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SAMTM

dergisi Samsun Tarm l
Müdürlüü tarafndan üç ayda bir olmak
üzere ylda 4 defa çkarlan, tarmsal
içerikli makalelerin yaymland bir
dergidir. Bu dergide tüm tarmsal
konularda,
aratrma
ve
derleme
makaleler yaymlanacaktr.
1. Yaymlanacak
olan
makaleler
baka hiçbir yerde yaymlanmam
olacaktr.
2. Yaymlanan
makalenin
sorumluluu yazar(lar)na aittir.
3. Gönderilen
makale
yayn
kurulunca incelenecek, gerekli
görüldüü takdirde anlam ve
içerii
deimemek
kaydyla
gerekli düzeltmeler yapldktan
sonra yaymlanacaktr.
4. Makale yayn sras yayn kuruluna
geli srasna göre olacaktr.
5. Makalenin
disket kayd e-mail
adresine gönderilecektir.
6. Yaymlanan
yazlardan
dolay
yazar(lar)a
telif
hakk
ödenmeyecektir.
Yaymlanan
makalenin yazar(lar)na 5 dergi
gönderilecektir.

1.

2.

3.

4.

Yazm Kurallar
Dergi yayn dili Türkçe’dir. Varsa
Abstract ve Keywords ksmlar
ngilizce
olmaldr.
Gerektiinde
teknik terimlerin Türkçe karl
parantez içerisinde verilmelidir.
Gönderilen yazlar Word 6.0 veya
daha üzeri bir versiyonda, A4
boyutunda, 11 punto, Tahoma
fontunda ve 1 aralkl olarak
yazlacaktr. Makaleler 4 sayfay
geçmeyecektir.
Yazar(lar)n ismi, ünvan ve kurumu
makale balnn hemen altnda
ortalanm bir ekilde yazlacaktr.
Makalede kullanlan kaynaklar metin
içinde ilgili ksmda (soyad, yayn
yl)
esasna
göre,
Kaynaklar
ksmnda ise alfabetik sraya göre
yazlacaktr.
Reklam Fiyatlar

Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)
Arka Kapak (Renkli Yarm Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Tam Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Yarm Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Yarm Sayfa)

: 300 YTL
: 150 YTL
: 150 YTL
: 75 YTL
: 60 YTL
: 30 YTL

Abone Bedeli : 12 YTL/yl

Milli ekonominin temeli ziraattr. Bunun içindir ki
tarmda kalknmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yaylacak programl ve pratik çalmalar bu
amaca ulamay kolaylatracaktr.
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SAMTM
ekonomik bir ekilde kullanarak en uygun
maksimum ürünü elde etmeliyiz. Köy
Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü
tarafndan da bu konuda çeitli çalmalar
yaplmaktadr. Bafra ve Çaramba ovalarnda
yaygn bir ekilde yetitirilen ürünlerde
enstitümüz tarafndan yaplan mevsimlik,
aylk ve günlük su tüketim deerleri ile
sulama suyu miktarlarnda aratrmalar
yaplmtr. Bu aratrmalar ile ilgili baz pratik
bilgiler unlardr.

ÇARAMBA VE BAFRA
OVALARINDA BAZI BTKLERN
SU STEKLER
Nilüfer AKSU

Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü

Sulama; tarmda devamll ve
kararll salayan, bunun yannda dier
tarmsal girdilerin etkinliini artran ve birim
alandan yüksek verim salayan tarmsal
girdilerden biridir (Aknc, 2005).
Sulamadan
beklenen
yarar
salayabilmek için temel koul, bitkinin ihtiyaç
duyduu
miktardaki
suyun
yalarla
karlanamayan bölümünün toprakta bitkinin
kök bölgesine gereken zamanda ve gereken
miktarda verilmesidir. Fakat ülkemizin birçok
yerinde su kaynaklar kstldr. Hatta çou su
kayna kurumu ya da azalmtr. (Aknc,
2005).
Bu durumda ön plana çkan soru
sulama zaman ve sulama miktar olmaktadr.
Sulama zaman ve sulama miktarn saptamak
için de ilk önce yetitiricilik yaptmz topra
ve bitkiyi çok iyi tanmalyz.
Uygun bir sulama zaman planlamas
ile derine szma ve yüzey akyla oluan su
kayplar en aza inmekte, sulamann
randman artmaktadr. Topraktaki bitki besin
maddelerinin ykanmas, gübreleme masraf,
suyun göllenmesi ve tuzluluk problemleri,
yabanc
ot
ve
hastalk
problemleri
azalmaktadr.
Yalardan
daha
fazla
yararlanlmakta, suyun çiftçiler arasnda daha
adil datm salanmaktadr. Verim ve
kalitede art salanmakta, ayn miktardaki su
ile daha fazla arazi sulanabilmektedir
(Öretir, 2003).
Sulama zaman ve ekli gibi bitki
faktörü de önemlidir. Bitki kök sisteminin
kazk, saçak ve yumrulu gibi ekilli olmas su
kullanm etkinliini etkilemektedir. Yine
toprak üstü aksamnn yani yapraklarn ekli
de su kullanmnda önemli bir faktördür.
Bafra ve Çaramba ovalarnn tarmdaki
büyük rolü, bu bölgede bilinçli tarm ve
üreticilerin olmasn gerektirmektedir. Bu
nedenle de elimizde bulunan girdileri

Temmuz 2005

AYÇÇE (Helianthus annuus L.)
iEkim döneminde toprakta yeterince rutubet
yok ise bir çk sulamas yaplabilir.
iBafra koullarnda yllk su tüketimi 397.8
mm/yl (Ortalama 400 ton/da).
iBölgemiz koullarnda tabla oluumunda
(tabla çap 3-4 cm) 100-140 mm su (1
da=100-140 ton su) verilmelidir.
iBafra koullarnda en fazla su tüketimi
temmuz aynda 208.8 mm/ay (Ortalama 210
ton/da), günlük su tüketimi 6.73 mm/gün
(Ortalama 6.5-7 ton/da) (Bayrak, 1978).
ÇELTK (Oryza sativa L.)
iTavalara su braklmadan önce tava
seddeleri iyice sktrlmaldr.
iTohum ekilmeden önce 4-5 gün suda
braklarak
çimlendirilmeli
ve
tavalara
serpilmelidir. Ekim tamamlandktan sonra da
çimlendirilmi tohumun su üstüne çkmamas
ve kök oluup topraa tutunmasna kadar
geçen sürede tavalara su verilmemelidir.
iSulamada da önce toprak doygun hale
getirilmeli sonra da tavalarda gerekli miktarda
su tutulmaldr.
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iBölgemizde yetime döneminde çeltikte su
ihtiyac ortalama 2040 ton/da’dir.
iBölgemiz koullarnda tavalarda devaml
olarak su yükseklii 10 cm’de tutulmaldr.
Bunun için de ekimden 40-45 gün sonra 4-7
günde bir tavalardaki su 10 cm’ye
tamamlanarak rotasyonlu sulama yaplmaldr
(Bayrak, 1986).

iTohum, ekiminden önce bakteri kültürü ile
alanmal ve sralar aras 20 cm olmaldr.
Ekimden sonra toprak iyice bastrlmaldr.
iToprak tohum çimlenmesi için yeterli nemi
içermiyorsa, ekimden sonra yamurlama
sulama yaplmaldr (Bayrak, 1989b).
i Bitkinin üst yapraklarnn koyu mavimsiyeil bir ekilde renk almas veya hafifçe
solmaya
balamas
sulama
zamannn
ayarlanmasnda kullanlan bir yöntemdir.
iYonca 1 kg kuru madde oluturmak için 800
kg su tüketir (Anonymous, 2005a).

SOYA (Glycine max L.)
iSoya nemli bölgelerde yetien bir ürün
olmasna karlk sulama ile hemen her
bölgede yetitirilebilmektedir.
iÜlkemizde 1. ürün olarak Karadeniz
Bölgesinde, 2. ürün olarak Ege, Akdeniz ve
Güney Dou Anadoluda yetitirilmektedir.
iSoyann çimlenebilmesi için nem yeterli
derecede
olmal,
tohum
yata
iyi
hazrlanmaldr.
ilk kez soya yetitiricilii yaplacak bir alan
kullanlacaksa bakteri kültürü ile alama
yaplmaldr.
iBölgemiz koullarnda sra aras 70 cm, sra
üstü 5-10 cm aralklar uygundur.
iSu yeterli olmad yerlerde ilk çiçeklerin ve
baklalarn görüldüü zaman 2 defa 130 mm
(130 ton/da)’lik su verilmelidir.
iEer soyada tek bir sulama yaplacaksa; lk
çiçekler görüldüünde 140-150 mm (140-150
ton/da) su veya ilk tablalar görüldüünde
160-170 mm (160-170 ton/da) su verilmelidir
(Bayrak, 1989a).

MISIR (Zea mays L.)
iMsr, tepe püskülü ve süt olumunda
sulanmaldr. Her bir sulama için de 200-250
mm (200-250 ton/da) su verilmelidir.
iSu yeterli deilse tepe püskülü döneminde 1
kez verilmelidir (Bayrak, 1997a).
i Sulamalarda, kök sisteminin (60-65 cm)
slatlmas önemlidir (Anonymous, 2005b).
iÇimlenme suyu 50-60 mm, bitki boyu 30-35
cm olduunda da 150-160 mm (150-160
ton/da) suya ihtiyaç duymaktadr.
iSuyun yeterli olduu yllarda ikinci sulama
tepe püskülü döneminde 100-110 mm (100110 ton/da) yaplabilir .
iBitki 30-35 cm olduunda ve bir defa
sulama yapldnda bitkinin mevsimlik su
tüketimi 370.8 mm (Ortalama 370 ton/da),
en yüksek aylk su tüketimi 185.7
mm/ay/austos (Ortalama 185 ton/da/ay), en
yüksek günlük su tüketimi ise 5.99
mm/gün/austos (Ortalama 6 ton/da/gün)
olmaktadr.
iBitki boyu 30-35 cm’de iken ve bitki tepe
püskülü döneminde 2 sefer sulanrsa bitki su
tüketimi 518.1 mm (Ortalama 520 ton/da),
en yüksek aylk su tüketimi 208.4
mm/ay/austos (Ortalama 210 ton/da/ay), en
yüksek günlük su tüketimi de 6.7
mm/gün/austos (Ortalama 7 ton/da/gün)
olmaktadr.
iBafra iklim ve toprak koullarnda msr için
mevsimlik su tüketimi 672.6 mm (Ortalama
670 ton/da)’dir.
iBafra koullarnda sulama suyu ihtiyac 400430 mm (400-430 ton/da),yetime periyodu
ise 156 gündür (Bayrak, 1997a).

YONCA (Medicago sp.)
iÇok yllk bir bitki olduundan hem yazlk
(ilkbahar) hem de klk (sonbahar) olarak
ekilebilmektedir.
iK ar geçmedii zaman ot verimi yazlk
ekime oranla daha fazla olmaktadr. Bu
sebeple
bölgemiz
için
k
ekimi
önerilmektedir.
iBölgemizde sulama periyodu Mays-Eylül
dönemi olup bu 5 aylk dönemde 5 kez
biçilmelidir. Biçimden hemen sonra 0-90
cm’lik toprak profili tarla kapasitesine
getirilmelidir.
ilk çiçekler görülmeye baladnda (1/10)
biçime geçilmelidir. Bu dönemde su ihtiyac
825 mm (825 ton/da) olup her sulamada 165
mm (165 ton/da)’lik sulama suyu verilmelidir.
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BEYAZ VE KIRMIZI BA LAHANA
(Brassica oleracea var. capitata subvar.

alba)
iLahana iki yllk ve klk bir sebze
olduundan tarlaya Austos ay ortasna
kadar artlmaldr.
iBeyaz ba lahanada dikim aral 0.75X0.5
m, krmz ba lahanada 0.5X0.3 m olduunda
dekara 45-50 ton (45-50 mm) can suyu
yeterlidir.
iLahana bitkisi tuza orta derecede hassas
olduu için tuz konsantrasyonu yüksek olan
sularla sulama yaplmamaldr.
iKurak geçen yllarda özellikle sonbahar
yalarnn geciktii durumlarda dikimden
yaklak 25-30 gün sonra bir kez 100-110 mm
(100-110 da/ton)’lik sulama yaplabilir. Bu
hem erken ba balamay hem de erken
pazarlama imkann salar.
iCan suyu ile birlikte beyaz ba lahanann
mevsimlik su tüketimi 269.1 mm (Ortalama
270 ton/da), ortalama günlük su tüketimi
2.20 mm/gün (Ortalama 2.5 ton/da/gün), en
yüksek aylk su tüketimi ise 109 mm/ay_Eylül
(Ortalama 110 ton/ay) olmaktadr.
iKrmz ba lahana için mevsimlik su
tüketimi 277.1 mm (277 ton/da), ortalama
günlük su tüketimi 2.30 mm/gün (Ortalama
2.5 ton/da/gün), en yüksek aylk su tüketimi
ise 83.5 mm/ay_Eylül (Ortalama 84
ton/da/ay) olmaktadr (Bayrak, 1997b).
Halen su tüketimi ve su ihtiyac ile ilgili
devam
etmekte
olan
aratrmalarmz
bulunmaktadr.
Bunlar;
Bafra
Ovas
koullarnda
salçalk
biberde
hastalk
geliimini snrlayan sulama yönteminin
belirlenmesi,
Çaramba
Ovas
sera
koullarnda, damla sulama ile yetitirilen
hyarn sulama programnn oluturulmas,
Bafra Ovas koullarnda damla sulama ile
yetitirilen domatesin sulama programnn
oluturulmas konulardr. Bu aratrma
sonuçlar ve yeni oluturulacak olan
ile
ovalarmzn
sulama
aratrmalar
konusunda daha bilinçli ve modern bir
üretime sahip olacana inanmaktayz.

Umudun tükendii
yerde ölüm balar.

Kaynaklar
Aknc, M., 2005. Sulama. www. khgm. gov.
tr/kutuphane/MAKALE/makale001.htm
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TAZE FASULYE (Phaseolus
vulgaris) YETTRCL

2003 yl dünya taze fasulye üretimi
5.632.050 tondur. Dünyada en fazla taze
fasulye üreten ülke Çin’in üretimi ylda
1.950.000 tondur (FAO, 2004). Türkiye
Çin’den sonra 514.000 ton taze fasulye
üretimiyle 2. sradadr. Ülkemizde taze
fasulyenin yannda 41.000 ton’da barbun
fasulye üretilmektedir (Anonim, 2004).
ller baznda taze fasulye ve barbun
fasulye üretim deerleri Çizelge 1.1’de
verilmitir. Samsun ili ülkemiz genelinde
dekara 79.882 ton taze fasulye üretimiyle 1.
srada yer almaktadr. 4650 ton barbun
fasulye üretimiyle 2. srada bulunmaktadr.

Seher Yldz Madakba

Ziraat Yüksek Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü

1.Giri
Fabaceae (Leguminoseae) familyas,
Phaseolus cinsine dahil olan taze fasulyenin
anavatan Amerika’dr. Amerika’dan çkan
gruplar yannda Güneybat Asya’dan gelen
gruplarda bulunmaktadr. Phaseolus yaklak
olarak 230 türden olumakta, ancak bu
türlerin çou yabani olarak yetimektedir
(ehirali, 1988).
Taze
fasulye
ülkemiz
insannn
beslenmesinde çok önemli yeri olan bir
sebzedir.
Özellikle
insanmzn
protein
ihtiyacnn karlanmasnda önemli bir rol
oynar.
Olgunlamam
baklalar,
olgunlamam tohumlu baklalar bütün
olarak
ve
olgunlam
tohumlar
deerlendirilir. Ayrca konserve edilerek,
dondurularak, günete ve
yapay yollarla
kurutularak tüketilir (Vural ve ark., 2000).

Çizelge 1. Türkiye’de iller baznda taze fasulye
ve barbun fasulye üretimi (ton)
Barbun fasulye
ller
Taze fasulye
Samsun
79.882 (%15..5) 4650 (%11.3)
Antalya
39.037 (%7.5)
351 (%0.8)
Tokat
28.404 (%5.5)
1380 (%3,3)
Bursa
26.838 (% 5.2) 5663 (%13.8)
Hatay
24.479 ( % 4.7)
Balkesir
24.357 ( % 4.7) 904 (%2.2)
çel
19.886 (%3.8)
801 (%1.9)
zmir
18.840 (%3.6)
2581 (%6.2)
Mula
14.235 (%2.7)
3882 (%9.4)
Aydn
11.879 (%2.3)
603 (%1.4)
Bilecik
10.188 (%1.9)
1830 (%4.4)
3.nsan Sal çin Önemi
100 g taze fasulye, 25 kalori, 1.8 g
protein, 0.2 g ya, 3.9 g karbonhidrat
içermekte, ham selüloz bulunmamaktadr. A,
B1, B2 ve C vitaminlerince zengindir. Bunlarn
yan sra Niacin, Ca, P, Fe, K ve Mg’da
içermektedir. Taze fasulyede vücut da biriken
asidi nötralize edebilecek baz fazlal
bulunmaktadr. Fasulye baklalarnda bulunan
phasol ve phaseolin maddelerinin eker
hastalnda kullanlan insulin karakterinde
olduu bu yüzden kandaki eker miktarnn
düürülmesinde kullanld çok eskiden beri
bilinmektedir (Akçin, 1988).

2. Ekonomik Önemi
Taze fasulye tarmnn genellikle lman
iklim kuanda daha yaygn yapld
görülmektedir. Yurdumuzun tüm yörelerinde
fasulye tarm yaplabilmektedir. Kolayca
yetitirilmesi
üretimin
yaylmasn
da
kolaylatrmaktadr (Madakba, 2004).

4. Yetitirme stekleri
4.1. klim stekleri
Taze fasulye, tohum çimlenmesi için
yüksek scaklk ister. 00C civarndaki scaklklar
bitkiyi öldürür, buna karlk çiçeklenme ve
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meyve
balama
dönemlerinde
yüksek
scaklklar büyük zararlara yol açar. Verim ve
kalite önemli derecede düer. Meyve balama
döneminde 18-250C arasndaki scaklklar
optimum meyve tutumu ve gelimesini
salar. Tohumluk üretiminde tohumlarn
olgunlamas döneminde düen sürekli
yalar fasulye üretimini imkansz klar. Zira
bakla kuruduktan sonra slanrsa dane kabuu
buruur ve beyaz renk koyulaarak sat
imkan snrlanr.

srk fasulye yetitiriciliinin çok youn
yapld bir yerdir. Özellikle taze fasulye
yetitiricilii
Çaramba
Ovasnda
younlamtr. Samsun Karadeniz Tarmsal
Aratrma Enstitüsünde köylümüze çeit
seçiminde yardmc olmak amacyla 2001 ve
2003 yllar arasnda örtüalt ve açkta srk ve
yer
fasulyelerinin
performanslar
belirlenmitir.
2001-2003 yllarnda baz taze fasulye
çeitlerinin Samsun koullarnda örtüalt
yetitiriciliindeki
performanslarnn
belirlenmesi amacyla yaplan aratrmada,
ilkbahar döneminde (ilk turfanda) erkencilik,
kalite ve verim yönünden bodur çeitlerden
Gina, srk çeitlerden Zondra Sonbahar
döneminde (son turfanda) ise, yine bodur
çeitlerden Gina, srk çeitlerden Zondra
yüksek performans gösteren çeitler olarak
belirlenmitir (Kar ve ark., 2004).
2002-2003 yllarnda enstitümüzde
Çaramba Ovas’nda açkta 14 standart yer
fasulye çeidiyle yaplan aratrmada, taze yer
fasulyesi çeitlerinden olan Gina ve Tina
verim,
kalite
yönünden
en
yüksek
performans göstermitir (Madakba ve ark.
2004). Bu çalmalar sonucu bölgemizde örtü
altnda Zondra ve Gina fasulyesi, açkta ise
Gina ve Tina fasulyeleri köylülerimiz için
önerilebilir.

