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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.

SAMTM
Ayrca Bodur Elma Yetitiricilii ve Zirai

Mücadele Teknikleri konulu kitaplarmzla da
tarmsal çalmalara katk salamaktayz.
Yine ilimizde meyvecilii gelitirmek ve
yaygnlatrmak anlamnda çalmalarmz bu
dönemde

de

hzlandrdk.

Ayrca

üretici

birliklerinin kurulmas ve güçlendirilmesine
yönelik

olarak

çalmalarmzn

karln

aldk. Pek çok üründe birlik çalmalar yaptk
ve bazlarnda ilk olma onurunu yaadk.
Çiftçilerimizin
karln
önemini
Sayn Tarm Dostlar

braktk. Bereketli geçen üretim sezonunun
ardndan imdi yeni üretim döneminde neler
kararnn

yayn

çalmalar

hz

tarmsal

faaliyetlerin

hzla

paralel

temsilcilerinin

bir

olarak

araya

sektör

gelmesi

ve

gereksinimi

karlamak

amacyla

l

olduu çalmalar da tantma ve paylama
olana bulmutur. Bu tip fuarlarn her geçen
yl

Yayn konusunda yapm olduumuz

daha

ilgi

çeker

hale

gelmi

olmas

ilimizdeki tarmsal geliimin de bir yansmas

çalmalarmz her geçen gün artan düzeyde

olarak deerlendirilmektedir. Yeni ylda da

sürmektedir. Özellikle yöremizde öldürücü

çalmalarmzla ilimiz çiftçisinin en iyiyi ve

boyutlarda olan Krm Kongo Kanamal Atei

güzeli yapmasna yardmc olmaya devam

Hastal konusunda hazrlam olduumuz
sorun

çalmalar

stand açarak katlan kurumumuz yapm

sizlere

bilgi ulatrmann çabas içerisindeyiz.

sayesinde

tarmsal

Bafra ilçesinde düzenlenmitir. Fuara bir

yetitirme teknikleri ve yeni ürünler hakknda

kitapçk

süreci

arasnda yer ald Karadeniz Tarm Fuar

Yapmakta
ile

bilinçlenme

Müdürlüümüzün de destekleyen kurulular

düen sorumluluun bilinci içersinde sizlere

olduumuz

birliklerin

gelimesine

Bu

Tarm l Müdürlüü olarak bizler de üzerimize

olmaya çalmaktayz.

konusunda

tanmasnda fuarlarn önemi de artmaktadr.

verildii,

tohumlarnn atld aamada bulunmaktayz.

yardmc

emeinin

anlattkça

limizde

semeresinin alnd bir dönemi de geride

gerektiinin

ve

kazanmaktadr.

üzereyiz. Tarmsal faaliyetlerin birçounun

yaplmas

almas

ksalmakta,

Bir sonbahar mevsimine daha girmek

örgütlenmesi

edeceiz. Ürününüz bereketli ve salkl olsun

yaygnlamadan

Sadullah KRENC

yayn çalmas yaparak önleme konusunda

Tarm l Müdürü

tedbir alnmasna katkda bulunmu olduk.
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Hemorajik Atei virüsü olduu tespit
edilmitir. nsanlarda klinik ve subklinik olarak
seyreden
ve
saylar
gittikçe
artan
arbovirüsler, artopodlarn vektörlük yapt ve
insanlarda sendromlar halinde görülen önemli
bir
enfeksiyon
hastal
grubunu
oluturmaktadr.
nsanlarda
balca
ensefalitler, ksa süren ateli hastalklar,
kanamal ateler ve poliartrit ile ön plâna
çkan sendromlar eklinde görülür. Kanamal
atelerin, biyolojik silah olarak kullanm alan
bulmalar önemlerini daha da artrmaktadr.
KKKA, Bunyaviridae ailesine bal Nairovirus
soyundan virüslerin meydana getirdii,
iddetli bir seyir gösteren mortalitesi oldukça
yüksek
olan
bir
hastalktr.
Hastalk
hayvanlarda, insanlara nazaran daha yaygn
olarak görülmekle beraber asemptomatik
seyretmekte olup, zoonoz karakterli bir
hastalktr; sporadik vakalar veya salgnlar
eklinde insanlarda da görülebilmektedir.
Hastalk sklkla Afrika, Asya, Ortadou
ve Dou Avrupa'da görülmektedir; son
yllarda Kosova, Arnavutluk, ran, Pakistan ve
Güney Afrika'da tek tek vakalar ve salgnlar
eklinde ortaya çkt bildirilmitir. Ülkemiz,
corafik olarak kenelerin yaamalar ve
hayatlarn devam ettirebilmeleri için oldukça
uygun bir yapya sahiptir. Bu nedenle de
hastalk, özellikle hayvancln yapld, nem,
orman ve gür otlaklarn bulunduu yerler
bata olmak üzere ülkemizin her yerinde
görülebilecek durumdadr. Ülkemizde 2003
ylnda 125 vaka, 2004’ün ilk 5 aynda ise 40
vaka bildirilmitir.
Samsun ili salk kurumlarndan 2004
yl içinde hastalktan üphe edilen 17 kiiden
kan örnei alnarak aratrmak üzere ilgili
laboratuarlara gönderilmitir. Bu hastalardan
4 kii Samsun, 3 kii Amasya, 4 kii Tokat, 4
kii Ordu, 1 kii Gümühane ve 1 kii de
Giresun orijinlidir. Amasya ve Ordu’da ikier
hasta, toplam dört kii bu hastalk sonucunda
ölmütür. 2005 ylnda salk kurumlarmzda
bu hastalktan üpheli Amasya’dan 2,
Tokat’tan 1 ve Samsun’dan 1, toplam 4 hasta
muayene ve tedaviye alnmtr.
Bu çalma ülkemizde yaylma eilimi
bulunan Krm Kongo Kanamal Atei Hastal
hakknda teknik eleman ve çiftçilerimizi
bilgilendirmek amacyla hazrlanmtr.

KIRIM KONGO KANAMALI
ATE HASTALII
Rfat COKUN

Veteriner Hekim
Samsun Tarm l Müdürlüü
Krm-Kongo Kanamal Atei, Krm ve
Kongo'da ilk defa görüldüü için bu ismi alm
olup etkeni virüs olan ölümcül seyredebilen
bir hastalktr. KKKA ilk olarak 1944 ylnda
Krm’da görülmü ve Krm Kanamal Atei
olarak tanmlanmtr. Daha sonra 1956
ylnda Kongo’da görülen hastaln, 1969
ylnda Krm Kanamal Atei ile ayn
olduunun farkna varlm ve hastalk bundan
sonra bugünkü bilinen ismiyle anlmaya
balamtr.
2002 yl Mays, Haziran ve Temmuz
aylarnda Tokat ili bata olmak üzere Amasya
ve Sivas illerinde etiyolojisi belli olmayan
insanlarda gribal enfeksiyona benzer belirtiler
gösteren
hastalk
Tokat
l
Salk
Müdürlüünce Salk Bakanlna bildirimde
bulunmas suretiyle ülkemizde görülmeye
balamtr. Tokat ilinde yaplan 50 civarnda
hastalk bildirimlerinden 6 adeti ölümle
sonuçlanmtr.
2003 yl bahar aylarnda yine Tokat’ta
ayn klinik tablo ile seyreden vakalarn
bildirilmesi üzerine ve Türkiye Zoonoz Milli
Komitesinin 2003 yl 1. Olaan Toplantsnda
alnan karar da dikkate alnarak Tarm ve
Köyileri Bakanl, Salk Bakanl, RSHMB.,
Etlik
Merkez
Aratrma
Enstitüsü
Müdürlüünden Uzman Veteriner Hekimler ve
Ankara Numune ve Eitim ve Aratrma
Hastanesinden uzmanlarn yer ald bir ekiple
epidemiyolojik bir inceleme yaplm, hastalk
bildirimi yaplan yerlerdeki hayvanlardan kan
alnm ve kene toplanarak cins tayini
yaplmas için Etlik Merkez Veteriner
Aratrma Enstitüsüne iletilmitir. Bu inceleme
ve deerlendirme gezisinden sonra RSHMB’de
bulunan ve daha sonra gönderilen serum
örnekleri
Fransa’da
bulunan
Pasteur
Enstitüsü’nün Arbovirus ve Viral Hemorajik
Ateler
Ulusal
Referans
Laboratuarna
gönderilmi, burada yaplan çalmalar
sonucunda hastaln, Viral Hemorajik Ate
etkenleri
içinde
bulunan
Krm-Kongo

Ekim 2005
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Hastaln Belirtileri
Kene tarafndan srlma ile virüsün
alnmasn müteakip kuluçka süresi genellikle
1-3 gündür; bu süre en fazla 9 gün
olabilmektedir. Enfekte kan, ifrazat veya dier
dokulara
dorudan
temas
sonucu
bulamalarda bu süre 5-6 gün; en fazla ise 13
gün olabilmektedir. Klinik semptomlar;
karacier
ve
endotel
hasar
ile
trombositlerdeki dramatik düüün bir sonucu
olarak ortaya çkmaktadr. Hastalk ate, ani
balayan ba ars, kas ars, krklk,
halsizlik ve belirgin itahszlkla balar;
bulant, kusma, karn ars ve ishal gibi
ikâyetler de görülebilir. lk günlerde yüzde
ve
göüste
kzarmalar
ve
gözlerde
kanlanmalar ortaya çkabilir.

sonlarna
kadar
görülmektedir.

olan

süre

içinde

Bulama Yollar
Hastalk insanlara kenelerin srmas
veya kenelerle temas sonucu bular; evcil
hayvanlar da ayn ekilde bulaabilmektedir.
Ancak,
hastalk
hayvanlarda
belirtisiz
seyrederken insanlarda oldukça öldürücü
olabilmektedir. Yabanî kemirici hayvanlar,
kular ve keneler hastaln doadaki
saklaycs durumundadr. Keneler beslenmek
için bu hayvanlardan kan emerler: kan emme
srasnda aldklar virüsü insanlardan kan
emerken bulatrrlar.
Hastalk kene srmasnn yan sra,
vücudunda
virüs
bulunan
hayvanlarn
kanlarna, vücut svlarna veya dier
dokularna temas etmekle bulaabildii gibi
bu hastala yakalanm insanlarn kan veya
vücut svlarna temas sonucu da bulama
olabilmektedir.
Yukarda verilen belirtilerin yan sra;
kene srmas veya kene ile temas hikâyesi
varsa, son iki hafta içinde çal, çrp, su
kenarlar veya gür otlarn bulunduu alanlara
piknik amaçl veya dier bir nedenle
gidilmise, ormanlarda çalan veya avclkla
uraan bir kii ise, hayvan besleyen veya
hayvanlarla yakn temas olan bir kii ise
(kesimhane çalanlar gibi), herhangi bir
hayvan kan veya dier dokularna ya da bu
belirtilerin bulunduu hastalarn kan veya
vücut svlarna bir temas söz konusu ise
Krm-Kongo Kanamal Ateinden üphe
edilmeli ve vakit geçirmeden en yakn salk
kuruluuna bavurulmaldr.

Göüs ve karndan balamak üzere
vücuda yaylan küçük nokta eklinde
kanamalar olabilir ve bu kanamalar daha da
büyüyerek
vücuda
yaylabilir.
Hastalk
tablosuna burun ve dieti kanamalar da elik
edebilir. Bazen vajinal kanama da olabilir.
Genellikle hepatit görülür.
Ar olgularda hastaln 5. gününden
itibaren
hepatorenal
ve
pulmoner
yetersizlikler görülebilir. Ate 5 veya 12. güne
kadar çkar ve lizisle düer; nekahat dönemi
uzun sürer. Ölüm olaylar daha çok hastaln
ikinci haftalarnda (5-14 gün) görülebilmekte
ve bu oran yaklak %30’lar bulabilmektedir.
yileme hastaln dokuzuncu veya onuncu
günlerinde olmaktadr.
Hastalk
mevsimsel
özellik
göstermektedir. Genel olarak Haziran ve Eylül
aras
görülmesine
ramen,
deiik
mevsimlerde görülebilir. Bizim bölgemizde
hastalar Nisan ay ortalarndan Austos ay
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Tedavisi
Belirtilerin görülmesi ve hastalktan
kukulandracak bir durumun olmas halinde
en yakn salk kuruluuna bavurulursa,
hastaln tehis ve tedavisi için gereken
ilemler yaplabilmektedir. Ancak bu hastalkla
mücadelede koruyucu tedbirler önem arz
etmektedir. Bunun için aadaki önlemler
alnmaldr.

kesinlikle
elle
öldürülmemeli
ve
patlatlmamaldr.
Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir
kimyasal madde (alkol, gaz ya vb.)
dökülmemelidir. Çünkü bu kimyasallar
kenelerin
kusmasna
sebep
olabildiinden, kusmuktaki virüsler,
kenenin kan emmek için srd yerden
vücuda girebilirler.
Kenelerin
yaama
alanlarnda
bulunabilecek kiiler, uzaklatrc olarak
bilinen böcek kaçrc ilâçlar vücutlarna
sürerek veya elbiselerine emdirerek
kullanabilirler. Hasta olan kiilerin
kulland malzemeler ve tuvaletler
çamar suyu ile dezenfekte edilmelidir.
Kene mücadelesi, Tarm ve Köyileri
Bakanl ile bu Bakanln il ve ilçe
tekilâtlarnn
önerileri
ve
direktifleri
dorultusunda yaplmal; problemin, yerel
yönetimlerin ve ilgili dier sektörlerin konuya
hassasiyetle yaklamalar ve gereken önemi
vermeleriyle
çözülebilecei
de
unutulmamaldr.

Hayvanlardaki
kenelerle
mücadele
edilmeli,
hayvanlar
ve
hayvan
barnaklar kenelere kar ilâçlanmal,
barnaklarn duvarlar svanmal ve
badanalar
yaplarak
kenelerin
yaamalar engellenmelidir.
Hayvanlarn kanna veya baka bir vücut
svsna
temas
edilmemeli,
bu
durumlarda eldiven kullanlmaldr.
Hayvan barnaklarna girdikten veya
hayvanlarla temastan sonra, insanlar
vücutlarn kene yönünden muayene
etmeli, kene varsa uzaklatrlmaldr.
Çal, çrp, su kenar veya gür otlarn
bulunduu alanlara piknik veya baka
bir amaçl gitme durumunda pantolon
paçalar çorap içine alnmal ve dönüte
mutlaka vücut kene yönünden kontrol
edilmeli, kene varsa uygun bir ekilde
uzaklatrlmaldr.
Bu
tür
yerlere
gidildiinde
mümkünse
çizme
giyilmelidir.
Keneler
vücuttan
uzaklatrlrken
koparlmamal, bir cmbzla saa sola
oynatlarak
çkarlmaldr.
Keneler

Ekim 2005
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Mezarlktakilerin
Piman Olduklar
eyler çin
Dünyadakiler Birbirini
Krp Geçiriyor.
6

SAMTM
Ekolojik stekleri

KARADENZ’DEN ÖZGÜN BR
MEYVE : KARAYEM

Kökleri fazla derine gitmediinden
kuraa ve soua fazla dayankl deildir.
Karadeniz iklimi sahil kesiminde yetitiricilii
yaplmaktadr. Vejetasyon döneminde yan
yeterli olmas meyve iriliini artrmaktadr.
Toprak istei bakmndan çok seçici
deildir. Tnl-kumlu geçirgen ve organik
maddece, bitki besin elementlerince bol
topraklarda iyi yetiir.

Abdulkadir KULEYN

Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Karayemi (Prunus laurocerasus L.)
anavatan Dou Karadeniz Bölgesi olan ve
bölgemizde ‘Taflan’ adyla bilinen meyve ve
süs bitkisi olarak yetitiricilii yaplan bir
meyvedir.
Karadeniz bölgesinde yol kenarlarnda,
ev bahçelerinde, parklarda çok sk rastlanlr.
Meyvesi pazarlarda satlr ve bölge halk
tarafndan severek taze olarak tüketilir. Ayrca
reçeli, pekmezi, tuzlamas yaplr ve
kurutularak tüketilir.

