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Sayýn Tarým Dostlarý
Doðal alanlar ve biyolojik
çeþitlilik, toprak, su ve genetik
varlýklar gibi doðal kaynaklar
korunmasý
gereken
ortak
miraslarýmýzdýr
ve
sorumluluðumuz
bu
mirasý
korumak ve geleceðe aktarmaktýr.
Doðal kaynaklarýmýz kendi
öz deðeri yanýnda tarýmsal,
ekonomik, sosyal, saðlýk ve
kültürel deðerlerin bir bütünüdür.
Ýlin doðal kaynaklarýnýn bilinmesi tarýmsal ve kýrsal kalkýnma
potansiyellerinin ve kýsýtlarýnýn tanýmlanmasý bakýmýndan önemlidir. Doðal
kaynaklar, yenilenebilir kaynaklar ve yenilenemez kaynaklardan oluþmaktadýr.
Her iki kaynak da sürdürülebilir biçimde kullanýlmalý, tarým ve tarým dýþý
kullanýmlara uygunluðu ve kayýplarýyla ilgili tehlikeler açýsýndan dikkatli
olunmalýdýr.
Geliþen ve deðiþen dünyada doðal kaynaklara olan ilginin artmasý ve bu
kaynaklarýn yok olma riski, mevcut kaynaklarý koruma ve doðal kaynaklarýn
sürdürülebilirlik çerçevesinde kullanýmýnýn saðlanmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Doðal
kaynaklarýn sürdürülebilirliðinin saðlanmasý konusunda karþýlaþtýðýmýz
sorunlardan en büyüðü, amaçlar doðrultusunda, doðal kaynaklarýn
planlanmasý ve yönetiminin belirlenmesidir. Ülke koþullarýnda yapýlan planlarýn
ve il bazýnda yapýlacak olan planlarýn uygulanabilirliði, elbette yönetim
kadrolarýnýn takip ve kontrolü ile orantýlýdýr.
Samsunda her alanda yaþanan deðiþimin, geliþimin, kontrolsüz üretimin
ve pazarlamanýn doðal kaynaklara bazý olumsuz etkileri vardýr ve bu durum bir
an önce kontrol ve planlamalarla minimize edilmelidir. Tüm kent dinamiklerinin
katýlýmý ile belirlenecek vizyon çerçevesinde, Ýl doðal kaynaklar envanter planý
hazýrlanmasý bu açýdan faydalý olacaktýr. Özenli planlama ve yönetim ile
ilimizin doðal kaynaklarý tarýmsal açýdan hayvan ve bitkiler, hava, su, toprak,
özellikle de doðal ekosistemleri temsil eden alanlar korunmalýdýr.
Bilindiði gibi Samsun ili tarýmsal doðal kaynaklar açýsýndan oldukça
zengindir. Bu kaynaklar arsýnda baþta 19mayýs ve Terme su basar ormanlarý,
Sahil ilçelerimizdeki sulak alanlar, terme kavaklýðý, salyangoz, kan sülüðü, göl
soðaný, kerevit, kum midyesi, goga (göl sazý) gibi tarýmsal ürün kaynaklarý
gelmektedir.
Yapýlmasý gereken bu plan ilimizde sürdürülebilir kalkýnma yaklaþýmý
doðrultusunda, insan saðlýðýný ve doðal dengeyi koruyarak sürekli ve ekonomik
kalkýnmaya imkan verecek, doðal kaynaklarýn yönetimini saðlayacak, gelecek
kuþaklara daha saðlýklý bir doðal, fiziki ve sosyal çevre býrakacak yönde bir
geliþme hedeflemelidir.

SAMSUN ÝLÝ
FLORA ve FAUNASI
Yurdumuzun siyasi hudutlarý içerisinde doðal olarak
yetiþtiði halde baþka hiçbir yerde yetiþmeyen, diðer bir deyiþle
dünyada yalnýz ülkemizde yetiþen bitkiler Türkiye endemikleri
olarak adlandýrýlýr. Yurdumuz endemiklerinin sayýsý 3000
dolaylarýnda olup endemizm oraný %33 civarýndadýr.
Ülkemizde endemik tür sayýsý diðer Avrupa ülkeleriyle
kýyaslandýðýnda ülkemizin bu zenginliði daha iyi anlaþýlýr.
Türkiye, endemik türler açýsýndan dünyanýn en zengin
coðrafyasýna sahiptir. Türkiye florasýnda bulunan 9.000 türün
3.953'ü TR83 Samsun Alt Bölgesinde bulunmaktadýr.
Samsunda bulunan tür sayýsý ise 1.324 dür. Davis'in The
Flora of the Turkey adlý 10 ciltlik eserinde Samsun florasýna
oldukça geniþ bir yer verilmektedir. Gen kaynaðý açýsýndan
zengin olan Samsun'a imkanlar dahilinde gen bankasýnýn
kurulmasý türlerin devamlýlýðýnýn saðlanmasý yok olmasýnýn
önüne geçilmesi için önemli bir atýlým olacaktýr.
Türkiye Taksonomik Tür Veritabanýna göre samsun
sýnýrlarý içerisinde toplam 681 takson bulunmuþtur. Bunun 44
adedi endemik taksondur. Endemik, alanlarý belirli bir ülke
veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türleri
içerir. Endemik alan; bir ada, bir yarýmada veya bir dað
olabileceði gibi birkaç metrekarelik alanlar da olabilir.
Türkiye endemik bitkiler açýsýndan dünyanýn önemli
ülkelerinden birisidir. Endemik tür açýsýndan Samsun, 475
endemik türü barýndýrmakta olup, dünya mirasý açýsýndan
koruma altýna alýnmasý gerekmektedir.
Samsun ili floristik kompozisyon açýsýndan kýyý ve kýyý
ardý geçiþ yöresi kuþaðý olarak iki ayrý özellik göstermektedir.
Kýyý kuþaðýnda, doðuya doðru Samsun-Çarþamba yöresine
geçildiðinde; Samsun þehir merkezinin bulunduðu kýyý
kesiminin hemen ardýndaki sahalarda doðal olarak yetiþtiði
gibi üretimi de olan patlýcan inciri, orman ve dere
kenarlarýnda bulunan yabani fýndýk, kýzýlcýk, orman ve
fundalýk sahalar çok küçük adacýklar þeklinde bir daðýlýþa
sahiptir. Özellikle meþe, gürgen ve bazen de yükseklerde
çam aðaçlarýnýn bulunduðu bu alanlardan doðuya doðru
gidildikçe, Çarþamba Ýlçesinin güneydoðusunda Kýnalý ve
Kestanelik mevkiinde, Orta Karadeniz Bölgesinin en verimli
kayýn ormanlarý görülür. Salýpazarý ilçesinde doðal olarak
yetiþen ve ayný zamanda kültürel üretimi olan kestane
aðaçlarýnýn varlýðý ile özel kestane balý üretiminin de kaynaðý
olmuþtur. Çarþamba Ovasýnda özellikle Terme Ýlçesine doðru
Yeþilýrmak'ýn sað sahil kýsmýnda denize doðru yoðun orman
ve mera fark edilmektedir.
Flora açýsýndan Samsun'un Yeþilýrmak deltasý üzerinde,
Çýnarlýk beldesinde bulunan Hacý Osman ormaný önemli su
basar ormanlardandýr. Üzerinde yok olma tehlikesinde olan
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aðaç türlerini barýndýrmaktadýr. Bu nedenle türleme ve
dünya literatürüne girmiþtir. Avrupa çapýnda çok sýnýrlý bir
yayýlýþa sahip ve hýzla ortadan kalkma tehlikesiyle karþý
karþýya bulunan eþsiz bir alüvyal orman ekosistemidir.
Diþbudak
(Fraxinus
excelsior),meþe
(Quercus
hartwissiana), diþbudak yapraklý kant ceviz (Pterocarya
fraxinifolia), kayacýk (Ostrya calpigoliya), kayacýlar
(Ulmus glabra), doðu gürgeni (Carpinus orientalis),
akçaaðaç (Acer canpestre) önemli bitki türlerini
oluþturmaktadýr.
Beslenme imkanlarýnýn çok elveriþli olmasý
nedeniyle pek çok hayvan türünün barýnmasýna imkan
saðlamaktadýr. Köstebek, kaplumbaða ve gri balýkçýl gibi
türler bulunmaktadýr. Bu özelliklerinin korunmasý
amacýyla sahanýn 86 hektarlýk bölümü 1987 yýlýnda
Tabiatý Koruma Alaný olarak ayrýlmýþtýr.
Kýyý kuþaðý yöreleri içerisinde; batýdaki Bafra
yöresinde kýyýdan 200 - 300 m yüksekliðe kadar çýkýlan
yamaçlarda çalý ve aðaççýk formasyonu bulunur. Buralar
700 - 800 m yüksekliðe kadar olan kýsýmlarda geniþ
yapraklý orman þeridi uzanýr. Bununda üzerinde 1000 1200 m yüksekliklerde yayvan yapraklýlara çam aðacý
çeþidi de karýþýr. Daha yükseklerde (1500 -2000 m) artýk
tamamen hakim elaman çam çeþitleridir.
Türkiye'nin Karadeniz kýyýlarýndaki en büyük
sulakalan olan Bafra gölleri ve lagünleri, geniþ alanlar
kaplayan doðal habitatlarý ve zengin ornitolojik özellikleri
nedeniyle kuþlar için nemli kuluçka alanlarýdýr.
Kýzýlýrmak'ýn Karadeniz'e döküldüðü yerde (Bafra) oluþan
sulakalan, sucul, orman ve kumul habitatlannýn bir
mozaiðini içerir.Bitki örtüsünde Jurinea kilae gibi bazý
türlerin uluslararasý ölçekte önemli popülasyonlarý ve ülke
çapýnda lokal olarak görülen bazý nadir bitki taksonlan
yer alýr.Doðal Sit Alaný, bataklýk alanlar, altý subasan
ormanlar,Yaban Hayatý Koruma Sahasý ve Ramsar Alan
ilan edilmiþ olmasýna karþýn, çok önemli tehditlerle karþý
karþýyadýr. Kýzýlýrmak Deltasý, uzun yýllardýr süren
sulakalanlan kurutma çalýþmalarý ve kamýþ kesimi
nedeniyle oldukça zarar görmüþtür.
Kavak Ýlçesi ve çevresinde, artan sýcaklýk ve azalan
yaðýþ þartlarýna baðlý olarak, koru ormanlar ya da aðaçlý
step sahalarý hakimiyet kazanmaktadýr. Kavak Ýlçesi
çevresinin, asýl karakteristik bitki formasyonu olan koru
ormanlar, bu kesimin tektonik kökenli depresyonlarýný ve
platolarýný kaplamaktadýr. Özellikle güneye bakan
yamaçlarda meþe, karaçam ve sýnýrlý alanlarda sarýçam,
kýzýlçam ile tektonik sahalardaki yayýlýþ kazandýðý yörede,
akarsu boylarýnda kavak, söðüt gibi nemcil türlere de
rastlamak mümkündür.
Kýyý ardý geçiþ yöreleri içerisinde Vezirköprü ve
yakýn çevresinde bitki örtüsü; koru ormanlar (geniþ
yapraklýlar, karýþýk yapraklýlar, iðne yapraklýlar) ve nemli
ormanlar (kýþýn yapraðýný dökenler, soðuk-nemli iðne
yapraklý ormanlar) çalý, fundalýklar, otluklar ve orman altý
formasyonu olmak üzere dört gruba ayrýlýr.
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Vezirköprü ilçesi Kunduz Daðýnda 1100 m'den
itibaren nemli ormanlar yayýlýþ göstermektedir. Bu
yükseltilerde Kayýn (Fagus orientalis), Sarýçam (Pinus
sylvestris) ve bunlar arasýnda daðýnýk halde bulunan
Akçaaðaç (Acer campstre), Ihlamur (Tilia rubra), Gürgen
(Carpinus orientalis) ile Kýzýlcýk (Cornus mas), Yabani
fýndýk (Corylus avellana), Muþmula (Mespilus germanica)
gibi aðaçcýk topluluklarýna rastlanýlmaktadýr. Ormanaltý
formasyonlarý olarak, kaplanotu (Doronicum orientale) ve
Eðrelti (Pteridium aquilinum) gibi otsu türler yaygýn þekilde
bulunmaktadýr.
Halkýn dinlenmesi ve eðlenmesi için birçok mesire
yeri ve plaj bulunan ilde yaban yaþamý korumak amacýyla
bazý alanlar da oluþturulmuþtur. Bu alanlar Vezirköprü
ilçesindeki geyik üretme istasyonu ile Samsunun simgesi
haline gelen Sülün Gelemen mevkii ve Terme ilçesinde
sülün ve su kuþlarý için kurulmuþ olan koruma ve üretme
alanýdýr. Karadeniz Bölgesinde hayatýný sürdürebilen
sülünlerin neslinin yok olmamasý için kurulan Samsun
Gelemen Sülün Üretme Tesisinde üretilen binlerce Sülün,
her yýl doðaya salýnmaktadýr.

Ekonomik Perspektiften
Doðal Kaynaklar ve
Çevre Yaklaþýmý
Yrd. Doç. Dr. Berrin ÞENTÜRK
Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Doðal kaynaklara ekonomik perspektiften
yaklaþýmlar tarihsel süreç içerisinde 18. Yüzyýla kadar
uzanmaktadýr. Tarým toplumundan endüstri toplumuna
geçiþte, yaþamýný tarým dýþý alanlardan kazanan nüfusta
artýþ olmuþ ve ekonominin yapýsal görünümünü
deðiþtirmiþtir. Hem tarým hem de sanayi alanýnda teknolojik
icatlar verimlilik artýþýný beraberinde getirmiþtir. Bunun en
çarpýcý anlamý artan nüfusun beslenebilmesi yanýnda týp,
zooloji, botanik, astronomi, kimya gibi alanlarda yaþanan
geliþmelerdir. Bir taraftan týp alanýnda yaþanan geliþmeler
insanlarýn erken ölümlerinin önüne geçerken diðer yandan
azalan savaþlar toplumlarýn iyimser gelecek beklentileri
üzerine pozitif etkiler oluþturmuþtur. Malthus 1789 yýlýnda bu
pozitif gelecek beklentilerin aksine artan nüfus karþýsýnda
doðal kaynaklarýn sýnýrlýlýðýný anlatan çalýþmasýný
yayýmlamýþtýr. Bu çalýþmaya göre Dünyada gýda
maddelerinin artýþý aritmetik dizi oluþtururken, dünya nüfusu
geometrik artýþ göstermektedir. Gýda maddelerindeki artýþta
azalan verimler kanunu geçerlidir. Yani toprak arzý sabitken
(topraðý dilediðin kadar artýramazsýn) diðer girdilerin
artýrýlmasý, gýda arzýnda meydana gelecek artýþýn azalan
miktarlarda olmasý anlamýna gelmektedir
Türkiye'de tarýmda teknolojik deðiþim kavramý; yani
mekanik( makineleþme) ve biyolojik deðiþimler( vasýflý
tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele araçlarý) 1950'li ve
1970'li yýllarý öne çýkarmaktadýr. Mekanik deðiþimler de
kullanýlan traktör sayýsýndaki artýþ dikkat çekicidir. 1948
yýlýnda 1 756 adet olan traktör sayýsý, 1960'ta 42 136 adet
'e ulaþmýþtýr. Tarýmda makineleþme etkisinde ekilen
topraklarda da geniþleme yaþanmýþtýr. Makineleþme
sonucunda topraðýn marjinal verimi, yani toprak talebi
artmýþtýr. Bu talebin karþýlanmasýnda ne yazýk ki çayýr- mera
alanlarý kullanýlmýþtýr. Ýstatistikî verilere göre 1950'de 14
542 bin hektar toprak iþlenirken, 1960 yýlýnda 23 264 bin
hektara çýkmýþtýr. Türkiye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar
olup bunun 28 milyon hektarý ekilebilir araziden meydana
gelmiþtir. 1960 yýlýnda ulaþýlan yaklaþýk 23.5'milyon
hektarlýk iþlenmiþ arazi 1950'de yaklaþýk 21 milyon, 1960'ta
ise yaklaþýk 28 milyon olan nüfus verileri dikkate alýndýðýnda
kýsa dönemde yaþanan iþlenen arazinin artýþýna paralel
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gerçekleþtirilen üretim artýþlarý Malthus'un teorisinin
1950-1960 sürecinde geçerliliðini kaybettiðini
düþündürtmüþ gibi gözükse de bu sürecin sonrasýnda
yaþanan yarým asýrlýk süreç, Malthus'un görüþlerinin
tekrar gözden geçirilmesi gerektiðini, doðal kaynaklarýn
sýnýrlý olduðunu, tükenebilir olduðunu akýllýca
kullanýlmasý yâda teknik olarak akýllýca yönetilmesi
gerektiðini ortaya koymuþtur. Bu doðrultuda 1950-1960'lý
yýllarda tarým arazisine dönüþtürme sürecine giren
meralar için 1998 yýlýnda çýkarýlan Mera Kanunu ile
"Mera, yaylak ve kýþlaklar; özel mülkiyete geçirilemez,
amacý dýþýnda kullanýlamaz, zaman aþýmý uygulanamaz,
sýnýrlarý daraltýlamaz. Ancak, kullaným hakký kiralanabilir.
Kiralama ilkeleri yönetmelikle belirlenir."
doðal
kaynaklarý koruma yönünde bir adým atýlmýþtýr.
Bu gün gelinen noktada doðal kaynaklarýn
korunmasý ve çevre adýna daha hýzlý ve büyük deðiþimler
yaþanmaktadýr. Dünya artýk ülkelerin kedi doðal
kaynaklarýný yönetmeleri konusunda ülkelerin tek
inisiyatif olmalarýný kabul etmemektedir. Ortak kullanýlan
bir dünyanýn ortak geleceði gerçeði ayný zamanda var
olan kaynaklarýnda ortak sorumluluðunu taþýmayý
zorunlu kýlmaktadýr. Geliþmiþ ülkeler yarattýklarý ileri
teknolojilerle doðal kaynaklara zarar vermekte,
geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkeler ise doðal
kaynaklara yanlýþ kullaným sonucu zarar vermektedirler.
Günümüzde artýk iki tarafta bu verilen zararlarýn
karþýlanmasý yönünde sorumlu tutulmaktadýr. Bu
baðlamda Bileþmiþ Miletler (UN) 1958'den beri deniz ve
okyanuslarýn kullanýmý konusunda düzenlemeler
yapmakta, Bileþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü(FAO)
iyi tarým uygulamalarý ile buna katký saðlamakta, AB
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Entegre Çevre Uyum Stratejisi ile yine doðal kaynaklarýn
korunmasýna yönelik olumlu katkýlar saðlamaktadýr. Bu
baðlamda tarýmsal üretim faaliyetlerinin çevreye duyarlý,
insan ve hayvan saðlýðýna zarar vermeyen, doðal
kaynaklarý korumayý hedefleyen Çapraz Uyum
çalýþmalarý Türkiye adýna Çevre ve Orman Bakanlýðý
tarafýndan yürütülmüþtür. Atmosferdeki sera gazý
yoðunluðunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak
seviyelerde dengede kalmasýný saðlamak amaçlý
hazýrlanan Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliði mücadele
belgesi Kyoto protokolünü ise Türkiye 2009 yýlýnda
imzalamýþtýr. Tek baþýna sera gazlarý salýnýmýnýn
%25'inden sorumlu ABD ise Kyoto protokolünü henüz
onaylamamýþtýr. Daha sürdürülebilir bir dünya oluþturma
hayalleri yönünde ABD'nin yaklaþýmý bu gün için engel
teþkil etmektedir. Ancak doðal kaynaklarýn korunmasý
açýsýndan uzun vade dünya çýkarlarý ve kendi gelecek
kuþaklarý için kýsa vadede protokolün yaptýrýmlarýnýn
getireceði ekonomik yük katlanýlmasý zorunlu bir maliyet
olarak düþünülmelidir.
Sürdürülebilir bir doðal kaynak ve çevre olgusu
bilincini oluþturmak için eðitim çalýþmalarý yapmak,
öncelikle yaþanan en küçük birimlerden baþlanarak,
kent, bölge ve ülke düzeyinde bu yönde yürütülen
çalýþmalara destek vermek, yeni teknoloji kullanýmlarýna
geçiþte, doðal kaynaklara ve çevreye verilebilecek
zararlarý önceden tahminleyerek gerekli önlemleri bu
teknolojiler kullanýlmaya baþlanmadan yada kullanýmla
eþ zamanlý olarak almak, bu þekilde topluma yansýyacak
ekonomik maliyetleri en aza indirmek, daha saðlýklý ve
daha sürdürülebilir bir dünyanýn da teminatý olacaktýr.