4.2. Toprak stekleri
Taze
fasulye
toprak
istekleri
bakmndan seçici bir bitki deildir. Çok hafif
topraklar dnda her toprakta yetiebilir.
Potasyumca zengin topraklarda yetitirilen
fasulyelerde kalite belirgin bir ekilde artar.
PH= 5.8-8.0 aras uygun deerlerdir.
4.3. Sulama stekleri
Fasulye
çiçeklenme
ve
meyve
balama döneminde yüksek scakla ve
kurakla kar çok hassastr. Meyvelerin bu
dönemde dökülmesini önlemek için bitki
çevresindeki rutubeti yüksek tutmak arttr.
Fasulyelerde
özellikle
yer
çeitlerinde
sulamann yamurlama yöntemi ile yaplmas
baary artrdndan yamurlama sulama
yöntemi tercih edilir.
4.4. Gübreleme stekleri
Taze fasulyede suni gübrenin tamam
bir defada ve ekimden 2-3 hafta önce
sürümle topraa kartrlmaldr. Topran
yapsna bal olarak bir dekar alana ortalama
12-14 kg sülfat formunda N, 10 kg P 2 O 5 ve
10-12 kg K 2 O verilir.
5.Yetitirme Teknii
5.1. Çeit Seçimi
Hangi
sebze
türüyle
çalrsak
çalalm, kaliteli, verimli ve bölgemize en
uygun çeitle sebze bahçemizi kurmamz
gerekmektedir. Çeit seçiminde yaplan
hatalar çiftçimizi ekonomik yönden kayplara
uratmaktadr. Önemi giderek artan sebze
türlerinden biri olan taze fasulye, açkta
yetitiriciliinin yan sra seralarda da youn
bir ekilde yetitirilmektedir. Bölgemiz yer ve
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5.2. Yetitirme Yeri Hazrlanmas
ve Tohum Ekimi
Taze fasulye, ister srk olsun isterse
yer fasulyesi olsun üretim ekli birbirine
benzemektedir.
Taze
fasulye
üretim
ekillerinden
birincisi
hazrlanan
geni
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masuralarn boyun noktalarna ocak usulü
ekimdir. Özellikle küçük alanlarda yaplan
üretimlerde, aile iletmelerinde ve srk
fasulye
yetitiriciliinde
uygulanan
bir
yöntemdir ve ülkemizde çok kullanlr.
Bu
yöntemle
üretimde
toprak
sonbahar da 30 cm derinlikte sürülerek ka
braklr. Sürümle birlikte imkan varsa 3-4 ton
yanm çiftlik gübresi verilir. K döneminde
yabanc ot mücadelesinden baka her hangi
bir ilem yaplmaz.
lkbaharda sürüm srasnda tavn
muhafaza edilmesi yetitiricilik açsndan çok
önemlidir. Zira fasulye, çimlenmesinin baarl
olmas için yüksek toprak scakl ve nem
ister. Bu durumlarda masuralarda ocak usulü
ekim
sureti
ile
yetitiricilik
yapmak
avantajldr.
Ekim
masuralarn
boyun
noktalarna 20-30 cm sra üzeri mesafelerde
her ocaa 2-3 tohum atlarak, 3-5 cm toprak
derinliinde yaplr.
Srk fasulye yetitiriciliinde ocaa
atlan tohum says daha fazla, ocaklarn
aralklar daha geni, buna karlk yer
çeitlerinde ise ocak aralklar daha sk
olmaldr. Fasulye tohumlar uygun çevre
artlarnda 6-8 günde çimlenir. Bitki gelimesi
oldukça hzl olur. Bitkiler ilk hakiki
yapraklarn gelitirdiklerinde bir defaya
mahsus olmak üzere çapalanr. Daha sonra
düzenli aralklarla sulanr. Srk fasulye
yetitiriyorsak
bitkilerde
sürgün
uçlar
belirince, srklarn dikilmesi gerekir. Srk
olarak çok deiik materyal kullanmak
mümkündür. Demir herekler aaç hereklere
nazaran daha çok tercih edilir. Çünkü
demirler
üzerindeki
sarlm
gövde
kalntlarnn
syrlarak
atlmas
aaç
hereklerden daha kolay olmaktadr.

Sürekli srk fasulye üretmemiz söz
konusu ise, 8 mm çapndaki sert demirden
2m boyunda demirler kesilir ve 4 adedi tepe
noktasnda halka halinde birbirine balanr.
Bu oluturulan iskelet herek, sra üzerinde 2-3
oca içine alacak ekilde ve piramit eklinde
topraa gömülür. Srklarn tek tek dikilmesi
durumunda fasulye baklalar yapraklarn
altnda kalr. Piramit eklinde herek verilirse
baklalar piramidin iç yüzünden aaya doru
sarkarlar, kolayca görülür ve kolayca
toplanrlar. Düzgün ekilli baklalar hasat
edilir. Fasulyelerde bitki üzerinde meyve
unutulmas bitkinin daha erken dönemde
yalanmasna ve bu nedenle verim dümesine
neden olur.
Yer fasulyesinde çapalama ileminden
sonra sulama, hastalk ve zararllarla savam
dnda her hangi bir ilem yaplmaz. Yer
çeitlerinde meyvelerin çok büyük bir bölümü
ayn dönemde oluur ve hasat olgunluuna
gelir. Yer taze fasulye hasad makine ile
yaplabilmekte ise de ülkemizde bu uygulama
henüz balamamtr.

Karadeniz Bölgesine nazaran Ege ve
Akdeniz bölgelerinde fasulye tarm ilkbahar
döneminde yüksek yerlerde yaplr. Bu
bölgelerde,
Sonbahar
üretimi
lkbahar
üretimine göre çok daha baarl olmaktadr.
Bu dönemde fasulyeler ilkbahar dönemi
üretimine göre daha kaliteli olur, elde edilen
ürün en az %50 artar. Srk fasulyeleri yer
fasulyelerine göre daha uzun süre ürün
vermektedir. lkbahar döneminde süre
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uzaynca scak döneme girildiinden scak
bölgelerde üretim yaplmaz.
Fasulyelerde
büyük
boyutlu
üretimlerde kullanlan ikinci üretim ekli ise
düz tarlaya mibzerle yaplan ekim eklidir. Bu
üretim ekli ister konserve endüstrisi ister
sofralk pazarlama üzerine olsun uygulanan
modern ekim eklidir. Toprak ocak usulü
ekimde olduu gibi hazrlanr. 50-60 cm sra
aras, 20-25 cm sra üzeri mesafede bir
tohum gelecek ekilde mibzerle ekim yaplr,
Dekara kullanlan tohum, ekim skl ve
özellikle çeidin dane iriliine bal olmak
üzere 6-18 kg arasnda deiir.
Bitkiler
iki
hakiki
yaprak
gelitirdiklerinde makine ile çapalanrlar ve
makinann yanaamad dar erit üzerindeki
otlar el çapas ile alnr. Sra aralarndaki
toprak bitki sralarna doru atlarak, sulamay
kolaylatracak ekilde dar karklar açlr. Bitki
sralar üzerine atlan besin maddelerinde
zengin toprak bitkilerin daha iyi gelimesini
salar (Vural ve ark., 2000).

Fasulye yetitiriciliinde yaprak bitleri,
brucuslar ve empoaskalar büyük zarara yol
acarlar.Bu
nedenle
bu
zararllar
ile
mücadeleye ilk gerçek yaprak oluumunda
balayarak zararllarn tarlaya girip yaylmalar
önlenmelidir.
Kaynaklar
Akçin, A.,1988. Yemeklik Dane Baklagiller.
Selçuk Üniversitesi Yaynlar:43, Ziraat
Fakültesi Yaynlar:8, Konya.
Anonim,
1995.Zirai
Mücadele
Teknik
Talimatlar.T.C.Tarm ve Köyileri Bakanl
Koruma ve Kontrol genel Müdürlüü, cilt
2, Ankara.
Kar, H., Apaydn. A., Balkaya, A., 2004. Baz
Taze
Fasulye
Çeitlerinin
Samsun
Koullarnda Örtüalt Yetitiriciliindeki
Performanslarnn Belirlenmesi. Karadeniz
Tarmsal Aratrma Enstitüsü Müdürlüü.
2003 Yl Aratrma Özetleri, Samsun.
Madakba, S. Y., 2004. Fasulye Antraknozu
Hastalna Dayanklln Mekanizmas ve
Kaltm.
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora
Semineri, Ankara.
Madakba, S.Y., Kar, H., Küçükomuzlu, B.,
2004. Çaramba Ovas’nda Baz Bodur
Taze Fasulye Çeitlerinin Verimliliklerinin
Belirlenmesi. GOP Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi, 21(2), 1-6, Tokat.
ehirali, S., 1988. Yemeklik Dane Baklagiller.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yaynlar:1089. Ankara.
Vural, H., Eiyok, D.F., Duman, ., 2000.
Kültür Sebzeleri. Ege Üniversitesi Ziraat
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6. Tarmsal Savam
Fasulye yetitiriciliinde en çok
görülen hastalklar antraknoz ve pas
hastaldr. Bu hastalklarla mücadelenin
zamannda aksatlmadan yaplmas gerekir.
Özellikle Karadeniz Bölgesinde çok önemli
olan
antraknoz
hastal,
yaprak
ve
meyvelerde 4-5 gün olan inkübasyon süresini
tamamlayarak leke oluturmaktadr. %92’nin
üstünde nem ve 270C’nin altndaki scaklklar
spor gelimesi için en uygun iklim koullarn
oluturmaktadr. Bölgemizde hastaln iddeti
gün
geçtikçe
artmaktadr.
Hastaln
görüldüü bahçelerde ürün kayb %90’na
ulamaktadr (Anonim, 1995).

Tarmsal Savam
laçlarn Tescilli
Olduu Bitkiye, Doru
Zamanda ve Doru
Dozda Kullannz.
Temmuz 2005
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yerlerde birikinti ovalar olumutur. lin en
önemli vadileri Kzlrmak ve Yeilrmak
vadileridir. Bafra ve Çaramba ovalar en
önemli ovalardr. Bütün bu ovalarda balca
geçim kayna tarmdr.
Doal bitki örtüsü açsndan Samsun ili
zengindir. 1000-1200 m yüksekliklerde
gürgen, mee, hlamur, kestane, kayn,
dibudak; 1200-1800 m yüksekliklerde ise
ine yaprakl aaçlara rastlanr. Kylara
yaklatkça özellikle akarsular boyunca söüt
ve kavak aaçlar vardr. En zengin orman
alanlar Çaramba, Alaçam, Kavak ve
Vezirköprü ilçelerinde bulunmaktadr. Samsun
ilinin iklimi ky ve iç kesimlerde ayr özellikler
göstermektedir. Ky kesimlerinde Karadeniz,
iç kesimlerinde ise Akda ve Canik dalarnn
etkisi izlenmekte, Samsun ili scaklk ve
yalar açsndan Dou ve Bat Karadeniz
iklimine benzememektedir.

SAMSUN L ARICILIININ
YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM
ÖNERLER
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Giri
Ülkemiz arclnn hzla gelimesine
kout olarak sorunlar da bir o düzeyde
artmaktadr. Damzlk ana ar kullanm bata
olmak
üzere
yetitirme
tekniklerinin
gelitirilmesi de ülkemiz arcl için hala
önemini korumaktadr. Bu balamda Samsun
ilinin önemi de ön plana çkmaktadr.
Karadeniz ikliminin etkisi altnda bulunan
Samsun ilinde hayvansal ve bitkisel üretim
yannda arclk çalmalar de youn olarak
yaplmaktadr. kliminin elverililiine bal
olarak ar yetitiriciliine uygun olmas ve
fndk
tarm
dnda
zirai
mücadele
çalmalarnn dier bölgelere göre düük
düzeyde olmas bu yörenin önemini
artrmaktadr.
Geni ormanlk alanlara sahip olmas,
yaylarnda kr bitkilerinin youn olarak
bulunmas bu olaya art bir deer
kazandrmaktadr. Ancak arclk potansiyeli ile
ülkemiz arclnn yapsna paralel bir ekilde
Samsun
arclnn
yeterli
düzeyde
gelimedii, ana hatlar ile sadece bal
üretiminin yapld bir yöre konumunda
bulunmaktadr. Oysa arclktaki ürün çeitlilii
ülkemizde yaygnlama eilimi göstermesine
ramen Samsun ilinde bu yapnn hiç
gelimedii de görülmektedir. Ayrca youn
arclk çalmalarna konu olmakla birlikte
arclarn
gereksinimlerinin
karlanaca
kurumlar da hiç gelimemitir.

Ekonomik Yaps
Samsun ilinin ekonomik yapsn
oluturan sektörlerin banda tarm sektörü
gelmekle birlikte sanayi, hayvanclk ve turizm
de önemli yer igal etmektedir. l
ekonomisinde büyük etkisi olan tarmsal
ürünler, buday, tütün, msr, ayçiçei,
ekerpancar, fndk, çeltik ve sebzedir. Bu
ürünlerin yetitirildii toplam alan 448.923
hektardr. l tarmnda, verimli ovalara sahip
olan Bafra ve Çaramba ovalar toplam
122.410 hektarlk alana sahiptir. Buralarda
yetien sebzeler (domates, biber, kavun,
karpuz, vb.) öncelikle bölge ihtiyacn
gidermekle birlikte, yurdun dört bir yanna da
pazarlanmaktadr.

Samsun linin Corafi Konumu
Samsun’da genç delta ovalarnda
alüvyonlar bulunmakla birlikte, dik yamaçlarla
ayrlm
taraçalarda
eski
alüvyonlar
görülmektedir. Samsun ili topraklarnda
platolar geni bir alana yaylm olup, il
topraklarnn
%37.2'sini
kaplar.
l
topraklarnn
%17.9'unu
da
ovalar
oluturmaktadr. Akarsularn açm olduu
vadilerde ve akarsularn denize ulat
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Samsun’da
yaplan
hayvanclk
tamamen ailelerin kendisini geçindirmesine
yöneliktir. Tarm bu bölgede arlkl sektör
olduundan Samsun ili istihdam yaps da ilk
aamada tarmdan etkilenmitir. stihdam
gücünün
%69’u
tarmsal
alanda
çalmaktadr. Bununla birlikte, Bamsz
Devletler Topluluu ve Türk Cumhuriyetlerine
yaknl, deniz, kara ve hava ulam imkanlar
ile büyük potansiyele sahip bulunan ilimiz
sanayide
istenilen
seviyede
gelime
gösterememitir.
Samsun ili imalat sanayinin yaratm
olduu katma deerinin %55.6’snn kamu,
%44.4’ünün ise özel sektör tarafndan
gerçekletii
görülmektedir.
Samsun
Karadeniz Bölgesinin de büyük metropol
kentidir. Kentin nüfus younluu sebebiyle
ticari ve snai yaants canldr. Özellikle 1980
ylndan sonra kentte daralan istihdamn
gelitirilmesi için endüstri çana uygun olarak
gerek kent civarnda gerekse ilçelerinde
küçük sanayi siteleri olumu, istihdam yava
yava sermaye youn olan küçük iletmelere
doru yönelmeye balamtr. Bunlarn yan
sra Organize Sanayi Bölgeleri de önemli
katklar salayacak duruma gelmek üzeredir.
Samsun
ve
yöresindeki
imalat
sanayinin de üretilen ürünlerin en önemlileri;
çimento, gübre, bakr, yapay jüt, oto yedek
parças, muhtelif boyutlarda pompa, mobilya
ve tekstil, demir, konfeksiyon, ilaç ve tbbi
aletlerdir. Büyük ve orta ölçekli iletmelerde
emek youn bir ekilde kalorifer kazan,
plastik PVC tesisleri, zirai alet ve makineleri,
bakr mamulleri, inaat demirleri, plastik
poet, muhtelif ekerleme, reçel ve sanayi tipi
mutfak eyas yapan küçük tesisler de
mevcuttur. Turizmin pay az olmakla birlikte il
merkezinde olduu gibi ilçe ve köylerinde de
gezip görülmeye deer çok sayda tarihi ve
turistik yer mevcuttur.
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Arazi Yaps ve Toprak Özellikleri
Samsun’un yüzölçümü 957.888 ha
olup, bunun 448.923 hektar tarm arazisi
(%46.87), 388.750 hektar orman ve fundalk
arazi (%40.58), 43.465 ha’ Çayr ve Mera
arazisi (%4.53) ve 76.750 hektar dier
araziler (%8.01) olarak dalmaktadr.
Samsun ilinde sulanabilir tarm arazisi
392.300 ha olup, sulanan alan 81.115 ha’dr.
Bafra ve Çaramba Ovalarndaki DS ve Köy
Hizmetleri sulama çalmalar bittiinde
153.422 ha alan daha sulanabilecektir.
Ar ve Ar Ürünleri Üretim Miktar
Samsun’da arclk köylerde yaygn
olarak yaplmaktadr. le ait 2004 yl arclk
deerleri Çizelge 2’de verilmitir.
Çizelge 2. 2004 Yl Samsun Arclk Verileri
l Toplam

Kovan Says
Bal
(adet)
Üretimi (kg)
Eski Tip Yeni Tip

Balmumu
Üretimi (kg)

Merkez

120

4.052

88.500

1.600

Alaçam

75

2.900

104.000

1.750

Asarck

60

1.200

7.500

200

Ayvack

90

1.000

16.000

10.200
7.800

Bafra

1.200

7.200

78.000

Çaramba

145

4.585

80.962

8.096

Havza

480

5.650

113.000

16.950

Kavak

130

2.950

59.500

2.950

Ladik

40

2.375

30.875

600

Ondokuzmays

50

3.200

48.750

2.000

Salpazar

30

6.500

97.500

3.250

Tekkeköy

104

3.367

64.420

5.950

Terme

40

23.750

522.500

50.000

Vezirköprü

500

3.000

30.000

3.000

Yakakent

20

1.400

7.000

350

Toplam

3.084

73.129

1.348.507

114.696

Samsun linde Arclk Çalmalar
Samsun ili arcla yararl flora olarak
oldukça iyi bir konumda bulunmasna karn
arclk konusunda doyurucu ve yeterli
çalmalar yaplmamaktadr. Özellikle uygun
ar rklarnn tespiti, yeni ar ürünlerinin
uygulama teknikleri gibi konularda yeterli
düzeyde aratrma ve uygulama çalmas
bulunmamaktadr. Samsun’da arcln yaygn
olarak yaplmasna bal olarak Terme
ilçesinde kovan gereksinimini karlayacak
olan kovan atölyeleri bulunmaktadr. Ar
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gereksinim olmas durumunda talepler civar
ilçelerden karlanmaktadr.
Samsun ilinin arclk için oldukça
uygun olmas arcln gelimesine olanak
tanyacak özelliktedir. K sezonunda dahi
çiçekli bitkilerin bulunmas nedeniyle yl
boyunca çok kstl bir dönem dnda arlarn
yararlanabilecei çiçekler vardr. ubat
ayndan itibaren çeitli bitkilerin çiçek
açmasyla
birlikte
arlar
da
faaliyete
geçebilmektedir. Ancak havalarn deiken
olmas
nedeniyle
etkin
bir
çalma
olamamaktadr. Bu nedenle Samsun’da Nisan
ay
banda
ilk
kovan
kontrolleri
yaplmaktadr.
Besleme
ve
ilaçlamaya
balanr. Bu zamanda yaplan tevik
yemlemesi ile birlikte kolonilerde geliim
balamaktadr. Geçen süre içerisinde çiçekli
bitkiler gittikçe artmakta, Haziran bana
kadar
beslemeye
devam
edilmektedir.
Haziran
sonunda
oul
çalmalar
yaplmaktadr. Yörede Temmuz ay ana
nektar akm dönemi olup Austos sonunda
bal hasad yaplmaktadr. Eylül’den sonra
sonbahar beslemesi ve ilaçlama yaplr ve
Kasm aynda koloniler klamaya alnrlar.
SN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

lçe Ad
Merkez
Terme
Bafra
Ondokuzmays
Çaramba
Ladik
Tekkeköy
Salpazar
Kavak
Vezirköprü
Havza
Toplam

Yetitiricileri Birlii bugüne kadar üye saysn
artrma çalmalarna arlk verilmitir. limiz
arclk potansiyeli dikkate alndnda bu say
yeterli görülmemektedir.