Bitkisel Özellikleri
Karayemi bitkisi yaz k yapran
dökmeyen (herdem yeil) boylu çal yada
aaç halinde bulunur. Aaç boylar 6-10 m
kadar boylanabilmektedir. Yapraklar elips
biçimde 5-25 cm uzunlukta, çiçekleri beyaz
renkli 5-15 cm boyunda salkm halindedir.
Erkek ve dii çiçekler ayn bitki üzerinde
olabilecei gibi bazen ayr ayr bitki üzerinde
bulunmaktadr. Periyodisiteye açk bir bitkidir.
Çiçeklenme
Mart-Mays
aylarnda
olmakta çeitlere bal olarak 20-25 gün
sürmektedir.

Meyveleri
mide
ve
barsak
hastalklarna iyi geldii eker hastalar için
uygun olduu, tokluk verdii için diyet
meyvesi olduu, çekirdein içinin de tansiyon
ilac olarak kullanld bilinmektedir. Ayrca
kn yapran dökmedii için yapraklar kn
hayvan
yemi
olarak
kullanlr.
Yine
yapraklarnda bulunan Aqualaurocerasi ya da
Laurocerasin maddesi ile yaplan ilaçlar
öksürük dindirici olarak ve antispazmatik
olarak kullanlr. Ayrca meyveleri likör
yapmnda kullanlr. Köklerinin yüzlek olmas
nedeniyle
meyilli
arazilerde
erozyonla
mücadelede kullanlabilir.

7

Ekim 2005

SAMTM
Meyveleri 6-25 mm boyunda olup,
önceleri yeil renkte olgunlatkça tiplere göre
krmz, mor, sar ve beyaz olmakla birlikte
genellikle siyaha yakn koyu bir renk alr.
Meyveler yalanc meyve tipindedir. Meyve
ekli
yuvarlak,
oval
ve
silindirik
olabilmektedir. Meyve olgunlamas çeide
bal olarak haziranda balayp austos ay
sonuna kadar hasat edilmektedir. Tam
olgunlam karayemi meyvesinde SÇKM
%17.6, sitrik asit cinsinden toplam asitlik
%0.26, pH 4.3 civarndadr. Karayemilerde
aaç bana verim 20-110 kg arasnda
deimektedir. Ortalama verim 50 kg’dr.

çukurlar önceden açlr, çukurlarn 60-70 cm
genilikte ve 60-70 cm derinlikte olmas
yeterlidir. Dikim dier meyve fidanlarnda
olduu gibidir.

Karayemilere verilecek ekil Goble,
Modifiyelider, Palmet ekillerinden birisi
olabilir. Karayemilerde budama aaçlara su
yürümeden önce ve sürgün uzamas
balamadan erken ilkbaharda yaplmas
uygun olacaktr.
Gübreleme ilk dikimde dier meyve
fidanlarnda olduu gibi 100-200 g DAP, fidan
çukurunun altna ahr gübresi ve üst tarla
topra kartrlarak verilir. Yetikin aaçlarda
ise gübreleme dier meyve aaçlarnda
olduu gibi toprak tahlil sonuçlarna göre
yaplr. Yazn scak günlerinde karayemilerde
sulama yaplmas meyve kalitesini ve
geliimini artrr.
KTAE’nin
deneme
Samsun’da
bahçesinde 20-25 tip arasnda yaplan çalma
devam etmektedir. Ayrca ilçelerimizde ve
merkez köylerde ev kenarlarnda, snr bitkisi
olarak yetitiricilii yaplmaktadr. Kapama
bahçe bulunmamaktadr. Semt pazarlarnda
yaygn olarak sat yaplmaktadr. yi bir çeit
seçimi yapld takdirde ekonomik olarak
bölge
insannn
ekonomisine
katk
salayabilecektir.

Çoaltlmas
Karayemiler tohum, kök sürgünleri
veya çelikle çoaltlmaktadr. Genellikle kök
sürgünleri
ve
çelikle
çoaltma
fidan
üretiminde kullanlmas yaygndr.

Bahçe Tesisi
Karayemi meyvesi Karadeniz sahil
kuanda genellikle ev bahçelerinde, yol
kenarlarnda, snr aac olarak tek aaç
olarak veya snrlarda çit olarak yetitiricilii
yaplmaktadr. Meyvelerin tad bölge insannn
damak zevkine uygun olmas pazar deerini
artrmtr. Aaçlar 6-10 m arasnda
boylandndan dikim mesafesi 6X7,7x7,8x8
eklinde yaplmaktadr. Toprak pH’s 5-7
arasnda asit karakterli topraklar uygun
olacaktr. Dikim ekli olarak arazi yapsna
bal olarak kare, üçgen ve kontur
dikimlerden biri tercih edilebilir. Dikim
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arada bulunduu
mümkündür.

FASCIOLOSIS

vakalara

da

rastlamak

Mitat KURT

Uzman Veteriner Hekim
Samsun Veteriner Kontrol ve Aratrma
Enstitüsü Müdürlüü
Fasciolosis, özellikle koyun, keçi, sr,
manda, deve olmak üzere çeitli evcil ve
yabani ruminantlarn yan sra at, eek,
domuz, tavan, fil, köpek, kedi, fare ve sçan
gibi deiik memeli hayvanlarda ve insanda
Fasciola hepatica ve F. gigantica’nn genç
dönemlerinin
karacier
parankimasnda,
olgun
paraziter
dönemde
ise
safra
kanallarnda meydana getirdii deiiklik
sebebiyle akut, kronik ve subklinik seyirler
gösteren paraziter hastalktr.
Fasciola hepatica’nn vücudu zeytin
yapra eklindedir. Bu nedenle halk parazite
Yaprak kelebei adn vermitir. Vücudunun
ön ksm daha geni olup arkaya doru
gidildikçe darlamaktadr. Fasciola hepatica
20-30
mm
uzunluunda,
8-13
mm
geniliindedir.

Fasciola hepatica ve F. gigantica
Fasciola hepatica ve F. gigantica’nn
gelime dönemleri ve gelime döngüleri ara
konak ve son konaklar büyük benzerlik
göstermektedir.
Gelime döngüsü,
-Yumurtann son konaktan atlmas,
-Yumurtada mirasidyumun gelimesi,
-Mirasidyumun yumurtadan çkmas ve
sümüklüye girmesi,
-Ara konakta gelime ve çoalma,
-Serkerlerin sümüklüden çkmas ve
kistlenmesi,
-Metaserkerlerin son konak tarafndan
alnmas ve olgunlamas olarak açklanabilir.
Parazitin gelimesi, safra ile barsak
içerisine gelen yumurtalarn dk ile d
ortama çkmas ile balamaktadr.

Fasciola hepatica
Fasciola

gigantica

25-75
mm
uzunluunda ve 3-12 mm geniliindedir.
Fasciola hepatica’ya kyasla daha uzun olup
ön ve arka uçlar daha az sivridir. Fasciola
hepatica’nn ön ksmnda görülen omuz
eklindeki çknt bu türde daha az belirgindir.
Ruminantlarn karacierinde bazen yalnz,
bazen F. hepatica ile birlikte, bazen de
Dicrocoelium
dentriticum
ile
birlikte
görülmektedir. Her üç trematod türünün bir

F. hepatica yumurtas
Fasciola’lar ilkbaharda en yüksek
sayda
yumurtlarlar.
Yumurta
says
sonbaharda biraz daha azalarak kn en
düük seviyeye iner. Yumurtlama saysnda
mevsimsel
deiimle
beraber
günlük
deiimler de vardr. Yumurta says sabah
saatlerinden itibaren artmakta, saat 16.00 -
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19.00
arasnda
en
yüksek
miktara
ulamaktadr.
Yumurtalarda mirasidyumun gelimesi
ve yumurtay brakmas çevrenin s, rutubet,
pH ve oksijen oranna baldr.
Yumurtann gelimesi su içinde ya da
çok nemli ortamda mümkündür. Dk
kuruduunda yumurta canlln kaybeder.
Oksijen düzeyi düük ortamlarda ve
oksijen alverii yetersiz olan sert dk
kütlelerinde gelime olmaz.
Yumurta pH‘n 4.2-9 arasnda olduu
ortamlarda geliebilir. En uygun pH 6-8.6’dr.
Parazit
yumurtalar
5-30C’lerde
gelimektedir. Embriyoner gelime için en
uygun scaklk 23-26C’dir. Bu scaklkta
gelime 2-3 haftada tamamlanr. En erken 9
günde gelimesini tamamlar. Kn olduu gibi
10C’nin altnda mirasidyumun gelimesi
yava olmakta ve yumurtalar canlln 5 ay
aan süre koruyabilmektedir.
Türkiye’de embriyoner gelime için en
uygun zamanlar Nisan-Haziran ve Eylül-Ekim
dönemleridir. Scak yaz aylarnda (TemmuzAustos)
ve
Kasm
ayndan
sonra
yumurtalarn
gelimelerini
tamamlama
anslar çok azdr.
Mirasidyumun
yaam
süresi
ve
enfektivitesi üzerine suyun scakl önemli rol
oynar. Su scaklnn 5C’nin altnda olduu
ortamda mirasidyum enfektif deildir. En
uygun scaklk 15-26C’dir.
Mirasidyumun yumurtadaki geliimi
tamamlandktan sonra ortamn s, k ve
oksijen
younluu
uygun
olduunda
yumurtay terk eder.
Mirasidyumun yaam süresi 24 saat
olup ara konak olan Limnea truncatula türü
sümüklüyü bulmas gerekir. Sümüklüye
giriinde enzimatik ve mekanik faaliyetler rol
oynar. Sümüklüde dier gelime formlar olan
sporosist, redi ve serker dönemlerini geçirir.
Bir mirasidyumdan 600’den fazla serker
geliebilmektedir. Rediyi doum deliinden
terk eden serkerler sümüklünün dokularn
geçip epidermisi delerek sümüklüden çkarlar.
Serkerler sümüklüyü en uygun koullarda en
erken enfeksiyonun 4. haftasnda terk
ederler. Sümüklüden serker çk haftalarca
devam eder ve 7. haftada zirveye çkar.
Serkerlerin sümüklü çkabilmeleri için 1) sulu
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ortam, 2) 10-26C çevre scakl gerekir. K
artlarnda ve kurak ortamlarda serker çk
olmaz. Havann snmas ve yalarn
balamas ile çk olur.

Fasciola’larn gelime siklusu
Sümüklüyü terk eden serkerler suda
serbest olarak yüzmeye balar. Birkaç dakika
ila 2 saat içinde çayr, ot, sebze veya sudaki
herhangi bir maddeye yaparak kuyruklar
kopmakta
ve meta serker
meydana
gelmektedir. Metaserker enfektif safhadr.
Yeterli rutubet ve serinlikte 1 yl kadar
canlln
sürdürür.
Donma
noktasnn
üzerinde 3 aydan fazla, iklimi lml ve
rutubetli
bölgelerde
metaserkerlerin
çounluu k kaypsz geçirmektedir.
Son
konak
tarafndan
alnan
metaserkerler, ince barsakta kistten çkarak
aktif halde barsa delerler. Karn boluuna
geçtikten sonra karacier kapsülünü delerek
bu
organa
girerler.
Karacier
var,
metaserkerin hayvan tarafndan alnmasndan
sonraki 5-7. günde olmaktadr. Karacier
dokusunda takriben 6 hafta kaldktan sonra
bir
safra
kanalna
geçerek
orada
olgunlamaktadr.
Metaserker,
kistten
çktktan sonra genç bir karacier kelebeidir.
Gittikçe büyüyüp geliecek ve yumurtlayan
olgun bir parazit haline gelecektir.
Fasciola hepatica’nn asgari prepatent
süresi 10-12 haftadr. Buna yumurta ve
mirasidyumun gelimesi için gereken süre
ilave edilirse asgari gelime süresi 17-18
haftay bulmaktadr. Pratikte bir neslin tam
geliimi için kabul edilen asgari süre takriben
5 aydr.
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Fasciolosisde patojenite, karacierdeki
parazitik gelim aamalarna ve son konaa
göre deiiklik gösterir. Aslnda patojenite 2
safhaldr. Birincisi, parazitlerin karacier
parankimasndaki göçleri srasnda görülen;
ikincisi göç dönemlerini geçirerek safra
kanallarna ulaan parazitlerin kütiküler
dikenleri ile mukozay tahrip etmesi ve
hemotofajik aktiviteleri sonucu ortaya çkan
safra safhasdr. Koyun, tavan, sçan, farede
safra safhas daha sk görülürken, sr ve
insan gibi konaklarda göç döneminden sonra
az sayda kelebek safraya ilikin hastala
neden olur.
Fasciola türleri konaklara çeitli
ekillerde zarar verir. Bunlar balcalar
mekanik etki, toksik etki, kan kayb,
enfeksiyona neden olmadr.
Koyunlarda fasciolosis akut, kronik ve
subakut seyreder. Özellikle sonbahar ve ka
girerken görülen akut fasciolosisde ani
ölümler ekillenir. Antemortem muayenede
ishal, kilo kayb, asites, mukozalarda
solgunluk, ate, bazen karacierde hissedilir
bir büyüme ve abdominal ar vardr. Subakut
form, çounlukla sonbahar ve kn görülür.
Ölümler akut formdaki gibi hzl seyretmez.
Karacier
büyümesi,
yüzeyinde
büyük
nerkrotik ve hemorajik odaklar, peritonitis,
karacier fibrozisi, ilerlemi hemorajik anemi,
karacier yetmezlii vardr. Kronik form,
hastaln en yaygn formudur. K sonu ve
ilkbahar balangcnda skça görülmekle
beraber her mevsimde rastlanabilir. tah
kayb, anemi, ar zayflama, sarlk, boyun ve
çene altnda ödem, hepatik fibrozis ve safra
kesesinde büyüme vardr. Bu dönemde safra
kesesinde normalden 20 kat fazla bulunabilir.
Koyunlarda fasciola birlikte Kara hastalk
(black
disease)
görülebilir.
Özellikle
koyunlarda
öldürücü
olmakla
beraber
Clostridium novyi’den kaynaklanan hastalk
srlarda da kayp yapar. Hastaln 3
formunda da karacier safra yollarnda
Fasciolarn deiik gelime dönemleri görülür.
Sr
fasciolosisinin
patolojisi
koyunlarnkine benzemekle beraber baz
farkllklar gösterir. Srlarda akut fasciolosis
az görülür. Genç srlarda nadiren de olsa
akut ve subakut form meydana gelebilir. Akut
formda, karacier yüzeyinde 1 mm’den

küçük, krmzms kahverengi odaklar görülür.
Karacierde lezyonlar %80’i ventral lobda,
özellikle diyaframatik yüzeyde bulunur.
Karacierde doku harabiyeti, ve portal
kanallar etrafnda fibroz doku art vardr.
Srlarda safra yollarnn kalsifikasyonu ve
safra kesesinin genilemesi söz konusudur.
Kelebeklerin anormal göçleri koyunlara
nazaran srlarda daha fazla görülmek-tedir.
Parazite akcierde de rastlanabilir. Ar
enfeksiyonlarda tipik kalsiyum fosfat talar
ekillenmekte olup, fibrozis ve kalsifikasyon
parazitlerin yaam artlarn bozmakta ve
enfeksiyon sona ermektedir.