SAMSUN'DAN BÝR SU PERÝSÝ:
GÖL SOÐANI (Leucojum aestivum)

Havva KULLUKÇU
Tekniker

Anavataný, Güney Afrika ve Akdeniz Bölgeleri olan
göl soðanýnýn Avrupa ve Batý Asya'da geniþ alanlarda
kullanýmý bulunmaktadýr. Ülkemizde ise Trakya, Kuzey
Anadolu Bölgesi ve Beyþehir civarýnda doðal olarak
bulunur ve deniz seviyesi ile 1100 m yükseklikler
arasýndaki nemli, bataklýk ve sulak alanlarda yarý gölge
yerlerde yetiþir.
Mart-Nisan aylarýnda çiçek açan göl soðanýnýn çan
þeklindeki çiçeklerinin sayýsý genellikle bir ile beþ arasýnda
deðiþir. 10 civarýnda türü olan Leucojum'un
ülkemizde sadece Leucojum aestivum türü yetiþir.
Ýlimizde ise bu tür Bafra ve Terme
bölgelerinde
bol
miktarda
bulunmaktadýr. Bitkinin çiçekleri
saplarý ile toplanarak, kesme çiçek
olarak satýlmakta ve soðanlarý yurt
dýþýna ihracat edilmektedir. Ayný
zamanda içerdiði galanthamin
adlý alkoloidleri sayesinde týpta
alzheimer ve çocuk felci gibi
sinir
sistemini
etkileyen
hastalýklarýn
tedavisinde
kullanýlmaktadýr.
Türkiye'nin
bitki
türü
açýsýndan bilinen zenginliði ülkemizi
cazip bir konuma getirmiþ, doðal
çiçeklerin doðal ortamlarýndan sökülerek park ve
bahçelerde kullanýlmasý, ýslah materyali ve týbbi bitki
olarak deðerlendirilmesi dýþ taleplerini artýrmýþ ve ihracat
artýþýna paralel olarak, 1960'lý yýllarda ülkemizde deðer
kazanan bu türler doðadan bilinçsizce ve çok miktarlarda
toplanarak doða tahrip edilmiþtir. Böylece bazý türlerin yok
olma tehlikesi karþýsýnda yasal tedbirlerin alýnmasýna
neden olmuþtur.
Bakanlýðýmýz bünyesine 1989 yýlýnda ilk yönetmelik
yürürlüðe girmiþ daha sonra bu söz konusu yönetmelik 24
Aðustos 2004 tarih ve 25563 sayýlý Resmi Gazete'de
"Doðal Çiçek Soðanlarýnýn Sökümü, Üretimi ve Ticaretine
Ýliþkin Yönetmelik" adý altýnda yayýmlanarak yürürlüðe
girmiþtir. Bu yönetmelik gereðince doðal çiçek

soðanlarýnýn üretimi, hasadý, depolanmasý ve ihracatý
tamamen Bakanlýðýmýz denetimi altýndadýr.
Yönetmelik gereði, doðal çiçek soðanlarýnýn gerek
doðadan, gerekse üretim ve çoðaltma yolu ile elde
edilerek ihraç edilebilmesi için firmalarýn yeterlilik almasý
þarttýr. Çiçek soðaný ihraç etmek üzere Bakanlýðýmýza
müracaat eden firmalarýn ihracat yeterlilikleri, Danýþma
Kurulunun teklifi, Teknik Komitenin oluru ve Bakanlýðýn
görevlendirilmesi ile geçici olarak oluþturulacak Bilirkiþi
Kurulu tarafýndan yerinde yapýlan inceleme
sonucunda tespit edilir. Hazýrlanan rapor Teknik
Komitede görüþülmek üzere TÜGEM'e
gönderilir.
Komite
tarafýndan
onaylanmasý durumunda firma
yeterlilik kazanýr ve Ulusal Kotadan
kontenjan almaya hak kazanýr.
Ülkemizde Doðal Çiçek
Soðaný ihracatý yapan ve bu
konuda yeterlilik alan 4 firma
bulunmaktadýr.
Firmalar
kontenjanlarý
nispetinde
sökülen soðanlar için belirlenen
tarife üzerinden bedel ödenerek Ýl
müdürlükleri tarafýndan Menþei
Belgesi verilir.
Ýlimizde Göl soðaný (Leucojum
aestivum) doðadan sökülerek yetkili firmalar
tarafýndan ihraç edilmektedir. Ýlimizde uzun yýllar
doðadan sökümü gerçekleþtirilmiþ olan bitkinin zamanla
doðada populasyonun azaldýðý görülmüþtür. Bölgemizde
yetkili bir firma bir kez tohumdan üretim yapmayý denemiþ
maalesef baþarýlý olunamamýþtýr. Hem süs bitkisi hem de
týbbi bakýmdan ülke ekonomisi için öneme haiz olan bu
bitkinin doðal populasyonlarýnýn korunmasý büyük önem
taþýmaktadýr. Bu nedenle üretiminin mutlaka yapýlmasý
gerekmektedir. Böylelikle hem doða tahrip edilmemiþ,
hem de uzun yýllar gelecek nesile faydalý bir bitkiyi miras
býrakmýþ olabilelim. Ýlimizde yýllar itibari ile sökümü
gerçekleþtirilmiþ Göl Soðaný miktarý aþaðýda çizelgede
verilmiþtir.
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NESLÝ TEHLÝKEDE OLAN
ÝHRAÇ ÜRÜNÜMÜZ:

Coþkun ÞEN
Su Ürünleri Mühendisi

KAN SÜLÜÐÜ
Týbbi Sülük veya Kan Sülüðü olarak da bilinen ve
doðada sulak alanlarda bulunan canlýlar, ta doðuþtan
modern kan alma metoduna sahiptir. Týbbi Sülükler,
Sülükgiller (Hirudinidae) familyasýndandýr. Tatlý sularda,
denizlerde ve rutubetli topraklarda yaþarlar. Uzun süre
açlýða dayanýr. Çoðunun boyu 10-20 cm kadardýr.
Ömürleri; 20-27 yýl olup, 250'den fazla türü vardýr. Týp
sülüðü Hirudo medicinalistir. Gövdelerinin üzeri ince bir
kutikula ile örtülüdür. Vücutlarýnda kýl bulunmaz. Her iki
uçta tutunmaya ve yer deðiþtirmeye yarayan birer vantuz
(çekmen) bulunur. Arka çekmen daha büyüktür. Sularda
yýlankavi hareketlerle yüzer, vantuzlarýyla da týrtýl gibi,
adým atarak yer deðiþtirirler. Dýþ derileri fazla kývrýmlý
olduðundan çok halkalý görülürler. Genellikle koyu,
yeþilimtýrak renklidirler.
Dünya'da 15.000 sülük türü olabildiði tahmin
edilmektedir. 700 türün hakkýnda bilgi mevcuttur. 15 türü
týpta canlý, farmakolojide ise cansýz olarak
kullanýlmaktadýr. Ýlimizde týbbi olmayan türler de
yaþamaktadýr. Týbbi sülük ilimizde asýrlardýr istihsal
edilmektedir. Osmanlý döneminde de týbbi sülük avý, satýþý
ve nakliyesi sýký sýký düzenlenmiþ ve kontrol edilmiþtir.
Türkiye'de 01 Mart-30 Haziran arasý sülük avý yasaktýr.
Kýzýlýrmak Deltasý Balýk Gölleri Lagün Kompleksi, diðer
tabiriyle Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti; Türkiye'nin en
önemli týbbi sülük rezervlerine sahiptir. Burada yaygýn
olan týbbi sülük türü Hirudo medicinalis deðil Hirudo
verbana'dýr. Hirudo verbana da Temmuz 2010 dan beri
uluslar arasý ticareti CÝTES kapsamýndadýr. Balýk Gölleri
Lagün Kompleksi'nde 2008 yýlýnda 2000-2500 kg ve
2009 yýlýnda 2500-3000 kg sülük istihsal edildiðini
tahmin ediyoruz. 2010 yýlýn sonuna kadar Ülkemizdeki
diðer týbbi sülük göllerin verimi düþtüðünden en az 3000
kg istihsal gerçekleþeceðinden endiþe ediyoruz.
Týbbi Sülük; iç piyasada perakende ve toptan adet
ve aðýrlýða göre satýlmaktadýr. Týbbi sülüðün en büyük
pazarý; Avrupa ve diðer ülkelerin önünde eski Sovyetler
Birliði ülkeleridir. Türkiye'nin sülük ihracat kotasý 6.000 kg
dýr. Son yýllarda kota kullanýmý azalmaktadýr. Avrupalý
farmakolojik sanayi dondurulmuþ sülüðünü, Çin baþta
olmak üzere Uzak Doðu'dan daha uygun fiyata temin
etmektedir. Komþu ülkelerimizin canlý sülük ihtiyaçlarýnýn
çoðu Balýk Gölleri Lagün Kompleksi'nden kayýt dýþý olarak
karþýlanmaktadýr. Ýhracat ve istihsal; Temmuz, Aðustos ve
Eylül aylarýnda düþük kalmaktadýr ve kalmalýdýr da,
Ekim'den itibaren ise gelecek yýlýn Þubat sonuna kadar
artmaktadýr. Kayýt dýþý ihracat, kota sahiplerini ciddi
derecede etkilemektedir. Ýl dýþýna kayýt dýþý düþük maliyetli
satýlan sülük fiyatlarýyla rekabet etmek çok zordur.
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Týbbi Sülüklerin en verimli üretim alaný Balýk Gölleri
Lagün kompleksidir. Týbbi sülükler; manda, sýðýr ve atlarýn
kýþ sonu ahýrlarýndan çýkýp Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ
Cennetinin sulak alanlarýna yayýlýma girip kýþ boyunca
biriktirdikleri hastalýk ve rahatsýzlýklarýný tedavi ederler.
Sülükler; balýk, kurbaða ve yerli ve göçmen kuþlarýn
önemli gýdalarýndandýr. Sülükler de onlarýn kanlarýný
emerek beslenirler, türerler. Manda sayýsýnýn artmasýný
saðlayan yeni teþvikler de bu ekstansif sülük üretimini
desteklemektedirler. Sülük av yasaðýnda sülük
rezervlerimizin korunmasý son derece önemlidir. Av yasaðý
bittikten sonra yetkisiz sülük avcýlýðý mutlaka
önlenilmelidir. Ýlimiz bu hususta Ülkemizde öncü olmuþtur.
Balýk Gölleri Lagün Kompleksi kiracýlarý olan Yörükler,
Doðanca ve Sarýköy Su Ürünleri Kooperatifleriyle 2010 da
yapýlan kira sözleþmesine 1.000 kg týbbi sülük istihsali
dahil edilmiþtir. Ýl Tarým Müdürlüðü, Ondokuzmayýs ve
Bafra Ýlçe Kaymakamlýklarý ve Ýlçe Tarým Müdürlükleri ve
Jandarma Komutanlýklarý ve Doðal Hayatý Koruma
Jandarmasý, Su Ürünleri Kooperatifleri yönetimleri ve
üyeleri koruyucu ve alýcý tüccarlar sülük istihsali hakkýnda
iletiþimlerini geliþtirmektedirler.
Üç yüze yakýn çeþidi bilinmektedir. Bunlardan
ancak birkaç tanesi etçil olup, küçük kurt, salyangoz ve
böcek
larvalarýyla
geçinirler.
Çoðunluk
ise
kaplumbaðalarýn, balýklarýn ve memelilerin dýþ derilerine
yapýþarak kan emerler. Bir defada aðrýlýðýnýn 8 katý kan
emebilirler. Kan emmiþ bir sülük bir yýla yakýn açlýða
dayanabilir. Bazý türlerin aðýzlarýnda küçük keskin diþler
bulunur. Bir canlýya yapýþtýðý zaman tükürüðünde bulunan
pýhtýlaþtýrmayý önleyici bir madde salgýlar. Hiridun adý
verilen bu maddeyle kanýn vücudun içinde de sývý
kalmasýný saðlarlar. Emilen kan kursakta birikir ve sülük
þiþer. Kursak vücudun büyük bir kýsmýný meydana getirir.
Kan emen bir sülük 20 dakika içinde þiþer. Vücuttan
ayrýldýktan sonra bile, bir müddet yaradan kan sýzmaya
devam eder. Sülüklerin kursaðýnda sindirimi kolaylaþtýran
bakteriler bulunur. Bu bakterileri aðýzlarýndan çýkardýklarý
iplikçiklerle yavrularýnýn kursaklarýna aktarýrlar.
Týbbi sülükler vücuttaki fazla kaný dýþarýya çýkarmak
için 1400 yýldýr kullanýlmaktadýr. Yapýþtýðý yerden
koparýlmasý hatalýdýr. Yanan bir kibrit etrafýnda gezdirilir
veya sýrtýna sönmüþ sýcak kibrit çöpü bastýrýlýrsa
kendiliðinden düþer. Ýnsanýn aðzýna kaçarsa tuzlu veya
sirkeli su içilmelidir.
Sülük tedavisi, atardamar ve toplar damar
týkanýklýklarý baþta olmak üzere birçok dolaþým sistemi
hastalýðýnda, varis, iltihaplý ve iltihapsýz eklem
romatizmalarýnda, iktidarsýzlýk, cinsel güç arttýrýcý etki

(afrodizyak), üreme organý rahatsýzlýklarý ve kýsýrlýk, epilepsi
çeþitlerinde, yumuþak doku romatizmalarýnda, felç, kýsmi felç, sedef
ve egzama gibi cilt hastalýklarýnda, hemoroidde, göz tansiyonu
(glokom) ve buna baðlý görme kayýplarýnda, migrende ve her türlü
baþ aðrýsý, yüksek tansiyon, troide baðlý þiþmanlýk, hormonel
bozukluklar ve buna baðlý þiþmanlýk, sivilce irin, astým ve bronþial
hastalýklar, yanýk vakalarý, iyileþmeyen yaralar ve ameliyat izleri,
kangren, Meniere Hastalýðýnda ve bazý iþitme kayýplarýnda baþarýyla
kullanýlmaktadýr. Ayrýca Ortopedi ve Rekonstrüktif Cerrahi
kapsamýnda, kangren geliþmekte olan kopuk organ tamirlerinde de
tüm dünyada yaygýn biçimde kullanýlmaktadýr. Son olarak sülüðün
güçlü antioksidan etkisi nedeniyle Koruyucu (Preventif) Týpta da
kullanýmýndan bahsetmek gerekir ki; yýlda bir defa yapýlan Sülük
Tedavisi, o yýl içinde enfeksiyonlar baþta olmak üzere birçok hastalýða
karþý koruyucu etki göstermektedir.
Týbbi sülüklerimiz il dahilinde ve il dýþýnda perakende ve toptan
satýlmaktadýr, ihracatý da yapýlmaktadýr. Kayýtlý ve kayýtsýz ihraç edilen
sülüklerin çoðu Kýzýlýrmak Deltasý'nda avlanýlmýþtýr. 2008 yýlýndan beri
týbbi sülüðün bir kýsmýnýn ihracatý Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü'ne
kayýtlý olarak gerçekleþtirilmektedir: 86 kg (2008), 184 kg (2009).
2010 yýlý için 42-50 kg olacaðýný tahmin ediyoruz. Ýnsan tedavisi için
yurt dýþýnda da 2 gram'dan hafif ve 10 cm den kýsa olan týbbi sülükler
tercih edilmektedir (hayvan tedavisinde ise 2 gram'dan aðýrlarý).
Ýlimizde, Ondokuzmayýs, Bafra ve Terme ilçelerinde bulunan
sulak alanlarda týbbi sülük bulunmaktadýr. Bütün dünyada nesli tehlike
altýnda olan canlýlar olarak deðerlendirilmekte ve koruma altýna
alýnmýþtýr. Ülkemizde, Denizlerde ve Ýçsularda Ticari Amaçlý Su
Ürünleri Avcýlýðýný Düzenleyen 2/1 Numaralý Tebliðin 40.maddesine
göre, kan sülüðünün toplanmasý, toplatýlmasý, satýþý ve nakli 01 Mart
- 30 Haziran tarihleri arasýnda yasaktýr.
Doðal ortamdan toplanmasý miktar olarak ta sýnýrlandýrýlmýþ
olan kan sülüklerinin toplayýcý ve ihracatçý firmalarýna Bakanlýðýmýzca
kota verilmektedir. Ýlimizde, 4 adet Týbbý Sülük toplayýcýsý ve ihracatçýsý
iþletme bulunmaktadýr. Bu ihracatçý firmalarýn birisi ayný zamanda
kontrollü üretim yapmak amacýyla Bakanlýðýmýzdan Ön Ýzin Belgesi de
almýþtýr. Kontrollü ve steril ortamda kan sülüðü yetiþtirmeyi amaçlayan
ve iç ve dýþ pazara satýþý hedefleyen tesis, Ondokuzmayýs Ýlçesi'nde
Týbbi Sülük Yetiþtiriciliði yapmak üzere, Bakanlýðýmýz Tarýmsal Üretim
Geliþtirme Genel Müdürlüðü'nden "ÖN ÝZÝN" almýþ olan bir kiþi
mevcuttur.
Ülke olarak taraf olduðumuz, Nesli Tükenmekte Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararasý Ticaretine Ýliþkin
Sözleþme(CÝTES) gereði ihracatý kotaya tabi su ürünleri kapsamýnda
olan týbbi sülük (Hirudo medicinalis) için belirlenen yýllýk 6 ton kotanýn
talep sahiplerine daðýtýmý 15.01.2009 tarihli resmi gazetede
belirlenen esaslara göre yapýlmýþtýr. 6 tonluk ülke kotasýnýn 925 kg'ý
ilimizde bulunan 4 firmaya tahsis edilmiþtir. Ýlimizden 2008 yýlý
içerisinde Almanya'ya 86,25 kg Týbbý Sülük ihracatý yapýlmýþtýr.
Ýlimizde bulunan ve ihracat kotasý bulunan firmalar, ihracatlarýný
Ýstanbul'dan yapmakta olduklarýndan toplam ihracat miktarlarý
bilinmemekle beraber, ihracat kotalarýný dolduramadýklarý tahmin
edilmektedir. Ýhracatý yapýlan kan sülükleri, doðrudan kan emdirmede
veya ilaç sanayinde antikoagülan madde elde edilmesinde
kullanýlmaktadýr.
Ýç piyasada, doðadan toplanan kan sülüklerinin daha ucuz
olmasý sebebiyle tercih edildiði bilinmektedir. Ancak, yaþam ortamlarý
ve beslenme þekilleri dikkate alýndýðýnda doðadan toplanan kan
sülüklerinin yetiþtiricilik ürünü kan sülükleri kadar güvenli olmadýklarý
söylenebilir. Kan emdirmede kullanýlan aç sülüðün ikinci kez
kullanýlmamasý ve imha edilmesi gerekmektedir.
9