Arcln Sorunlar ve Öneriler
Her eyden önce Samsun arclnn
yaad sorunlarn bölge ve ülke arclnn
yaad sorunlardan bamsz olarak ele
almak olas deildir. Samsun ilinde yaanan
sorunlar ve çözüm önerileri aada maddeler
halinde verilmektedir.
1. Sorunlarn banda gelen olgu, her
eyden önce, arcln ekonomik bir faaliyet
olarak yeterince görülmedii ve bu nedenden
dolay fazla üzerinde durulmad, buna bal
olarak da arclk yapan bireylerin yeterli
düzeyde ve aktif bir ekilde örgütlü yapda
olmamalardr. Bu nedenden dolay arcln
sosyal ve ekonomik potansiyelinin ortaya
çkarlmas, ancak ar yetitiricileri ile karar
organlarnn
buna
inanmalar
ile
baarlabilecektir. Örgütlenmenin tabandan
balamas doru bir yoldur. Ancak Türkiye'de,
özellikle tarm kesiminde, bunun koullar
henüz yeterince hazr deildir. Tarm ve
Köyileri Bakanlnn bu konuda sektöre
yapt öncülüe tüm arclarn gerekli katlm
göstermesi ve ciddi bir ekilde sahiplenmeleri
gerekmektedir.
Aksi
halde
geleneksel
yöntemlerle yaplan bal üretiminin yetersiz
olmas yannda pazarlamada ve ürün
çeitliliine
yönelme
olaylar
karln
bulamayacaktr.
2. Sorunlarn çözümüne kaynaklk
edecek olan çiftçi kayt sistemine geçite

Üye Says
49
57
30
20
12
21
7
6
12
42
3
259

Yöre arclarnn daha etkin faaliyet
göstermek anlamnda bir araya gelerek
oluturduklar
kurumlar,
arclarn
gereksinimlerini karlamak yannda dier
sorunlarnn
çözümünde
de
yardmc
olamamaktadr. 2003 ylnda kurulmu olan
Samsun li Ar Yetitiricileri Birlii üye saysn
son yapt çalmalarla 259’a yükseltmitir.
limizde çada anlamda herhangi bir arclk
ürünleri üretim tesisi bulunmamaktadr. Ar
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arclar yeterli düzeyde yer almamaktadr.
Özellikle gezginci arclk yapan arclarn bu
yapdan kaynaklanan psikoloji ile çekimser
davrand
görülmekte, sadece gerekli
belgeleri alma yönünde giriimi olmaktadr.
Bu nedenle arclarn kaytl yapya geçme
yönünde ilgililere yardmc olmalar yararlarna
olacaktr. l ve ilçelerde özellikle gezginci
arclarn kaytlarnn tutulmas ve yerel
birlikler, irketler ya da dernekler kurmalar
özendirilmeli ve desteklenmelidir. Baka türlü
baarlmas çok zor olan fakat sürekli talep
edilen flora haritalarnn çkarlmas, yörelerde
bitki potansiyeline uygun ar younluunun
denetlenmesi,
kolonilerde
hastalk
ve
zararllarn denetim altna alnmas, genotip
kontrolleri, standart, ucuz, salkl ve nitelikli
girdi salanmas mümkün olabilecektir.
3. limizde ana ar yetitiricilii yapan
iletme says iki adet olup oldukça az
olmakta, bu iletmeler de yeterli düzeyde
üretim yapmamaktadrlar. Damzlk ana ar
yetitiricilii ve üretim sürecinde zamannda
kullanlabilmesi teknik arclk açsndan önemli
olmas nedeniyle damzlk yetitiriciliinin
denetime alnmas, Bölgemize uyumlu hatlarn
gelitirilmesi zorunludur. Bunun için eitimi,
bilgisi ve iletme koullar elverili arclar,
öncelikle ziraat mühendisleri ve meslek
okullarnn arclk programlarn bitirmi teknik
elemanlar tercih edilmeli, desteklenmeli ve
tevik edilmelidir.
4. Ülkemizin tamamnda olduu gibi
Samsun arclarnda da bilinçli ekilde ilaç
kullanm söz konusu deildir. Bu durum da
ar ürünlerinin kalitesinde önemli düzeyde
düüklüe yol açmaktadr. Bu nedenden
dolay ar hastalk ve zararllarla savamda
Bakanln arclara yol göstermesi gereklidir
ve geliigüzel ilaç kullanlmas önlenmelidir.
Ar hastalk ve zararllar konusunda tan
yapacak, ilaç denemeleri yürütecek ve etkili
ilaçlarn kullanlma zaman ve ekillerini
arclara aktaracak kurumlar oluturulmaldr.
Bu kurumlar ar ürünlerinde özellikle d
pazarlara yönelik olarak, kalite belgesi
verecek
yeteri
kadar
laboratuvar
bulundurmaldr. limizin hemen yan banda
bulunan Ordu Arclk Aratrma Enstitüsü bu
konuda aktive edilmelidir.
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5. lde arclk faaliyeti yaplmasna
karn gerek arclk malzemelerinin temin
edilmesi gerekse ar hastalk ve zararllarna
kar
kullanlan
ilaçlarn
bulunduu
iletmelerin says yetersiz durumdadr. Bu
durumda arclar gereksinimlerini çevre
illerden karlama yönünde çalmaktadrlar.
Özellikle
balmumu
ileyen
iletmelerin
saysnn yetersiz ve salk koullarnn uygun
olmamas nedeniyle sorunlar yaanmaktadr.
Kurulan Ar Yetitiricileri Birlii ve dier
kurumlarn ortak çalmas sonucunda bu
sorunlarn almas çok kolay olacandan
mum üretici kurulularn aktive edilmesi ve
desteklenmesi suretiyle daha salkl ve rahat
koullarda arclk yaplabilecektir.
6. Ülkemiz arclnn en önemli
sorunlarndan biri olan arclardan istenen
ayak bast parasdr. Ayrca buna bal olarak
arclarn
konaklatlmalarnda
güçlük
çkarlmas veya konaklad yerden uygunsuz
zamanda kaldrlmalarnn istenmesidir. Bu
sorunun
önüne
geçmek
amacyla
l
Müdürlüü tarafndan polinasyonun önemini
ve ekonomik katksn vurgulayan yayn
çalmalarnn sürekli olarak yaplmas yerinde
olacaktr. Bunun yannda gezginci arclardan
her ne ad altnda olursa olsun her hangi bir
kii veya kurulutan para talep edilmemelidir.
7. Ülke arcl yannda ilimiz
arclnn gelimesine de olanak tanyacak
olan
maliyet
düürücü
desteklemelere
gereksinim bulunmaktadr. Mazot, balmumu,
kovan ve eker alm gibi konularda
desteklemelerin yaplmas yararl olacaktr.
8. Hayvancln çeitli kollarnda
olduu gibi arclk sektöründe de finansman
sknts yaanmakta, bu durum da üretim
sürecini olumsuz etkilemekte verimlilii
düürmektedir. Bu durumdan kurtulabilmesi
ar yetitiricilerine uzun vadeli, faizsiz ve geri
ödemeli destek kredilerinin verilmesi önemli
ölçüde sektörel canlanmay beraberinde
getirecektir.
9. Arclar saatle ve gece-gündüz
olgularyla yaayan meslek koluna sahip
üreticiler olmalar nedeniyle bürokratik
ilemleri yaparken oldukça fazla zaman
kaybna uramaktadrlar. Ayrca ülkemizde
yeni kurulmu olan birliklerin aktive edilmesi
ve pratiin içerisine sokulmas, bürokratik
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Ayrca Uzakdou ülkelerindeki gibi ülkemizde
de apiterapi merkezlerinin açlmas yeni i
alanlarnn olumasna katk salayacaktr.
Özellikle Samsun ve civarndaki illerde bol
miktarda bulunan kestane aaçlarndan elde
edilen bal ve propolisin bu alanda
kullanlabilecei üzerinde durulmaldr.
13. Avrupa Birlii sürecinde ülkemizde
üretilen gdalarn standartlara uygunluunu
salamak amacyla Tarm ve Köyileri
Bakanlnca
yürütülen
denetleme
çalmalarnn daha etkin ve yaygn olmas
amacyla gereken çalmalar yaplmaldr.
Böylece piyasada bulunan etiketsiz, sahte ve
kaçak ballarn denetimi yaplarak salkl ve
kaliteli ar ürünlerinin piyasada yer tutmasnn
yolu açlacaktr.
14. Ar yetitiricilerinin ürettii baln
salkl olduunu ortaya koymak amacyla
analiz yaptrmalar gerekmektedir. Ancak
analiz ücretlerinin çok yüksek olmas az
sayda kovanla düük düzeyde üretim yapan
ar yetitiricisini zor durumda brakmaktadr.
Bunun için analiz ücretlerinin Ar Yetitiricileri
Birlii üyeleri için sembolik düzeye indirilmesi,
analiz
laboratuar
kurmak
isteyen
giriimcilerin
desteklenerek
maliyetin
düürülmesi gerekmektedir.
15. Bal Eylem Plan çerçevesinde
ballarn
paketlenmesi
suretiyle
pazara
sunulmas gerekmektedir. Ancak ilimizde
istenilen standart ve düzeyde Bal Paketleme
Tesisi
bulunmamaktadr.
Bu
sorunun
çözümlenmesi amacyla Ar Yetitiricileri
Birlikleri araclyla 2-3 ilin bir araya geldii
bölgesel bir paketleme tesisi kurulmas
sorunun çözümünü salayacaktr.

mekanizmalar
üzerindeki
i
yükünün
hafifletilmesi için ar sevk belgeleri ile ar
salk raporlarnn birliklerin istihdam edecei
veteriner hekimler tarafndan verilmesi yeni
istihdam olanaklar yarataca gibi birlikleri de
etkin klacaktr. Böylece sektörün sorunlarnn
çözümünde önemli bir adm atlm olacaktr.
10. Ülkeler aras materyal deiimi çok
çabuk ve yaygn bir ekilde olmaktadr. Bunun
yannda ülkemizin snr komularnda yaplan
üretimlerde elde edilen ar ürünlerinin de
ülkemize kaçak yollarla sokulmas arclk
sektörünü olumsuz etkilemektedir. limizde de
son yllarda bu kaçak ballarn satlmas
sonucu piyasa olumsuz etkilenmi ve ar
yetitiricileri ekonomik kayba uramlardr.
Ayrca gelen ballarn kalite olarak düük
olmas ve hijyenik koullarda üretilip
pazarlanmamas
da
olumsuz
yönlerini
oluturmaktadr. Üretilen ballarn piyasa
koullarndaki bu olumsuzluktan dolay deer
fiyattan satlmamas arcy zarara soktuu
gibi ucuz ballara talep olmas da tüketici
saln
tehlikeye
düürmektedir.
Bu
durumda sektördeki baz arclar da uygunsuz
üretim koullarnda düük maliyetli bal
üretiminde bulunarak piyasada yer edinmeye
çalmaktadr. Bu nedenle ülkemize kaçak
sokulan ballara kar engelleyici ve caydrc
önlemlerin alnmas, pazarda etiketsiz ve
kaçak ballarn denetlenmesinin youn ve etkili
bir ekilde yaplmas gerekmektedir.
11. limizdeki arclar genellikle 30-50
kovanla arclk yapmaktadrlar. Sektörün
canlanmas amacyla az miktarda kovana
sahip
ar
yetitiricilerinin
kredi
ile
desteklenerek kovan saysn ve ürün
çeitliliini artrc önlemlerin alnmas yerinde
olacaktr.
12. Ülkemizde arclk genellikle bal
üretimi amacyla yaplmaktadr. Ancak gelien
dünya koullarnda yeni üretim alanlarnn
açlmas ve istihdam olanaklarnn artrlmas
amacyla
araylar
olmaktadr.
Arclk
sektöründe de ürün çeitliliinin salanmas
ve yaygnlatrlmas bu sürece olumlu katkda
bulunacaktr. Bu amaçla sektörle ilikisi olan
kamu kurumlarnn ar ürünlerinin tüketimini
tantc ve özendirici önlemleri almas ve bu
konuda ar yetitiricilerin birlii ile koordineli
olarak çalmalar yürütmesi gerekmektedir.

Sonuç
Samsun corafik yapsnn arcla
uygun olmas bakmndan Bölgenin önemli
illerindendir. Burada yaplacak olan üretim
çalmalar bölgemiz halknn gelir düzeyinde
arta neden olacandan dolay önemlidir.
Böylece göç olaynn önüne geçilmesine de
katkda bulunulmu olacaktr. Yeni ar
ürünlerine yönelinmesine paralel olarak da
arclarn geleneksel çizgiden uzaklaarak
daha bilimsel anlamda arcla yönelmeleri
salanacak, ar ürünleri çeitliliinde de büyük
bir ivme kazanlacaktr.
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oluacak
hammadde
açnn
ithalata
dayandrlmas ile ülke ekonomisi zarar
görecektir. Hatta sosyal anlamda da,
fakirleme, göç gibi sorunlar oluacandan,
kuraklk önemle üzerinde durulmas ve
gerekli tedbirlerin zamannda alnmas ile
etkileri azaltlabilecek bir konudur.

KURAKLIK
Nilgün DOAN

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüü
istatistiksel verilerine göre; 2005 ylnda
kuraklk
olaca
eklinde
uyarlar
yaplmaktadr.
Tarmsal kuraklk: Toprakta bitkinin
ihtiyacn
karlayacak
miktarda
su
bulunmamas olarak tanmlanr. Bu durum
nem kayb ve su kaynaklarnda ktlk olduu
zaman oluur. klimde aada belirtilen
deiiklikler olutuunda, tarmsal kuraklk
hadisesi karmza çkmaktadr:
1-) Ya Azl : Toplamda m2‘ye düen ya
miktar ve ya younluunun azalmasdr.
2-) Yüksek scaklk
3-) iddetli rüzgar
4-) Düük nem
5-)Yüksek günelenme ve az bulutluluk,
eklindeki iklim deiikliklerinde; bitkilerde
terleme ve buharlama artmaktadr. Bu
durumda, bitkilerde su sknts, hasat edilen
ürün miktarnda ve yeryüzü su kaynaklarnda
azalma olacaktr.

1-)

2-)

3-)

4-)

Önlemler:
Scaklk, ya, yüzey ak, toprak nemi
gibi ana iklimsel ve hidrolojik deikenler
düzenli
olarak
izlenmeli
ve
normal
deimelerden
olan
sapmalar
trendi
gözlenmelidir. Oluturulan kuraklk grafiklikleri
çok kullanl anahtar olacaktr. Bununla ilgili
olarak ülkemizde Devlet Meteoroloji leri
Genel
Müdürlüü
bünyesinde
toplanan
Meteoroloji Bölge Müdürlükleri, l Müdürlükleri
ve stasyonlar tüm iklim olaylar konusundaki
çalmalar titizlikle sürdürmekte ve halkmz
her türlü doal afet durumlarnda basn ve
Valilik kanal ile l ve lçe Müdürlüklerince
bilgilendirilmektedir.
Yeil
alanlarn
azl
kurakl
tetiklemektedir. Bu yüzden fidan dikimine
gereken önem verilmeli ve orman alanlarnn
azalmasnn önüne geçilmesi gerekmektedir.
Bitkilerde kurakla dayankl çeitler
tercih edilmeli, sulama ve çapalamaya gereken
önem verilmeli, Bitki hastalk ve zararllarna
kar zamannda gereken dozlarda ilaçlama
yaplmas salanmaldr.
Bütün bunlarn yannda doal afetlere
kar ürün sigortas yaplrsa, makul miktarda
prim ödemek sureti ile üretici bir yllna
ürününü doal afetler durumunda urayaca
zarara karlk riske etmemi olur. Ayrca girdi
temini konusunda kredi kurulularndan kredili
veya vadeli ilemleri ile ilgili olarak skntya
dümemi olacaktr.

Kurakln Etkileri
Üründe kayp : Kuraklk nedeniyle, ekim
alanlarnn verimliliinin azalmas, böcek
istilas, bitki hastalklar ve ürün kalitesinde
düüklük olumas,
Süt ve çiftlik hayvanlar kayb : Otlaklarn
verimliliinin azalmas, halka açk mera
alanlarna
getirilecek
snrlamalar,
hayvanlar için su ve yem temininde sknt
veya pahal temin edilmesi,
Kereste ürünlerinde kayplar : Orman
yangnlar, aaç hastalklar nedeniyle
gelime
bozukluklar,
böcek
istilas
nedeniyle aaçlarn zarar görmesi, orman
alanlarnn verimliliinin azalmas,
Balk üretiminde kayplar : Balk yetitirme
alanlarna zarar, suyun azalmas nedeniyle
yavru balklarn kayb,

eklinde üretimde meydana gelen kayplar
nedeniyle bu ürünlere dayal sanayide
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Dünya Biyodizel Üretimi
Biyodizel Bat Avrupa'da 44 (talya 11
tesis ile lider), Dou Avrupa'da 29 (Çek
Cumhuriyeti 16 tesis ile lider), Kuzey
Amerika'da 8, dier ülkelerde 4 tesiste
üretilmektedir.
Biyomotorinin
dünya
genelindeki uygulamalarna örnek olarak
Avusturya, Fransa, talya ve ABD’ndeki son
durum aada açklanmtr.

ALTERNATF BR YAKIT:
”BYODZEL“
ahin GZLENC

Mustafa ACAR

Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü
Giri
Fosil yaktl enerji kaynaklarnn giderek
azalmas,
yenilenemeyen
bu
enerji
kaynaklarn gelecekte daha önemli bir
stratejik konuma sokacaktr. Son yllarda
dünyada yaanan petrol fiyatlarndaki ar
dalgalanmalar ve bunun yaratt ekonomik
krizlere çözüm bulmak amacyla petrole
alternatif yeni kaynaklar aranmaktadr. Bu
yüzden bitkisel yalara, petrol türevleri olarak
elde edilen motor yakt ve yana alternatif
olabilecek kaynaklar gözü ile baklmaktadr.
Kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi
yal tohum bitkilerinden elde edilen yalarn
veya hayvansal yalarn bir katalizatör
eliinde ksa zincirli bir alkol ile (metanol
veya etanol) reaksiyonu sonucunda aça
çkan ve yakt olarak kullanlan ürüne
biyodizel ad verilmektedir.
Biyodizel olarak tüm bitkisel yalar
kullanlabilecei gibi, özellikle hint ya,
jajoba, kolza, ya algam, aspir ve yer fst
üzerinde fazlaca durulmaktadr. Ortalama
%90 risinolik asit (C18:1-OH) içeren hint
yann tutuma scakl çok yüksek olup,
stabilitesi kolaylkla deimez. Bu nedenle
yüksek devirli çalan uzay, sava ve yar
araçlarnda motor ya gres ve hidrolik ya
olarak yaygn ekilde kullanlr. Jojoba ya,
dünyada en pahal ya olarak bilinen
ispermeçet balina yana alternatif olarak
görülen tek bitkisel yadr. Bu nedenle ülkeler
arasnda stratejik bir önem arz etmektedir.
Jojoba yann balca iki ya asidi behenik
(C22:0) ve erusik asit (C22:1) olup, yüksek
scakla ve yüksek basnca çok dayankl
olduu için otomotiv, metalürji, roket ve füze
endüstrisinde en fazla aranan bitkisel bir
yadr. Ayrca erüsik asidi yükseltilmi kolza
ve ya algam yalar, Almanya’da biyodizel
satan
istasyonlarda
yaygn
olarak
kullanlmaktadr (Röbbelen ve ark., 1989;
Weiss, 1983).

Dünya Biyomotorin Üretimi (1000 ton)
YILLAR
AVUSTURYA
ÇEK CUM.
FRANSA
ALMANYA
NGLTERE
MACARSTAN
TALYA
POLONYA
SLOVAKYA
SPANYA
SVÇRE
TOPLAM

1999
20
55
232
103
0
0
107
0
8
0
6
532

2000
31
55
232
229
0
0
107
0
8
0
6
668

2001
40
55
388
314
0
0
153
0
25
0
16
992

2002
49
55
388
625
150
20
241
10
29
20
20
1607

2003
57
55
388
985
250
40
293
30
31
30
25
2184

Bugün biyodizel üretiminde 985 bin
tonluk üretim ile Almanya ilk srada olup;
bunu Fransa, talya ve ngiltere takip
etmektedir. Dünya biyodizel üretiminin
%50’sini
Almanya
ve
Fransa
gerçekletirmekte ve bitkisel kaynak olarak da
büyük oranlarda kolza kullanmaktadrlar.
Biyodizelin üretiminin arttrlmas için üretim
yaplan ülkelerde çeitli tevik ve destekleme
uygulamalar
yaplmaktadr.
Fransa’daki
biyodizel uygulamalar Sofiproteol, Rouen,
Novaol gibi biyomotorin üreticiler, Peuqeot,
Citroen, Renault gibi otomotiv üreticileri ve
Elf, Total gibi petrol firmalar genelinde
Avrupa
Birlii
politik
destei
ile
gerçekletirilmektedir.
Fransa
özellikle
biyodizelin çevre dostu niteliini ön plana
çkarmakta, kolza yandan üretim yaplmakta
ve 32 üye ehri olan “Club de Ville” adl
biyomotorin ehirler aras a ile toplu tama
otobüslerinde biyodizel ve biyodizel-motorin
karmlar
vergi
indirimi
destei
ile
kullanlmaktadr. Biyodizelin sat fiyat 0.3
ECU (2 FF) olup, bu fiyatn 2005 ylnda 1 FF
deerine
indirilmesi
planlanmaktadr.
Almanya’da yasal olarak %100 biyodizel
kullanm mümkündür. Biyodizel tüketim
vergilerinden muaftr. Biyodizel için vergi
kredileri uygulanmaktadr. Bu muafiyet saf
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biyodizel ve karm biyodizel için de
geçerlidir. ABD’de “National Clean Cities”
program
kapsamnda
biyomotorin
kullanlmaktadr. Biyodizel, kolza, ayçiçek,
soya ve kullanlm kzartma atk yalarndan
Twin Rivers Technology, Procter and Gamble,
Pasific Biodiesel, Columbus Foods gibi
firmalarca üretilmektedir. Bu ülkede vergi
indirimi uygulamas olmayp, belirli baz
düzenlemeler
getirilmitir
ve
ehiriçi
otobüslerde, deniz tatlarnda ve askeri
tatlarda
biyodizel
ve/veya
karmlar
kullanlmaktadr. Biyodizel galon sat fiyat 2
$’dr (Karaosmanolu, 2002).

