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Yayn lkeleri
samtim dergisi Samsun Tarm l
Müdürlüü tarafndan iki ayda bir olmak
üzere ylda 6 defa çkarlan, tarmsal içerikli
makalelerin yaynlanaca bir dergidir. Bu
dergide tüm tarımsal konularda, aratrma,
derleme ve makaleler yaynlanacaktr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yaynlanacak olan makaleler baka
hiçbir yerde yaynlanmam olacaktr.
Yaynlanan
her
makalenin
sorumluluu yazar(lar)na aittir.
Gönderilen makale yayn kurulunca
incelenecek,
gerekli
görüldüü
takdirde
anlam
ve
içerii
deimemek
kaydyla
gerekli
düzeltmeler
yapldktan
sonra
yaynlanacaktr.
Makale yayn sras yayn kuruluna
geli srasna göre olacaktr.
Makalenin disket kayd ile bir
kopyas
yazma
adresine
gönderilecektir.
Yaynlanan
yazlardan
dolay
yazar(lar)a
telif
hakk
ödenmeyecektir.
Yaynlanan makalenin yazar(lar)na 5
dergi gönderilecektir.

1.

2.

3.

4.

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

Reklam Fiyatlar
Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa) : 300.000.000 TL
Arka Kapak (Renkli Yarm Sayfa) : 150.000.000 TL
Kapak çleri (Renkli Tam Sayfa) : 150.000.000 TL
Kapak çleri (Renkli Yarm Sayfa) : 75.000.000 TL
ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa) : 60.000.000 TL
ç Sayfalar (Renksiz Yarm Sayfa) : 30.000.000 TL
Abone Bedeli : 12.000.000 TL/yl

Milli ekonominin temeli ziraattr. Bunun içindir ki
tarmda kalknmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere
kadar yaylacak programl ve pratik çalmalar bu
amaca ulamay kolaylatracaktr.

samtim

Sayn Tarm Dostlar
Yeni bir saymzla yine karnzdayz. Uzun zaman ve çalmalar sonucunda ürün elde
edilen tarm sektöründe yeni bir dergi çkarmann da ayn süreci gerektirdiini yaayarak
görmekteyiz. Tarmmzda meydana gelen deiimleri ve yeni teknikleri sizlere en ksa zaman
dilimi içerisinde aktarmak amacyla iki ayda bir çkardmz dergimizin daha geliip güzellemesi
ve daha yararl bir konuma gelmesi bizim çabalarmzla olduu gibi sizlerin de sahiplenmesi ile
mümkün olacaktr. Dergimizin yeni says çktkça bizler için olumlu saylabilecek ve bir yerlere
ulatmz hissettirecek tepkiler aldk. Bu da çalmalarmza hz vermemize neden olmaktadr.
Ulatmz kitlelere daha doyurucu bilgi aktarmak ve tarmsal konularda yeni çalmalardan
haberdar etmek amacyla çeitli konularda makaleler yaynlamak yannda, günlük yaamda
karlalabilecek çeitli sorunlara çözüm üretmek, gerektiinde mizah köemiz ile yüzünüzde bir
tebessüm oluturmak hedefimiz olmutur. Ayrca tarm tekilatnca yaplan fidan ve tohum
datm, tevik ödemeleri gibi çiftçilerimizi dorudan ilgilendiren konularda zamannda bilgi sahibi
olmanz salanmaktadr. Amacmz bu birliktelii daha da kuvvetlendirmek için her çiftçimizin bu
dergiyi edinmeye çalmas ve tüm gelimeleri bu dergi aracl ile örenmesidir. Bunun için tüm
tarm dostlarn dergimizi sahiplenmeye, abone olmaya ve hepsinden önemlisi hem okuyup hem de
okutarak bilginin paylalmasn salamaya; ayrca her konuda bize yazmanz ve yeni saylarmzn
sizlerin önerilerinin dikkate alnarak yaplmasna katkda bulunmaya çaryoruz.
Ülkemiz ve Samsun tarmnn daha çada ve üretken düzeye gelmesi dileiyle...
Sadullah KRENC
Tarm l Müdürü
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döllenme için aktif olduu görülmütür. Yalova 3
çeidinde erkek ve dii çiçeklerin aktif olduu
dönemler çakmam ve bu çeit için mutlak bir
tozlayc çeidinin bulundurulmas gerektii tespit
edilmitir. Yalova 1, Yalova 3, Yavuz 1
çeitlerinde erkek çiçeklerin dii çiçekten erken
olgunlat (protandri); Yalova 4, Kaplan 86 ve
Gültekin 1 çeitlerin de ise dii çiçeklerin erkek
çiçeklerden
önce
olgunlat
(protegni)
gözlemlenmitir. Hasat tarihi yönünden Yalova 1
ve Yalova 3 çeitlerinin Eylül aynn sonlarnda,
dier çeitlerin de Eylül ortalarnda olgunlatklar
belirlenmitir (Çizelge 1). Olgunlaan meyveler
ayklanp kurutulduktan sonra yaplan analizlerde,
meyve arl ve meyve irilii yönünden en
yüksek deerleri Kaplan 86 çeidi vermitir. ç
randman yönünden Yalova 3 (% 56) ve Yalova 4
(%54) çeitleri göz doldurmutur. Ayrca, Yalova
ceviz çeitlerinin kabuk renklerinin dier
çeitlerden açk olduu görülmütür (Çizelge 2).
Ceviz aaçlarndan 2000-2003 yllar arasnda
alnan verim deerlerine bakldnda Yalova 1 ve
Yalova 3 çeitlerinin ön plana çkt
görülmektedir (Çizelge 3).
Sonuç olarak, Çaramba Ovas’nda
yürütülen denemede
8 yandaki ceviz
aaçlarndan alnan aaç bana 11 kg meyve
verim deerinin bölge tarm açsndan ekonomik
olmad görülmütür. Ayrca, elde edilen
meyvelerde iç kararmas ve çürük meyve orannn
da oldukça yüksek olduu tespit edilmitir. Bu
nedenle, Çaramba Ovas’nda bu ceviz çeitlerinin
yetitiriciliinin taban arazilerde yaplmamas
gerektii ve dier alanlarda yaplmasnn daha
uygun olduu belirlenmitir. ncelenen ceviz
çeitlerinde yaplan fenolojik gözlem ve meyve
analizlerinde elde edilen veriler daha önce yaplan
çalmalar ile de uyum göstermitir (Çelebiolu,
1985; Solmaz, 1997; Ferhatolu; 2001).

ÇARAMBA OVASINDA
CEVZ YETTRCL
Dr. Mustafa AKBULUT
Ziraat Yüksek Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü

Ülkemizde ceviz yetitiricilii açsndan
1995 ylndan 2001 ylna kadar bakldnda
fidan saysnn % 20 artarak 5.420.000 adete,
üretimin de % 5.5 artarak 116.000 tona ulat
görülmektedir. leriki yllarda üretimdeki artn
daha da yükselecei tahmin edilmektedir
(Anonim, 2002). Ceviz aacnn toprak ve iklim
yönünden çok seçici bir aaç türü olmamas
nedeniyle üreticilerin çok farkl bölgelerde
yetitiriciliini yapt görülmektedir. Cevizin
fazla bakm istememesi, birçok yönden dayankl
olmas meyvesinin iyi fiyat bulmas ve aacnn
da kerestecilikte deerlendiriliyor olmas cevize
olan ilgiyi giderek artrmaktadr.
Ceviz aaçlarnn uzun yllar ürün
vermemesi, geni alanlar kaplamas, entansif bir
tarma uygun olmamas yetitiricilik için
dezavantaj oluturan hususlardr (en, 1986;
Ferhatolu; 2001). Karadeniz Bölgesi de ceviz
yetitiricilii için uygun alanlara sahip
bulunmakta, son yllarda bölgede fndk tarmna
alternatif ürün araylarnn olduu görülmektedir.
Bu kapsamda özellikle yeni gelitirilen yerli ceviz
çeitlerimizin bu alanlarda uygunluu ve alternatif
olarak deerlendirilip deerlendirilemeyecei
sorusuna da cevap aranmaktadr.
Samsun ilinde de yakn dönemde
üreticilerin Ceviz yetitiriciliine ilgisinin giderek
artt görülmektedir. Bu nedenle, Samsun Tarm
l Müdürlüü ve dier tarm kurulularndan
youn ekilde ceviz fidan talebi olduu da
KAYNAKLAR
görülmektedir. Özellikle fidan taleplerinin Yalova
Anonim,
2002. Tarmsal Yap. T.C. Babakanlk
Ceviz çeitleri ile yeni gelitirilen çeitlerde
Devlet
statistik Enstitüsü. Ankara.
younlat görülmektedir. KTAE tarafndan
Çelebiolu, G., 1985. Ceviz Yetitiricilii. Bursa
Çaramba Ovas’nda yürütülen aratrmada
Tek. Zir. Müd. Yaynlar Yayn No:1. Bursa.
seleksiyon yoluyla elde edilmi yeni ceviz
Ferhatolu,
Y., 2001. Ceviz Yetitiricilii. Tarm
çeitlerinin adaptasyonlar incelenmitir. 1995
ve
Köyileri
Bakanl TEDGEM. Çiftçi
ylnda Yalova 1, Yalova 3, Yalova 4, Yavuz 1,
Serisi
Yayn
No:
32. Ankara.
Gültekin 1 ve Kaplan 86 çeitlerinden 6’ar fidan
Solmaz,
Z.,
1997.
Ceviz
Yetitirilmesi, Bakm,
olacak ekilde 8x10 m aralkla bahçe kurulmutur.
Faydalar.
Tarm
ve
Köyileri
Bak. Dergisi.
2000-2003 yllar arasnda fenolojik gözlemler ile
Eylül-Ekim 1997. Say : 117. 53-57 s.
meyvelerde analizler yürütülmütür.
en,
S.M., 1986. Ceviz Yetitiricilii. Ondokuz
Yaplan fenolojik gözlemlerde dii ve
Mays
Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Samsun
erkek çiçeklerin yaklak 9- 15 gün tozlanma ve
Çizelge 1. Ceviz Denemesi Fenolojik Gözlemleri (2000-2003)
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Haftalar
Çeitler

Çiçekler
I

Yalova 1
Yalova 3
Yalova 4
Yavuz 1
Kaplan 86
Gültekin 1

Nisan
II III

IV

I

Mays
II III

IV

Çiçeklerin Aktif
Gün Says
14
14
15
13
10
13
9
12
11
15
9
15

Erkek
Dii
Erkek
Dii
Erkek
Dii
Erkek
Dii
Erkek
Dii
Erkek
Dii

Hasat
Dönemi
Eylül Sonu
Eylül Sonu
Eylül Ortas
Eylül Ortas
Eylül Ortas
Eylül Ortas

Erkek Çiçeklerin Açlmas (Anterlerin Patlamas – Tozlama Sonu)
Dii Çiçeklerin Açlmas (Reseptif Olum – Çiçeklenme Sonu)
Çizelge 2. Ceviz Denemesi Meyve Analizleri (2000-2003)
Meyve
ç Randman Meyve Uzunluu
Çeitler
Arl (g)
(%)
(mm)
19,0
46
48
Yalova 1
13,4
56
47
Yalova 3
10,7
54
42
Yalova 4
16,1
48
57
Yavuz 1
26,3
36
59
Kaplan 86
20,3
42
49
Gültekin 1

Sütur/Yanak
(mm)
36 / 37
33 / 34
32 / 34
37 / 40
42 / 47
42 / 47

Çizelge 3. Ceviz Denemesi Verim Deerleri (g) (2000-2003)
Çeitler
2000 (5. yl)
2001 (6. yl)
2.140
3.030
Yalova 1
670
1.040
Yalova 3
360
2.450
Yalova 4
100
220
Yavuz 1
60
130
Gültekin 1
550
Kaplan 86

2002 (7 yl)
7.200
3.380
1.240
1.540
1.280
400

5

Kabuk Rengi
Açk Kahverengi
Açk Kahverengi
Açk Kahverengi
Kahverengi
Kahverengi
Kahverengi

2003 (8 yl)
11.030
10.670
8.880
8.960
5.560
3.340
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numaras verilecek ve bal üretici ruhsat
düzenlenecektir.
Ruhsat
numaralar
baln
konulduu ambalajlarn (teneke, kavanoz, çerçeve
içerisindeki bal, vb) üzerinde kolaylkla
görülebilecek ekilde belirtilecektir. Dorudan
tüketiciye sunulmadan ilem görecek ürünlerin
etiketlerinde, Ruhsat No, Gdann Ad, Üretici ve
Paketleyici Firmann Ad, Tescilli Markas,
Adresi, Üretildii Yer bulunacaktr. Dorudan
tüketime sunulan ürünlerde; Ruhsat Numaras,
Gda Maddesinin Ad, çindekiler, Net Miktar,
Üretici ve Paketleyici Firma Ad, Tescilli
Markas, Adresi, Üretildii Yer, Son Tüketim
Tarihi, Parti ve/veya Seri No’su, Üretim zin
Tarihi ve Says, Sicil Numaras veya thalat
Kontrol Belge Tarihi ve Says, Orijin Ülke,
Gerektiinde Kullanm Bilgisi ve Muhafaza
artlar olmaldr.
Ruhsat numaras bulunmayan ambalajlar
pazara sunulmayacaktr. Ülkemiz arlarnda
görülen hastalklarn oluumunu ve yaylmasn
önleyecek tedbirlerin alnmas, balda uygulanan
rezidü izleme plan çerçevesinde alnan sonuçlar
dorultusunda gerekli kontrollerin etkin bir
ekilde yaplmas ve yurtdndan ülkemize kaçak
yolla giren ballarn kontrol altna alnabilmesi için
bal üreten, toplayan, ambalajlayan, depolayan,
ithal ve ihraç eden kii ve kurulular kayt altna
alnacaklardr.
Bal toplama merkezlerinde ,üreticiye
yönelik izlemelerin yaplabilmesi için baln
orijinini gösteren bilgiler kayt altna alnacaktr.
Bal üretim, dolum veya paketleme tesislerinin
teknik ve hijyenik yönden uygun artlarda olmas
gerekmektedir. Bal toplayp paketleyenler bal,
yurt içinde sata sunanlar ihraç ve ithal edenler,
ruhsat numaras almam ve etiketi bulunmayan
ballar almayacaklardr.
Bal üretin piyasasndaki iletmelerin,
ürettikleri ballar ürün kontrolü srasnda herhangi
bir olumsuzlukla karlaldnda, geriye dönük
olarak bal üretim çiftliini bulmaya ve ürüne
yönelik izleme planna sahip olmas gerekecektir.
Bal ileme ve paketleme tesisleri için
toplanan bu bilgilerin ayr bir dosya içerisinde
muhafazas salanarak geriye dönük bu
bilgilerden yararlanlacaktr. AB ülkelerine ihraç
yapan bal iletmelerinin HACCP (Kiritik Kontrol
Noktalarnda Risk Analizi) planna uygun üretim
yapacaklardr. Bal ileme ve paketleme tesisleri
Bakanlmzdan gda sicili ve üretim izni
alacaklardr. Bal üretim izni aamasnda mutlaka
naftalinden ari olduuna dair belge istenecektir.

