1987-2000). DPT Yay�nlar� 
2. �llerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 

Geli�mi�lik S�ralamas� Ara�t�rmas�.(2003) 
DPT Yay�nlar�. Yay�n NO: 2671 

3. �lçelerin Sosyo-Ekonomik Geli�mi�lik 
S�ralamas� Ara�t�rmas�.DPT Yay�nlar�. 
Nisan 2004 
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SERT�F�KALI HUBUBAT 
TOHUMLU�U KULLANIMININ 

SAMSUN TARIMINA KATKILARI 
 

�emsinur ÇET�N 
Ekonomist 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
 Büyük bir Tar�m potansiyeline sahip 
olan Ülkemizde hububat üretiminin ve 
kalitenin yükseltilmesi için sertifikal� tohumluk 
kullan�m�n�n art�r�lmas� kaç�n�lmaz olmu�tur. 
Bitkisel üretimde en önemli girdilerden birisi 
de kaliteli tohumluk kullan�m�d�r.Genetik 
potansiyellerinin ç�k�� ve geli�me güçlerinin 
yüksekli�i ve hastal�klara dayan�kl�l��� gibi 
üstünlükler dolay�s�yla %20-30 oran�nda 
verim art��� sa�layan sertifikal� tohumluklar�n 
kullan�m� hedeflenen seviyelere ula�mam��t�r. 
Bu�dayda %10-15 oran�nda sertifikal� 
tohumluk kullan�lmaktad�r. Bu dü�ük 
kullan�m�n temel nedenleri irdelendi�inde 
çiftçilerimizin büyük ço�unlu�unun dar gelirli 
olmalar� ve sertifikal� tohumluk kullan�m� 
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamalar� ön 
plana ç�kmaktad�r. 
 Sertifikal� tohumluk tarla ve laboratuar 
kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel ve 
biyolojik de�erlerinin korunmas� sonucu elde 
edildi�inden piyasada çe�idi ne oldu�u  
bilinmeyen bu�day tohumlu�una göre üstün 
vas�flara sahip olaca�� bir gerçektir.Bu gün 
çiftçilerimizin elinde sertifikas�z tohumluklar 
bulunmaktad�r. Bu tohumluklar�n uzun y�llar 
kullan�m� tohumluklar� eskitmekte ve genetik 
vas�flar�n� yitirmektedir. 
 Samsun �li toplam bu�day ekili�i 
1.333.400 dekar, üretim ise 422.234 tondur. 
Buna göre Samsun ortalama verimi 316 kg/da 
olmaktad�r. Tar�m �l Müdürlü�ümüz Merkez 
ve �lçeler dahil 2004 y�l�nda toplam 1.450 ton 
sertifikal� bu�day tohumlu�unu çiftçilerimize 
Mahsul Fiyat�na da��tm��t�r. Bu rakam �limiz 
ekili�inin (dekara 20 kg) 72.505 da tekabül 
etmektedir. Çiftçilerimizin bu alan� ekmek için 
dekara ortalama 25 kg tohumluk kullan�ld��� 
varsay�l�rsa (gerçekte daha fazla at�l�yor) 
72.505 x 25 = 1.812.625 kg. sertifikal� 
olmayan tohumluk ekecek demektir. Bu 
durumda çiftçiler 1.812.625 – 1.450.100 = 

362.525 kg. bu�day tohumunu fazladan sat�n 
alm�� olacaklard�r. Bunun piyasa fiyat�yla 
tohumluk olarak sat�n alma de�eri 500.000 
TL/kg x 362.525 = 181.262.500.000 TL. dir. 
Di�er bir gaye fazla tohum kullan�m�n�n 
önüne geçilmesidir. 
 Tar�m �l Müdürlü�ünün da��tm�� 
oldu�u sertifikal� tohumluk kullanmakla 
362.525 kg fazladan tohum al�m�n�n önüne 
geçildi�i gibi verimde de %25-30’lara varan 
art��lar sa�lanacakt�r. Ayn� zamanda sertifikal� 
tohumluk kullan�m� ürün kalitesinin 
iyile�tirilmesinin de temel ö�elerindendir. 
Sertifikal� tohumluk kullan�m� ile �l verilerine 
göre verim (%30 art��la) 410 kg’a ç�kaca�� 
beklenmektedir. Sertifikas�z tohumlukta verim 
315.9 kg’d�r. 

  
Sertifikal� bu�day tohumlu�u da��t�m� 

ile 72.505 da alanda (72.505 da x 315.9 
ka/da) x 0,30 verim fark� = 6.871.299 kg 
sertifikal� tohum ile verim fark� 
beklenmektedir. 72.505 da alana piyasadan 
al�nan ve çe�idi belli olmayan bu�day 
tohumlu�u ile ekilseydi 72.505 x 315.9 = 
22.904.329 kg ürün al�nabilecekti.Samsun 
Tar�m �l Müdürlü�ünün da��tm�� oldu�u 
sertifikal� tohumlu�un  verim fark� dolay�s�yla 
Samsun bu�day üretimine katk�s� 6.871.299 
kg.d�r. 

Gübreleme, sulama, ilaçlama vb 
uygulamalar tohumlu�un genetik 
potansiyelinden en üst düzeyde yararlanmaya 
hizmet etmektedir. Tohum sahip oldu�u tüm 
genetik karakteri ile bitki verimini 
belirlemektedir. Sertifikal� olarak üretilen 
hububat tohumluklar� zay�f, k�r�k dane ve 
yabanc� ot tohumlar�ndan ar�nd�r�ld�ktan sonra 
sürme rast�k hastal�klar�na kar�� ilaçlanmas� 
ileriki safhalarda bitkilerin hastal�klara 
yakalanmas�n� engelleyece�i gibi bol ve 
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kaliteli ürün al�nmas�na katk� sa�layaca�� bir 
gerçektir. Tar�m �l Müdürlü�ünün 1.450.100 
kg olarak �limiz çiftçilerine da��tt��� sertifikal� 
bu�day tohumlu�unun tamam� Sürme 
hastal���na kar�� ilaçlanm��t�r. Halbuki 
piyasadan al�nan tohumlu�un hepsi ilaçl� 
de�ildir. �yimser bir yakla��mla bunun %50 
sinin ilaçlanm�� oldu�u kabul edilse (Sürme 
hastal��� ile mücadelede dekara 1.750.000 TL 
harcan�ld��� dü�ünülürse) çiftçiler en az %50 
ilaçlama masraf�ndan kurtulmu� demektir. 
 

 
  

Bu zamana kadar çiftçilerimiz al���k 
olduklar�, bildikleri tohumlar� ekiyorlard�. 
Sertifikal� tohumluklar�n da��t�lmas�yla birlikte 
yöreye uygun yeni çe�itlerin girmesine de 
öncülük edinilmi� olundu. Ayr�ca 
Müdürlü�ümüz Mahsul Fiyat�na Sertifikal� 
bu�day tohumlu�u da��tmakla  çiftçilerimize 
%20 indirim ile 72.505 da alanda %5 
oran�nda  ucuz tohumluk sa�lam��t�r. 
 Sonuç olarak: tar�msal verimlili�in 
art�r�lmas� ve maliyetin dü�ürülmesinde 
sertifikal� tohumluk kullan�m�, çiftçilerimiz 
Samsun tar�m� ve Ülkemiz için önemli bir 
özellik ve girdi demektir. Ayn� zamanda 
sertifikal� tohumluk kullan�m� ürün kalitesinin 
iyile�tirilmesinin de temel ö�elerindendir.  

K�ST H�DAT�K 
 

Süleyman DURMU� 
Veteriner Hekim 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Kist hidatik hastal��� insanlarla s���r, 
koyun, keçi, at gibi hayvanlar�n karaci�er 
akci�er ba�ta olmak üzere iç organlar�nda irili 
ufakl� içi su dolu keselerle tan�n�r. Zoonoz 
hastal�klar aras�nda ilk s�ralar� al�r. 
Yurdumuzda s���r ve koyunlarda %50 
civar�nda kist hidatik bulunmakta, ekinococ 
adl� parazitin geli�mesinin bir bölümünü insan 
ve hayvanlar üzerinde sürdürmesi s�ras�nda 
olu�maktad�r. Bu parazitin erginleri köpek 
kedi gibi evcil hayvanlarla kurt çakal tilki gibi 
vah�i hayvanlar�n ince ba��rsaklar�nda ya�ar. 

Köpek ve kedilerin ince ba��rsa��ndaki 
tenyalar yumurtalar�n� d��k� ile d��ar� atar. 
Bazen de tabiata ç�kan tenyan�n ölmesiyle 
aç��a ç�kan yumurtalar ot, yem ve sulara 
bula��r. Hayvanlar�n otlama, yemleme ve su 
içmesiyle a��zdan al�nan bu yumurtalar 
vücutta embriyo halinde de�i�ik iç organlara 
yerle�irler. Bir süre sonra içi su dolu 
kesecikler olu�ur. Bu kistler be� ayda ceviz 
büyüklü�üne aylar sonrada daha iri keselere 
dönü�ür. Kistli etlerin ve iç organlar�n köpek 
ve kedilere yedirilmesiyle parazit ince 
ba��rsaklarda ergin tenya haline dönü�ür. 
�nsanlar özellikle çi� sebzelerle ve ayaklar�nda 
a��z kenarlar�nda ve tüylerin aras�nda parazit 
yumurtalar�n�n bulunmas� olas�l��� yüksek 
oldu�undan kedi ve köpekler tehlike arz eder. 
Parazit kedi ve köpeklerle insan ve hayvanlar 
aras�nda biyolojik bir çember olu�turarak 
ya�am�n� devam eder. Bu hastal���n 
önlenmesinde en önemli yol bu çemberin 
k�r�lmas�d�r. Hastal���n önlenmesinde 
yeti�tiricilere büyük görevler dü�mektedir. 
Bunun ba��nda kedi ve köpeklerin ilaçlanmas� 
ve kontrolü gelmektedir. Kedi ve köpekler 
üçer ay ara ile ilaçlanmal� ve bunlar 
kay�tlar�na i�lenmelidir. Köpeklere çi� et ve 
sakatat yedirilmemeli, kistlerin bulundu�u iç 
organlar imha edilmelidir. Kesilen hayvanlar�n 
iç organlar� sa�a sola at�lmamal�. Ba��bo� kedi 
ve köpekler toplanmal�, hastal��a kar�� 
ilaçlanmal� ve kontrol alt�nda tutulmal�d�r. 
Hayvanlar�n kesimleri mezbahada yap�lmal�, 
hastal�kl� organlar yak�larak imha edilmelidir. 
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SAMSUN’DA SI�IR SUN� 
TOHUMLAMA ÇALI�MALARI 

 
Dr. Hayrettin ÇAYIRO�LU Niyazi ALHAS 

Ziraat Yüksek Mühendisi Veteriner Hekim 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
1. Giri� 
Suni tohumlama, uygun tohumlama 

zaman�nda oldu�u belirlenen di�i hayvanlar�n 
genital kanallar�na spermalar�n hijyenik 
ko�ullarda nakledilmesidir. Ülkemizde ilk suni 
tohumlama çal��malar� 1926 y�l�nda 
Karacabey Haras�nda bulunan atlara ve ayn� 
y�l s���rlara; 1928 y�l�nda da koyunlara 
uygulanm��t�r. Yöntem, 1935’den itibaren 
koyunlarda ve 1949’dan itibaren de s���rlarda 
yayg�n olarak kullan�lmaya ba�lanm��t�r.  

Suni tohumlaman�n yararlar�n� �u 
�ekilde s�ralamak mümkündür: 

- Suni tohumlama yolu ile bir erkek  
dam�zl�ktan tabii tohumlamaya nazaran daha 
geni� ölçüde faydalanma imkan� vard�r. Tabii 
tohumlama ile bir bo�adan senede 60-100 
inek tohumlanabilirken, suni tohumlama ile 
ayn� bo�adan 20.000-25.000 inek 
tohumlanabilmektedir.  

- Erkek dam�zl�klar�n tohumlar� 
dondurularak y�llarca muhafaza edilebilmesi 
ve k�sa zamanda pek çok yere 
gönderilebilmesi sayesinde s���rlarda üstün 
verimli erkek dam�zl�k problemi  
çözülebilmektedir.  

- Suni tohumlama, yeti�tiricileri bo�a 
besleme külfetinden ve bo�alarla bula�an 
hastal�klar�n tehlikesinden (özellikle brucella) 
kurtarmaklard�r. 

- Suni tohumlama, tabii tohumlama 
yoluyla çok kolay ve h�zl� bir �ekilde yay�lan 
dölerme hastal�klar�n� önlemektedir.  

- Verimleri dü�ük yerli �rklar�n �slah�, 
çok az masraf ve daha k�sa sürede; ancak 
suni tohumlama ile mümkün olmaktad�r. 
  

2. Samsun’da Suni Tohumlama 
Çal��malar� 

�limizde ilk ciddi sun’i tohumlama 
çal��malar�, 904 say�l� Islah-� Hayvanat 
Kanununa göre 1960’l� y�llarda ba�lam�� olup 
her y�l artarak devam etmi�tir. Çal��malar 

özellikle 1989 y�l�nda uygulamaya konulan 
Türk-Alman ��birli�i Samsun S���rc�l�k Projesi 
ile ivme kazanm�� ve 2000/467 say�l� 
Hayvanc�l���n Desteklenmesi Hakk�nda 
Bakanlar Kurulu Karar�n�n Uygulama Esaslar� 
Tebli�inin yürürlü�e girmesi ile de önemli 
ölçüde ilerlemeler kaydedilmi�tir. Halihaz�rda 
yerli, kültür �rk� ve melezi s���rlar�n suni 
tohumlama hizmetleri, 4631 say�l� Hayvan 
Islah� Kanunu ve bu Kanuna dayan�larak 
ç�kar�lan ‘Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, 
Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin 
Usul ve Esaslar� Hakk�nda Yönetmelik’ 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede 
�u an itibariyle �l müdürlü�ümüze ait 10 adet 
tohumlama ekibi tur sistemi veya ihbarl� 
sistemle çal��ma yürütmektedir. 

 

�limizde, y�llar itibariyle son 9 y�l 
içerisinde Tar�m �l Müdürlü�ü (Tar�m �lçe 
Müdürlükleri dahil) ve özel sektör (özel izinli 
serbest veteriner hekimler) taraf�ndan yap�lan 
sun’i tohumlama miktarlar� Tablo 1’de, �rk 
baz�nda suni tohumlama miktarlar� ise Tablo 
2’de verilmi�tir.  

Tablo 1’in incelenmesinden de 
anla��laca�� gibi 1996 y�l�ndan itibaren, suni 
tohumlama yap�lan hayvan say�s� y�ldan y�la 
art�� göstermektedir. 2001 y�l�ndan itibaren 
özel izinli serbest veteriner hekimlerin de 
tohumlama çal��malar�na ba�lamalar� ile 
toplamdaki say�lar daha da artm��t�r. 2004 y�l� 
verileri incelendi�inde �l genelinde özel 
sektörün yapt��� tohumlama miktar�, resmi 
say�n�n üzerine ç�km��t�r. Bunda suni 
tohumlama hizmetlerinin özel sektöre 
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devredilmesi çal��malar�n�n çok büyük etkisi 
olmu�tur. Zira 2004 y�l� ba��ndan itibaren 
Tekkeköy ve Bafra �lçelerindeki sun’i 
tohumlama hizmetleri Bakanl���m�z�n uygun 
görü�leri ile tamamen özel sektöre 
devredilmi�tir. 2005 y�l� ba��ndan itibaren de 
�limiz Merkez, Terme, Çar�amba ve 
Vezirköprü �lçelerindeki suni tohumlama 
hizmetleri de tamamen özel sektöre 
devredilecektir. Gerekli �artlar ve alt yap� 
olu�mas� halinde di�er ilçeler de özelle�tirme 
kapsam�na al�nacakt�r. 
 

 
 
Tablo 1. �limizde, y�llar itibariyle son 9 y�l 

içerisinde yap�lan s���r suni 
tohumlama miktarlar�*. 

Miktar (adet) 
Y�llar Tar�m �l 

Müdürlü�ü 
Özel 

Sektör 
 

Toplam 
1996 7.954 - 7.954 
1997 8.392 - 8.392 
1998 10.828 - 10.828 
1999 11.471 - 11.471 
2000 12.132 - 12.132 
2001 10.937 812 11.749 
2002 11.837 632 12.469 
2003 10.936 3.929 14.865 

2004** 9.121 11.068 20.189 
 

Tablo 2. �limizde, �rk baz�nda son 9 y�l 
içerisinde yap�lan s���r suni 
tohumlama miktarlar�*. 

Y�llar / 
Irklar 

Holstein Montofon Simental Jersey TOPLAM 

1996 2.695 1.371 1.621 2.267 7.954 
1997 2.978 1.473 1.648 2.293 8.392 
1998 3.876 1.901 2.440 2.611 10.828 
1999 4.163 2.302 2.642 2.364 11.471 
2000 4.056 2.522 3.200 2.354 12.132 
2001 3.944 2.820 3.577 1.408 11.749 
2002 4.141 3.120 3.989 1.219 12.469 
2003 5.305 3.061 5.399 1.100 14.865 
2004* 8.239 3.707 6.990 1.253 20.189 

*Tar�m �l Müdürlü�ü. Kas�m, Aral�k ay� hariç. 
 