Son
yllarda
dünyada
biyodizel
üretiminin artmasyla birlikte; ülkemizde de
petrol ve petrol ürünlerinin %85’i ithalat yolu
ile karlanmas sebebiyle biyodizele olan ilgi
artmtr. Kolza tohumlarnda ortalama olarak
%38-42 ham ya ihtiva etmesi ,yetitirme
tekniinin gayet basit olmas, üretim
maliyetinin buday ile ayn olmas, klk
olarak ekilmesi, ekstra sulama istememesi
bakmndan, biyodizel elde edilmesi yönünde
aratrmalarda younluk kazanmtr.

Kolzadan Biyodizel Elde Edilmesi

Biyodizel Yaktnn Toplumsal Faydalar
x Daha temiz yanma ürünleri nedeniyle
sürdürülebilir gelecek ve salkl bir
kalknma için katklar büyüktür.
x Petrole bamll azaltmas nedeniyle
ekonomik ve stratejik katk salar.
x Krsal kesimin sosyo-ekonomik yapsnda
iyileme salar. Göçün önlenmesine katkda
bulunur.
x  imkanlar yaratr, yan sanayinin geliimini
salar.
x Ekonomide katma deer yaratr.
Gelimi ülkelerin pek çounda vergi
indirimleriyle kullanm ve üretimi tevik
edilen biyodizel çevre bilinci gelimi
ülkelerde teviksiz de kullanlabilmektedir.
Amerika'nn baz eyaletlerinde fiyatnn dizele
göre pahal olmasna ramen bilinçli tüketici
tarafndan kullanlmaktadr. Ancak Türkiye
gelimekte olan bir ülkedir ve ekonomik
sorunlarn çözümlememi bir ülkedir. Bu
nedenle Türkiye'de biyodizel ancak dizel
yaktndan daha düük fiyata satlmas
durumunda yakt piyasasnda kendine yer
bulabilir
ve
kullanm
yaygnlaabilir.
Ülkemizde 5015 Sayl Petrol Piyasas Yasas
ile biyodizel ÖTV’den muaf tutulmutur.
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Sonuç ve Öneriler
Dünyada biyodizel üretiminin youn
olarak yapld ülkelerde biyodizeli tevik ve
destek programlar yasalarla belirlenmitir.
Avusturya, Fransa, Almanya, talya, rlanda,
Norveç, sveç, Polonya, Slovakya ve Çek
Cumhuriyetinde, biyodizel yasal olarak
vergiden muaftr.
Ülkemizde 5015 Sayl Petrol Piyasas
Yasas ile biyodizel ÖTV’den muaftr. Ancak
Türkiye gelimekte olan bir ülke olup,
ekonomik sorunlarn çözümlemeye çalan bir
ülkedir. Bu nedenle Türkiye'de biyodizel
ancak dizel yaktndan daha düük fiyata
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satlmas durumunda yakt piyasasnda
kendine
yer
bulabilir
ve
kullanm
yaygnlaabilir.
Biyodizel
birim
üretim
maliyetinde belirleyici bir faktör yan ürün
olarak elde edilen gliserinin ekonomik olarak
deerlendirilmesidir. Yan ürün olarak elde
edilen gliserin sabun ve kozmetik sanayinde
deerlendirilebildii gibi saflatrlarak ilaç
sektöründe de kullanlabilmektedir. Biyodizel
çalmalar desteklenmeli, petrole alternatif
stratejik yakt olarak ülkemizin belirli
bölgelerinde özellikle Karadeniz ve Trakya
bölgelerinde sözlemeli olarak kolza biyodizel
amaçl olarak yetitirilmelidir.

MÜTEEBBSN ORGANK
TARIMA GR
Sevinç SAYGILI

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Organik tarm metoduyla üretim
yapmak isteyen herhangi bir müteebbis,
bireysel yada proje dahilinde faaliyette
bulunabilir, öncelikle herhangi bir kontrol
ve/veya sertifikasyon kuruluuna bavurur ve
iletmesinden elde edecei ürünlerin organik
olarak
deerlendirebilmesi
için
gerekli
çalmann yaplmasn talep eder.

Kaynaklar
Anonim, 2002a. www.fao.org.tr
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Önemi. Ekin Dergisi: Say: 11:50-57.
Bettis,B.L., Peterson, C.L., Auld, D. L.,
Driscoll, D.J., Petrson, E.D., 1982.
Fuel Charesteristics of Vegetable Oil
from Oilseed Crops in The Pactific
Northwest. Agronomy J. 74:335-339.
Dobarganez, M.C., Marquez, G., P.
Camnio, M.C., 1993. Thermal Stability
and Friying performance of Genetically
Modified Sunflower Seed Oils. Jour. Of
Agri. And Food Chem. 41: 4, 678-681.
Gizlenci,., Dok, M. 2003. Ham Ya
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23:50-55.
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1989. Oilcrops of The World. McGraw
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Weiss, E. A., 1983. Oilseed Crops.Tropical
Agriculture Series,. Pub. by Longman
Inc. Leonard Hill Books, Newyork,

¾
¾
¾
¾
¾

Müracaat çin Gerekli Belgeler
Müteebbisin kimlik bilgi ve belgeleri
Müteebbisin eitimini ve organik tarm
tecrübesini gösterir bilgiler ve belgeler
letmenin yeri, konumu, varlklar, hukuki
ve mali yapsna dair detayl bilgi ve
belgeler
Varsa iletme kayt defteri
Müteebbisin, varsa üretici birlii veya
sivil toplum kuruluuna üyelik bilgi ve
belgeleri.
Kontrol ve Sertifikasyon Kurulular

Kontrol-Sertifika
Kuruluunun Ad
IMO

ECOCERT-SARL

ETKO

SKAL

Adresi

Telefon

225.Sokak No:26/2 A Blok

0 232

35040 Bornova /zmir

3474705

Cumhuriyet Cad. No:2/3 35030

0 232

Bornova/zmir

3434360

160.Sokak No:13/7

0 232

35040 Bornova/zmir

3397606

Suvari Cad. No:8-1

0 232

Bornova/zmir

3432651

Mithatpaa
BCS

Cad.No:234/8(smailolu han)
Narldere/zmir

EKO-TAR

0 232
2390907

Adnan Menderes Bulvar Denis

0 324

Apt. 36/1 33110 MERSN

3254964

Mustafa Kemal Cad.

Eer daha iyi bir çözüm
varsa, onu bul!

ICEA

Halil Bey Apt.B Blok

0 232

No:166/2 Kat:7 Daire: 13

3426068

35040 Bornova-ZMR
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Organik Tarmn
Uygulanamayaca Yerler
¾Karayollar andaki ana yollara, 1 km
mesafedeki tarm arazilerinde,
¾Ar sanayi tesisleri, reaktörler, maden
iletmelerine, kentsel atklarn toplu olarak
brakld alanlara 3 km mesafedeki
alanlarda organik bitkisel üretim yaplamaz.
¾Çevre kirlilii açsndan üpheli alanlarda
organik tarm yaplp yaplamayacana,
konu uzmannn raporu istenerek KSK
tarafndan karar verilir.
¾Organik tarm sözlemeli tarm esasna
dayanr.
¾Sözleme; 30 Haziran 1996 tarih ve 22682
Ürün
sayl,
”Sözlemeli
Tarmsal
Yetitiricilii ile lgili Usul ve Esaslar
Hakkndaki” Tebli hükümlerine göre
yaplmaktadr.
¾Her KSK bir sözleme örnei hazrlar, bu
örnei ve sözleme yapt müteebbislerin
listesini bilgi için Organik Tarm Komitesine
bildirmek zorundadr.

x

KSK, müteebbise bir kod numaras verir.
Bu kod numarasn, gerei için OTK’ya, bilgi
için de organik tarmn yaplaca l
Müdürlüüne bildirmek zorundadr. l Tarm
Müdürlüü,
Proje
ve
statistik
ube
Müdürlüü kendisine bildirilen müteebbisi
kayt altna alr.
Organik Tarma Geçi Süreci
Organik
teknikler
ile
üretime
balanmasndan elde edilen bitkisel ve/veya
hayvansal ürünün organik sertifikas almasna
kadar geçen süre olarak tanmlanr. Geçi
sürecindeki ürünler geçi ürünü olarak
deerlendirilir.
¾ Geçi süresi tek yllk bitkilerde 2 yl, çok
yllk bitkilerde ise 3 yldr. Tek yllklarda
ekim tarihi, çok yllklarda hasat tarihi göz
önüne alnr. Geçi sürecindeki ürünler
geçi ürünü olarak deerlendirilir.
¾ Geçi ürünü Organik Tarm Geçi
Ürünüdür”
etiketiyle
pazarlanabilir,
organik olarak pazarlanamaz.
¾ Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluu,
geçi sürecini uzatabilir veya ksaltabilir.
Ancak ksaltma veya uzatma gerekli
sürenin yarsndan fazla olamaz.
¾ Yukarda gerekli belgelerin temininden
sonra müteebbis, organik girdi veya
girdinin sertifikalandrlmas için bir KSK ile
sözleme yapar.
¾ KSK, gerekli kontrolleri müteakiben,
organik gda veya girdinin gelmi olduu
aamay gösteren sertifikay düzenler ve
müteebbise verir. Böylece organik tarma
geçi tamamlanm olur.

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluunun
Müteebbis Müracaatn Kabulü
x Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluu,
bavuruda bulunan müteebbisin organik
tarm
metoduyla
üretim
yapp
yapmayacana dair karar verir.
x Uygun bulunan müteebbis, bavurduu
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluu ile
sözleme yapar.
Müteebbis organik
tarm faaliyetini bireysel olarak yapabildii
gibi, bir proje dahilinde de yapabilir. Proje
dahilinde yaparsa, projenin sahibi gerçek
veya tüzel kii, müteebbis adna bir
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluu ile
sözleme yapar.
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Her
Kontrol
ve/veya
Sertifikasyon
Kuruluu, her bir üretim aamas için ayr
ayr sözleme yapabilecei gibi her
faaliyeti ayr ayr belirtmek kaydyla tek
bir sözleme de yapabilir.
Kontrol ve/veya Sertifikasyon Kuruluu,
sözleme yapt müteebbisin ürünlerinin
organik ürün olarak deerlendirilmesi için
gerekli çalmalar balatr.

Kalabalklarn kafas çok,
akl yoktur.
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belge, çiftçi kayt belgesi, gerektiinde l
Müdürlüünce istenecek dier belgeler; tüzel
kiiler (kamu kurulular hariç birlikler,
tarmsal kooperatifler ve irketler)’den ise
onayl tapu sureti veya noter tasdikli kira
sözlemesi (kira sözlemelerinin süresi, tek
yllk ekililerde en az bir yllk, çok yllk
ekililerde en az dört yl olacaktr), ticaret sicil
gazetesi, çiftçi belgesi istenecektir.
Hazine adna tespit ve tescil edilmi
araziler için Defterdarlktan veya Mal
Müdürlüünden
kiraladna
dair
kira
sözlemesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir).
Desteklenecek yem bitkileri ekili alan
en az 5 dekar en çok 20.000 dekar olacaktr.
Ayn yere münavebe uygulayarak bir
üretim ylnda arka arkaya iki tek yllk farkl
yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekili
de desteklemelerden faydalandrlr. Ayn yl
içerisinde tek yllk yem bitkisi ekilip, hasattan
sonra çok yllk yem bitkisi ekildii takdirde
her
iki
ekili
de
desteklemelerden
faydalandrlr.

2005 YILI TARIMSAL
DESTEKLEMELER
Dr. Hayrettin ÇAYIROLU

Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
1. GR
Hayvancln Desteklenmesi amacyla
uygulamaya
konulan
2005/8503
Sayl
Bakanlar Kurulu Karar 24.02.2005 tarih ve
25737 sayl, buna istinaden hazrlanan Tebli
(Tebli No: 2005/13) ise 24.03.2005 tarih ve
25765 sayl Resmi Gazete'de yaymlanmtr.
Bakanlar Kurulu Karar 2005-2010
yllarnda 6 yl süre ile uygulanacaktr.
Destekleme konularn;
- Yem bitkileri,
- Hayvan slah ve yetitirme,
- Hastalktan ari iletmeler, hayvan
kimlik sistemi, hayvan hastalklar ile
mücadele, hayvan hastalklaryla mücadele
çerçevesinde
programl
alamalarda
uygulayclarn desteklenmesi, hayvan gen
kaynaklarnn korunmas,
- Arclk ve su ürünleri yetitiricilii
oluturmaktadr.
Bu makalede, Tarm ve Köyileri
Bakanl Tarmsal Üretim ve Gelitirme Genel
Müdürlüü tarafndan hazrlana 2005/13 No’lu
Tebli özetlenerek verilmi ve 2005 yl
destekleme
bedelleri
sunulmutur.
Destekleme bedelleri her yl Bakanlk
tarafndan yeniden belirlenecektir.

2.1. Desteklenecek Yem Bitkileri
Desteklenecek yem bitkileri: Yonca,
korunga, fi, macar fii, mürdümük, silajlk
msr, italyan çimi, sorgum türleri, burçak,
hayvan pancar, yem algam, tritikale,
tritikale ile fi karm, tritikale ile macar fii
karm ve yapay meralardr.
2.2. Alet ve Makine Desteklemesi
Tek ve çok yllk yem bitkilerinde ekili
alanlar ile uyumlu olmak kouluyla silaj
makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya
makinesi, yamurlama sulama sistemleri,
motopomp
alm
giderleri
destekleme
kapsamndadr. Ekili alan çok yllklarda 200
dekar ve üzeri, tek yllklarda 400 dekar ve
üzeri olmaldr. Satn alnan alet ve makineler
yeni ve kullanlmam olmaldr.
32.10 YTL/ dönüm
Fi
Yonca
67.00 YTL/ dönüm
Silajlk Msr
46.00 YTL/ dönüm
Sudan Otu
44.40 YTL/ dönüm
Hayvan Pancar
49.80 YTL/ dönüm
Tritikale
32.10 YTL/ dönüm
Yem algam
51.00 YTL/ dönüm
Yapay Mer’a
37.00 YTL/ dönüm
talyan Çimi
36.00 YTL/ dönüm

2. Yem Bitkileri Desteklemeleri
Yem bitkileri üretimi yapmak üzere
bavuran üreticilere, nakliye ve ilaç bedeli
hariç, çok yllk yem bitkileri ekililerinde
birinci yl yatrm giderleri ve uygun görülen
iletme giderlerinin ekili alanlar ile uyumlu
satn alnan alet ve ekipmanlar da dahil proje
bedelinin %40', tek yllk yem bitkilerinde ise
iletme giderlerinin ekili alanlar ile uyumlu
satn alnan alet ekipmanlar da dahil proje
bedelinin %30’u dorudan ödenir. Sertifikal
yem bitkileri tohumu üretim proje bedelinin
%25'i dorudan ödenir.
Desteklemeden yararlanacak olan özel
kiilerden; bavuru dilekçesi, nüfus cüzdan
onayl sureti, vergi kimlik numarasn gösterir
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& Önsoykütüüne kaytl hayvanlarn
buzalar: 40 YTL/ba,
& Soykütüüne (DSYB’ne) kaytl
hayvanlarn buzalar: 80 YTL/ba.

Kooperatifler veya birlikler adna yaplan
müracaatlarda desteklemelerden faydalanan
ortaklar
mütereken
ve
müteselsilen
sorumludur.
Çok
yllk
yem
bitkileri
ekililerinde proje bedelinin %40’, tek yllk
yem bitkilerinde ise proje bedelinin %30‘u,
dorudan üreticilere ödenir.

3.3. Suni Tohumlama Hizmetleri
Bakanlk l Müdürlüklerinden suni
tohumlama izni alm ve Bakanlk l
Müdürlükleri
ile
yaplan
sözlemeyle
kendilerine suni tohumlama bölgesi belirlenen
serbest veteriner hekimler, veteriner salk
teknikerleri ve teknisyenleri ile gerekli izinleri
alarak suni tohumlama hizmeti yürüten
birlikler, kooperatifler, hayvan hastaneleri,
hayvanclk iletmeleri ve suni tohumlama
yapmak üzere kurulmu irketler ve meslek
kurulular (kamu kurum/kurulu ve personel
hariç) desteklemelerden yararlandrlr.
Tohumlanan sr kültür rk veya melezi
ise ayn kültür rktan sperma ile tohumlanm
olmas arttr, yerli rk srlarda bu art
aranmaz.
Srlarn her gebelik dönemlerinde
birinci tohumlama için destekleme ödemesi
yaplacaktr.
2005 yl içim suni tohumlama hizmet
desteklemesi bedeli:
& Kalknmada öncelikli iller ve soykütüü
iletmelerine kaytl hayvanlar: 35
YTL/ba,
& Dierleri: 25 YTL/ba.

2.3.
Sertifikal
Yem
Bitkileri
Tohumluk Üretimi Desteklemesi
Sertifikal
yem
bitkileri
tohumluk
üretiminin desteklenmesi aadaki esaslara
göre belirlenir. Müracaat, Bakanlkça her yl
yaymlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik, Üretim
ve Datm Program kitapçnda yer alan
özel sektör tohumculuk kurulular tarafndan
yaplr. Bavuruda bulunan tohumculuk
kurulularna
proje
maliyetinin
%25’i
dorudan ödenir.
Desteklenecek iletme giderleri;
toprak hazrl, ekim, gübreleme,
sulama,
hasat-harman,
tohumluk
hazrl ve tarla kirasdr.
Tohumculuk
kurulular
üretimin
gerçekletirildii mahallin bal olduu l ve
lçe Müdürlüklerine müracaat eder.
3. Hayvan Islah ve Yetitirme
Desteklemeleri
3.1. Gebe Düve Almlar
Damzlk belgesi ya da saf rk
sertifikasna sahip ilk yavrusuna en az 3 ay
gebe düve satn alanlar desteklenir.
Desteklemeye esas artlar;
— Damzlk belgesi ya da saf rk
sertifikasna sahip,
— Tohumlama yann asgari 15 -25 ay,
— Ayn rk boa ile tohumlanm,
— Saf rk sertifikas veya damzlk
belgesinde tohumlama kaydnn belirtilmi
olmas zorunludur.
2005 yl gebe düve alm destei:
& Damzlk belgeli (mavi) 500 YTL/ba
& Saf rk belgeli (beyaz) 250 YTL/ba.

3.4. Süt Desteklemeleri
Üretmi olduu sütü Gda sicili ve
çalma izni olan iletmelere satan üreticilere
destekleme ödemesi yaplr.
Fatura ve müstahsil makbuzlar ile
birlikte müracaat eden çiftçinin ad, soyad,
T.C. Kimlik Numaras ve adresi veya Süt
ileme tesisinin ad ve adresini içeren üretici
bilgilerine
ilikin
icmaller
l/lçe
Müdürlüklerince
yaplarak
ilgili
banka
ubesine gönderilir.
Ödemeye esas belgeler aylk dönemler
itibariyle düzenlenir.
Süt desteklemesi sadece çi süt üreten
gerçek ve tüzel kiilere yaplr.
Süt destekleme kapsamna alnan süt
ileme tesisleri aldklar süt miktarn l/lçe
Müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, 3 ay
içerisinde
verisi
gelmeyen
iletmelerin

3.2. Buza Desteklemeleri
Soykütüü veya önsoykütüü sistemine
kaytl analardan suni tohumlama sonucu
doan buzalara destekleme ödemesi yaplr.
2005 yl buza destekleme bedelleri:
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(mevsimlik çalan iletmeler hariç) kod
numaralar iptal edilir.
Süt üreticileri, kooperatiflerine, kamu
önderliinde faaliyet gösteren birliklere ileme
tesislerine teslim ettikleri sütler için,
kooperatif/birliklerin düzenledikleri ve mahalli
tarm tekilatnca onaylanm fatura ve her bir
ortan teslim ettii süt miktarn gösteren
icmal cetvelleri esas alnr.
2005 yl süt destekleme bedelleri:
& Hastalklardan ari DSYB üyesi: 7.5
Ykr/Litre
& Hastalklardan ari Kooperatif üyesi ve
dieri: 6 Ykr/Litre
& DSYB üyesi: 6 Ykr/Litre
& Tar. Kal. Koop. Üyesi: 4 Ykr/Litre
& Dier: 3 Ykr/Litre
& Küçükba hayvan sütü: 3 Ykr/Litre
& Danman çaltran Tar. Kal. Koop.:
5.5 Ykr/litre.

aamaz. Faturalarn bu deerin üzerindeki
ksm
destekleme
ödemesinde
dikkate
alnmaz.
& 2005 yl için süt sam üniteleri ve
soutma tank giderlerinin fatura bedelinin
80.000 YTL’ye kadar olan desteklemeden
yararlanr.
4. Hastalktan Ari letmelerin
Desteklenmesi, Hayvan Kimlik
Sistemleri, Hayvan Hastalklaryla
Mücadele Çerçevesinde Programl
Alamalarda
Uygulayclarn
Desteklenmesi,
Hayvan
Gen
Kaynaklarnn Korunmas
4.1. Hastalklardan Ari Bölge
Sadece Trakya Bölgesi için geçerlidir.
4.2. Hayvan Kimlik Sistemleri
Ulusal veri tabanna kaytl, tescil belgesi
bulunan iletmelerde mevcut pasaportu
bulunan sr cinsi hayvanlardan doan
yavrularn gerçek ve tüzel sahipleri faydalanr.
letmeler, tescil belgesi ile iletmesinde
doan her hayvan için anneye ait pasaport ile
birlikte l/lçe müdürlüüne müracaat eder.
l/ lçe müdürlüü yaplan müracaata
istinaden yeni doan hayvanlara kulak küpesi
takar, veri tabanna kayt eder ve hayvann
pasaportunu düzenler.
l/ lçe Müdürlüü tarafndan hak edi
belgesi düzenlenir, ilgili Banka ubesine
gönderilir.
& Hayvan kimlik sistemi destei 2005
yl için: 2 YTL/ba’dr.