BAL EYLEM PLANI
UYGULAMA TALMATI
Mebrure ERENER
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Bakanlmz tarafndan; güvenilir bal
arznn salanmas, tüketici salnn korunmas,
bal ihracatnn arttrlmas ve ekonomik kaybn en
aza indirilmesi için bal, bal mumu ve bal
peteinin uygun ve hijyenik ortamda üretimi ile
pazarlanmas için yaplacak kontroller ile
uyulmas gereken usul ve esaslar belirleyen “Bal
Eylem Plan Uygulama talimat” hazrlanmtr.
Bu talimat bal arlar (Apis mellifera) tarafndan
üretilen bal, bal mumu ve temel petek ile ilgili
usul ve esaslar kapsamaktadr.
Bal Eylem Plan Uygulama Talimat; 560
Sayl KHK ve bu KHK’de deiiklik yapan 4128
Sayl Kanunu, Türk Gda Kodeksi, Gdalarn
Üretim, Tüketimi ve Denetlemesine Dair
Yönetmelii, Yurt çi Gda Kontrol Talimat,
3285 Sayl Hayvan Sal ve Zabta Kanunu,
Hayvan Sal ve Zabta Yönetmeliine göre
hazrlanmtr. Bal Teblii 22/10/2000 tarih ve
24208 Sayl Resmi Gazetede yaynlanmtr. Bu
Teblide geçen Çiçek Bal; arlarn bitki
çiçeklerindeki nektarlardan ürettikleri bal; Salg
Bal, arlarn bitkilerin canl ksmlarndan veya
bitki üzeride yaayan canllarn salglarndan
ürettikleri bal ifade etmektedir.
Piyasaya sunulu ekline göre; Petekli
Bal, petek içinde piyasaya sunulan bal; Doal
Petekli Bal, tamamyla arlar tarafndan üretilen
doal petei içinde tüketime sunulan bal; Temel
Petekli Bal, gerçek bal mumundan çeitli
metotlarla, iki taraf preslenerek hazrlanm,
sterilize edilmi, içi ve erkek ar petek
hücrelerinin temelini tekil eden ince levha
eklindeki petei içinde piyasaya sunulan bal,
Süzme Bal, ortam scakl 350C geçmeyecek
biçimde petekli baln santrifuj metodu veya
dinlendirilerek süzülmesiyle elde edilen bal;
Kristalize Süzme Bal, kristalizasyon metotlarnn
herhangi birine tabi tutularak veya baln
kristallemesi için herhangi bir ileme tabi
tutulmadan tamamen veya ksmen ekerlemi,
krema kvamdaki bal; Pres Bal, petekli baln
basnç altnda ortam scakl 400C geçmeyecek
biçimde szdrlmas ile elde edilen bal, ifade
eder.
Bal Eylem Plan çerçevesinde, bal üretimi
yapan ve kayt altna alnan üreticilere ruhsat
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ABD ülkelerinde iletme bana 300-350 da arazi
dümekte ve parça büyüklüü ortalama 100 da
civarnda olup arazilerin drenaj ve sulama
yönünden herhangi bir engeli kalmamtr.
Globalleen dünyaya ayak uydurmann yolu,
kaynaklar rantabl kullanmaktan geçer. Dünya
ülkeleriyle rekabet etmenin yolu bellidir. Tarm
arazilerini toplulatrmak, drenaj problemlerini
çözmek ve sulanabilir arazileri sulamaya
açmaktan geçer. Sonra ikinci adm; ürün deseni
belirleme, beraberinde bu ürünleri ileyecek
tesisleri e zamanl olarak kurmak olmaldr.
Tarm arazilerinde sulama yapmakszn ekonomik
manada ziraat yapmak mümkün deildir.
Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak
sulanabilecek toplam arazi miktar 12 milyon ha
olup halen 3.5 milyon ha arazi sulamaya açlm
bulunmaktadr. Yani ülkemizde sulamaya elverili
arazilerin
%29’u,
ilimizde
ise
%18’i
sulanmaktadr. Tarm ürünlerinde ithalatç duruma
düen ülkemizi ihracat yapan duruma geçirmek
zorundayz. Ülkemizde siyasi ve ekonomik
istikrar yakalamann tek yolu, kaynaklar israf
etmeden gerçek problemi tespit etmek ve
problemin çözümüne katkda bulunmaktan geçer.
Su kaynaklarmzn toplam yararlanabilir
miktar 105x109 m3/yl bulmaktadr. Toplam
yararlanlabilen suyun 14x109 m3/yl ksmndan
içme, sanayi ve tarmda yararlanlabilmektedir.
Bu durumda tüketici kullanmna ayrlabilecek su
potansiyelinin yaklak %13’ü kullanlmaktadr.
Tarmda ilerleme kaydetmek için krsal alanda
yaayanlarn hayat standardn yükseltmek ve
bunun için kamu tarafndan krsal alanda arazi
toplulatrmas, içme ve kullanma suyunu buralara
yeteri kadar temin etmektir.
Bu gün elektrik enerjisine dayal tarmda
sulama suyu kullanan çiftçi 1 da sahay 1 ylda
40-50 milyon TL’ye sulamaktadr. Halen tarmda
kullanlan elektrik bedeli çok yüksektir. Devlet bu
itibarla öncelikle 2004 yln tarmda hamle yl
ilan etmeli ve sulama tesislerini ina etmelidir.
Tuzluluk, asitlik ve sodyumluluk nedeniyle
bozulmu devlet veya özel kiilere ait tarm
arazilerinin slah, tarla içi sulama ve drenaj
tesisleri ve arazi tesviyesi yaplarak hizmet
götürmelidir. Toplulatrma, kullanma kabiliyeti,
arazi temizleme, iyiletirme, drenaj, sulama ve
verimlilik açsndan bilgi üretmek üzere analiz ve
toprak snflamas yapmak tarmda olmazsa
olmazlardan olup KHGM ve Tarm Reformu
Genel Müdürlüü yatrmlar artrlmaldr.

ÜLKEMZ VE SAMSUN TARIMININ
GERÇEK MESELES
Osman TORAMAN
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemiz tarmndaki yap bozukluu
limizde de bariz olarak gözükmektedir. Tarmn
meselesi 35 milyon çiftçi nüfusunun deil 70
milyon nüfusun tamamnn meselesidir. Gelecek
nesillerin ve insanln meselesidir. Toprak ve su
kaynaklarnn bilgisizce kullanlmas tarmn bata
gelen sorunlarndandr. Toprak ve su gibi doal
kaynaklarn uygun bir biçimde kullanlmas
zorunludur. Bu kaynaklarn plansz kullanm
ülkelerin sosyal ve ekonomik açdan bir takm
darboazlara girmesine neden olmaktadr.
Ülkemiz toprak ve su kaynaklarnn gelitirilmesi,
korunmas ve bilinçli kullanm konularna gerekli
önem gösterilmelidir.
Ülkemizde tarmsal üretim yldan yla
deien iklim koullarna göre dalgalanmalar
göstermektedir. Birim alannda elde edilen
verimin artrlmas için, son yllarda tarm
alanlarnda
modern
tarm
tekniklerinin
uygulanmas, sertifikal tohum, gübreleme,
sulama ve zirai mücadele gibi girdilerin
kullanlmas yararl olmutur. Ancak yeterli
olmamtr. Bu nedenle ülkemizde tarmn temel
sorunlar çözülmeden teknik yöntemlerin tek
bana uygulanmasnn yarar salamayaca
bilinmektedir. Tarmn temel sorunlar içerisinde
tarmsal yap bozukluu bata gelmektedir.
Tarmsal yap bozukluklar verim üzerinde
olumsuz etki yapt gibi, çou kez verimi artrc
önlemlerin alnmasn güçletirmektedir. Bu yap
bozukluunun önlenmesi arazi toplulatrmasyla
mümkündür. Bunu gerçekletirecek teknik eleman
ve güce her zaman sahibiz. Gelimi ülkelerde çok
eski tarihlerden beri uygulanan arazi toplulatrma
çalmalar son otuz yldan beri uygulanmaktadr.
Ancak yeterli önem verilmemitir. Ülkemizde
tarmsal amaçl kullanlan arazi 27 milyon
hektardr. limiz de ise 450 bin hektardr.
Ülkemizde çounlukta olan küçük tarm
iletmelerinin sahip olduklar arazi miktar 30-35
da. olup 7-8 parçadan olumutur ve ayn
iletmeye ait olan parçalar birbirine 3-5 km
mesafelerde kalmaktadr. limiz için de durum
ayndr. Bu nedenle düzenli bir iletme özellii
göstermeyen küçük iletmelerde ekonomik ziraat
yapma imkan yoktur. Bu araziler mekanizasyona
uygun olmadndan maliyet yükselir. Avrupa ve
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bekle allah bekle neyse canm laf fazla
uzatmayalm Arlar bal yapar yani.
Arnn aznda bal, arkasnda inesi
vardr. é vallahi doru ben gördüm. Siz de merak
ediyorsanz tarlaclk rütbesini erefiyle kazanm
kdemli bir ary öyle azck bir sinirlendirin
hemen inesini göreceksiniz görmek de bir ey mi
onun inesinin varln bütün hücrelerinizde
hissedeceksiniz. O zaman istediiniz melodinin
deiik versiyonunda barabilirsiniz. Uuaoü..
arlar anlat dediniz anlattk ite !
kimseye iyilik yaramyor zaten. Onlar bo verin siz
de merak ediyorsanz beni arayn.
ADRESM: WWW.BALBÖCE.VIZILTI.COM.TR