Safra kanalnda Fasciola hepatica
Mandalarda daha seyrek olarak
görülmekte, enfeksiyonun ilk 6 haftasnda
belirgin klinik bulgular yoktur. 17. haftadan
itibaren
itahszlk,
zayflama,
anemi,
submandibular ödem görülmekte ise de bu
belirtiler sürekli deildir.
Türkiye’de insanlarda ilk olarak
1934’den
bu
yana
sporadik
olarak
rastlanmaktadr. Son yllarda hasta saysnn
artmasyla birlikte gerek dünyada gerekse
ülkemizde fasciolosis’e daha çok önem
verilmeye balanmtr. nsanlarda görülen
fasciolosis
olgular,
asemptomatik
enfeksiyondan ar karacier sirozu ve ölüm
arasnda deien bir yelpazede, oldukça farkl
klinik bulgular ile seyretmektedir. Hastalar
nörolojik bozukluklardan deri belirtilerine
kadar deiik sistemler ile ilgili semptom ve
belirtiler verebilir. Hastaln klinik tehisi
zordur. Çünkü ate, itahszlk, diyare,
kabzlk, kusma, anemi, karacierde büyüme,
gaz yaknmalar, kusma, eklem ve kemik
arlar, karn ars gibi bulgular birçok
hastalkta
görülmektedir.
Son
yllarda
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görüntüleme yöntemlerindeki gelimeler ve
serolojik yöntemlerin uygulanmas akut
dönemdeki
hastalarn
tansna
olanak
tanmtr.

-Halojenli
fenoller
(Bithionol,
Heksaklorofen,
Niklofolan,
Nitroksinil):
Erikinlere yüksek oranda etkili, ancak genç
kelebeklere etkili deildir.
-Salisilanilidler (Brotianid, Klosantel,
Oksiklozanid,
Rafoksanid,
Kiloksanid,
Bromsalanlar) erikin kelebeklere yüksek
etkilidirler. Ayrca 6-8 haftalk ve daha
büyüklere etkili; ancak genç formlara
etkisizdir.
-(Pro)benzimidazoller
(Netobimin,
Albendazol, Triklabendazol, Luksabenda-zol):
Geni spektrumlu benzimidazollerden olan
cambendazol, fenbendazol, meben-dazol ve
oksfendazolün F. hepatica’ya az veya hiç
etkileri bulunmamaktadr. Albendazol’ün etkisi
sadece erikin kelebeklerle snrldr ve yüksek
doz uygulamas gerekir.
Luksabendazol, 6 haftalk ve erikin
kelebeklere
yüksek
etki
yapmaktadr.
Netobimin erikin kelebeklere etkilidir.
Triklabendazol, hem erikin hem de
genç kelebeklere kar yüksek etkilidir.
Srlarda 1 haftalk, koyun ve keçide ise 1
günlük genç kelebeklere öldürücü etkisini
göstermektedir.
Triklabendazol
bir
benzimidazol türevi olup
klor atomu ve
thiometil grubunun varl ve karbamatn
eksik olmasyla dier benzimidazollerden
ayrlr. Triklobendazolün etki spekturumu da
farkldr. F. hepatica, F. gigantica ve
Fascioloides manga’ya yüksek spesifite
göstermesine karn nematodlara, sestodlara
ve dier trematodlara etkili deildir.

nsan karacierinde Fasciola spp.
Karadeniz bölgesinde, enstitümüz
tarafndan koyun ve srlarda yaplan saha
çalmalarnda, koyun, sr ve mandalarda
fasciola türlerine yüksek oranda rastlanmtr.
Bölgemiz koyunlarnda her yl fascioladan
kaynaklanan ölümler görülmektedir. Bafra
ilçesinde 2003 ylnda srlarda ölümlere
neden fasciola vakalar çkm, Çaramba
ilçesinde
ise
mandalarda
fasciola
enfeksiyonlarna rastlanlmtr. Hem sr
hem de mandalarda fasicola ölüm meydana
getirmitir. Bunun nedeni metaserkerlerin ve
ara konak sümüklünün bölgemizde yaygn
olarak bulunmasdr. Parazitoloji laboratuar
hastal tehisini müteakip uygun etken
maddeli ilac önermi ve enfeksiyon
önlenmitir.
Günümüzde
fasciolositlerin
çou
erikin kelebeklere kar yüksek etki
göstermesine karn, genç kelebeklere kar
sadece triklabendazol ve diamfenetid etkilidir.
Triklabendazole kelebeklerin tüm gelime
dönemlerine kar kullanlan tek ilaç olma
özellii tamaktadr. Diamfenetid ise erikin
kelebeklere ka etkisizdir.
Fasciolisitlerin
yaplarna
göre
snflandrlmas,
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Tarmsal
mücadelede
etkili ilac;
tescilli bitkiye,
belirtilen doz ve
zamanda
kullannz.
12
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yerine getirmekle yükümlü olduu görev ve
hizmetler ile vatandalarn devlete kar olan
görev ve hizmetlerinin karlkl olarak
elektronik iletiim ve ilem ortamlarnda
kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir"
biçiminde tanmlanmaktadr.
Biliim teknolojilerinin devlet baznda
kullanmnn düünülmesinin ardndan; devlet
eliyle
yönlendirilmesi
zorunlu
olan
sektörlerden biri olan “tarm sektörü”nde
biliimin fayda ve kullanm alanlarn
irdeleyecek olursak;
Gerek üretim ve verimlilik, gerekse iç
ve d pazarlarda çiftçimizin rekabet gücünün
artrlabilmesi, gerekse tarm sektörümüzde
ciddi yapsal önlemlerin alnmas, bu sektörde
gda ve tarma dayal sanayi sektörlerinde yer
alan resmi ve özel bütün kurum ve kurulular
arasnda
iyi
bir
koordinasyonun
salanabilmesi, doru ve salkl bir bilgi
aknn salanmas da girmekte olduumuz
Bilgi Çann ve Bilgi Toplumlarnn bir
gereidir.

TARIM SEKTÖRÜNDE BLM
Osman TEMEL

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Uygarlk, sanayi toplumundan bilgi ve
teknoloji toplumuna doru hzl bir geçi
yaamaktadr. Enformasyonun önemi her
geçen gün daha da artmaktadr. Dünyada
snrlar bilginin aktarm hzna paralel olarak
kalkmakta,
iletiim
inanlmaz
hzlarla
salanmaktadr.
Sanayi
toplumundan
enformasyon toplumuna doru bu hzl geçi
sürecinde fertler ve devletler bu hza ister
istemez ayak uydurmak durumundadr. Bu
geliimi simgeleyen ‘e’ harfi ile e-ticaret, edevlet, e-imza, e-bankaclk, e-hizmet gibi
kavramlar ortaya çkmaktadr.
e-Devlet kavram, “devletin kendi iç
ileyiinde ve sunduu hizmetlerde biliim
teknolojilerinin
kullanlmas
olarak”
tanmlanmaktadr. Kavramn ngilizce (ekarl
government)
kullanmndaki
elektronik hükümet ve yönetim olarak
kullanlmaktadr.
e-Devlet
projelerinin
amaçlar genelde daha iyi bir yönetim” olarak
tanmlanmaktadr.
Daha
dar
kapsaml
tanmlarda, devlet hizmetlerinin internet
üzerinden
sunulmas
olarak
da
tanmlanabilmektedir.

Bitkisel
ve
hayvansal
üretim,
ormanclk, veterinerlik, çevre bilimi ve gda
üretimi, aratrmalar ve uygulamalarndan
elde edilen bilginin derlenmesi, depolanmas,
snflandrlmas, yönetimi ve kullanmn
etkinletirmek, kolaylatrmak ve ilgili kitlelere
aktarmak amacyla bilgisayar ve iletiim
teknolojilerine son derece büyük bir
gereksinim bulunmaktadr.
Tarm sektöründe kullanlan bilgi
çeidini gruplandracak olursak:
1. Teknik tarm bilgisi
2. Tarm politikalarnn uygulanmas
3. Üretim için (girdi temininde)
güncel fiyatlar
4. Ürün deerlendirmede fiyatlarn
oluumu

e-Devlet
geni
anlamyla;
“enformasyon
ve
telekomünikasyon
teknolojilerinin,
özellikle
de
internetin
kullanld ve bu sayede vatandalarn, özel
kesimin ve kamu kesiminde çalanlarn
faydalanmas amacyla, kamusal hizmetlere
eriim ve bu hizmetlerin sunulmasnn
gelitirilerek daha kaliteli hale geldii bir
devlet” olarak tanmlanabilir. e-Devlet en
yaln biçimiyle; "Devletin vatandalara kar
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5. Tarmsal üretim ile ilgili mevzuat
ve yasal düzenlemeler
6. Corafi bilgi sistemleri
7. Meteoroloji tahminleri
8. Üretimde dalm ve sonucunda
rekolte tahminleri
9. Aratrma
ve
gelitirmelerde
istatistiki bilgiler
10. Üretim
aamasnda
bilgisayar
kullanm
11. Tarmsal
yaym
ve
eitim
hizmetleri
gibi konular ana balklar oluturmaktadr.

etmenlerin banda çiftçilerin bilgisayar
becerilerinin eksiklii gelmektedir.
Bunu takiben önem srasna göre;
ekonomik getirisinin olmayaca kans,
kullanm zorluu, teknolojik altyap eksiklii,
yüksek yatrm maliyeti, yetersiz bilgi
donanm,
teknoloji
korkusu,
zaman
yetersizlii, eitim yetersizlii gelmektedir.
Gelimi baz ülkelerde tarmda bilgisayar
kullanm ülkemizle kyaslanmayacak kadar
ileri düzeydedir. Örnein, Almanya’da tüm
çiftçiler içerisinde bilgisayar sahibi çiftçi oran
%44, internet eriimli çiftçilerin oran ise %32
civarnda
olduu
belirtilmektedir.
Ayn
rakamlar srasyla, Danimarka’da %80, %50;
ngiltere’de %75, %37.5; Hollanda’da %60,
%50’dir. Oysa ülkemizde bu orann binde
hatta onbinde bir'ler düzeyinde olduu
tahmin edilmektedir.

Tarmsal üretimle ilgili bu bilgi
çeitlerinin kaynandan, dier bir deyile
aratrcdan o bilgiyi fonksiyonel olarak
uygulayacak, kullanacak olana aktarma
ileminde (teknoloji transferinde) tarmsal
yaym ilemlerinde biliim teknolojilerinin
kullanlmas kaçnlmazdr.
Yanl ve yetersiz bilgi kaynak israfna,
düük verimlilie, bilinçsiz ve plansz üretime,
üretileni deerlendirmede sorunlara, düük
rekabet gücüne, gelir kaybna, çevre kirliliine
ksaca zaman, para ve kaynak israfna neden
olmaktadr. Tarmsal yaym faaliyetlerinde
yaym eleman dorudan temaslarla veya kitle
iletiim
araçlaryla
bilgi
transferini
salamaktadr. Temel bilgi ve haberlemede
televizyon, radyo, telefon, fax gibi araçlarn
yannda artk telekomünikasyon, enformatik
(bilgisayar ve bilgi ilem) ve veri/görüntü
transfer teknolojileri ve etkileimli multimedia
araçlar yepyeni ufuklarn açlmasna neden
olmutur.
Özellikle internet bilgi paylam ve
bilgiye ulamada büyük zaman tasarrufu
salamtr. Türk Telekom tarafndan kurulan
alt
yap
gelimi
ülkelerle
yaracak
seviyelerdedir. Örnein ADSL hizmeti interneti
daha ucuz ve daha süratli klmtr.
letiim giderlerini azaltan biliim
teknolojileri ve internet, üretim, tüketim ve
sermaye piyasalarnn küresellemesine ve
küçük üreticilerin dahi küresel pazarlara çok
düük maliyetlerle çkabilmelerine olanak
salamaktadr.
Dünya'da tarm kesiminde biliim
teknolojilerinin
yaygnlamasn
önleyen
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Alnmas gereken önlemlerin banda,
tarmsal
yapnn
iyiletirilmesi
(arazi
toplulatrmas, toprak reformu, veraset
kanununda deiiklikler) sayesinde ortalama
iletme büyüklüünün ekonomik düzeye
kavuturulmas gerekmekte ve bunu takiben
tarmsal destekleme politikalarnn ülkemiz
gerçeklerine uygun bir ekilde ve düzeyde
yaplmas ve kooperatif v.b. birlikteliklerin
teviki gelmektedir.
Eitim düzeyi artrlan, desteklenen,
tevik edilen ve gelir düzeyi artan üreticilerin
verim ve kalite artna yönelik olarak yeni
teknolojilere yatrm yapmas kaçnlmaz
olacaktr.
Tarmsal biliim konusunda yapmas
gerekenler balca unlardr:
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Tarmsal biliimin yaygnlatrlmas
için
gerekli
altyapy
salamaldr.
Uygulanmakta olan “Çiftçi Kayt Sistemi”
etkinletirilmeli,
uygulamadaki
sorunlar
giderilmelidir.
Kayt altna alnamayan iletmelerin de
kaydedilebilmesi için tedbirler alnmaldr.
Oluturulacak olan veritabanndaki bilgiler
tarm
politikalarnn
oluumuna
katk
salayabilecek ekilde bilgiye dönütürülmeli
ve kamusal kullanma açlmaldr.
“Çiftlik Muhasebe Veri A” hayata
geçirilmelidir. Tarmsal Yönetim Muhasebesi
ve dier özel yazlmlarn gelitirilmesi ve
iletmelerde
kullanmn
yaygnlatrlmas
tevik edilmelidir. (Ülkemiz koullarna uygun,
modüler
yapda,
iletmecilerin
eitim
düzeylerini de dikkate alan basit yazlmlar...)

konusunda özellikle üniversiteler ile ibirlii
yaparak aktif rol oynamaldrlar. Yine bu
örgütler,
ayr
ayr
bilgisayara
sahip
olamayacak iletmeler için ortak bilgisayar
kullanm altyapsn salayabilirler.
Aratrma kurulular (üniversiteler,
aratrma enstitüleri vb.) tarmsal biliimin
yaygnlamasnda lokomotif görevi görecek
kurulularn banda gelmektedir.
Tarmsal biliim alannda yaplan
akademik çalma ve etkinlik says son
derece
snrldr.
Özellikle
üniversiteler
ülkemizde
tarmsal
biliimin
mevcut
durumuna, sorunlarna ve ne ekilde
gelitirilebileceine
yönelik
çalmalar
yapmaldrlar. Üniversitelerin müfredatlarnda
tarmsal biliim konularna yer verilmelidir.
Tarmsal biliim öncelikli aratrma
konular arasnda yer alnmal ve özel tevikler
salanmaldr.
Üreticiler ise tarmsal biliimin aktif
kullanclar olmak durumundadrlar. Gerekli
altyap elbette devlet tarafndan salanacaktr
ancak üreticiler de kendi refah düzeylerinin
yükselmesi için gerekli çabay göstermek
durumundadrlar.
Tarm
iletmelerindeki
özellikle genç ve eitimli nüfus biliim
teknolojileri kullanma eilimlidirler. Bu açdan
bu kitlenin tevik edilmesi gerekmektedir.
Dünyada rekabet giderek artmaktadr.
Bunun sonucu olarak en büyük darbeyi
ülkemiz tarm sektörü almtr. Artan rekabet
kar marjlarn düürmekte ve rantabl
çalmayan iletmelerin kapanmalarna neden
olmaktadr.
Bu
nedenle,
tarmsal
iletmelerimizin
daha
etkin
faaliyet
göstermeleri ancak biliim yatrmlarna arlk
vererek olabilecektir.
Ülkemiz iletmelerinin küçük ve
dank olmas, üretim ve pazarlama
açsndan en önemli sorunu oluturmaktadr.
Ancak e-ticaret uygulamas bu dezavantajlar
büyük ölçüde ortadan kaldrmakta ve
iletmeler ülke snrlarn da aarak dorudan
daha geni pazarlara ticaret yapma imkan
bulabilmektedirler.
Sonuç olarak tarm sektöründe biliim
teknolojilerinin kullanmnn yaygnlatrlmas
salanmal, Tarmsal bilgi an oluturulup
krsal kesimden de bu bilgi birikimine
ulalmasnn salanmas gerekmektedir.