�limizde, �l Islah Komisyonu karar� 
gere�i Holstein, Montofon, Simental ve Jersey 
a��rl�kl� tohumlar kullan�lmaktad�r. Bu 4 �rk 
kendi aralar�nda kar��la�t�r�ld�klar�nda, 
holstein �rk� tohumlamalar�n di�erlerine 
nazaran daha fazla oldu�u görülecektir (Tablo 
2). Suni tohumlama ile ilgili destek ve 
te�viklerde de bahse konu 4 �rk dikkate 
al�nmaktad�r. Suni tohumlama hizmetlerinin 
daha etkin ve verimli hale getirilmesi ve 
hayvanlarda verim ve kalitenin 
iyile�tirilebilmesi için, özel sektörün 
giri�imcili�i son derece önem arz etmektedir. 
2001 y�l�ndan itibaren özel izinli serbest 
veteriner hekimlere ait suni tohumlama ekip 
say�s� 50’ye ula�m��t�r. Tar�m �l 
Müdürlü�ümüz, �l genelinde serbest veteriner 
hekimlere ait  özel izinli ekip say�s�n� ve 
ba�ar�s�n� artt�rmak için, zaman zaman 
hizmetiçi e�itim kurslar� düzenlemektedir. Bu 
çerçevede 1996 ve 2003 y�l�nda iki�er dönem 
halinde iki ayr� kurs düzenlenmi� olup, 2004 
ve 2005 y�l�nda da iki�er dönem halinde iki 
ayr� kursun daha düzenlenmesi programa 
al�nm��t�r. Kurslarda ba�ar�l� olanlara sertifika 
verilerek sektöre kazand�r�lmaktad�r. 
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3. Suni Tohumlama Te�vikleri 
10 May�s 2000 tarih ve 24045 say�l� 

Resmi Gazetede yay�mlanan 2000/467 Say�l� 
Hayvanc�l���n Desteklenmesi Hakk�nda 
Bakanlar Kurulu Karar�n�n Uygulama Esaslar� 
Tebli�ine göre �limizde de hayvanc�l�k 
Desteklemeleri yap�lmaktad�r. Bahse konu 
Tebli�in suni tohumlama k�sm� ile ilgili olan 
hususlar�n ana amac�, suni tohumlama 
faaliyetleri ile hayvanc�l���n geli�tirilmesine 
katk�da bulunmakt�r. Tebli� çerçevesinde suni 
tohumlama yapt�ran yeti�tiricilere, hem 
tohumlama deste�i (soykütü�üne kay�tl� 
hayvanlar 15.000.000 TL/ad, di�erlerine 
7.500.000 TL/ad) hem de suni 
tohumlamadan do�an buza��ya destek 
(soykütü�üne kay�tl� hayvanlardan do�anlara 
60.000.000 TL/ad, di�erlerine 30,000.000 
TL/ad) verilmektedir. Bunun d���nda yeni 
kurulacak olan suni tohumlama ekiplerine de, 
tohumlamada kulland�klar� alet ve ekipmanlar 
için desteklemeler de verilmektedir. 
Hayvanc�l��a sa�lanan desteklemeler, 2005 
y�l�ndan itibaren de�i�ik �ekillerde artarak 
devam edece�i tahmin edilmektedir. 

 

 
 
4. Sonuç 
Samsun, hayvan varl��� bak�m�ndan 

say�l� illerimiz aras�nda yer almas�na ra�men, 
üstün verimli kültür �rk� ve melezi hayvan 
say�s� bak�m�ndan yeterli düzeylere henüz 
ula�amam��t�r. �limiz hayvanc�l���n�n daha ileri 
düzeylere götürülebilmesi, üstün verimli 
kültür �rk� hayvanlar�n say�s�n� artt�rmakla 
mümkündür. Bunun yollar�ndan birisi ve de 
en önemlisi suni tohumlama hizmetlerinin 
yayg�n hale getirilmesidir. Bu anlamda 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü olarak suni 
tohumlaman�n daha geni� kitlelere yay�lmas�n� 
sa�lamak üzere 2004 y�l�nda ba�lanan 
özelle�tirmelere h�z verilerek, 2006 y�l� 
sonunda tüm ilçelerin özelle�tirilmesine 
çal���lacakt�r.  

B�RL�KTEN GÜÇ DO�AR 
 

Mustafa KAZLI 
Veteriner Sa�l�k Teknisyeni 

Vezirköprü Tar�m �lçe Müdürlü�ü 
 
Ülkemizde hayvan yeti�tiricilerimiz 

üstün verimli hayvan yeti�tirmek ve özellikle 
de ürettiklerini pazarlama konusunda s�k�nt�lar 
ya�amaktad�r. Yeti�tiricilerimiz ürettiklerini 
daha kolay ve de�erinde pazarlayabilmeleri 
için kendi aralar�nda te�kilatlanmaya gitmeleri 
ve hayvan yeti�tiricili�i ile ilgili sorunlar�n� 
toplu olarak çözüm yoluna gitmeleri, AB 
kap�s�n� aralayan ülkemizde hayvanlar�m�z�n 
ve üretti�imiz süt miktar�n�n kay�t alt�na 
al�nmas� gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlar� 
kar��lamak üzere yeti�tirici birlikleri 
kurulmu�tur. Samsun ilinde faaliyet gösteren 
“Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri Birli�i” mevcut 
olup Vezirköprü ve Bafra’da birer �ubesi 
bulunmaktad�r. Samsun DSYB; dam�zl�k 
hayvanlar�n kay�t alt�na al�nmas� 
(önsoykütü�ü ve soykütü�ü), süt verimlerinin 
kontrolü ve kaydedilmesi, üyelerinin 
hayvanlar�n�n pazarlanmas� gibi faaliyetlerde 
bulunmaktad�r. Fakat bu faaliyetlerin daha 
geni� tabana yay�labilmesi ve sonuç 
al�nabilmesi için üye say�s�n�n art�r�lmas� 
gerekmektedir. Yeti�tirici Birliklerinin üyelerini 
art�rmak ve çal��malar�n� daha etkin 
yapabilmeleri için Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� 
çe�itli desteklemeler yapmaktad�r. 2004 y�l� 
rakamlar�yla suni tohumlamadan do�an 
buza��lar için Birlik üyesi olmayan 
yeti�tiricilere 30.000.000 TL destek verilirken 
Birlik üyelerine 60.000.000 TL destek 
verilmektedir. Süt desteklemesinde de Birlik 
üyesi olmayan yeti�tiricilere 20.000 TL destek 
verilirken Birlik üyesi yeti�tiricilerimize 
40.000TL kg ba��na destek verilmektedir. 
Samsun Dam�zl�k S���r Yeti�tiricilerine üye 
olmak isteyen yeti�tiricilerimiz Birlikten veya 
Tar�m �l ve �lçe Müdürlüklerinden gerekli bilgi 
ve yard�m� alabilirler. Samsun DSYB üyesi 
olmak için gereken �artlar: 
1-Ayn� �rktan en az 5 adet sa�mal ine�e sahip 

olmak. 
2-�l s�n�rlar� içinde yeti�tiricilik yapmak. 
3-Hayvan ba��na en az 3 dekar (kendisinin 

veya kiral�k) araziye sahip olmak. 
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TARIMDA YEN� TEKN�KLER�N 
YAYIMINDA UYGULANACAK 

YÖNTEMLER VE TEKN�K 
PERSONEL�N VAZ�FELER� 

 
Ümit ALBAYRAK 
Ziraat Mühendisi 

Vezirköprü Tar�m �lçe Müdürlü�ü 
 
 Türkiye’de nüfusun %40’� k�rsal 
kesimde ya�amakta ve geçimini çe�itli 
tar�msal faaliyetlerle sa�lamaktad�r. Fakat bu 
kesimin verimlili�i çok dü�ük seviyede ve 
dünya standartlar�n�n alt�nda bulunmaktad�r. 
Verimlili�in art�r�lmas� ve dünyadaki ortalama 
de�erlerin üzerine ç�kabilmesi için, yap�lan 
tar�m faaliyetlerinin yeni üretim teknikleriyle 
modernize edilmesi gerekmektedir. Bu 
tekniklerin çiftçiye ula�t�r�lmas�nda da Tar�m 
konusunda faaliyet gösteren bütün 
kurulu�lara görev dü�mektedir. Yay�m 
faaliyetlerinde ki�i ve kurumlar�n üzerine 
dü�en görevler ve izlenecek yöntemler 
a�a��daki �ekilde s�n�fland�r�labilir: 
 1-Teknik Personele Dü�en Vazifeler: 
Çiftçiye Yeni Tar�msal Teknikleri ula�t�racak 
olan teknik personelin çok iyi yeti�mi� olmas� 
gerekmektedir. Yabanc� yay�nlar�n okunmas� 
için yabanc� dil bilinmesi, internet ortam�ndan 
bilgi ak��� sa�lanabilmesi için en az�ndan 
internet kullan�m�n� sa�layacak seviyede 
bilgisayar kullan�m bilgisine sahip olmas� 
gerekmektedir. Maalesef bu konularda 
ülkemizdeki teknik personel yeterli seviyede 
bulunmamakta, bunda üretici taleplerinin az 
olmas� etkili olmaktad�r. Ancak üreticiler 
yapt�klar� tar�msal faaliyetlerden istedikleri 
kazanc� sa�lad�klar� takdirde, talepleri artacak 
ve teknik personelden daha fazla bilgi 
talebinde bulunacak, bu da teknik personelin 
kendisini daha iyi yeti�tirmesini sa�layacakt�r. 
Kamuda çal��an teknik personel üzerine 
dü�en kontrol vazifesini iyi yapmal� ve e�er 
çal��t�klar� yerlerde tar�m faaliyetleri yapan 
meslekta�lar� varsa onlara destek olmal� ve 
çiftçilerin onlarla temasa geçmesi için gerekli 
yönlendirmeyi yapmal�d�r. Bundan sonraki 
dönemde art�k kamunun fiili olarak tar�m 
faaliyetlerinde bulunmas� beklenmemelidir. O 
Bu vazifeyi yapacak özel sektörün 
desteklenmesi yararl� olacakt�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-Çiftçilere Dü�en Vazifeler: Çiftçilerin 
Teknik Personel taraf�ndan kendilerine 
ula�t�r�lacak bilgiye kay�ts�z kalmamalar� ve 
uygulamalar�nda bu yeni teknikleri 
kullanmalar� gerekmektedir. Do�ru bilgiyi 
ancak çok iyi yeti�mi� Teknik Personelden 
alaca��n� unutmamal� ve seçici olmal�d�r. 
Çiftçilere sunulan yeni yöntemlerin 
uygulanabilmesi için çiftçinin de yeterli teknik 
donan�ma sahip olmas� gerekmektedir.Bu 
sebeple küçük çiftçilikten ziyade i�letme 
�eklinde yap�lacak tar�m faaliyetleri 
gereklidir.Yeni tekniklerin uygulat�laca�� 
çiftçilerin gençlerden seçilmesi faydal� 
olacakt�r. 
 3-Tar�msal Yay�mda Uygulanacak 
Teknikler: Türkiye de tar�mla i�tigal eden 
k�rsal kesimin e�itim seviyesi çok yüksek 
de�ildir.Bu nedenle bu kesime sunulacak 
bilginin yaz�l� olmas�ndan ziyade görsel ve 
uygulamal� olmas� daha faydal� olacakt�r. 
Ayr�ca yeni tekniklerin uygulanmas� için 
yap�lan çal��malar�n maddi olarak 
desteklenmesi de ba�ar�y� art�racakt�r. 
Örne�in Yem Bitkileri desteklemesi buna çok 
iyi bir örnek te�kil etmektedir. Yem bitkisi 
ekili�i yapan çiftçilere uygulanan destekleme 
uygulamas� ekili� miktarlar�n� art�rm�� ve Silaj 
gibi çiftçinin bilmedi�i bir uygulaman�n 
yayg�nla�mas� sa�lanm��t�r. Bunun gibi 
uygulamalar,de�i�tirilerek çe�itli üretim 
alanlar�nda devam ettirilmelidir. Ayr�ca yeni 
uygulamalar�n çiftçilere gezdirilerek 
gösterilmesi için çiftçi gezilerinin say�lar�n�n 
art�r�lmas� daha faydal� olacakt�r. Bu amaçla 
bu gezilerin finanse edilmesi için kaynak 
ayr�lmas� gerekmektedir. Bu görev 
da��l�m�nda en büyük pay Özel Sektör 
kurulu�lar�n�n olmal�d�r. Belki bundan 50-60 
y�l önce Devlet kanal�yla yap�lan yay�m 
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faaliyetleri gerekli olmaktayd�.  Fakat �imdiye 
kadar yap�lan çal��malarda bilinen memur 
zihniyeti anlay���yla çiftçiye faydal� hizmetlerin 
götürülemeyece�i anla��lm��t�r.Çünkü bu 
hizmet sektöründe çal��an personelin hizmet 
götürdü�ü tar�m kesiminin mesai mefhumu 
yoktur. Ayn� �ekilde teknik personelinde 
mesai mefhumunun olmamas� gerekmektedir. 
Günümüzde art�k devletin böyle bir vazifeyi 
üzerine almas�n�n faydal� olmayaca�� di�er 
ülkelerde görülen örneklere bak�ld���nda daha 
iyi anla��lacakt�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örne�in nüfusu Türkiye’nin be�te biri 

olan ve tar�mla u�ra�an kesimi nüfusunun 
%5’i olan Hollanda’da Tar�msal Yay�m 
faaliyetleri tamamen Tar�msal Dan��manl�k 
Bürolar� kanal�yla yürütülmektedir ve devletin 
müdahalesi  sadece kontrol a�amas�nda 
olmakta ve yukar�da belirtildi�i gibi yap�lan 
tar�msal faaliyetin maddi olarak 
desteklenmesi seviyesinde kalmaktad�r.Bu 
bürolarda çal��an Ziraat Mühendisleri 
konular�nda her türlü teknik bilgi donan�m�na 
sahip olup çiftçilere gerekli olan bilgileri 
verebilmektedirler ve bir saatlik dan��manl�k 
kar��l��� olarak 50 Euro ücret almaktad�rlar. 
Tabii bunun kar��l���nda dan��manl�k 
hizmetinden yararlanan çiftçi üretmi� oldu�u 
ürünü iyi fiyattan piyasaya sunabilmektedir. 
Böylece teknik personele de i� alanlar� 
aç�lmaktad�r. Hollanda’n�n y�ll�k Tar�m Ürünü 
�hracat� 50 Milyar dolar seviyesindedir. 
Türkiye’de özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz 
Bölgelerinde bu bürolar bol miktarda 
bulunmakta ve say�lar� giderek artmaktad�r. 
Bilinmektedir ki bu bölgeler Türkiye’nin Tar�m 
Ürünü ihtiyac�n�n büyük bir k�sm�n� 
kar��lamaktad�r. Modern tar�m tekniklerini 
kullanmakta ve birim alandan en yüksek 
verimi almaktad�rlar. 

KEÇ�LERDE VER�M ARTI�I 
 

�lker HANCI 
Veteriner Hekim 

Vezirköprü Tar�m �lçe Müdürlü�ü 
 

K�rsal alanda ya�ayan vatanda�lar�m�z 
tar�m arazilerinin azl��� nedeniyle genellikle 
hayvanc�l�k yapmaktad�rlar. Arazi yap�s� 
büyükba� hayvan yeti�tiricili�ine uygun 
olmayan yerlerde genellikle küçükba�, 
özellikle de keçi yeti�tiricili�i yap�lmaktad�r. 
Arazi yap�s� gere�i Vezirköprü �lçemizde 
sadece keçi yeti�tiricili�i yap�labilen ba�ka bir 
çiftçilik faaliyetinin yap�lamad��� köylerimiz 
mevcuttur. Fakat bu çiftçilerimizin yeti�tirmi� 
olduklar� keçi �rk� verimi dü�ük k�l keçileridir. 

 

 
 
Ülkemizde y�llard�r büyükba� 

hayvanlarda uygulanan suni tohumlama keçi 
�rklar�n�n �slah� için de uygulanabilir bir 
yöntemdir. Ormana daha az zarar veren, süt 
verimi yüksek, do�umda ikizlik oran� daha 
fazla olan keçi �rklar�ndan mevcut keçilerimize 
suni tohumlama yap�larak birim hayvanda 
elde edilen verimi art�rabiliriz. Vezirköprü’de 
deneme amaçl� olarak 30.11.2004 tarihinde 
bir yeti�tiricimizin keçilerine suni tohumlama 
çal��mas� ba�lat�lm��t�r. Saanen keçi �rk� ile 
suni tohumlama yap�lan keçilerde birim 
hayvanda verim art��� hedeflenmektedir. 

Saanen �sviçre kökenli bir keçi �rk�d�r. 
Sa�lam konstitüsyonlu ve adaptasyon 
yetene�i yüksektir. Geli�me h�z�, süt ve döl 
verimi yüksektir. Genellikle 2-5 ba�l�k gruplar 
halinde aile i�letmelerinde kullan�l�r. Canl� 
a��rl�k 50-55 kg, süt verimi 800-1000 kg, 
laktasyon süresi 250-300 gün, bir do�umdaki 
o�lak say�s�:1.8-1.9’dur. 
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B�TK� GEL���M�N� 
DÜZENLEY�C�LER (BGD)  

 
Fikret SÖNMEZ 

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

 
 Do�al olarak bitkilerde olu�an, 
büyüme ile buna ba�l� di�er fizyolojik 
hareketleri kontrol eden ve olu�tuklar� yerden 
bitkinin ba�ka yerlerine ta��nabilen, çok az 
miktarda bile etkilerini gösterebilen organik 
maddelere “Bitki Geli�imini Düzenleyiciler” 
(BGD) Hormonlar denir. BGD’ler bitki 
bünyesinde üretildikleri gibi, sentetik olarak 
da elde edilebilirler. Bir k�sm� bitkilerde uyar�c� 
etki gösteren BGD’lerin bir k�sm� da büyümeyi 
k�s�tlay�c� veya yava�lat�c� hatta durdurucu 
etki gösterirler. Geli�meyi te�vik edici ve 
engelleyici maddeleri birbirinden kesin 
s�n�rlarla ay�rmak mümkün de�ildir. Çünkü 
BGD’ler bitki büyümesinin de�i�ik devresinde 
ve de�i�ik bitki organlar�na de�i�ik 
konsantrasyonlarda uyguland�klar�nda farkl� 
etki gösterebilir. BGD’ler bir konsantrasyonda 
te�vik edici özellik gösterirken ba�ka 
konsantrasyonda engelleyici olabilirler. Bir 
BGD sürgün büyümesini art�r�rken di�er 
taraftan kök büyümesini engelleyebilir veya 
vegetatif büyüme devresinde te�vik edici 
özellik gösterirken, çiçek te�ekkülü 
devresinde engelleyici özellikte olabilir. 
De�i�ik bitki türlerinin ayn� BGD’den 
etkilenmeleri farkl� olabilir. Örne�in ayn� BGD 
uygulanan uzun gün bitkilerinde çiçek 
te�ekkülü ço�al�rken k�sa gün bitkilerinde 
çiçek te�ekkülü azalabilir. 
 