BAL Arlar
Münire ÇETN

Ziraat Mühendisi
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Bal arlar sevimli yaratklardr. Bütün
yaamlar boyunca çalrlar çalrlar. Kraliçe
kraliçeliini bilir kibirlenmez, onun görevi günlük
yumurtlamas gereken 1500-2000 yumurtay petek
gözlerine koyup türün devamlln salamaktr.
çiler yaklak iki –iki buçuk aylk yaamlar
boyunca durmakszn çalrlar. Kovan içinden genç
erginler sorumlu, kovan d ilerden ise artk
tarlaclk rütbesine terfi etmi kdemli içiler
sorumludur. arlarn temel prensipleri çalmak
olduu için çalmayan hazr yiyiciler kovan dna
ihraç edilir. Yal erginler, yumurta stoku bitmi
devrik leydi kraliçeler, ve babalk görevi için gelmi
fakat hayat boyunca bal ve polen tüketmekten
baka bir ie yaramayan light kare light babalar
go out (tabir-i caizse defol) denilerek kovan dna
atlrlar. Zira asl babalar zorlu görevleri
esnasnda sakatlandklar için birkaç saat içinde
hakkn rahmetine kavuurlar içileri de büyük bir
zahmetten kurtarrlar.
lkbahar sabahlarnda hani yamurlar
yaar da güne çkar hani sonra da topraktaki
tohumlar yeerir bütün doa bayramlk entarilerini
giyer ya o entarilerdeki renkli çiçeklere sevdaldr
arlar ...sevdadan da öte hatta kara sevdaldrlar!
Onlara günlerce vzltl serenat yaparlar çiçekler
bu vzltl serenat ile mest oladursun , arlar
onlarn misk kokulu ballarn kala göz arasnda
alverirler. Sonra da o ac son çiçek solgun bir
vaziyette tohuma dönüp topraa karaca günü
bekler tpk insan olu misali... aslnda onlar insan
oluna göre daha ansl bir yl sonra bir baka
baharda buluurlar... insanolu mahere kadar..
Mart-Nisan 2004
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ve veri toplanmtr. Daha sonra Failure Modes
Effect Analiysis-FMEA yöntemi kullanlarak
gdann üretiminde olmas muhtemel tehlikeler ve
kritik noktalar tespit edilmitir. Bu faaliyetlerin
sonucunda gda kontrolünde HACCP sistemi
domutur. Bir uzay program ile gda sanayiinde
kullanm önerilen kontrol sistemi arasndaki
benzerlik bir örnekle açklanabilir; 1986 ylnda
“Challenger” uzay aracnn trajik patlayna
aracn sa roket motorundaki bir balant yerinde
küçük bir halkann ilev görmemesinin neden
olduu sonraki incelemelerde saptanmtr. Uzay
aracnda kazaya neden olan bu ufak parça gda
üretiminde kritik kontrol noktasna karlk
gelmektedir.
HACCP ürün güvenliine etki eden
mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin
tanmlanmasnda ve ayrca mikrobiyel bozulma ve
ürünün kalitesiyle ilgili tehlikeler için kritik
kontrol
noktalarnn
tanmlanmasnda
da
kullanlr. nsan salna yönelik risk faktörlerini
oluturan kimyasal, mikrobiyolojik ya da fiziksel
etkileimler içerisinde en tehlikeli olan ve en zor
kontrol edilebileni mikrobiyolojik tehlikedir.
Çünkü saylar belirgin olan fiziksel ve kimyasal
kirleticilerinin aksine dünya üzerinde 100.000
mikroorganizma çeidi bulunmakta, her tarafmz
kuatan mikroorganizmalar içinde yaamaktayz.
Shhatli bir insann vücudunda 175-200 g
kadar mikroorganizma bulunmaktadr. Arlk
itibariyle vücudumuza oranla küçümsenebilecek
bu rakam, saysal olarak vücut hücrelerine
oranlandnda her bir insan hücresine 1000
bakteri dütüü görülebilir. Mesela 1 g saf
botilinus zehirinin 8 milyon insan öldürmeye
yetecek düzeyde olmas Clostridium botilinum
isimli
mikroorganizmann
gda
güvenlii
açsndan ne kadar büyük önem tadn
anlatmaya
yeter.
Bugün
mikrobiyolojinin
enfeksiyon hastalklar ad altnda geni bir dal
bulunmasna ve bütün dünyada bu konuda
çalmalar yaplmasna ramen hala her sene
milyonlarca insan, mikroplar tarafndan hasta
edilmekte, zehirlenmekte veya öldürülmektedir.
Bu durum gda tüketiminde de önemini
sürdürmektedir. Bu riskleri ortadan kaldrmak için
gda iletmelerinde geleneksel muayene ve test
metotlar uygulanm ve bir takm görsel
muayene, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
testlerle gda güvenlii salanmaya çallmtr.
Son kalite kontrolde uygun görülmeyen ürünlerin
aça alnmas ve prosesteki bir sonraki aamaya
geçirilmemesi veya tüketiciye gönderilmemesi
snrl bir güvenlik salamaktadr. Çünkü;

GIDA GÜVENLNDE HACCP
Hüseyin SEVNÇ
Gda Mühendisi

Gda Güvenlii ifadesi günümüz gda
endüstrisinde skça kullanlan bir terimdir. Ancak
nedir bu Gda Güvenlii ve bunun salanma
yollarndan biri olan HACCP uygulamasnn
amac, yararlar ve kolaylklar nelerdir. TS 13001
Gda Güvenliini öyle tanmlamtr: Gda
ürünlerinin amaçlanan ekilde ilenmesi ve/veya
tüketilmesi
halinde,
tüketiciye
zarar
vermeyeceinin güvencesidir. üphesiz ki; gda
üretiminde gda güvenlii, ürünü kullanan
tüketicinin mutlak talebidir. Bunu salamak içinde
gda endüstrilerinde Gda Güvenlii Kontrol
Sistemi kurulmak zorundadr. HACCP (Hazard
Analysis of Critical Points), Tehlike analizi ve
Kritik Kontrol Noktalar ite bu ihtiyaca cevap
veren bir yönetim sistemidir ve amac da bir gda
zincirinde hammadde temininden balayarak gda
hazrlama,
ileme,
üretim,
ambalajlama,
depolama, ve nakliye gibi gda zincirinin her
aamasnda ve noktada tehlike analizleri yaparak
gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarn
belirlemek ve bu noktalar izleyen herhangi bir
problemi henüz olumadan önleyen sistemin
korunmasn salayarak belirli normlara uygun
güvenilir gdalarn üretilmesini salamaktr.
HACCP, gda sanayiinde bütün dünyada
kullanm giderek artan etkin bir gda güvenlii
sistemidir. Avrupa Topluluu, ABD ve birçok
ülke bu sistemin uygulanmasn zorunlu hale
getirmitir. HACCP’i kabul eden ülkeler hzla
artmakta, 16 Kasm 1997’de yaynlanan Türk
Gda Kodeksi ile de Türkiye bu gruba katlm
bulunmaktadr.
Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol
Noktalar Sistemi ilk olarak ABD’de “Apollo”
uzay program için salkl gda üreten Pillsbury
irketinden bir grup tarafndan gelitirilmitir. Söz
konusu uzay programnda 1959’larda uzay
uçularnda astronotlar için üretilecek gdalarn
%100 güvenli olmas NASA tarafndan Pillsbury
irketinden istenmitir. Bu amaçla balatlan
projede öncelikle belirlenmi özelliklerde gdann
imal edilebilmesi için tüm hammadde ve katk
maddelerinin özellikleri ve hammaddeleri üreten
tedarikçi firmalarn tesis ve çalanlar hakknda
bile çok detayl aratrmalar kapsayan ve gerekli
tüm testlerinde bulunduu bir aratrma yaplm
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çounlukla
tehlikeler
düzenli
olarak
dalmamtr. Dolaysyla örnekleme usulü ile
yaplan testlerle gdann %100 güvenli olmas
salanamaz.
Gda güvenliinde istenilen hata seviyesi
%0 dr.örneklemeli kalite kontrol yaklamnda
hata orannn %0 olmas salanamaz. Son ürünün
tamamnn örneklenmesi ve test edilmesi
uygulamada pratik deildir. Fakat gda üreticisi
tüm ürünün testini gerçekletirse bile veri
toplamadan doan hatalar ve ekipmandan ileri
gelebilecek snrlamalar gibi nedenlerle yinede
tam bir koruma salayamayacaktr. Dikkate
alnmas gereken bir dier husus son kalite
kontrolde
gerçekletirilen
mikrobiyolojik
analizlerin sonuçlarnn çok yava alnmasdr. Bu
sebeple zaman zaman kontrol sonuçlar alnmadan
üretim, aksamamas için tedbirli olarak devam
ettirilmekte ve belki de çeitli tehlikeleri
barndran
hammaddeler
üründe
kullanlabilmektedir.
Muayene ve deney sonuçlarna göre
problemlerin tam olarak nereden kaynaklandnn
her zaman bulunmamas ise bir dier dezavantaj
olarak sralanabilir. Çünkü kontrol sadece ürüne
yönelik yaplmaktadr. Halbuki, üründeki standart
d durumlarn ortaya çkmasna prosesin çeitli
parametrelerindeki sapmalar ve kontrol d
durumlar
sebep
olmaktadr.
Bütün
bu
dezavantajlarn önlenebildii HACCP sisteminin
en belirgin özellikleri ise öyle sralanabilir:
¾ HACCP prosesin kritik yerlerinde kontrolün
çok iyi yaplmasn salar.
¾ Kontrol zaman, scaklk, görse muayene gibi
ucuz ve hzl parametreler ile kolayca yaplr.
¾ Dolaysyla kalite kontrol maliyetlerini
düürür.
¾ Kontrol sisteminde laboratuardan çok ilem
operatörleri etkilidir.
¾ Potansiyel tehlikeler hesaba alnr. Böylelikle
sistemde önleyici faaliyetler de yaplabilir.
¾ HACCP belirlenen tehlikelerin kontrolünü
geleneksel kalite kontrolünden daha sistemli
ekilde yapan bir yönetim aracdr. Baarszlk
henüz meydana gelmeden önlenmesini salar.
te tüm bu açklamalar nedeniyle HACCP
gerek tüketicinin sal açsndan gerekse üretici
firmann kaliteli ürün üretmesinde salad
yüksek faydas açsndan ve de ekonomik oluu
nedeniyle geleneksel kalite yönetiminin önüne
geçmitir.
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TÜTÜN FDELKLERNDE
ÇÖKERTEN (Rhizoctonia, Fusarium,
Phytium, Alternaria, Sclerotinia spp.)
Adnan ÖZBULUT
Ali TUNCA
Ziraat Mühendisi
Ziraat Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü
Hastala birden fazla toprak kaynakl
etmen neden olmaktadr. Sk ekim ve ar sulama
hastaln balca nedenlerindendir. Havaszlk ve
souk yüzünden zayflam olan bitkilere ve fazla
organik gübre kullanm nedeniyle hassaslam
fidelere funguslar musallat olur.
Hastaln belirtileri ve yayl : Fide
yastklarnda hastaln ilk belirtileri fideler biraz
gelitikten sonra görülür , fideler sararr, fide
saplar toprak yüzeyine yakn ksmlarndan
pörsür, incelir ve fide yatar. Fideler sarmsdr,
kökleri iyi geliemez ve kökler normal fidelerinki
gibi beyaz deildir. Belirtiler bazen yapraklarda
da görülür.Yapraklar uzun zaman suda braklm
gibi saydam bir hal alr ve solar. Fide
yastklarnda yer yer boalm alanlar meydana
gelir, buna AYNA denir.
Kültürel Mücadele: Fidelikler su tutmamal,
bol güne almal ve havadar olmaldr. Mümkünse
fidelik topra her yl deitirilmeli veya fideliin
yeri de deitirilmelidir. Tohum ekim zaman iyi
ayarlanmal ve tarlaya artmadan 1-1.5 ay evvel
ekim yaplmaldr. Fazla sulamadan kaçnmal,
hastalk bulanca fide yapraklar susuzluktan
solma göstermedikçe sulanmamaldr. Fazla
azotlu gübrelerden kaçnmaldr. Hastalkl fideler
ortamdan uzaklatrlmaldr.
Kimyasal mücadele: laçlama iki aamada
yaplr. Birinci aamada, tohumlar ekilir, kapak
gübresi örtülür ve gözta ile ilaçlama yaplr.
m²’ye 2-5 lt ilaçl su ve 15 dk sonra ayn miktarda
temiz su verilir. kinci aamada, fide çkndan
sonra hastalk görülünce ilaçlamalar tekrarlanr.
artma devresine kadar bir hafta arayla devam
eder. laçlama süzgeçli kovalar (sitil) ile yaplr.
Etkili Madde
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Doz (100 lt suya)

Bakr sülfat %98
Kristal

600 g

Bakr oksit WP

400 g

Captan %50 WP
Bakroksiklorür
%50 Bakr
Thiram %80 WP

200 g

Uygulama Zaman

Tohumlar ekilip
kapak gübresi
örtülünce
Fide çk sonras
hastalk görülünce
“

400 g

“

200 g

“

samtim
kullanlmamaldr.
Bu
bo
ambalajlar
çocuklarn eriebilecei yerlerden uzak
tutulmal ortada braklmamal ve uygun bir
ekilde ya kullanlmaz bir duruma getirilmeli
veya imha edilmelidir. Kat kartonlar ve kat
torbalar uygun bir ekilde tarlada yaklmaldr.
iiler cam kaplar ve teneke kutular tahrip
edilmeli ve derin bir ekilde gömülmelidir.

NSAN VE ÇEVRE SALII
YÖNÜNDEN ZRA MÜCADELE
LAÇLARINA KARI ALINMASI
ZORUNLU ÖNLEMLER
Ali Rza DEMRBA
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

laçlarn Hazrlanmasnda Alnacak Önlemler
 Zehirli yemler, süspansiyonlar, emülsiyonlar
ve solüsyonlar ikamet yerleriyle içerisinde
gda ve yem maddeleri bulunan mutfak ve
benzeri yerlerde hazrlanmamaldr. laçlar
hazrlamak için hiçbir ekilde mutfak
malzemesi, yalak, yemlik ve çamar kaplar
kullanlmamaldr.
 Zirai mücadele ilaçlarnn tümü özellikle
çocuklar ve kullanma eklini bilmeyenler
tarafndan
kullanldnda
tehlikeli
olabileceinden geliigüzel braklmamal,
kilitli bir yerlerde saklanmaldr.
 Zirai mücadele ilaçlar yalnz ambalajlarnn
üzerinde ve kullanma talimatlarnda gösterilen
dozlarda kullanlmaldr. Önerilen doz ve
tekrardan fazla ilaç kullanlmas tehlikeleri
arttrr. Süspansiyon ve emülsiyon ilaçlar çok
iyi kartrlmaldr. laç mahlullerinin kapal
bir yerde hazrlanmas halinde ve kuru tohum
ilaçlarnn tatbik edildii yerlerde iyi bir
havalandrma tertibat bulunmal ve uygulama
srasnda da mutlaka maske taklmal, scak
havada, sk yüksek bitkilerin bulunduu
yerlerde ve açk arazide de kullanlmaldr.
Maskelerde uygun filtreli balk kullanlmal,
bu balklar kuru yerlerde saklanmal ve
gerektiinde yenisiyle deitirilmelidir.