TERME ÝLÇESÝNDE
KAVAK YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝNÝN

Nuray ÇELÝK
Ziraat Yüksek Mühendisi

EKONOMÝ VE ÇEVREYE OLAN KATKILARI
Kavak aðacý Salicaceae (Söðütgiller) familyasýna
ait olan Populus cinsini oluþturan, erkek ve diþisi ayrý
bitkilerde bulunan, ince gövdeli, uzun boylu bir aðaçtýr.
Boylarý genellikle 20-40 metre arasýnda olan bu
aðaçlarýn yurdumuzda biri melez olmak üzere beþ türü
yayýlýþ gösterir. Bunlar; yurdumuzda doðal yayýlým
gösteren karakavak (P. nigra), akkavak (P. alba), titrek
kavak (P. tremula), fýrat kavaðý (P. euphratica) ve melez tür
boz kavak (P. alba x P. tremula melezi)'dýr. Söðütler gibi
vejetatif olarak çelik yoluyla çoðaltýlýrlar. Tozlaþmalarý
rüzgarla olur. Sürgün verme özellikleri fazladýr. Olgun
hale yaklaþýk 15-20 senede gelirler. Suyu seven bitkilerdir.
Hýzlý büyürler, akarsu kenarlarý ve dolma arazide iyi
geliþirler.
Dünya'da Avrupa'dan Sibirya'ya kadar
geniþ yayýlým gösteren kavak aðacýnýn
kültürümüzdeki
yeri
eskilere
dayanmaktadýr. Eski zamanlarda
kýz çocuðu doðduðunda çeyiz
masraflarýný karþýlamak için
dikilen kavak aðacýnýn üzerine
Anadolu insaný þiirler, þarkýlar,
maniler
hatta
sözler
yazmýþlardýr. Yurdumuzun
hemen
hemen
tüm
bölgelerinde
yetiþtirilen
kavak aðacýnýn türleri
bölgelere göre deðiþmekle
birlikte yurdumuzda en
yoðun üretim Samsun'un
Terme ilçesinde yapýlmaktadýr.
Yüzölçümü 548.570 dekar olan
Terme ilçesinin %50'sini meyve
bahçeleri (fýndýk ve bodur meyve)
oluþturmaktadýr. Ýlçede meyve
bahçelerinden sonra en fazla üretim
alaný %17 ile tarla bitkilerine ait alandýr. Tarla
bitkilerini sýrasýyla %16 ile orman alanlarý, %10 ile
kavak alanlarý, %8 ile mera alanlarý, %6 ile sebze
alanlarý oluþturmaktadýr.
Onbin dönümlük kavak ormanlýðýna sahip olan
Gölardý mevkisi Dünya'da Kanada'dan sonra ikinci en
büyük kavak ormanlýðýdýr. Özellikle Terme Gölardý
Ýþletme Þefliði Türkiye'nin en büyük kavak aðaçlandýrma
sahasý olma özelliði taþýmaktadýr. Þeflik, dikim yapýlan
kavak sahalarýný civar köylerde yaþayan köylülere noter
sözleþmesi yaparak teslim etmektedir. Böylece kavak
fidanlarýnýn altýnda mýsýr, soya fasülyesi, karpuz, sebze
gibi ürünlerin yetiþtiriciliði yapýlarak tarým ve ormancýlýðýn
iç içe olduðu sosyal ormancýlýðý saðlamaktadýr. Yýllýk
kavak aðacý kesim miktarý 6,000 m³ olan ilçede kavak
üretimi son yýllarda hýzla artmaktadýr. Gölardý mevkisi
dýþýnda Köybucaðý, Sivaslýlar, Çangallar köylerinde de
üretim hýzla artmaktadýr. Bu artýþýn nedenleri arasýnda
kýsa sürede ekonomik kazanç saðlamasý, köyden kente
olan nüfusun artmasýndan dolayý boþ kalan tarým
arazilerinin kavak ile deðerlendirilmesi gösterilebilir.
Kavak aðacýnýn çoðunlukla endüstriyel aðaç olarak
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kullanýlmasý (ambalaj, kaðýt, mobilya sanayi gibi), odun
hammaddesine olan ihtiyacýn artmasý ve bunun
ormanlarla karþýlanamamasý dolayýsýyla üretimi
artmaktadýr. Hýzlý büyüyen ve geliþen yapýya sahip olmasý,
ucuz ve hýzlý odun verimi yetiþtiriciliðini daha da cazip
hale getirmektedir. Bir çam aðacý yýlda 10-15 metre
uzama yapýsýna sahipken, kavak aðacýnýn yýlda ortalama
1 metre uzama yapýsýna sahip olmasý bu durumu örnekler
niteliktedir. Ekonomik anlamda da kýsa sürede geliþim
gösterdiðinden dolayý iþlenmeyen tarým arazilerinde
yetiþtiriciliði yapýlarak, fazla miktarda getiri saðlayarak ek
gelir oluþturmaktadýr. Ayrýca kavak aðacý ülkemizin
ormanca fakir yöreleri için yaþamsal önem taþýmaktadýr.
Orman dýþý alanlardan odun üretimi ve tarým için
elveriþli
olmayan
kenar
arazilerin
deðerlendirilmesi bakýmýndan da önemli bir
kaynaktýr.
Ekonomik
olarak
yetiþtiriciliðinin yaný sýra kavak
aðaçlarý park ve bahçelerde süs
aðacý olarak ve bazý hastalýklarýn
bitkisel
tedavisinde
kullanýlmaktadýrlar. Özellikle
yeþile
hasret
bazý
yörelerimizde
kent
peyzajýnda önemli bir açýðý
kapatmaktadýrlar.
Ancak
park
ve
bahçelerde
yetiþtirilecek olan kavak
aðaçlarý konusunda dikkat
edilmesi gerekmektedir. Çünkü
bahar aylarýnda tozlanma özelliði
gösteren
kavak
aðacýnýn
pamukçuklarý (tohumlarý) alerjik
bünyeye sahip bazý insanlarý olumsuz
yönde etkilemektedir. Bundan dolayý
kentlerde park ve bahçelerde pamukçuk
yaymayan erkek kavak aðaçlarý tercih edilmelidir.
Kavak, doðru tür ve klonlarýn seçilmesi doðrultusunda
geniþ iklim ve toprak toleransýna sahip, hava kirliliðine
dayanýklý bir aðaç türüdür. Kýsa zamanda geliþip boylu
yeþil alanlar oluþturmaktadýrlar. Ayrýca yazýn sýcak
havalarda uzun boyuyla geniþ bir gölgelik saðlamalarýnýn
yaný sýra sonbaharda yapraklarýnýn altýn sarýsý rengiyle
güzel görüntü oluþturmaktadýrlar.
Kavak aðacýnýn yukarýda belirtilen yararlarýnýn yaný
sýra, yetiþtiriciliðinin son yýllarda Çarþamba Ovasýnýn
içinde yer alan Terme ilçesinde hýzla artýþý verimli
arazilerin kullanýmýný engellemektedir. Bu artýþýn
engellenmesi amacýyla Terme Ýlçe Tarým Müdürlüðünce
çeþitli çalýþmalar yapýlmaktadýr. Üreticiler kavaða
alternatif meyve yetiþtiriciliði, tarla bitkileri yetiþtiriciliði,
sera yetiþtiriciliði gibi yetiþtiricilik konularý hakkýnda
bilinçlendirilmektedir. Bu kapsamda Terme bazýnda büyük
geliþmeler kaydedilmektedir. Beklentilerimiz kavak
yetiþtiriciliðine alternatif olan ürünlerin yetiþtiriciliðinin
daha da yaygýnlaþarak devletin bu ürünlere olan
desteðinin artmasýdýr. Böylece verimli tarým arazileri daha

KIZILIRMAK DELTASI
KUÞ CENNETÝ PROJESÝNÝN
ÝLÝMÝZE SAÐLAYACAÐI KATKILAR
Kýzýlýrmak Deltasý; sahip olduðu doðal özelliklerinin
korunmasý amacý ile Doðal Sit Ýlke Kararlarýna göre; 1994 yýlýnda;
deltanýn doðu bölümünde yar alan sulak alanlarýn tamamý Kültür
Bakanlýðýnca ''Doðal Sit Alaný'' ilan edilerek koruma altýna alýnmýþtýr.
Alanýn yaklaþýk olarak %80'i 1. dereceden sit alaný kapsamýndadýr.
Ramsar Sözleþmesi uyarýnca, Kýzýlýrmak Deltasý' nýn yaklaþýk
olarak 22.000. hektarlýk kýsmý 15/04/1998 tarihinde ''RAMSAR
ALANI'' olarak ilan edilmiþtir. Bakanlýðýmýzca 1979 yýlýnda yaklaþýk
olarak 4570 hektarlýk alan Cernek Gölü Yaban Hayatý Koruma
Sahasý (YHKS), olarak ilan edilmiþ olup; 2005 yýlýnda, toplam olarak
5174,0 hektar geniþliðindeki alan, Bakanlar Kurulunca Yaban
Hayatý Geliþtirme Sahasý olarak ilan edilmiþtir.
Bakanlýðýmýzýn 06.12.2004 tarih ve 367 nolu onaylarý ile
Uluslararasý öneme sahip 200 sulak alanda baþlatýlan "Doða
Harikasý ve Kuþ Cennetleri Projesi" kapsamýnda, bir bütüncül
kullaným anlayýþý içerisinde, Kýzýlýrmak Deltasýnýn sahip olduðu
özelliklerin dengeli bir þekilde kullanýlarak, gelecek nesillere
aktarýlabilmesi ve böylece tüm insanlýk tarafýndan faydalanýlmasý
amacý ile "Kýzýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti Projesi" uygulamaya
konulmuþtur.
1 adet Ziyaretçi Merkezi, 1 adet Yönetim Merkezi, 2 adet Kuþ
Gözlem Kulesinden oluþan proje için; Ýl Müdürlüðümüzce 2005 yýlý
baþýnda baþlatýlan inþaat çalýþmalarý, 31.10.2009 tarihi itibari ile
yapýlan açýlýþ töreni ile neticelendirilmiþtir.
Dünya üzerinde var olan Su kuþlarýnýn, üç göç yolundan bir
tanesi Kýzýlýrmak Deltasý üzerinden geçmektedir. Türkiye'de toplam
453 kuþ türü bulunduðu kabul edilmekte olup; bunlarýn 394 ü
düzenli olarak görülmekte, 304 adedi de üremektedir. Kýzýlýrmak
Deltasý Kuþ Cennetinde ise bugüne kadar; 322 adet kuþ türü tespit
edilmiþ olup; bunlardan 140 adedi üremekte, tüm dünyada nesli
tehlike altýnda olan 24 adet kuþ türünden ise 15 adedi Deltada
yaþamaktadýr.
Kýzýlýrmak Deltasý, sahip olduðu bu emsalsiz fauna varlýðýnýn
yanýnda, Geleriç Ormanlarý da dahil olmak üzere, subasar orman
ekosistemini de içine alan, en nadide flora örneklerine sahip bir
Deltadýr. Deltanýn var olan güzelliði, kuþ türleri, bitki türleri, yabani
hayatta yýlký atlarý, yöreye has mandalarý ile birlikte barýþ içerisinde
yüzyýllardýr ortak bir yaþam sürdürmüþlerdir.
Bu güzellikleri, gelecek nesillere bozmadan ve kirletmeden
emanet edebilmek maksadýna yönelik, gerçekleþtirilen bu proje ile
Kýzýlýrmak Deltasý; bundan böyle Ulusal ve Uluslar arasý ölçekte,
ekoturizme saðlayacaðý katkýnýn yanýsýra, ilimizin marka olma
yolculuðunda ise önemli bir mihenk taþý olacaktýr.
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BEYAZ KUM MÝDYESÝ
ve SAMSUN ÝLÝNDEKÝ YERÝ

Namýk BECER

Ziraat Yüksek Mühendisi

Beyaz kum midyesinin vücudu iki kabuktan yapýlmýþtýr.

edilmektedir. 2000-2005 yýllarý Karadeniz'den avlanan canlý

Hafif üçgen þekilli, grimsi beyaz renkli ve yatay çizgileri

beyaz kum midyesi ve iþleme sonucu elde edilen net et

bulunan bir kum midyesidir. Kabuklarýn içyüzü beyaz ve

miktarlarý (ton) çizelgede verilmiþtir.

ekseri geniþ kýsmý menekþe renkli lekelidir. Kas izleri eþit

avcýlýðýn

fiilen

de

serbest

býrakýlabilmesi

için

avcýlýk

istasyonlarýndan midye numuneleri alýnarak yaptýrýlacak
analizlerin olumlu çýkmasý gerekmektedir. Bakanlýðýmýzca
istasyonlardan numune alýmlarý muhtelif iþleme tesislerine
verilmiþtir. Ancak bu firmalarca numune alýmý ile ilgili Ýl
Müdürlüðümüze müracaat yapýlmadýðýndan numune alýmlarý
gerçekleþtirilememiþtir. Bu nedenle de istasyonlarýmýz halen kapalý
bulunmaktadýr.
Avcýlýðýn serbest býrakýlmasý halinde teknelerin Su Ürünleri
Bilgi Sistemi (SUBÝS) üzerinden düzenlenmiþ Avcýlýk Ýzin Belgesini
almalarý gerekiyor. 2010-2011 av sezonunda, tüm Türkiye'den

büyüklükte, menteþe

toplam 30 bin ton beyaz kum midyesinin avlanmasýna izin

birbirinden ayrýlmýþ

verilecek. Bu miktarýn yarýsý (15.000 ton) 31 Aralýk 2010 tarihine

üç kardinal diþten

kadar avlanabilecek, kalan yarýsý yýlbaþýndan sonraki dönemde

oluþur. Genellikle akarsularýn karýþtýðý yerlerde zemini kumlu

Kum midyesi ekonomik olarak Karadeniz'in her

kullanýlacaktýr. Yýllýk toplam kotanýn yanýnda avcýlýk izinleri

çamurlu ortamlarda 5-25 cm kum ve çamurun içinde

noktasýnda bulunmamaktadýr. Avcýlýðýn yapýlabileceði lokal

bulunan balýkçý gemileri için günlük 15 ton kota uygulamasý

yaþarlar. Ülkemizde Karadeniz ve Marmara denizinde

bölgeler tespit edilmiþ olup tekneler sadece belirlenen

yapýlacak. Günlük 15 tondan fazla beyaz kum midyesinin karaya

bulunmasýna

koordinatlar içerisinde avcýlýk yapmak zorundadýrlar. Ýlimiz

çýkarýlmasýna ve nakledilmesine izin verilmeyecek, belge

sýnýrlarý içerisinde ilk olarak 2006 yýlýnda avcýlýðý baþlamýþtýr.

düzenlenmeyecek Su Ürünleri Kontrolörleri tarafýndan Beyaz Kum

Avcýlýðýn yapýlacaðý yer ve zamanlar Tarým ve Köyiþleri

Ýlimizde avcýlýk yapýlacak bölgeleri tespit etmek amacý ile

Midyesinin avlanabilir yasal boy sýnýrý (1.7 cm.) tekne üzerinde

Bakanlýðýnca yayýmlanan Ticari Amaçlý Su Ürünleri Avcýlýðýný

çalýþma yapýlmýþ ve 4 adet istasyon tespit etmiþtir. Tespit

kontrol edildikten sonra, teknenin günlük kotayý aþýp aþmadýðý

Düzenleyen tebliðle belirlenmektedir. Türkiye kýyýlarýnda ilk

edilen her istasyona Bakanlýðýmýzca istasyon numaralarý ve

belirleniyor. Balýkçý Teknesinin Seyir Defteri üzerine iþlediði avcýlýk

kez 1986 yýlýnda avlanýlmaya baþlanan beyaz kum midyesi

isimleri verilmiþtir.

bilgileri kontrol edilerek birer nüshasý SUBÝS sistemine kayýt

raðmen

avcýlýðý

Karadeniz'de

serbest

býrakýlmýþtýr.