BGD’LER�N SINIFLANDIRILMASI 
Auxinler : �lk bulunan büyüme 

maddeleridir. �lk kez çelik köklendirilmesinde 
daha sonra meyve seyreltmesinde ve meyve 
tutumu ve geli�mesinde kullan�lm��t�r. Hücre 
duvar� elastikiyetini art�rarak sürgünlerde 
hücre uzamas�n� art�r�r.su al�m�n�n ve 
solunumun artmas�na neden olur. Genç 
dokulardan ya�l� dokulara h�zl� hareket eder. 
Çelik köklendirilmesinde, doku kültüründe 
kallus ve kök olu�umu ile partenokarp meyve 
olu�umunu sa�lamakta ve yeni sürgünlerin 
engellenmesinde kullan�l�r. 

 
 
Sitokininler : Büyümeyi özellikle 

hücre bölünmesini h�zland�r�rlar. Yapraklarda 
ya�lanmay� geciktirir. Öncelikle sürgün ve kök 
uçlar�nda olu�urlar. Bitkilerde büyüme, kök 
geli�mesi, tomurcuk fonksiyonlar�n�n artmas�, 
uç sürgünlerin dinlenmesi, tohumlar�n ve 
tomurcuklar�n dormansisinin k�r�lmas�, 
çiçeklenme, ya�l�l�k, tümör olu�umu, hücre 
çeper metabolizmas� gibi farkl� durumlar 
üzerinde fizyolojik etki gösterirler. Tohum 
çimlendirilmesinde, dinlenme devresindeki 
tohumlar�n sürmesinin art�rmada,saçak kök 
olu�umunun engellemede ve sürgün 
sürmesini h�zland�rmada kullan�l�r. 

Etilenler: Etilin gaz� büyüme ve 
geli�me olaylar�nda rol oynar. Özellikle meyve 
geli�mesi, meyvenin olgunla�mas�n�n 
h�zlanmas�nda, meyvelerde ni�astan�n �ekere 
dönü�mesinde etkilidir. Domates meyvelerinin 
daha erken ve homojen olgunla�mas�n� 
sa�lamak amac�yla kullan�l�r. 

Gibberellinler: Bitki hücresinin 
uzamas�n� etkileyerek bitkinin uzamas�n� 
h�zland�r�r. Çok y�ll�k bitkilerin çiçeklenmesini 
h�zland�r�r, so�uk bir k�� geçirdikten sonra 
ilkbaharda çiçek açan bitkilerde so�uk sürenin 
geçmesine gerek kalmadan bitkide 
çiçeklenmeyi sa�lar, bodur bitkilerde bo�um 
aralar�n� uzat�r. Hücre hacmini büyüterek 
klorofil konsantrasyonunu azalt�r, yapraklar�n 
aç�k ye�il renk almalar�na neden olur. K�lcal 
kok olu�umu tamamen durur. Bitkilerin 
dinlenme devresini k�salt�r, tamamen kald�r�r. 
Tohum çimlenmesinde, bitki büyümesinde, 
sürgün sürme, çiçeklenme ve meyve 
olu�umunu sa�lamakta kullan�l�r. Domateste, 
meyvelerin dayan�kl�l���n� art�rmak; 
patl�canda, çiçek sap�n� kal�nla�t�rarak 
meyveye dönü�en çiçek say�s�n� art�rmak, 
geli�meyi h�zland�rmak, verimi art�rmak 
amac�yla; ba�larda, salk�m seyreltme, salk�m 
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iskeletini uzatma, verimi art�rma, tane irili�ini 
art�rma, salk�m s�kl���n� azaltma, salk�m 
a��rl���n� art�rma amac�yla; çekirdeksiz 
üzümlerde, salk�m iskeletini uzatma, danede 
çekirdeksizli�i sa�lama,erken olgunla�may� 
sa�lamak amac�yla; çilekte, meyvede 
erkencili�i te�vik etmek, verimi yükseltmek ve 
fide say�s�n� art�rmak amac�yla kullan�l�rlar. 

 
KULLANIM ALANLARI 
BGD’ler tar�msal ürünlerin, ekimden 

hasada ve tüketime sunuluncaya kadar her 
devrede a�a��da belirtilen çok de�i�ik amaçlar 
do�rultusunda, tüm dünya ülkelerinde geni� 
çapl� kullan�lmaktad�r. Bu kullan�m alanlar�: 

1-Çelikle ço�alman�n sa�lanmas�: 
BGD’lerin en yayg�n kullan�ld��� alan çelik 
köklendirilmesidir. Köklenmede BGD’lerle 
birlikte çeliklerde yaralama, fungusit, besin 
maddeleri ilave edilmesi, ve karbondioksit 
kullan�lmas� köklenme oran�n� art�r�r. 
Meyvecilikte; tohum anac� ve klon anac� 
olmak üzere iki türlü anaç kullan�lmaktad�r. 
Klon anac� dald�rma veya çelikle elde etmek 
mümkündür. Çelikler genellikle odun çeli�i, 
ye�il çelik veya kök çeli�i �eklinde uygulan�r. 
Ye�il çelik veya odun çeli�i genel olarak anaç 
ço�alt�lmas�nda kullan�l�r. 

2-Tohum çimlenme gücünün 
art�r�lmas�: Tohumla ço�altmada çö�ürlerin 
k�sa zamanda a��ya gelmesi  ve bunun içinde, 
çimlenmenin h�zl� ve yüzdesinin fazla olmas� 
istenir. Tohumlarda katlama i�lemiyle 
çimlenme h�z� ve yüzdesinde art�� sa�lan�r. 
Katlama s�ras�nda BGD’ler özellikle 
gibberellinlerin uygulanmas� ile katlama 
zaman� k�salt�ld��� gibi bazen de katlamaya 
gerek duyulmayabilir. Gibberellin + kinetin 
uygulamalar�nda en iyi sonuçlar al�nm��t�r. 

3-Çiçeklenmenin geciktirilmesi ve 
So�u�a dayan�kl�l���n art�r�lmas�: Il�man 
iklim ve geçit bölgelerinde ilkbahar geç 
donlar� çiçek açan tüm meyve ve sebzelerde 
önemli zararlara sebep olmaktad�r. Bu yüzden 
böyle yerlerde çiçeklenmenin bir miktar 
geciktirilmesi meydana gelecek zarar� önler. 

4- Çiçeklenmenin te�vik edilmesi : 
Meyve a�açlar�nda bilindi�i gibi meyve gözleri 
bir sene önceden olu�maya ba�lar.Bu nedenle 
bir sonraki y�l açacak çiçek tomurcu�u say�s�n� 

azalt�p, yaprak tomurcu�u say�s�n� art�rmak 
amac� ile yaz ortas�nda GA uygulanmas� yap�l�r. 

5-Meyve tutumunun art�r�lmas� 
ve periyodisitenin azalt�lmas�: Meyve 
a�ac�nda açan çiçeklerin %5-10’u meyve 
olu�turur. Meyve tutumunda tozlanma ve 
döllenme etkili olmakla birlikte, ekoloji ve 
morfolojik özellikler etkili olmaktad�r. 
Tozlanman�n eksikli�i meyve tutumunu 
azaltmakta ve tozlanmayla meyvedeki 
çekirdek say�s� ve meyve büyümesi 
artmaktad�r. Çekirde�in meydana gelebilmesi  
çiçek tozunda bulunan uyar�c�lar�n IAA, IBA, 
NAA, GA, 2,4-D gibi BGD lerin miktar�na 
ba�l�d�r. Bu uyar�c�lar�n miktar� d��ar�dan 
yap�lacak uygulamalar ile art�r�larak çiçek 
tutumu art�r�l�r, meyve tutumunda ve 
partenokarpik meyve olu�umu artar. 

6-Meyve irili�inin art�r�lmas�, 
kalitesinin ve renginin iyile�tirilmesi : 
Meyvecilikte verimi art�rmak ve kaliteyi 
korumak çok önemlidir. Meyve kalitesi  çe�ide 
ve çevre �artlar�na ba�l�d�r. Elmada renk, 
önemli bir kalite unsurudur. Baz� büyüme 
düzenleyiciler kullan�larak meyvelerdeki renk 
sorunu giderilmektedir. 

7-Vegetatif Büyüme sa�lanmas� : 
Uyar�c� özelli�e sahip BGDler bitkinin vegetatif 
büyümesine i�tirak ederler (Oksin, gibberellin, 
sitokinin). Bunlardan gibberellinler hücrenin 
uzunlu�una büyümesinde etkili olmalar� 
nedeniyle vegetatif aksam�n geli�mesinde 
önemli rol oynarlar. Elma, armut türlerinde 
yan dallar�n düzenli geli�mesini sa�lamak 
amac�yla GA kullan�lmaktad�r. Elmalarda, tam 
çiçeklenmede promolin uygulamas� sürgün 
büyümesini art�r�r, fidanlara 100 ppm GA 
+BA kar���m�n�n uygulanmas�yla dallanma 
artar. Erken yazda kinetin uygulamas� 
a�açlarda dallanmay� art�rmaktad�r. Büyüme 
engelleyiciler; gibberellinlerin bitkide 
meydana getirdikleri biosentezi engellemek 
suretiyle etkili olurlar. 

8- Meyve olgunlu�unun erkene 
al�nmas� veya geciktirilmesi: Yazl�k elma 
çe�itlerinde, hasat öncesi NAA ve 2,4,5-T 
uyguland��� takdirde 3-4 haftal�k erkencilik 
sa�lan�r. Bademde çiçek ve genç meyve 
döneminde 2,4,5-T uygulamalar� hasad� 18 
gün, �eftali, erik ve incirde 2,4,5-T 
uygulamalar�nda erkencilik meydana gelir. 
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9- Çiçek ve Meyve Seyreltilmesi: 
Meyve a�açlar�nda fazla meyve tutumu 
meyvelerin rekabeti nedeniyle meyvelerin çok 
küçük kalmas�na neden olur ve sat��ta 
meyvenin çekicili�i olmaz. Baz� durumlarda 
meyve tutum oran�n�n azalt�lmas� gerekir 
ancak pratikte meyve seyreltmesini elle 
mekanik olarak yapmak zor ve a�açta 
meydana getirece�i yaralanmalar nedeni ile 
baz� sak�ncalar� bulunmaktad�r. Bu amaçla 
pratikte NAA, NAD ve NAA’n�n sodyum 
tuzu elmalarda 30 ppm’lik dozla uygulanmas� 
sonucu seyreltme üzerinde önemli bir etki 
yapm��t�r. �nsektisit olarak kullan�lan Sevin 
elmada tam çiçeklenmeden 15 gün sonra 100 
litre suya 60-180 g dozla yap�lan uygulamalar 
seyreltmede kullan�lmaktad�r. 

10- Meyve muhafaza süresinin 
uzat�lmas�: Meyvelerin olgunla�mas�nda 
BGD’ ler önemli rol oynar. BGDler do�al 
ya�lanma olay�n�n meydana geli�ini 
h�zland�rmak veya frenlemek gibi i�levleri 
yerine getirirler. BGD’ler sebze ve meyvelerin 
depolanma özelliklerine etkileri azd�r. Ancak 
hasattan sonra meyve  fizyolojisini k�s mende 
olsa etki ederler; örne�in elma, armut ve 
muzlarda 2,4-D, olgunla�may� h�zland�r. 
Turunçgillerde muhafazay� ve depolanma 
süresinin artmas�n� sa�lar. 

11- Doku kültürü ve Islah 
çal��malar�: Bioteknoloji son y�llarda tar�mda 
yo�un olarak kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Bu 
teknik sayesinde meyvecilikte bir çok 
yararlanma imkanlar� do�mu�tur.  

12- Tohum, tomurcuk ve 
yumrular�n dinlenmesinin k�r�lmas� veya 
uzat�lmas�: Yapra��n� k���n döken meyve 
a�açlar� ilkbaharda çiçek açabilmeleri için belli 
bir so�uklanma süresine ihtiyaçlar� vard�r. 
Dinlenme süresi büyüme engelleyiciler 
taraf�ndan düzenlenir. Oksinler uyar�c� 
olmalar�na ra�men dinlenme devresinde 
engelleyici rol oynarlar. NAA uygulamalar� 
ilkbaharda çiçeklenme zaman�n� geciktirir. �lk 
ve son dinlenme döneminde gibberellin 
uygulanmas� sürgün geli�mesini te�vik eder.  

13-Hasad�n kolayla�t�r�lmas�, 
meyve ve yaprak dökümünün kontrolü: 
Geli�imini ve olgunluk dönemini tamamlayan 
yapraklarda ve meyvelerde ya�l�l�k dönemi 
ba�lar. Yapraklarda yaprak sap� ile gövdenin 

birle�ti�i yerde enine hücre tabakalar�nda 
hücre bölünmesi meydana gelir. Sonra bu 
tabakadaki hücre duvarlar� eriyerek yaprak 
tutundu�u k�s�mdan ayr�l�r. Hücre bölünmesi 
esnas�nda kom�u hücre zarlar� mantarla�arak 
koruyucu görevi üstlenir. Çiçek ve meyve 
dökümünde de ayn� durum görülür.  
Fidanl�klarda fidanlar�n yapraklar�n� dökmek 
için yapraklara defolant etkili maddeler tatbik 
edilerek yapraklar�n erken dökülmeleri 
sa�lan�r.Hasattan önce sat�lacak fidanlara 
2000 ppm etilen tatbik edilerek yapraklar�n 
dökümü sa�lan�r. Genellikle hasat zaman� 
meyvelerin dala ba�lanma noktalar�nda 
zay�flama meydana görülür, meyve sap�n�n 
dala ba�land��� noktada bir ayr�lma olu�ur ve 
kuvvetli bir rüzgar esti�inde meyveler 
dökülür. Bunun önlenmesi için olgunla�ma 
tarihinden 1-2 ay önce uyar�c�lardan oksin ve 
gibberellinler kullan�ld��� takdirde meyve 
dökümü azalt�l�r. NAA, NAD, NAA’n�n 
sodyum tuzlar�, 2,4-D, 2,4,5-T yumu�ak 
çekirdekli meyvelerde olumlu sonuçlar 
vermektedir. 

 

 
 
14- Bitkilerin hastal�k ve 

zararl�lara dayan�kl�l���n�n art�r�lmas� : 
BGD’ lerin hastal�k ve zararl�larla ili�kileri 
ara�t�r�lmakta olup büyüme engelleyicilerden 
bu konuda yararlan�lmaya çal���lmaktad�r. 
Elmada külleme ve kara lekeye kar�� 
koruyucu olarak PP-333 isimli BGD petal 
yapraklar döküldükten sonra 750 ppm’lik tek 
uygulama yap�lm��, kara lekeye ve küllemeye 
kar�� olumlu sonuçlar al�nm��t�r.  

15- Yabanc� ot kontrolü : Yo�un 
olarak yabanc� ot mücadelesinde kullan�lan 
düzenleyicilerin aktif maddeleri fenoksi ya� 
asitleridir. Bu gurupta, 2,4-D, 2,4,5-T 
(TC,P), dichloroprop, mecoprop yer al�r. 
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ÇINARLIK BELDES� TARIM 
DANI�MANI ÜM�T ÖMER KAPLAN 

�LE RÖPORTAJ 
 

 
 

Say�n Ümit Bey her �eyden önce 
1000 Köye 1000 Tar�m Gönüllüsü 
Projesi kapsam�nda düzenlenen ba�ar�l� 
tar�m dan��manlar� konusunda 
gösterdi�iniz ba�ar�dan dolay� sizi 
tebrik ederim. Bize kendinizi k�saca 
tan�t�r m�s�n�z? 

18 Kas�m 1970, Samsun Ladik 
do�umluyum. Samsun 19 May�s Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni bölümüne 1987 
y�l�nda girdim. 1991 y�l�nda mezun oldum. 
Staj�m� Çar�amba Gelemen Tar�m ��letmesinde 
ve Bafra Karaköy Tar�m ��letmesinde tercihli 
olarak yapt�m. Bu esnada teorik bilgilerin 
uygulamalar�n� rahatl�kla gördüm. Askerden 
gelir gelmez mesleki i� aray��lar�na giri�tim 
fakat hüsrana u�rad�m. Mevcut alternatiflerin  
ço�u asgari ücretin dahi alt�nda sigorta 
yapt�rmadan sürdürülebilir çal��an modeli 
aray��� içerisindeydiler. Çok az� ise asgari 
ücrete yak�n bir ücret teklifini getiriyorlard�. �� 
bu merkezde iken 1993 y�l�nda bir ilaç 
firmas�nda tan�t�m eleman� olarak i�e girdim. 
Bir y�l sonra ba�ka bir firmaya transfer oldum. 
Bu firmada t�bbi mümessillik hayat�n� takiben 5 
y�l boyunca da ayn� firmada bölge yöneticili�i 
yapt�m. 2003 y�l� itibari ile de kendi iste�imle 
istifa ederek ayr�ld�m. 

Ba�ar�l� bir özel ilaç sektörü 
ya�am�n� neden devam ettirmek 
istemediniz ve �irketinizden ayr�ld�n�z.? 

On y�l� a�k�n süreden bu yana as�l 
mesle�imden tamamen uzak ve temel mant��� 
sat�� merkezli olan doktor eczac�, firma yetkilisi 

üçgeni içinde y�llar itibariyle olu�an maalesef 
mesleki dejenerasyon beni bu sektörden 
so�utan ana sebeptir. Bu bunalm��l�k ve as�l 
mesle�ime dönme arzum 10 y�ll�k süreden 
sonra 2003 y�l�n�n sonunda gündeme gelen 
Tar�m Dan��manl��� sistemi ile mümkün oldu. 
Benim hem Devletime hem de mesleki 
sorumlulu�uma bir vefa borcu olarak 
de�erlendirdi�im mesle�imi icra etme 
ortam�n�, Tar�m Bakanl���m�z�n “Köye köylüye 
hizmet köyde olmal�d�r” anlay���yla ba�lat�lan 
Tar�m Dan��manl��� sisteminde buldum. Bunu 
da bir y�ldan buyana ba�ar�yla sürdürüyorum . 