Tarm alannda hastalk ve zararllara kar
kullanlan
ilaçlar
önerildikleri
ekilde
uygulandklar ve depolandklar takdirde bir
problem yaratmamakta ancak bilinçli bir ekilde
kullanlmadklar takdirde bu ilaçlarn büyük bir
ksm insan, hayvan ve çevre sal açsndan
tehlikeli boyutlara ulaan sorunlara yol
açabilmektedirler.
Mücadele
döneminin
balayaca bu günlerde tarmsal ilaçlarn
muhafazas, hazrlanmas ve uygulanmas büyük
önem arz etmektedir. Uygulama esnasnda dikkat
edilmesi gereken hususlar ve alnmas zorunlu
önlemler aada belirtilmektedir.
laçlarn Saklanmasnda Alnacak Önlemler:
 Zirai mücadele ilaçlar konsantre ekilde iken
çok tehlikelidirler. Bu ilaçlar daima kilitli bir
yerde meskun olmayan yerlerde, kapal
odalarda ve dolaplarda saklanmaldr. Lüzumlu
aletlerle, koruyucu elbiselerde ayn ekilde
muhafaza edilmelidir. laçlar, gda maddeleri,
hayvan yemleri, mutfak malzemeleri, yatak ve
giyecekler
ile
ayn
odada
asla
bulundurulmamaldr.
 laç stoklar topaklanma, küflenme (zehirli
kepek yemlerinde) yahut bozulmay önleme
açsndan
serin
ve
kuru
yerlerde
depolanmaldr. Hormon ihtiva eden yabanc ot
ilaçlar tohumluklarla, gübrelerle ve dier zirai
mücadele
ilaçlar
ile
birlikte
depo
edilmemelidir.
 Kullanma deerliliinden üphe edilen ilaç
atklar yahut etiketleri kaybolarak cinsi tespit
edilemeyen ilaçlar, ziraat yaplmayan bo bir
araziye
gömülerek
kullanlmaz
hale
getirilmelidir. laçlarn gömülecei yerdeki
çukur betonlanmal ve yamur sularnn taban
sularna kartrmas önlenmelidir.
 Zirai mücadele ilaçlar saklanmalar için asla
orijinal ambalajlarndan dier kaplara ( süt ve
merubat
ieleri,
testiler
vs.)
boaltlmamaldr. Bo orijinal ambalajlar
dier
baka
maksatlar
için
asla

laçlarn Kullanlmasnda Alnacak Önlemler
¾  esnasnda bilhassa süspansiyon, emülsiyon
ve toz ilaçlarla megul olurken açk yer
braklmakszn koruyucu bir elbise ve lastik
çizme giymeli, ayrca apka taklmaldr. Baz
ilaçlar içinse açk havada dahi koruyucu
gözlük ve maske taklmaldr.
¾ Koruyucu elbiseler sk sk deitirilmeli ve
temizlenmelidir.
¾ Zirai Mücadele ilaçlar ile çalrken yemek
yenmemeli, su ve sigara içilmemelidir.
¾ Bilhassa i esnasnda ve iten sonra alkollü
içkilerin kullanlmas çok tehlikelidir.
¾ laçlar asla dereye ve göze temas ettirilmemeli
ve herhangi bir ekilde temas ettii zaman bol
sabunlu su ile ykanmaldr.
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¾ laçlama aletlerinin tkanan meme ve hortumu
üfleyerek açlmaya çallmamaldr.
¾ Çalma esnasnda sis, sv yahut toz bulutlarn
insanlara, hayvanlara ve civar bahçelerle, çayr
ve otlaklara zarar vermesinden kaçnlmal ve
bu gibi durumlarda sahiplerine haber
verilmelidir. Rüzgara kar ilaç atlmamaldr.
¾ Arlara kar zehirli olan ilaçlarla çalrken
özel itina gösterilmeli ve ilaçlama öncesi
kovan sahiplerine haber verilmelidir. Etiket
üzerinde bulunan arlara kar zehirli ve
zehirsiz yazs dikkatle okunmaldr.
¾ Hazrlanan ilaçlardan arta kalanlarla, aletlerin
temizlenmesinde
kullanlan
sular
asla
çukurlara, derelere, nehirlere, göllere ve denize
dökülmemeli bunlar açlan bir çukur içerisine
dökülmelidir.
¾ Zirai mücadele ilaçlar ara kültürlere temas
edebilecek ve bu kültürlerde esas mücadele
yaplacak bitkiden daha evvel hasat edilecekse
kullanlmamaldr. Mutlak zaruret varsa ara
kültürün ya üstü örtülmeli veya tatbikattan
hemen önce hasat edilmeli sonra ilaçlama
kaplmaldr.
¾ Böyle ilaçlarn kalntlar bazen hayvanlarda
bariz bir zarar meydana getirmemekle birlikte,
ürünlerine mesela süte geçebilmektedir. Sebze
ve meyveler ise kullanlmadan önce mutlaka
ykanmaldrlar.
¾ Zirai mücadele ilaçlar ile çalanlar bedensel
ve ruhsal açdan salkl olmal ve ayn
zamanda kendilerine kullanma zehirlilik ve
dikkat edecekleri hususlar hakknda bilgi
verilmelidir.
¾ Hamile kadnlar, emzikli anneler, hastalar,
sakat insanlar ve çocuklar zehirli zirai
mücadele ilaçlar ile ilgili ilerle megul
olmamaldr.
¾ Gündüzleri devaml olarak 8 saatten fazla ve
üst üste 6 günden fazla sürelerle mücadele
ilaçlar ile uygulamalardan kaçnlmaldr.
¾ Üütme, bronit ve mide rahatszl olan
ahslarla, ellerinde çatlak ve yara olanlar,
zehirlere kar bilhassa hassastrlar. Böyle
kiiler sv ve toz ilaçlarla çaltrlmamaldr.
¾ Eer i esnasnda veya iten sonra ba ars,
mide bulants, ba dönmesi, göz kararmas ve
dier rahatszlklar meydana gelirse ii derhal
durdurmal, kirli elbiseler çkarlmal ve doktor
çarlmal veya rahatszlanan kii derhal
hastaneye kaldrlmaldr. Doktorun zehirlenme
ekli konusunda aydnlatlabilmesi için,
kullanlan zirai mücadele ilacnn ambalaj
kendisine gösterilmelidir.
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Zehirleme Belirtileri ve Alnacak Önlemler
Zehirleme belirtileri, ba ars, ar
yorgunluk, huzursuzluk, kusma, yüksek ate ,
terleme, solunum zorluu, morarma, kalpte ritim
bozukluu, cilt ve göz kapaklarnda titreme,
konuma güçlüü, görme bozukluu, reflekslerin
bozulmas, göz kzarmas, göz bebeklerinin
küçülmesi, ishal, baylma ve koma eklinde ortaya
çkmaktadr. lacn özelliine göre bunlardan biri
veya birkaç bir arada görülebilir. Böyle bir
durumda;
 Hastann
uygulama
yaplan
yerden
uzaklatrlarak dinlenmesi salanmaldr.
 laçl giysiler üzerinden alnmal, deriye
bulam olan ilaçlar bol sabunlu su ile
ykanmaldr.
 Az yoluyla gelen zehirlenmelerde, hasta
baylmamsa lk su, tuzlu su, sabunlu su
yardmyla veya boaza pamuk sokularak
kusturulmaldr.
 Solunum
yavalamsa
suni
solunum
yaptrlmaldr.
 Hasta çrpnma halinde ise dilini srmamas
için çenelerinin arasna temiz beze sarlm sert
bir cisim yerletirilmeli, takma di varsa
çkarlmaldr.
 Hasta ba yana dönük olarak yatrlmaldr.
 Hasta scak tutulmaldr.
 Hasta en ksa zamanda hastaneye götürülmeli,
zehirlenmeye neden olan ilacn ad ve tbbi
önlemler doktora açklanmaldr.
Kaynak : TST Bitki Koruma Bülteni

LAN
1380 Sayl Su Ürünleri Kanununda
4950 Sayl Kanunla yaplan ve 29 Temmuz
2003 tarih ve 25183 Sayl Resmi Gazetede
ilan edilen deiiklik ile bu kanunla ve bu
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolay
bu kanun kapsamna giren suçlar hakknda
verilen hapis ve ar para cezalar idari para
cezalarna dönütürülmütür.
limiz snrlar dahilinde bu suçlara
ilikin idari para cezalar 29/01/2004
tarihinden itibaren Tarm ve Köyileri
Bakanlna bal l ve lçe Müdürlüklerinde
su ürünlerinin, deniz ve iç sular koruma ve
kontrolü ile görevlendirilen personel ile
jandarma tekilat, belediye zabtas amir ve
mensuplarnca kesilecektir.
12

samtim
bilinmektedir. nsan sal için son derece
tehlikeli bir zehir olan bu ilaç, bolca tükettiimiz
biber, çilek, üzüm ve domateste yasak olmasna
ramen zaman zaman kullanlmaktadr. Maalesef
üretilen bu ürünler ülkemizde bol bol
tüketilmekte, insanlarmzn sal büyük
tehlikeye atlmaktadr.
2001, 2002 ve 2003 yllarnda Avrupa’ya
ihraç edilen biberlerimiz Methamidophos etkili
maddeli ilaçlarla ilaçlandnn tespit edilmesi
nedeniyle geri gönderilmitir. Geri gönderilen söz
konusu ürünlerin akbeti bilinmemektedir.
Austos-2003 tarihinde Almanya’ya ihraç
edilen
biberlerimizde;
uygun
olmayan
Methamidophos
etken maddeli pestisit
kullanld tahliller sonucu tespit edilmitir.
Ayrca rezüdi snrlarnn üzerinde olan %79
düzeyinde pestisit kalnt fazlas tespit edilmesi
nedeniyle bu ürünler Türkiye‘ye geri iade
edilmitir.
Methamidophos denilen bu tarm ilac
yenecek tarm ürünlerinde deil pamuk ve tütünde
kullanlmak üzere ruhsatlandrlmtr. Söz konusu
ilaç zararl olduu halde niçin kullanlmaktadr
diye üreticilere sorulduu zaman üreticiler
Methamidophos etkili ilacn ürüne parlaklk
verdii için kullandklarn ifade etmektedirler.
Biber gibi sebzelere parlaklk veren bu ilaç
yenecek ürünlerde kullanlmak üzere formüle
edilmemi kanserojen etkili bir böcek zehiridir.
Bu da üreticilerimizin bu konuda son derece
bilinçsiz ve eitimsiz olduklarn göstermektedir.
Tarmsal ilaç veya hormonlar aynen
hastalandmz zaman kullandmz ilaçlar gibi
düünmeliyiz. Yani doru yer ve zamanda
kullanmalyz. Mesela; ba aryan birine ar
kesici yerine antibiyotik verirseniz karacieri
yorarsnz, bakterilere daha fazla direnç
kazandrrsnz. Veya ilaç tespitini doru yapp
kiiyi bir aspirinle rahatlatabilecekken ayn anda
bir kutu aspirin verirseniz onu zehirleyip öldürme
riskini ortaya çkarrsnz.
Bundan u sonuca varabiliriz; Tarmda
ilaç kullanmnda bilimsel aratrmalar sonucu
tespit edilen dozajlar ile tavsiye edilen
bitkilerde kullanlrsa ve bunun dna
çklmazsa üretim salkl bir ekilde artrlr,
hem salmz, hem de ekonomimiz yönünden
kazançl çkarz. Ayrca ülkemizde tarmsal
ürünlerde kullanlan ve insan sal için risk
gösteren ilaçlarn kullanlmas ve kullanm
sonunda meydana gelecek risklerin ortadan
kaldrlmas için gerekli tedbirlerin zamannda
alnmas yararl olacaktr.

METHAMIDOPHOS
(C 2 H 8 NPO 2 S)
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Kimyasal ismi OS-dimetil fosforamid
othioate’dr. 1969 ylnda Tamaron ticari adyla
tantlmtr. Organik fosforlu insektisitler
grubuna girmektedir. Methamidophos teknik
madde olarak beyaz renkli ve kokulu bir
maddedir. Kimyasal formülü ise öyledir.