3.5. Sabit Süt Sam Ünitesi ve
Soutma Tank Kurulmas
Sabit süt sam ünitesi ve soutma
tank kurulmas ile ilgili destekleme aadaki
esaslara göre yaplr.
Soy kütüü veya ön soy kütüüne
kaytl en az 10 ba inee sahip iletmelere,
sam ünitesi ve soutma tank için her yl
Bakanlkça belirlenecek oranda destekleme
yaplr.
Satn
alnan
üniteler;
yeni,
kullanlmam, teknik artlara haiz ve üretim
kapasitesine uygun olmaldr.
Destekleme
ödemeleri;
iletmeler,
ünitelerin
iletmeye
alnp
monte
edilmesinden sonra bir dilekçe ve fatura ve
teknik özellikleri belirtir belge ile birlikte
müracaat ederek hak edi raporunun tanzim
edilmesini talep eder.
l Müdürlüünce oluturulan heyetin,
iletmede yapaca inceleme sonucunda
hazrlayaca
raporun
uygun
olmas
durumunda l Müdürlüü ödemeye esas
olmak üzere Hak edi Raporunu düzenler ve
banka ubesine gönderir.
Süt sam üniteleri ve soutma tank
giderlerinin hesaplanmasnda, Sanayi ve
Ticaret Odalarndan alnacak bedel yoksa
fatura bedeli deerlendirmeye alnr. Ancak,
bu miktar her yl Bakanlkça belirlenen miktar

4.3. Programl Alama
Bakanlkça belirlenen programl alama
desteklemelerini kapsamaktadr.
Desteklemeye Tabi
Hastalklar
ap
Koyun Keçi Vebas (PPR)
Koyun Keçi Çiçei
arbon
- Sr Brucellosisi (S-19
Genç)
Koyun Keçi Brucellosisi (Rev1 Genç)
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Türü
Sr, Manda, Koyun, Keçi
Koyun, Keçi
Koyun, Keçi
Sr, Manda, Koyun, Keçi,
Tektrnakl
Buza, Dana
Kuzu, Olak
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& Koyun keçi vebas (PRR), Koyun keçi
çiçei ve arbon: 25 Ykr/ba.

Bakanlkça
uygulanan
programl
alamalar tatbik eden ve mesleini 6343
sayl Kanuna göre serbest olarak icra eden
veteriner hekimler ve veteriner hekimlerin
yannda sözlemeli çalan salk teknisyenleri
desteklemeden yararlanr.
Serbest veteriner hekimler yapacaklar
alama programlarn ve uygulama bedellerini
(destek
bedeli
hariç)
önceden
l
Müdürlüklerine
bildirerek,
programlarn
onaylatr.
Köyün tamamna yönelik program
teklifleri öncelikli olarak tercih edilir.
Uygulayclar onaylanan ücret dnda
yetitiriciden herhangi bir ek ücret talep
edemez.
Alar l Müdürlüü kanalyla temin
edilecektir.
Destekler
veri
tabanna
kaytl
iletmelerdeki
hayvanlara
yaplan
uygulamalara verilir.
Desteklemelerden
kamuda
görevli
veteriner hekimler ve veteriner salk
teknisyenleri faydalanamaz.
ki ann ayn anda tatbik edilmesi
durumunda sadece birisi için destekleme
ödemesi yaplr.
Hak edi belgesi düzenlenmeden önce
a yaplan hayvanlarda l/lçe Müdürlükleri
alamann yaplp yaplmad ve etkinliini
kontrol etmek amacyla test ve analizler
yaptrabilir.
Onaylanan program teklifinin gerekçesiz
bir ekilde uygulanmamas durumunda hali
hazrdaki ve gelecekteki desteklemelerden
yararlandrlmaz.
Alama ve Serumlama Makbuzunun
aslna krmz renkli olarak “Destekleme
Ödemesinden Yararlanmtr” kaesi baslarak
imza altna alnr.
2005 yl a destekleme bedelleri:
& ap as: Köy düzeyinde %80 ve
üzeri gerçekletirmelerde büyükba hayvanlar
için 75 Ykr/ba, küçükba hayvanlar için 50
Ykr/ba; %80’in altnda gerçekletirmelerde
büyükba hayvanlar için 50 Ykr/ba,
küçükba hayvanlar için 25 Ykr/ba,
& Sr brucellosisi (S-19 Genç): 1
YTL/ba,
& Koyun brucellosisi (Rev-1 Genç): 50
Ykr/ba,
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4.4.

Hayvan Gen Kaynaklarnn
Korunmas
Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas,
Tescili ve zlenmesi Yönetmeliine göre kayt
altna alnm olan yerli büyükba hayvan
rklar ile yerli küçükba hayvan rklarn
yetitirmek suretiyle hayvansal üretimle itigal
eden
çiftçiler
bu
desteklemeden
yararlanabilir.
Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve
destek ald türün farkl rklarn bir arada
yetitiremez.
Hayvanclkla uraan çocuklarndan en
az birisi yannda olan, çiftçilik dnda bir ile
uramayan, tarmsal eitim görmü olan,
büyükba ve küçükba hayvan yetitiriciliini
bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.
Yerli hayvan rklarn koruma
amacyla yetitirmek üzere bavuran
çiftçiler desteklemeden yaralanabilmek
için l/lçe Müdürlüklerine bavuru
dilekçesi ve dier istenilen belgelerle
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaatlar
ylda
bir
defaya
mahsus olmak üzere Nisan ve Mays
aylarnda yaplr.
Yerli koyun rklarmzdan Kvrck, Sakz,
Gökçeada
ve
Güney
Karaman;
keçi
rklarmzdan Ankara Keçisi; sr rklarmzdan
Yerli Kara, Boz Irk, Dou Anadolu Krmzs,
Kilis (Güney Anadolu Krmzs) ve Yerli Güney
Sars; manda rklarmzdan Anadolu Mandas
yetitiricilerine hayvan bana ödenir.
Destekleme miktar; yerli koyun ve keçi
rklarmzda her rk için 200 ba ve bütün
rklardaki toplam hayvan says 1000 ba;
yerli sr ve manda rklarmzda her rk için
150 ba ve bütün rklardaki toplam hayvan
says 900 ba geçmeyecektir.
Destekleme kapsamna alnan rklar ve
doal yaylma alan olan iller;
Yerli Kara: Ankara,
Boz Irk: Edirne,
Kilis (Güney Anadolu Krmzs): Hatay,
Dou Anadolu Krmzs: Erzurum,
Yerli Güney Sars: çel
Anadolu Mandas:Balkesir
Kvrck: Tekirda,
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Sakz: zmir,
Gökçeada: Çanakkale,
Güney Karaman: Konya,
Ankara Keçisi: Ankara.
Destekleme,
bu
illerin
Seçim
Komisyonunca uygun görülen köylerinde
uygulanacaktr. Bu illerde hayvan ve uygun
koruma alan bulunmad takdirde Seçim
Komisyonunun belirleyecei çevre illerde
destekleme uygulanr.
2005 yl için gen kaynaklarn korunma
destek bedelleri:
& Büyükba hayvanlar: 250 YTL/ba,
& Küçükba hayvanlar: 30 YTL/ba’dr.

ait üretim sezonunda koloni bana bir adet
olmak üzere, koloni varl ne olursa olsun
iletme bana 250 adedi geçemez.
2005 Yl ana ar destekleme bedelleri:
& Damzlk ana ar (birlik üyesi): 15
YTL/adet
& Damzlk ana ar (Dier): 7.5
YTL/adet
5.2. Süzme Bal Primi
Üretici Belgesi ve Tespit Tutana
(l/lçe Müdürlüklerince düzenlenen kurslarda
baarl olarak belge alm olan en az 50
kovan faal ars bulunan üreticiler, bu arlarn
ve arlklarnn tespitini l/lçe Müdürlüklerine
yaptrarak tutanaa balatmak zorundadr).
Fatura veya müstahsil makbuzu ile l/lçe
Müdürlüklerine bavurulur.
Üreticilere kilogram üzerinden süzme
bal primi ödenir. Bal tevik priminden
faydalanacak arclarn bal miktar, en az 500
kg en fazla 10.000 kg’dr.
2005 Yl süzme bal primi bedelleri:
& Bal primi (Birlik üyesi): 40 Ykr/kg.
& Bal primi (Dier): 30 Ykr/kg.

5. ARICILIK DESTEKLEMELER
5.1. Ana Ar
Ana ar satn alan arclara yaplacak
destekleme aadaki esaslara göre belirlenir.
letme tanmlama numaras alm
üreticilere, ana ar bana, Bakanlkça o yl
için
belirlenen
miktarlarda
dorudan
destekleme ödemesi yaplr. Destekleme
ödemesinden
yaralanacaklar;
iletme
tanmlama numaras, ana ar sat belgesi
(fatura veya müstahsil makbuzu) ile l /lçe
Müdürlüüne
bavuruda
bulunurlar.
Destekleme talebinde bulunan üreticilerin
iletmeleri için l/lçe Müdürlüünce letme
Tespit ve nceleme Tutana düzenlenir.
l/lçe Müdürlüklerince “Ana Ar Teviki Hak
Edi Belgesi düzenleyerek Banka ubesine
gönderilir. Hak edi belgesi mart-kasm aylar
arasnda düzenlenir.
Ar yetitiricileri birlii üyesi arclara
yaplacak destekleme ödemelerinde: yukarda
anlan dilekçe ve faturaya ek olarak üyesi
bulunduklar il birliinden alm olduklar,
sahip olduu koloni adedi ve desteklemeye
konu olacak ana ar almnn gerçeklemi
olduunu teyit eden onayl belge ile
müracaatlar sonrasnda “letme Tespit ve
nceleme Tutana”na istinaden hazrlanan
“Ana Ar Tevik Hak Edi Belgesi”nin l/lçe
Müdürlüklerince
onaylanmasn
takiben
destekleme ödemesi Bankaca Birlik kanalyla
yaplr.
Destekleme
ödemesi
Birlikler
araclyla Bankadan alndktan sonra iki gün
içinde
üyelerine
ödenir.
Destekleme
ödemesine konu olacak ana ar says, o yla

5.3.

Örtüalt
Tarmnda
Polinasyonu Salamak Amac
le Bombus Ars Kullanm
Kontrollü
Örtüalt
Üretiminin
Uygulanmasna likin Yönetmelik hükümleri
kapsamnda
iletme
numaras
alm
üreticilere, üretim izni alm iletmelerden o
yla ait üretim sezonu boyunca Bombus ar
kolonisi satn alarak kullanmalar halinde
Bombus ar kolonisi bana Bakanlkça
belirlenen miktarda dorudan destekleme
ödemesi yaplr.
Destekleme ödemesine konu olacak
Bombus ar kolonisi says, o yla ait üretim
sezonunda üreticinin 1 dekar seras için 2
adet koloniyi geçemez.
& 2005 yl için bombus ar destei
bedeli: 20 YTL/koloni’dir.
6. Su Ürünleri Yetitiricilii
6.1. Ürün Desteklemeleri
Su Ürünleri Yetitiricilik Belgesine sahip
olan, Alabalk, Çipura, Levrek ile yeni türlerde
(Mersin Bal, Ylan Bal, Kerevit, Çizgili
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Levrek, Karides, Kalkan Bal, Fangri,
Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz,
Minekop,
Kabuklu,
Çift
Kabuklu
ve
Yumuakçalar)
yetitiricilii
yapanlar
destekleme ödemelerinden yararlanr.
letmeler kendi entegre tesislerinde
ilenmek üzere hasat edecekleri ürünler de
destekleme kapsamndadr.
Destekleme, su ürünleri yetitiricilik
belgesinde yer alan, proje veya tesis
kapasitesi miktarn amayacaktr.
Tebliin yaymlanmasndan sonra, Su
Ürünleri Yetitiricilik Belgesi düzenlenecek
olan iletmelerin, Su Ürünleri Yetitiricilik
Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturalar
ve müstahsil makbuzlar destekleme kapsam
dndadr. Yetitiricilik Belgesinin Bakanlkça
onay tarihi esas alnr.
Ürününü
satan
yetitiriciler,
desteklemeden faydalanmak için, fatura veya
müstahsil makbuzlarnn kesim tarihinden
itibaren
4
(dört)
ay
içinde
l/lçe
Müdürlüklerine
müracaat
etmek
zorundadrlar. Ancak, son müracaat tarihi yln
31 Aralk günüdür.
Ürününü kendi tesislerinde ileyecek
yetitiriciler, söz konusu desteklemelerden
faydalanabilmek için, ürününü hasat etmeden
en az 5 (be) gün önce dilekçe ile müracaat
ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit
Tutanann tutulmasn ve söz konusu
desteklemeden
faydalanma
isteklerini
bildirileceklerdir.
2005 yl su ürünleri destekleme
bedelleri:
& Çipura, Levrek: 80 YKr/kg.
& Alabalk: 60 YKr/kg.
& Yeni türler: 1 YTL/kg.

büyütmeye
devam
eden
yetitiriciler
destekleme kapsamndadr.
Desteklemeye konu olacak yavru balk
miktarnn, su ürünleri yetitiricilik belgesinde
yer alan, proje veya tesis kapasitesi üretim
miktarn amamas gerekir.
Yavru balk, kuluçkahanelerde üretilen
10 (on) g arla kadar olan balklar ifade
eder. A kafeslerde alabalk yetitiricilii
amacyla stoklanacak 30 (otuz) g’a kadar olan
balklar da destekleme kapsamndadr.
Desteklenecek miktarn adet olarak
hesaplanmasnda,
Alabalk yetitiriciliinde 1 (bir) kg balk
için 4 (dört) adet, Çipura, Levrek, Fangri,
Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz
ve Minekop yetitiriciliinde 1 (bir) kg balk
için 3 (üç) adet yavru, kalkan ve mersin bal
yetitiriciliinde ise 1 (bir) kg balk için 2 (iki)
adet yavru balk esas alnacaktr.
Kuluçkahanelerde üretimi yaplmayan
türler ile yurtdndan yetitiricilikte kullanmak
üzere ithal edilen yumurta, larva ve yavrular
yavru balk desteklemeleri kapsam dnda
tutulur.
Tebliin yaymlanmasndan sonra, Su
Ürünleri Yetitiricilik Belgesi düzenlenecek
olan iletmelerin, Su Ürünleri Yetitiricilik
Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturalar
ve müstahsil makbuzlar destekleme kapsam
dndadr. Yetitiricilik Belgesinin Bakanlkça
onay tarihi esas alnr.
Belgelerin asl görüldükten sonra
fotokopileri tasdik edilip alkonularak her
müracaat ile ilgili dosya oluturulacaktr.
Yavru balk satn alarak büyüten
yetitiriciler, bu destekten faydalanmak için,
fatura ve müstahsil makbuzlarnn kesim
tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde l/lçe
Müdürlüklerine
müracaat
etmek
zorundadrlar. Ancak, son müracaat tarihi yln
31 Aralk günüdür.
& 2005 yl için yavru balk destekleme
bedeli, 5 YKr/adet’dir.

6.2. Yavru Balk Desteklemeleri
Gerçek ve tüzel kiiler ile kamu kurum
ve kurulularna ait kuluçkahanelerden ve
kuluçkahaneli iletmelerden, denizlerde ve
içsularda
su
ürünleri
yetitiriciliinde
kullanlmak üzere, Çipura, Levrek, Alabalk,
Kalkan, Mersin Bal, Çizgili Levrek, Fangri,
Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz,
Minekop
yavrularn
satn
alarak
iletmelerinde
büyütenler
ile
yukarda
belirtilen yavru balklar kendi iletmesinde
üretip bu yavrular yine kendi iletmesinde
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Öretmek, iki kere
örenmek demektir.
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öldürmez. Ancak sonuç ayndr. Metarhizium
anisopliae varroya etkili olmasnn yan sra
karncalara da öldürücü etki yapmtr.
Metarhizium
anisopliae,
varroa
yüzeyine tutunur. Daha sonra üremeye balar
Mantarn üreme kanalnn imesine bal
olarak mantar snrl miktarda çoalmas
mümkündür. Mantarn üremesinin durma
noktasna
doru
gitmesi
invazyonun
baladn göstermektedir. Appressorium,
penetrasyon uzants oluturarak böcek d
kutikulasna
yerlemektedir.
Konakçnn
kutikulasnn yaklak %70’i proteinden
meydana gelmektedir. Mantar
özellikle
proteinaz tipinde ektrasellüler enzimleri
salglar. Enzimler penetre olmasna yardmc
olur. Konakçnn kutikulas konakçya adapte
M. anisopliae için önemli
olamayan
koruyucudur. Ayrca konakçnn ilk savunma
cevab kutikula içinde siyah renkli melanin
pigmentinin görülmesidir. Böcek öldüünde
mantar
konakçnn içinden dar doru
sporulasyonun ilerlemesine bal olarak böcek
kadavrasnn üzerini tamamen örtülmü
haldedir. Ayrca Amerika Birleik Devletleri
Çevre Koruma Dairesince yaplan çalmada,
M. anisopliae’nin insan salna hiçbir zararl
etkisinin olmad tespit edilmitir.

VARROA MÜCADELESNDE
YEN UMUT
Mitat KURT

Uzman Veteriner Hekim
Samsun Veteriner KAE Müdürlüü
Arcln büyük problem olan varroa
arlarn hemolenfini emerek arlk kaybna,
yaam
süresinin
ksalmasna,
vücut
deformitelerine yol açmaktadr. Bunun yan
sra arlarn baklk sistemini zayflatarak
hastalklara neden olmaktadr. Varroalar
koloniye girilerinden bir kaç ay sonra koloniyi
yok edebilmektedir.
Amerika Birleik Devletlerinde 2000
ylndan bu yana, Teksas, Weslaco’da Faydal
Böcekler Aratrma Dairesinde, varroay
durduracak bir patojen yada hastalanmasna
yol
açacak
bir
etken
aranmaktayd.
Amerika’da halen varroaya kar yalnzca 2
kimyasal ajan kar koymaktadr ki bunlar
fluvalinate ve coumaphosdur. Bu 2 ilaç
Amerika Çevre Koruma Dairesi tarafndan
piyasadan toplanmas gereken gruptadr. Bu
aratrmaclar
farkl
hastalk
sebeple
etkenlerini, deiik dozlar ve uygulama
metodlarn
ve
toksikolojik
testlerini
sürdürdüler. Sonuçta Metarhizium anisopliae
mantar türünü seçtiler. Bu mantar türü varroa
parazitine yüksek öldürücü etki yapmtr. Bu
etkilerini gösterirken arlara ve ana ar
üretimine olumsuz etkide bulunmamtr.
Kurutulmu mantar sporlar ile kaplanm
plastik eritler kovanlarn içine yerletirilir.
Arlar doal olarak kovanlarna herhangi bir
ey girdiinde saldrrlar. eritleri çinerler ve
böylece
mantar
sporlarnn
koloniye
yaylmasn salarlar.
Saha denemelerinde, eritler kovan
içine yerletirildiinde birçok arya mantar
sporlar hemen bulamaktadr. Kovandaki tüm
arlar ise 5 -10 dakika içinde mantar alm
durumdadr. Varroa’larn çou 3 - 5 gün
içinde ölmektedirler. Mantar, koloni geliimini
ve büyüklüünü etkilemeden Varroa’ya kar
mükemmel bir kontrol salamaktadr. Test
sonuçlar, Metarhizium’un uygulamadan 42
gün sonra bile fluvalinate kadar etkili
olduunu
göstermektedir.
Metarhizium
fluvalinate ve coumaphos kadar hzl

Aratrmaclar, üreticilere uygulamay
nakledebilmek için iyi ayarlanm bir strateji
bulmaya çalyorlar. Arclar uzun zamandr
parazitle
ba
edebilmek
için
ilaç
kullanmaktadr. Zaman zaman ilaçlamann
getirdii mali külfet nedeniyle arclar
kullanm yasak kimyasallarla yönelmekte,
buna bal olarak bal ve bal mumunda ilaç
kalntlar olmakta, insan salna verdii
tehlike sebebiyle tüketimi ve ihracat
yasaklanmaktadr.
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2005’TE DE ÇFTÇYE

DESTEK DEVAM EDYOR

AYÇÇE
SOYA FASULYES
KANOLA
DANE MISIR ÜRET

KG BAINA PRM AL
2004’TE
MISIR ÇN 25.000 TL
AYÇÇE ÇN 135.000 TL
SOYA FASULYES ÇN 168.000 TL
KANOLA ÇN 130.000 TL
DESTEK BU SENE DAHA DA ARTIRILACAK. DESTEK
MKTARI SE YAZ AYLARINDA TESPT EDLECEKTR.