Bilgisayarn
kullanlmamas
veya
bilgisayar olan iletmelerin tarmsal amaçl
bilgisayardan
faydalanmamas
eitim
yetersizliinden
kaynaklanmaktadr.
Bu
nedenle, iletmecilerin bu konudaki eitim
eksiklikleri giderilmelidir. Bu amaçla, tarmsal
yaym programlar yeniden düzenlenmeli,
tarmsal örgütlerin eitim faaliyetlerine daha
fazla yer vermeleri salanmaldr. KOB'lere
salanan
teviklerin
benzerleri
tarm
iletmelerine de uygulanmaldr.
Tarm
ve
Köyileri
Bakanlnn
önderliinde
tarmsal
bilgi
sisteminin
oluturulmas ve sürekliliinin salanmas
gereklidir.
Tarmsal
biliimin
yaygnlatrlmasnda
tarmsal
örgütlere
önemli görevler dümektedir.
Resmi, yar resmi ya da gayriresmi
statüde bulunan bir çok tarmsal amaçl
olarak kurulmu örgüt bulunmaktadr. Bu
örgütler,
üreticilerin
biliim
eitimleri
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Türkiye Ziraat Odalar Birlii (1), irket (1)
olmak üzere toplam 7 üyeden oluur. Bakanlk
temsilcilerinden biri Kurulun tabii bakandr.
Bakanlkça Kurul üyelerinin görevlendirilmesi
bu kanunun yürürlüe girdii tarihten itibaren
en geç üç ay içinde yaplr.

TARIM SGORTALARI KANUNU
Nilgün DOAN

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
5363 sayl Tarm Sigortalar Kanunu
14.06.2005
tarihinde
kabul
edilerek,
21.06.2005 tarih, 25852 sayl Resmi
Gazetede yaymlanarak yürürlüe girmitir.
Bu kanun kapsamnda;
-Risklerin teminat altna alnmas,
-Standart
sigorta
poliçelerinin
belirlenmesi,
-Hasar organizasyonlar,
-Doal afet zarar çalmalar,
-Tazminat ödemelerinin yaplmas,
-Sigorta teminatnn salanmas,
-Tarm
sigortalarnn
gelitirilmesi,
yaygnlatrlmas ve izlenmesi,
-Dier teknik hizmetlerin yürütülmesi,
amacyla
Tarm
Sigortalar
Havuzu
kurulmutur. Bu kanun yürürlüe girdii
tarihten itibaren 2 ay içinde Havuzun çalma
usul ve esaslar Tarm ve Köyileri Bakanl
tarafndan çkarlacak yönetmelikle sigorta
sözlemelerinin tabii olaca esaslar ise
Müstearlk
tarafndan
çkarlacak
yönetmenlikle düzenlenir.

Yönetim Kurulu Görev ve Sorumluluu
-Havuzun ileyi esaslarn belirlemek,
-Devlet prim destei toplam tutarn
amamak kaydyla ürün risk ve bölge baznda
prim destei orann belirlemek üzere
çalmalar yapmak ve Bakanla sunmak,
-Uygulamadaki sorunlar belirlemek,
çözüme yönelik çalmalar yapmak,
-Hizmet alnmasna karar vermek,
-Hasar tespit ilemlerine ilikin esas ve
usulleri belirlemek,
-Tarm sigortalar kanunu kapsamnda
faaliyet
göstermek
isteyen
sigortalarla
sözleme yapmak,
-Havuzun ileticisi irketlerle çalma usul
ve esaslarn belirleyen sözleme yapmak.
Havuzun gelirleri;
-Sigorta irketlerinin devrettii primler,
-Devlet
tarafndan
salanan
prim
destei,
-Toplanan kaynaklarn yatrm gelirleri,
-Alnan krediler,
-Genel bütçeden alnacak katklar,
-Dier gelirler’ den oluacaktr. Havuzun
gelirleri her türlü vergi, resim ve harçlardan
muaftr.

Tarm Sigortalar Havuzu: Havuzun
merkezi stanbul’dur. Tarm ve Köyileri
Bakanl
ve
Müstearlkça
mütereken
çkarlacak
yönetmenliklerle
belirlenecek
esaslar çerçevesinde havuza katlan Sigorta
irketlerinin eit oranda pay sahibi olaca A..
statüsünde
kurulacak
irket
tarafndan
yürütülür. Havuzun Yönetim Kurulu Tarm ve
Köyileri Bakanl (2), Müstearlk (2), Türkiye
Sigorta ve Reasürans irketleri Birlii (1),
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irket: Havuzun iletilmesine ilikin i ve
ilemler, Havuza katlan sigorta irketlerinin
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eit oranda pay sahibi olaca anonim irket
statüsünde
kurulacak
irket
tarafndan
yönetilir.

edilen primler üzerinden komisyon almaktr.
Havuza zamannda devredilmeyen primler
6183 sayl kanun hükmünde tahsil edilir.
Riskler : Kapsama alnan bitkiler,
bitkisel ürünler ve seralar ile çiftlik hayvanlar
için, kuraklk, dolu, don, sel, taban suyu
baskn, frtna, hortum, deprem, heyelan,
yangn,
kaza
ve
zararllar,
Hayvan
hastalklarnn neden olaca zararlar, Tarm
sektörü bakmndan önemli görülecek dier
risklere ilikin teminatlar Havuz Kurulunun
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Prim Destei : Ürünler, riskler, bölgeler
ve iletme ölçekleri itibariyle devlet tarafndan
salanacak prim destei miktarlar, her yl
Bakanln teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafndan belirlenir. Prim desteine ilikin
ödenek her yl Bütçe Kanunu ile Bakanlk
bütçesinde yer alr. Bakanlk, sigorta irketleri
tarafndan havuza aktarlacak prim miktarlarn
çiftçi kaytlar ile karlatrarak prim desteini
hesaplar ve gecikmeksizin havuza aktarr.

irketin, Havuz Yönetim Kurulunun
belirleyecei usul ve esaslar çerçevesindeki
görevleri unlardr:
-Hasar tespit ilemleri çalmalarn ve
organizasyonlarn yapmak suretiyle bu konuda
yaplacak tazminat ödemelerini en ksa sürede
gerçekletirmek.
Hasar
tespit
ilemleri
konularna göre; ziraat mühendisleri ve
veteriner hekimler ile ziraat teknikeri ve
teknisyenlerince yaplr.
-Risk paylam ve transferi ile risk
artrm plannn uygulamasn yürütmek ve
program kurulun onayna sunmak,
-Kurulca alnan kararlarn uygulanmas
ve sekreterya ilerinin yürütülmesi,
-Primlerin tahsili ilemlerinin yürütülmesi,
-Üreticileri bilgilendirmek, halkla ilikiler
ve tantm kampanyalarn yürütmek,
-Kurula, istatistik ve rapor hazrlayp
sunmak,
-Havuz kaynaklar belirlenen ilke ve
kurallar çerçevesinde hazine bonosu ve
kamuya ait borçlanma senetleri eklinde
yatrma yönlendirmek,
-Havuz ilemlerinin en iyi ekilde
yürütülmesinden Bakanlk, Müstearlk ve
Kurula kar sorumludur.
-Faaliyetine son verilmesi, tasfiye veya
iflas etmesi gibi hallerde, Kurul tarafndan yeni
bir irketle sözleme yaplncaya kadar
görevlerini yerine getirmeye devam eder.

Yardm ve Borç Ertelemesi: Bu kanun
kapsamnda, uygulama ylnda yer alan riskler
için tarm sigortas yaptrmayan üreticiler,
20.06.1977 tarihli ve 2090 sayl “Tabii
Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yaplacak
Yardmlar Hakknda” kanundan yararlanamaz.
Tarm ve Köyileri Bakanlnca 5363
sayl Tarm Sigortalar Kanunu kapsamnda
düzenlenerek l Müdürlüümüze gönderilecek
olan
yönetmelik
çerçevesinde
l
Müdürlüümüzce
gerekli
uygulamalar
yaplacaktr.

Tarm
Sigorta
irketleri:
Sigortalarndan
elde
ettikleri
primlerin
tamamn Havuza devretmekle yükümlüdürler.
Sigorta irketlerinin kazanc, havuza tahsil
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ÜLKEMZDE YETEN ( P.vulgaris
ve P.coccineus) VE YEN GiREN
(P. lunatus ve P. acutifolius)
FASULYE TÜRLER
Seher Yldz MADAKBA

tipleri sra yada çardak-çadr eklinde
hazrlanm çubuklara 3.7 m trmanabilir. Çal
tipinde (bodur ya da yer fasulyesi) olanlarn
boyu ise 0.6 m’in altnda kalr. Yapraklar
görünü itibariyle 3 yaprakçk bir arada ve
her biri 5-12.7 cm uzunluundadr. Çiçekleri
sarms beyaz ve oldukça küçük olup 2.5 cm
den daha ksadr. Çeitlere göre baklalar 515.24 cm uzunluundadr. Baklalarnn
genilii 2.5 cm veya daha geni olabilir. Lima
fasulyesi olarak isimlendirilmi 100 den fazla
çeit vardr. Cornucopia da çal formunda 18
ve srk formunda 12 tanesi listelenmitir. ‘
Sevia’ ve ‘Florida Speckled Butter fasulyesi’
Florida üreticileri tarafndan üretilmektedir.
‘Butterpea’ tipleri daha küçüktür, ABD’nin
güneyinde bodur formda yetitirilmektedir.
Çal ve srk ‘Fordhook’ tiplerinin yetitiricilii
daha çok ticari olarak yaplmaktadr.‘ Baby
Lima’ çeidi ‘Fordhook’ çeidinin çal tipidir.

Meral ERGN

Ziraat Yük. Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Karadeniz Tarmsal AE Samsun
Fasulye insan beslenmesinde önemli
yeri olan bir sebzedir. Anavatan Amerika olan
fasulyenin ülkemizde iki türü bulunmaktadr.
Bunlar; P.vulgaris ve P.coccineus türleridir.
P.vulgaris, ülkemizde yetitirilen fasulyenin
hemen hemen tamamn oluturmaktadr.
Bugün bütün dünyada büyük ölçüde üretilen
bu iki türdür (Vural ve ark., 2000). Genelde
yemeklik
olarak
yetitirilen
4
tür
P.vulgaris
(common
bulunmaktadr.
fasulyesi), P.lunatus (lima fasulyesi veya
P.acutifolius (tepary
butter
fasulyesi),
fasulyesi),
P.coccineus
(runner-örtücü
fasulye)‘dir. KTAE tarafndan 2004 ylnda Ege
Tarmsal Aratrma Enstitüsü gen bankas
vastasyla Amarika Ulusal Germiplazmndan
P.lunatus ve P.acutifolius türleri getirtilip
gözlemler alnm ve tohum çoaltm
yaplmtr. Özellikle yüksek scaklklara
dayankl olan bu iki tür ilerde yaplacak olan
slah çalmalarnda kullanlacaktr. Ülkemizde
bulunan dier iki türden özellikle P.vulgaris,
Çaramba Ovasnda ve dier bölgelerimizde
geni miktarda yetitiricilii yaplmakta olup,
souklara dayankl olan P.coccineus türü ise
çok az miktarda yetitirilmektedir.

Bölgesi: Lima fasulyesinin orijini Orta
ve Güney Amerika’dr. Bu fasulye dünyann
her tarafnda subtropikal ve tropikal çevre
koullarnda scak iklimde yetitirilmektedir.
Kültürü: Fasulye familyasnn tüm
üyeleri, havadan gelen nitrojeni kendi
kendine fiske edebilme kabiliyetindedir. Lima
fasulyeleri de nitrojenli gübreye ihtiyaç
duymaz. Çünkü topraa ilave edilen nitrojen,
bitkide daha çok vegetatif büyümeyi tevik
edecek ve daha az bakla tutumuyla
sonuçlanacaktr.
Ik: Tam güneli günlerden holanr.
Nem: yi bir üretim için düzenli bir
sulama ister.
Zorluklar: Lima fasulyesi yllk olarak
yetitirilmektedir. Fakat bu fasulyeyi, yeil
fasulye ve örtücü fasulyelerden ayran en

P.lunatus ve P.acutifolius
Familyas: Fabaceae/Leguminosea
P.lunatus için
Genel
isimleri:
Butterbea, Lima fasulyesi, Seiva fasulyesi- P.
acutifolius için Tepary fasulyesi’dir.
P. acutifolius’un meyve ekli ve yaprak
ekli dnda genel özellikleri P. Lunatus’a çok
benzedii için P. lunatus türü açklanacaktr.
Belirleyici tanmlamalar P. acutifolius türü
içinde geçerlidir. Lima fasulyesi (Amerika’nn
güneyinde Butter fasulyesi olarak bilinir)
doada genel olarak yllk yetiir ve otsu yada
sarlc görüntüsündedir. Fakat tropiklerde
yllk olarak da yetitii görülmütür. Srk
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büyük özellik daha uzun ve daha scak bir
büyüme sezonu istemesidir. Srk tipleri ürün
alnncaya kadar 80-100 güne çal tipleri ise
65 gün veya biraz daha fazla güne ihtiyaç
duyar. Lima fasulyeleri kuzeyde souk
bölgelerde güçlükle yetitirilir. Çünkü ürünün
hasat edilebilmesi için sezon yeterince uzun
deildir. Dier taraftan scaklk 29.4oC
olduunda da bakla balamaz. Bitki,
çiçeklerinin ve baklalarnn balanmas
zayflayncaya kadar vegetatif büyür. lk
donlara kadar ürününü koruyabilir.

Fasulye tohumlar dolap da bir plastik kapta
da saklanabilir.
Kullanm: Taze veya kurumu olarak
lima fasulyeleri hasat edilebilir. Baklalar
henüz sarya döndüü zaman imeye
baladnda soyulmaya hazrdr. Taze lima
fasulyesi genelde kabuklu olarak kaynatlr,
daha sonra çorbalarda, yahnilerin ve
balklarn yanna garnitür olarak kullanlr.
Eskiden Amerika’nn güneybatsnda en favori
yemekler lima fasulyesi ve msrd. Lezzetli bir
çorba için kemikli jambonla birlikte
lima
fasulyesi
yava
yava
kaynatlarak
kullanlmaktadr. Ayn zamanda salatalarda
souk olarak da yenilmektedir. Japonya’da
fermente edilerek, Çin’de balkla birlikte
filizlenmi lima fasulyesi kullanlmaktadr.
Biraz soan ilave edilerek tereyada pimi
lima fasulyesi lapa yaplarak da yenilmektedir.
Lima fasulyesine Peruvian ynlarnda
yaplan kazlar sonucu rastlanm ve 8000
yllk olduu dorulanmtr. Phaseolus’un 20
türden daha fazlas insan besini olarak
kullanlmaktadr. En çok bilinen 4 türünden
baka yemeklik olarak kullanlan bir çok
baklagil de vardr. Daha çok egzotik iki tür,
Goa fasulyesi (Psophocarpus tetragonolobus)
ve Hyancinth fasulyesi (D. lablab) çok yüksek
oranda protein içerir.

Üretim: Lima fasulyesi tamamen don
tehlikesi geçtikten sonra toprak scakl en az
10oC olduu zaman dikilmelidir. Srk tipler 510 cm derinlie ve eer terbiye sistemi olarak
çardak kullanlacaksa 1.2 m sra aral ve 1020 cm sra üzerine ekilir. Çal tiplerde 0.6-0.9
m sra aralnda ekilebilir. Eer srk
fasulyeler için çardak terbiye sistemi deil de
çadr
eklinde
bir
terbiye
sistemi
uygulanacaksa sra aral 1.2 m veya daha
fazla olabilir. Çok fazla miktarda nektar
üreten lima fasulyesi kendine döllenir. Eer
farkl çeitler bir milden daha ksa mesafede
ise arlar vastasyla çeitler arasnda
melezleme olacaktr. Böceklere engel olmak
ve çiçekleri korumak için çiçekler kafes içine
alnp melezleme engellenebilir. Baklalar
kahverengi olduu zaman hasat edilir. Eer
baklalar yeni sarya dönmeye baladnda
hasat edersek de baklalar daha sonrada hzl
kuruyacaktr.
Fasulyelerde
bir
ekilde
hasattan sonra görülen böceklere engel
olmak ve onlar öldürmek için baklalar
kuruduktan
sonra
48
saat
dolapta
dondurulur. Kurumu olan fasulye tohumlar
souk, kuru ve karanlk yerde depolanrsa
birkaç yl yaama kabiliyetini koruyabilir.