Suda ve etanolde kolayca çözünür. Gerek
teknik madde gerekse konsantrasyonlar yumuak
çelik ve bakr ihtiva eden alamlara kar az
korozif yani andrcdr. Ya içeren balca
pestisitlerle karabilir. Fakat bordo bulamac gibi
alkalilerle kartrmaktan kaçnmaldr.
Methamidophos’un birçok ürünlerdeki
zararllara kar insektisit-akarisit etkisi vardr.
Mide, kontakt ve sistemik etkilidir. Bitki
tarafndan kök ve yapraklar yoluyla alnr. Tütün
ve pamuktaki emici ve yiyici böceklere, larvalara
ve yaprak bitlerine kar kullanlr. Kullanlrken
deriye demesinden ve teneffüs edilmesinden
kaçnlmaldr.
Kolinesteraz
inhibitörüdür.
Herhangi bir zehirlenme durumunda dier organik
fosforlu ilaçlar için alnan tedbirler alnmaldr.
Antidotu Atropin’dir. Arlara ve balklara çok
tehlikeli ve zehirlidir. Yaplan son ilaçlama ile
hasat arasndaki tarih pamukta 14, tütünde 21
gündür.
Tütünde yaprak bitleri, yeil kurtlar, trips ve
eftali yaprak bitlerine kar 80-100 ml./da dozda
kullanlmas tavsiye edilmektedir.
Son yllarda ülkemizin gündemine youn
bir ekilde giren methamidophos etkili maddeli
zirai mücadele ilac, sadece pamuk ve tütündeki
zararllara kar ruhsat alm bir insektisittir. Bu
ilacn, hangi üründe ve hangi zararlnn
mücadelesinde kullanld belli olduu halde,
bunun dnda özellikle sebze ve meyvelerde her
türlü zararl mücadelesinde kullanld artk
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ve polinasyonu istenen bitkiye yapay Nasanof
feromonu uygulayarak arlarn istenilen bitkilere
ziyaretini salamak bu yöntemlerden birkaçdr
(Williams ve ark., 1981).
Bal ars kolonileri, polinasyonu istenilen
bitkinin yeterli düzeyde çiçeklenmesi balayana
kadar bu alana getirilmemelidir. Ar kolonilerinin
bitki alanlarna erken getirilmesi sonucu, arlar
çevrede çiçek açan dier bitkilere yönelmekte, bu
sebepten polinasyonu istenilen bitki uygun olduu
zaman bal arlarnn önceki bitkiyi brakmas söz
konusu olmamakta ve polinasyon çalmas
baarszlkla sonuçlanabilmektedir. Bu durum
özellikle bitkiler ksa süreli çiçeklenme
periyoduna sahip olduunda veya bitkilerin arlar
için daha az çekici olduunda karlalan bir
olaydr (Free, 1992).
Bir çok yalnz arlar sadece ksa bir süre
aktif tarlaclk yapabilmekte ve birkaç çiçek
türünün olduu alanlarda ortaya çkmaktadrlar.
Buna karn sosyal arlar, bitkinin olduu her
yerde bulunurlar, o bitkinin nektar ve poleninden
sonuna kadar yararlanma davran gösterebilirler.
Sosyal bir yapnn gerei olarak bal arlarnda
besin kaynann yönünü ve uzakln koloninin
dier bireylerine bildiren bir haberleme sistemi
bulunmaktadr. Bu sistem, polinasyonu istenen
bitki kaynan ziyaret eden ar saysnda art
salamaktadr. Bal arlar; ayn türün birkaç
çiçeini ziyaret etmesi, bir çiçekten dier bir
çiçee kolaylkla geçmesi, vücudunda bol polen
tamas ve çiçeklerin stigmasna poleni tamas
nedeniyle etkili bir polinatördür. Ayrca bal arlar
nektar ve polen topladklar bitki ve alana bal
kalmalar, kolayca çoaltlp tanabilmeleri,
yamurlu, rüzgarl ve çok souk günlerin dnda
aktif olmalar, dier arlara oranla baz zirai
mücadele ilaçlarna toleransl olmalar nedeniyle
polinasyonda kullanlmaktadr.
Polinasyon çalmalarnda hangi bitkiye ne
kadar ar kolonisi yerletirilecei konusunda pek
çok çalma yaplmakla birlikte kesin bir bulgu
yoktur. Arlarn ekstrem koullarda 13.7 km
uzaklklara tarlaclk yapabilmelerine karn (Free,
1992) normal koullarda kovanlarn yaknnda
tarlaclk yapma eiliminde olduklarndan
kovanlarn
bitki
kaynann
yaknna
yerletirilmeleri gerekmektedir (Free ve Williams,
1975). Ancak geni arazilerde kovanlarn arazi
içerisine datlmas etkin bir polinasyon için
yararldr. Bu olay igücü ve zaman kaybna
neden olaca için kolonilerin 4’lü gruplar halinde
datlmas en uygun yöntemdir.

BAL ARILARININ (Apis mellifera L.)
POLNASYONDAK YER
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Giri
Dünya üzerinde yaamn sürekliliinin
salanmasnda pek çok etkenin bir araya gelmesi
gerekmektedir. Su, hava gibi pek çok temel
faktörün yannda, bu sistemin sürekliliini
salayan temel koullardan biri de milyonlarca yl
süren evrim sonucu ortaya çkan bitki-polinatör
ilikisidir. Bu iki nesneden birinin varl tek
bana bir olgu yaratmamakta, ancak ikisi birlikte
yaam üzerinde önemli rol oynamaktadr. Bu
nedenle polinasyonda (bitkilerde tozlama
faaliyeti) böceklerin, özellikle arlarn yeri çok
önemlidir. Böceklerin polinasyonda kullanm
tarmsal üretimde ürün kalitesini artrc rol
oynamakta, bitki populasyonunun sürekliliini
salayarak ekolojik dengeyi oluturmaktadrlar.
Ekolojik dengenin kurulamad alanlarda
erozyon etkisiyle toprak verimlilii kaybolmakta,
bitkiler nesillerini sürdürememektedirler. Ayrca
son yllarda birim alandan daha fazla verim için
polinasyonda bal arsnn kullanm çok önem
kazanmtr. Bu nedenle bitkisel ürünlerin
verimliliinin artrlmasnda arlarn etkin bir
polinasyon için kullanlmas ülkemiz tarmna
büyük katklar salayacak niteliktedir.
Polinasyonda Bal Arlarnn Kullanm
Doadaki pek çok bitkinin polinasyonunda
bal arlar ile birlikte dier böcekler de görev
almaktadr. Bu açdan denetimi ve yetitiricilii
insan eliyle yaplabilen bal arlar günümüzde
polinasyon çalmalarnda etkin bir ekilde
kullanlmaktadr. Bugün pek çok ülkede
polinasyon konusunda bir çok gelimeler
salanmtr. Ülkemizde bu olgu henüz balangç
aamasnda olup arclar konakladklar yerlerdeki
arazi sahiplerine koloni saysna göre belli bir
bedeli ödeme zorunda kalmaktadrlar (Kumova ve
Özkütük, 1988). Fakat son yllarda baz
bölgelerimizde bitki üreticileri polinasyonda ar
kolonisi kullanmna özen göstermekte ve bu olay
desteklemektedirler.
Baz
ülkelerde
ar
davranlarndan
yararlanlarak
polinasyonu
artrc
çalmalar
yaplmaktadr.
Oulu
engelleyen ana ve içi ar feromonlarnn düzeyini
artrarak içi ar populasyonunun yükselmesinin
salanmas sonucu tarlac ar saysn yükseltmek
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milyon dolar meyve ve sebze ürünlerinden, 10
milyon dolar tohum üretiminden salandn; bal
ars polinasyonunun en önemli etkisinin 9.4
milyon hektar otlak alanna azotu balayan yonca
tohumu üretiminden olduunu, dolaysyla bu
azotun her yl 1746 milyon dolarlk suni gübreye
eit deerde olduunu da belirtmilerdir.

Meyve bahçelerine genellikle hektar bana
2.5 koloni yerletirmek uygundur. Ancak koloni
says çiçek younluuna, bitkinin çekiciliine,
çevredeki dier böcek türlerine ve aralarndaki
rekabete, türden türe veya bölgeden bölgeye
deimektedir. Bu açdan bahçe bitkileri için
hektar bana 3-6 koloni önerilmekte ancak bitki
çok çekici ise hektar bana 2.5 koloniden daha
az da önerilebilmektedir. Ayrca eftali, kiraz,
erik, badem, elma, armut, mandarin, karpuz,
kabak, hyar, fi ve pamuk gibi bitkilerin
polinasyonu için her 4 dekara 1-2 koloni; soan,
ayçiçei, havuç, yonca, ve krmz üçgül
bitkilerinde her 4 dekara 3-4 koloninin yeterli
olabilecei de bildirilmektedir.

Sonuç
Doann
sürekliliinin
salanmasnda
polinasyonun yeri ve önemi bal arlarnn da yeri
ve önemini göstermektedir. Bal arlarnn gerek
bir çok bitkinin tozlaycs olarak gerekse azalan
yabani polinatörlerin yerini doldurmas açsndan
önemi her geçen gün artmaktadr. Koloni bana
20 kg bal almak için çaba gösteren ar
yetitiricileri, aslnda hiç farkna varmadan baldan
daha fazla ekonomik önemi bulunan polinasyon
çalmalarnda etkin bir ilev görmektedirler.
Bal arlarnn polinasyondaki yeri ve önemi,
ürünlerin nitelik ve nicelik art açsndan etkili
rolü tam olarak anlaldnda tarmsal yapda
büyük gelimeler kaydedilecektir. Bu gerçekten
hareketle bal arlarnn bal, balmumu, polen ve
arsütü gibi ürünlerin üretimi yannda polinasyon
çalmalarnda etkin olarak kullanlmas, gerek ar
yetitiricilerimize gerekse bitki üreticilerimize ek
bir kazanç yolu açabilecek boyuttadr.

Polinasyonun Ekonomik Önemi
Bal arlarnn polinasyon çalmalarnda
tam olarak deerini belirlemek oldukça zordur.
Ancak bal arlarnn tarmsal ekonomiye polinatör
olarak katklar bal ve balmumu üreticisi olarak
yaptklarndan kat kat fazladr. Free (1992)‘ye
göre USSR' de 15.6 milyon hektarlk alann 13.1
milyon hektarlk alannn polinasyonunun bal
arlar
tarafndan
karlandn
ve
ar
polinasyonuyla yoncada % 65, karabudayda %
39, pamukta % 28, salatada % 11, kabakta % 25,
ketende % 35, üzümde % 29, kolzada % 30 art
olduunu
bildirmektedir.
Aratrmaclar
polinasyonun ekonomiye olan katksn belirlemek
için çeitli hesaplama yöntemleri gelitirmilerdir.
Bunlar arasnda gerek yöntem gerekse sonuç
olarak bir çok farkllk bulunmasna karn,
yaplan bu çalmalar polinasyonun ekonomik
önemini belirtmek için atlan çok yararl ve
olumlu admlardr. Bütün bunlar ayn zamanda bal
arlarnn polinasyon etkinliini ve tüm tarmsal
verime olan etkisini yanl deerlendiren
görülere kar çok iyi bir gösterge niteliindedir.
Free (1992)’nin bildiriine göre ABD’de
bal arsyla tozlanan 49 üründe 18.9 milyar
dolarlk gelir elde edilmektedir. Bu miktara tüm
sebze ve meyvelerin deeri ile polinasyon
sonunda elde edilen tohumlardan üretilen ürünler,
yonca saman, sr, buza ve süt üretimleri de
dahil olmaktadr. Ayn yla ait bal ve balmumu
üretiminin parasal deeri ise 140 milyon dolar
olarak bildirilmitir. Yine Kanada'da ar
polinasyonuyla elde edilen ürün deerini 390
milyon, polinasyona bal süt, dana ve srdan
elde edilen gelirin de 775 milyon dolar olduunu
bildirmektedir. Yeni Zelanda'da bal ars
polinasyonu ile 2553 milyon dolar katk
salandn vurgulamaktadr. Bu deerin 797

Kaynaklar
Free, J. B., 1992. Insect Pollination of Crops.
Academic Press. Harcourt Brace.
Free, J. B., Williams, I. H., Longden, P.C.,
Johnson, M. J., 1975. Insect Pollination of
Sugar Beet (Beta vulgaris) Seed Crops.
Ann. Appl. Biol. 8:127-134.
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tanacetifolia Bentham) Bitkisinin Bal Ars
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Kolonilerinin
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Zootekni Anabilim Dal. Adana.
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Bölgesinde Ar Yetitiriciliinin Yaps.
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etkilemez.Ar scaklar içinde basit sistemli
gölgelikler kullanlabilir. Bunlar açk alann %40
gibi bir ksmn kaplar. Ayrca aaç ve
tepeciklerin bulunmas da yaz aylarnda gölgelik
vazifesi görmektedir. Açk besi yerinin seçiminde
önemli olan arazinin tarma elverili olmayan
güney veya güney douya bakmas, sert zeminli
,engebeli,
toprak
geçirgenliinin
yüksek
olmasdr. Arazi souk ve sert rüzgarlara kar
korumal olmaldr. Ayrca besi yerinin etraf
salam bir ekilde kontrol altna alnmaldr.
Açkta besi yerinde bir hayvana ayrlacak
yer hayvann rk, ya, cinsiyeti ve cüssesine göre
deiir. Bu durumda yetikin hayvan bana 4.5
m2, bir yallar için 3.6 m2, danalar için 2.1 m2
alan yeterli olacaktr. Dier önemli bir faktör de
ya miktardr. Gezinti alan genel olarak
hayvan bana 9-10 m2 alan hesap edilirken fazla
ya alan yerlerde bu alan 20-30 m2’ye
çkmaktadr. Eer açk besi yerinin belirli bir
ksmna gölgelik yaplrsa bu alan dümektedir.
Açkta yaplacak besicilikte özellikle k
aylarnda rasyonlarn yüksek enerjili olmas
gerekmektedir. Kaba ve kesif yemler hayvanlara
komple yem halinde verilmelidir. Sürekli ve
temiz su da hayvanlar için çok önemlidir.
Hayvanlarn günlük canl arlk art için gerekli
besin maddeleri ihtiyac, yalarna ve verimlerine
göre farkllk gösterir. stenilen canl arlk art
için, hayvann günlük tüketebilecei kurumadde
ihtiyac dikkate alnarak hazrlanan rasyonlar
hayvanlara yedirilmelidir. Hazrlanan rasyon
enerji ve protein açsndan dengeli olmaldr.