önceleri canlý olarak ihraç edilmiþ daha sonra kurulan iþleme

Birinci istasyon olarak Yakakent Toplu-46 numaralý

edilmek üzere Ýlçe Tarým Müdürlüðü yetkilisine teslim ediliyor.

fabrikalarýyla ihracat dondurulmuþ ve konserve ürün þekline

istasyon bulunmaktadýr. Ýstasyonun sýnýrlarý Kýzýlýrmak'ýn

Resmi kontroller tamamlandýktan sonra Kum Midyesi Menþei

dönüþmüþtür.

batýsýndan baþlayýp Yakakent ilçesine kadar uzanmaktadýr.

Belgesi düzenlenerek nakliye yapacak olan firma aracýna teslim

Ýþlenen kum midyesinin tamamý bir sonraki sezon

Ýkinci istasyon olarak Dereköy-42 numaralý istasyon

ediliyor. Beyaz Kum Midyeleri fabrikalarda iþlendikten sonra yurt

baþýna kadar baþta Ýtalya olmak üzere birçok AB ülkesine

bulunmaktadýr. Kýzýlýrmak'ýn doðusundan baþlayýp, Bafra Yalý

dýþýna ihraç edilmek üzere gönderiliyor.

pazarlanmaktadýr. Ürün hidrolik dreçlerle donatýlmýþ

Mahallesine kadar uzanmaktadýr. Üçüncü istasyon olarak

teknelerle avlanýp karaya çýkarýldýktan sonra canlý olarak

Taþlýk-45 numaralý istasyon bulunmaktadýr. Samsun azot

iþleme fabrikalarýna taþýnýr. Burada iþlenen midyelerin

tesislerinin doðusundan baþlayýp, Yeþilýrmak'ýn batýsýna kadar

tamamý AB ülkelerine ihraç edilerek ülkemize önemli

uzanmaktadýr. Dördüncü istasyon olarak Sancaklý-44

miktarda döviz girdisi saðlanýr.

numaralý istasyon bulunmaktadýr. Yeþilýrmak'ýn doðusundan

Canlý beyaz kum midyeleri 40-60 kg'lýk çuvallarda

baþlayýp Terme çayýna kadar uzanmaktadýr.

kamyonlarla fabrikaya geldikten sonra derhal iþleme

Samsunda avcýlýk 2006 ve 2008 yýllarý arasýnda

bandýna alýnmaktadýr. Ýþlenmiþ ürün ihracat þekline göre ya

aþaðýdaki cetvelde bulunan istasyonlardan yapýlmýþtýr.2009

direk dondurulur ya da konserve teknolojisi uygulanarak

yýlýndan itibaren 2010 yýlý eylül ayýna kadar Su Ürünleri

kavanozlanýr. Ýlimize en yakýn iþleme tesisi Ordu Ýlinde

tebliði ile Yakakent ilçesi batýsýnda bulunan Çayaðzý

bulunan Aspra Su Ürünleri Ýþleme ve Deðerlendirme tesisidir.

burnundan Batum'a kadar genel yasaklama getirilmiþtir.

Burada

2010 yýlý eylül ayýnda yasaklama kaldýrýlmýþtýr. Ancak

12

iþlenilen

ürünlerin

tamamý

Ýtalya'ya

ihraç
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SAMSUN ÝLÝNDE

Arslan UZUN
Ziraat Yüksek Mühendisi, Karadeniz Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü

TIBBÝ BÝTKÝLEER ÜRETÝM
MÝ ve PAZARR DURUMU
Ýki büyük ovasý bulunan Samsun ili önemli bir tarým
havzasýdýr. Ayrýca bu ovalarýn dýþýnda yamaç arazilerde
de önemli miktarda tarýmsal üretim yapýlmaktadýr.
Geçmiþ yýllarda bu alanlarda geniþ çapta tütün ve fýndýk
üretimi bulunmaktaydý. Bu alanlarda tütünün yavaþ yavaþ
ürün deseninden çýkmasý ve arz fazlasý fýndýk alanlarýnýn
býraktýðý boþluðu doldurmak amacýyla farklý alternatif
ürün arayýþlarý baþlamýþtýr. Bu amaçla ülke ihtiyaçlarýna
göre tarla bitkilerinden soya, kolza ve aspir, sebzelerden
çilek, pepino, brokoli, Brüksel lahanasý vs. Meyvelerden
Trabzon hurmasý, kivi, Üzümsü meyvelerden böðürtlen,
ahududu, ve likaba (Yaban mersini) yaygýnlaþtýrýlmaya
çalýþýlmýþtýr. Bunun yanýnda doðal ormanlýk alanlýklarýnda
yetiþen defne ve ýhlamur toplanarak tüketiciye sunulmaya
çalýþýlmýþtýr. Bunun dýþýnda Samsun ilinde bu bitkilerde
herhangi bir üretim ve toplama çalýþmasý
yürütülmemektedir.
Bu toplama çalýþmalarý ile elde edilen defne ve
ýhlamur dünya ihtiyacýnýn büyük bir kýsmýný
karþýlamaktadýr. Ancak doðal olarak yetiþen týbbi ve
aromatik bitkilerin doðadan rastgele aþýrý toplama, hem
kalite düzeyinde bir çok düþüþlere neden olmaktadýr.
Ayrýca aþýrý otlatma, kirlilik ve çeþitli nedenlerden dolayý
oluþan doða tahribatýný önlemek için dýþ pazarda piyasa
bulabilen týbbi ve aromatik bitkilerin kültüre alýnmasý
çalýþmalarýna da baþlanmýþtýr.

Bu yüzden yurt dýþýnda tarýmý yapýlan ve ekonomik
önemi olan bu bitkilerin kültüre alýnmasýndan sonra
gerekli ýslah programlarýnýn da devreye girmesi ile dünya
standartlarýna uygun çeþitlerin elde edilmesi, böylelikle
ülke ekonomisine kaynak temin etmek amaçlanmýþtýr.
Ülke tarýmýna bu bitkilerin girmesi ile hýzla artmakta olan
iþsizlik sorununa da istihdam saðlamasý ile katký
saðlamasý düþünülmüþ, yeni tarým politikasý ile bölgedeki
üretimi yapýlan bitkilerdeki kota uygulamasý sonucu
alternatif bitki arayýþýna giren ve gelir seviyesi azalan
çiftçilere hem alternatif ürün temini saðlamak, hem de
gelir seviyesini yükseltmek amaçlanmýþtýr.
Tüm bu nedenlerden dolayý Karadeniz Tarýmsal
Araþtýrma Enstitüsü ile Ondokuz Mayýs Üniversitesi- Ziraat
Fakültesi ile yapýlan iþbirliði ile "Orta ve Doðu Karadeniz
Bölgesi Bazý Týbbi ve Aromatik Bitkiler Entegre Ürün
Yönetimi Araþtýrmalarý" adý altýnda ortak bir proje
oluþturuldu. Bu proje ile 2002-2004 yýllarý arasýnda
bölgemiz vejetasyonu kýsmen taranarak ve yerinde
görülerek önemli týbbi bitkiler belirlendi. Bunlarýn teþhisi
ile birlikte envanterleri çýkarýldý. Bu çalýþmaya göre
Satureja, Mentha, Hypericum, Thymus, Origanum,
Matricaria, Lamium, Atropa belladona, Digitalis,
Carthamus, Urtica, Salvia, Hyoscyamus, Sonchus,
Calamintha, Alcemella, Colchicum, Papaver, Capparis,
Centian, Teucrium, Astragalus, Foeniculum, Gypsophila,

Helichrysum, Melissa vb. türlerinin olduðu saptanmýþtýr.
Bunlarýn tamamýna yakýný yabani karakterli olduðu için
ekonomik olarak üretilebilecek durumda olmadýðý
görülmüþtür. Ancak bu bitkiler bölgemizde nelerin
yetiþebileceði konusunda bize fikir verdiði gibi bunlar
ýslah edilebilirse bölgemiz tarýmýna kazandýrýlabileceði
kanaatine varýlmýþtýr.
Ayrýca bu proje adý altýnda Kiþniþ (Coriandrum
sativum L.) ve rezene (Foeniculumvulgare L.)'de çeþit
geliþtirme çalýþmalarý da yürütülmeye çalýþýlmýþtýr. Bu
amaçla 2004 yýlýnda ikisi enstitümüz adýna olmak üzere
4 kiþniþ çeþidi tescil ettirilmiþtir. Rezene de yürütülen
çalýþmalar sonucu tescil safhasýna gelinmiþ
bulunmaktadýr.
Bu proje ile bölgemizden toplanan türlerden
Labiatae (Nanegiller) familmayasýna ait Origanum
vulgare subsp. Vulgare, Origanum vulgare subsp. Viride,
Thymus praecox, Thymus sibthopii, Thymus
pseudopulegioides, Mentha arvensis, Mentha spicata,
Mentha pulegium, Mentha aquatica, Mentha longifolia
ssp. Longifolia, Melissa officinalis ssp. Officinalis,
Melissa officinalis ssp.altimissia, Melissa officinalis
ssp.inadora ve Ocimum basilicum L. türlerinde bazý
fenolojik, morfolojik ve kalite özellikleri üzerinde
karakterizasyon çalýþmasý yürütüldü. Bu türlerden
Ocimum basilicum L.(Reyhan-Fesleðen) üzerinde
seleksiyon çalýþmalarý devam etmektedir.
Yine bu proje kapsamýnda "Orta Ve Doðu
Karadeniz Bölgesi Kýyý Kesiminde Ticareti Yapýlan Týbbi
Ve Aromatik Bitkiler" altýnda bir anket çalýþmasý yapýlarak
bölgemizde tüketilen týbbi bitkiler ile bölge halkýnýn bu
bitkilere yaklaþýmý belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu çalýþmalarýn dýþýnda Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Origanum onites
L. (Kekik), Hypericum perforatum L. (Kantaron), Datura
stramonium L. (Boru Çiçeði), Thymus vulgare L. (Kekik),
Echinacea purpurea L. (Ekinesya), Trigonella foenumgraecum L. (Çemen) bitkileri üzerinde çeþitli adaptasyon
çalýþmalarý
yürütülerek
bölgemize
uygunluðu
araþtýrýlmýþtýr.
Yapýlan bu çalýþmalarýn büyük bir kýsmýndan
olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Ancak üreticilerin elde
edecekleri ürünlerin satýþý konusunda ciddi tereddütler
bulunmasý nedeniyle bu bitkilere soðuk bakmaktadýrlar.
Bu yüzden bu bitkilerin tarýmý yapýlmadan pazarlama
olanaklarý üzerinde durulmalýdýr.
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ÝLÝMÝZ ÝHRAÇ ÜRÜNLERÝNDEN:

DENÝZ SALYANGOZU

Süleyman DEMÝR
Zir.Yük.Müh

(Rapana venosa)

Uzak Doðu menþeli olup Karadeniz'e
gemilerin sintine sularý ile gelmiþ, ilk kez Nowroski
sahillerinde görülmüþ, daha sonra bütün
Karadeniz'e hatta Marmara denizine kadar
yayýlmýþtýr. Tek düþmaný denizyýldýzý olduðundan ve
denizyýldýzý da Karadeniz'de bulunmadýðýndan
Karadeniz'de düþmaný yoktur. Besin kaynaklarý
deniz dibine adapte olmuþ canlýlardýr. Diðer bir
ifade ile balýklarýn besinin teþkil eden bentik canlýlar
ile kara midye ve kum midyesinin baþ düþmanýdýr.
Sularýn ýsýnmasý ile Temmuz ayýnýn ilk
haftasýndan itibaren yumurtlamaya baþlar,
yumurtlama olayý 15 Temmuzdan itibaren yoðunluk
kazanýr ve Eylül ayýnýn sonlarýna kadar devam eder.
Yumurtalarýný taþlara, kütüklere veya birbirlerinin
üzerlerine yapýþtýrýr. Yumurtalar tüpler içinde
bulunduðundan dýþ etkenlere karþý korumalýdýr.
Sularýn soðumasý ile birlikte kendini kuma gömer.
Bu nedenle de kýþýn ve erken bahar dönemlerinde
avlanmasý mümkün deðildir.
Ýlimizde salyangoz üretimi yapan 2 adet
iþletme bulunmaktadýr. Üretimimizin tamamýný Uzak
Doðu ülkelerinden; Japonya, Kore, Çin ve Tayvan
deniz salyangozu eti, deniz salyangozu kabuðu ve
deniz salyangozu kapaðý ihracatý yapýlmaktadýr.
Et Verimi ve Avlanma
Yumurtlamadan önceki dönemde avlanan
deniz salyangozlarýnda randýman 1/4,5-5 iken
yumurtlamadan sonraki dönemde ise 1/7-8 ye
kadar çýkmaktadýr. Yani 7-8 kg canlýdan ancak 1 kg
et alýnabilmektedir.
Deniz salyangozu avcýlýðýnda kullanýlan
yöntemler algarna, sepet ve dalarak avlanmadýr.
Algarna, avcýlýðýn baþladýðý ilk yýllardan beri
kullanýlan en ekonomik ve en etkili avlanma
aracýdýr. Daha sonraki yýllarda Algarnanýn deniz
dibi yapýsýna ve yavru balýklar üzerine olumsuz etkisi
olduðu düþünülerek algarnanýn yasak dönemi
uzatýlmýþ ve diðer iki avlanma yöntemi devreye
sokulmuþtur. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile
Trabzon Merkez Araþtýrma Enstitüsü birlikte sepet ile
avcýlýk yönteminde av verimliliði üzerine Doðu ve
Orta Karadeniz'de bir araþtýrma projesi
yürütülmüþtür.
Ülkemizde avcýlýk 1984 yýlýnda algarna ile
baþladý. Uzun yýllar stoklarýn korunmasý amacýyla
üreme dönemi olan 15 Temmuz - 30 Eylül tarihleri
arasýnda avlanma yasaðý getirildi. Hatta bir ara boy
yasaðý da getirilmek istendi. Ancak Doðu Karadeniz
balýkçýlarýndan gelen tepki üzerine ayný yýl boy
yasaðý kaldýrýldý. Çünkü avcýlýðýn baþladýðý ilk
yýllarda
bile
Doðu
Karadeniz'de
deniz
16

salyangozlarýnýn boylarý küçüktü ve dolayýsýyla boy
yasaðý getirilirse avcýlýk ekonomik olmayacaktý.
Deniz salyangozunun canavar bir canlý olduðu ve
korumanýn kaldýrýlmasý fikri benimsenince balýklarýn
üreme zamaný düþünülerek sadece algarna üzerine
kýsmi yasak getirildi.
Denizlerimizi tehlikelerden korumak istiyorsak
önce tehlikeleri çok iyi tanýmlamamýz gerekir.
Yukarýdaki anlatýlanlardan da anlaþýlabileceði gibi
Karadeniz'de konumuzla ilgili iki tehlikeden
bahsedilmektedir.
Birinci
tehlike
deniz
salyangozunun balýklara besin olacak canlýlarý
tüketmeleri özellikle kara midye ve kum midyesi
yataklarýný yok etmesi. Ýkinci tehlike ise algarna
kullanýmý. Ancak ikinci tehlikenin bir faydasý var ki o
da birinci tehlikeyi yok etmeye yöneliktir. Eðer birinci
tehlikeyi tamamen ortadan kaldýrmak veya
populasyonu dengede tutmak istiyorsak bunlar
ancak algarna kullanýmý ile baþarýlabilir. O halde
önce þuna karar verilmesi gerekir. Deniz
salyangozunun populasyonda dominant durumda
olmasý mý daha tehlikeli yoksa onu populason
içinde dengede tutabilecek olan algarnanýn deniz
dibinde yaptýðý tahribat mý?
Son yýllarda balýklarýn üreme zamanlarý
dikkate alýnarak konulan algarna ile avlanma
yasaðý 1Mayýs ile 30 Eylül tarihleri arasýndadýr. Bu
yasak dönemi deniz salyangozunun en fazla av
verdiði zamanlardýr. Bu zamanda serbest olan sepet
ve dalma yöntemi ile avlanabilir stoku denizden
çekmek mümkün olmadýðýndan populasyonunu
dengede tutmak da zordur. Bunun için algarnaya
uygulanan avlanma yasaðý süresinin kýsaltýlmasý
gerekmektedir.
Bir diðer husus da balýkçýlýkta genel bir kural
olan su ürünleri stoklarýný en verimli biçimde
kullanmaktýr. Yukarýda da bahsedildiði gibi 4,5-5 kg
canlýdan 1 kg et alýndýðý zamanlarda avlatmayýp, 78 kg canlýdan 1 kg et alýndýðý zamanlarda
avlamaya izin vermek de stoklarýn deðerlendirilmesi
bakýmýndan akla pek uygun gelmemektedir.
Ýyi bir ticari meta olmasýna karþýn balýklara
besin olan canlýlarý yok etmesi, Karadeniz'de
düþmanýnýn olmamasý nedeniyle çok geniþ bir
yayýlým göstermesi bu canlý için farklý görüþlerin
ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Bu görüþler,
1.Deniz salyangozu eti Uzak Doðu Ülkelerine
ihraç edilmektedir. Ticari deðeri yüksek olduðundan
bu iþle uðraþan balýkçýlar için iyi bir gelir kaynaðý
oluþturmaktadýr. Dolayýsýyla bu canlýnýn üreme
dönemi olan 15 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasýnda
her türlü avlanma vasýtasý ile avcýlýða yasak
konulmasý istenmektedir. Ancak bu görüþ daha
sonralarý terk edildi gibi.