Phaseolus vulgaris
Familyas: Fabaceae/ Leguminosea
Genel
isimleri:
Kuru
fasulye
(Common fasulyesi), yeil fasulye, Snap
fasulyesi, Kidney fasulyesi (böbrek tipi kuru
fasulye), French fasulyesi (bodur fasulye)’dir.
Phaseolus vulgaris Aztekler tarafndan
verilen isim, 2500 çeitten olumaktadr. Bu
çeitlerin bir ksm yararszdr. Bütün
fasulyelerin genelde sahip olduu gibi, üçlü
bileik ve iki yandan simetrik yapraklar,
gösterili çiçekler, uzun baklalar ve bakla
içerisinde genelde böbrek eklinde saylar 312 arasnda deien tohumlara sahiptir.
Bodur ve srk tipleri vardr. Srk tipler için 4-6
m uzunluunda destekler kullanlr. Çünkü
fasulyeler asmalar gibi sülüklere sahip
deildir. Fasulye çiçekleri pembe, krmz,
beyaz ve sar olabilir. Çiçek renkleri gibi bakla
renkleri de yeil, mor, sar yada bu renklerin
kombinasyonlar
olabilir.
Balmumu
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fasulyelere, renkleri bal arlarna benzedii
için bu isim verilmitir. Bu renk baklalar yeil
yapraklar arasnda görmek çok kolaydr. Ayn
durum mor renkli baklalar içinde geçerlidir.
Baklalarn içindeki tohumlarda gökkua
renginde olabilir. Fasulyeler yemeklik kullanm
ekillerine göre, özellikle yenildii gelime
devrelerine göre de adlandrlmaktadr.
Amerika’da önemli çeitler ‘Blue Lake’ ve
‘Kentucty Wonder’ çal tipleri umumiyetle
ticari amaç için konservelik olarak yetitirilir.
Bu çeitler ev bahçeciliinde popüler
çeitlerdir. ‘Romano’ ve ‘Spanish Meraldo’
çeitleri düz ve uzun baklalara sahip yeil
fasulyelerdir. Baz çeitler ise baklalarn
içindeki tohumlar itii zaman bunlara yurt
dnda hamile fasulye yada flüt fasulye bizde
boncuk
denilmektedir.
Tohumlar
kurutulmadan taze olarak tüketilir ve kabuklu
fasulye olarak isimlendirilir. ‘Jacob’s Cattle’ ve
‘Cranberry fasulyesi’ bu tip fasulyelere
girmektedir. Ülkemizde de srk olarak daha
çok Aye kadn tipi fasulyeler tercih
cm
uzunluunda
edilmektedir.
11-14
tohumlar biraz belirgin yeil renkte olan
fasulyeler daha çok alc bulmaktadr. Bodur
tipli fasulyelerde ise özellikle kapama
bahçelerde, bölgemizde daha çok Gina, Balkz
çeitleri tercih edilmektedir. Yurdumuzda bol
miktarda bulunan yabanc çeitlerin yannda
bizim de tescilli taze fasulye çeitlerimiz
bulunmaktadr. Özellikle Yalova’nn çeidi
‘Yalova-5’ üreticimize önerilebilir. Yolova’nn
dier çeitleri ise ‘Yalova-17’ ve ‘Karaaye’dir.
Eskiehir Tarmsal Aratrma Enstitüsü’nün de
‘Sazova’ ve ‘Sarsu‘ çeitleri bulunmaktadr.
Srk çeitler olarak Bat Akdeniz Tarmsal
Aratrma Enstitüsü’nün ‘Özaye ‘çeidi, Ege
Tarmsal Aratrma Enstitüsünün de ‘Zondra’
çeitleri
bölgemize
uygun
çeitlerdir.
Enstitümüzün de birkaç yl sonra bölgemize
uygun bodur ve srk taze fasulye çeitleri
tescil ettirilecektir. Amerika’da çok fazla
miktarda kullanlan kuru fasulyeler, kuru veya
çorba fasulyeler olarak isimlendirilmektedir.
Bilinen kuru fasulyeleri ise navy, pinto,
böbrek eklinde olan ve siyah turtle
fasulyelerdir. Siyah turtle fasulye çeidi parlak
veya nuna fasulyesi olarak adlandrlr. Bu
fasulye çeidi Amerika’nn Güneyinde Andlar
da çok yetitirilmektedir ve msr gibi
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piirilerek
tüketilmektedir.
Enstitümüz
tarafndan tescil edilmi olan kuru fasulye
çeitleri Akda ve Zülbiye verimli çeitlerdir.

Bölgesi:
Binlerce
yeil
fasulye
çeidinin Orta Amerika’da yabani bir atadan
meydana geldii bilinmektedir. Fasulyenin
5000 yl önceden var olduu yaplan kazlar
sonucu ortaya çkarlmtr. spanyollar
Amerika’y kefettii zaman, fasulye Western
Hemisphere’in her tarafnda önemli bir
yiyecekti. Bugün de fasulye dünyann her
tarafnda yetitirilen önemli bir besin
maddesidir.
Yeil fasulye yetitiricilii kolay olup
ziraata yeni balayanlar için mükemmel bir
sebzedir. Snap fasulyesinin baklalar dikimden
45-60 gün sonra toplanabilmektedir. Kuru
fasulyelerin toplanmas ise 90-150 günü
almaktadr. Srk fasulyeler çal fasulyelerden
daha geç olgunlar fakat daha uzun bir
peryot da üretilmektedir. Fasulyeler, dier
fasulye
türlerinde
olduu
gibi
kendi
kendilerine nitrojen yapabilirler ve ilave bir
gübreye ihtiyaç duymazlar. Aslnda çok fazla
gübre fasulye yapraklarnn arapsaçna
dönmesine neden olmaktadr. Bu da bakla
oluumunu azaltmaktadr.
Ik: Tam lanmaya ihtiyaç duyarlar.
Nem: Düzenli bir sulama ister. Toprak
çok kuru kalrsa baklarn içindeki fasulye
tohumlar geliemez ve baklay dolduramaz.
Zorluklar: Yeil fasulyeler donlara
kar çok duyarl yllk sebzelerdir. Fasulyeler
10oC’den daha düük toprak scaklnda
çimlenemez. Çok erken tohum ekimi hem
tohum zayiatna hem de zaman israfna
neden olmaktadr.
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Üretim: Bodur yeil fasulye çeitinde
tohum 3-5 cm derinlie, 10-20 cm sra
üzerine ve 50-60 cm sra arasna dikilir.
Sarlc srk çeitlerde ise çardaa, srklara,
bambuyla çadr eklinde yaplan terbiye
sistemlerine ihtiyaç vardr.
Kullanm: Fasulyeler yeil olarak
hasat edilerek daha çok çiçeklenmeye ve
bakla oluumuna tevik edilir. Bu devrede
taneleri
küçük
ve
yumuaktr.
Yeil
fasulyelerde sürekli bir hasadn salanmas
için baarl bir dikimle ie balamak gerekir.
Kabuklu fasulyelerde ise baklalar tamamen
kabarmaya balad zaman hasat yaplr.
Bakla
içindeki
fasulyeler
yumuaktr.
Piirilecei zaman kabuundan çkartlp, taze
tohumu tüketilir. Kuru fasulyelerde, baklalar
tamamen kuruyuncaya kadar beklenir.
Kahverengine dönmü olan kabuundan
çkartlarak kullanlr. Kuru fasulye kabuklu
fasulyelerden daha uzun zamanda pier ve
daha fazla gaz ihtiva eder.
Gelecekleri: Çounlukla yemeklik
olarak deerlendirilen önemli bir türdür.
Deeri her geçen gün besinsel olarak ve
dayankllk slah çalmalarnda önemli bir tür
olarak artmaktadr.

iyi bilinen çeitleri, krmz renkli çiçeklere
sahip olan ‘Burgundy’ ve siyah benekli
tohumlara sahip olan ‘Scarlet Runner’dr.
‘Black Runner’ youn koyu krmz çiçeklere ve
siyah tohumlara sahiptir.’Painted Lady’
standart krmz çiçeklere ve iç ksmda beyaz
kanatlara ve kaykça sahip bir çeittir.
‘White Ductch Runner’ ve ‘Case Knife’ beyaz
çiçeklere ve tohumlara sahiptir. ‘Butler’ ve
‘Polestar’ 30.5 cm uzunluunda baklalara
sahip olan yeni srk çeitlerdir. Sarlc
olamayan ‘Hamond’s Dwarf’ ve ‘Pickwick
Dwarf’ çeitleri sarlc olanlardan 2-3 hafta
daha erken olgunlaan çeitlerdir.

P.coccineus
Familyas: Fabaceae/ Leguminosea
Genel isimleri: Örtücü fasulye,
Scarlet runner fasulyesi, Dutch runner
fasulyesi, Case knife fasulyesi’dir.
Örtücü fasulyeler, gösterili çiçekleri,
yenilebilir baklalar ve tohumlaryla çok yllk
balar gibi uzarlar. Kaln stok köklere
sahiptirler. 0.3 m yüksee ya da daha
yükseklere çkabilirler. Yapraklar üçlü bileik
yaprak eklinde ve 10-12.7 cm uzunluktadr.
Çou örtücü çeitlerinin çiçekleri parlak
scarlet krmzsdr. Fasulye familyasnda
olduu gibi d ksmda birleik bir bayrak
yaprak, içeride iki tane kanatçk ve onlarn
içerisinde de ‘keel’ ad verilen omurga ya da
kaykçk bulunmaktadr. Çiçekleri aa yukar
2.5 cm uzunluundadr. 25cm uzunluunda
birkaç çiçek salkm kümelenmitir. Tek bir
çiçek sapnda 20 kadar çiçek olabilir.
Baklalarnn uzunluu 15-30cm ve baklalarnn
içindeki tohumlarnn uzunluu ise 2.5 cm’dir.
Her baklada 6-10 arasnda tohum vardr. En

Örtücü
fasulyeler
P.vulgaris’in
çeitlerine
benzemektedir.
Ama
yeil
fasulyeler örtücü fasulyelere nazaran daha
küçük çiçeklere ve çiçek kümelerine, daha
küçük baklalara ve tohumlara sahip olan yllk
bitkilerdir. Ayn zamanda örtücü fasulyelere
yukardan bakldnda yeil fasulyelerden
farkl ekilde srklara sarldklar görülür.
Örtücü fasulyelerin topraktan çklarnda
önce gövde daha donra ilk gerçek yapraklar
görülür. Kotiledonlar toprak altndadr. Dier
fasulyelerde önce toprak üstüne kotiledonlar
çkar sonra gerçek yapraklar oluur.
Bölgesi: Bu fasulye türüne Orta
Amerika’n yüksek dalk kesinlerinde doal
olarak rastlanmaktadr. 2000 yldan beri
doada bulunduu tahmin edilmektedir.
Halen Yabani akrabalarna Guatemala ve
Meksika’da rastlanmaktadr. Souk yerlerde,
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özellikle çam ve mee ormanlarnda gölgelik
vadilerde rahatça yetiebilen bir türdür.
Kültürü: Örtücü fasulyeler erkek ve
dii ksmlarn bulunduu mükemmel çiçeklere
sahiptir. Fakat stamen ve pistiller birbiriyle
temas da olduu halde bir böcek olmadan
kendini
dölleyemez.
Örtücü
fasulyenin
çiçekleri sinek kular, yabanars ve
balarlarna çok cazip gelir.
Ik: Biraz gölgeli tam güneli
günlerden holanr.
Nem:
Çiçeklenme
ve
bakla
döneminde bol suya ihtiyaç duyar.
Zorluklar: Tropiklerde herdemyeil
ve baz çeitleri ikinci büyüme sezonuna
kadar çiçeklenmez. Topran souk olmad
yerlerde örtücü fasulyeler yllktr ve yumru
kökleri ilkbaharda tekrar sürer. Hava
souduu zaman kökleri çkartlp ilkbaharda
tekrar dikilmek üzere nemli kumda ve serin
bir yerde depo edilir. Köklerinden çkm olan
sürgünler, tohumla yaplan ekimden daha
çabuk çiçek açarlar. Scarlat runner fasulyesi
scak bölgelerde yllk olarak yetiir ve tek bir
büyüme sezonunda çiçek açar.
Örtücü
fasulyeler çok iddetli soua toleransl
deildir ve scaklk 32oC’nin üzerine çktnda
meyve balayamaz.
Üretimi: Tohumla üretilir. 10-20 cm
sra üzeri ve 5-7.6 cm derinlie ekilir. Çardak,
srklara ve çite ihtiyaç duyar. Dier fasulye
türlerinde olduu gibi toprak scakl
kesinlikle 10oC’den aada olmamaldr.
Kullanm: Amerika’da bahçvanlar
sinekleri, kular ve kelebekleri cezbeden
beyaz, krmz ve alacal renkli gösterili
çiçekleri için örtücü fasulyeleri yetitirirler.
Çardak ya da kamelyalara sardrlr. Avrupada
ise
daha
çok
besin
amaçl
olarak
deerlendirilir. Olgunlamam baklalar yeil
fasulye olarak deerlendirilir. Baklalar yeil
fasulyelerden biraz daha kabadr. Piirilecei
zaman önce uzunlamasna dilimlenir. Çiçekleri
salatalarda kullanlr. Kabuklu baklalarnn
tohumlar yemek için uygundur. Fakat
fasulyelerinin tohumlar çok kuruduu zaman
unlu olabilir. Yemeklik olarak Amerika’nn
yerlileri dnda pek tüketilmez. Yerliler daha
çok niastal köklerini tercih ederler.
Yemeklik özelliinin yan sra süs
bitkisi olarak da kullanlr.
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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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LMZDE BÇERDÖVERLE HASAT SEZONU BALADI
limizde 133.000 ha hububat ekili alannn
yaklak olarak 65.000 ha’ biçerdöverle hasat
edilecek
olup,
450.000
ton
üretim
beklenmektedir. Hasat sezonu TEDGEM Genel
Müdürü Sayn Mehmet TAAN’n da katlmyla
açld. l Müdürü Sadullah KRENC, dane
kaybnn 2000’de 1,75 iken, 2004 hasat
sezonunda 1,38’e indiini, bunun daha azalmas
için çiftçi, kontrolörler ve operatörlere büyük
görevlerin dütüünü, operatörlerin dane kaybn
en aza indirmek için; olgunlamayan ürünleri
hasat etmemeleri, rutubetin çok olduu günlerde
hasat yapmamalar, sabah erken yada akam geç
saatlerde hasat yapmamalar, bir tarladan
dierine geçerken biçerdöver ayarlarn kontrol
etmeleri gerektiini söyleyerek, çiftçilerin de
belgesiz sürücülere hasat yaptrmamalarn
istemitir. l ve ilçelerde 11 ekipten kurulan 32
kontrolöründe tatil günlerinde de kontrole çkarak
hatal biçime izin vermemeleri konusunda
uyarlarda bulunmutur. Sayn Mehmet TAAN da
konumasnda Türkiye de 400.000 tonluk dane
kayb olduunu ve bunun da Türkiye ekonomisine
150 Milyon YTL zarara urattn, Samsun’da ise
dane kaybnn biraz daha aada olmasna
ramen (%1.38), 2 Milyon YTL olduunu ve
bunun daha aaya çekilmesi için kontrolörlerin
daha da gayretli çalmas gerektiini söyleyerek
ayn gün hasat sezonunu balatmtr.