AÇIKTA SIIR BESCL
Binnaz TIKNAZOLU
Hasan ÇEB
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemizde yaygn olarak kullanlan besi
ahr tipi kapal ahrlardr. Bu sistemin tercih
edilmesine etkili bir çok faktör söz konusu
olabilir. Eer hayvann gereksinimleri göz önüne
alnrsa böyle yatrm yaplmasna gerek yoktur.
Kapal, havasz ve scak ortam besi performansn
olumsuz yönde etkiler. Kapal ahr tiplerinin
hayvann salk ve verimleri üzerine olumsuz
etkileri dikkate alnarak, Yar Açk Tip ve Tam
Açk Tip ahrlar kullanlmaya balanmtr.
Hayvanlar soua kar deil, scaa kar
korumak gerekmektedir. klimin çok uygun
olduu yerlerde dahi maliyetleri yüksek olan
kapal ahrlar ina edilmektedir. Burada
kaynaklarn önemli bir bölümünün sabit yatrma
balanmas, iletme sermayesinin yetersiz
kalmasna neden olmaktadr. Ülkemizin her
tarafnda açk veya yar açk besi uygulanabilir.
Büyük ba hayvan besleme konusunda
entansif besicilikte, özellikle sabit yatrm
maliyetinin yükselmesi, üretim maliyetinin de
artmasna
neden
olmaktadr.
Sr
yetitiriciliinde en önemli unsur çevre
koullarna göre barnak durumu ve en uygun
barnak tipi seçimidir.Dier bir konuda iletmenin
yararlanaca çayr mera varl ve kaba-kesif
yem üretim olanaklardr. Kapasite buna göre
belirlenmelidir. Bir iletmenin giderlerinin %6570’ini yem masraf oluturmaktadr. Genel olarak
besiye alnan hayvann performansn etkileyen
pek çok faktör söz konusudur. Bunlar besiye
alnan hayvann, cinsiyeti, ya, rk, uygulanan
bakm ve besleme ekli ile iklimdir. Buna göre
besi “Genç erkek srlarn büyümelerinin en
uygun dönemde, en ekonomik biçimde tevik
edilmesi ile maksimum canl arlklarna bir
an önce ulamalarn salayacak gerekli
koullarn salanmas” olarak yaplabilir. Bunu
salamak için sabit yatrmn mümkün olduunca
düük düzeyde tutulmas gerekir.

Avantajlar
1. Ahr yapm için fazla yatrm gerekmez.
Kapal ahra göre en az %70 ucuza yaplabilir.
2. Besi yeri etrafnn çevrilmesi elektrikli çitle
daha ucuz yaplabilir ve içilik giderleri azdr.
3. Yln 12 ay besi yaplabilmektedir.
4. Srlarda trnak uzamas, ayak ve eklem
hastal, idrar tutukluu problemi daha azdr.
5. Hayvanlarn hastalklara kar mukavemeti
artar. Akcier hastalklar daha az görülür.
6. Bu sistemde srlar yemleri itahla yerler ve
canl arlk art hzlar yüksek olur.
7. Bu ahrlarda beslenen srlarn karkaslar ar
yal olmadndan daha kaliteli olur.

Açkta Besi Yeri
Açkta sr besisinde hayvanlar yaz-k
açkta ve serbest olarak besiye alnmaktadr. Açk
sistem besicilikte ar scak ve souk sorun
olabilmektedir. Çevre scaklnn –20ºC’ye kadar
dümesi, besi performansn olumsuz yönde
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Dezavantajlar
1- Besi materyali hayvanlar deiik yerlerden
getiriliyorsa, bunlarn alma problemi olabilir.
2- Kaba yem ve kesif yem tüketimi souk
havalarda daha artmaktadr.
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KMYEV GÜBRE ÜRETENLERDE
ARANACAK ARTLAR

AYÇÇE MLDYÖSÜ
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Ahmet ÖZTÜRK
Ziraat Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Almak çin
1) Firma tarafndan onayl kimyevi gübre tescil
müracaat formu,
2) Kimyevi gübre ithal ise ithal edildii ülkeden
temin edilen analiz raporunun asl veya onayl
fotokopisi, yerli üretim ise Kimyevi Gübre
Denetim Yönetmeliinin 15. ve 16. maddeleri
gereince muayene ve deney kuruluu ya da
referans kuruluundan alnan analiz raporu,
3) Orijinal etiket veya etiket bilgilerini içeren
noter onayl sureti.

Ayçiçeinde Mildiyö hastalna neden
olan fungusun oosporlar en zor iklim
koullarnda bile toprakta en az 7 yl canl olarak
yaayabilir. Bu nedenle hastaln bulamasnda
en önemli neden bulak tohum ve topraktr.
Bundan baka bitkinin gelime döneminde
fungusun oluturduu sporlarn rüzgarlarla
tanarak da bulama meydana gelir. Ayçiçei
Mildiyösünde iki farkl tipte hastalk belirtileri
gözlenir.
Sistemik enfeksiyon belirtileri: Salam
bitkilere göre hastalkl bitkiler daha az gelimi
ve bodurlamtr. Yapraklar alt yüzünde kirli
beyaz renkli fungusun üreme ve bulama
organlar görülebilir. Bazen bu küf tabakas hiç
görülmeyebilir. Bu durumda en bariz ayrc tan
ise bitkinin bodur kalmas, yapraklarda renk
deimesi ve bitkinin erken tabla oluturmasdr.
Bu tip enfeksiyonlarda zarar %100’ e yakndr.
Lokal Enfeksiyon belirtileri: Daha çok 812 yaprakl döneme kadar salkl olarak
geliebilmi bitkilerde kendisini gösterir. Bu
dönemde hastaln belirtisi tütün mildiyösünde
olduu gibi yapraklarn üst yüzünde yuvarlaa
yakn ekillerde sararmalar görülür. Yapran alt
yüzünde bu lekeler olduu yerde seyrek bir küf
tabakas meydana gelir. Bu tip enfeksiyonlarda
ise ürün kayb düük olmakla birlikte topran
bulatrlm olmas büyük kayp olarak
düünülür. Bu nedenle hastalk belirtileri tayan
bitki organlar hemen yaklarak imha edilmelidir.
Kültürel Mücadele: Temiz tohum
kullanlmal ve sk ekimden kaçnlmaldr (800
g/da tohum). Hastala yakalanan bitkiler
yaklarak imha edilmeli ve hastalk görülen
yerlerde mutlaka münavebe yaplmaldr.
Kimyasal Mücadele: laçlama ekimden
önce tohum ilaçlamas eklinde yaplr. Toz
laçlarda 100 kg tohum 1-2 lt su ile iyice
nemlendirildikten sonra dorudan tohuma ilaç
eklenerek yaplr ve iyice tohumlar kartrlr.
Kullanlacak ilaçlarn etkili maddeleri aaya
çkarlmtr.

Lisans ve tescil belgesi bavurusu
dorudan veya Tarm l Müdürlüü kanalyla
yaplabilir. Ancak dorudan müracaat olsa bile
Tarm l Müdürlüünün olumlu raporu gereklidir.

Etkili Madde
Doz (100 kg tohuma)
Metalaxyl %35 Toz
500 g
Metalaxyl 200 g/lt (Sv)
1 lt
Propamocarb 722 g/lt EC
500 ml

1) Üretim için kapal, müstakil bir alan ile ham
madde ve mamul madde deposu bulunmaldr.
2) Üretim kapasitesine göre yeterli miktarda alet
(tank, kartrc) ile hassas tart bulunmaldr.
3) Çevre kirlilii yaratmamaldr.
4) Mühendis düzeyinde teknik sorumlu
bulunmaldr. Üretici firma teknik sorumlu
kiinin noter onayl diploma suretini, noter
onayl çalma gün ve saatlerini gösteren i
vaktini ve iin devamlln gösteren
belgelerini i yerinde muhafaza etmek,
istenildiinde göstermek zorundadr.
5) Bünyesinde laboratuvar bulunmayan üreticiler
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliinin 15 ve
16. maddeleri gereince Bakanlkça belirlenen
muayene ve deney kurulularna ylda 3 (üç)
kez deney yaptracaklardr.
6) Bu artlar tamayan üreticilere tamamlamalar
için 6 (alt) ay süre verilir.
Kimyevi Gübre Lisans Belgesi Almak çin
1) Kimyevi Gübre Lisans Müracaat Formu
2) Ticaret Odas Sicil kayd belgesinin asl veya
noter onayl bir örnei
3) Vergi Levhasnn vergi dairesince yada mali
müavirce onaylanm bir örnei veya vergi
levhasn noterce tasdik edilmi bir sureti
4) Kimyevi gübre lisans almak için bavuran
firmalar l Müdürlüünün olumlu görüü ile
müracaat ederler.
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Migren
ata
srasnda
genellikle
zonklayc tarzda aktivitelerle iddetlenen orta
iddette veya iddetli, tek tarafl olabilen ba
arsnn yan sra itahszlk, halsizlik, k ve
kokudan rahatsz olma, bulant ve kusma
görülebilir. Baz hastalarda ba armadan önce
aura belirtileri görülebilir.
Migren; hastalarn dier hastalarla
ilikilerini etkileyebilir. Sosyal yaamlarn
kstlama ve meslek hayatlarnda olumsuzluklar
oluturabilir. Çou hasta migren ata srasnda
normal
fonksiyonlarn
yerine
getirmekte
zorlandklarn ve yatmak zorunda kaldklarn
belirtmektedir.
Migren hastalarnn ancak %10’undan az
atak srasnda yaamn normal ölçüde
sürdürebilir. Migren salk harcamalarnn
artmasnn yan sra migren ataklar nedeniyle i
gücü kaybedilmesine de neden olur. Üretim
sektöründe migrene bal olarak ie gidememe,
tüm hastalklara bal ie gidemem nedenlerinin
dörtte birini oluturmaktadr.
Migren
tans
hastann
sorununu
tanmlamas ve hekimin ba ars ile ilgili olarak
soraca sorulara doru ekilde yant verilmesi ile
konur. Doktora verecein bilgiler arasnda ba
arsnn ortaya çkt zaman, arnn yer,
iddeti, özellikleri, süresi, oluma skl ve
zamanlar, elik eden belirtiler, ar tetikleyici
faktörlerle, tan konmasnda çok önem tar.
Dier ba ars nedenleri de gözden
geçirilip gerekirse ayrt edici destek de yaplarak
tehis kesinletirilir.
Migren tedaviyle kontrol altna alnabilen
bir hastalktr. Tedavi migren ata esnasnda
uygulanan akut tedavi ve koruyucu tedavi olarak
ikiye ayrlr. Ataklar sk oluan hastalarda akut
tedavinin yan sra atak skln azaltarak ve
tedavinin daha etkin olmasn salamak için
koruyucu tedavi de uygulanr.
Tetikleyici faktörler bulunan hastalarn
bunlardan
kaçnmas
atak
olumasn
engelleyebilir. Atak tedavisinde ilaçlarn ba
arsnn balangcnda mümkün olduunca
alnmas büyük yarar salamaktadr. Son yllarda
yeni ilaçlarn kefedilmesi ile migren ataklarnn
tedavisinde büyük oranlarda baar salamaktadr.

MGREN
Dr. ükran GEÇER
Kurum Tabibi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Migren; tekrarlayc ba ars ataklar ve
buna elik eden kusma, bulant gibi baka
belirtilerle kendini gösteren sk rastlanan kronik
ve i kayb yaratan nörolojik bir hastalktr.
Hemen hemen hayatta en az bir kez ba ars
geçirilmesine ramen migren ba arsnn da
ötesine geçen bir durumdur. Ba ars ve yannda
elik eden belirtiler bu kiinin normal yaantsn
sürdürmesini engelledii gibi i göremezlie de
sebep olur. Hastalar tekrarlayc özellikli bu
ataklar esnasnda sessiz ve karanlk bir odada
dinlenmek isterler. Migren ba ars genellikle 24
saat içinde geçer. Ancak 72 saate kadar uzayan
süreler olabilir. Ba ars geçtikten sonra oluan
yorgunluk hali hastann normale dönmesini bir
gün daha uzatabilir.
Migren genel olarak aural ve aurasz
migren olmak üzere iki tipe ayrlr.
Aura, migren ataklarnda ba arsndan
önce ortaya çkan genellikle bir saatten ksa süren
bir dönemdir. Bu dönemde görme kayplar, k
çakmalar gibi görsel belirtilerle yüz ve vücutta
inelenmeler, güçsüzlük, kelime bulmada
zorlanma gibi konuma bozukluklar, ba
dönmesi, çift görme gibi sorunlar oluur.
Hastalarn
%70’inde
aurasz
migren
bulunmaktadr.
Migrende ba ars; kafatas, kan
damarlar ve kafa kaslarn çevreleyen sinirlerin
aktivasyonundan kaynaklanr. Bu aktivasyonun
nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir.
Ancak tetikleyici faktörler bulunmaktadr. Bunlar
arasnda stres, kzgnlk, sigara duman, çeitli
kokular, iklim deiiklikleri, adet dönemi, doum
kontrol haplar, baz ilaçlar, uyku düzensizlikleri,
açlk, baz gdalar ve ar yorgunluk, aktivite
saylabilir.
Migren toplumumuzda %16.4 orannda
görülmekte olup her 4 hastadan 3’ü kadnlardan
olumaktadr. Migren skl yaa göre deiiklik
göstermekte olup en sk 25-55 yalar arasnda
olup 55 yandan sonra azdr.
Migren ataklar ylda ortalama 12 kez
olumaktadr. Ancak baz kiilerde her hafta
oluabilmekte olup ya ilerledikçe atak says
azalmaktadr.
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Doktora Danmadan
laç Kullanmaynz..
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Besi ahrndaki ap mücadelesinde üç önemli
handikap vardr;
1) Hayvanlarn uygun zamanda alanmamas.
2) Besi süresi dolan hayvan grubu kesime sevk
edilirken yerine yeni hayvan girmesi yani;
ahrda sürekli bir hayvan hareketi olmas.
3) Besiye alnacak hayvanlarn deiik ahrlardan,
deiik bölgelerden hatta deiik ülkelerden
gelmi olmas.