2. Ticari deðeri yüksek olmasýna karþýn
canavar bir canlý olmasý, balýklarýn besinini
oluþturan deniz dibi canlýlarýný tüketmesi özellikle
kara midye ve kum midyesi yataklarýný yok
etmesi
ve
Karadeniz'de
düþmaný
bulunmadýðýndan Karadeniz'de süratli bir yayýlým
göstermesi hatta Boðazlar ve Marmara'ya kadar
yayýlmasý, gibi nedenlerle avlanma yasaðý
süresinin daha kýsa tutulmasý isteði.
3.Maddede II de belirtilen görüþlerden
dolayý avlanma ile ilgili hiçbir yasak
konulmamasý, ortamdan tamamen çekilmesi
gerektiði yönündedir.
Sonuç olarak bu konuda bir politika
belirlemek gerekir. Hangi görüþü kabul
edeceksek o görüþe uygun tedbirler alýnmasý
gerekir.
I. görüþü kabul etmek demek bu canlýnýn
Karadeniz'de dominant duruma geçmesi
demektir ki bu balýklarýn aleyhine bir durumdur.
Bu durum bir zamanlar deðerli bir balýk diyerek
bazý doðal gölleri canavar sudak balýðý ile
balýklandýrýp, göllerdeki diðer doðal balýklarýn
yok
olmasýna
neden
olan
yanlýþlýða
benzemektedir.
II. görüþ mevcut stoklarýn en verimli þekilde
kullanýlmasý ve ayný zamanda populasyonun
dengede tutulmasý bakýmýndan en makul ve
mantýklý görüþ olarak görülmektedir. Bunu
saðlamak için algarna ile avlanma yasaðý
süresinin daha kýsa tutulmasý gerekir.
Karadeniz'de düþmaný olmadýðýndan balýklarýn
besinini teþkil eden canlýlarý yok etmesi nedeniyle
kontrol altýnda tutulmasý gerektiði. Bu nedenlerle
III. görüþü kabul edersek deniz salyangozu ile
ilgili hiçbir avlanma yasaðý konulmamalý,
algarna
ile
avcýlýk
tamamen
serbest
býrakýlmalýdýr. Ayrýca bu konuda Karadeniz
ülkeleri ile iþbirliðine gitmek gerekir. Uzak
Doðudan Karadeniz'e gelen bu canlýnýn
Karadeniz'deki
diðer
ülke
sahillerinden
karasularýmýza tekrar gelmeyeceðini kimse
garanti edemez. Biyolog Nezih Bilecik'in bu
konuda 1990 yýlýnda yazdýðý "Deniz Salyangozu
"Rapana Venosa"nýn Türkiye'nin Karadeniz
Sahillerindeki
Daðýlýþý
Ve
Karadeniz
Balýkçýlýðýndaki Etkisi" Bakanlýk tarafýndan Ýl
Müdürlüklerine daðýtýlmýþtýr.
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SAMSUN ÝLÝNDE
YÜKSELEN DEÐER

Burhan HEKÝMOÐLU
Ziraat Mühendisi
Mustafa ALTINDEÐER
Ziraat Mühendisi

MANDA YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ

Ýl Tarým Müdürlüðü
Strateji Geliþtirme Birimi

alabildiðini ifade etmiþlerdir. Manda ülkemizde olduðu gibi
bölgemizde de elle saðýlýr. Üreticiler genel olarak malaklarýn ve
kendi ihtiyacý dýþýnda kalan manda sütlerini; kaymak, krema, yað,
yoðurt yaparak veya süt olarak satarak deðerlendirmektedirler.
Manda üreticileri genel olarak haftalýk yöresel pazarlara gitmekte
ve diðer ürünleriyle birlikte manda sütü ürünlerini de pazarda
satmaktadýrlar. Bazý üreticiler Ýlimizin dondurma ve yaþ pasta
sektörüne bazen doðrudan manda sütü, kaymaðý, yaðý, kremasý

Samsun ilinde yükselen tarýmsal deðerler içerisinde
Kýþlýk sebze yetiþtiriciliði, Bodur meyvecilik, Ýyi tarým,
Organik tarým gibi faaliyetler içerisine manda yetiþtiriciliði
ve manda ürünleri üretimi önem arz etmeye baþlamýþtýr.
Son yýllarda hýzlý bir þekilde düþüþ eðilimi gösteren manda
varlýðý ve manda yetiþtiriciliði Samsunda önemli ölçüde
kan kaybetmektedir. Oysa Bafra, Ondokuzmayýs, Alaçam
ve Yakakent ilçelerini kapsayan Kýzýlýrmak deltasý ve
deltada yer alan sulak alanlar manda yetiþtiriciliði için son
derece uygun bir yapýya sahiptir. Özellikle iç piyasaya
dönük neredeyse bölgede yöresel marka olmuþ ancak
üretimi çok azalmýþ Manda ürünleri (tereyaðý, kaymak,
sert ve yumuþak peynir, dondurma vb) üretimi; manda
yetiþtiriciliði yapan üreticiler baþta olmak üzere tüketiciler
ve Kýzýlýrmak deltasý içinde oldukça önemlidir.
Geçmiþte Samsun ilimizde yeterli miktarda üretilen
ancak bu gün üretimi oldukça azalmýþ veya terk edilmiþ
olan manda ürünleri gibi yöresel ürünlere ihtiyaç
duyulmaktadýr. Bu konuda gereksinimleri tam olarak
karþýlanmayan önemli ve etkin bir grup tüketici kitlesi
vardýr. Bu konunun önemini fark eden Samsun Valiliði ve
Tarým Ýl Müdürlüðü baþta olmak üzere ilgili kurumlar
bölgede manda ile ilgili projeler baþlatmýþlardýr. Bu
projelerin öncelikle üreticilere faydalý olmasýný temenni
ediyoruz.
Türkiye'de önceki yýllarda genellikle süt verimi için
yetiþtirilmekte
olan
mandalar,
verim
çaðýný
tamamladýktan sonra et üretimi için kesime sevk
edilmektedirler. Yapýsal olarak manda sütü, inek sütüne
göre daha az su, daha çok kuru madde, mineral, yað ve
protein içermektedir. Manda sütündeki yüksek kuru
madde yanýnda yüksek yað ve kalori içermesi, manda
sütünün üstün ve ayýrýcý özellikleri olarak
deðerlendirilmektedir. Manda sütü, inek sütü gibi
tereyaðý, kaymak, sert ve yumuþak peynir, dondurma,
yoðurt gibi pek çok ürüne iþlenmektedir. Son yýllarda
özellikle manda sütünden elde edilen tereyaðý miktarýnda
bir artýþ söz konusudur. Manda sütü peynirine olan talep,
dünyanýn pek çok ülkesinde organik ürün olmasý
nedeniyle artýþ göstermektedir. Örneðin Ýtalya'nýn
dünyaca ünlü Mozzarella peynirinin en önemli özelliði,
18

manda
sütünden
kaynaklanmaktadýr

üretilmiþ

olmasýndan

Ülkemizde bölgelere göre, bazý bölgelerde
kaymak, bazý bölgelerde ise peynir üretimi ön plandadýr.
Ancak tüketici bilinçsizliði nedeniyle henüz istenilen
düzeyde tüketim düzeyine ulaþýlamamaktadýr. Özellikle
Afyon yöresinde elde edilen kaymak, rulo halinde
sarýlarak pazarlanýrken, ülkemizin dünyaca ünlü
tatlýlarýnýn da (ekmek tatlýsý gibi) vazgeçilmez bir unsurunu
oluþturmaktadýr. Ayrýca manda sütünden yapýlan peynirin
suyundan lor elde edilmektedir.
Ülkemizde ve Ýlimizde mandalarýn doðal yaþam
alaný olan sulak alanlar, meralar, göller ve bataklýklar
vardýr. Bunlarýn içerisinde en uygun olan alanlardan birisi
de Kýzýlýrmak deltasýdýr. Mandalar Kýzýlýrmak deltasýndaki
doðal yaþam içerisinde; sulak alanlarda, meralarda,
göllerde ve bataklýk alanlarda yaþarlar. Mandalar sulak
ve bataklýk alanlarýn ve doðal yaþamýn bir parçasý
olmuþtur. Buralarda açýk alanda serbestçe gezinebilirler,
sýcakta bataða ve suya girip serinlerler. Bu alanlarda
gezen mandalar açtýklarý galerilerle balýklarýn rahatça
yüzebilmelerine, yem bulabilmelerine ve uygun yerlere
yumurta býrakabilmelerine katký saðlamaktadýr. Ayrýca
buradaki
bitkilerin
çiçeklerinin
döllenmesine,
tohumlarýnýn daðýlmasýna ve çoðalmalarýna katký
saðlarlar.
Ýlimizde en fazla manda Bafra ilçemizde
bulunmaktadýr. Ýlimizde 40 adet mandaya sahip olan
üretici sayýsý yaklaþýk 25 kiþidir. Ýlimizde 60 saðmal
mandasý olan üreticilerimizde vardýr. Ýlimiz üreticileri sütü
deðerlendirmede yaþadýklarý sorunlar nedeniyle mandayý
genelde et hayvaný olarak mecburen beslemektedir.
Üreticiler kesime verdikleri mandalarýn ortalama karkas
aðýrlýklarýnýn 200-250 kg olduðunu belirtiyorlar. Üreticiler
bölgemizde manda etini deðerlendirecek iþletme
kurulmasýný talep etmektedirler.
Bunun yanýnda doðal olarak manda sütünü de
deðerlendirme yoluna gitmektedir. Ýlimiz üreticileri bir
mandadan günlük ortalama 3-5 kg süt almaktadýr. Çok
az da olsa bazý üreticiler mandayý iyi besleyip sabah
akþam saðabilmekte ve yaklaþýk olarak 6-8 kg süt

ve yoðurdu vermektedirler.
Ürettikleri bu ürünleri pazarda kolayca sattýklarýný, bu tür
yöresel ürünlerin devamlý özel müþterisi olduðu, ürünlerin
pazarda satým iþini genelde kadýnlarýn yaptýðý, kadýnlar ürün
bedelleri karþýlýðýnda ev ihtiyaçlarýný karþýladýklarý, bunun sosyal
hayata katýlým bir sosyalleþme olduðu ve Pazarcýlýktan özellikle
kadýnlarýn çok memnun olduðu anlaþýlmýþtýr. Üreticiler yapýlan
görüþmelerde her þeye raðmen kadýnlarýn pazara giderken
verdikleri emek, harcadýklarý enerji, yaptýklarý masraf ve de ilerde
Pazar sütçülüðünün karþýlaþacaðý yasal zorluklar onlarý bugünden
farklý yaklaþýmlar üretmeye sevk etmektedir. Üreticiler sütün
toplama ve taþýma maliyetinin yüksek olacaðý düþüncesiyle
sütlerin dýþardan bir þirket tarafýndan toplanmasýndan daha çok
beldelerinde

kurulacak

süt

iþleme

tesislerinde

iþlenip

deðerlendirilmesini daha doðru bulmaktadýrlar.
Ýlimizin dondurma üreticileri, süt-yoðurt üreticileri, süt
tatlýlarý üreticileri ve yaþ pasta üreticileri sektörünün manda sütü
ihtiyacý olduðu ve zaman zaman üreticilerden toplu alýmlar yaptýðý
bilinmektedir. Ancak bugüne kadar manda sütü ve süt ürünlerinin
asýl tüketicileri yöresel pazarlarda bulunan bireysel tüketiciler
olmuþtur. Bu manda sütü ürünlerini daha karlý, daha sürekli ve
daha saðlýklý hale getirmek için süt potansiyelimizin mutlaka bir
iþletmede iþlenip ambalajlanarak tüketime sunulmasýný saðlamak
gerekir.
Manda üreticileriyle sahada yapýlan görüþmelerde
toplanabilen sütün deðerlendirilmesi için dýþardan bir þirkete
satýlmasýndan önce ilk aþamada kendilerinin veya kurulacak
Pazarlama Birliðinin desteklenmesi; Ýl Özel Ýdaresi kaynaklarý,
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Kýrsal Kalkýnmaya yönelik hibe
destekleri ve AB hibe desteklerinden faydalandýrýlarak birlikte
iþlenerek marka ürün oluþturulmasý daha doðru olacaktýr.
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ÝLÝMÝZDE ÖNEMLÝ BÝR
DOÐAL KAYNAK:

Samsun Gelemen
Sülün Üretme Ýstasyonu

SÜLÜN
Ýnsanoðlu var olduðu günden beri doðaya
müdahale ederek onun çehresini deðiþtirmesine neden
olmuþtur. Bilinen sebepler olan nüfus artmasý,
sanayileþme, hýzlý kentleþme, doðal afetler, düzensiz ve
aþýrý avlanma, tabii kaynaklarýn tahribini hýzlandýrmýþ
birçok yabanýl hayvan türünün yok olmasýna ya da yok
olma tehlikesiyle karþý karþýya kalmasýna sebep olmuþtur.
Bakanlýðýmýz yerli kuþlarýmýzdan olan ve nesli hýzla
azalan sülünü üreterek doðaya salmak ve doðada
desteklenmesini yapmak amacýyla Kara Avcýlýðý Kanunu
ve Milli Parklar Kanunu hükümleri çerçevesinde Sülün
Üretme Ýstasyonlarý kurmuþ olup bunlar, Ýstanbul Beykoz
Polenezköy Sülün Üretme Ýstasyonu, Bursa Karacabey
Ovakorusu Sülün Üretme Ýstasyonu ve Samsun Gelemen
Sülün Üretme Ýstasyonlarýdýr.
Ýstasyonumuz "Ýkinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý"
çerçevesinde 1969 yýlýnda Amasya Bölge Müdürlüðü
bünyesinde kurulmuþ olup Tekkeköy ilçesinde SamsunOrdu Devlet Karayolu üzerinde Samsun þehir merkezine
20 km uzaklýkta ve 1.1 ha alaný kapsamaktadýr.
Erkek ve diþi sülün bireyleri ayrý görünümdedir.
Erkekleri çok renkli uzun kuyruklu süslü bir kuþ olup, baþ
ve boyun koyu yeþil, madeni lacivert parýltýlýdýr. Diþileri
rengi kül rengi, açýk veya koyu kahverengi gri tonlarda
açýk ve koyu konsantre renklerle dikkati çeker. Kanatlarý
küçük
olmasýna
raðmen
hýzlý
uçabilmekte fakat uzun
mesafe
kat
edememektedir.
Tarlalarýn
ormanla
karýþtýðý
yerlerdeki kýsa boylu
bitkilerin
dibi
ve
buradaki sulak alanlar,
açýk araziler, aðaçlýk ve
fundalýklar, tarla, çayýr
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ve
akarsulara sýnýr
teþkil eden orman kenarlarýnýn bulunduðu alanlarda
yaþarlar.
Sülün bitkisel ve hayvansal
besin maddeleri yemekle
beraber daha çok hayvansal
menþeli olan besinleri
tercih
eder.
Ýstasyonumuzda
fabrikasyon
yemlerle
beslenme yapýlmaktadýr.
Sülünler bir yaþýnda eþeysel
olgunluða ulaþýrlar. Kýzýþma dönemi Mart
ayýyla baþlar Haziran sonuna kadar devam
eder. Yeþilimsi griden, yeþil zeytin rengine çalan

yumurtalarý 3.5 x 4.5 cm ebatlarýnda ortalama 35 gr
aðýrlýðýndadýr. Kabuk oraný kanatlýlar içinde en yüksek
deðerde olup; %15 dir. Doðada bir diþi 8 - 12 yumurta
yapar ve bunlarýn üzerine kuluçkaya yatar,
istasyonumuzda ise 40 - 45 yumurtaya kadar çýkar.
Sülünler için normal þartlarda kuluçka süresi 24 gündür.
Sülünler tahsis programý dahilinde Samsun,
Artvin, Rize Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Çorum, Bolu,
Zonguldak, Bartýn, Karabük, Kocaeli, Adapazarý, Bursa,
Ýstanbul, Edirne, Kýrþehir, Kastamonu, Malatya, Adana
illerinde doðal yaþamýna uygun sahalarda, Yönetmelikte
belirtilen doðaya salma kriterleri çerçevesinde doðal
ortamlarýna býrakýlmýþlardýr. Bu bölgelerden alýnan
sonuçlarda doðal yaþama adaptasyonda sülünlerin gayet
baþarýlý olduðu ve yabanda üreyebildikleri noktasýndadýr.
Son yýllarda istasyonumuzda yapýlan modernleþme
çalýþmalarý ile Sülün Üretme Ýstasyonumuz ülkemizin en
modern istasyonu haline getirilmiþ ve yýllýk 15 bin üretimiyle
Genel Müdürlüðümüzün belirlediði program
doðrultusunda doðal hayatý
desteklemektedir.