2005 YILI SUN’ TOHUMLAMA KURSLARI DEVAM EDYOR
Hizmetiçi Eitim Program çerçevesinde l
Müdürlüümüzde, Veteriner Hekim ve Veteriner
Salk Teknisyenlerine yönelik, Srlarda RectoVaginal Yöntemle Sun’i Tohumlama Kursu,
youn ilgi nedeniyle dört ayr grup halinde
düzenlenmitir. Veteriner Hekimlere yönelik
kurslar, 23-27 Mays ve 30 Mays-3 Haziran
2005 tarihlerinde l Müdürlüümüzde yaplm
olup çevre il ve ilçelerden 50 Veteriner Hekim
katlmtr. 60 Veteriner Salk Teknisyeninin
katlaca kurslar ise iki ayr dönem halindeki
devam etmektedir. Uygulama ise Et EntegreMezbahane letmesi tesislerinde yaplmaktadr.
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SU ÜRÜNLER AB UYGULAMALARI LE LGL TOPLANTI YAPILDI
Su Ürünleri Kontrol Hizmetlerine likin AB
Uygulamalar ve Türkiye'deki Uygulamalarn
Deerlendirilmesi
Konulu
Toplant
l
Müdürlüümüzde yapld. Su ürünleri mevzuatnn
AB mevzuatna uyumlu hale getirilmesi için
10.01.2005 tarihinden itibaren balatlan ve 2 yl
süreyle
yürütülecek
olan
“Su
Ürünleri
Sektörünün-AB Müktesebatna (ACQUS) Yasal ve
Kurumsal Uyumu Projesi” gerei, “Su Ürünleri
Kontrol Hizmetlerine likin AB Uygulamalar ve
Türkiye’deki Uygulamalarn Deerlendirilmesi”
konusunda ilimizde toplant yapld. Bakanlmz,
2 yl sürecek olan uyum projesi sonucunda Su
Ürünleri Sektörünü her yönden Avrupa Birlii
Standartlarna uyumlu hale getirmeyi ve Avrupa
Birlii Müzakerelerinde Tarm Dosyasna Su
Ürünleri Sektörü ile Balamay amaçlamakta ve
çalmalarn bu yönde hzla devam ettirmektedir.
Yürütülmekte olan bu çalmalar kapsamnda, 31
Mays-2 Haziran 2005 tarihleri arasnda limizde
sektörün tüm taraflarnn davet edildii toplant
yapld. Bakanlmz temsilcileri, iki Alman ve bir
sveçli Avrupa Birlii uzmanlar ile Sinop,
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin
Tarm l Müdürlüklerinde görevli su ürünleri
kontrolörlerinin de katl toplantnn 31 Mays
2005 tarihinde yaplan bölümü DS Bölge
Müdürlüü Toplant Salonunda, 1 ve 2 Haziran
2005
tarihlerinde
yaplan
ksm
ise
l
Müdürlüümüz toplant salonunda gerçekletirildi.
Toplantnn tüm oturumlarna Su Ürünleri
Kooperatiflerinin Bakanlar, 31 Mays 2005 günü
saat 14.00-16.00 aras yaplan oturumuna ise,
ilimizdeki balkçlardan 200’e yakn ksm katld.
Bakanlmz Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüü
Su Ürünleri Daire Bakan Vahdettin KÜRÜM
bakanlnda yaplan toplantya; Sinop, Samsun,
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin Tarm l
Müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrolörleri
katld. Üç gün süren toplantda AB ülkelerinde
özellikle sveç ve Almanya’da uygulanan Su
Ürünleri Koruma ve Kontroller hakknda ayrntl
bilgi verildi. Samsun Limannda bulunan su
ürünleri kontrol teknesi de gezilerek uygulanan
koruma ve kontrol ilemlerinin nasl yapld
konusunda AB uzmanlarna bilgi aktarm yapld.
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BAFRA VE TERME LÇELERNDE MERA AÇILII
limiz Bafra lçesi Emenli ve Terme lçesi
Tapnar Köylerinde 2004–2008 yllar arasnda l
Müdürlüümüz tarafndan yürütülecek olan Mera
Islah
ve
Amenajman
Projelerinin
açl
yaplmtr. Projenin amac köydeki bitki
vejetasyonu, doal kaynaklarn korunmasn ve
gelitirilmesini salayarak, meralardaki ot verimi
ile tarla arazileri içindeki yem bitkileri alan ve
üretimini artrmak suretiyle devamllk arz eden
maksimum hayvansal ürünler elde etmektir.
Bafra lçesi Emenli Köyü Mera Islah ve
Amenajman Projesinin maliyeti 33.250.000.000
TL olup, finansman Mera Özel Ödenei ve Köy
katksdr. Proje toplam 1114 da alanda
yürütülmekte, slah çalmalar tamamlandnda
otlatma kapasitesi dekara 500 kg’dan 1500 kg
yeil ota çkartlacaktr. Mera Islah ve amenajman
projesi çalmalar kapsamnda mera parseli
üzerinde
münavebeli
otlatma
sistemi
uygulanacaktr. Proje kapsamnda 2004 ylnda
yaplan toprak tahlili dorultusunda dekara 24 kg
olmak üzere toplam 27 ton Amonyum Sülfat
(%21’lik) atlmtr. 2005 yl içerisinde proje
kapsamnda suluk ve gölgelik tesisi yaplmtr. Su
çkarma ilemi tamamlanma aamasndadr. Proje
kapsamnda önümüzdeki yllar itibariyle gübre
takviyesi yaplacaktr. Terme lçesi Tapnar Köyü
Mera Islah ve Amenajman Projesinin maliyeti
15.973.000.000 TL olup, finansman Mera Özel
Ödenei ve Köy katksdr. Proje 272 da alanda
yürütülmektedir.
Mera
Islah
çalmalar
tamamlandnda otlatma kapasitesi 500 kg’dan
1500 kg yeil ota ulaacaktr. Mera Islah ve
Amenajman projesi çalmalar kapsamnda mera
parseli üzerinde münavebeli otlatma sistemi
uygulanacaktr. 2004 yl içerisinde yaplan toprak
tahlil raporlar dorultusunda dekara 24 kg olmak
üzere toplam 6,5 ton Amonyum Sülfat (%21’lik)
atlmtr. 2005 yl içerisinde proje kapsamnda
su çkartma, suluk yapm ve gölgelik tesisi
yaplmtr. Proje kapsamnda önümüzdeki yllar
itibariyle gübre takviyesi yaplacaktr. l Mera
Komisyonu Bakanlnn belirledii otlatma
tarihlerine uyulmas için gerekli olan yem bitkileri
ekililerine destek verilmekte olup silajlk msr ve
fi tohumlar projeden karlanmaktadr.
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9. LADK AKDA YAYLA ENLKLER BUZAI YARIMASI
9.
Ladik
Akda
Yayla
enlikleri
kapsamnda lçe Tarm Müdürlüü tarafndan
tertiplenen sun’i tohumlama sonucu doan 0-6
aylk Simental, Montofon, Holstein rklarn
kapsayan buza yarmasna toplam 106 buza
katld. Her rktan ilk üç dereceye giren 9, be
adet buzaya da mansiyon olmak üzere toplam
14 buza sahibine çeitli ödüller verildi.
Program, Samsun Milletvekili Mustafa DEMR,
Tarm l Müdür Vekili Kadir SPRL, Kaymakam,
Belediye Bakan ve l Genel meclisi üyelerinin
katlmyla gerçekleti.
Yarmada Montofon dalnda ilk üç
dereceye giren çiftçiler; 1. Mehmet VAROL
Balam köyü 2. Veyis ÇAY Kranboaz köyü 3.
Adil KARABACAK Bolat köyü
Simental dalnda ilk üç dereceye giren
çiftçiler; 1. Cevat KARA Çadrkaya köyü 2.
Mehmet GÜRAKAN Merkez 3. Ahmet TOKER
Ahmetsaray köyü
Holstein dalnda ilk üç dereceye giren
çiftçiler; 1. Mustafa ÖZEREN Acakaya köyü 2.
Özgür BERÇNL Balam köyü 3. Cafer
ÖZEREN Acakaya köyü
Mansiyon dalnda ödül alan çiftçiler; 1Aslan DEMR hl köyü 2- Mehmet ÖZEL
Büyükkzolu köyü 3- Bekir URFALIO LU
Hamamaya köyü 4- Gülay ÖZEREN Acakaya
köyü 5- Mürsel SANCI Büyükkzolu köyü.

E-ISLAH VER TABANI ETM ÇALIMASI YAPILDI
Bakanlmz
ve
Damzlk
Sr
Yetitiricileri Merkez Birliinin ortaklaa
yürüttükleri “Soykütüü ve Önsoykütüü
Projeleri”nin, limizdeki faaliyetleri ile ilgili
olarak; projelerin veri tabann oluturan
internet üzerinden çalacak e-slah veri taban
bilgisayar programnn ve faaliyetlerin eitimi
amacyla, 14 Haziran 2005 tarihinde, l
Müdürlüümüz Toplant Salonunda bir eitim
çalmas yaplmtr. Ziraat Yüksek Mühendisi
Dr. Hayrettin ÇAYIRO LU’nun verdii eitim
çalmasna, ilçe müdürlüklerinde görevli
veteriner
hekimler
ile
veri
giriinde
görevlendirilecek olan personel katlmtr.
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BAFRA, AYVACIK VE VEZRKÖPRÜ’DE (BAV) TOPLANTISI DÜZENLEND
Yem bitkileri yetitiricilii hususunda
Samsun çiftçisine daha verimli hizmetler
sunabilmek amacyla Tarm l ve lçe
Müdürlüklerimizde görevli personelin konu
hakknda daha fazla bilgi ile donatlmas,
karlalan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili
olarak Bafra, Ayvack ve Vezirköprü ilçelerinde
düzenlenen
“Bilgi
Al
Verii”
(BAV)
toplantsnda yem bitkileri ile ilgili olarak
ilçelerimizdeki yem bitkileri ekili alanlar,
desteklemeler, ekili alanlarn artrmann yollar
ile karlalan sorunlar ve çözüm önerileri
ortaya konulmutur.

SORUMLU YÖNETCLK USTA ETM KURSU
5179 Sayl Kanun, Gda ve Gda ile
Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten 
Yerlerinin Çalma zni ve Gda Sicili ve Üretim
zni lemleri ile Sorumlu Yönetici stihdam
Hakknda Yönetmelik, Piyasa Gözetimi, Kontrolü
ve Denetimi ile yeri Sorumluluklarna Dair
Yönetmelik,
Pastaclk
Ürünleri
Üretim
Teknolojisi
vb.
konularda
Tarm
l
Müdürlüümüz toplant salonunda 25.07.2005 29.07.2005 tarihleri arasnda be gün sürecek
"Sorumlu Yöneticilik Usta Eitimi" kursu
verilmeye balanmtr.

TEKKEKÖY'DE SAANEN KEÇLER DAITILDI
Tekkeköy Kaymakaml, Tarm lçe
Müdürlüü
ve
Sosyal
Yardmlama
ve
Dayanma Vakfnca Saanen (7 dii-1 erkek)
keçileri datm yaplmtr. Bir yandaki Salr
durumda Saanen Keçileri Çrakman, Köprüba,
Yukarçinik, Bakacak, Çnaralan, Karlar köyleri
ile Merkez Cumhuriyet mahallesinde toplam 7
kiiye verilmitir. Proje kapsamnda gelen
keçilerin tanesi 348 YTL 45 YKr’den toplam
19.513 YTL 20 YKr’ye mal olmutur. 1 yl
ödemesiz sözleme tarihinden itibaren 3 ylda 3
eit taksit halinde ödemesi gerçekletirilecek
olup 1 yl sigortaldr.
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SALIPAZARINDAN ÖRNEK BR ÇFTÇ : OSMAN YAVUZEL
Samsun tarmnda yeni uygulamalarn
yerlemesi
ve
sürekliliinin
salanmas
bakmndan yaplan uygulamalar yannda önder
çiftçilerin de bulunmas önemli bir etkendir.
Salpazar ilçesinde çiftçilik yapan Osman
YAVUZEL de bu çiftçilerimizden biri. 45 derece
eimli arazisindeki damla sulama sistemi ve
malç uygulamas ile çilek yetitiricilii yaparak
ilçesinde örnek olmaktadr. Uzun yllar önce
çilek yetitiriciliinin yapld ancak zamanla
terk edildii bir ilçede tekrar bu sektörün
canlanmasna öncülük etmektedir. YAVUZEL,
2003 ylndaki Salpazar Çilek Festivalinde de
birinci olarak bu sahadaki öncülüünü de tescil
ettirmi durumdadr.

VEZRKÖPRÜ LÇEMZDE DÜVE DAITIMI GERCEKLETRLD
Vezirköprü S.S Kucular ve Koval
Tarmsal Kalknma Kooperatifinin uygulamakta
olduu Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi
kapsamnda Ortaklar Mülkiyetinde 106 ba ( 53
ailex2 ba/aile) süt srcl projesi kapsamnda
gelen 106 adet pasaport belgeli Montofon rk
damzlk gebe düve datm gerçekletirilmitir.
Törene Samsun Milletvekili Suat KILIÇ
katlmtr. Bu projede kullanlan kredi
460.000,00 YTL olup ilk 2 (iki) yl ödemesiz
devredir. Ortaklar 3,4 ve 5. yllarda ana paray
faizsiz olarak 3 (üç) eit taksitte ödeyeceklerdir.

AKSA RKET YETKLLERNDEN L MÜDÜRÜMÜZE ZYARET
Gelemen Tarm letmesini kiralayan AKSA
irketi yetkilileri l Müdürümüzü ziyaret ettiler.
AKSA yetkilileri, bitkisel ve hayvansal üretim
yapan bu çiftliin tarmsal sanayinin gelimesine
önderlik etmesi yannda Samsun iline olacak
faydalarndan bahsetmilerdir. l Müdürümüz de
“Samsun için yaplacak her türlü faaliyete açk
olduunu, her konuda destek olacan” belirtti.
limizde tarmn gelimesine paralel olarak
tarmsal sanayinin gelitirilmesi
yönünde
gayretleri olduunu ve bunun için de var
güçleriyle çaltklarn kaydetmitir.
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KIRIM KONGO KANAMALI ATE LE MÜCADELE
Samsun ve civar illerde sonu ölümle biten
vakalarn ortaya çkmas sonucunda önem
kazanmaya balayan Krm Kongo Kanamal
Atei Hastal konusunda l Müdürlüümüz
çkarmakta olduu konuyla alakal kitapçk
yannda bir toplant düzenleyerek Veteriner
Hekimler bata olmak üzere sektör temsilcilerini
bilinçlendirmektedir. Bu konuda yazl basnda
çkan olaylar yannda bu hastaln yaylmasnn
önlenmesi için alnmakta olan önlemler
hakknda bilgi verilerek yaplacak mücadelede
etkin bir birlikteliin salanmas amaçlanmtr.

18. TAYEK TOPLANTISI
lçelerde
düzenlenen
BAV
toplantlarndan elde edilen sonuçlar yannda
ÇEY ubelerinin faaliyetlerinin deerlendirildii
TAYEK toplantsnn 18 incisi ilimizde yapld.
Koordinatörlüünü KTAE Müdürlüünün yapm
olduu toplantda Amasya, Tokat, Kastamonu,
Sinop ve Samsun illeri ÇEY ubelerinin geçen 4
aylk dönemde yapmakta olduu çalmalar
yannda, Üzümsü Meyve Yetitiricilii ve
Samsun tarm l Müdürlüü ARGE Biriminin
faaliyetleri hakknda da birer seminer verilmitir.

KTAE KANOLA TARLA GÜNÜ
Ülkemizde
kolza
yetitiriciliini
yaygnlatrmak ve sorunlarn çözmek amacyla
çalmalar yapa KTAE’de kanola tarla günü
düzenlendi. Tarla gününde bilgi veren ahin
GZLENC “Karadeniz Tarmsal Aratrma
Enstitüsü 1996 ylnda balayan ve halen devam
eden çalmalarn neticesinde kolza konusunda
Türkiye genelinde en kapsaml bilgi birikimine
sahip enstitü konumuna gelmitir. Bu sebeple
Türkiye kolza çalmalarnn koordinatörlüü
Karadeniz TAE’ne verilmitir. Enstitü tarafndan
2004 yl içerisinde ‘Ülkesel Kolza Entegre Ürün
Yönetimi’ ön proje teklifi hazrlanarak kolza
çalmalar tek proje altnda toplanmtr” dedi.
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GIDA KONTROLÖRLÜÜ KURSU GERÇEKLETRLD
Gda kontrol ve denetimi hizmetlerinin
Bakanlmza devredilmesi ile bu kontrollerin
nasl yaplabileceiyle ilgili l Müdürlüümüz
Kontrol ube Müdürlüünde
görevli Ziraat
Mühendisleri Mebrure ERENER, Namk BECER,
Hatice GEÇER ve Mustafa KOCAMAN ve l
Kontrol Laboratuar efi Erdem KILIÇ ve Biyolog
Hikmet DO AN tarafndan Samsun ve çevre
illerden gelen teknik personele “5179 Sayl
Kanun”. “Türk Gda Kodeksi Yönetmelii”,
“Yurtiçi Gda Kontrol Talimat” Piyasa Gözetimi
ve Denetimi” gibi konularda 6 gün süreli bir dizi
eitimler verildi.