ÜRETECEN ÜRÜNÜ ÇKS’YE KAYIT YAPTIR
PRM ÇN TARIM L MÜDÜRLÜÜNE
MÜRACAAT ET

Samsun Valilii
Tarm
l
Müdürlüü
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SUN’ TOHUMLAMA ÜCRETNZ
BZDEN ..!
DOAN BUZAILARINIZA DESTEK DE
BZDEN ..!
SUN’ TOHUMLAMA SONUCU;
BRLE KAYITLI HAYVANLARDAN DOAN
BUZAILARA 80 YTL.
BRLE KAYITLI OLMAYAN
HAYVANLARDAN DOAN
BUZAILARA 40 YTL.
DESTEKLEME YAPILDIINI

Biliyor muydunuz?
Samsun Valilii
Tarm
l
Müdürlüü
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ÖZEL DARE DESTEKL TOHUM DAITIMI DEVAM EDYOR
2005 yl ilimiz il ve ilçe çiftçilerine yazlk ekililerinde kullanlmak üzere 28.225 kg dane
msr, 34.675 kg silajlk msr, 20.000 kg soya fasulyesi ve 180.000 kg çeltik tohumluu l Özel
dare Müdürlüü desteiyle indirimli olarak datm yaplmaktadr.
Böylece ilimizdeki 9.500 da alanda sertifikal dane msr, 8.500 da alanda sertifikal silajlk
msr, 2.850 da alanda sertifikal soya fasulyesi ve 11.000 da alanda da sertifikal çeltik ekilii
salanmtr.
Sertifikal tohumlarn temininde l Özel dare Müdürlüü 211.000 YTL’lik katk salam olup
bu da sertifikal tohumluk kullanmn özendirmektedir. Ayrca sertifikal tohumlar sertifikal olmayan
tohumlara göre birim alandan daha yüksek verim verdii için çiftçilerimiz tarafndan tercih
edilmekte ve dolaysyla çiftçilerimizin gelirlerini de arttrlmaktadr.
Çiftçilerimize datlan dane hibrit msr tohumluu orta geççi, FAO-600 gurubundan olup
dekara en az 1.000 kg ürün vermektedir.
Silajlk msr tohumlar kompozit olup dekara 6-8 Ton silaj vermektedirler.
Soya fasulyesi tohumlar oldukça yüksek verimli olup dane dökümleri azdr. Erkenci çeit
olup normal çeitlere göre 10-15 gün erken olmakta ve dekara 350-400 kg verim vermektedir.
Çeltik tohumu OSMANCIK-97 çeidi yüksek verimli sertifikal bir çeittir. Hastallara
dayankl, yatma özellii yok denecek kadar az, kaliteli ve çiftçilerimizin tercih ettikleri bir çeit olup
dekara en az 700-800 kg verim vermektedir. 2005 yl tohumluk datm çizelgesi (ton) aada
verilmektedir.

LÇELER
Merkez
Alaçam
Asarck
Ayvack
Bafra
Çaramba
Havza
Kavak
Ladik
19 Mays
Salpazar
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
TOPLAM

MISIR
DANE
SLAJLIK
TTM-813
ZP 677
K.YILDIZI
ARFYE
0.800
1.825
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
10.000
10.000
1.000
3.000
3.000
5.000
0.500
1.000
1.000
3.000
1.000
0.200
0.500
0.500
1.000
0.500
1.500
3.500
1.000
1.000
0.225
0.500
1.225
2.125
1.000
3.225
25.000
16.675
18.000

SOYA

ÇELTK

5.000
1.000
1.000
13.000
20.000

20.000
40.000
20.000
20.000
3.000
10.000
67.000
180.000

Söylediklerinize dikkat edin; düüncelere dönüür.
Düüncelerinize dikkat edin; duygularnza dönüür.
Duygularnza dikkat edin; davranlarnza dönüür.
Davranlarnza dikkat edin; alkanlklarnza dönüür.
Alkanlklarnza dikkat edin; deerlerinize dönüür.
Deerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüür.
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüür.
Temmuz 2005
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

KADIN ÇFTÇLER YARIIYOR L FNAL YAPILDI
Krsal alanda kadn çiftçilere götürülen
eitim-yaym çalmalarnn sonuçlarn görmek,
tarmsal
konularda
performanslarn
deerlendirmek,
kendilerine
olan
güven
duygularn
gelitirmek,
birbirleri
ile
kaynamalarn salamak ve giriimcilik ruhunu
alamak amacyla Bakanlmz Tekilatlanma ve
Destekleme Genel Müdürlüü tarafndan “Kadn
Çiftçiler Yaryor” isimli yarma program
düzenlenmitir. Yarmamzn sponsorluunu
Tarm l Müdürlüü, Kardeler Matbaas, Saadet
Krtasiye, Bio Agro Ltd. ti., Hasel Gda, Tadal
Unlu Gda, Mis Yemek Fabrikas, Bereket Gda
Sanayi, Pakmaya, Yavuz ekerleme, KUTSAN,
May Tohumculuk, Oktay Unlu Gda, Önder
Ticaret, Urtam Yap, Hocaolu Kerestecilik, Hac
Kerim naat, Samsun li Ar Yetitiricileri Birlii
yapmtr.
Daha önce kendi ilçelerinde yaplan yarma
sonucunda birinci olan yarmaclar l Finali ön
elemeleri için öleden önce yaplan ön
elemelerde finale kalmlardr. Birinci grupta
yararak finale kalan 19 Mays, Bafra ilçeleri ile
ikinci grupta yararak finale kalan Merkez ve
Yakakent ilçeleri l finalinde yarmlardr. A
masasnda 19 Mays ilçesinden Cemile ALAN ve
Yeter YELYURT, B masasnda Bafra ilçesinden
Zehra KAYA ve Melek KESKN, C masasnda
Merkez ilçeden Aye ÖZ ve Melek ARMAN, D
masasnda Yakakent ilçesinden Kezban AKIN ve
Ünzile AK yarmlardr.
Yarma sonunda Bafra ilçesinden katlan
yarmaclar birinci olmutur. Birinci olan
yarmaclarn
her
birine
Tarm
l
Müdürlüümüzden birer adet tam altn, Kardeler
Ofset ve Saadet Krtasiye tarafndan birer adet 37
ekran televizyon, May Tohumculuktan 1 torba
hibrit msr tohumu, Hasel Gdadan 2 kutu Helva,
Pakmayadan 1 koli kuru maya, Bio Agro
tarafndan ilaç paketi, Önder Ticaretten birer
torba Hümik Asit paketi, Samsun li Ar
Yetitiricileri Birlii tarafndan birer kilogramlk
bal, Tarm l Müdürlüümüz yaynlarndan kitap
seti ve sebze tohumlar verilmitir.
olan
19
Mays
ilçesinden
kinci
yarmaclara birer adet yarm altn, Kutsan
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Ticaretten 1 torba hibrit msr tohumu, Bio Agro
tarafndan ilaç paketi, Önder Ticaretten birer
torba Hümik Asit paketi, Bereket Gda
Sanayinden birer koli sirke ve limon, Urtam
Yapdan 2 adet tencere seti, Samsun li Ar
Yetitiricileri Birlii tarafndan birer kilogramlk
bal, Tarm l Müdürlüümüz yaynlarndan kitap
seti ve sebze tohumlar verilmitir.
Üçüncü
olan
Yakakent
ilçesi
yarmaclarna birer adet çeyrek altn verilmitir.
Ayrca Bio Agro tarafndan ilaç paketi, Önder
Ticaretten
Hümik
Asit
paketi,
Hocaolu
Kersetecilik ve Hac Kerim naattan birer adet
ütü, Samsun li Ar Yetitiricileri Birlii tarafndan
birer kilogramlk bal, Tarm l Müdürlüümüz
yaynlarndan kitap seti ve sebze tohumlar ile
Yavuz ekerlemeden helva verilmitir.
l finalinde birinci olan yarmaclar
Kastamonu’da yaplan Bölge Finalinde ilimizi
temsil etmeye hak kazanmlardr. limizi temsil
eden yarmaclar Bölge finalinde dördüncü
olarak elenmilerdir.

ANA ARI YETTRCL ETM
Samsun Tarm l Müdürlüünce ilimiz ve
ülkemiz arclna katk salayacak olan Ana Ar
Yetitiricilii kursu açlmtr. ki hafta süreyle
yaplan kurs sonucunda Kocaeli, Giresun, Ordu ve
Bartn illerinden gelen arclar ile birlikte
Samsunlu arclarn da katlm olduu eitim
süresince en kaliteli ana arnn nasl ve hangi
yöntemlerle
yaplaca
ayrntl
olarak
anlatlmtr. Kurs sonunda baarl olanlara
bakanlkça verilecek sertifika sonucunda ana ar
üretim iletmesi izni verilecektir. Böylece ilimizde
istihdama olanak salayacak olan yeni ikolunun
gelimesi salanacaktr. Ülkemizde snrl yerlerde
yaplmakta olan bu kurslarn önümüzdeki
sezonda da yaplmas planlanmaktadr.

XVII. TAYEK TOPLANTISI TOKAT’TA YAPILDI
Tokat, Amasya, Sinop, Samsun ve Kastamonu illeri Çiftçi Eitimi ve Yaym ube
Müdürlüklerince yürütülen tarmsal eitim ve yaym çalmalar ile KTAE tarafndan yürütülen
aratrma faaliyetlerinin deerlendirildii TAYEK toplantsnn onsekizincisi tokat ilinde yapld.
Koordinatörlüünü ahin GZLENC’nin yürüttüü toplantda illerde karlalan tarmsal sorunlar
enstitüye iletilmi, önceki toplantda ortaya konulan sorunlarn çözüm yollar da tartlmtr.
Özellikle meyveciliin gelimesi ve demonstrasyonlarn kurulmas konularnda yararl tartmalar
yaplmtr.
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ARICILIKTA GECE KURSLARI
limizde arcl yaygnlatrmak ve çada
boyutlarda üretim yapmak, ürün çeitliliini
artrmak amacyla yürütülen arclk çalmalar
devam etmektedir. Memur ve içi olarak farkl
yerlerde çalmakta olan ve arclk kursu almak
isteyen vatandalarmza kolaylk salamak
amacyla l müdürlüümüzce gece kurslar
düzenlemeye devam edilmektedir. Böylece
arclk yapmak isteyen kiilerin günüz
mesailerini aksatmadan eitim almalarna
olanak tannmaktadr.

KONTARIM 2005 FUARINA TEKNK GEZ
Konya’da düzenlenen KonTarm 2005
Tarm fuarna 29-30 Nisan tarihleri arasnda
Samsun Tarm l Müdürlüünce teknik gezi
düzenlenmitir. Geziye ilimizde hayvanclk
sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin yan
sra l ve lçe Müdürlüklerinde görev yapmakta
olan teknik elemanlar da katlmtr. l Müdürlüü
tarafndan kiralanan iki otobüsle toplam 85 çiftçi
ve teknik eleman, sektörde son yllarda ortaya
çkan gelimeler hakknda bilgi edinmek amacyla
geziye katlmlardr. Geziye katlan çiftçi ve
teknik elemanlarn geziden oldukça faydaland
ve bu tip gezilerin düzenlenmesi ile çiftçi ve
teknik elemann elele olduu gibi sektördeki
yenilikleri yerinde görme olana tandn
belirtmilerdir.

SAMSUN ARICILII PANEL
l Müdürlüümüz ile Samsun li Ar
Yetitiricileri Birlii tarafndan 9 Nisan 2005
tarihinde
Büyükehir
Deiim
Sahnesinde
Samsun Arcl Paneli düzenlenmitir. Panele
konumac olarak 19 Mays Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümünden Doç. Dr. Ahmet
GÜLER,
“Ar Yetitiriciliinde Irk ve
Çevrenin Önemi” ile “Ar Kolonilerinde
ekerle Besleme”; l Müdürlüümüzden Dr. Ali
KORKMAZ, “Ülkemiz çin Yakn Tehlike:
Küçük Kovan Böcei” ile “Polinasyonun yeri
ve Önemi”; Alata Bahçe Kültürleri Aratrma
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Enstitüsünden Cahit ÖZTÜRK, “Ana Arnn
Önemi” ile “Ar Sütünün Önemi ve Üretimi”;
Türkiye Ar Yetitiricileri Birliinden Genel
Sekreter Mustafa SARIOLU “Ülkemizde Sahte
Bal Sorunu” ve Samsun li Ar Yetitiricileri
Birlii
Bakan
Halit
KUKULA
“Samsun
Arclnn Yaps ve Sorunlar” konulu bildiri
ile katlmtr.

Özellikle ülkemiz için tehlike olabilecek
olan Küçük Kovan Böceine vurgu yaplmasnn
yan sra ar sütü ve ana ar gibi ürün çeitlilii ile
ülkemiz ballarnda önemli bir sorun olarak
görünmekte olan eker kullanmnn hangi
dönemlerde yaplaca ortaya konulmutur.
Ayrca yurtdndan dönen ballarmz hakknda
Sayn
Sarolu
tarafndan
birinci
elden
arclarmzn bilgilendirilmesi salanmtr.
Samsun li Ar Yetitiricileri Birliinin
faaliyetlerinden biri olarak öne çkan bu panel
sonucunda arclarmzn çada ve güncel
konular birinci elden örenmesi ve panel
ksmnda karlkl olarak tartma ve bilgilenme
ortam yakalam olmas sonuçta arclarmzn
bilinç düzeylerinde önemli düzeyde art olmasna
katk salamtr.
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LADK IHLI KÖYÜ TARIM DANIMANINDAN HZMET ATAI
limizde
görev
yapan
tarm
danmanlarndan Ladik ilçesi hl köyü tarm
danman Veteriner Hekim Fatih CIR bulunduu
köyde hayvancln gelimesi ve sorunlarnn
çözümü için çalyor. Yln ilk dört aylk
döneminde 76 suni tohumlama ve 3 sezaryen
yaparak köylüye yerinde hizmet götürmenin
yararn kantlamaktadr. Bu dönem içerisinde
284 iletmeyi ziyaret eden Fatih CIR
hayvanlarda ortaya çkan tüm sorunlarn
yerinde ve zamannda çözümü için gereken
müdahaleyi annda yapmaktadr.
Görev yapt yerde ailesiyle birlikte
ikamet ederek danmanlk hizmeti vermekte
olup hayvancln daha çada boyutlarda
yaplmas için ahr havalandrlmas, buza
ishalleri,
alama
ilemleri,
antiparaziter
mücadele,
vitamin
yetersizlii,
suni
tohumlamann önemi, koyun yetitiricilii gibi
konularda bilgilendirici ve bilinçlendirici eitim
çalmalarna da arlk vermektedir.
Tarm Danmanl kurumunun ülkemiz
ve ilimiz tarmna ne kadar katk saladnn bir
göstergesi olarak çalmalarn hzlandran CIR,
suni tohumlama konusunda bilinçlenmenin
artmakta olduunu ve doan buzalar gören
çiftçilerin de bu sürece dahil olmak için çaba
sarf ettiini, gelecek aylarda srlarna suni
tohumlama yaptran çiftçi saysnda art
beklediini belirtmektedir. Ayrca yapt eitim
çalmalar
esnasnda
çiftçimizin
çada
hayvanclk
bilgilerine
olan
gereksinimini
gidermek için de Ladik Tarm lçe Müdürlüü ile
Çiftçi Eitimi ve Yaym ubesi teknik
elemanlarndan yardm aldn vurgulamtr.

SAMSUN L ARI YETTRCLER BRLNDEN ANA ARI ORGANZASYONU
Samsun’da ana arnn kolonideki yeri ve
öneminin
kavranmasna
paralel
olarak
arclarmz ana ar temini konusunda bir
hareketlilik yaamaktadrlar. Ar Yetitiricileri
Birlii tarafndan organize edilen ve Mersin Alata
Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsünden
getirilen Karniyol ve Kafkas ana arlar arclara
bedeli karlnda datlmaktadr.
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TEDGEM TARAFINDAN LMZDE TARIMSAL ÜRETC BRLKLER ETM
SEMNER DÜZENLEND
Üretimi talebe göre planlamak, ürün
kalitesini iyiletirmek, kendi mülkiyetine
almamak kaydyla pazara geçerli norm ve
standartlara uygun ürün sevk etmek ve
ürünlerin ulusal ve uluslar aras ölçekte
pazarlama gücünü artrc tedbirleri almak
üzere tarm üreticilerinin ürün veya ürün
grubu baznda asgari ilçe düzeyinde bir araya
gelerek tüzel kiilie haiz üretici birliklerinin
kurulmasn düzenleyen mevzuatn açklanmas
amacyla; 03-04-05 Mays 2005 tarihlerinde
Samsun Tarm l Müdürlüünce Amasya,
Bartn,
Çorum,
Giresun,
Gümühane,
Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Zonguldak
Trabzon ve Tokat Tarm l Müdürlüü Destekleme
ube Müdürleri ve birer teknik elemann katld
bir
seminer
gerçekletirilmitir.
Seminerin
açlnn Tekilatlanma ve Destekleme Genel
müdürü Mehmet TAAN tarafndan yaplmasn
konular
bir
proram
takiben
seminer
çerçevesinde; 5200 sayl yasa, ilgili yönetmelik
ve
imdiye
kadar
oluturulan
Mevzuat
Tekilatlanma ve Destekleme Genel müdürlüü
elemanlarndan Yurdagül ERSOY (Ziraat Yük.
Müh.), Miktat TARI (Ziraat Yük. Müh.) ve Filiz
EKMEN (Ziraat Müh.) tarafndan, katlan teknik
elemanlara açklanm, yine Samsun Tarm l
Müdürlüünce Terme, Bafra ve Çaramba
ilçelerinde çeitli tarm ürünlerinde kurulan 6
üretici birliinin çalmalar yerinde inclenmitir
Söz konusu birliklerin Türkiye’de ilk defa
kurulduu Samsun Tarm l Müdürlüü bu
konuda
yapt
örnek
çalmalarca
Tekilatlanma
ve
Destekleme
Genel
müdürlüünün takdirine mazhar olmutur.
Genel Müdürümüz Mehmet TAAN, açl
konumasnda; 5200 sayl Tarmsal Üretici
Birlikleri Kanununun 6 Temmuz 2004 tarihinde
yürürlüe girdiini, Yönetmeliinin de 2005 yl
Ocak
aynda
çkarlarak
uygulamaya
konulduunu, lk Birliin Samsun’ da Organik
Fndk Üreticileri Birlii kurulduunu, bugüne
kadar ürün ve ürün gurubu baznda 26 Üretici
Birliinin kurulduunu, kurulu ve mevzuatla
ilgili tereddütlerin giderilmesinin yannda
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illerde görev yapan ilgili elemanlarn bu konuda
eitilmesi amacyla ilk olarak bu eitim seminerini
düzenlediklerini belirtti. Ayrca Tarmsal Üretici
Birlikleri gelimi ülkelerde olduu gibi Ziraat
Odalar ve Kooperatiflerden sonra ihtiyaç duyulan
üçüncü bir tarmsal örgüt olarak kurulularnn
yapldn,
bu
konuda
oluan
boluun
doldurulmasna yönelik olduunu, Seminer
sonras Samsun ve çevre illerdeki mevcut üretici
birlikleri ve kooperatifler ziyaret edilerek
mahallinde incelemelerde bulunulmutur.
Kurulmu olan dier tarmsal örgütlerle
kesinlikle rekabet veya yetki karmaasna
girilmeyeceini, dier örgütlerle dayanma
içinde hareketle tarmda istenen baarnn elde
edileceini ifade ederek TEDGEM olarak
Tarmda Sivil Toplum Kurulularnn daha etili
olmas için gayret içinde olduklarn ifade etti.
Konumalardan sonra Sivil Toplum Kurulu
Temsilcileri, Tarm Danmanlar ve eitime
katlan Teknik Elemanlarla bilgilendirme
toplants yapld. Toplantda Bakanlmzn
uygulamalar ve yeni çalmalarla ilgili bilgi
verildi.
Bu seminerde; 5200 sayl Tarmsal Üretici
Birlikleri Kanunu ve Tarmsal Üretici Birliklerinin
Kurulu Usul ve Esaslarna likin yönetmelik ve
Üretici Birliklerinin Kurulu Esaslarna ilikin
Talimatmz hakknda Bilgi verilmitir. Samsun l
Müdürlüü Teknik Personeli ile Samsun ve çevre
illerinden gelen Üretici Birlikleri yöneticileri youn
ilgi göstermilerdir

BARKOT UYGULAMASI ETM
Zirai
Mücadele
ilaçlarnda
barkot
uygulamasna geçilmesi ile daha önce Zirai ilaç
bayilerine barkot program kullanma eitimi
verilmiti. Bu balamda Zirai ilaç bayilerinin daha
salkl kontrol edilmesi amacyla Tarm lçe
Müdürlüklerinde görevli teknik personele de
barkot programnn nasl kullanlaca konusunda
bir günlük bir hizmet içi eitim verildi.
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ANTALYA HASYURT 2005 FUARINA TEKNK GEZ
11.05.2005
tarihinde
Antalya’da
düzenlenen fuara, teknik eleman ve çiftçilerimiz
olmak üzere toplam 40 kiilik kafile ile hareket
edildi. Bu kafileye 19 Mays ilçesinden 6,
Merkez’den 7, Tekkeköy’den 4, Çaramba
ilçesinden 7 ve Bafra ilçesinden 16 kiilik ekipler
itirak ettiler. Teknik gezimizin ayn zamanda
sponsorluunu yapan Grow fide, May tohum ve
Histill-Toros firmalarna ait fide üretim tesisleri
görevli teknik elemanlarn nezaretinde teknik
gezi yapld. Daha sonra fuara katlan tüm
reyonlar gezildi ve firmalarn yaptklar teknik
iler konusunda bilgi ve doküman alnd. Ayrca
l müdür yardmcs Kadir SPRL ve Bafra ilçe
müdürü Ahmet DURSUN ihracat yapan
firmalarla görü al veriinde bulundular. Bu
görümeler neticesinde gerek Çaramba ovas
ve gerekse Bafra ovasndaki üretim deseni
ihracat yapan firmalar tarafndan yeteri kadar
bilinmedii bu konuda tantm eksikliinin
fuara
olduu
anlalmtr.
Çiftçilerimiz
geldiklerinden çok memnun olduklar ayrca
birçok yeni konularda firma temsilcileri ile bire
bir görüme imkan bulduklarn bu tür fuarlara
ferdi olarak gelmelerinin maddi anlamda
mümkün olmadn belirterek organizasyonu
yapan
Samsun
Tarm
l
Müdürlüüne
teekkürlerini sunmulardr.