HBARI MECBUR ÇFT TIRNAKLI
HAYVAN HASTALII : AP
Süleyman DURMU
Veteriner Hekim
Samsun Tarm l Müdürlüü
Bütün çift trnakl hayvan türlerinde
rastlanan, ihbar mecburi, yüksek ate, durgunluk,
itahszlk, süt veriminin birden dümesiyle
balayan, çok bulac bir enfeksiyondur.
Hastaln nedeni bir virüstür.
Hastaln; “A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3,
ASIA1” olmak üzere yedi tipi vardr. Ülkemizde
A ve O tipi, son yllarda da ASIA1 tipi
görülmektedir.
12-24 saat içinde, az mukozasnda, trnak
aralarnda ve meme balarnda içi su dolu
kesecikler ekillenir. Azdan sicim eklinde salya
akar. Bu kesecikler bir-iki gün içinde açlr.
Yerlerinde çap 1-2 cm olan kzark arl
kesecikler belirir. Su içerken azn aprdatr.
Ayak lezyonlar ilk günlerde ortaya çkar.
Hayvan topallar. Baz hastalarda birkaç gün içinde
iyileirken bazlarnda da komplike olarak topallk
ekillenir. Bu sürede hayvan ya ölür ya da düen
trnak aylar sonra yerine gelir.
Körpe buzalar aniden solunum güçlüü
belirtileri göstererek yere düer ve iki dakika
içinde ölür. Besicilikte ekonomik ykm düzeyinde
kayplar olur.
Hastaln bulamas, hasta hayvanlarn
salya akntlar, sütleri ve dier ürünleriyle
olmaktadr. Hastaln yaylmasnda hayvan
hareketlerinin, yaban domuzlarnn önemli rolleri
vardr. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri de
hastaln yaylmasnda etkilidirler.
Hayvann önünde devaml temiz içme suyu
bulundurulur, yumuak yeil yemler verilir.
Azdaki yaralarn enfekte olmasn önlemek,
ayak lezyonlarnn daha çabuk iyilemesini
salamak için anzl ve dikenli arazide
dolatrmamak, ahrda kapal tutmak, ayaklar sk
sk antiseptikle ykamak tavsiye edilir.
Hastaln yerleik olduu ülkelerde;
hayvan hareketlerinin kontrolü ve tecrit
önlemlerinin yan sra sistemik alamalar
yaplmas gerekir.
Ülkemizde sahadaki tiplere uygun ekilde
hazrlanan (monovalan, bivalan, trivalan) ap as
kullanlmaktadr.
Alamalarn
hayvan
hareketlerinin canland sezondan birkaç hafta
önce yaplm olmasnda yarar vardr.
Besi Ahrnda ap Mücadelesi

Bu üç faktör var olduu sürece, besi
ahrlarnda tam bir koruma mümkün deildir.
Ancak u önlemler alnd taktirde, risk en aza
indirgenir:
¾ Besi ahr veya padoklarnn küçük üniteler
halinde datlmas,
¾ Ahrn mümkün olduunca bir defada
doldurulmaya çallmas,
¾ Tek bir bölgeden hatta mümkünse tek bir
çiftlik veya köyden hayvan alnmas,
¾ Nerden geldii belli olmayan hayvanlarn satn
alnmamas,
¾ Hayvanlarn pazara uratlmadan dorudan
çiftlikten alnp ahra getirilmesi,
¾ Yeni gelen hayvann hemen alanmas ve esas
besi ahrndan ayr bir yerde 15 gün tecrit
edildikten sonra esas besi ahrna konmas,
¾ Uygun zamanda alama, ylda iki defa
sistematik alama yaplmaldr.
¾ Ahrn ana giriinde dezenfektana batrlm
sünger konulmal veya hayvanlarn içeri
girerken ayaklarn sokabilecei bir çukur
açlp (dezenfektan çukuru) içi belirtilen
ölçülerde
sulandrlm
dezenfektanla
doldurulmaldr.
¾ Hayvan
hareketlerinin
youn
olduu
dönemlerde (örnein; Kurban Bayram vb) çok
daha fazla dikkatli olunmaldr.
¾ u unutulmamaldr ki; hayvanlar alanm
bile olsa, eer yaylmakta olan hastalk tipi
farkl ise hayvanlar yinede hastala yakalanr.
Örnein;
ülkemizde
yaplan
alama
çalmalar var olduu önceden bilinen A, O
tipine karyd. Fakat bu yl ülkemize Orta
Doudan hayvan hareketleriyle girmi olduu
belirlenen
ASIA1
tipinin
hayvanlar
hastalandrmas gibi.

Hayvanlarna ap As
Yaptrmayanlara 891.238.778
TL Ceza Uygulanmaktadr.
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te bu tablolardan görülecei gibi sivil
halkn büyük ölümcül tehlikeler altnda bulunmas
birçok ülkeyi harekete geçirip sivil halkn
korunmas, can ve mal kayplarnn asgariye
indirilebilmesi için tekilat kurma zorunluluu
duyulmu ve sivil savunmann kurumlamasn
salamlardr. te savalarn cephelerden çok
cephe gerilerini, askerden çok halk tehdit etmi
olmas devletleri pasif koruma önlem ve örgütünü
yeterli olmayaca görüünden hareketle savan
yaratt her çeit zararn daha baka bir
tekilatlanma ile giderilmesi zorunluluuna
götürmütür.
Dou Blokunun dalmas, Kafkaslar,
Ortadou
ve
Balkanlardaki
belirsizlikler,
silahszlanma
antlamalar,
yasaklanmasna
ramen kimyasal gaz kullanma korkusu, dünyay
saran çeitli terör tehditleri sivil savunma
tekilatlarnn kurulma zorunluluunu yaratmtr.
Yurdumuzda sivil halkn korunmasna ait
alnan ilk önlemlerin balangç tarihi 1928
yllarna dayanmaktadr. Bu ylda “Cephe
Gerisinin Havaya Kar Müdafaa ve Muhafazas”
ad altnda bir talimname çkarlmtr. Bu tarihten
itibaren çeitli düzenlemeler yaplm ve nihayet
28 ubat 1950 ylnda 7126 sayl “Sivil Savunma
Kanunu” çkarlarak yürürlüe konulmutur.
Sivil savunma tekilat merkez ve tara
tekilat olmak üzere ikiye ayrlmaktadr. Merkez
tekilat; Sivil Savunma Genel Müdürlüü, Sivil
Savunma Koleji ile kaz ve Alarm Merkezlerinden
olumaktadr.
Tara tekilat; l ve lçe Sivil Savunma
Müdürlükleri, Sivil Savunma Mahalli Kuvvetleri
(bu snfn içinde kamu ve özel kurum ile kurulu
sivil savunma tekilleri vardr), Sivil Savunma
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinden
oluur.
Kamu kurumlarnn bünyesinde bulunan
Sivil Savunma birimleri ise aadaki ekildedir.

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

Emniyet ve Klavuz Servisi

tfaiye (Yangn) Servisi

Kurtarma Servisi

lkyardm Servisi

Sosyal Yardm Servisi

Teknik Onarm Servisi

SVL SAVUNMANIN ÖNEM ve
ÜLKEMZDEK YAPILANMASI
Tanju YALIN
Sivil Savunma Uzman
Samsun Tarm l Müdürlüü
Düman taarruzlarna, tabii afetlere ve
büyük yangnlara, önemli kazalara kar halkn
can ve mal kaybnn asgari düzeye indirilmesi
bakmndan alnacak her türlü silahsz, koruyucu
ve kurtarc tedbir ve faaliyetlerin bütünüdür.
nsann hayatta karlaabilecei felaketleri
öyle bir aklmza getirirsek bunlar; savata
kullanlan biyolojik, kimyasal, nükleer veya klasik
silahlarn meydana getirebilecei tahribat ve
ölümcül tehlikeler, tabii afetlerden ç, sel, toprak
kaymas, frtna, deprem, yangnlar, her türlü
küçük ve büyük önemli kazalar, bilhassa trafik
kazalar ile son yllarda terör olaylarnn sebep
olduu can ve mal kayplar, büyük aclar ve
skntlar yaratmaktadr.
Toplumlarn bünyeleri deitikçe istek ve
ihtiyaçlar artm, dolaysyla kiiler ve toplumlar
arasnda anlamazlklar meydana gelmi, bunlarn
çözümü için çou kez savalara ba vurulmutur.
nsanlarn kendi kendilerine yol açtklar en büyük
felaketlerden birisi savalardr. Tarih boyunca bir
çok savan meydana gelmesinin nedenlerini öyle
sralayabiliriz.
 Daha zengin olma, daha büyük toprak edinme
istei
 Corafi koullarn etkisi ile göç etme
zorunluluunun douu
 Kendi inanç ve yaama tarzn bakalarna
zorla kabul ettirme
 Bamszln elde edilmesi amac
Bu amaçlara ulamak için devletler
silahlanma yarna yllarca devam etmilerdir. Bu
yarma dünyamz bir barut fçs haline
getirmitir. Birinci ve kinci Dünya Savalarna
öyle bir bakarsak bu savalarda sivil halkn
askerden daha çok tehlike ile kar karya
geldiini görmekteyiz. Dört yl süren Birinci
Dünya Savanda 9.5 milyon kii ölmü olup
bunlarn %5’i sivil %95’i askerdir. Be yl süren
kinci Dünya Savanda ise 52 milyon kii ölmü;
bunlarn %52’si asker, %48’i sivil halktr.
Yaklak 2.5 yl süren Kore Savanda ise 9
milyon kii ölmü; bunlarn %16’s asker, %84’ü
sivildir.
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Sivil Savunmasz Yurt
Savunmas Olmaz
20

samtim
ana arnn durumuna, içi ar saysna, kovan içi
temizlie ve yiyecek durumuna baklr. Kovanda
3-4 çerçeveden daha az ar var ise kovan dier
kovanlarla birletirilmelidir. Kovanda bir adet
olan ana ar aranp bulunmaldr. Yumurtlama
alannda düzgün yumurtlam ise problem yoktur.
Fakat yumurtlama alanna düzgün yumurtlamam
veya dölsüz kurtçuk gözleri fazla ise ana ar
yalanmtr. Ana arnn deitirilmesi gerekir.
Kaliteli ve verimi yüksek ana ar kullanmalyz ve
her iki ylda bir ana ary deitirmeliyiz. Dip
tahtasnda ve kovan içinde küflenme var ise
havalandrmay gözden geçirmeliyiz ve kovan
uçu deliini geniletmeliyiz.
limizde kovan ister güçlü isterse zayf
olsun Nisan ayndan itibaren yaylaya gidecekler
için Mays sonuna gitmeyenler için mays aynn
ortasna kadar kovana besleme yapmalyz. Asl
besleme ekli bal ile yaplan beslemedir. Balmz
yok ise urupla besleme yapmalyz. Bu dönemde
her kovana 10 kg. ekerden yaplm yaklak
olarak 20 kg. urup vermemiz gerekir. urup
kovann kabul ettii kadar sabah ve akam
saatlerinde verilmelidir. Böylece yamacln da
önüne geçmi oluruz. Burada bu kadar youn
beslemenin nedeni; ana nektar akm dönemine
kovan mevcudunu çoaltmak ve yeterince petek
örmelerini salamak içindir. Çünkü ilimizde
nektar akm dönemi bitkilere göre deimekle
birlikte iki haftalk bir dönemdir. Bu dönemde
floradan en iyi ekilde yararlanlmaldr.