“1000 Köye 1000 Tar�m Gönüllüsü” 
kapsam�nda Tar�m Dan��manl��� görev 
yeriniz hakk�nda bilgi verebilir misiniz? 

Çar�amba ilçesine ba�l� Ç�narl�k 
Beldesinde Tar�m Dan��manl��� görevimi 
yürütüyorum. Ayn� zamanda görev alan�m 
içinde bulunan E�ercili köyü sa�l�k oca��n�n  
uzun süreden beri kullan�lmayan lojman� 
taraf�ma tahsis oldu. Burada lojman� 
düzenledim, burada kal�yorum. 

Tar�m Dan��manl��� hizmeti, �l Özel 
idarelerinin ziraat mühendislerinden hizmet 
al�m� yapmas� �eklinde yürüyor. Tar�m 
Dan��manl��� sisteminde Tar�m tan��man�, 
1000 Köye 1000 Tar�m Gönüllüsü projesinin 
temel mant��� olan “Köye ve Köylüye hizmet 
köyünde olmal�d�r“ anlay���yla köylüye  hizmeti 
hem ya�am hem de üretim alan� olan kendi 
köyünde veriyorum, hastal�k konusunda karar 
vermekte zorland���m durumda ise üretici ile 
yetkili kurulu�lar aras�nda bizzat kendim köprü 
kurarak hizmetimi  sunuyorum. 

Göreve ba�lad�ktan sonra mesleki 
bilgilerinizi pratik uygulamaya geçirmek 
için her hangi bir e�itim ald�n�z m�? 

Evet oldukça verimli bir e�itime tabi 
tutulduk. �ki hafta Samsun �l Tar�m 
Müdürlü�ünde hangi bilgiyi hangi birimden 
alaca��m�z�, daha do�rusu en do�ru bilgiye 
nereden ula�aca��m�z� ö�rendik. Üç hafta 
boyunca da Tokat �l Tar�m Müdürlü�ünde 
düzenlenilen uygulamal� ve teorik bilgilendirme 
toplant�lar� ile sadece bölümümüzle ilgili 
bran�la�an bir mühendis de�il her türlü 
tar�msal alanda do�ru bilgiler verebilecek, 
do�ru yönlendirmeler yapabilecek en do�ru 
bilgiyi en do�ru birimden alabilecek adeta birer 
ziraat pratisyenleri olduk. 
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Tar�m Dan��manl��� sisteminde 
kurumlarla ileti�iminiz nas�l? 

Ba�ta Tar�m �l ve �lçe Müdürlüklerimiz ile 
iyi bir ekip çal��mas� yaparak gerek bilgi 
gerekse manevi motivasyon ve yönlendirme , 
Köy hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsü ile toprak 
analizleri ve mesleki yönde ba�ar�l� olmam�z 
yönünde her konuda, Köy Hizmetleri �l 
Müdürlü�ü ve Devlet Su ��lerinden de 
Beldemizin  drenaj�n�n olu�turulmas� yönünde, 
Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsünden teknik bilgi 
ve talebimiz do�rultusunda, sertifikal� 
tohumluk temini konusunda, Çar�amba 
Kaymakaml���m�zdan ve ilçe Özel �daresi 
biriminden de maddi ve manevi olarak, özel 
tohumculuk firmalar�ndan May tohumculuk, 
Monsanto Tohumculuktan birçok hibr�t 
tohumluk temini, Özvatan A�. den yaprak 
gübresi birçok tar�msal üretimi art�rmaya 
yönelik kimyasallardan, Çar�amba Ziraat Odas� 
Ba�kanl���m�zdan talebimiz do�rultusunda 
birçok maddi kaynak konusunda,�ahs�m olarak 
say�s�z destekler al�yorum. Ba�ar�m� da buna 
ba�l�yorum. Tar�m Dan��manl��� sisteminin 
hizmet anlam�nda kurumlar aras� çok iyi 
ileti�im ve desteklemelerle k�sa sürede 
ba�ar�ya ula�aca�� kesindir. Bu ileti�imi kuran 
tüm dan��man arkada�lar�m�n da ba�ar�l� 
olamamas� mümkün de�ildir. 

Görev yapt���n�z Beldede Üreticinin 
en temel sorunu nedir? 

Belde üreticilerimin en temel tar�msal 
sorunlar� ürettikleri ürünün pazarlamas�. 
Türkiye’nin her yerinde oldu�u gibi Beldemde 
de üretim planlamas� yap�lamad��� için, bu y�l 
hangi ürün iyi para yapt� ise ertesi y�l o ürüne 
yönelme al��kanl��� ürünlerin pazar�nda ve 
de�erlendirilmesinde dalgalanmalara yol 
aç�yor. Bu soruna kar��, ileriye dönük planl� 
üretim ve sözle�meli üretim modeli ile çözüm 
bulaca��m� dü�ünüyorum. 

Beldenizde göreve ba�lad���n�zda 
nas�l kar��land�n�z? Üreticilerin size olan 
yakla��mlar� nas�ld�? 

Tar�m Bakanl���n�n “1000 Köye 1000 
Tar�m Gönüllüsü Projesi” gönüllülük esas�na 
dayanan bir projedir. Birinci gönüllü “Ben köye 
gider orada ya�ar�m, üreticiyi yönlendirmeye 
haz�r�m” diyen biz gönüllü tar�m ordusu 
içerisinde yer alan tar�m mühendisleri. �kinci 
gönüllü ise “Bana tar�msal faaliyetlerimde bilgi 

verecek ve beni gerekti�inde yönlendirebilecek 
tar�m mühendisine ihtiyaç duyuyorum” diyen 
ve bizleri gönüllü olarak köyüne, beldesine 
talep eden üretici grubu. �ki gönüllünün 
oldu�u ortamda, hepimizin de bildi�i gibi 
ortam her zaman seyran olur. Hizmeti istenilen 
yerde verdi�iniz sürece fakat verilen hizmetin 
ise kaliteli ve özverili oldu�u üretici taraf�ndan 
hissedildi�inde, üretici sizi yüre�ine bas�yor ve 
yan�ndan ay�rm�yor. 

Ç�narl�k’ta iki adet Tar�m dan��manl��� 
bürom var. Yal� mahallesinde taraf�ma tahsis 
edilen büro 17 A�ustos 2004 günü Beldemizi 
kalabal�k bir gurupla ziyarete gelerek öncelikle 
Tar�m Dan��manl��� faaliyetlerimizi dinlemek, 
ba�ar�yla uygulanan projeyi yerinde görmek, 
üretici sorunlar�n� dinleyip sohbet etmek ve 
çözüm önerileri geli�tirmek amac�yla Bakan�m�z 
Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ ve beraberindekileri 
misafir etti�imiz büromuzdur. Son derece 
büyük ve büro kadar da kullan��l�, çam 
a�açlar�n�n ve yolun hemen yan� ba��nda, 
yapt���m�z faaliyete oldukça uygun ve üretici 
taraf�ndan da büro malzemeleri ve raf 
düzenlemesiyle büro haline getirilmi� hatta 
temizli�i de bizzat kendi hanesi taraf�ndan 
yap�lm�� halde taraf�ma tahsis edildi. Yani bu 
yer at�l ve kullan�lmayan , birkaç hafta da 
temizli�i ile u�ra�t���m�z bir yer de�il.!! ��te bu 
gönüllülük esas�, i�te bu güvenilen ve istekle 
talep edilen tar�m gönüllüsüne sunulan 
yürekten ikramlardan sadece birkaç�. Ben 
Ç�narl�k Beldesi tar�m dan��man� olarak bu 
mutluluk ve keyfi fazlas�yla ya��yorum. 

Belde ba�kan� ve muhtarlarla 
ileti�iminiz nas�l? Hizmetinizi sa�larken 
sizlere katk�lar� oluyor mu? 

Tar�m Dan��manl��� hizmetimi sunarken 
kesinlikle Belde Belediye ba�kan�m�zdan 
s�n�rs�z destek al�yoruz. göreve ba�lad���m ilk 
günlerde Ba�kan�m�z, Tar�m Dan��manl��� 
büromuzun olu�turulmas�ndan al�n�z, 
Belediyenin tüm imkanlar�ndan dan��manl�k 
hizmetim esnas�nda kullanabilece�imi net 
olarak dile getirdi. Belde belediye bakan�m�z, 3 
mahalle 2 köy muhtar�m�zla ili�kilerimiz son 
derece s�cak. Özellikle Belde Belediye Ba�kan�  
son derece özverili çal��malar� olan, Beldesine 
hizmet etmeyi seven, yenilikleri getirme 
konusunda öncü birisi ve tar�m gönüllülü�ü 
projesi kapsam�nda, muhtarlar�, Belediye 
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Meclisi üyeleri, belde üreticilerini, bilinçlendirip, 
Beldeye bir tar�m mühendisi tahsisine destek 
olmu�, gönüllü ordusundan da birisi. 

� Göreve ba�lad���n�zda tespit 
etti�iniz temel sorunlar kar��s�nda 
sizlerin çözümü ve katk�s� ne oldu? 

� Acilen beldemin bitkisel ve hayvansal 
üretim desenini ç�kar�p Tar�m �l 
Müdürlü�ümüze ilettim. Toplamda 1835 
dekarl�k tar�m alan�n�n toprak tahlilini yapt�m. 
Toprak numunesi ald���m�z yerlerin 
koordinatlar�n� “GPS” aleti ile belirleyip bu 
bilgileri de�erlendirilmesi üzerine Köy 
Hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsüne ilettim. 

� At�lmas� gerekli gübre cins ve 
miktarlar�n� toprak analizi sonuçlar�na göre  
üreticiye tavsiyelerde bulundum. 

� Üretimin kay�t alt�na al�nmas� için �u 
ana kadar fidanc�l�k yapan alt� adet üreticiyi 
ruhsat almaya yönlendirdim. Ruhsat onaylar� 
da geldi kendilerine ula�t�r�ld�. 

� Mantar enfeksiyonlar�na ve nematoda 
kar�� dayan�kl�l��� çok yüksek ve verimi fazla 
“Yabani kök üzerine a��l� karpuz, domates, 
patl�can” yeti�tiricili�inin çevremizde ilk defa 
tan�nmas�n� sa�lad�m. 

� Bitkisel üretimde hastal�k tespiti ve ilaç 
önerisi konusunda yetkili kurulu�lar ile üretici 
aras�nda bizzat kendim elçi oldum. 

� Bölgemizin en önemli sorunu olan 
üretilen tar�m ürünlerinin pazarlama sorununa 
kar�� “Üretilen Ürünü Alma Garantili Sözle�meli 
Üretim Modeli” aray���na girdim. Bu konudaki 
ilk bilgilenmeyi Ambarköprü Köy Hizmetleri 
Ara�t�rma Enstitüsü Deneme alan�ndaki 
enginar yeti�tiricili�i benim için çok ayd�nlat�c� 
olmu�tur. Buradan ald���m enginar fideleri 
Ç�narl�k Beldesinin yeti�tiricili�i yap�lmas� 
dü�ünülen tar�m alanlar�na fidelendi. Oldukça 
ba�ar�l� sonuçlar�n al�nmas� bizleri 
yüreklendirdi. Bundan sonrada Bursa’ ya hem 
yaln�z hem de üreticilerimle  gidip, yeti�tiricilik 
ve sözle�meli tar�m aray��lar�na giri�tim. 
�uanda Enginarla ilgili oldukça geni� ve 
ayd�nlat�c� bilgilere sahip olduk. Bölgemizde 
taban suyu çok fazla yak�n olmayan drenaj 
sorunu olmayan yerler için önceden Enginar 
yeti�tiricili�i bölgesel denemeleri yap�lm�� ve 
son derece ba�ar�l� sonuçlar al�nm��, hatta Yal� 
mahallesinde geli�imi ve verimi yak�ndan takip 
edilen enginarlardan sonra “sözle�meli enginar 

üretimi” için Bursa’ya gidip, ba�lant�lar yapt�m. 
Beldemde bu üretim modeline girecek 
üreticiler ve tar�m alanlar� belirlendi. Bu 
alanlar�nda toprak analizleri ve haz�rl�klar� 
yap�ld�. �lk yeti�tiricilik modeline  toplamda 100 
dekarl�k bir dikim yaparak ba�layaca��z. Kas�m 
sonu ve Aral�k ay� ba��nda sonbahar dikimi 
olarak 20 da Ç�narl�k Beldesinde 20 da Terme 
Geçmi� köyünde olmak üzere toplam 40 
dekarl�k bir sahan�n enginar dikimini yapt�k. 20 
dekarl�k enginar dikili alan program�na Geçmi� 
köyünün de al�nmas�n�n nedeni ileriye dönük 
enginar�n geni� bir sahada uyum gözlemlerinin 
yap�lmas� amac�na yöneliktir. Geri kalan 
dikimleri ise 2005 y�l� Mart ay�nda yapaca��z. 
Farkl� iki dönemler halinde dikim yapmam�z�n 
nedeni, hem sonbahar hem de ilkbahar 
dikiminin Enginardaki verim fark�n� 
gözlemlemektir. Bundan sonra Ç�narl�k 
Beldesinde ba�layan bu pazarlama sorunu 
olmayan al�m garantili üretim modeli k�v�lc�m�, 
tüm Çar�amba, Terme Ye�il�rmak ovam�za 
kontrollü olarak yay�lacakt�r. Enginar ile ilgili 
Bafra da bir y�l önce “Dardanel” firmas�nca 
ba�lat�lan kalp enginar� yeti�tiricili�inden 
beklenilen seviyede ba�ar�l� sonuçlar�n 
al�namamas�n�n nedeni; Bafra da dikilen  
enginar çe�idi, yüksek verimli olmas�na 
ra�men küçük ba�l� ve sanayi enginar� veya 
kalp enginar� olarak adland�r�lan bir  çe�it olup 
Türk g�da sanayinin yayg�n olarak i�ledi�i bir 
çe�it de�ildi. Yeti�tirilmeye çal���lan bu çe�it 
�spanya’ya ihraç edilmek amaçl� yeti�tirilmesi 
planlanm�� daha sonra ihracat kanal� t�kan�nca 
da cazibesini yitirmi�tir. Halbuki bizim 
dikti�imiz çe�it, Türkiye’deki bütün g�da 
sanayilerinin tercihen i�ledi�i sat�� konusunda 
kesinlikle s�k�nt� çekmeyece�imiz hem 1. S�n�f 
sofral�k hem de sanayiye uygun bir çe�ittir. Bu 
konu ile ilgilenen tüm üreticilerimizin benimle 
temasa geçmeleri halinde, merak edilen tüm 
konularla ilgili yard�mc� olabilirim. 

� Tohumculuk firmalar�yla temasa geçip 
“Üretici gördü�üne inan�r” anlay���yla 
üreticilere gösteri amaçl� ücretsiz karpuz, 
kavun, m�s�r, fasulye, çeltik tohumu ald�m ve 
da��tt�m. Yapt���m kontrol ve üreticilerle 
sohbet ziyaretlerimde de son derece ba�ar�l� 
sonuçlar ald�klar�n� gözlemledim. Üretim fark�n� 
üreticilerin tarifleri son derece enteresan 
hat�rlardan ç�kmayacak tarzdayd�. 
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� “Sosyal Riski Azaltma Projesi” 
kapsam�nda ”17 Haneye 17 Süt �ne�i Projesi“ 
ürettik. Proje dosyalar� �u anda Ankara da 
“SRAP” inceleme biriminde yak�n takibimizde 
olan bu proje çok yak�nda sonuçlan�p 
üreticilere süt s���rlar�n� da��taca��z. 

� Hayvanc�l�k yapan, bizlerle fikir 
al��veri�inde bulunan ço�u üreticinin silajl�k 
hibrit m�s�r ekmelerini sa�lad�m. 

� Beldemiz meyvecili�ini geli�tirmek için 
�l Tar�m Müdürlü�ünden 10 dekarl�k kivi 
dikiminin beraberce planlad�k. �l 
müdürlü�ümüzün meyvecilik biriminden gelen 
ziraat mühendisi meslekta�lar�m�zla yapt���m�z 
gözlemlerde dikim yap�lacak alanlar�  
beraberce gezdik. Uygun alanlar�n tespitini 
yap�p, uygulama plan�n� beraberce olu�turduk. 
�l Özel �daresi Destekli al�nacak olan bu kivi 
fidanlar�n�n beldemizde dikilmesi ve yak�ndan 
takibi üreticilerimizle beraber yap�lacakt�r. 

Görev alan�n�zda acilen yapmay� 
hedefledi�iniz yeniliklerle ilgili nas�l bir 
yol izlediniz ? 

� Öncelikli olarak toprak analizlerinin 
yap�lmas� amaçlanm��t�r. Bu konuyu 
h�zland�rmak için öncelikle birçok seri 
bilgilendirme ve bilinçlendirme toplant�lar� 
düzenledim. Aral�kl� dönemlerde olmak üzere 
gerek  Köy Hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsü 
kurumundan personel ve araç tahsisi yard�m� 
alarak, gerekse Belde Belediyesi arac� ve 
personelinden yard�m al�narak, ilk toprak 
tahlilleri bizzat bizler arac�l���yla al�n�p sonuçlar� 
üreticilere bir toplant� e�li�inde da��t�lm��t�r. Bu 
sayede ciddi gübreleme hatalar� ve gereksiz 
gübreleme masraflar�na de�inildi. Toprak 
tahlilinin gübreleme masraflar�n� ne kadar 
azaltt���na dikkat çekildi. Üreticilerin en çok 
ilgisini çeken konu bu oldu. 