LKÖRETM OKULU 3. SINIF ÖRENCLERNE FDAN DKM DERS
Samsun
Merkez
ilçe
Derebahçe
mahallesinde
bir
çiftçinin
bahçesinde
kurulacak kapama bodur Elma bahçesinin
fidan dikimi Alpaslan lköretim Okulu 3/A
snf örencileri ile birlikte gerçekletirildi.
Gelecein büyükleri olacak bu örencilere
tarm uygulamal olarak yerinde göstermek,
çevre ve aaç sevgisi ile birlikte bir aaç
dikmenin
sevincini
yaatmak
amacyla
gerçekletirilen ve Öretmenlerinin yardm ile
dikilen meyve fidanlarnn önüne yine
örenciler tarafndan hazrlanan ve üzerinde
kendi isimlerinin bulunduu levhalar dikildi.
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ÇALAYAN KÖYÜNE DAMIZLIK SÜT SIIRI DAITILDI

Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
kapsamnda Sosyal Yardmlama ve Dayanma
Vakfndan salanan kaynak ile limiz Merkez
Tuzakl Köyünde, Yeil kart sahipli 15 aileye, birer
ba olmak üzere 15 adet Holstein rk , ilkine
gebe damzlk süt srlar datld. Borçlandrlan
çiftçilerin kredi süresi 7 yl olup, faizsizdir.
Ödemeler ilk 2 yl ödemesiz 5 yl ödemeli olarak
yaplacaktr.

HAVZA LÇES BACILIK HAVZASI OLACAK
l Müdürlüümüz 2004 Yl Çiftçi Eitim
ve Yaym Programlar gerei Havza, Kavak ve
Vezirköprü ilçelerinde kurulan al asma
demonstrasyonlarnn baarl sonuç vermesi
ile birlikte limizde bacln yaygnlatrlmas
amacyla l Özel dare Bütçesinden satn alnan
yaplan 11.500 adet Amerikan asma anac
üzerine al Hazfzali,Yalova incisi, Razak,
A.Lawella,Trakya lkeren, talia ve Cardinal
çeitleri Havza ilçesi Dere, Kamlk ve Ilca
köyünde datm yaplarak 32 üreticiye 56 da
alanda ba tesisi kurduruldu.

BTK KORUMA UBESNCE BR DZ ETM TOPLANTILARI DÜZENLEND

Bitki Koruma ube Müdürlüü Teknik
Elemanlarnca fndn youn olarak yetitii
Terme lçesi Kozluk ve Ambartepe Beldeleri ile
Salpazar lçe merkezinde deiik zamanlarda
“Fndk Hastalk ve Zararllar” konusunda çiftçi
eitim toplantlar düzenlenerek üreticilere bilgiler
verildi. Projektör ile ppt sunusu eklinde yaplan
eitimler sonras çiftçilere lifletler datld.

Bilgi adas ne kadar büyük olursa,
hayret kys da o kadar büyük olur.
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(F) VE (G) SINIFI SÜRÜCÜ KURSLARI DEVAM EDYOR
2005 yl Mart-Nisan döneminde 3 adet
Traktör (F snf kursu) bakm ve kullanma
kursu, 1 adet Biçerdöver Operatörleri Yetitirme
kursu açlmtr. Bu kurslarda Vezirköprü Bakla
köyünden 12, Vezirköprü Tepeören köyünde 13,
Asarck merkez ilçede 28 kursiyere 15 günlük
eitim verilerek 24.04.2005 tarihindeki MTSK
snavna girmeleri salanmtr.Yakakent ilçe
merkezinde de 18.05.2005 tarihinde açlan
Traktör kursu eitimi yaplmtr. Terme’de
25.05.2005
tarihinde
açlan
Biçerdöver
Operatörleri Yetitirme kursu 06.05.2005
tarihinde
yaplan
snavla
bitmi
olup,
09.05.2005 tarihinde yaplan törenle snavda
baarl
olan
19
kursiyere
sertifikalar
datlmtr.

ASKERYEDE KOOPERATFÇLK ETM
Destekleme ube Müdürlüü’nce Sahra
Shhiye Eitim ve Merkez Komutanl’nda
18-22 Nisan 2005 tarihleri arasnda be gün
süreli
“Kooperatifçilik”
konusunda
kurs
düzenlenmitir. Askerlik görevini ifa etmekte olan
er ve erbalara yönelik olarak düzenlenen kursa
toplam 35 kursiyer katlmtr. Kurs, Destekleme
ube Müdürlüü elemanlarndan Mühendis
Mustafa EN ve Mühendis ükrü ÇOBAN
tarafndan verilmi olup, kursun son günü olan 22
Nisan’da kursiyerler genel bir snava tabi
tutulmutur.

ÇARAMBA LÇES ERKUM KÖYÜNE KV FDANLARI VERLD
Çaramba lçesi Erikum Köyü “Kivi
Üretimini Gelitirme Projesi“ kapsamnda
Ödenei l Özel dare Müdürlüünce
karlanan kivi fidanlar, köylülere 2 ‘er dekar
kivi bahçesi tesisi edebilecekleri sayda Tarm
l Müdürlüü ve Çaramba lçe Tarm
Müdürlüü teknik elemanlar gözetiminde
datld. Datm ileminden sonra Çaramba
lçe Müdürlüünde görevli Ziraat Mühendisi
Turan DURSUN tarafndan Kivi bahçesi
içerisinde erkek bitkilerin konumlandrlmas ve
fidan dikimi konusunda çiftçilere bilgi verildi.
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ASARCIK LÇESNDE 400 ADET KOYUN DAITIMI
Tarm ve Köyileri Bakanl, Tekilatlanma
ve Destekleme Genel Müdürlüünce uygulanan
Yüksek Komiserler Kurulu fonu kaynakl
Koyunculuk Projesi pilot bölge olarak Asarck
lçesi’nde uygulanmtr. Toplam proje tutar
88051,80 YTL, yllk faiz %10’dur. Dört yl
vadeli olup ilk yl faiz, 2-3 ve 4. yllarda
anapara+faiz ödemelidir. Bu projeyle ilgili
olarak yedi köyden 20 çiftçiye (19 Koyun+1
Koç) = 20’er ba olmak üzere toplam 400
ba
KARAYAKA
rk
koyun
datm
21.04.2005 tarihinde yaplmtr.

TEKKEKÖY'DE BUZAI YARIMASI
Tekkeköy’de En Güzel Buza Yarmas
düzenlenmi, Köy Hizmetleri Aratrma Enstitüsü
Müdürü Osman ÖZDEMR, Tekkeköy lçe Tarm
Müdürü Bekir ÖZTÜRK, Veteriner Hekim Sedat
ORMANCI, Vet.Sa.Teknisyeni hsan ÖZKAN ve
Zir. Teknisyeni Aslan ÇAKIR 'dan oluan Juri
Heyeti en güzel buzalar seçmiler, birinci gelen
buzann Büyük Cumhuriyet Altn ödülünü Vali
Yardmcmz Erdoan ÖZDEMR, ikinci gelen
buzann ödülünü Milletvekillerimiz Mustafa
DEMR ve Haluk KOÇ birlikte takmlar, üçüncü
gelen buzann ödülünü ise Büyükehir Belediye
Bakanmz Yusuf Ziya YILMAZ takmlardr
Tarm lçe Müdürü Bekir ÖZTÜRK yapm
olduu açklamada, ilçemiz büyükba hayvan
yetitiricilii açsndan büyük bir potansiyele sahip
olmasna ramen mevcut hayvan varlmzn
%70'ini yerli ve melez rklar oluturduu için et
ve süt üretimimiz istenilen seviyede deildir.
Bakanlmz ve Kaymakamlmzn youn
destekleri ile kültür rk büyükba hayvancl
yaygnlatrmak
için
youn
gayret
sarf
etmekteyiz.
Beldelerimizde
kurdurmu
olduumuz Hayvan Yetitirici Birlikleri ile bu iin
üstesinden gelebileceimize inanyorum. Ayrca
bu gibi buza yarmalar halkmzda daha güzel
hayvan elde edebilmek için gayret göstermelerine
ve istekli olmalarna vesile olmaktadr, demitir.
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

SARAÇLI KÖYÜNDE KV ÇN MECE
Çaramba ilçesine bal Saraçl köyünde
ödenei l Özel dare Müdürlüünce karlanan
kivi fidanlarnn dikimine lçe Tarm Müdürü
teknik elemanlar eliinde baland. Bu çalma
hakknda bilgi veren lçe Tarm Müdürlüü
Fahrettin YÜKSEL “Saraçl köyü muhtarnn
takdire ayan bir organizasyon yaparak beton
direkleri daha ucuza mal ettiini, lçe Müdürlüü
olarak proje kapsamndaki bahçelerde kivinin
dikiminden bakmna kadar bütün aamalar ile
ilgili yardmda bulunacaklarn “ beyan etti.

ÇOCUK YUVASINDA SÜT GÜNÜ DÜZENLEND
Bakanlmzca yürütülmekte olan “Süt
Tüketimini Arttrma Kampanyas” çerçevesinde,
her yl 21 Mays’ta “Süt Haftas” kutlamalar
yaplmakta ve böylece süt tüketimini arttrmann
yan sra süt ve süt ürünlerinin beslenmemizdeki
yeri ve önemi toplumumuza anlatlmaya
çallmaktadr. Bu ylki kutlamalar ise Babakanlk
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvas Müdürlüü
bahçesinde düzenlendi. Burada yaplan etkinlikler
sonrasnda kurumda bulunan çocuklara muhtelif
firmalarn katlm ile süt ve süt mamulleri ikram
edildi.

DGD UYGULAMALARI KONULU TOPLANTI YAPILARAK KAYITLARA BALANDI
2005 Yl DGD uygulamalar konulu toplantda;
Dorudan Gelir Destei yaplacak çiftçilerin
belirlenmesi için, bu ödemeden faydalanmak
isteyen çiftçilerin 30.05.2005 tarihinden
itibaren 16.09.2005 günü mesai bitimine kadar
Tarm l/lçe Müdürlerine bavuru yapmalar
gerekmektedir. 2004 ylnda müracaat etmi
olan çiftçilerimizin; Köy Muhtarlarna teslim
edilen belgeleri gerei ekilde doldurarak, her
köy için belirlenen ve ilan edilen tarihte l
Müdürlüümüze ahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. 2005 yl için ilk defa müracaat
edecek çiftçilerimizin; Tapular ile birlikte
Tarm l Müdürlüümüze müracaat etmeleri
gerektii bildirilmektedir.

Temmuz 2005

42

SAMTM

l Müdürlüümüzce “Kültür Bitkilerinde Zarar Yapan Hastalk ve
Zararllarn Tannmas ve Mücadelesi” Kitab Yaymlanmtr. Edinmek
steyenlerin l Müdürlüümüz Ziraat Bankas Samsun Merkez ubesi 399
27 572-5002 nolu Hesabna Yatrdklar 10 YTL Parann Dekontunu 0 362
233 21 63’e Fakslamalar Gerekmektedir. Kargo Masraf Alcya Aittir.
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Fndk, ilimizde tarm
youn yaplan bir
meyvedir. Bu kitapta

Fndn Döllenme
Biyolojisi, Tozlanmas,
Fidan Seçimi, Budama,
Gübreleme, Hasat,
Harman ve Depolama
konularnn yan sra

Zirai Mücadele Takvimi
bulunmaktadr.

Krm-Kongo Kanamal
Atei, ölümcül bir
hastalktr. Bu kitapta

Hastaln Belirtileri
Bulama Yollar ve
Tedavisi hakknda bilgi
verilmektedir.

YAYINLARIMIZDAN
Temmuz 2005
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tb

bi tkiler

Mustafa ALTINDEER

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

mide sekresyonunu uyarr, hazmszlk ve gaz
ikayetlerini hafifletir. Mide bulantsn
önler. Antispazmodik özellii sayesinde mide
arlar
ve
gazdan
doan
barsak
kramplarnda etkilidir. Kabzlk ve ishal
ikayetlerinde de bu etkisini gösterir. yi bir
sindirim için yemeklerden sonra bir fincan
nane çay alnmas önerilir.
Enfeksiyonlar: çerdii esansiyel yalar
antiseptik ve mantarlar öldürücü özellik
tarlar. Bu özellii gastroenteritlerde etkili
olmasnn bir baka sebebidir. Birkaç damlas
ile bronitli hastalarda göüse, farenjitli
hastalarda boaza ve sinüzitli hastalarda
sinüslerin üstüne yaplacak masaj etkili olur.
Ar Kesici: Deriye uygulanmasyla ar
kesici özellii vardr. akaklara sürülen bir
damla mentol ba arsna iyi gelmekte,
hattâ sinir arlarn tedavide baarl
neticeler vermektedir. Ba arlarnda suyla
kartrlm nane yann 10 dakikalk
uygulamas yeterlidir. Burkulmalarda da
nane ya ile masaj faydal olur. Spor
yaptktan sonra, inceltilmi nane yayla
yaplan masaj, gergin kaslar gevetir; yal
ve souk havalarda sauna banyolarnda
demlendirilerek suya geçen bu ya,
baklk sistemini takviye eder ve kiiyi
souk algnlndan korur. Krem olarak veya
kompres eklinde ise kanty giderir.
Nane Ya Hazrlanmas: 3 avuç dolusu
taze nane 1litre zeytinya içine atlr. 1
hafta beklenilir. Süzülür ve k almayan bir
kapta az skca kapatlarak tutulur. Bu ya
masaj için kullanlabilir. Ancak mentol
kullanmnda dikkatli olunmas gereken bir
husus daha vardr: Baz insanlarn bünyeleri
bu maddeye kar çok hassas olabildii için,
ya düük dozda kullanabilirler veyahut
bütünüyle allerjik reaksiyon gösterirler.
Nane ya ayrca benzer tesir gösteren baka
bir ilâç tedavisine paralel kullanlmamaldr.

NANE
(Mentha piperita)

Nane,
sulak
alanlar
ve
çay
kenarlarnda, çayrlardaki küçük akarsu
kenarlar gibi, yaknnda su bulunan her
ortamda görülebilir En fazla mentolü,
ngiltere'de üretilen ve ilk defa 1696 ylnda
sözü edilen kültür nanesi içermektedir.
Bundan dolay bu nane türüne, ngiliz nanesi
de denmektedir. Türkiye'de yedi türü
bilinmektedir.
Uzunca
yapraklara
ve
pembemsi çiçeklere sahip, 1 m uzunlua
ulaabilen bu bitkiden yaylan konunun
özünü,
etkili
madde
olan
mentol
oluturmaktadr. Nane bitkisinin kurusunu
yemeklere lezzet vermesi için kullanmak
dnda, çoumuz bu ifal bitkinin ne ie
yaradnn farknda bile deilizdir. Halbuki
tabiatta saysz nane çeidi vardr ve tesirleri
de o kadar çok yönlüdür.
Nane tbbi faydalar en fazla olan
bitkilerden biridir. Dünyann her yerinde
birçok çeidi yetiebilir. Yapraklar ve çiçekli
uç ksm kullanlr. %1-3 orannda mentol,
menton, flavonoidler, fenoller, triperten ve
tanen içeren uçucu ya tar.
Sindirim Sistemi: Nane sindirim
sistemi için mükemmel bir bitkidir. Safra ve

45

Temmuz 2005

SAMTM

Süs Bitkilerinden
S. Filiz SALAM

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

SAKSI DETRME

DFENBAHYA

Saks deitirme, iç mekan süs
bitkileri yetitiriciliinde önemli yer kaplar.
çerisinde belirli miktarda toprak bulunan
kaplarda bir süre sonra varolan bitki besin
maddeleri beslenme sonucu azalr. Saks
deitirmeyi gerektiren baka önemli neden
de, bitkinin toprak üstü ksm ile köklerinin
gelimesi ve saksnn yetersiz duruma
gelmesidir. Saks deitirme ilemi:
1-Saksdaki toprak hafifçe nemlendirilir. Kök
boaz sol elin yüzük parma ile orta
parma arasna alnr.
2-Sol elin avuç içi saks topran tutar ve
saks ters çevrilerek kenar sert bir yere
hafifçe vurulur. Bitki kök yumann saks
kenarndan ayrlmas salanr.
3-Sa elle saks çkarlr. Kök ve gövde
budamas
yaplr.
Yeni
saksnn
dip
ksmndaki delik üzerine küçük bir saks kr
konur. Aktma deliinin bulunmamas veya
bu deliin kapanmas durumunda kökler
fazla sulama ile ksa zamanda çürürler. yi
drenaja gereksinimi olan bitkilerde ise, saks
dibinde önce saks krklar veya küçük
çakllardan bir drenaj tabakas oluturulur.
4-Yeni saksya dikim srasnda bitki sol el ile
saks ortasna gelecek biçimde ve istenilen
yükseklikte tutulur. Bitkinin eskisine oranla
daha derin veya yüzeyse dikilmemesine
dikkat edilmelidir. Ancak, bu kuraln tersine
baz bitkiler sürekli biraz daha derine dikilir.
5-Sa elle kök yuma ile saks arasnda
kalan
bolua
yeni
hazrlanan
harç
doldurulur ve boluk kalmamas için harç
çepeçevre parmakla bastrlr. Daha sonra
saks taban üzerinde birkaç kez masaya
vurularak harcn iyice oturmas salanr.
6-Saks tümüyle toprakla doldurulmamal
sulama pay olarak saks üst kenarndan 1.5
cm dolaynda bir boluk braklmaldr.
7-lem bittikten sonra bitkilere, toprak
nemli duruma gelinceye dein su verilir.