AB LE ORTAK TARIM POLTKASI VE PROJE HAZIRLANMASI
Tarm l ve lçe Müdürlüklerimizde çalan
teknik personele yönelik Samsun Gazi Müzesi
toplant salonunda Avrupa Birlii (AB) ile Ortak
Tarm Politikalar” konulu konferans düzenlemi
olup,. Konferansa konumac olarak Tarm
Orman Çalanlar Birlii Sendikas (TOÇ-BR
SEN) Genel Bakan Günay KAYA katlmtr.
Konferansn hemen ardndan Yerel Kalknma
Hibe Program
çerçevesinde AB formatna
uygun proje hazrlama eitim semineri
düzenlenmitir. Seminerde sunulan eitimi
Samsun
l
Planlama
ve
Koordinasyon
Müdürlüü’nde uzman olarak görev yapan Eyüp
Elmas vermitir.

FINDIK REKOLTE TAHMN TOPLANTISI
l Müdürlüümüz toplant salonunda l ve
lçe Müdürlüklerinde görevli teknik personel ve
ilgili kurulu temsilcilerinin de katlm ile
düzenlenen toplantda, il genelinde bu yl
gerçekletirilmesi beklenen tahmini rekolteyle
ilgili
veriler
deerlendirildi.
Yaplan
deerlendirme sonucunda yaklak 877.164
dekar alanda fndk üretimi yaplan Samsun’da
bu ylki tahmini rekolte 65034 ton olarak
belirlendi
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ÇANAKÇI VE BLMECE KÖYLER KOYUNLARINI ALDI
limiz Merkez lçe Çanakç ve Bilmece
Köylerinde, l Müdürlüü ile SYDV ibirliinde
“Çanakç ve Bilmece Köyleri Koyunculuk Projesi”
uygulamaya konulmu olup, her iki köyde 10
aileye 9’ar ba koyun ve birer ba koç olmak
üzere toplam 100 ba Karayaka rk koyun hak
sahiplerine teslim edilmitir. Proje, yoksullukla
mücadele programnn bir parças olarak, sosyal
güvencesiz vatandalarmzn hayat standardn
yükseltmeye yönelik bir balangç olarak
deerlendirilmektedir.
SYDTF
tarafndan
salanan faizsiz kredi destei ile çiftçilerimiz, ilk
yl ödemesiz, toplam 4 yllk bir geri ödeme plan
ile ödemeler yaplacaktr.

EFTAL ÜRETCLER TARIMSAL BRL GENEL KURULU
Samsun Merkez lçe eftali Üreticileri
Tarmsal Birlii I. Olaan Genel Kurul Toplants
Tarm l Müdürlüü toplant salonunda yapld.
Yönetim Kurulu Bakanlna Kzlolak Köyü
Muhtar Mustafa YILDIZ seçildi.Bakan Yldz
yapt
konumada;
eftali
üreticilerinin
sorunlarnn kurulan birlik aracl ile zaman
içerisinde çözüme kavuturulacan, ancak
5200 sayl Üretici Birlikleri Kanununa ilerlik
kazandrmak
için
Bakanlkça
ilgili
yönetmeliklerin bir an önce çkartlmas
gerektiini söyledi.

HACINAPL VE BAKONAK KÖYÜNDE GEBE DÜVE DAITIMI
l Müdürlüü ile SYDV ibirliinde, 23
aileye 1’er ba olmak üzere toplam 23 ba
holstein rk gebe düve, düük verimli yerli
rklara sahip olan Hacnaipli ve Bakonak köyü
çiftçileri, Holstein rk hayvanlara youn ilgi
göstermilerdir. SYDV Tevik Fonu tarafndan,
faizsiz olarak salanan kredi destei ile
çiftçilerimiz, ilk yl ödemesiz, toplam 4 yllk bir
planla ödemelerini tamamlayacaklardr. Kültür
rk gebe düve datm, yoksullukla mücadele
programnn parças olarak, sosyal güvencesiz
vatandalarn hayat standardn yükseltmeye
yönelik balangç olarak deerlendirilmektedir.
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BAFRA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
3. Bafra Tarm ve Hayvanclk Fuar 8 Austos
2005 günü açld. Bafra Tarm ve Hayvanclk
Fuar 8 Austos 2005 Pazartesi günü açld.
Açla Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA,
Bakanlmz Tekilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürü Mehmet Taan Samsun Tarm l
Müdürü Sadullah KRENC, Bafra Kaymakam ve
dier yetkililer katld. Fuarda çeitli tarm
kurulular stand açtlar. Bu yl katlmc
kurulular açsndan fuarn zengin bir içerie
sahip olduu gözlendi. 13 Austos 2005
Cumartesi kapanacak fuarda 12 Austos Cuma
günüde karpuz-kavun ve buza tevik
yarmalar yaplmtr.

BAFAY GENEL MÜDÜRÜ, L MÜDÜRÜMÜZÜ ZYARET ETT
Tarm Kredi Kooperatifi kuruluu olup
Bafra’ da kurulu bulunan BAFAY Ya, Un Gda
Tarm ve makineleri Gübre Sanayi Ticaret A..
Genel Müdürü Çelebi ULUER, 19 Austos 2005
tarihinde Tarm l Müdürü Sadullah KRENC’ yi
ziyaret etmitir. Ziyarette ULUER Kanola,
ayçiçei, soya bata olmak üzere yalk
bitkilerin ilimizdeki ekili alanlar ile birlikte,
birim alandan alnan ürünlerin artrlmas
amacyla
l
Müdürlüünün
desteklerini
beklediklerini belirterek, Ülkemiz ya açnn
kapatlmasnda önemli yer tutan bu ürünlerin
çiftçilerimiz tarafndan ekililerinin artrlmas için
Bakanln bu ürünleri eken çiftçilere olan
desteinin artrlmas gerektiini belirtmitir.
Tarm l Müdürü Sadullah KRENC ise
temel hedeflerinin yalk bitkilerin limizdeki
gerek ekili alanlarn ve gerekse birim alandan
alnan ürün miktarlarn artrmak için her türlü
destei vermekte olduunu ve bu destein
artarak devam edeceini, ülkemizdeki artan
nüfusun beslenmesinde yaa olan ihtiyaç
bitkisel kökenli kaynaklarn gelitirilmesiyle
mümkün olacaktr ve bu sayede ülkemiz da
baml olmaktan çkarlarak hem ülke
ekonomisine katk salayacak hem de ülkemizin
ya sorunu halledilmi olacan belirtmitir.
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Mide bulantsn keser. Hamilelerin
yemeklerden tiksinmesini engeller. Barsak
gazlarn giderir (yemeklerden sonraki),
hazmszl
giderir.
Sindirimi
uyarr.
Susuzluu ve zehrin zararn giderir.
Bebeklerin karn ars, hazm bozukluu, gaz
ve uykusuzluk problemlerine kar eskiden
beri kullanlr.
1 kahve ka anason tohumu 2 su
barda suda halanr, süzülür. Acms olduu
için biraz eker ilave edilerek birer kahve
ka ve çok lk olarak bu sudan günde 3-4
kez içilir. Ya da bebekler için; bir çay ka
tohumdan bir bardak suyla çay hazrlanr.
Yemeklerden önce veya süte katlarak birkaç
çay ka verilir.
Akcierin,
dalan,
mesanenin,
böbreklerin, rahmin tkank damarlarn açar.
Yemeklerden sonra 1'er çorba ka yutulur
veya kaynatlr birer bardak suyu içilir.
Kadnlarn sütünü artrr, ayba kanamalarn
söktürür, itah açcdr, beyin yorgunluunu
giderir, sinir sistemine etki eder uyku verir.
drar söktürücü etkisi vardr. Migren arlarn
dindirir. Hçkr giderir. Romatizmaya iyi
gelir. Enfeksiyonlara kar koyma gücünü
artrr. Kaynar suya atlan bir miktar anason
vücut arlarn dindirir. Sürme yaplp göze
çekilince gözdeki perdeyi alr. Ba ars ve
ba dönmesine tütsüsü yaplrsa iyi gelir.
Gösü yumuatr, astm, nefes darl,
bronit, öksürüe iyi gelir, kaynatlarak içilir.
Kan dolamn düzenler. Kalp çarpnts
rahatszlnda etkili olduu belirtiliyor. Kan
yapar. Az kokusunu giderir. Vazelinle
vücuda sürülürse vücut bitlerini öldürür. Mide
ekimeleriyle, fazla alnan alkolden sonra ; bir
çay ka karbonata, kan ancak ucunda
kalacak kadar anason unu katlr. Bir bardak
suda kartrlarak içilirse, hastay rahatlatr.

ANASON

(Pimpinella anisum L.)

Anason 30-50 cm yükselebilen tek yllk
otsu bir bitkidir. Kök ince, oldukça ksa i
eklindedir. Sap yuvarlams olup, az veya
çok tüylüdür. Bitki toprak üstünün son üçte
birinde dallanmakta ve bu dallarn ucunda
emsiye tipinde seyrek tipli çiçek kümeleri
bulunmaktadr. Bir çiçek kümesi 8-15 adet
nms dalcktan olumaktadr. Çiçeklerin
muhafaza yapraklar ya yoktur veya tek
yaprakldr. Küçük muhafaza yapraklar ise
iplik eklindedir. Taç yapraklar ise 5 adet
olup, beyaz renklidir. Meyve sk veya ksa
tüylü olup, yanlardan hafif bask armut
eklinde iki parçadan oluur.
Anason scak, orta nemlilikte iklimden
holanr. Özellikle Ege, Marmara ve Güney
Anadolu bölgeleri iklim yönünden uygun
yörelerdir. Souk, ar ve nemli topraklar
anason tarmna uygun deildir.
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Atatürk Çiçei

toprak, 2 ksm yanm ahr gübresi, 3 ksm
kum ve 2 ksm perlitin karmyla elde edilen
harç da kullanlabilir.

Euphorbia pulcherrima

Üretim Teknii
Üretimi çelik ile yaplr. Çelikleri genç
sürgünlerden 7,5-10 cm. uzunluunda olmak
üzere tepe çelii tarznda ve Nisan - Mays
aylarnda alnr. Ancak bu çeliklerden yetien
bitkiler yl sonunda 15-20 cm. uzunlukta
olurlar. Eer daha bodur bitkiler isteniyorsa
çelikler Austos aynda alnmaldr. Alnan
çelikler, özsuyun akmamas için odun kömürü
tozuna batrlarak, hacim olarak eit
miktarlarda turba ve kum karmna dikilirler.
Ortam scakl 18-21 derece olmaldr.
Bakm Önlemleri
Saks Deitirme: Her yl Nisan
aynda yaplr.
Gübreleme: Haziran - Ekim aylar aras
haftada bir kez 1-2 g/l kompoze gübre verilir.
Sulama: Haziran'dan Eylül'e dein
sürgün verme esnasnda lk su ile bolca
sulanmal, scak havalarda yapraklarna su
püskürtülmelidir.
Çiçeklenme
süresince
(Aralk-Ocak aylar) verilen su miktar
azaltlmaldr. Çiçekli halde iken bitkiye çok su
verilirse yapraklarnn döküldüü görülür.
Dinlenme dönemi olan Ocak ortasnda Nisan
ortasna kadar ise ya çok az su verilmeli veya
topra tümüyle tutulmaldr.
Budama: Yal bitkiler çiçeklenmesi
bittikten sonra Nisan aynda topraktan
itibaren 10-15 cm kalacak ekilde kesilmelidir.
Hastalk ve Zararllar: Önemli
hastalklar Kloroz, Yaprak Dökülmesi, Kök
Kanseri ve Kuruni Küf; zararllar ise Krmz
Örümcek ve Unlu Bitleridir.

Vatan Meksika olan Atatürk Çiçei,
yapraklar uzun sapl, büyük, sivri uçlu,
kenarlar düz veya loplu; çiçekleri çok küçük
sar renkli ve gösterisizdir.
Yetime stekleri
Scaklk: Asl çiçeklenme döneminden
önce 15-20 derece, çiçeklenme döneminde
13-16 derece, çiçeklenme döneminden sonra
10-12 dereceye gereksinme gösterir. Çiçekli
iken 13 derecenin altna dümemelidir.
Orantl Nem: Yüksek orantl nem
(%70-75) ister.
Ik: Yazn aydnlk yar gölge yerleri
sever. Yapraklarn renklenmesi için Eylül'den
itibaren youn k ister.Kn çiçeklenme
döneminde
çok
aydnlk
yerlerde
bulundurulmaldr. Bitki dorudan güne
ndan korunmaldr.
Saks Harc: Hacim olarak 3 ksm
turba, 3 ksm yaprak çürüntüsü, 2 ksm tnl
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YÜCE STANBUL
Bir sabah vakti
Olsam da senden uzak.
stanbul,
Ne güzel senle uyanmak.
Baz insanlarm benzetip, baz insanlarna
Hasret gidermek.
Selamlamak gyabnda , baz insanlarnla
Ne güzel...

yazgnn böylesi
sen geçerken evimin önünden
lanet okuyorum yanndan geçip de
sana bakanlara
elimi uzatp dokunmak istiyorken gölgene
üzerine basan insanlar vurasm geliyor
üzerinde yürüdüün kaldrm talar inlerken
ayann altnda
ben her zerremle ayann altnda
ezilmek istiyorum
ve sen her sabah yürürken
hzl admlarla iine
ben isyan ediyorum
tekerlekli sandalyemdeki yazgma…

Ne Yeditepe’nde kaldm,
Ne Sulukule’nde aklm.
Kar kar kaldrmlarnda
Kaybolsam akamlarnda
Kalabalk caddelerin,kl maazalarnda
Kaliteli insanlarn azndan
Kaliteli arkdr;
Ahenk var gürültünde.
Bahariye’de bahar
Tellibaba’da umutlar
Bir yeil huu içinde…
Kolkola gezer,
Ucuz arapla demlenir aklar sende.
Kaybolsam gündüzünde
Kaybolsam gecende
Canm stanbul...

ismail korkmaz

SEBEB SENSN

Çarl askerler Moda sahilinde
Hafta sonu yosma peinde
Srtm deniz rüzgarlarna dayam
Kadköy’ de otobüs beklermiim
stanbul,
Ben seni kimlere brakmm!

Kanayan barma u zalim gurbet
Yarsa bugün elbet sebebi sensin.
Sana açk kollarm dert hasret
Sarsa bugün elbet sebebi sensin.
Krlarda çiçekler göllerde kuu
Gönlümün severken buydu duyduu
Gözlerimde bitmek bilmez bir buu
Varsa bugün elbet sebebi sensin.
Kolay m bir ak anszn ykmak
Uyar m Mecnun’a Leyla’dan bkmak
Kanayan bir kalple sokaa çkmak
Ar’sa bugün elbet sebebi sensin
Gülen yüzüm sevda türküm meleim
Yaradan’dan sendin bir tek dileim
Eller cvldarken sensiz yüreim
Karsa bugün elbet sebebi sensin.
Sen varken özlemi bilmezdi kalem
Gözlerden gönülden uzakt elem
Bir buse anna demeyen alem
Darsa bugün elbet sebebi sensin.