� Ç�narl�k �lk ö�retim okulunda  nispeten 
daha bilinçli olduklar� için 7. ve 8. �lkö�retim 
s�n�f� ö�rencilerinin okul müdürlü�ü ve ders 
ö�retmeninden izin alarak derslerine girerek 
toprak tahlilinin gerekliliklerini anlatt�m. 
Uygulama bahçesine ö�rencileri ç�kar�p toprak 
numunesinin nas�l al�naca��n� uygulamal� 
olarak gösterip, tüm ö�rencilere toprak 
numunesini kendi tarlalar�n�n dan da alarak 
bana getirmeleri için plastik torba ve bilgilerin 
yaz�lmas� için kart verdim. Ö�rencilerin ilgiyle 
kar��lad��� bu uygulama sonucunda gelen 

topraklar� tahlil ettirtirdim, sonuçlar�n� ise hem 
ö�rencilere bildirdim hem de irtibat 
kuramad���m birçok çiftçi aile ile de bu sayede 
tan��t�m. Amac�m toprak tahlilinin çok k�sa 
sürede yayg�nla�t�r�lmas� ve tahlili yap�lmam�� 
tarlan�n kalmamas�n�n sa�lamakt�. Bunda da 
oldukça ba�ar�l� oldum. 

� Bölgemizde taban suyu yak�n ve 
bitkisel üretimde mantar hastal�klar� çok yayg�n 
ortaya ç�kt��� için, nematod sorununa kar��da 
etkin bir korunma yöntemlerinde birisi olan 
Yabani kök üzerine a��l� karpuz, domates, ve 
patl�can gibi yeti�tiricilik uygulamalar� öncelikli 
olarak, yeti�tiricilikte öncü ve yenikleri de 
çevresindekilerle payla�may� seven 15 önder 
üretici ile uygulamaya al�nm�� daha sonra da 
Beldede yayg�nla�t�r�lmaya çal���lm��t�r. Bu 
uygulama sayesinde önümüzdeki y�l 50’nin 
üzerindeki üretici grubu ile yabani kök üzerine 
a��l� fide ile yeti�tiricilik modeli sürdürülecektir. 
Bu sayede daha az ilaç kullan�m� ve yüksek 
verimli kontrollü tar�m modeli uygulamas� 
geli�tirilecektir. 

Belde üreticilerinizin bilgilenmesi 
ve Tar�msal yenilikleri görmelerini 
sa�lamak için faaliyetleriniz oldu mu? 

18 A�ustos 2004 tarihinde ba�lay�p,bir 
hafta devam eden Bafra uluslar aras� tar�m 
fuar�na üreticilerimle kat�ld�k. 06-09 Ekim 2004 
tarihinde Bursa da düzenlenen uluslar aras� 
tar�m fuar�na Ç�narl�k Beldesinden 4 adet 
üretici götürdüm. Fuarlarda tar�msal 
konulardaki yenilikleri beraberce gördük. 
Üreticilerle ve sanayi kurulu�lar�yla üreticilerimi 
görü�türdüm. Ak�llarda olabilecek hem 
yeti�tiricilik hem de pazarlama sorunlar�n� 
çözüme kavu�turduk. Enginarla ilgili bölgesel 
bir uygulama plan� belirledik. Bu plan dahilinde 
de �uanda yürüyoruz.  

Tar�m Dan��manl��� sisteminin tüm 
köylere yayg�nla�mas�n� ister misiniz? 

Kesinlikle “evet”. Tar�m Bakanl���m�z�n 
pilot proje kapsam�nda uygulamaya ald��� 
“1000 Köye 1000 Tar�m Gönüllüsü” projesi bir 
y�l gibi k�sa bir zamanda , tar�m dan��manlar� 
ile üreticilerin kayna�malar�n�n sayesinde  
köklü de�i�ikliklerle kendisini ve ba�ar�s�n� 
kan�tlam��t�r. Bu olumlu ve Ülkemiz tar�m�na 
ciddi katk�lar getirmesi çok aç�k olan bu 
projenin “40.000 köye 40.000 Tar�m Gönüllüsü 
projesi“ ile taçland�r�lmas�n� istiyoruz. 
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ANT�OKS�DANLAR: 
YARARLI MI, ZARARLI MI? 

 
Ahmet Faruk YE��LSU 

G�da Mühendisi 
Vezirköprü Tar�m �lçe Müdürlü�ü 

 
Vücudumuzda kanser ve kalp gibi 

hastal�klar için bir sava� veriyoruz. Kontrol 
edilmesi gereken dü�manlardan biri de 
serbest radikaller. Serbest radikaller somatik 
hücrelere ve ba����kl�k sistemine sald�ran 
moleküllerdir. Antioksidanlar, serbest 
radikallerin etkilerini nötralize eden, kanser, 
kalp hastal�klar� ve erken ya�lanmaya neden 
olabilecek zincir reaksiyonlar�n� engelleyen 
moleküllerdir. Serbest radikaller nötralize 
edilmezlerse vücutta ciddi hasarlara neden 
olabilirler. 
- Hücre membran� proteinlerini y�karak 

hücreleri öldürmek, 
- Membran lipit ve proteinlerini yok ederek 

hücre membran�n� sertle�tirip hücre 
fonksiyonunu engellemek, 

- Çekirdek zar�n� yararak çekirdekçikteki 
genetik materyale etki edip DNA'y� k�r�lma 
ve mutasyonlara aç�k hale getirmek, 

- Ba����kl�k sistemindeki hücreleri yok ederek 
ba����kl�k sistemini zorlamak. 

 
Beta-karoten, askorbik asit ve �-

tokoferol gibi antioksidantlar�n serbest 
radikallerin neden oldu�u oksidasyonlar� 
önledi�i yap�lan çal��malarla gösterilmi�tir. 
Bunlar�n d���nda taurin, bilirubin ve ürik asit 
de bilinen do�al antioksidanlard�r. Sütte, 
karaci�erde ve böbrekte bulunurlar. Bunlar da 
serbest radikal olu�umunu önlerler. 

Ya�da çözünen en önemli antioksidan E 
vitaminidir. C vitamini, elektron ta��y�c�s� gibi 
i� görerek, E vitamini radikalini tekrar 
indirgeyerek E vitamini haline getirir. Vitamin 
A ve beta-karoten baz� durumlarda 
antioksidan gibi davran�r. Ayr�ca 
biyoflavonoitler de antioksidan özelli�e 
sahiptir. Koenzim Q bir fenoldür ve o da pek 
çok dokuda E vitamini gibi davran�r. Lipoik 
asit ve glutatyon kükürt içerikli bile�iklerdir, 
hidrojen atomu ta��y�c�s� gibi davranarak 
fenoller gibi görev yaparlar. Besinsel 
antioksidanlar, üzerinde s�kl�kla durulan 

konulardan biridir. Kate�inler (çaydaki), 
antosiyaninler (�araptaki) gibi flavonoidler 
hemen hemen tüm g�dalarda do�al olarak 
meydana gelir ve özellikle de meyve ve 
sebzelerde bolca bulunur. En belirgin 
örnekleri ve kaynaklar�; 	-Karoten (tatl� 
patates, balkaba��, kay�s� ve kabak), likopen 
(domates, papaya ve k�rm�z� portakal), lutein 
(�spanak), Vitamin C (çe�itli meyveler) ve 
Vitamin E’dir. Bu konuda son zamanlarda 
yap�lan bir çal��mada pekan, ceviz ve 
f�nd�klar�n toplam antioksidan kapasitesi 
hesaplanm��, hayvanlar üzerinde yap�lan 
deneylerle de oksijen absorblama kapasitesini 
(ORAC) ve polifenol içeri�i saptanm�� ve bu 
ara�t�rman�n sonuçlar�na göre; en iyi 
antioksidan kaynaklar� olan baz� haz�r 
kahvalt�l�k tah�llar� içeren taneli g�dalar�n 
tüketilmesi önerilmektedir. Bu antioksidanlar, 
koroner damar rahats�zl�klar�, diabetik 
hastal�klar ve ya�lanma gibi çe�itli 
hastal�klar�n temelinde var olan serbest 
radikaller ya da reaktif oksijen türleri (ROS) 
olaraj bilinen moleküllerden hücreleri koruyan 
bir role sahip olabilmektedirler. 

Bu potansiyel yararlar, sa�l�k 
risklerindeki azalmayla ilgili olmas�na kar��l�k 
bütün ara�t�rmac�lar çal��ma mekanizmas�n� 
anlamak, uzun dönemli etkilerini tespit etmek 
ve potansiyel yararlar� do�rulayabilmek için 
daha fazla klinik çal��maya ihtiyaç 
duymaktad�rlar. Aç�kças� kanser, vasküler 
hastal�k ve ya�lanmaya ba�l� durumlar gibi 
kronik hastal�klarda antioksidan ilavesinin 
tavsiye edilebilmesi için öncelikle o konu 
üzerinde etkili bir çal��ma yap�lm�� olmal�d�r. 
Yap�lan bir çal��mada Beta-Karoten, Vitamin 
A, C, E ve selenyumun farmakolojik dozlar�n�n 
gastrointestinal kanser riskini azaltamayaca�� 
saptanm��t�r. Amerikan Diyet Rehberi Tavsiye 
Komitesi (DGAC), meyve, sebze, tah�llar, 
ya�s�z ve dü�ük ya�l� süt ve süt ürünleri 
al�m�yla, Ca, K, Mg ve lifler kadar Vitamin A, 
C, E tüketiminin de artaca��n� bildirmi�tir. 
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SAMSUN’ DA K�V� ÜRET�M� VE 
GELECE�� 

 
Mehmet Ali YETG�N 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
 Do�al yeti�me alanlar�n�n d���n-da pek 
bilinmeyen kivi 1905’ li y�llarda misyonerler 
taraf�ndan Çin’ den al�narak Yeni Zelanda ‘ ya 
götürülerek burada kültüre al�nm��t�r. Kivi 
meyvesi vitaminlerce ve aromatik maddelerce 
zengin olmas� nedeniyle insanlar taraf�ndan 
sevilmi� ve k�sa sürede dünyada kivi üretimi 
bir milyon tonun üzerine ç�km��t�r. 
 Dünyada ilk kivi bahçeleri 1930’lu 
y�llarda Yeni Zelanda‘ da kurulmu�-tur. 1970’li 
y�llardan sonra ba�ta Avrupa olmak üzere 
birçok ülkede h�zl� bir yay�lma göstermi�tir. 
1985 y�l�nda dünya toplam kivi üretimi 31 bin 
ton dan 1995 y�l�nda 1 milyon tonun üzeri-ne 
ç�km��t�r. 
 Türkiye’ de kivi üretim çal��malar�na 
1988 y�l�nda ba�lam��t�r. �lk olarak Yalova’ da 
bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Ara�t�rma Enstitüsü taraf�ndan sahil bölgeler 
a��rl�kl� olmak üzere 15 farkl� ekolojide 
adaptasyon-demonstrasyon bahçeleri 
kurulmu�tur. Yap�lan çal��malar sonucu 
Karadeniz, Marmara ve Ege (Sahil k�sm�) 
bölgelerinin kivi yeti�tiricili�ine uygun oldu�u 
saptanm��t�r. 
 Ülkemizde 1997 y�l�ndan beri tesis 
edilmi� kivi üretim alan� 2000 dekara 
yakla�m��t�r. Büyük ço�unlu�u Karadeniz 
Bölgesi Sahil ku�a��nda yer almakla birlikte 
kapama bahçelerin büyüklü�ü 1-2 dekard�r. 
Buna kar��l�k Yalova, Bursa ve Kocaeli 
illerinde ise bahçe büyüklükleri 10-40 dekar 
büyüklü�ündedir. Marmara’da kapama 
bahçelerin büyük olmas�n�n nedeni ise; 
 1- Tüketim merkezine yak�nl���  
 2- So�uk hava depolar�n�n olma-s�, 
Bölgedeki üretimin büyük ölçüde artmas�na 
itici güç olu�turmaktad�r. 
  
 Ege ve Akdeniz bölgelerinde denizden 
200-500 m yüksek nemli vadilerde kivi üretimi 
yap�labilmektedir. Akdeniz Sahil ku�a��nda ise 
a��r� s�caklar kivi yeti�tiricili�ini zora sokmakta 
olup, her gün sulama yapma zorunlulu�u 

ürün maliyetini art�rmak-tad�r. Ayr�ca k�� 
so�uklama ihtiyac�n� kar��lamad���n-dan çiçek 
gözlerinin tamam�n�n uyanmamas� verim 
dü�üklü�ü olmaktad�r. 
 Ülkemizde y�lda 4000 tonun üze-rinde 
kivi tüketilmekte, bunun %90‘� di�er 
ülkelerden ithal edilmektedir. �thalat daha çok 
Yunanistan ve �talya’dan yap�lmaktad�r. 
Bunun d���nda da miktar� bilinmeyen önemli 
ölçüde kivinin de s�n�r ticareti yolu ile 
ülkemize sokuldu�u bilinmektedir. 
 

Tablo-1 2003 y�l� kivi üretimi ve verimleri 

�lçe Ad� 

Meyve 
Veren A�aç 

Say�s� 
Verim 

(kg/a�aç) 
Üretim 
ha/ton 

Merkez 1600 20 32 
Alaçam  600 20 12 
Bafra  100 40 4 
Çar�amba 4000 40 160 
Sal�pazar� 400 40 16 
Terme    
Tekkeköy 400 10 4 
19 May�s  10 4 
Yakakent 50 15 1 
TOPLAM  7150 195 233 

 
 

Toplu Meyvelikler  Da��n�k A�aç Say�s�  
�LÇE ADI 

Kaplad��� 
Alan (ha)

Meyve 
Veren 
(ad) 

Meyve 
Vermeyen 

(ad) 

Meyve 
Veren 
(ad) 

Meyve 
Vermeyen 

(ad) 

Merkez 4 850 1150 750 1352 

Alaçam  1 250 250 350 100 

Bafra  1,5  600 100 500 

Çar�amba  375 4000 147500   

Sal�pazar�  3,5 400 1000   

Terme 2,5  1000   

Tekkeköy 0,8 300 20 100 101 

19 May�s     400 

Yakakent    50  

TOPLAM  388,3 5800 151520 1350 2453 
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 Ülkemizin önemli bir miktar�n� yurt 
d���ndan ithal edilen kivinin Samsun da bahçe 
tesisleri ilk olarak 1990‘l� y�llarda ba�lam�� ve 
çiftçilerin ise ekonomik önem arz etmesiyle 
birlikte son y�llarda kapama bahçe kur-maya 
ba�lan�lm��t�r. Halen ilimizde toplam 3883 da 
alanda kivi bahçesi bulunmak olup Samsun’da 
Kivi üretiminin di�er bölgelere göre h�zla 
artmas�n�n nedenleri ise, 
1- Ekolojik �artlar�n ve yeti�tiricilik alanlar�n�n 

geni� olmas�, 
2- Hastal�k ve Zararl�lar yönünden di�er 

meyvelere göre toleransl� olmas�, 
3- Marketlerde ve pazarda kivi fiyat�n�n 

yüksek olmas�, 
4- Yeti�tiricilik bilgilerinin çiftçilerce ö�renilmi� 

olmas�, 
5- Fidan üretimlerinin artmas� neticesinde 

fidan fiyatlar�n�n dü�mesidir. 
 

 
 
 Bölgemizde kivi yeti�tiricili�inin daha 
h�zl� artmas�, geli�mesi ve karl�l��� için; 
1-So�uk hava depolar�n�n standartlara uygun 

hale getirilmesi ve yenilerinin yap�lmas�, 
2- Meyve hasad�, ambalaj ve pazarlama 

konusunda uluslararas� standartlara 
uyulmas�, 

3- Yeti�tiricilikte bas�nçl� sulama sistemlerinin 
( Damla ve mini sprink ) kullan�lmas�;  

4- �yi bir gübreleme program�n�n yap�lmas�, 
5- Üreticilerin bir birlik çat�s� alt�nda 

toplanmas� neticesinde yukar�da bahsedilen 
konular�n daha kolay çözülece�i, dolay�s�yla 
ilimizin Karadeniz bölgesinin önderi olmas� 
kaç�n�lmaz olacakt�r. 

 Bu çerçevede �l Müdürlü�ü olarak 
katalizör görevini yerine getirmek üzere �l 
Özel �dare Kaynakl� kivi projeleri yap�larak 
2004 y�l�nda 1500 adet fidan da��t�m� yap�ld�. 
Proje devam� olarak Çar�amba �lçesi Saraçl� 
köyüne 2000 adet kivi fidan� da��t�m� 
gerçekle�tirilecektir. 

YE��LKART ��LEMLER� 
 

Ömer SAYIN 
Tar�m Teknikeri 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Tar�m il Müdürlü�üne arazisi olup zirai 
gelir tespit raporu almak için müracaat eden 
�ah�slar�n mutlaka Valilik Sa�l�k �l 
Müdürlü�ündeki Ye�ilkart bürosuna Tar�m �l 
Müdürlü�üne imzal� havaleli dilekçe almalar�, 
arazisi olmayan müraacat sahiplerinin ise �l 
Müdürlü�üne gelmemeleri gerekmektedir. 
 

Ye�ilkart Alabilmek �çin Gerekli Evrak 
1) Ye�ilkart Ba�vuru Formu (Sa�l�k 

Müdürlü�ünden al�nacak) 
2) Konut Kimlik Bildirim Formu (Muhtardan 

al�nacak) 
3) �kametgah belgesi (Muhtardan al�nacak) 
4) Muhtaçl�k Belgesi (Muhtardan al�nacak 
5) 2 adet Nüfus Cüzdan� Kay�t Örne�i (Baba, 

anne dahil tüm aile bireyleri) (Nufüs  
Dairesinden al�nacak) 

6) Zafer Vergi Dairesinden yaz� 
7) SSK Bölge Müdürlü�ünden yaz� 
8) Canik, Atakum, Gazi, �lkad�m Belediyesi 

(Çatalçam, Alt�nkum, Kurupelit, Taflan, 
Ye�ilkent’te oturanlar bu belediyelerden 
yaz� getirecekler) 

9) Sosyal Yard�mla�ma Vakf�ndan yaz� (Valilik 
binas� içinde) 

10) �öförler Cemiyetinden yaz� (arac� olsun 
olmas�n) 

11)Tar�m Kredi Kooperatifinden yaz� (merkeze 
ba�l� kooperatiflere üye olanlar 
merkezden olmayanlar üye olduklar� 
yerden) ( Arazisi olsun olmas�n) 

12) Ziraat Odas�ndan yaz� (Arazisi olsun 
olmas�n) 

13) Tar�m �l Müdürlü�ünden arazilerin  
tar�msal gelir tespit ettirerek ve Do�rudan 
Gelir Deste�i al�p almad���na dair belge  

14) Tüm evraklar tamamlan�nca ba�l� oldu�u  
Karakol ve Jandarmadan gelir tespit 
raporu. 