Araceae familyasndan olup doal
olarak Güney Amerika’da yaar. 27 türü
vardr. Herdem yeil bitkidir. Dekoratif
yapraklar nedeniyle ev ve i yerlerinde çok
fazla görebiliriz. Yaprak ve gövdesi
yenildiinde zehirleme etkisine sahiptir.
Gölge ve yar gölgede yetiebilir. Nisbi nemi
yüksek ve scak (20-25°C) yerleri tercih
eder. K aylarnda 10-13°C’de muhafaza
edilmelidir. 10°C’nin altnda zarar görebilir.
Sulama yaz aylarnda fazla yaplmal, k
aylarnda azaltlmaldr. Sulama suyu kireçsiz
olmal, fazla scak günlerde yapraklarna su
püskürtülmelidir.
Esas
gelimesini
Mart-Aralk’da
gösterir. Gelime devresinde bitki besin
maddesi sv olarak verilebilir. 1-2 ylda bir
Mart, Nisan aylarnda saks deitirilmelidir.
Saks topra olarak 1 ksm torf, 1 ksm
bahçe topra, ¼ ksm iyi yanm çiftlik
gübresi, ¼ ksm kum karm kullanlr.
Üretimi ba ve gövde çelikleriyle olur.
Çelikler 5 cm uzunluunda kesilir. Toprak
scakl 28-30°C olmaldr. Çelikler Aralk,
Ocak aylarnda hazrlanr. Su kaybn
önlemek için yaprak rulo halinde rafya ile
balanr ve üzerine sk sk su püskürtülür. Bu
artlarda 2-3 haftada köklenme olur.
Köklenen çelikler daha önce hazrlanan harç
içine dikilirler.
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

uzatm, “Bu bir yeim tadr” dedikten sonra
adamn avucuna ta brakm ve avucunu
kapatm. “Avucunu aynen böyle kapal tut ve bir
yl boyunca hiç açma. Bir yl sonra tekrar gel.
Haydi imdi güle güle” demi. akn genç adam
öylece brakp kalkm, odadan çkm. Genç adam
evine dönmü, kendisini merakla bekleyen
annesiyle babasna neler olduunu anlatm.
Anlattkça da kendisine çok anlamsz gelen bu
hareketi ve souk konumas nedeniyle kzd
ustaya olan öfkesi artyormu. Sürekli söyleniyor
ama avucunu hiç açmyormu. Nasl böyle
budalaca bir ey yapmam ister. Bir de ülkenin en
iyi mücevher ustas olacak. Bu saçmala bir yl
boyunca nasl katlanacam, böyle bir eziyetle
nasl yaarm. Bu ne biçim ustalk diye devaml
söyleniyor, her önüne gelene ustadan yaknyor
ama avucunu hiç açmyormu. Avucu kapal
uyuyor, ilerini dier eliyle yapyormu. Ve bu
duruma da giderek almaya, dier elini çok rahat
kullanmaya balam. Uyurken de yanllkla avucu
açlp ta dümesin diye hep yar uyank
uyuyormu. Böylece bir yl geçmi, her günü
zorluklarla dolu, her gecesi de yarm uykuyla
yaanm bir yl tamamlam. Ve o gün gelmi.
Tam bir yl sonra, ustann karsna çkm. Usta
bir süre beklettikten sonra yanna gelince, genç
adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu snav
baaryla tamamlam olmann verdii gururla elini
uzatm, avucunu açm. te tan demi, Bir yl
boyunca avucumda tadm, imdi ne yapacam?
Yal usta sakin bir sesle cevap vermi: imdi sana
bir baka ta vereceim, onu da ayn ekilde bir yl
boyunca avucunda tayacaksn. Bu söz üzerine
genç adam barp çarmaya balam. Yal
ustay bunaklkla suçlam, mücevher ustaln
örenmek için gelen genç bir insana böyle eziyet
ettii için, hasta olduunu bara çara söylemi.
Genç adam barp çarrken, yal usta ona
hissettirmeden bir ta avucuna sktrm.
Öfkeden yüzü kpkrmz genç adam, bir yandan
barp çarrken avucundaki ta hissetmi.
Durmu, ta biraz daha skm ve heyecanla
konumu: Bu ta, yeim ta deil usta!
Örenmek için zaman ve sabr gerekir, ustalar
izlemek gerekir. Dünya hzlandkça zaman
ksalabilir ama örenmenin esas deimez.

SEN BEKLYOR
Mevsimler k oldu bizim ellerde
Bahar gelmek için seni bekliyor.
Besteler baland kald tellerde
Sazlar çalmak için seni bekliyor.
Geceler karanlk sönmü yldzlar
Yolunu gözlüyor sensiz yalnzlar
Yllardr alarm yüreim szlar
Yüzüm gülmek için seni bekliyor.
Hasretin hazann yelleri gibi
Vuslatn baharn selleri gibi
Gönlüm de sazmn telleri gibi
Karar klmak için seni bekliyor.
Teselli bulamam baka bir seste
ster bir gülnihal ister güldeste.
Sözlere gücenmi dargn her beste
Makam bulmak için seni bekliyor.
Susuzluk hasreti bitmez balarda
Yaanmaz bir çile sensiz çalarda
Ruhum Ferhat olmu gezer dalarda
Burçlar delmek için seni bekliyor.
Bilmiyor nerede yurdu yuvas
Silindi neesi söndü havas
Kördüüm atlm yürek davas
Berat almak için seni bekliyor.
Virane sinede akn yaad
Sersefil dolat akn yaad
Meneke gözlere dükün yaad
Meftun olmak için seni bekliyor.

Adnan Özbulut
Bilgi ve Deneyim
Genç bir adam, deerli talara ilgi duyarm ve
mücevher ustas olmaya karar vermi. Bu meslei
yapacaksam, iyi bir mücevher ustas olmalym
diye düünmü ve ülkedeki en iyi mücevher
ustasn aramaya balam. Sonunda bulmu,
yanna varm. Anlat, dinliyorum demi usta. Genç
adam anlatmaya balam; talara ilgi duyduunu
ve iyi bir mücevher ustas olmaya karar verdiini
heyecanla anlatm. Yal usta sesini çkarmadan
genç adam dinlemi, sözleri bitince de ona bir ta

47

Temmuz 2005

SAMTM

ev hali
Binnaz TIKNAZOLU

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

PÜF NOKTALARI

KÜNEFE

Kahvalt sofralarnn vazgeçilmez yiyecei
olan baln saklama koullarna dikkat
edilmezse ekerlenir ve besin deeri
kaybolur. Bu yüzden bal kavanozunu scak
olmayan serin ve karanlk bir yerde
saklamak daha iyi olacaktr. Gün  alan
bal bozulur. Ayrca kavanozun kapa açk
kalrsa nem alr ve tad acmtrak olur.
Açkta unutulan ve bayatlayan bisküvilerin
Küçük frn tepsisi içinde birkaç dakika
strsanz, yeniden tazelik kazandklarn
görürsünüz.
Alabaln dalmamas için piirmeden
önce una bulamadan süte batrn
Taze balk hafif bir deniz kokusu yayar. Eti
skdr. Pullar yapmtr. Gözleri canl,
solungaçlar krmzdr.
Balk kzartrken unu etrafa saçmamak için
derin bir kaba un koyup burada unlayn.
Böylece balklarn unlar etrafa saçlmaz ve
daha çabuk unlanrlar.
Balk kokmayan yalar için kzarttnz
yaa limon sknz.
Balklar temizlemeden yarm saat kadar
dondurucuda bekletirseniz Temizleme ii
sizi daha az yorar. Balk piirirken hiç de
ho olmayan bir koku kaplar evi. Bunu
önlemek için de kabn veya tavann içine
birkaç defne yapra atmay deneyin.
yi bir omlet yapmann ilk kural, 6'dan
fazla yumurta kullanmamanzdr. Piirirken
de daima gazl ocak tercih etmeli, elektrikli
ocak kullanmamalsnz.
Buzdolabndaki kötü kokular için 1 kase
sütü buzdolabna koyun ve 1-2 gün süreyle
brakn. Süt, buzdolabnzdaki kokular
alm olacaktr, sonra kullanmadan atn.
Buzdolabnzn iyi soutmas için çine bir
torba tuz koyun. Tuzun dolaptaki nemi
aldn göreceksiniz.

Temmuz 2005

Malzemeleri
200 gram tel kadayf
50 gram tuzsuz dil peyniri
4 çorba kas tereya
5 bardak su
2,5 bardak toz seker
1 limon

Yapl
1,5 çorba ka tereya ile ince ufalanm
kadayflar atete tereyana yedirerek bir
sure kartrn.
Künefeyi piireceiniz tepsinin dibini
yalayarak kadayflarn yarsn yerletirin.
Üzerine dilimlenmi dil peynirini koyun. En üst
ksma yeniden kadayf döeyerek lk frnda
üzeri hafif kzarncaya kadar piirin. Bir yüzü
kzaran kadayf tekrar yalanm tepsiye alt
üzeri gelecek ekilde tekrar yerletirerek dier
yüzünü de kzartn.
5 su barda su ve 2,5 su barda toz seker
ve bir limonun suyunu bir sure birlikte
kaynatarak urubunu hazrlayn. ekerin ve
suyun miktarn arzu ettiiniz tatlla göre
kendiniz ayarlayabilirsiniz. urubu soumaya
brakn. ki yüzü de kzaran kadayfn frndan
alarak fazla koyulamam souk urubu scak
künefenin üzerine dökün ve servis yapn.
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gülmece
halk odaya dolar ve herkes yerde yatan
Temel'e yardm için kouturmaya balar.
Temel, bir süre sonra kendine gelir ve
niçin çlk attn soranlara, bilgisayar
ekrann gösterir:
"Sevgili Kocacm,
Bugün, buraya ular ulamaz, önce
yarn senin geliinle ilgili tüm ilemleri
tamamladm, sonra da bana ayrlan yerime
yerletim. Buras gerçekten de dedikleri gibi
çok scak. Seni dört gözle bekliyorum."
Karn Fadime.

Triviri Sözler
¾ Teoman 5 katl binadan atlam ne olmu?
Cevap: Paramparçaaaaaaaa
¾ Ehliyeti aldm ilk gün arkadalarla biraz
dolatk imdi hepsi iyi. Yalnz birinin
baca hala sakat :))
¾ Övünmek gibi olmasn ama gömleimin
üzerindeki leke havyar lekesidir.
¾ Ben tesadüflere inanrm. Mesela ne
tesadüftür ki Annemle babam ayn gün
evlenmiler.
¾ Artk bende 13 rakamnn uursuzluuna
inanyorum. Geçenlerde 13 Arkada
gazinoya gittik ne oldu biliyor musunuz?
Hesab ben ödedim :))
¾ Zamane sinekleri uyank geçenlerde birinin
üzerine ilaç sktm yanma yaklap koltuk
altn iaret etmeye balad.
¾ Yabanc dil örenin. Yabanc dil
örenmenin hayvanlara bile faydas var.
Mesela kendisine saldran bir kediye Hav
Hav diyen fare yabanc dili sayesinde
hayatn kurtarr :))

Ötelerden e-mail
ubat aynn souk günlerinde, ikisi de
Paris’in deiik bölgelerinde, ayr ayr i
gezilerinde olan Dursun'la kars, Paris'te
buluup yaz scaklarnn yaand bu
bölgede, bir kaç gün geçirmeye karar verirler.
Ei, Dursun'dan önce gider Florida'ya ve
ertesi gün için Dursun'a da yer ayrttktan
sonra, ona bir e-posta gönderir. Fakat mesaj,
adreste bir harfi yanl yazd için, Dursun
yerine, bir gün önce kars ölen Temel'e gider.
Ya da epeyce ilerlemi bulunan Temel,
bilgisayar ekrannda mesaj okuyunca,
korkunç bir çlk atar ve düüp baylr. Zaten
çok üzgün olan Temel'in bu çl üzerine ev
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t@rimnet
Hüseyin KURT

Ziraat Mühendisi
Tarm Danman
4. Sayfalara sim Vermek
Bir Excel çalma kitabnn sayfalar
Sayfa1, Sayfa2,… olarak isimlendirilmitir.
Bunlara özel bir isim vermek istiyorsanz sayfa
sekmesinin üzerine çift tklayn, yeni sayfa
ismini girip Tamam dümesine tklayn.

EXCEL PÜF NOKTALARI
1. Otomatik Kaydetme
Araçlar*çine Ekle (Tools*Add-Ins)
komutunu çaltrn. Ekrana gelen kutuda
Otomatik Kaydeti (AutoSave) iaretleyip
Tamam dümesine basn. Artk Araçlar
(Tools) menüsünü açtnzda Otomatik Kayt
(AutoSave) seçeneinin eklendiini
göreceksiniz. Bu komutu çaltrnca ekrana
Otomatik kaydetme ayarlarn yapabileceiniz
bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik
kaydetme aral ve buna benzer dier bir
sürü seçenei buradan ayarlayabilirsiniz.

5. Özel Dümeler Eklemek
Araç çubuuna sa fare tuu ile
tklayp Özelletir (Customize) komutunu
çaltrn. Her bir kategoriyi seçtiinizde, yan
tarafta
kullanabileceiniz
dümeleri
göreceksiniz.
Bu
dümelerin
üzerine
tkladnzda, diyalog kutusu üzerinde
açklamas belirecek. Bu dümeleri fare ile
araç çubuuna sürükleyip brakabilirsiniz.

2. Üst ve Altbilgi

6. Otomatik Doldurma

Dosya*Sayfa Yaps (File*Page Setup)
komutunu çaltrn. Ekrana gelen kutunun
Üstbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine
gidin. Burada üstbilgi (header) ve altbilgi
(footer) alanlarn özelletirebilir, bu alanlara
yazlacak olan bilgileri aa doru açlan
listelerden seçebilirsiniz. Hazr olan seçenekler
arasnda uygun olan seçenei bulamazsanz
Özel Üstbilgi (Custom Header) veya Özel
Altbilgi (Custom Footer) dümelerinden birine
basp ekrana gelecek olan diyalog kutusunda
istediiniz özel ayar yapabilirsiniz.

Excel, haftann günlerini, aylar ve
rakamlar otomatik doldurabilir. Örnein bir
hücreye Ocak yazn; bu hücreyi seçili duruma
getirip sa alt köesindeki noktay fare ile
çekitirerek seçili alan sütunun altna doru
4-5 hücre geniletin. Dier hücrelerin (ubat,
Mart, Nisan,) olarak dolduunu göreceksiniz.
Rakamlarda ise en az iki veri girii gerekir.
Örnein bir sütunda ilk hücreye 1, ikinci
hücreye 2 yazp ayn ilemi yaparsanz, geri
kalan hücreler (3, 4, 5,) olarak dolar. Bu tür
verilerde ilk iki hücreye birer atlamal
doldurma yaparsanz (örnein 1 ve 3 ya da
Ocak, Mart) otomatik doldurma ilemi de
birer atlamal devam eder (1, 3, 5, 7, 9…
veya Ocak, Mart, Mays,… gibi). Sadece gün,
ay ve rakamlarla da snrl deilsiniz. Otomatik
doldurulacak serileri tanmlayabilirsiniz.
Bunun için Araçlar* Seçenekler*Özel Listeler
(Tools*Options*Custom Lists) bölümüne girip
YEN LSTE seçeneini iaretleyin ve Liste
Girdileri (List entries) ksmna serinizi yazp
Ekle (Add) dümesine tklayn.

3. Ondalk ve Basamak Ayraçlar
Excel'de ondalk ayrac default olarak
virgül (,), binlik hane ayrac nokta (.)
iaretleri ile gösterilir. Ondalk ayracnn
nokta, binlik basamak ayracnn virgül
olmasn istiyorsanz, Windows 95'te Denetim
Masas*Bölgesel
Ayarlar*Say
(Control
Panel*Regional Settings*Number) bölmesine
girin. Aradnz ayarlar burada bulacaksnz.
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Personel Hareketleri
Ali TIRA

Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
Özgür ERBAY
Nermin BRNC
Tevfik CANKURT
Haluk TIKIR
Ali BAYRAK
Aydn YILMAZ
efik ÇUBUKÇU
Zekai ALTIND
Hasan Fehmi ÜLGEN
Bagi AKTA
enol SORUKLU
Bayram ÜLKER
Ali MUTLU
Engin TOSUNOLU
brahim KARAGÖZ
Abdurrahman GÜNER
Bayram YAVUZARSLAN

Ünvan
Vet.Sa.Tek.
Hemire
Kaloriferci
ef
Çev.Sa.Tek.
Koruma ve Güv. Gör.
Koruma ve Güv. Gör.
Çev.Sa.Tek
Eksper
Tekniker
Mühendis
Tekniker
letme Müdürü
Mühendis
Mühendis
Tekniker
Koruma ve Güv. Gör.

Eski Görev Yeri
Kilis l Müdürlüü
OMÜ.Tp.Fak.Hast.
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
TC.Ziraat Bank. stanbul
Vet .Kont.Ar. Ens. Müd.
Çaramba lçe Müd.
Tekel l.Müd. Bafra
Tekel l.Müd. Bafra
Tekel l.Müd. Bafra
Tekel l.Müd. Samsun
Tekel l.Müd. Malatya
Samsun Gübre Sanayii
Samsun Tekel l. Müd.
Samsun Tekel l. Müd.
Samsun Gübre Sanayii

Yeni Görev Yeri
Ayvack lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Çaramba lçe Müdürlüü
Sinop l Müdürlüü
Samsun Salk l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun Salk l Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Alaçam lçe Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü

Emekliler
Ad Soyad
Fatma TAN
Abdullah AYDOAN
Ahmet AVCI
Meftun KAÇAR
Hüseyin ÖZEN
Abdullah BLGN
Nuraydn SAKA

Ünvan

Ad Soyad

Mühendis
Vet.Sa.Tekn.
Vet.Sa.Tek.
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen

Hasan ÇEMBER
Bayram ÖZER
Nuran VURAL
Tekin SARIYER
brahim KABATA
Lütfü MACT
Murat ÖZAYDIN

Ünvan
oför
çi
çi
çi
çi
çi
çi

Yaam her gün ve her yerde yeniden balar.
Emekli arkadalarmza yeni yaamlarnda esenlikler dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Geçen Saynn Bulmacalarnn Cevaplar
x Arkadanzn oturamayaca yer arkadanzn dizinin üzeridir. Veya arkadanzn üzerinde bir yere
oturursanz sizin oturduunuz yere arkadanz oturamaz. Hiç kimse kendisinin üzerine oturamaz.
x Cevap 2 saniyedir. 1 saniyede tünelin tamamen içerisine girer ikinci saniyede ise tünelden çkar
x Yaprak kurdu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ciltleri tamamen kemirdii için bundan dolay 800 yaprak. Birinci
ciltten 1 yaprak kemirmitir. Sadece 1.yaprak, Onuncu ciltten 1 yaprak kemirmitir. Sadece 100 yaprak,
Toplam 802 yaprak eder.
x ki baba ve 2 oulu u ekilde düünüyoruz. Büyükbaba, Baba, Torun. Burada üç ahs vardr. Her birine
birer elma veririz.
x Sizsiniz
x 9 canl koyun
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Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Bulmacamz doru çözen ve yazma adresimize
gönderenlere l Müdürlüümüz yaynlarndan olan
Ana Ar Yetitiricilii kitab hediye edilecektir.
1

2

3

4

5

6

7

ZEKAMETRE
Veli Bey, 50 km mesafedeki ehre gitmek
için otomobil kiralamaktadr. Yar yolda bir
arkada binmekte ve son 25 km.yi birlikte
gitmektedirler. Akamlar da arkadayla
ehirden birlikte dönmekte ve arkadan
sabah bindii yerde indirmektedir. Sonra
Veli Bey, otomobili, kiralad kalk
noktasna getirmekte ve 6 milyon lira
ödemektedir. Veli Bey ve arkadann,
masraf adaletli biçimde bölümeleri için
kaçar lira vermeleri gerekir?

8

1
2
3
4
5

Yandaki ekillerin yerine, 1'den 5'e kadar
rakamlar yazarak ilemleri
tamamlayabilecek misiniz?
xy + zb = 75
cb+ yz = 73
yx + zx = 70

6
7
8
9

Veli okula yürüyerek giderken, yolun
dörtte birine geldiinde bir câmi yanndan,
üçte birine geldiinde tren istasyonundan
geçiyor. Cami yanna geldiinde saat 7:30,
istasyona geldiinde ise, 7:35 oluyor. Ali
evden saat kaçta çkyor ve okula kaçta
varyor?

10
Soldan Saa
1. Bir Gaz, 2. Teorik Görü, 3. Büyükler, 4. Tersi
Kakm, Hamz, 5. Bir Tat, Odunun Kömür Ksm,
6. Msr Tanrs, 7. Zayflk, 8. Dayanak, 9. Bir
Gezegen, 10. Elbise Omzunda Kullanlr, Hane.

Bir lokantaya 7 müteriden; biri her gün,
biri 2 günde bir, biri 3 günde bir, biri 4
günde bir, biri 5 günde bir, biri 6 günde
bir, biri de 7 günde bir geliyor. Lokanta
sahibi; "Hepinizin ilk defa bir araya geldii
gün ziyâfet benden olacak" der. Bu i 30
Ekim 2000'de baladna göre, ziyafet
tarihi ne zamandr?

Yukardan Aaya
1. Uyuturum, 2. Elinden  Gelmeyen, Üzüm
Aac, 3. Eziyet, Rehin Brakma, 4. Düz, Ayrm, 5.
Gözde Bir Tabaka, Tersi Faal, 6. Akc, 7. Bir
Ünlem, Gelenek, 8. Kesintisiz, Kiisel.
Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Sinameki, 2. Udi, Abos, 3. Zahireci, 4. ma, dam, 5. Devinim,
6. Ayaz, 7. Lena, En, 8. Ant, At, 9. Re, Ay, Ti, 10. Asilane.
Yukardan Aaya: 1. Suzidilara, 2. dame, Enes, 3. Nihavent, 4. Al, 5. Marina,
Aya, 6. Ebediyet, 7. Kocaman, Te, 8. sim, Pi.

Cevaplar Gelecek Sayıda
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