Buralardan uzaklna yandm.
Bir vapurun yan tarafna
Sana susadm.
Eminönü’nde bele havana
Ucuz balk ekmein,fazla kaçm tuzuna
Yetmiikibuçuk el demi,bi’parça soann
Ac kokusuna.
Umutlar yatrdm sana!
Umutlar; yarnlara.
Bir beni sdramayp koca barna
Koparp atarcasna
Bir otobüsün bilmem kaç numaral koltuunda
stanbul, elveda...
Bir sabah vakti
Ne güzel senle uyanmak.
Ve bir gece vakti gözlerimi kapamak koynunda
Ne mutluluktur,hayata
Affet beni
Hasret kaldm,
Takl kaldm sana.
Affet beni
iir yazdm sana,
Yüce stanbul...
ALHAM/1999

Adnan ÖZBULUT
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PÜF NOKTALARI

KÖY ÇORBASI

Patates püresini yaparken daha lezzetli
olmasn istiyorsanz,içine süt de katabilirsiniz.
Ama ne kadar süt atacanz
kestiremiyorsanz, süt yerine süt tozu
kullanabilirsiniz. Böylece hem patates
püresinin kvamn rahatça tutturabilirsiniz,
hem de lezzetine lezzet katm olursunuz.
Tart hamurunu kartrrken topaklanmasn
önlemek için içine bir yumurta sars ilave
edin. yice yourarak yumurtay hamura
yedirin.Böylelikle tart hamurunun
topaklanmasn önlemi olursunuz.
Yumurtann sarsn akndan ayrmann kolay
yolu, yumurtay bir huni içine krmaktr.
Yumurtann beyaz huninin içinden geçerek
altna tutacan kaba akacaktr.Dikkat
edilmesi gereken nokta ise yumurtann taze
olmasdr. Bayat yumurta olmas durumunda
sars patlayabilir.

Malzemeleri
1 çay barda yeil mercimek
1 su barda erite
1 adet soan
1 çorba ka salça
125 g margarin
6 su barda su
1 çorba ka kuru nane
tuz, krmzbiber

Buzdolabnza sinen ve bir süre sonra
kötüleen kokulardan kurtulmann çaresi;
küçük bir kaba bir miktar süt koyup az açk
ekilde dolapta bulundurmaktr. Göreceksiniz
süt bir süre sonra bütün kötü kokular
emmeye balayacaktr.

Hazrlan
Ön hazrlk olarak yeil mercimei ykayp, 2
saat suda bekletin. Daha sonra halayp
suyunu süzün. Geni bir tencerede margarini
eritin. çine küçük küçük doranm soan
atp salçayla kavurun, suyu ve önceden
haladnz mercimei ilave edin. Çorbay 15
dakika kadar kaynattktan sonra eriteyi ve
tuzu koyun. Eriteler yumuayncaya kadar
piirin ve ocaktan aln. Üzerine kuru naneyi
ve krmzbiberi de ilave ederek servis yapn.
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Hazr çorbalar hazrlarken içlerine biraz soan
dorayp, ince kylm nane veya maydanoz
ilave edebilirsiniz. Böylece çorbanzn hem
görünümü hem de lezzeti deiecektir. Öte
yandan hazr çorbalarn ya oran düüktür.
Eer ya ilavesi yapmak istiyorsanz,
çorbanza, ocaktan indirmeye yakn kzgn ya
gezdirin.

Erken kalkan yol alr.
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gülmece
Abdurrahman GÜNER

Tütün Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

ATEBÖCEKLER
Temel ve Dursun bir inaatta bekçilik
yaparlar. Yaz scandan ve sineklerden
bunalan Temel, Dursun'a: "Ula Dursun, gir u
yorgann altna da u sineklerden kurtulalm"
der ve yorgann altna girerler, orada uyur
kalrlar.
Gece olur ve sinekler gider, yerlerine
ate böcekleri gelir, o srada uyanan Temel
yorgann altndan bakar ve ate böceklerini
görünce kafasn hemen yorgann altna
sokar. Dursun, Temel'e sorar:
"Ula Temel, ne oldu?". Temel cevap
verir: "Sorma ya Dursun, darda sinekler
ellerine el feneri alm bizleri aryorlar".

BÜYÜK GERÇEKLER!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

YOL ÇZGS
Temel Karayollar Müdürlüünde ie
alnm. Görevi ise yollardaki çizgileri
çekmektir. Temel'e bir kutu boya ve frça
verilir ve Temel çizgileri çekmeye balar.
Bir gün amiri gelir ve çizelgeye bakar;
-"1. gün 500 metre, 2. gün 300 metre,
3. gün 150 metre, 4. Gün 100 metre.."
-"Temel,
her
gün
gittikçe
tembelleiyorsun galiba?"
Temel cevap verir:
-"Aksine amirum daha çok çalisayrum
laçin çün geçtukçe boya kutusindan daha
fazla uzaklaayrum."

37

Kalsaydnz bieyler yerdik...
Dünya ahiret bacmsn...
Bütün kadnlar güzeldir...
ki saat kapda bekledim, açan olmad...
Sen bi de beni gençliimde görecektin...
Yemezsen arkandan alar...
Seni leylekler getirdi yavrum...
Akama erken gelicem...
Bu aldm en güzel hediye...
Bi oturuta iki büyük deviririm...
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için...
Azma sigara sürmedim...
Kadnlar en çok kel erkeklerden holanr...
im bitsin ben seni ararm...
Bir kez olsun yüzüm gülmedi...
Hayatmda hiç ilaç almadm...
hraç fazlas bunlar...
Elinizdeki tek kald, baka yok...
Bi`tanem...
Seni Seviyorum...
Beni seçerseniz size...
Ben de tam seni arayacaktm...
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t@rimnet
Osman TEMEL

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
deitirmeden yaz tiplerinin boyutlarn
deitirebilirsiniz. Bunu yapmak için masaüstü
sa tu menüsünden Properties’i veya Control
Panel’den Display’i seçin. Settings
sekmesinde Advanced tuuna basp Font Size
olarak Large Fonts veya Small Fonts
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Eer
isterseniz Other komutuyla istediiniz özel bir
boyuta da getirebilirsiniz.

Bu Dosya Nedir?
Default ayarnda kurulduunda Windows 98
ekranda klasör görüntüsü içindeyken
dosyalar soyadlarn görüntülemez. Oysa biz
biliyoruz ki bir dosyay dierinden ayrt etmek
için kullanlan en iyi yöntem dosyann
soyaddr. Böylece bir GIF görüntüsü ile bir
JPG görüntüsü arasndaki fark, bir metin
dosyas ile bir program arasndaki fark fark
edebiliriz. Bu yüzden en iyisi Windows 98'i
kurar kurmaz dosya soyadlarn görünür
yapmaktr. Bunun için önce Bilgisayarm
simgesine çift tklayn. açlan pencerede
GÖRÜNÜM menüsünden KLASÖR
SEÇENEKLER komutunu çaltrn. Ekrana
gelecek olan diyalog kutusunun GÖRÜNÜM
bölümüne gelin. Burada aadaki listede
aa doru kayn ve "bilinen dosya türlerinin
dosya uzantlarn gizle" seçeneini kapatn.
TAMAM dümesine basarak diyalog kutusunu
kapatn. Bundan böyle bir klasöre girdiinizde
ayn isimdeki seksen dosyadan hangisinin
GIF, hangisinin TXT hangisinin DOC olduunu
kolayca anlayabileceksiniz.

Görev Çubuundaki Hoparlör
Simgesinden Kurtulmak
Eer bilgisayarnzda bir ses kart yüklüyse,
standart olarak görev çubuunuza ses
seviyesini ayarlayabileceiniz bir hoparlör
ikonu yerletirilir. Eer bu ikondan kurtulmak
istiyorsanz, doal olarak ilk akla gelen yer
aslnda Start Menu/Settings altndaki Taskbar
seçeneidir. Burada görev çubuu ile ilgili
tüm ayarlar gerçekletiinden gerekli ayarn
burada olaca düünülür. Halbuki görev
çubuuyla ilgili benzer ayarlar hep ilgili
uygulamalarn içindedir. Bu örneimizde de
Control Panel altndaki Multimedia bileenini
incelediinizde ses seviyesini ayarladnz
sayfada ilgili iareti kaldrarak görev
çubuunuzu rahatlatabilirsiniz.

Ksayollar
Sistem özelliklerinin görüntülendii diyalog
kutusunu en hzl açma yolunun Windows
tuundan geçtiini biliyor muydunuz.
Windows tuuna basn ve basl tutun,
Pause/Break tuuna basn. Sistem özellikleri
diyalog kutusu ekrana gelecektir.

A Üzerinde Dosya Ve Yazc Paylamak
Eer dosya ve yazclarnz a üzerindeki
dier kullanclarla paylamak istiyorsanz,
önce paylam imkann salamak üzere
Control Panel/Network’e çift tklayarak alarla
ilgili diyalog kutusunu açn. Daha sonra File
and Printer Sharing butonuna tklayarak
açlan diyalog kutusundaki ilgili seçenekleri
iaretleyin. Bundan sonra paylama açmak
istediiniz klasör ve yazclar üzerinde farenin
sa butonuna tklayp açlan menüden
Paylam’ seçerek dier a kullanclarnn
ona ulaabilmesini salayabilirsiniz.

Yaz Tipi Boyutunu Deitirmek
Çaltnz ekran çözünürlüüne göre kimi
zaman yazlar çok küçük veya büyük
görüntülenebilir. Örnein ekrana daha çok
görüntü smas için yüksek çözünürlükte bir
modda çalyorken yazlar o kadar küçük
olabilir ki okuyamazsnz bile. Çözünürlüü
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Personel Hareketleri
Ali TIRA

Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
Ali GÖZÜGÜL
Reat BAYCAN
Ayfer VAHAPO LU
Hasan DÜZGÜNER
Nihal ALTINTA
Sevilay SÖZEN COKUN
Ahmet KÖSE
Erdoan ÇETNKOL
Selamettin TAKICAK
erife GÖZÜGÜL
Mustafa ÖZTÜRK
brahim SARCAN
Hüsamettin Ümit ALKOÇ
Müzeyyen ULUÇAY
Aysel EN
aban ÖZTÜRK
Havva ÖZGÜR

Ünvan
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Vet.Sa.Teknisyeni
Memur
Memur
çi
çi
çi
çi

Eski Görev Yeri
Ladik lçe Müd
19 Mays Yap. Tüt. lt.Müd.
Alaçam lçe Müd.
Ayvack lçe Müd.
Samsun l Müd.
Antalya l Müd.
Samsun Yap. Tüt. lt.Müd.
Bafra Yaprak Tütün lt.Müd
Zonguldak l Müd.
Ladik lçe Müd
Salpazar lçe Müd.
Samsun Gübre San.A.Müd.
Adana Yumurtalk Adliyesi
Bursa Tarm l Müd.
Samsun KTAE.
Trabzon Su Ürn. Merk. AE.
Ladik lçe Müd.

Yeni Görev Yeri
Samsun l müd
Bafra lçe Müd.
Çaramba lçe Müd.
stanbul l Müd.
Elaz l Müd.
Samsun l Müd.
Bafra lçe Müd.
Yakakent lçe Müd.
Bafra lçe Müd.
Samsun l müd
Çaramba lçe Müd.
Samsun l Müd.
Havza lçe Müd.
Alaçam lçe Müd.
Bafra lçe Müd.
Samsun l Müd.
zmir Kemal Paa lçe Müd.

Emekliler
Ad Soyad
Ali Fuat AKER
Necmettin ÖZBAY
evki KULAKSIZOLU
Mehmet ORAL
Mustafa ÇINAR
Mustafa ATALAR
Erturul ENEL

Ünvan

Ad Soyad

Mühendis
Vet.Sa.Teknikeri
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni
Vet.Sa.Teknisyeni

Selahattin YARAR
Ali GÖRGÜLÜ
Kadir BA
Yüksel BA
Füsun ALTUNAY
Emine GÜNTEPE

Ünvan
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
ef
Daimi çi

Yaam her gün ve her yerde yeniden balar.
Emekli arkadalarmza yeni yaamlarnda esenlikler dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Geçen Saynn Bulmacalarnn Cevaplar
Veli Bey, 100 km, arkada ise 50 km gitmektedir. Buna göre: 100 + 50 = 150 6 000 000 / 150 = 40 000
Veli Bey'in ödeyecei; 100 x 40 000 = 4 000 000 TL
Arkadann ödeyecei; 50 X 40 000 = 2 000 000 TL
54 + 21 = 75
31 + 42 = 73
45 + 25 = 70
1= b 2= z 3= c 4= y 5= xCâmi ile
istasyon arasndaki yol, bütün yolun; 1/3-1/4=1/12'sidir. Veli, yolun 12'de birini 5 dakikada aldna göre,
yolun tamamn 5 x 12=60 dakikada, yâni 1 saatte alr. Bu duruma göre, evden saat 7.15 de çkp okula saat
8.15 de varyor.Ziyafet zaman, 420 gün sonra, 23 Aralk 2001, yâni bugündür. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin
EKOK'i 420'dir.)
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Adnan ÖZBULUT

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Bulmacamz doru çözerek yazma adresimize
gönderenlere l Müdürlüümüz yayn Bodur
Elma Yetitiricilii kitab hediye edilecektir.
1

2

3

4

5

6

7

ZEKAMETRE
Öretmen,
örencisi
Furkan'
snav
yapmak için 25 soruluk bir test verir ve
öyle der: " Doru çözdüün her soru için
4 puan vereceim, yanl çözdüün her
soru için 1 puan alacam." Test
çözümünün sonunda Furkan 60 puan
aldna göre sorularn kaç tanesini doru
yapmtr?

8

1
2
3
4

Bir
arkeoloji
örencisi
heyecanla
arkadana
unlar
anlatmaktadr:
Afrika’nn
yamur
mevsimiydi.Buna
ramen kazmaya devam ederek Victoriya
gölünün kenarnda 20 metre derinlikteki
bir kalker tabakasnn içinde üstünde aslan
resimleri ve M.Ö. 471 tarihi olan seramik
bir çömlek bulduk, hem de... Arkada seni
dinlemeye devam edemeyeceim diyerek
uzaklat. Acaba neden?

5
6
7
8
9
10

ki karde 100 metrelik yar yapmaktadr.
Aabey 3 metre fark ile yar kazanr. Yani
aabey yar bitirdiinde küçük karde 97.
metrededir. Yar tekrar ederler, bu sefer
aabey yara 3 metre geriden balar. Bu
durumda yar kim kazanr?

Soldan Saa
1. Öteduyum, 2. Labada, 3. Lekesi Olmayan, 4.
laç, Tersi Bir Besin, 5. Toplardamar, Bere, 6.
Tersi Bir Balaç, Su Yolu, 7. Bir Çalg, Bir Harfin
Okunuu, 8. Yann Sessizleri, Bir Ajans, Su, 9.
zan, 10. Bir Meyve, Akmakta Olan.

Ölüm cezasna çarptrlan bir adama son
sözü sorulmadan önce öyle deniliyor.
"Son sözünü yalan söylersen aslarak,
doru söylersen kesilerek öleceksin." Bu
adamn kurtulma ans olduuna göre
ölüm cezasndan kurtulmak için ne
söylemelidir?

Yukardan Aaya
1. Bir Ev Eyas, 2. Yiit, Kültür, 3. Kar
Ayakkabs, Utanma, 4. Ac, Ksa Zaman Birimi, 5.
Yenilme, Yaralamaktan Emir, 6. Akllca, Beyaz, 7.
Sivas’n Bir lçesi, Fakat, 8. Maara, Tombul.
Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Asetilen, 2. Nazariye, 3. Ekabir, 4. Sa, Asit, 5. Tren, Köz, 6. Ra,
7. Zaafiyet, 8. snat, 9. Merkür, 10. Vatka, Ev.
Yukardan Aaya: 1. Anestezi, 2. Sakar, Asma, 3. Eza, Emanet, 4. Taban, Fark,
5. ris, Fitka, 6. Lirik, 7. Ey, Töre, Re, 8. Net, Zati.
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Cevaplar Gelecek Sayıda
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