15) Ye�ilkart almaya gelenler 4.ya��ndan 
büyükler için birer resim getireceklerdir. 

16) Tüm Evraklar tamamlan�nca yar�m kapak 
dosya ile birlikte valilikteki ye�ilkart 
bürosuna teslim edeceklerdir. 
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TARIM REFORMU 
ÇALI�MALARININ TARIMA 

KATKISI 
 

Osman TORAMAN 
Ziraat Mühendisi 

Tar�m Reformu Bölge Müdürlü�ü 
 

Ülkemiz tar�m�nda var olan yap� 
bozuklu�u ilimizde de bariz olarak 
gözükmektedir. Tar�m meselesi 3,5 milyon 
çiftçi nüfusunun de�il 70 milyon nüfusun 
tamam�n�n meselesidir. Gelecek nesillerin ve 
insanl���n meselesidir. Toprak ve su 
kaynaklar�n�n bilgisizce kullan�lmas� tar�m�n 
ba�ta gelen sorunlar�ndan birisidir. Toprak ve 
su gibi do�al kaynaklar�n uygun biçimde 
kullan�lmas� zorunludur. Bu kaynaklar�n 
plans�z ve dengesiz kullan�m� ülkelerin sosyal 
ve ekonomik aç�dan bir tak�m dar bo�azlara 
girmesine neden olmaktad�r.  

Tar�m�n temel sorunlar� içerisinde 
tar�msal yap� bozuklu�u ba�ta gelmektedir. 
Tar�msal yap� bozukluklar� verim üzerinde 
olumsuz etki yapt��� gibi, ço�u kez verim 
artt�r�c� önlemler al�nmas�n� güçle�tirmektedir. 
Tar�msal yap� bozuklu�unun önlenmesi Arazi 
toplula�t�rmas� ile mümkündür. Bunu 
gerçekle�tirecek teknik eleman ve güce ülke 
olarak her zaman sahibiz. Geli�mi� ülkelerde 
çok eski tarihlerden beri uygulanan arazi 
toplula�t�rma çal��malar� ülkemizde son otuz 
y�ldan beri uygulanmaktad�r. Ancak yeterli 
önem verilmemi�tir. Ülkemizde tar�msal 
amaçl� kullan�lan arazi büyüklü�ü 27 milyon 
hektard�r. �limizde ise 450 bin hektard�r. 
Ülkemizde ço�unlukta olan küçük tar�m 
i�letmelerinin sahip olduklar� arazi miktar� 30-
35 da olup 7-8 parçadan olu�mu�tur ve ayn� 
i�letmeye ait olan parçalar birbirine 1-2 km 
mesafelerde kalmaktad�r. �limiz içinde durum 
ayn�d�r. Bu nedenle düzenli bir i�letme özelli�i 
göstermeyen küçük i�letmelerde ekonomik 
ziraat yapma imkan� yoktur. Bu araziler 
mekanizasyona uygun de�ildir. Tabi ki bu 
�artlarda maliyet yükselir. 

Avrupa ve ABD ülkelerinde i�letme 
ba��na 300-350 da arazi dü�mekte ve parça 
büyüklü�ü ortalama 100 da civar�nda olup 
drenaj ve sulama yönünden herhangi bir 
engeli kalmam��t�r. Globalle�en dünyaya ayak 

uydurman�n yolu, kaynaklar� rantabl 
kullanmaktan geçer. Dünyada tar�msal 
yönden kalk�nm�� ülkelerle rekabet etmenin 
yolu bellidir. Tar�m arazilerini toplula�t�rmak, 
drenaj problemlerini çözmek ve sulanabilir 
arazileri sulamaya açmaktan geçer. Sonra 
ikinci ad�m; ürün deseni belirleme, 
beraberinde bu ürünleri i�leyecek tesisleri e� 
zamanl� olarak kurmak olmal�d�r.  

3083 Say�l� Sulama Alanlar�nda Arazi 
Düzenlemesine Dair Tar�m Reformu Kanunu 
ile topra��n parçalanmas�n�n önlenmesi, 
ekonomik üretime imkan vermeyecek �ekilde 
parçalanm�� arazilerin toplula�t�r�lmas�, tar�m 
arazilerinin tar�m d��� amaçlarla kullan�m�n�n 
s�n�rland�r�lmas�, topraks�z ve az toprakl� 
çiftçilerin toprakland�r�lmas�, e�itilmesi, 
desteklenmesi ve köy yerle�im yerlerinin 
düzenlenmesi amaçlanmaktad�r. 

Arazi Toplula�t�rmas� k�saca ekonomik 
üretime imkan vermeyecek �ekilde 
parçalanm�� arazilerin yol, kanalet, tahliye 
kanal� gibi sabit hudutlar dikkate al�narak bir 
araya getirilmesi, i�letmelerin yeniden 
düzenlenmesi, yerle�im yerlerinin planlanmas� 
olarak tan�mlanabilir. 

Arazi parçal�l���; Ülkemizde tar�msal  
nüfusun h�zl� oranda art��� ve artan nüfusun 
di�er sektörlere ayn� oranda aktar�lmamas�, 
miras kanunlar�m�z, toplu yerle�im yerlerinin 
yayg�n olmas�, mülkiyet ve ticaret 
kanunlar�m�zda arazilerin parçalanarak al�n�p 
sat�lmas�n� engelleyecek hükümlerin 
bulunmamas� (3083 Say�l� Kanun hariç) fiziki 
tesislerin (sulama tesisleri, karayolu, 
demiryolu v.s.) in�as� tar�m arazilerinin 
parçalanmas�n� h�zland�rmaktad�r. Harran 
Ovas� I. K�s�mda 3819 olan parsel say�s� r�zai 
taksimler sonucu 6298’e, sulama projesinin 
geçirilmesi sonucu 31153’e ç�km��t�r. 
Toplula�t�rma neticesinde 5897 parsel olarak 
tescil edilmi�tir. 

Sulama sahalar�ndaki bir k�s�m 
parsellerin mevcut yol ve kanallardan 
yararlanamamas�, Harran Ovas�’nda 
toplula�t�rma yap�lmasa idi parsellerin %35’i 
sulama kanal� ile %40’� yol ile irtibats�z olacak 
idi. Sulama projelerinin uygulanmas�nda 
ortaya ç�kan güçlükler; Harran Ovas�’nda 
toplula�t�rma yap�lmasayd� 95 trilyon TL 
kamula�t�rma bedeli ödenmesi gerekecekti. 



SAMT�M 

SAMSUN TARIM �L 
MÜDÜRLÜ�ÜNDEN 

Parçal� ve �ekilsiz araziler bir araya 
getirilerek verimlilik artt�r�lmakta ve makineli 
tar�ma uygun hale dönü�türülerek girdilerde 
tasarruf sa�lanmaktad�r. Mü�terek 
mülkiyetlilikten do�an huzursuzluklar, 
mü�terekli�e son verebildi�i için ortadan 
kalmaktad�r. Bütün parsellerin yol ve su ile 
irtibat� temin edilmektedir. 
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Köy s�n�rlar�, yol, kanal, kanalet gibi 
sabit hudutlara dayand�r�ld���ndan köyler aras� 
s�n�r ihtilaflar� ortadan kalkmaktad�r. �htiyaç 
duyulan köylerde yeni köy yerle�me alanlar� 
ayr�lmaktad�r. Arazi toplula�t�rmas� ile yap�lan 
hesaplara göre tar�msal üretimde ortalama 
%50 art�� temin edilmektedir. Yol, kanal, 
kanalet ve köy geli�me alan� gibi ortak 
kullan�m alanlar� hazine arazisinin oldu�u 
köylerde hazineden kar��land��� için 
kamula�t�rma i�lemi azalmaktad�r. 

 

YEN� K�TAPLAR 
 
 

 

A�a��da i�letmeye ait 8 parça ve 
�ekilsiz arazinin tek parça ve düzenli parsele 
dönü�ümü gösterilmi�tir. 
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6. BAV TOPLANTISI MERKEZDE YAPILDI 

�l Müdürlü�ü ile �lçe Müdürlükleri aras�nda 
teknik bilgi al��veri�i yapmak, sorunlara en k�sa 
zamanda çözüm olu�turmak amac�yla düzenlenen 
BAV Toplant�lar�n�n alt�nc�s� 14 �lçe Müdürlü�ünün 
kat�l�m� ile �l Müdürlü�ümüz toplant� Salonunda 
yap�ld�. Son günlerin önemli ve güncel konusu 
olan G�da kontrolörlü�ü ve G�da Üreten 
i�yerlerinin denetiminin ele al�nd��� toplant�da 
Kontrol �ubesi elemanlar�nca ilçe personelinin 
bilgilendirilmesi sa�lanm��t�r. 

16.TAYEK TOPLANTISI KASTAMONU’DA YAPILDI 

Tar�msal Ara�t�rma E�itim ve Yay�m 
çal��malar�n�n de�erlendirildi�i ve �l 
Müdürlüklerinin Ara�t�rma Enstitülerinden 
ald��� ara�t�rma sonuçlar�n� çiftçiye aktarmada 
rol oynad��� TAYEK Toplant�lar�n�n onalt�nc�s�, 
Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu Çiftçi 
E�itimi ve Yay�m �ube müdürleri ile teknik 
personelinin kat�l�m� ile Kastamonu ilinde 
yap�ld�. Bodur meyve yeti�tiricili�inin her 
yönüyle de�erlendirildi�i toplant�da ayr�ca 
Tokat ilinde yürütülen Bir Köye Bir Ürün 
Projesi, Organik Hayvanc�l�k konular�nda 
bilgilendirme çal��malar� yap�lm��t�r. 

B�LG�SAYAR KURSLARI DEVAM ED�YOR 

�l Müdürlü�ümüz personelinin bilgisayar 
kullan�m� ve sektörde meydana gelen yeniliklerin 
ö�renilmesi amac�yla açm�� oldu�u bilgisayar 
kurslar�na devam edilmektedir. Windows ��letim 
Sistemi, Office 2000 e�itiminin yan� s�ra CDWriter 
ve Scanner Kullan�m�, Görüntü ve Foto�raf 
Aktar�m ��lemleri, Mail ��lemleri ile Kurumumuz 
web sayfas�na veri girme i�lemleri konular�nda 
e�itimler verilmeye devam edilmi�tir. 

Kaybettiklerinle üzülece�ine 
kazand�klar�nla sevinmesini ö�ren. 
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KAÇAK HAYVAN NAKL� �Ç�N B�LG�LEND�RME 

Kaçak Canl� hayvan ve etlerin naklinin 
önlenmesi için �limizde görev Jandarma ve 
Emniyet Te�kilat� ile Belediye Zab�tas� Ekiplerine 
09.11.2004 tarihinde �l Müdürlü�ümüz Toplant� 
Salonunda hizmet içi e�itim toplant�s� 
yap�lm��t�r. Toplant�ya 14 ilçemizden gelen 
kat�l�mc�lara hayvan sevkleri esnas�nda men�e 
�ahadetnamesi, veteriner sa�l�k raporu, kulak 
küpesi ve hayvan pasaportlar�n�n kontrollerinde 
nelere dikkat edilece�i hususunda bilgi 
verilmi�tir. 

VEZ�RKÖPRÜ’DE B�ÇERDÖVER OPERATÖRÜ KURSU 

�limizde Vezirköprü ilçesinde Ç.E.Y.�b 
taraf�ndan aç�lan “G” s�n�f� (Biçerdöver 
Operatörleri Yeti�tirme) Kursu aç�lm�� olup 10 
gün süren bu e�itimin sonunda ba�ar�l� olan 16 
ki�iye törenle belgeleri da��t�lm��t�r. Kursta birinci 
olan �smail ARSLAN’a plaketini Samsun 
milletvekillerinden Musa UZUNKAYA, ikinci olan 
Mustafa ARSLAN’a plaketini �l Müdürümüz 
Sadullah K�RENC�, üçüncü olan Erol KAPLAN’a 
plaketini Vezirköprü �lçe Müdürü Dursun OKUR 
vermi�tir. 

TARIM �L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZDE ARICILIK ÜZER�NE H�ZMET �Ç� E��T�M 

Tar�m �l Müdürlü�ü ve �lçe Müdürlükleri 
teknik personeline yönelik hizmet içi e�itim 
kapsam�nda ar�c�k kursu düzenlendi. Yeni ar� 
ürünlerinin üretimi ve de�erlendirilmesi 
konusuna a��rl�k verilen e�itim süreci sonunda 
e�itimi alan personelin ilçelerinde yeni kurslar 
açarak edindikleri ça�da� bilgileri yöre 
ar�c�lar�na aktarmalar� konusunda da a�ama 
sa�lanm��t�r. 
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HASAN ÇEB� AYDIN TARIM �L MÜDÜR YARDIMCILI�INA ATANDI 
 

Kurumumuzda uzun y�llar Çiftçi E�itimi ve 
Yay�m �ubesi hayvanc�l�k biriminde görev yapm�� 
olan Ziraat Mühendisi Hasan ÇEB� Ayd�n Tar�m �l 
Müdür Yard�mc�l��� görevine atanm��t�r. �l 
Müdürlü�ü olarak kendisine yeni görevinde ba�ar�lar 
dileriz. 

 
 

YA�LIK KABAK ÇEK�RDE�� DEMONSTRASYONU 
 

 

Ya�l�k kabak çekirde�i Tar�m �l Müdürlü�ü 
taraf�ndan Balaç Köyü'ndeki önder çiftçilerimizden 
Recep YAMAN'a deneme amaçl� verilmi�tir. Bolu 
Kalite Yem Sanayi A.�.'nin Avusturya'dan temin 
etti�i Ya�l�k Kabak Çekirde�i numune olarak �l 
Müdürlü�ümüze gönderilmi�tir. Bölgeye 
adaptasyonunun kontrolü amaçl� yap�lan deneme 
ba�ar�yla sonuçlanm��t�r. 25/05/2004 tarihinde 
ekimi yap�lm�� olan kabaklar�n, 21/10/2004 
tarihinde çiftçilerin kat�l�mlar�yla hasad� 
gerçekle�tirilmi�tir. Yurt d���na ihraç edilen bu 
kabak çe�idinin ya�� kullan�labildi�i gibi, 
kabuksuz olmas� nedeniyle çikolata gibi de�i�ik 
materyallerle d��� kaplanarak çerezlik olarak 
kullan�lmaktad�r. 

 
 

�L MERKEZ� VE �LÇELERDE GIDA DENET�MLER� YAPILDI 
 

�limizde faaliyet gösteren g�da üretim sat�� ve 
toplu tüketim yerlerinin 20-25/12/2004 tarihleri 
aras�nda Bart�n, Çank�r�, Çorum, Giresun, Rize, Ordu, 
Trabzon, Tokat, Zonguldak, Kastamonu �l 
Müdürlüklerinden gelen 69 g�da kontrolörü ve 
kontrolör yard�mc�lar�yla beraber ilimizde gömrevli 
75 g�da kontrolörü ile il merkezi, Atakum, Gazi, 
�lkad�m belediyesine ait mahallelerle Terme, Asarc�k, 
Tekkeköy, Sal�pazar�, Bafra, Çar�amba Ladik, 
Ayvac�k Yakakent, Havza Vezirköprü 19 May�s 
ilçelerinde toplam 5178 adet sat�� ve toplu tüketim 
yerleri yakla��k 69 ekiple denetlenmi�tir. 
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�LÇE KAYMAKAMLARI YEMEKTE BULU�TU 

 

�limizdeki tar�m dan��manlar�n�n görev 
yapt��� ilçelerin kaymakamlar� ile tar�m 
dan��manlar� �l Müdürlü�ümüzün düzenlenmi� 
oldu�u yemekte bir araya geldi. Tar�m 
dan��manlar�n�n görev yerlerinde kar��la�t�klar� 
sorunlar� ve ortaya koyduklar� çözüm önerilerinin 
görü�üldü�ü toplant� sonras�nda kat�l�mc�lar böyle 
bir toplant�n�n sorunlar�n giderilmesinde önemli bir 
yeri oldu�unu belirtmi�lerdir. 

 
GÖLALAN KÖYÜ Ç�FTÇ�LER�NE K�RAZ YET��T�R�C�L��� E��T�M� 

 
�limiz merkeze ba�l� Gölalan Köyünde Kiraz 

Yeti�tiricili�i, Hastal�k ve Zararl�lar� konulu e�itim 
verildi.Say�n �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� ve 
Bitki Koruma �ube Müdürü Fikret SÖNMEZ’in de 
kat�ld��� e�itim toplant�s�nda Çiftçi E�itimi ve Yay�m 
�ube Müdürlü�ünden Ziraat Yüksek Mühendisi 
Abdulkadir KULEY�N yeti�tiricilik konusunda bilgi 
verirken, Bitki Koruma �ube Müdürlü�ünden Ziraat 
Mühendisi Mustafa KESK�N de hastal�k ve 
zararl�lardan korunma yollar� konusunda çiftçiye 
bilgiler verdiler. 

 
KURUPEL�T Ç�FTÇ�LER�NE MANTAR YET��T�R�C�L��� E��T�M� 

 

Kurupelit beldesinde ya�ayan ve 
mantarc�l��a ilgi duyan 25 vatanda��m�z “Mantar 
Yeti�tiricili�i” konusunda seminer talebiyle 
Kurupelit Belediye Ba�kanl���na ba�vuru 
yapm��lard�r. Kurupelit belde belediyesinin 
organize etti�i seminer program� do�rultusunda 
ilgili belde sakinlerine Ziraat Mühendisi Cengiz 
ÖZDEM�R taraf�ndan “Mantar Yeti�tiricili�i” 
semineri verilmi�tir. 

 

Çal��an hata da yapar, çal��mayan hiçbir �ey!..
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19 MAYIS �LÇES�NDE DAMIZLIK GEBE DÜVE DAGITIMI 

Ondokuzmay�s ilçesinde Sosyal Riski 
Azaltma Projesi kapsam�nda 91 aileye 1'er bas 
olarak da��t�m� yap�lacak Dam�zl�k Gebe 
Düveler çiftçilere teslim edilmeye ba�lad�. 