Nurettin MEMÝÞ

VEZÝRKÖPRÜ'DE

Ziraat Mühendisi

KÜLTÜR MANTARCILIÐI
Vezirköprü, kültür mantarý ile doksanlý yýllarýn sonu,
iki binli yýllarýn baþýnda hem tüketim hem de üretimi ile
tanýþtý. Geleneksel tarýmýn hakim olduðu Vezirköprü'ye
hobi anlayýþýndaki meraklýlarýn denemeleriyle kültür
mantarý üretimi girdi. Birkaç denemeden sonra ilçemizde
kültür mantarýnýn yetiþtirile bileceði kanaati oluþmaya
baþladý. Bu süreçle ilçenin yerlileri ve tarýmla uðraþanlarýn
dýþýnda memur kökenliler tarafýndan amatörce küçük
çaplý giriþimler görülmeye baþlandý. Bu yetiþtirme
denemeleri yapýlýrken ilçenin tüketimini tümüyle kýr
mantarý oluþturuluyordu ve kültür mantarý çarþýdapazarda görüldüðünde nasýl bir þey meraký ile tadýmlýk
olarak tüketilmeye baþlandý. Ýlçemizde mantarýn
yetiþtirilebildiðinin görülmesi üzerine zamanla hem
yetiþtirme denemeleri hem de tüketimi artýrdý. Bu
noktadan sonra ilkbahar ve sonbaharda mevsimlik
bodrum katlarda yapýlan üretimler baþladý. Yapýlan
üretimle küçük, az kapasitelerde olsa da komþu ilçelere ve
Samsun merkezine hasat edilen mantarlar ulaþmaya
baþladý. Ýlçe dýþýndan gelen mantar talebi, üretimde ticari
bakýþýn geliþmesini saðladý.
Ticari bakýþla birlikte artan kapasitelerle üretim
denemeleri de arttý. Ýlkel yetersiz þartlarda birçok üretim
denemesi baþarýsýz olurken yeni denemelerin devreye
girmesi ile sonbahar-kýþ-ilkbahar mevsimlerinde süreklilik
ve miktar olarak daha fazla mantar görülmeye ve
mutfaklarýn menülerine mantar yemeklerinin girmeye
baþladýðý görüldü. 2004 yýlýndan sonra amatörlüðü aþan

profesyonel giriþimler baþlarken yaz aylarý da dahil olmak
üzere her mevsim kültür mantarýnýn üretildiði dönem
baþladý. Bu dönemde 2 üretici sürekli üretim yapar
duruma geldi. Ancak buna raðmen mantarýn günlük
pazara ulaþýp taze tüketilmesi özelliðinden ve üretim
tecrübesinin yaygýnlaþmamýþ olmasýndan dolayý yeni
giriþimler ortaya çýkmadý. Bunun aþýla bilmesi üretim ve
Pazar organizasyonunu gerekli kýlýyor. Vezirköprü Ýlçe
Tarým Müdürlüðü ve Ýl Tarým Müdürlüðünün destekleri ile
2008 yýlýnda kültür mantarýný ilçede sektör olabilmesi için
üretici birliði kurma çalýþmalarý baþlatýldý. Yapýlan
toplantýlar, köy gezileri sonucu 16 üreticinin faaliyete
baþlamasý ile Karadaniz'de ilk Kültür Mantarý Üreticiler
Birliði Vezirköprü'de kuruldu. Üretici birliðinin kurulmasý
ile ilçede üretim çok ciddi bir atak yaptý. Bir ay içinde
ilçenin mantar üretimi 10 tonu geçti. Bu adýmla Karadeniz
Bölgesi'nin en yoðun üretim merkezi olarak Vezirköprü
dikkat çekmeye baþladý. Bölgenin mantar talebi
karþýlanýrken üretim taleplerine de yardýmcý olunup
öncülük yapýlmaya baþlandý. Artýk ilçe merkezinde ve
köylerde alternatif tarým olarak çiftçilerin gündemine girdi
ve birçok köyde mantar üretimi yapýlmaya baþlandý.
2008-2009 ve 2010 döneminde Ýlçe Tarým
Müdürlüðümüz 40'a yakýn kültür mantarý projesine imza
atmýþtýr. Proje hazýrlatan çiftçilerden 26 sý projelerinden
vazgeçmiþtir. 16 çiftçimiz ise projelerini sosyal
yardýmlaþmaya vermiþtir. Bunlarýnda 6 tanesi karar
aþamasýnda vazgeçmiþlerdir. 6 adet proje kabul edildi. 4

adet projede kabul edilme aþamasýndadýr. Kendi
kaynaklarýný kullanarak iþletmelerin sayýsý ise 20 adettir.
Bu iþletmelerde toplam 1700 m2 alan ekilmektedir. Yýlda
4 ürün hasadý yapýlmakta. 1 m2 ortalama 25 kg olup
mevsimsel ürün yapýldýðýnda bu rakam 170 tona
çýkabilmektedir.
Henüz emekleme aþamasýnda oturmamýþ,
bölgenin en yeni sektörü olmasý dolayýsý ile sorunlarla
karþýlaþýlýyor. Bu sorunlar:
"Kompost ve örtü topraðý (torf) materyalleri bölge
dýþýndan Çorum, Kocaeli, Bolu, Denizli, Malatya gibi
uzak mesafedeki merkezlerden karþýlanýyor. Buda
üretimin maliyetini artýrýyor ve üretim organizasyonunu
zorlaþtýrýyor.
"Tarýmsal üretimde dara düþüp alternatif arayýþýna
düþmüþ küçük üretici dýþýnda emek, yoðun iþ olmasý
sebebi ile sermeye yatýrýmlý giriþimler ortaya çýkmýyor.
"Maliyetleri düþürüp kar marjýný yükseltecek
kompost ve örtü topraðý üretimi bölgenin gündemine
girebilmiþ deðildir.
"Paketleme dýþýnda üretimle ilgili devletin hiçbir
desteði yoktur. Küçük üretici üretim odasý üretim
girdilerini saðlayacak kaynak bulamýyor. Bu sebepten
üretimin geliþmesini hem de eksik þartlarda ilkel düþük
verimli üretim yapýlmasýna neden oluyor.
"Mantar üretiminin esasý iklimlendirme bu da
düzenli kural uygulamayý gerektirdiði için bölge
üreticisini geleneksel alýþkanlýklarýna uymuyor.
"Bölge üreticisini küçük çapta üretim yapma
zorunluluðu üretim ve pazarlamanýn toplu yapýlmasýný
gerekli kýlarken yine bireyci, günü birlik anlayýþlardaki
alýþkanlýklar üretim ve Pazar planlamasýný aksatýyor.
"Mantarýn tüketim talebi kýzla artarken bu talebi
karþýlaya bilecek üretim artýþý saðlanamýyor ve yatýrým
gücü oluþturulmadan talebi karþýlanmasý olanaklýda
görünmüyor.
"Üretici birliklerinin yasal mevzuatý üretim ve Pazar
planlamasý ve organizasyonuna cevap vermediði için
etkinlik saðlanamýyor. Birliklerin üretim pratiði ile uyumlu
hale getirilmesi gerekliliði var. Teknik destek ve üretici
eðitimine olan ihtiyaçla birlikte küçük üreticinin kendini
geliþtirebilmesi için kültür mantarýnýn tarýmsal destekler
kapsamýna alýnmasý üreticilerin en önemli beklentileri
arasýnda yer alýyor.
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AYVACIK'TA
MISIRDA ÇEÞÝT DEMONSTRASYONU
TARLA GÜNÜ
2010 yýlý Tarla Günü programýnda yer alan Dane
Mýsýr Yetiþtiriciliði Çeþit Demonstrasyonu Tarla günü,
23.09.2010 tarihinde Ayvacýk Ýlçesi Karþýdöngel
Köyü'nde gerçekleþtirildi.
Yapýlan konuþmalarda þu hususlar öne
çýkarýlmýþtýr; Ayvacýk ilçesinde 58.000 dekar alanda
tarla ziraati yapýlmakta olup, bu alanýn yüzde 45'sine
tekabül eden 26.100 da alanda dane mýsýr yetiþtiriciliði
yapýlmaktadýr. Geleneksel mýsýr tarýmýnda, genetik vasfý
düþük mahalli çeþitler kullanýlmakta ve dekara ortalama
150-180 kg verim alýnabilmektedir. MATARO isimli F1
Hibrit mýsýr çeþidiyle demonstre edilen 2 da sahada
kullanýlan çeþit adaptasyon ve verim kabiliyeti yüksek
olup, dekara 500 kg. verim elde edilmiþtir. Bu çeþit
toprak seçiciliði olmayan, saðlam kök ve sap yapýsý
nedeniyle yatmaya dayanýklý, gövde çürüklüðü ve
yaprak yanýklýðýna dayanýklý, ayný zamanda haþlamalýk
sektörüne de uygun ve hasat döneminde çok az dane
nemi içermesi nedeniyle, tarýmsal sanayinin hammadde
taleplerine de uygun olup, söz konusu çeþidin bölge
þartlarýnda yüksek performans gösterdiði tarla
þartlarýnda gözlemlenmiþtir.
Ýlçede fýndýk tarýmý yapýlan alanlarýn yaklaþýk
yüzde 33'üne tekabül eden mýsýr yetiþtiriciliði bölge
insanýnýn temel beslenme ve tüketim alýþkanlýklarý
yönünden temel ürünlerden olmasý yaný sýra, ayný
zamanda hayvan beslemede, aile iþletmelerinin öz
kaynaðý olarak da ayrý bir öneme haizdir. Bu çalýþma,
Ayvacýk þartlarýnda 1 dekar alandan 500 kg. dane mýsýr
verimi alýnabileceðini göstermiþtir.
Akabinde, demonstrasyon alanýna intikal edilerek,
mahalli çeþitlerin ekili olduðu alanlara nazaran Mataro
F1 Hibrit çeþidinin mukayeseli üstünlüðü katýlýmcýlarýn
beðenisine sunuldu. Ýlçe Kaymakamý Ferhat VARDAR
üretim alanýnda görüþ beyan ederek, bu çalýþmanýn
Ayvacýk ilçesi için oldukça anlamlý olduðunu, gözle
görülür ve ölçülebilir verim sonuçlarýnýn bütün
üreticilerin beðenisini kazandýðýný, Kaymakamlýk olarak
bu yöndeki çalýþmalarý destekleyeceklerini ifade ederek,
baþta Samsun Valiliði, Ýl tarým Müdürlüðü olmak üzere,
her aþamada emeði geçen personele, üreticiye ve
K.Döngel Köyü muhtarlýðýna teþekkür etti.
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BAFRA ÝLÇESÝNDE

ÇELTÝK
TARLA GÜNÜ
Koþu köyünde "Çeltikte Fideleme Ýle Ekim"
konulu tarla günü yapýldý. Ýshaklý mahallesindeki Veli
TEPEYE ait tarlada yapýlan etkinliðe Ýl Tarým
Müdürlüðünden Çiftçi Eðitim þube Müdürü Erol BAÞ,
OMÜ Ziraat Fakültesinden Yrd.Doç. Dr. Ýsmail SEZER,
Sebze Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet BÝLGÝÇ ve
Ondokuzmayýs, Terme ve Bafra, Ýlçe Tarým Müdürleri,
Mahmut ESER, Semra GÜLTEN, Ahmet DURSUN,
Kamu Kurum Çalýþanlarý, basýn mensuplarý, bölge
çiftçileri katýlmýþlardýr.
Açýlýþ Konuþmasý yapan Ýlçe Müdürü Ahmet
DURSUN; çeltik üretimi ile ilgili genel sorularý ve
Bafra da çeltik üretimi ile ilgili istatistik rakamlarýný ve
fideleme

ekimin

avantaj

ve

dezavantajlarý

konularýnda açýklamalarda bulunmuþtur. Yrd.Doç.
Dr. Ýsmail SEZER de fideleme konusunda açýklama
yapmýþtýr.
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BALIK HALÝNE
ZÝYARET
Ýlimizde faaliyet gösteren Samsun Büyükþehir
Belediyesi Su Ürünleri Balýk Hali, Bakanlýðýmýzca
19.06.2002 tarih ve 24790 sayýlý resmi gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe giren "Su Ürünleri Toptan ve
Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliði" hükümlerine
uygun olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Ýl Müdürlüðümüzce, balýk halindeki su ürünleri
kontrollerinin etkinleþtirilmesi amacýyla, gece saat
03.00'den 17.00'ye kadar sürekli kontrol elemanlarý
bulunmaktadýr.
Su Ürünleri Avcýlýðýnýn çoðunluðunu oluþturan
Trol avcýlýðý; 15.09.2010 tarihi itibariyle baþlamýþ
bulunmaktadýr. Ýlimizde 104 adet Trol teknesi
mevcuttur.
Trol avcýlýðýnýn baþlamasý nedeniyle; Ýl
Müdürümüz Kadir ÝSPÝRLÝ, Kontrol Þube Müdürü Cihan
EROÐUL ve Su Ürünleri Kontrol ekibince Samsun
Büyükþehir
Belediyesi
Su
Ürünleri
Balýk
Halinde,16.09.2010
günü
Su
Ürünleri
Komisyoncularýna ve Balýkçýlara yönelik ziyarette
bulunuldu. Balýkçýlarýn sorunlarý yerinde incelenerek
çözümüne yönelik bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Balýk
satýþ alanýnda satýþlar yerinde incelendi. Balýkçýlara
dilek ve isteklerini sunan Ýl Müdürümüz ve Kontrol Þube
Müdürü Balýk Halinden ayrýldý.

2010 YILININ
SON BAV TOPLANTISI
2010

yýlý

planladýðýmýz

içerisinde

(BAV)

Bilgi

yapmayý
Alýþ

Veriþ

toplantýlarýnýn sonuncusu 12 Ekim 2010 salý
günü saat 09:30' da, Ýl Müdürlüðümüz toplantý
salonunda yapýlmýþtýr.
Toplantýda Ýl Müdürü Kadir ÝSPÝRLÝ 2004
yýlýndan itibaren hedeflenen projelerin 2010
yýlý itibarýyla bir deðerlendirmesini yaparak,
Hayvancýlýk, Meyvecilik, aþýlama, yetiþtiricilik
konularýnda Ýlimizde hedeflenen deðerlere
ulaþýlmasýndan dolayý tüm personele teþekkür
etti.
Bundan sonraki hedeflerimizin aile
üretimine

yönelik

deðil

ticari

anlamda

yetiþtiricilik yapýlmasýna yönelik çalýþmalarýn
olacaðý ve gerek bölge illere ve gerekse
ihracata yönelik üretim yapýlmasýna

yani

üretim, iþleme, paketleme ve daðýtým gibi
bütün faaliyetlerin bir bütün olarak ele alýp
çalýþma yapacak olan iþletmelere daha fazla
aðýrlýk verileceðini, Tarým Kredi Kooperatifleri
ve

Ziraat

Bankasý

tarafýndan

verilecek

kredilerinde bu yönde olduðunu söyledi.
Toplantýda Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerinde
yapýlan 9 aylýk gýda kontrol hizmetlerinin
deðerlendirilmesi,

28-31

Ekim

2010

tarihlerinde Ýlimizde yapýlacak SAM-TARIM fuarý
çalýþmalarý ve domates güvesi ve bitki koruma
faaliyetleri 2011 yýlý Ýl/Ýlçe programlarý ait
gündem maddeleri görüþülmüþtür.
26

27

BURTARIM FUARINA KATILIM SAÐLADIK
6-10 Ekim 2010 tarihleri arasýnda,
Burtarým 2010 Adý Altýnda Düzenlenen, Bursa
8. Tarým, Tohumculuk, Fidancýlýk ve Süt
Endüstri Fuarý ile Bursa 3.hayvancýlýk ve
Ekipmanlarý Fuarýna 1 günlük katýlým
saðladýk.
Tüyap Bursa Uluslar arasý Fuar ve
Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Fuar
etkinliðine, TARGEL Projesi kapsamýnda
istihdam edilen Ziraat mühendisleri, Veteriner
hekimler, Üreticiler ile Çiftçi Eðitim ve Yayým
Þubesi Müdür ve personelinden oluþan 109 kiþi, Ýl
Müdürlüðümüz organizasyonunda gerçekleþtirilen
teknik gezi programýna iþtirak etmiþtir. Terme,
Çarþamba, Tekkeköy, Bafra, Atakum, Kavak, Havza,
Yakakent, Vezirköprü, Canik, Ondokuzmayýs, Asarcýk
ilçelerinden 59 teknik personel ve 50 üretici olmak
üzere toplam 109 kiþiyle katýldýðýmýz Fuar etkinliði
kapsamýnda, coðrafi bölge önceliklerimize göre
çalýþma gruplarý oluþturularak; Tarýmsal Mekanizasyon
ve Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Su ve Sulama
Teknolojileri, Gübreler, Zirai Ýlaçlar, Tohum, Fide, Fidan
ve Bahçecilik, Çiçekcilik ve Ýlgili Teknolojiler, Ekolojik
tarým, Ýyi Tarým Uygulamalarý, Çiftçilik ve Seralar
Yönelik diðer Ekipman ve Hizmetler, Baðcýlýk, Agro
Biliþim, Süt Endüstrisi sektörel yayýnlarýndan müteþekkil
ürünlerle ilgili, Tarýmsal teknolojideki son yeniliklerin
sergilendiði Fuar alanýnda; stand ziyaretleri, mülakat
ve veri temini amaçlý grup çalýþmalarý yapýlarak, Ýlimiz
tarýmýný yakinen ilgilendiren konularda bilgi, görgü ve
doküman elde edilerek, sergilenen tarýmsal unsurlarla
ilgili görüntüler alýnmýþtýr.
31 Ülkeden 497 firma ve temsilciliðinin katýldýðý
Fuar'ýn 139.212 kiþi tarafýndan ziyaret edildiði ifade
edilmiþtir. Ziyaretçilerin %41,2 sinin Bursa'dan, %58,8
inin ise Bursa dýþýndaki 73 ilden geldiði bilgisi
alýnmýþtýr. Fuara, Samsun baþta olmak üzere
Karadeniz bölgesinden Amasya, Artvin, Bartýn, Bolu,
Bayburt, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Sinop,

Ordu, Rize, Trabzon, Tokat, Zonguldak illerinden de
katýlým saðlanmýþtýr. Profesyonel düzeyde katýlým
saðlayan üreticilerimizin, yüksek oranda, Hayvancýlýk,
ekipmanlarý ve süt endüstrisi alanlarýnda ilgi ve
alakalarýnýn olduðu gözlemlenmiþtir. Ýkinci derecede
ise, tarýmsal mekanizasyon ve teknolojileri ürünlerinin
sergilendiði standlara ilgi yoðunluðu olmuþtur. Teknik
eleman düzeyinde ise Ýlimizin tarýmsal dokusuna
uygun üretim ve teknolojilerini içeren standlarýn
tamamý çalýþma gruplarýnca ziyaret edilmiþtir.
Fuar ziyareti sonrasýnda, Çiftçi Eðitim ve Yayým
Þube Müdürü Erol BAÞ, TARGEL personeli ve üretici
aðýrlýklý gerçekleþen teknik gezi ile alakalý, tüm
katýlýmcýlara
yönelik
yaptýðý
deðerlendirme
konuþmasýnda, Ýl müdürlüðümüzce teknik personele
ve üreticilerimize sunulan bu teknik gezi imkanlarýnýn,
tarýmsal hayata ve uygulamaya aktarýlmasý için,
herkesin bulunduðu ve görev yaptýðý çevrede, tarým
kesimini bilgilendirmesi gerektiðini, böyle yapýldýðý
takdirde ancak, bu ve benzeri teknik gezilerin amacýna
ulaþmýþ olabileceðini ifade etmiþtir. Ýl Müdürümüz
Kadir ÝSPÝRLÝ, Fuara katýlýmla ilgili olarak, her zaman
üreticilerimizin ve çalýþanlarýmýzýn yanýnda olduklarýný
ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, teknik
geziye katýlan üretici ve teknik elemanlarýn, Samsun
tarýmý adýna izlenim ve deneyim sahibi olduklarýný ve
bu noktada herkesin taþýdýðý sorumluluðun bilincinde
olmasý gerektiðini ifade etmiþtir.

SAMSUN GIDA
VE
TEKNOLOJÝLERÝ
FUARI YAPILDI

Samsun'da bu sene ilk defa düzenlenen Samsun
Gýda ve Teknolojileri Fuarý, kapýlarýný ziyaretçilerine
açtý. Sevgi Park Fuar Alaný'nda 48'i yerli 52 firmanýn
katýlýmý ile açýlan fuar 21-24 Ekim 2010

tarihleri

arasýnda açýk kaldý. Açýlýþýný Samsun Valisi Sayýn
Hüseyin

AKSOY'

un

yaptýðý

Müdürlüðümüzde

bir

stant

fuarda
açtý.