 
�L�M�ZDE KOOPERAT�FÇ�L�K E��T�M SEM�NER� YAPILDI 

 
Tar�m ve Köyi�leri Bakanl���, Te�kilatlanma 

ve Destekleme Genel Müdürlü�ünce uygulanan 
Hayvanc�l�k Projelerinin canl� demirba� materyali 
seçiminde görev alacak teknik personele ait 6. 
grup Hizmet içi E�itimi 30.11.2004 – 01.12.2004 
tarihleri aras�nda 3 gün süreyle �l Müdürlü�ü 
toplant� salonunda yap�lm��t�r. Toplant�ya 
Samsun, Amasya, Bart�n, Düzce, Ordu, Giresun, 
Karabük, Sinop, Zonguldak, Çorum ve Erzurum 
�llerinden toplam 52 Mühendis (Zooteknist) ve 
Veteriner Hekim kat�lm�� olup, seminerin üçüncü 
gününde Bafra Alt�nay Tar�msal Kalk�nma 
Kooperatifi ziyaret edilerek uygulamal� ders 
anlat�lm��t�r. Toplant�ya Tar�m ve Köyi�leri 
Bakanl���, Te�kilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlü�ünden �ube Müdürü, konu uzman� 
Mühendis ve Veteriner Hekimler ile Tar�m 
Sigortalar� Vakf�ndan bir görevli kat�lm�� olup, 
a�a��da belirtilen konularda seminer i�lenmi�tir. 

-�hale Uygulama esaslar�, -�hale 
�artnamesi ve Bas�n – �lanla �lgili Esaslar, -
Hayvan Hareketleri, -Hayvan Hastal�klar� ve 3285 
say�l� HSZ Kanun’u ve 4631 say�l� H�K, -Teknik 
�artlar, -Morfolojik De�erlendirme (D�� 
Görünüm), -Gebe Düve ve Koyunlarla �lgili 
Morfolojik De�erlendirme, -Milletleraras� Pedigri 
Okuma, -Hayvan Hayat Sigortas� ve -Tar�m �l 
Müdürlü�ünün Hayvanc�l�k Projesi uygulad��� bir 
Tar�msal Kalk�nma Kooperatifinde uygulamal� 
e�itim.
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SAMSUN �L MÜDÜRLÜ�Ü ARGE BÜROSU OLU�TURULDU 

 
Samsun tar�m�n�n ça�da� tar�msal anlay��a 

paralel bir �ekilde geli�tirilmesi ve AB 
standartlar�nda üretim sürecine katk�da bulunmas� 
amac�yla yap�labilecek olas� çal��malar� 
de�erlendirmek amac�yla �l Müdürlü�ü bünyesinde 
ARGE Birimi olu�turulmu�tur. Ziraat Mühendisi 
Ergin KAHVEC� ba�kanl���nda, Ziraat Yüksek 
Mühendisi Ali R�za DEM�RBA� ve Ziraat 
Mühendisi Mustafa ALTINDE�ER’den olu�an 
ARGE Birimi ilk etapta Sivil Toplum Kurulu�lar� 
ile �l Müdürlü�ü personeli ve sektör temsilcilerinin 
görü�lerini alarak bir altyap� olu�turmaya ve 
sonuçta olas� projelerin üretilmesi amac�yla 
giri�imler de bulunmaya ba�layacakt�r. 

 
SUN� TOHUMLAMA E��T�M�NE TEKRAR BA�LANDI 

 

19 May�s Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile �l 
Müdürlü�ümüzün ortakla�a düzenlenen suni 
tohumlama e�itim semineri 2004 y�l�nda oldu�u gibi 
bu y�lda devam etmektedir.Resmi ve özel çal��an 
Veteriner Hekim ve Veteriner Sa�l�k  Teknisyenlerine 
yönelik ayr� ayr� guruplar halinde verilen kurs 5 gün 
sürmektedir. Yrd.Doç.Dr.Mesut ÇEV�K taraf�ndan 
Müdürlü�ümüz toplant� salonunda verilen suni 
tohumlama kursunun tatbiki e�itimi ise mezbaha da 
yap�lmaktad�r.  

 
 

ÇAR�AMBA’DA TRABZON HURMASI ÜRET�M� YAYGINLA�TIRILACAK 
 

 

 

Karadeniz TAE Müdürü Hasan ÖZCAN 
taraf�ndan Çar�amba Kaymakam� Nurettin 
YÜCEL makam�nda ziyaret edilerek Trabzon 
Hurmas�n�n �lçede üretimini yayg�nla�t�rmak 
için görü� al��veri�inde bulunuldu. �lçe Tar�m 
Müdürü Fahrettin YÜKSEL‘in de kat�ld��� 
toplant�da konu�an Hasan ÖZCAN “KTAE 
Trabzon Hurmas� konusunda kordinatör 
enstitü olup yurdumuzun de�i�ik yerlerinde 
yeti�en birçok Trabzon hurmas� çe�idi üzerine 
ara�t�rma yapmakta, önümüzdeki y�l da 
çiftçilerin talebini kar��lamak üzere fidan 
üretimine geçecektir” dedi. 
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ÇAR�AMBA �LÇES� SARAÇLI KÖYÜNDE K�V� BAHÇELER� KURULACAK 
 

Çar�amba �lçe Tar�m Müdürlü�ünce Saraçl� 
köyünde yap�lan çiftçi toplant�s�nda konu�an �lçe 
Tar�m Müdürü Fahrettin YÜKSEL “Saraçl� 
köyündeki çiftçilerimize kivi bahçeleri tesis 
etmeleri �art�yla �l Özel �dare Müdürlü�ünün 
deste�i ile kivi fidan� da��t�laca��n�; Projeyi 
uygulanmadan önce tereddütlerin giderilmesi ve 
muhtemel aksakl�klar�n önlenmesi amac�yla bu 
toplant�y� düzenlediklerini” söyledi. Daha sonra 
Ziraat Mühendisi Turan DURSUN taraf�ndan “Kivi 
Yeti�tiricili�i, mini ya�murlama) sistemi ve kivi 
yeti�tiricili�inin maliyeti-karl�l���” konular�nda 
çiftçilere bilgi verildi. 

A�CAGÜNEY’DE “YEM B�TK�LER� YET��T�R�C�L���N� TE�V�K” TOPLANTISI 
 

Çar�amba �lçe Müdürlü�ünce A�cagüney’de 
“Yem Bitkileri Yeti�tiricili�i” konusunda çiftçi 
toplant�s� düzenlendi. A�cagüney TKK Ba�kan� 
Dursun GÜNEY ve çiftçilerin kat�ld��� toplant�da �lçe 
Müdürü Fahrettin YÜKSEL “Bakanl���m�z hayvanc�l�k 
desteklemesi yan�nda yem bitkisi yeti�tiricili�i yapan 
çiftçilere de destek sa�lamaktad�r. Süt s���rc�l���n�n 
yo�un yap�ld��� beldemizde çiftçilerimiz yem bitkisi 
yeti�tirerek bu desteklemeden faydalanabilecek 
hem de k�� boyunca hayvanlar�n ihtiyac� olan kaliteli 
kaba yemi temin etmi� olacaklard�r.” dedi. Ziraat 
Mühendisi Turan DURSUN taraf�ndan yonca, 
korunga, fi� yeti�tiricili�i hakk�nda bilgi verilerek 
Polybra bitkisinin tan�t�m� yap�ld�. 

TEKKEKÖY Ç�FTÇ�S� S�LAJI Ö�REND� 

2004 y�l� içerisinde destek için müracaat 
eden ki�i say�s� 200’e silajl�k ekim alan� ise 
7.650 dekara silaj makinesi alan ki�i say�s� 
14’e yükselmi�tir. Silaj üretimi ise % 635 
oran�nda artarak  38.250 tona yükselmi�tir. 
�lçe müdürlü�ünce yukar�daki husus ve 
bilgileri çiftçimize süratle yaymak amac� ile 
e�itim toplant�lar� düzenlenmi�tir. Ayr�ca 
çiftçimizi ilçe müdürlü�ümüz kap�lar�n� aç�k 
tutarak gösterilen ilgi ve ki�isel yakla��mlarla 
müdürlü�ümüze gelmeleri sa�lanm��t�r. 
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tıb bitkiler
Mustafa ALTINDE�ER 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

CEV�Z YAPRA�I 
(Junglans Regia) 

 

 Karadeniz sahil ku�a��nda m�s�r 
tar�m�yla u�ra��p, m�s�r ekme�i yemeyenimiz 
yoktur. Bir de ta� kaplar içinde soyal� m�s�r 
unundan yap�lm��, üzerine ceviz yapra�� 
serilerek pi�irilmi� m�s�r ekme�ine ceviz 
yapra�� müthi� bir aroma verir. Ceviz 
yapra��n�n olmad��� mevsimlerde de kara 
lahana yapra�� kullan�l�rd�. Ceviz içinin E 
vitaminince zengin oldu�unu, bol miktarda 
doymam�� ya� asitleri bulundu�unu 
biliyorduk. Cevizin yapra��nda ne oldu�u beni 
pek fazla ilgilendirmiyordu. Ceviz ya��nda 
doymam�� ya� asitlerinin fazla olmas� 
nedeniyle havayla temas edince çabucak 
ac�la��r. Cevizde protein %15-20 
dolaylar�ndad�r. Cevizde önemli madensel 
elementler (K, Mg, P, Ca, F) vard�r. Ba�kent 
üniversitesi kültür yay�nlar�ndan olan Bütün 
dünya dergisinin May�s 2002 say�s�nda ceviz 
için do�an�n kat kat kabuklar içinde saklad��� 
mucize g�da olarak bahsedilmektedir. Ceviz 
d���ndaki ye�il kabu�u ile kafa derisine, sert 
kabu�u ile kafa tas�na, içindeki zar� ile beyin 
zar�na, asil meyvesi ile de beyin’e benzeyen 
harika bir g�da olarak bildirilmektedir. Yaz�n�n 
ilerleyen sat�rlar�nda  beynimizin küçültülmü� 
bir modeli olan cevizin meyveler aras�nda 

gümü� iyonu içeren tek meyve oldu�u ise 
baya�� ilginçti . Bu gümü� iyonuna uygulad��� 
elektronik görev aç�s�ndan gereksinim duyan 
tek organ�n beyin oldu�u bahsedilmektedir. 
 Ceviz a�ac� Yapraklar� tanen, eterli 
uçucu ya�, juglan (mantar hastal�klar�na kar�� 
etkili), C vitamini ve flavonlar içermektedir. 
Drog elde etmek için yapraklar Haziran ve 
Temmuz aylar�nda toplan�r, havadar ve 
gölgeli bir yere serilerek kurutulur ve ince 
k�y�larak hava almayan kaplarda saklan�r. 
Ceviz yapra��n�n kan durdurucu-s�k��t�r�c� 
(astringent), kuvvetlendirici (tonik) ve 
ba��rsak kurtlar�n� veya solucanlar�n� 
dü�ürücü (antihelmintik) etkisi vard�r. Yaprak 
çay�, sindirim bozukluklar�nda, 
kab�zl�kta, i�tahs�zl�klarda ve kan 
temizli�inde etkilidir. Deri hastal�klar�nda 
antiseptik olarak haricen kullan�l�r. Ceviz 
yapra�� kaynat�larak, tüm s�raca (scrofula),  
egzema (mayas�l), herpes (uçuk)  ve ra�itik 
hastal�klarda,  ayr�ca, iltihapl� el ve ayak 
t�rnaklar�nda kullan�labilen çok etkili bir 
banyo katk�s� elde edilir. Ceviz yapra��n�n 
kaynama suyu banyo suyuna eklendi�inde, 
donuk kabarc�klar� iyile�ir. Ceviz yapra�� 
kaynama suyu, h�zl� saç dökülmelerinde 
de kafa derisine friksiyon (ovarak sürme) 
yapmakla kullan�l�r. 

Banyo ve Y�kama Katk�s�: Tam 
banyolar için, iki büyük avuç ince k�y�lm�� 
yaprak, ak�amdan 2-3 lt suya eklenir. 
Sabahleyin hafif ate�te 4-5 dk kaynad�ktan 
sonra süzülür, banyo suyuna eklenir. 
Gerekti�inde, bitki miktar� bir misli artt�r�l�r. 
 

Referanslar: 
1-"Gesundheit aus der Apotheke Gottes" "Tanr�'n�n 

Eczanesinden Sa�l�k", Maria Treben  
2-Türkiye'de Bitkilerle Tedavi, Prof.Dr. Turhan Baytop, I.U 

Eczac�l�k  
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Süs Bitkilerinden 
S. Filiz SA�LAM 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

AFR�KA MENEK�ES� 

Hemen herkes taraf�ndan sevilen, 
evlerimizi süsleyen Afrika Menek�eleri çok 
popüler bir süs bitkisidir. Çiçek rengi koyu 
mavi, mor, lacivert, koyu menek�e, kenarlar� 
beyaz, ortas� mavi ya da k�rm�z�, pembe, 
leylak, k�rm�z� ya da beyaz olabilir. Çiçekleri 
katmerli ya da yal�nkat, kenarlar� düz ya da 
dantelal�d�r. Hemen hemen bütün y�l çiçek 
açar, ancak esas çiçek açma mevsimi yaz ve 
sonbahard�r. Yapraklar� etli ve tüylüdür. 
 Yar� gölge, s�cak, havadar nisbi nemi 
yüksek yerleri tercih eder. Sarkm�� yapraklar 
bitkinin çok fazla ���k ald���n�, uzun ve s�k 
büyümü� gövde ve az çiçek de çok az ���k 
ald���n� gösterir. Evlerde yaz�n kuzeye veya 
do�uya bakan cam önlerine k���n ise, bat� 
veya güneye bakan cam önlerine 
yerle�tirilmesi önerilir. Y�l boyunca oda 
s�cakl��� ideal ortamd�r. 

Sürekli oda s�cakl���nda sert olmayan 
su ile topra�� nemli tutulmal�d�r. Su üstten 
verilirken yapraklara de�dirilmemeli, toprak 
etraf�na dikkatlice verilmelidir. Sulama suyu 
sert ise sirke ile yumu�at�labilir. Klorlu sular 1 

gün bekletilerek kullan�lmal�d�r. K���n bitkiye 
verilen su azalt�larak bitki dinlendirilir. 
Dinlenmeyen bitki çiçek açmaz. Büyüme zay�f, 
yapraklar küçük, çiçeklenme çok az ya da hiç 
olmazsa yapraklar üzerinde lekeler olu�mu�sa 
gübreleme yap�l�r. Öncelikle, yaprak geli�imi 
için kuvvetli nitrat kapsayan bir gübre daha 
sonra da çiçeklenme için bol fosfor kapsayan 
bir gübre kullanmak yarar sa�lar. Gübreleme 
yap�lmadan en az 2 saat önce toprak 
�slat�lmal�, çiçe�in yapraklar�na gübre 
de�dirilmemelidir. 

�lkbaharda saks�s� de�i�tirilmeli ve 
kuruyan yapraklar� temizlenmelidir. Üretimi 
yaprak çeli�i ile olur. Büyümesini 
tamamlam��, orta büyüklükteki yapraklar 
kesilerek al�n�r. Yapra��n sap� uzun olmal�d�r. 
Koyu renkli �i�e veya kavanozlara sap� 1,5-2 
cm geçecek �ekilde su doldurulur. �i�enin 
üstü alüminyum ka��tla kapat�l�r. Bitki saplar� 
bu ka��t üzerinde aç�lan deliklerden suya 
dald�r�l�r. Kullan�lan suyun saf su (ya�mur 
suyu) olmas� tercih edilir. Musluk suyu 
kullan�l�yorsa suyun içine konulan mangal 
kömürü parçalar� suyun yumu�amas�nda rol 
oynar. Yaprak saplar� suya konulduktan sonra 
bir daha su de�i�tirilmemeli, ancak gerekirse 
üstten su ilave edilmelidir. Köklenme 10-15 
gün içinde meydana gelir. Kökler yeterince 
geli�ince köklü çelikler topra�a al�nmal�d�r. 

S�cak ve kuru ortamda yaprak bitleri 
görülebilir, kökünün so�uk ve fazla �slak 
olmas� da mildiyöye neden olabilir. 
 

�ki günü birbirine 
e�it olan 

ziyandad�r. 
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Edebiyat Kö�esi 
 

Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

SEN OLURDUN 
 
Ku� olsam uçsam gitsem 
Kanad�m sen olurdun. 
Binbir dilek i�itsem 
�nad�m sen olurdun. 

Gonca güller derseler 
Yollar�ma serseler 
Dünyalar� verseler 
Murad�m sen olurdun. 

Sözlerin gam�m olsa 
Günün ak�am�m olsa 
A�k�n idam�m olsa 
�mdad�m sen olurdun. 

Gönül k�r�p ezdirsen 
Zelil sefil gezdirsen 
Hayat�mdan bezdirsen 
Miad�m sen olurdun. 

Farketmez keder dolsam 
Hem sürünsem hem solsam 
Yeniden a��k olsam 
Milad�m sen olurdun. 

Bir basayd�n ba�r�na 
Ram olurdum do�runa 
Uyard�m her ça�r�na 
Üstad�m sen olurdun. 

Arzum, idolüm me�er 
Senmi�sin ömre de�er. 
Farz�m olsayd�n e�er 
Cihad�m sen olurdun. 
 

-- * -- 
Adnan Özbulut 

 
Önce �nsan 

Adam, pazar sabah� bütün haftan�n 
yorgunlu�unu ç�karmak için pijamas�n� giyer, 
eline gazetesini al�r. Dü�üncesi, bütün gün 
miskinlik yap�p evde oturmakt�r. Tam bunlar� 
dü�ünürken o�lu gelir ve sinemaya ne zaman 
gideceklerini sorar. O�lunu bu hafta sonu 
sinemaya götürmeye söz vermi�tir ama hiç 

d��ar�ya ç�kmak istemedi�inden bir bahaneyle 
o�lunu ba��ndan savmak ister. Birden, 
gazetenin promosyon verdi�i dünya haritas� 
gözüne ili�ir. Önce dünya haritas�n� keserek 
parçalara ay�r�r ve o�luna, “e�er bu haritay� 
birle�tirip düzeltebilirsen seni sinemaya 
götürece�im” der. �çinden de, “oh be, 
kurtuldum! En iyi co�rafya profesörünü bile 
getirsen, bu haritay� ak�ama kadar 
düzeltemez” der. Aradan on dakika geçtikten 
sonra o�lu babas�n�n yan�na ko�arak gelir. 
“Baba haritay� düzelttim, art�k sinemaya 
gidebiliriz!” der. Adam önce o�lunun 
söyledi�ine inanamaz. Ama haritan�n 
tamamland���n� görünce, hayretler içinde 
bunu nas�l yapt���n� sorar. Çocuk �u cevab� 
verir: “Bana verdi�in haritan�n arkas�nda bir 
insan resmi vard�. �nsan� düzeltti�im zaman 
dünya da kendili�inden düzeliverdi.” 

 
-- * -- 

 
Ya�lanan Saatler 

Kurdu�um saatlerin azizli�i bu tehir, 
Her seherde mahzunsun, â��k m�s�n ey �ehir? 

Yollar�n yorgunlu�u ad�mlar�ma siner, 
Saadetin ya�muru, ya�madan evvel diner! 

Geç kal��lar�n ruhu menzillere i�lerken, 
Hüzünler bana kal�r, zaman ömrü di�lerken… 

K�rg�n�m sabahlara, sensiz do�an güne�e; 
Yegâne hasretimdir senle tatt���m ne�e! 

Kuzuca��m gözlerin gerilirken dü�üme, 
Hasretin ayaz�nda n’olur sen de ü�üme… 

Devrediyor ne varsa, s�k�nt�lar art�yor; 
Yoklu�unun iklimi saç�m� a�art�yor… 

A�k�nla kanat vurdu, gönül ku�um semâya; 
Sana ermek içindir, savrulu�um semâya! 

Sevdâ yazan kalemin mürekkebi ate�ten, 
Yanmak budur ey peri, alev alev gülü�ten! 

Yâr, de�il mi ki zaman; dingin akan bir nehir? 
Ya�lanan saatlerin, azizli�i bu tehir… 

Güçer KAFA
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ev hali 
Binnaz TIKNAZO�LU 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü

 

BURMA TEL KADAYIF 
 

Malzemeler 
750 g kaday�f 
500 g tereya� 

250 g ceviz veya ye�il f�st�k 
1/2 limon 

 
�urubu 

750 g toz seker 
2 su barda�� su 

 
Yap�l��� 

Kaday�f�n bir k�sm�n� ay�r�p uzunlamas�na 
yay�n. �çindeki hamursu k�sm� temizleyin. 

Kaday�f�n ortas�na 2 kahve fincan� ceviz veya 
ye�il f�st��� uzunlamas�na yerle�tirin. Kaday�f�n 
bir ucunu cevizlerin üstüne kapat�p devaml� 
çevirerek ince uzun boru biçimine getirin. 
Ortadan itibaren çevirerek daire biçiminde 
sar�p tepsinin ortas�na yerle�tirin. Kalan 

kaday�f� da ayn� �ekilde sar�p tepsiye 
yerle�tirin. Ya�� yakmadan k�zd�r�n ve 

kaday�f�n üstüne gezdirin. F�r�nda k�zarana 
kadar pi�irin. Alt üst yaparak di�er yüzünü de 

k�zart�n. �urubunu �l�kken üzerine gezdirin 
So�uduktan sonra servis yap�n. 

 

 
Püf Noktalar� 

� Kirli ütülerin altlar�n� sirkeye bat�r�lm�� 
pamukla temizleyebilirsiniz. 

� So�uktan ve rüzgardan çatlayan 
dudaklar�n�z� korumak için vazelin ya�� 
sürünüz. 

� Giysilerin fermuar�n� y�kama esnas�nda 
korumak için mutlaka kapal� halde iken 
y�kay�n�z. 

� Kans�zl��a kar�� 1 litre kaynar suda 200 
gram m�s�r püskülü kaynat�n ve günde iki 
fincan bu kar���mdan için. 

� Ampullerin temizli�ini sigortalar� 
kapatarak alkollü bezle yap�n�z. 

� Akan pillerin b�rakt��� lekeleri silmek için 
karbonatl� suya bat�r�lm�� bez kullan�n�z. 

� Sentetik kuma�lar� keserken makas�n�z� 
biraz �s�t�n�z. 

 
 

CEV�ZPARE 

Malzemeler 
500 g un 

1 paket kabartma tozu 
100 g irmik 

2 su barda�� iri çekilmi� ceviz 
125 g pudra �ekeri 

2 adet yumurta 
250 g sana ya� 
1 paket vanilya 

 
�urubu 

3 su barda�� �eker 
3 su barda�� su 

½ adet limon suyu 
 

Yap�l��� 
�urubu kaynat�p so�umas� için bir kenarda 

bekletilir. Derin bir kabda oda s�cakl���nda 
bekletti�imiz sanayi pudra �ekerini 

yumurtalar� irmi�i unu kabartma tozunu 
vanilyay� iyice yo�urun. En son içine iri 

çekilmi� cevizi ilave edip. Olu�an hamurdan 
kuru köfte büyüklü�ünde parçalar kopar�n. 
Uzun olarak yuvarlay�n. Ya�lanm�� tepsiye 

dizin. Önceden �s�t�lm�� 185 derece f�r�nda 35-
40 dakika pi�irin. Pi�tikten sonra �erbetini 

döküp iyice çekmesini sa�lay�n. 
 

 
Sa�l�kl� ya�am için bol 

sebze ve meyve tüketiniz. 
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mc
 

 

 
 

Temelin ��leri 
 

� Arkada�� Temel'e seslenmi� geç bak 
bakal�m araban�n sinyalleri çal���yor mu, 
demi�. Temel a�a�� inip bagimaya 
ba�lam��: -Yanayi, -Yanmayi, -Yanayi, -
Yanmayi... 

� Temel olimpiyat oyunlar� 100 metre 
finalinde doping yapm��. Anla��lmas�n diye 
sonuncu olmu�. 

� Temel banyo yapacakm��. Kap�dan kimse 
gözlemesin diye kap�y� sökmü�. 

� Askerde telgraf tellerini tamir ediyorlar, tel 
yetmeyince dikenli tel kullan�yorlar. Temel 
de "telgraflar y�rt�k ç�kacak" diye itiraz 
ediyor. 

� Temel saat 02.30'da arkada�� Dursun'u 
ar�yor. Telefon kalk�yor. -Buyurun. -Alo 
oras� 11,11 mi? -Hay�r buras�:1,1,1,1 -
Kusura bakma yanl�� numara çevirmi�im. 

� Temel kar�s�na yardim etmek için perdeleri 
ben ütüleyim demi�. Ve perdeleri ütülerken 
a�a�� dü�mü�, ölmü�. 

� Temele sormu�lar. En çok hangi nefesleri 
seversin. Temelde cevap vermi�. 
Sigaram�n ilk nefesi ile, kaynanam�n son 
nefesi... 

Sorma Soruyu 
 
Padi�ah ile Vezir tart��maya ba�lam��. 

Padi�ah, vezire, "En büyük ve en güçlü 
benim. Sen benim emrimdesin" demi�. Vezir, 
"Hay�r ben büyü�üm. Ordunun ba��nda ben 
sava��yorum, sen sadece mühür bas�yorsun" 
diye itiraz etmi�. Tart��ma uzay�nca Padi�ah'la 
vezir, bir çoban�n yan�na gitmi� ve konuya 
direkt girmemek için çobana sormu�lar; -
Senin koyunun mu büyük ine�in mi ? Çoban 
"�nek" demi�, -Keçin mi büyük, öküzün mü ? 
Çoban "Öküzüm tabii ki" deyince, kilit 
soruyu yöneltmi�ler çobana; -Söyle bakal�m 
"Padi�ah m� büyük, vezir mi?".. Çoban hiç 
dü�ünmeden yan�tlam��.  

-Vallahi ben bu hayvanlar� tan�m�yorum... 
 

 
 
� Hiçbir önyarg�m yok. Bütün insanlardan 

nefret ediyorum, o kadar. 
� Her türlü iyi niyet itina ile suiistimal edilir. 
� Paran�n ne önemi var mühim olan 

miktar�d�r. 
� Öldürdü�ü insan 8 dil biliyordu, toplu 

katliamdan yarg�land�. 
� Kurtlardan teklif geldi. Sürüden 

ayr�l�yorum. 
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t@rimnet 
Hüseyin KURT 
Ziraat Mühendisi 
Tar�m Dan��man� 

 
Gönder Menüsü Hakk�nda 

Windows alt�nda herhangi bir dosyaya 
sa� t�klad���n�zda bir menü aç�l�r, bu 
menünün Gönder (Send To) ismini ta��yan bir 
alt menüsü vard�r. Gönder menüsü, 
Windows'da hayat� daha h�zl� k�lmak için 
kullanabilece�imiz çok fonksiyonel bir 
özelliktir. Bir programa k�sayol olu�turur ve bu 
k�sayolu Windows klasörünün alt�nda yer alan 
Send To klasörünün içine koyarsan�z söz 
konusu program Gönder menüsüne dahil 
edilmi� olur. Örne�in Notepad ( Not Defteri) 
böyle bir i�lem için çok uygundur. Notepad'e 
bir k�sayol olu�turun ve bu k�sayolu Send To 
klasörüne ta��y�n. Bundan böyle, herhangi bir 
dosyay� Notepad ile açmak için dosyaya sa� 
t�klaman�z ve Send To menüsünden Notepad'i 
seçmeniz yeterli olacakt�r. Bu �ekilde dosyay� 
çok h�zl� bir �ekilde görebilir ve edit 
edebilirsiniz. 

Hesap Makinesinin Özelli�i 
Not defterinde yada di�er 

kopyalayabilece�iniz bir yerdeki matematiksel 
i�lemi hesap makinas�nda yapabilirsiniz. 
Örne�in not defterini aç�p �unlar� yaz�n:  

1260-(126/3)+(165*11)-(102-230)= 
Bu sat�r� kopyalay�n, Hesap 

makinas�nda menüden Düzen/Yap��t�r � 
t�klay�n. Sonucu göreceksiniz. Burada dikkat 
edilecek �ey i�lem önceli�i olanlar� parantez 
içine almam�z gerekti�i. 

Bu püfün ne avantaj� var? Hata yapma 
ihtimalimiz azal�r. Kontrol kolayla��r. Hata 
durumunda yeniden hesaplama için rakamlar� 
bir daha yazmam�za gerek kalmaz. Yaln�zca 
hatal� olan de�i�tirilir. 

 
 

Ekle/Kald�r Listesi 
Bazen yanl��l�kla program� 

bilgisayar�n�zdan silmek için program�n 
klasörünü silersiniz. Bu durumda Denetim 
Masas� / Program Ekle-Kald�r da o program� 
kald�rmaya çal��t���n�zda kalkmaz. Bunun için 
tweakui yard�mc� program� kullanabilirsiniz. 
Yoksa Ba�lat/Çal��t�r/Regedit’i çal��t�r�n 
(Çal��t�r'� klavyeden çal��t�rmak için Win tu�u 
ile R tu�una bas�n.)  
1- HKEY_LOCAL_MACHINE 'i yan�ndaki + y� 

t�klay�n aç�lan listeden 
2- 2- Software 'i aç�n, ayn� �ekilde takip edin  
3- Microsoft 'u aç�n  
4- Windows 'u aç�n  
5- CurrentVersion 'u aç�n 
6- Uninstall' � aç�n  
7- (Bilgisayar�m \HKEY_LOCAL_MACHINE\ 

Software\ Microsoft\ Windows\ 
CurrentVersion\ Uninstall)  
Burada Program-Ekle kald�rdaki listeyi 

göreceksiniz. Listeden kald�ramad�klar�n�z� 
DEL tu�una basarak silin. 

 
Windows aç�l��� 

Win98 kullan�yorsan�z Ba�lat / Çal��t�r / 
MSCONFIG.EXE yi çal��t�r�p Ba�lang�ç tab�n� 
seçin buradan çal��mas�n� istemedi�iniz 
program�n solundaki kutuyu t�klay�p bo�alt�n. 
Yada REGEDIT’i çal��t�r�p 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software \ Microsoft 
\ Windows \ CurrentVersion \ Run yada Run 
service k�sm�na ula��n buradaki listeden 
istemediklerinizi silin. 

 

Her zaman do�ruyu söyle; 
ne dedi�ini hat�rlamak 

zorunda kalmazs�n. 
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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 

Murat ÖZDEM�R Mühendis Yakakent �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Mehmet ÇOBANO�LU Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü KKGM 
Erkan ALTINI�IK Mühendis Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Ça�r� ALTUN Mühendis Aç�ktan Atama Çar�amba �lçe Müdürlü�ü 
A.Faruk YE��LSU Mühendis Aç�ktan Atama Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü 
Serpil TURAL Mühendis Aç�ktan Atama Samsun �l Müdürlü�ü 
Selçuk BÜYÜKTA� Mühendis Aç�ktan Atama Samsun �l Müdürlü�ü 
Hamdi YILMAZ Mühendis Aç�ktan Atama Samsun �l Müdürlü�ü 
Hasan ÇEB� Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü Ayd�n �l Müdürlü�ü 
S�d�k AKTA�ÇI Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü Ar�.Plan.ve Koord.Ba�k. 
Çetin TOKUR Vet.Hekim Ordu-Mesudiye �lçe Müdürlü�ü Bafra �lçe Müd, 
Muhammet ERG�N Vet.Hekim Aç�ktan Atama Ladik �lçe Müdürlü�ü 
U�ur AKIN Vet.Hekim Aç�ktan Atama Asarc�k �lçe Müdürlü�ü 
Sedat ORMANCI Vet.Hekim Van-Erçi� �lçe Müdürlü�ü Tekkeköy �lçe Müdürlü�ü 
Cantürk YET�K Vet.Sa�.Tek. Asarc�k �lçe Müdürlü�ü Ladik �lçe Müdürlü�ü 
Hüseyin KOÇ Vet.Sa�.Tek. Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Asarc�k �lçe Müdürlü�ü 
F.Fatih KALEL�O�LU Vet.Sa�.Tek. Çar�amba �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Zekai ALTIND�� Çevre Sa�.Tek. Samsun-Terme Sa�.Grup Ba�k. Çar�amba �lçe Müdürlü�ü 
Ahmet ARAL Çevre Sa�.tek. Samsun �l Sa�l�k Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Ali BAYRAK Çevre Sa�.Tek. 75.Y�l Sa�.Oca�� Samsun �l Müdürlü�ü 
Mustafa SALMA Çevre Sa�.Tek. Samsun Terme 2 Nolu Sa�.Oca�� Terme �lçe Müdürlü�ü 
�lker Ali TEPEL� Çevre Sa�.tek. Samsun Sa�l�k Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Cengiz GÜNEYSU Çevre Sa�.Tek. Samsun sa�l�k �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Ufuk AKBA� Çevre Sa�.tek. Samsun Sa�l�k �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Ayhan ÖZTÜRK Çevre Sa�.Tek. Samsun Sa�l�k �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Naim TURAN Çevre Sa�.Tek. Bafra 1 Nolu Merk.Sa�.Oca�� Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Ercan ER Teknisyen Giresun-Ya�l�dere �lçe Müdürlü�ü Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü 
Mustafa ALTINKAYNAK Teknisyen Bafra �lçe Müdürlü�ü Terme �lçe Müdürlü�ü 
Mahmut ATE� Teknisyen Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Bafra �lçe Müdürlü�ü 
Aydan ÇAM Teknisyen Zirai Karantina Müdürlü�ü Erzincan �l Müdürlü�ü 
Müzeyyen ULUÇAY Daimi ��çi Samsun �l Müdürlü�ü Bursa Tar�m �l Müdürlü�ü 

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

Kayhan �AH�N Mühendis  Neziha KARADEN�Z �ef 
Hüseyin ALI� Mühendis  Adnan �BRAH�MO�LU Daimi ��çi 
Ali Kemal KARA Vet.Sa�.Teknikeri    

 
 

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

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

a 
Adnan ÖZBULUT 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Bulmacam�z� do�ru çözen ve yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�nlar�ndan olan 
Ana Ar� Yeti�tiricili�i kitab� hediye edilecektir. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
 
 

Soldan Sa�a 
1. Vezir Nizamülmülk’ün Medereseler Zinciri, 2. 
Üretim ��i, Bir Kab, 3. Onur Verme, 4. Dünya, 
Mallar�n Kondu�u Bölüm, 5. Bayan �smi, 6. 
Serbest B�rakma, 7. Gecikme, Ç�plak, 8. Geni�lik, 
Fakat, 9. Çekecek, 10. Madeni. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Bir Makam, 2. Yard�mla�ma, Ehemmiyet, 3. 
Gereklilik, Tersi �ridyum, 4. Aç�k, Saha, 5. Bir 
Uzakdo�u Sporu, 6. Kar�� Ç�kma, Bir Ya���, 7. 
Piyade, Birdenbire, 8. Üzüntü, Dar Uzun Geçit. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Kamikaze, 2. Eros, Lal, 3. Manivela, 4. Otomatik, 5. Tip, Ma, 6. 
Eko, �dam, 7. Liken, 8. Al, Maket, 9. Mana, 10. �dol, Ray. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Kemoterapi, 2. Aratik, 3. Monopol, 4. �sim, �mal, 5. 
Vatikan, 6. Alet, Dekar, 7. Zalimane, 8. Elakam, Tay. 

ZEKAMETRE 
� Bo� karelere 1'den 25'e kadar rakamlar� 

öyle yaz�n ki; yan yana, alt alta ve kö�eden 
kö�eye toplamlar� hep 65 olsun. 

 

 
 

� Gördü�ünüz 8 kalemden hiçbirinin boyunu 
de�i�tirmeden birbirine e�it büyüklükte 3 
kare yapabilecek misiniz? 

� Bir masan�n etraf�nda 15 çocuk ve masan�n 
üstünde bir tabak içinde de 15 tane 
yumurta var. Her çocuk birer yumurta ald�. 
Tabakta daha bir yumurta kald�, bu 
mümkün mü? 

 
 

Cevaplar Gelecek Sayıda