Ýl

Tarým

Standýmýzda

ziyaretçilere Gýda konulu Kitapçýk, Broþür kendi
yayýnýmýzdan

olan

SAMTÝM

dergisi

ve

çeþitli

ikramlarda bulunuldu.
Dört gün açýk kalan gýda ve teknolojileri fuarýný
çok sayýda vatandaþýmýz ziyaret etti. Gýda ve
Teknolojileri Fuarý'na Samsun Valisi Hüseyin AKSOY, Ýl
Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Aslan KARANFÝL, Ýlkadým
Belediye Baþkaný Necattin DEMÝRTAÞ, Atakum Belediye
Baþkaný Metin BURMA, Ýl Tarým Müdürü Kadir ÝSPÝRLÝ,
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa KARAKURT,
iþadamlarý ve çok sayýda davetli katýldý.
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SAM-TARIM FUARINDA
ÝL MÜDÜRLÜÐÜMÜZ BAÞARIYLA TEMSÝL EDÝLDÝ
28-31 Ekim 2010 tarihleri arasýnda Sevgi Park

Hayvancýlýk, Meyvecilik, Sebzecilik, Tarla Bitkileri, Ýyi

Fuar Alaný'nda gerçekleþtirilen Samsun Tarým-

Tarým Uygulamalarý, Organik Tarým ve Bitki Koruma

Hayvancýlýk

Ýl

masalarýnýn oluþturularak, 80 ayrý konuda 40.000

Müdürlüðümüz baþarýlý stand çalýþmalarýyla güçlü bir

adet liflet, 30 ayrý konuda 50.000 adet Kitapçýk, Ýl

þekilde temsil edildi.

müdürlüðümüz logolu 4 bin adet þapka ve Alo Gýda

ve

Zirai

Donatým

Fuarý'nda

Samsun Valisi Sayýn

ibareli 4 bin adet tükenmez kalem daðýtýmýnýn

Hüseyin AKSOY, Destekleme ve Teþkilatlanma Genel

gerçekleþtirildiði fuar çalýþmalarýnda Ýyi Tarým

Müdürü Sayýn Mehmet TAÞAN, Türkiye Ziraat Odalarý

Uygulamalarý, Web Tarým TV, Tarýmsal Desteklemeler,

Birliði Genel Baþkaný Sayýn Þemsi BAYRAKTAR ve çok

Kýrsal kalkýnma Programý ve Samsun ilinin tanýtýldýðý

sayýda üst düzey bürokratýn ziyaret ettiði standýmýzýn

dönüþümlü sinevizyon gösterileri yapýldý.

Fuarýn açýlýþ gününde,

ziyaretçi profili arasýnda; 17 ilçemizde, Amasya, Ordu,

Fuar alanýnda süt endüstrisi, zirai donatým,

Giresun, Kastamonu, Ýzmit ve çevre illerden üretici

tarýmsal gýda sanayi, tohumculuk, fidancýlýk, sulama

birlikleri ve kooperatif temsilcileri, üreticiler, ilçe tarým

mekanizasyonu, traktör ve iþ makineleri vb. konularda

müdürlükleri teknik ve saðlýk personeli baþta olmak

muhtelif firmalarýn ve bazý üretici birlikleri ile resmi

üzere, tarýmla hobi amaçlý ilgilenen aileler, sektör

kurum ve kuruluþlarýn stant açtýðý görülmüþtür.

temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn aðýrlýklý olarak

Ýl

Müdürlüðümüz

yayýnlarýndan

SAMTÝM

yer aldýðý görüldü. Ondokuzmayýs Üniversitesi Ziraat

dergisinin özel sayýlarý, Müdürlüðümüz personelerince

fakültesi

ve Bafra meslek Yüksek Okulu'ndan çok

hazýrlanan kitap ve lifletler fuarýn ilk gününden itibaren

sayýda öðrencinin de il müdürlüðümüz standýný ziyaret

yoðun bir ilgi görmüþ olup, Ýyi Tarým Uygulamalarý

ettiði gözlemlendi.

konusunda hazýrlanan afiþ ve sloganlar, standýmýzýn

Kýrsal Kalkýnma ve Tarýmsal Desteklemeler,
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takdirle izlenen bölümleri arasýnda yer almýþtýr.
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TARIM
BÝLGÝ SÝSTEMÝNÝN KURULMASI

WEB TARIM TV
YAYINA BAÞLADI

01.11.2010 tarihli ve 27393 sayýlý Resmi
Gazetenin mükerrer sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe
giren 2010 Yýlý Programýnda yer alan hükümler
gereðince Ülkemizde Tarýmsal Ýþletme Kayýt Sistemi
önceliðinde Tarým Bilgi Sisteminin kurulmasý ve
güncelliðinin saðlanmasý konusunda çalýþmalar
Türkiye Ýstatistik Kurumu(TUÝK) ile Tarým ve Köyiþleri
Bakanlýðý (TKB) iþbirliðiyle baþlatýlmýþtýr. Bu amaçla
TÜÝK ve TKB iþbirliðine girerek ilgili kamu kesimi
katkýlarýyla çalýþma esaslarýný, ilkeleri ve yükümlülükleri
belirleyen bir protokol hazýrlanmýþ ve 13 Temmuz
2010 tarihinde taraflarca imzalanmýþtýr.
Tarýmsal Ýþletme Kayýt Sisteminde kullanýlacak
Veri Giriþ Programý, TÜÝK tarafýndan hazýrlanarak test
edilmiþ, eksiklikler tamamlanarak kullanýma hazýr hale
getirilmiþtir. 2010 yýlý içinde tamamlanmasý planlanan
Tarýmsal

Ýþletme

Kayýt

Sistemi

çalýþmalarýnda

kullanýlacak Veri Giriþ Programýna ait eðitim TUÝK'in
Bölge Müdürlüklerinde sorumlu personel tarafýndan
verilmiþtir.
Söz konusu eðitime; ilçe müdürleri, il- ilçe ÇKS
ve Ýstatistik biriminde görevli teknik elemanlarla yine
ilçelerde görevli tarým danýþmanlarýnýn katýlýmý
saðlanmýþtýr. Eðitim sayýnýn fazla olmasý dolayýsýyla
04.10.2010 ve 06.10.2010 tarihlerinde olmak üzere,
iki ayrý grup halinde yapýlmýþ birer gün sürmüþtür.

Web Tarým Tv, Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet
Mehdi Eker' in de katýldýðý bir törenle yayýn hayatýna
baþladý. "Ülkemiz Tarýmý Ýçin Yayýndayýz" sloganýyla
kurulan Web Tarým Tv, 22 Ekim 2010 tarihinde,
Ankara'da Cer Modern Sanat Galerisi ve Kültür
Merkezi'nde düzenlenen bir törenle yayýn hayatýna
resmen baþladý. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet
Mehdi Eker, yayýnýn ilk gününde WEB Tarým TV'deki bir
programa katýldýktan sonra, Kültür Merkezi'ndeki
törene de iþtirak ederek burada bir konuþma yaptý.
"Tarým hayattýr. Hayatýmýzýn özüdür. Tarým
insanlarýn kalýcý ihtiyaç alanýdýr'' diye konuþmasýna
baþlayan Bakan Eker, Türkiye'de 30-35 milyon internet
kullanýcýsýnýn bulunduðuna, bu kullanýcýlarýn aileleriyle
birlikte düþünüldüðünde 50-60 milyon insana
ulaþýlabildiðine dikkat çekti.
Web Tarým Tv' yi hizmete geçirerek internetin
sunduðu imkanlarý çiftçiler lehine kullanmak amacýnda
olduklarýný kaydeden Bakan Eker, çiftçilere bu yolla
daha kolay ulaþýlabileceðine de vurgu yaptý. Tarým
Bakaný Mehdi Eker, WEB Tarým Televizyonu'nun
tarýmsal üretim ve çiftçi eðitiminde kullanýlacaðýný
belirterek, televizyonun 15 bin saatlik yayýn arþivi
bulunduðunu ve bunun çok önemli olduðunu söyledi.
Türkiye'de hiçbir kamu kurum ve kuruluþunda

kendilerindeki gibi Web Tarým Tv bulunmadýðýný
belirten Bakan Eker, televizyonun internet üzerinden
yayýn yapacaðýný ve kendisine ait stüdyolarý
bulunduðunu kaydetti.
Bakan Eker, 19. yüzyýlda gerçekleþen Sanayi
Devriminin tarýmýn geliþmesine de etkide
bulunduðunu söyledi. Bu devrimin bazen de tarýmý
olumsuz etkilediðinin altýný çizen Bakan Eker, sanayi
devriminin tarýmýn oransal deðerinde görünür bir
azalmaya neden olduðunu belirtti. Dünya üzerinde
yaþayan 7 milyar insandan 1 milyarýnýn aç olduðunu
kaydeden Bakan Eker, ''Dünyada 1 milyar insan aç ise
geriye kalan 6 milyar insan için de bu küre güvenli bir
yer deðildir. Bu kadar aç insanýn olduðu dünyada, 1,9
milyar insan ise çok yemekten ve beslenme
bozukluðundan dolayý obezdir. 1 milyar insan yeterli
yiyecek olmamasý nedeniyle açlýk çekmektedir.
Yeterince yiyecek bulunmaktadýr. Ancak bunun
paylaþýmýnda sorunlar yaþanmaktadýr" dedi.
Türkiye'nin ulusal servetini, tarýmsal varlýðýnýn
oluþturduðuna dikkat çeken Bakan Eker þöyle konuþtu:
"Türkiye'nin zenginlik alanlarýndan birini de biyo
çeþitliliði oluþturuyor. Türkiye 70 milyon nüfusun yaný
sýra, 30 milyon turisti de besliyor. Üstüne 11 milyar
200 milyon dolar tutarýnda da tarým ve gýda ürünü
ihracatý gerçekleþtiriyor. Türkiye tarýmsal üretim deðeri
bakýmýndan da dünyada 11. sýradan 8.sýraya
yükselmiþtir. Ülkemizin tarým ürünleri ihracatý
ithalatýndan fazladýr. Bir zamanlar Türkiye için
'Dünyada tarým açýsýndan kendi kendine yeten 7
ülkeden biri' ifadesi kullanýlýrdý. Bu ifade doðru
deðildir. Türkiye için böyle bir ifade kullanýlamaz zira
bunun ölçüsü ve ayarý yoktur. Tarýmsal üretim, ekolojik,
coðrafi ve ekonomik faaliyetler ile imkanlarýn
bileþkesidir."

Tarým Bakanlýðý ve Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun
birlikte gerçekleþtirmesi öngörülen söz konusu
çalýþmanýn ön hazýrlýðý niteliðindeki bu toplantýda;
sisteme dahil edilmesinde yarar görülen veriler, bu
verilerin kullanýmý için gerekli bilgisayar yazýlýmlarý,
kayýt sisteminin kurulmasý için derlenmesi gereken
veriler ile derleme yöntemi, veri giriþ programý ele
alýnmýþ olup dinleyicilerin azami yararlanmasý için CD
ve bilgilerin daðýtýmý yapýlmýþtýr.
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VEZÝRKÖPRÜ’DE
HAYVAN DAÐITIMI
Bakanlýðýmýz ile Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý'nýn baðlý olduðu Devlet Bakanlýðý
arasýnda uygulanan protokol gereði, 3294 Sayýlý Yasa
kapsamýna giren kiþilerin gelir seviyesini arttýrmak,
istihdamý geliþtirmek, tarýmsal ürünleri mahallinde
deðerlendirmek ve pazarlamak ayrýca köyden kente
göçü önlemek amacýyla bazý projelerin uygulanmasý
öngörülmüþtür.
Protokol gereði, Ýlimiz Vezirköprü Ýlçesi S.S.
Teberük Aydýnlý, Baþfaký ve Kavakpýnarý Köyleri
Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi ortaklarýna Kýrsal
Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamýnda "Ortaklarýn
Mülkiyetinde 102 Baþlýk (51 Aile X 2 Baþ/aile) Süt
Sýðýrcýlýðý Projesi" programa alýnmýþtýr. Kooperatif
2008 yýlýnda yatýrým programýna alýnmýþ olup, proje
gereði öncelikle 51 Kooperatif ortaðýnýn ahýr
durumlarý iyileþtirilmiþ, iþletme binasý yaptýrýlarak
makine ekipmanlarý alýnmýþtýr. Daha sonra
Bakanlýðýmýzca yapýlan Canlý demirbaþ ihalesi sonucu
hayvanlar getirilerek hak sahibi 51 kiþiye kura usulü
ile 2 þer adet Simmental ýrký gebe düve teslim
edilmiþtir.
Teslim edilen Gebe düveler þartname gereði
ölüm, zorunlu kesim, yavru atma vs. gibi risklere karþý
1 yýl süreyle sigortalý olup, gebelikleri Ultrason
yönetimiyle yaptýrýlmýþtýr. Kooperatifin uygulamýþ
olduðu proje kapsamýnda kullandýrýlan krediler faizsiz
olup, iki yýlý ödemesiz, 3. yýldan itibaren 6 eþit taksitle
faizsiz olarak geri ödenecek þekilde düzenlenmiþtir.
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AÇEV KURSU
Ýl Tarým Müdürlüðümüz ve AÇEV(Anne ve
Çocuk Eðitim Vakfý) iþbirliði ile 20 Eylül2010 - 1
Ekim 2010 tarihleri arasýnda düzenlenen eðitim
kursu Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerimizde görevli
Sözleþmeli Ziraat Mühendisi, Ziraat Mühendisi,
Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyenlerin
katýlýmýyla

gerçekleþtirilmiþtir.

Müdürümüz

Kadir

ÝSPÝRLÝ

ve

Ýl

Tarým

ÇEY

Þube

Müdürümüz Erol BAÞ eðitim seminerine katýlan
33 personeli kurs alanýnda ziyaret ederek istek ve
görüþlerini dinlemiþlerdir. Saðlýklý yaþam, saðlýklý
gebelik, çocuk saðlýðý ve beslenmesi, çocuðun
büyümesi ve geliþimi çocukla iletiþim ve olumlu
davranýþ geliþtirme, kadýn saðlýðý, çevre ve kadýn
haklarý konulu eðitimlerin kýrsal alanda kadýna
yönelik olan çalýþmalarda grup lideri olarak
görev alacak olan eðiticilerin eðitimi için olan
önemini vurguladýlar ve eðitimin baþarýlý geçmesi
temennisinde bulundular.
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SAÐLIKLI YAÞAM

ATAKUM'DA ÝKÝNCÝ KEZ
BAFRA KOYUNU PROJESÝ UYGULANIYOR
Atakum Kaymakamlýðý tarafýndan 156 adet
Bafra Koyunu daðýtýldý. Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý kaynaðý ile uygulanan proje
kapsamýnda 6 aileye 25 diþi toklu ve 1 koç halinde
toplam 156 adet koyun verildi.
Sarýtaþ köyünde yapýlan daðýtým programýna
Samsun Milletvekili Ahmet YENÝ, Atakum Kaymakamý
Salim DEMÝR, Atakum Belediye Baþkaný Metin BURMA
ve çok sayýda muhtar ve çiftçi katýldý. Ýlçe Tarým
Müdürü Mustafa BAÞ proje hakkýnda bilgi vererek,
daðýtýlan koyunlarýn kuzulama oraný, et ve süt verimi
yüksek Bafra Irký olduðunu, 2009 yýlýnda ayný
projenin ilçenin baþka köylerinde uygulandýðýný ve
baþarýlý sonuçlar alýndýðýný, Ýlçe Kaymakamý Salim
DEMÝR'in her zaman projeleri destekleyici olduðunu
belirtti.
Kaymakam Salim DEMÝR ise gelir getirici
projelere desteklerinin süreceðini, 2009 ve 2010
yýllarýnda, bodur elma, ceviz ve kivi yetiþtiriciliði ile
koyunculuk ve halý yýkama iþyeri açýlmasý gibi
projelerin Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
kaynaklarý ile hayata geçirildiðini, 2009 yýlýnda 48
adet ve 2010 yýlýnda 72 adet vatandaþýn projelerden
yaklaþýk 500 bin TL kaynak aktarýldýðýný belirtti.
Milletvekili Ahmet YENÝ kýrsal kesimde
uygulanan bu ve buna benzer projelerin kendilerini
sevindirdiðini, her zaman destekçisi olacaklarýný,
baþta Atakum Kaymakamý olmak üzere Vakýf
Mütevelli Heyetine ve diðer emeði geçenlere teþekkür
ettiðini belirtti. Ayrýca koyun sahiplerine tavsiyede
bulunarak; 2 yýl ödemesiz 6 yýlda faizsiz ödeyecekleri
geri ödemeler için þimdiden hazýrlýklý olmalarýný, ikizüçüz doðumlarda bir kuzunun geri ödeme için
ayrýlmasý gerektiðini belirtti
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Sevim YILMAZ
Tekniker

Saðlýklý olmak, insan mutluluðunun öncelik
taþýyan bir öðesidir. Saðlýk genellikle kendiliðinden
var olan bir durum olarak algýlanýr.
Oysa saðlýklý olma uðrunda çaba
gösterilmesi gerekir. Hatta bugünkü
bilgilerimiz bize bu uðraþýn daha
doðum öncesi dönemde baþlamasý
gerektiðini göstermektedir. Doðal
olarak bu aþamada yapýlmasý
gerekenler, anne ve babalara
düþmektedir.
Olaya nesillerin saðlýðý olarak
bakýldýðýnda, saðlýðýn ve saðlýksýzlýðýn nesiller
boyunca aktarýlabileceði görülür. Anne ve babalar
genetik özelliklerinin yaný sýra kendi
saðlýklarýna
gösterdikleri
özenle
bebeklerine saðlýk aktarabileceklerini
bilmelidirler.
Her insan kendi temizliðinden
sorumludur. Çocuk yaþlarda anne, baba
veya öðretmenler tarafýndan çoðu zaman
bizzat yapýlarak öðretilen temizlik
uygulamalarýnýn, çocukluktan sonra bireyin
kendisi tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.
Örneðin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere
dokunmadan önce ellerin yýkanmasý bir alýþkanlýk
olmalýdýr. Her gün yapýlan iþler arasýnda banyo
yapma bir baþka temizlik uygulamasýdýr.
Temizliðin sadece görünür
kirlenme olduðunda yapýlmasý
yeterli
deðildir.
Örneðin;
uykudan uyanýnca yüzün
yýkanmasý,
çamaþýrlarýn
deðiþtirilmesi,
gündelik
temizlik uygulamalarýdýr.
Mikroplarýn
bulaþmasýyla görülen en
yaygýn hastalýk ishaldir. Bir kiþi günde 3-4 kez veya
daha fazla sayýda sulu kaka yapýyorsa ishal olmuþ

demektir. Ýshal vücutta tuz ve su kaybýna yol
açtýðýndan, dikkat edilmezse ve önlem alýnmazsa
öldürücü bir hal alabilir.
Ýshale yol açan mikroplar,
kanalizasyonun suya karýþtýðý yerlerde
kirli suyun kullanýmý ile kirli ellerle,
yýkanmamýþ sebze ve meyvelerle
sineklerin açýkta kalan yiyeceklere
konmasý ile bulaþabilir. Ýshale daha çok
yaz aylarýnda rastlanýr. Kanalizasyonun
olmadýðý yada kanalizasyonun suya
karýþtýðý yerlerde daha çok görülür.
Ýshal baþlar baþlamaz bol su, ayran, þeftali,
elma suyu açýk çay içmeliyiz. Ýshal sürerken
günde 5 ile7 öðün hazmý kolay ve yaðsýz
yiyecekler yemeliyiz. Pirinç çorbasý, pirinç
lapasý, yoðurt, yoðurt çorbasý, haþlanmýþ
yaðsýz makarna þeftali yaðsýz makarna,
patates haþlamasý yaðsýz et yenmelidir.
Mikroplarýn bulaþmasýný önlemek
için yapacaðýmýz en önemli þey gün
içinde sýk sýk ellerimizi yýkamaktýr. El
yýkama alýþkanlýðý bizi hastalýklardan koruduðu için
çok basit ve etkili bir yöntemdir. El yýkamak ailedeki
herkes için önemlidir. Özellikle çocuklarýmýza el
yýkamanýn önemini anlatarak bunun
alýþkanlýk haline getirmeliyiz.
Taharetlenmenin öncesinde ve
sonrasýnda,
bebeðimizin
altýný
deðiþtirmeden önce ve sonra,
hayvanlarla veya toprakla
temas
ettikten
sonra,
ahýrdan çýktýktan sonra, çið
ve
kirli
besinlere
dokunduktan sonra, tarlada
temizlikte
kullanýlan
araçlara dokunduktan sonra, yemek hazýrlamaya
baþlamadan önce ve yemeðe oturmadan önce
muhakkak ellerimizi yýkamalýyýz.
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ÖÐRENDÝNÝZ DE NE OLDU!

YEMEKLERÝMÝZ
Þerife Gül GÖZÜGÜL

Yaþar BUDAK
Ziraat Mühendisi

Tekniker

KADAYIF DOLMASI
Malzemeler
Yarým kilo kadayýf
4 yumurta
Yarým bardak süt
1 su bardaðý dövülmüþ ceviz
1 su bardaðý sývýyað
Þurup Ýçin
2 bardak seker
2 bardak su
Yarým limon
Hazýrlanýþý
Seker ve suyu kaynatýyoruz, kývamý gelince içine
limon suyunu ilave edip 5-10 dakika kaynattýktan
sonra ateþten alýyoruz. Yaþ kadayýfýn içine yeteri kadar
ceviz koyduktan sonra kadayýfýmýzý sarýyoruz. Diðer
tarafta yumurta ve sütü bir kapta çýrpýyoruz.
Kadayýf dolmalarýmýzý teker teker bu karýþýma
buluyoruz ve kýzgýn yaðda kýzartýyoruz. Kýzaran
dolmalarý þuruba atýyoruz, þurubu çeken kadayýf
dolmalarý servise hazýrdýr.

TOKAT KEBABI
Malzemeler
1 kg Taze dana eti,
1.5 çay bardaðý zeytin
yaðý,
4 adet patlýcan,
5 adet domates,
250 gr yeþil biber,
3 adet patates,
2 adet soðan,
5 diþ sarýmsak
Hazýrlanýþý
Taze kuzu eti, kuyruk yaðý, patlýcan, domates,
yeþil biber, patates, soðan, sarýmsak ve özel piþirilmiþ
kebap pidesi kullanýlarak yapýlan Tokat'a has enfes bir
yemektir. Özel kebap ocaklarýnda yapýlýr. Küçük
parçalar halinde kesilen etler baharat, biber ve
soðanla terbiye edildikten sonra hafif yaðlanmýþ þiþlere
takýlmak üzere bekletilir. Þiþlerin en baþýna et ve
sebzelerin düþmemesi için patlýcanýn sap kýsmý takýlýr.
Þiþ üzerine bir et bir sebze ve sebze aralarýna bir parça
kuyruk yaðý ve bir iki diþ sarýmsak dizilir. Patlýcanlarýn
kabuðu alýnmaz yarýdan kesilmiþ ve uzun selvi
doðranmýþ patlýcanlar önceden hafifçe tuzlanmalýdýr.
Birkaç þiþe de etler müstakil olarak takýlýr.
Kebap ocaðýnýn ortasýnda bulunan yatay demire
þiþler asýlýr. Fýrýnýn iki tarafýnda bulunan yatay bölümde
yanan odunlarýn ateþi ile piþmeye býrakýlýr. Fýrýnýn alt
38

kýsmýnda bulunan þaç tepsiye damlayan yaðlar
toplanýr. Özel piþirilmiþ pideler bir tepsiye yayýlýr. Piþen
etler ve sebzeler bunun üzerine sýyrýlýr. Tepsinin
ortasýna piþen domatesler konulur. Üzerine toplanan
yaðlardan gezdirilerek servise alýnýr.

HAMSÝLÝ PÝLAV
Malzemeler
2 kilo hamsi
5 yemek kaþýðý zeytinyaðý
2 adet orta boy soðan
3 su bardaðý iyi cins pirinç
2 yemek kaþýðý dolmalýk fýstýk
4-5 yemek kaþýðý kuþ üzümü
1 silme yemek kaþýðý kadar yenibahar
1 silme yemek kaþýðý tarçýn
tuz, karabiber
4,5 su bardaðý kadar sýcak su
Hazýrlanýþý
Önce pilavý hazýrlayýn. Bunun için pirinci bir
kaba alýp 2 yemek kaþýðý tuz ve üstünü basacak kadar
sýcak su ile ýslatýp ýlýnana kadar bekletin. Geniþ bir
pilav tenceresine yaðý aktarýn. Yemeklik doðranmýþ
soðaný ve kullanýyorsanýz fýstýklarý birlikte kavurun.
Pirinçleri bol suda duru su çýkana kadar yýkayýp
süzerek kavrulan soðana ilave edip kavurmaya devam
edin.
Baharatlarý, tuz ve karabiberi, kuþ üzümünü
ilave edip biraz daha karýþtýrdýktan sonra 4,5 su
bardaðý veya biliyorsanýz pirincinizin kaldýrdýðý kadar
sýcak su ilave ederek piþirin. (Pilavýnýz diri kalmadan
tam olarak piþmiþ olmalýdýr.) Pilav demlenirken
hamsileri ayýklayýn. Bunun için hamsinin iç kýsmýný
aldýktan sonra ortadaki kýlçýðýný da hamsiyi ayýrmadan
çýkarýn. Hepsini ayýkladýktan sonra yýkayýp süzün. Hafif
yaðlanmýþ orta büyüklükteki yuvarlak, tercihen teflon
tepsinizin taban kýsmýný tamamen kapatacak þekilde
hamsileri
dizin.
(Hamsi
piþerken
çekip
küçüleceklerinden dolayý sýkça dizmelisiniz.) Tepsinin
yanlarýný da hamsiler dýþarý sarkacak þekilde dizin.
Pilavý tepsinin ortasýna döküp kalan hamsilerle üst
kýsmýný yine sýkýca dizerek tamamen kapatýn. 170
dereceli fýrýnda hamsiler iyice piþip kýzarana kadar
piþirin. Servis tabaðýna ters çevirerek sýcak olarak
servis yapýn.

"18 Þubat 1979 yýlýnda sahra çölüne kar
yaðmýþtý.
"ABD'de, yaþlarý 20 ile 29 arasýnda olan zenci
erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltýnda
tutulmaktadýr.
"Açýk bir gecede, çýplak gözle iki bin ayrý
yýldýzý görmek mümkündür.
"Albert Einstein dokuz yaþýna kadar
düzgün konuþamamýþtý.
"Amerika'da her saat 40 kiþi
kanserden hayatini kaybediyor.
"Amerika'da satýþa sunulan
ilk cd, Bruce springsteen`in "Born
in Theusa" albümüdür.
"Amerikan havayollarý,
uçuþlarda yolculara sunduðu
kahvaltýlarda her tepsiden bir
zeytini kaldýrarak 1987 yýlýnda 40
bin dolar kar etmiþtir.
"Aslanlar bir günde 50 kez
seviþebilirler.
"Atlarýn insanlardan 18 tane fazla kemiði
vardýr.
" Avustralya'daki tuvaletlerin sifon sularý saat
yönünde akar.
"Ayý inlerinin giriþleri her zaman kuzeye bakar.
"Baþkan John F. Kennedy, yirmi dakikada dört
gazete okuyabilirdi.
"Baykuþ mavi rengi görebilen tek kuþtur.
"Beethoven beste yapmadan önce kafasýný
soðuk suya sokardý.
"Bir Big Mac hamburgerin ekmeðinde
ortalama 178 adet susam bulunuyor.
"Bir cam kýrýldýðýnda, ufalanan
parçalar saatte üç bin millik bir hýzla
etrafa saçýlýr.
"Bir devekuþunun gözü beyninden
büyüktür.
"Bir Erkek Hayatýnýn Ortalama 3350
Saatini Týraþ Olmak Ýçin Harcar.
"Bir hamamböceði kafasý koptuktan
sonra açlýktan ölmeden dokuz gün yaþayabiliyor.
"Bir insan yaþamý boyunca iki yüzme
havuzunu dolduracak kadar tükürük salgýlar.
".....Bir karýnca kendi aðýrlýðýnýn elli katý
aðýrlýðý kaldýrabilir.
"Bir karýncanýn koku alma yeteneði en az bir
köpeðinki kadar geliþmiþtir.
"Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla
þeker vardýr.
"Bir kromozom bir genden daha büyüktür.

"Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir
topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
"Bir timsahýn gözlerinin arasýndaki mesafe,
ayaklarýnýn büyüklüðüne eþittir.
"Birinin yüzünü hatýrlamak için beynin sað
tarafý kullanýlýr.
"Buckingham sarayýnda 602 oda
bulunuyor.
"Bugüne kadar bilinen en aðýr böbrek
taþý 1.36 kg
"Bugüne kadar kaydedilmiþ en
büyük dalga, 1971 yýlýnda Japonya'nýn
Ýshigaki Adasý'nda 85 metre
yüksekliðine ulaþmýþtýr.
"Bugüne kadar ölçülmüþ
en büyük buz daðý, 200 mil
uzunluðunda ve 60 mil
geniþliðindedir ve Belçika'dan
daha büyük bir yüzölçümüne
sahiptir.
"Bukalemunlarýn
dilleri,
vücutlarýndan iki kat daha uzundur.
"Centralpark`tayüzmek yasalara aykýrýdýr.
"Çocuklar baharda daha fazla buyuyor.
"Dalmaçyalýlar gut olmayan tek köpek cinsidir.
"Deðerli taþlarýn çoðu birkaç elementten
oluþur, sadece pýrlanta tamamen karbondan oluþur.
"Döllenmeden sonra çocuðun boyu 5 milyon
kat büyür.
"Dünyada her dakika iki tane düþük þiddette
deprem olmaktadýr.
"Dünyada insan baþýna düþen karýnca sayýsý
bir milyondur.
"Dünyadaki hayvanlarýn yüzde sekseni
altý ayaklýdýr.
"Dünyanýn bir numaralý domuz
üreticisi ve tüketicisi Çinliler.
"Dünyanýn en büyük þeker
ihracatçýsý Küba'dýr.
"Dünyanýn en hýzlý büyüyen bitkisi
bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
"Eðer Barbie gerçekten yaþasaydý vücut
ölçüleri 97-72 82 cm olacaktý.
"Eiffel Kulesi'nin tepesine çýkana kadar 1792
basamak vardýr.
"Elektrikli sandalye bir diþçi tarafýndan icat
edilmiþtir.
"En fazla asfaltlý yola sahip ülke Fransa'dýr.
"En yakin olduklarý noktada, Rusya ve
Amerikanýn birbirlerine uzaklýklarý dört km`den
daha azdýr.
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HÝKAYE DEYÝP GEÇÝN
Recep YAPINCAK
Tekniker
HAYAT
Hintli bir yaþlý usta, çýraðýnýn
sürekli her þeyden þikayet etmesinden
býkmýþtý.Bir gün çýraðýný tuz almaya
gönderdi. Hayatýndaki her þeyden mutsuz olan
çýrak döndüðünde, yaþlý usta ona, bir avuç tuzu,
bir bardak suya atýp içmesini söyledi. Çýrak, yaþlý
adamýn söylediðini yaptý ama içer içmez aðzýndakileri
tükürmeye baþladý."Tadý nasýl?" diye soran yaþlý adama
öfkeyle "acý" diye cevap verdi. Usta kýkýrdayarak, çýraðýný
kolundan tuttu ve dýþarý çýkardý. Az ilerdeki gölün kýyýsýna
götürdü ve çýraðýna bu kez de bir avuç tuzu göle atýp,
gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çýrak,
aðzýnýn kenarlarýndan akan suyu koluyla silerken ayný
soruyu sordu:
"Tadý nasýl?"
"Ferahlatýcý" diye cevap verdi genç çýrak.
"Tuzun tadýný aldýn mý?" diye sordu yaþlý adam,
"Hayýr" diye cevapladý çýraðý.
Bunun üzerine yaþlý adam, suyun yanýna diz
çökmüþ olan çýraðýnýn yanýna oturdu ve söyle dedi:
"Yaþamdaki ýstýraplar tuz gibidir, ne azdýr, ne de
çok. Istýrabýn miktarý hep aynýdýr. Ancak bu ýstýrabýn
acýlýðý, neyin içine konulduðuna baðlýdýr. Istýrabýn
olduðunda yapman gereken tek þey, ýstýrap veren þeyle
ilgili hislerini geniþletmektir. Onun için sen de artýk
bardak olmayý býrak, göl olmaya
çalýþ."

DENEYÝM
60'lýk ünlü ressam,
bir lokantaya girer. Gerçi
cebinde parasý yoktur
ama
aldýrmaz.
Lokantacýya yapacaðý
portresine karþýlýk yemek yemek istediðini söyler. Güzelce
karnýný doyurur. Sonra bir çýrpýda lokantacýnýn portresini
çizerek masaya býrakýr. Kalkarken adam gelir, resme
bakar, beðenir."Güzel ama" der lokantacý "Bir dakikada
yaptýnýz bunu, oysa bir saattir yiyorsunuz". Ressam "Bir
dakika deðil, 60 yýl ve bir dakika" diye karþýlýk verir.

A ZÝ M
Japon çocuðun tek hayali çok
ünlü bir karateci olmaktý. Fakat ailesi
buna izin vermezdi. Bir gün
talihsiz bir kaza sonucu çocuk
sol kolunu kaybetti. Ailesi
çocuðun moralinin çok kötü
olduðunu görünce ona bir karate
hocasý tuttu. Hoca ilk dersinde
çocuða karsýsýndakini sað koluyla
tutup üstünden savurmayý gösterdi.
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Hatta ikinci, üçüncü ve sonraki
bütün derslerde hep ayný
hareketi yapýyorlardý.
Çocuk bir gün hocasýna
"hocam ben çok sýkýldým, artýk
baþka hareketlere geçsek" dedi. Hoca ise
bunu kabul etmeyerek dünyada bu iþi en hýzlý
yapan kiþi olmadýkça bitirmeyeceðini söyledi. Çocuk o
kadar hýzlanmýþtý ki, hocasýný bile göz açýp kapayýncaya
kadar yerden yere vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir
kaðýtla geldi kaðýtta çocuðun gençler karate
þampiyonasýna katýlabileceði yazýyordu. Çocuk çok
þaþýrdý. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karþýsýna
çýkacakken heyecanla hocasýna sordu, "hocam bu iþ nasýl
olur? Ben sadece tek hareket biliyorum kesin
kaybederim". Hocasý ise "sen sadece hareketi yap"
cevabýný verdi. Çocuk ringe çýktý ve hareketiyle rakibini
eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çýktý. Finalde
karþýsýnda kendisinin iki katý birisi vardý. Önce çok korktu
ama gene bildiði hareketi yaparak son rakibini de yendi
ve þampiyon oldu.
Sevinçle hocasýnýn yanýna koþtu ve sordu "hocam
nasýl olur, anlamýyorum, sadece bir hareket biliyorum, tek
kolluyum ve þampiyon oldum".
Hocasý çocuða baktý ve dedi ki, "senin yaptýðýn
hareket karatedeki en zor hareketlerden biridir. Ve bir tek
savunmasý vardýr o da, rakibin sol kolunu tutmak".

ARKADAÞ
Savaþýn en kanlý günlerinden biri. Asker, en iyi
arkadaþýnýn az ileride kanlar içinde yere düþtüðünü
gördü. Ýnsanýn baþýný bir saniye bile siperin üzerinde
tutamayacaðý ateþ yaðmuru altýndaydýlar.Asker teðmene
koþtu ve:
- Teðmenim. Fýrlayýp arkadaþýmý alýp gelebilir
miyim?..
Delirdin mi? der gibi baktý teðmen...
- Gitmeye deðer mi?. Arkadaþýn delik
deþik olmuþ. Büyük olasýlýkla ölmüþtür bile..
Kendi hayatýný da tehlikeye atma sakýn..
Asker ýsrar etti ve teðmen "Peki " dedi.. "Git o
zaman.."
Ýnanýlmasý güç bir mucize. Asker o korkunç ateþ
yaðmuru altýnda arkadaþýna ulaþtý. Onu sýrtýna aldý ve
koþa koþa döndü. Birlikte siperin içine yuvarlandýlar.
Teðmen, kanlar içindeki askeri muayene etti.. Sonra onu
sipere taþýnan arkadaþýna döndü:
- Sana deðmez, hayatýný tehlikeye atmana
deðmez, demiþtim. Bu zaten ölmüþ..
- Deðdi teðmenim, dedi asker..
- Nasýl deðdi? dedi teðmen. Bu adam ölmüþ
görmüyor musun?..
- Gene de deðdi komutaným. Çünkü yanýna
ulaþtýðýmda henüz saðdý.. Onun son sözlerini duymak,
dünyaya bedeldi benim için.. Ve arkadaþýnýn son sözlerini
hýçkýrarak tekrarladý:
- Mehmet!.. Geleceðini biliyordum!.. demiþti
arkadaþý... Geleceðini biliyordum.