SAMSUN LNDE BAL ARISI
KOLONLERNDE LKBAHAR
BAKIM VE BESLEMES
Hasan ÇEB
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Arcln tarmsal bir ura olarak
yapld Samsun ilini, arclk bakmndan iki
ksmda incelemek gerekir. Bunlardan birincisi iç
bölge olarak tarif ettiimiz Vezirköprü, Havza,
Ladik,
Kavak,
Asarck
ilçeleridir.
Ar
kolonilerinin ilkbahar bakmlar k daha uzun
sürdüü için daha geç yaplmaktadr. kincisi ise
sahil kua dediimiz Yakakent ilçesinden Terme
ilçesine kadar olan ksmdr. limizde yllara göre
deimekle birlikte yaklak olarak 80.000 ar
kolonisi bulunmakta ve bunlardan yaklak olarak
1.750 ton bal elde edilmektedir.
Arlarda ilkbahar bakmn iki ksmda
incelemek gerekir. Birinci bakm: limiz için
ubat ve Mart aylarnda hava scaklnn
10ºC’nin üzerine çkld ve güneli, rüzgarsz ve
saatin 11-14 arasnda zaman yaplmaldr. Bu
dönemin geldiini anlamak için arlar uçua
çkarlar ve kovann uçu tahtas üzerine mum
krntlar ve kovan içi artklar çkartrlar.Dip
tahtas temizlenerek veya deitirilerek arlar
fazla üütmeden kovan bakm bitirilmelidir. Dip
tahtas kovan hakkndaki bilgiyi bize vermektedir.
Ölü arlar, ar dklarn, petek krntlarn ve
nem durumunu anlamak mümkündür.
Bu dönem arlarn en kritik dönemidir.
Ar kayplarnn %60-70’i bu dönemde
olmaktadr. Çünkü bu dönem havalarn bir snp
bir souduu dönemdir. Açk havalarda arlar
darya çkmakta, ana ar yumurtlamay
artrmaktadr. Hatta bu dönemde kovana polen
dahi getirilmektedir. Bu ilerin yaplmas ve artan
larva
ve
kurtçuk
saylarnn
stlmas
gerekmektedir. Geceleyin snn fazlaca souk
olmas nedeniyle enerji gereksinimi daha da
artrmaktadr. Bu enerjinin karlanmas için bal
ve yiyecek tüketimi artmaktadr. Yeterli bal
olmayan koloniler aç kalmak suretiyle
ölmektedirler. Bu dönemde Yeterli kek destei
salanmal, bal olsa dahi kovan bana en az bir
kg. olacak ekilde hazr veya arc tarafndan
hazrlanan kek mutlaka verilmelidir.
lkbahar ikinci bakmnda ise hava
scaklnn 16-18oC’nin üzerine çkt zaman
yaplr. Bu bakmda kovan üst tahtalar açlarak

TARIM L MÜDÜRLÜÜ PATATES
TOHUMU DAITIYOR
Müdürlüümüz, çiftçilerimizin her geçen
yl artarak devam eden taleplerini karlamak
üzere menei belli, hastalk ve zararllardan
arndrlm, yüksek verimli patates tohumu
getirerek bünyesindeki birimde uygun fiyatla
sata sunmaktadr. Üreticilerimiz, piyasada
satlan kontrolsüz ve salksz patates tohumu
yerine kalitesi ve çeidi belli olan ürün almann
güvencesi olarak Tarm l Müdürlüünü tercih
etmektedir.Her yl olduu gibi bu yl da l ve
lçeler dahil olmak üzere 18 ton AGRA çeidi
patates tohumluu getirilecektir.
Güvenilir yerlerden temin edilen yöreye uygun,
çeidi doru, verimi yüksek ve zararllardan
arndrlm tohumluklar üreticilerimizin almalar
yararna olacaktr. Konu ile ilgili bilgi için l ve
lçe Müdürlüklerine bavurabilirler.
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sonra en fazla soya üretimi yapan üçüncü il
konumundadr.
Çaramba
ovasnda
açkta
sebze
yetitiriciliinin yan sra son yllarda turfanda
örtü alt sebzeciliinin yaplmaya baland ve
plastik örtülü yüksek tünellerde hyar, domates,
taze fasulye ve marul yetitiriciliinin ön plana
çkt görülmektedir. Ovadaki sera alannn 600
ha civarnda olduu tespit edilmitir.
Yukarda bahsettiim iki ovann üretim
deerleri analiz edildiinde baz çarpc kriterler
dikkati çekmektedir. Bilindii üzere Fndk
alanlar, tütün alanlar ve eker pancar alanlar
azaltlmaktadr.
Kamuoyunda devaml olarak ilenen
Alternatif ürün modellerinde önemli bir kstas
ihmal edilmektedir. Alternatif ürün deyince bu
konu ile uzaktan veya yakndan ilgisi olan herkes
bölgemize yeni bir ürün yerletirileceini
anlamaktadrlar. Halbuki bölge çiftçilerimizin
yllardan beri yapt, örendii ve tecrübe
kazand ürünlerde öncelikli olarak bir
planlamaya ihtiyaç vardr.
Deerli meslektalarm ve kymetli
çiftçiler; Bafra ve Çaramba ovalar brakn
Karadeniz Bölgesini tüm Türkiye için önemli bir
yer ifade etmektedir. Bu ovalarmzda somut
tarmsal stratejik planlamay yapp ve hayata
geçirebilirsek bölgemize ve dolaysyla ülkemize
hizmet etmi oluruz. Yaplacak planlamada bu iki
ovamz birbirine rakip deil birbirini tamamlayan
ovalar olarak görmeliyiz. Bu ovalarn hangi temel
tarmsal ürünlerin üretimiyle kalknaca iyi etüt
edilmelidir. Aslnda geçmi yllar incelendiinde
bu plan yapmak zor olmayacaktr. Bu plan
birkaç noktada toplayarak sizlere bir fikir açlm
yapmaya çalacam.
1. Tarmsal stratejik plann baarl olmas
için öncelikle Tarm bakanlnn yapmas
gereken en önemli görev u dur: Kültür ve sanat
yaplarnn korunmas için nasl ki ST alanlar
oluturuluyorsa ülkemizin vazgeçilmez stratejik
tarm topraklarnn da Tarmsal ST alanlar
eklinde yurt çapnda bir korumaya ihtiyaç vardr.
Bunun faydas; bilindii gibi tarm topraklar üç
ana sebepten dolay yok olmaktadr: erozyon,
imar yaplanmas (konut ve sanayileme) ve
topran tuzlamas (çoraklama).
Bafra ve Çaramba ovalarn maalesef
zaman içinde deiik nedenlerle kaybetme riski ile
kar karylayz. Bu ovalarn ve ülkemizdeki tüm
ovalarn ileriki nesillere aktarabilmemiz için
mutlaka Tarmsal ST alanlar
kapsamna
alnmaldr.

BAFRA VE ÇARAMBA
OVALARININ TARIMSAL
STRATEJK PLANLANMASI
Cengiz ÖZDEMR
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Samsun ili toplam tarmsal arazi miktar
450.207 ha dr. Bafra Ovas (80.000 ha) ve
Çaramba Ovas (103.766 ha) üretim potansiyeli
açsndan Karadeniz bölgesinin iki önemli
ovasdr.
Samsun, Bafra ve Çaramba Ovas Üretim Deseni
Yerleim Alan

Samsun

Bafra Ovas

Çaramba Ovas

Köy says

1.005

209

264

338.852

94.942

74.262

208.775

57.420

31.200

Toplam Tarla ve
Sebze Arazisi (ha)
Tahllar
Baklagil

24.177

1.330

11.511

Endüstri Bitkileri

30.308

11.342

3.688

Yal Tohumlar

12.695

266

4.050

Yumru Bitkiler

2.927

1.237

437

Yem Bitkileri

19.107

6.837

1.495

Sebzeler

40.864

16.510

21.881

Yukardaki
çizelge
incelendiinde
Samsun ili tarmsal arazilerinin büyük bir ksm
tahllarn üretimine ayrlmtr.Bunu srasyla
sebze üretim sahalar, endüstri bitkileri ve
baklagiller izlemektedir.
Bafra
Ovas
üretim
alanlarnn
%60.47’sine tekabül eden tarla bitkileri üretim
sahas 1. srada yer almaktadr. Bunu srasyla
sebze, endüstri bitkileri ve yem bitkileri alanlar
izlemektedir. Bafra Ovas, Çaramba Ovas gibi
geni fndk alanlarna sahip deildir. Çaramba
Ovasnn tarmsal potansiyel durumu ise
%38.19’da tarla bitkileri tarm yaplmaktadr.
Balca ürünleri; hububat, msr, çeltik, soya,
ekerpancar,
tütün
ve
ayçiçei
ziraat
oluturmaktadr.
1982 ylna kadar soya üretiminin
tamamna yakn bir ksm Karadeniz Bölgesi sahil
kesimlerinde ana ürün olarak karlanrken bu
tarihten sonra ikinci ürün projelerinin devreye
girmesi ile Akdeniz Bölgesi üretim merkezi haline
gelmitir.
Ekili, üretim ve verim ilikileri dikkate
alndnda Samsun, Adana ve Osmaniye’den
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yöredeki insanlarmzn kurmasn tevik etmektir.
Ham mamulünün öncelikle yar mamule
getirilmesi etabnn bölge insannn örenmesi bu
arada tecrübe birikimi salanm olacaktr. leriki
aamalarda Tarm KOB’lerinin olumas
salanm olacaktr.
u konu iyice anlalmaldr ki bölgeye
hemen büyük ölçekli sanayii kurulularnn
gelmesi beklenmemeli ve kurulmas da arzu
edilmemelidir. Sanayilemek bir süreç tir. Sabrl
olunmaldr. Tarm sanayisinin baarl olmasnn
tek yolu bölgede yaayan ve ekmeini tarmdan
salayan insanlarmzn tan altna ellerini
koymalar ile salanr
3. Bilindii gibi Bafra Ovasnda arlkl
olarak klk sebze yaplmaktadr. Klk sebze
üretim açsndan Türkiye klk sebze üretiminin
%20’sini tek bana salamaktadr. Bafra çiftçisi
de klk sebze üretiminde önemli bir tecrübeye
sahiptir.
Bu üretimde iki önemli sorun ortaya
çkmaktadr. Birinci sorun d pazarlama ikincisi
kaliteli sebze fide teminidir. kinci sorun olan
kaliteli sebze fide temininde Samsun Tarm l
müdürlüünün öncülüünde Bafra’daki bayiler
ve iadamlarn bir araya getirilerek Bafra’da bir
fide üretim tesisinin kurulmas
için önemli
gayretlerde bulunmutur. Bu çalma srarla takip
edilmeli mutlaka bir ekilde bu fide üretim
tesisinin kurulmas salanmaldr.
Bafra’da kurulacak fide üretim tesisleri
dier komu il ve ilçelere de sebze fide temini
salayacandan bölgemizdeki sebze üretiminin
de standart salanacak böylece d ve iç pazarn
arzu ettii kalitede üretim yaplacandan hem
üretici hem de tüketici mutluluu salanm
olacaktr.
4. Bafra Ovas hayvanclk ve süt üretimi
açsndan Çaramba ovasna göre öndedir. Mevcut
durumdan u anlalyor ki Bafra bölgesinde
hayvanclk üzerine iletmelerin kurulmas, tevik
edilmesi ve hayvanclk ile ilgili yan sanayiinin
kurulmas salanmaldr.
Bilindii
gibi
TGEM
arazileri
özelletirilmektedir. Karaköy haras Bafra
çiftçisine faydal olacak ekilde kazandrldnda
bölgede hayvancln gelimesi için motor görevi
yapmas kaçnlmazdr.
Yukarda bahsedilen konular; Üç saç
ayandan
oluan
Tarm
kurulularnn
organizasyonu + Devlet ( Bakanlk ) destei +
Çiftçiler( yöre halk ) iyi organize olursa baarl
olmak mümkündür.

2. Tarmsal stratejik plan tarmsal
stratejik ürün ile olur temel noktadan hareketle
zaten Çaramba ovas çiftçisinin yakndan tand
soyay mutlaka ama mutlaka ektirip üretimi
artrmalyz. Kabul edelim ya da etmeyelim
öncelikle Çaramba ovasnn düz alanlarndan
fnd
ve
kavak
aaçlarn
popülist
yaklamlardan kaçnarak kesinlikle kaldrmalyz.
Eimi %6’dan yukar olan ve tarmn zor yapld
alanlarda Fnd yaygnlatrmal ve tevik
etmeliyiz. Hatta çplak kalm orman alanlarnda
da
mümkünse
fndk
alanlar
olarak
deerlendirerek erozyonla toprak kaybn da
önlemi oluruz.
Düz ovadan kaldrlacak fndn yerine
ve mevcut alanlarda Dünyada yandan, unundan
ve küspesinden çeitli ekillerde yararlanlmakta
olan soyann ekimi ve üretimi artrlmaldr. Soya
bitkisi son yllarda gda sanayisinde geni
anlamda kullanlmaya balanmtr. Dünyadaki
bitkisel yalarn ve yüksek proteinli hayvan
yemlerinin en önemli kaynaklarndan biridir.
Türkiye’nin ya aç dikkate alndnda
soya ile birlikte msr da dikkate almalyz.
Ovada özellikle msr, çeltik ve soya stratejik
ürün kapsamna alnp üretiminin Tarm bakanl
tarafndan desteklenmesine ihtiyaç vardr. Bunun
yannda sebze üretiminin de artrlmas zaruridir.
Bu ürünler alternatif ürünler deildir. Bu ürünler
yllardan beri Çaramba ovas çiftçilerinin yapt
ve kendini gelitirdii ürünlerdir. Ancak bu
ürünlerin daha geni alanlarda olamamasnn
birçok nedenleri olup bunlardan en önemlileri;
-Fndk üretiminin cazibesi
-Çiftçimizin örgütlenememesi,
-Tarmsal stratejik ürünlerde devletin
sürdürülebilir girdi temininde yetersizlii
-Tarmsal sanayiinin kurulamamasdr.
Ben sizlere tarm sanayisi konusunu
irdelemek istiyorum. Ülkemizde yllarca tarm
sanayisi deyince çiftçilerimizin gözü korkmutur.
Çünkü bizim çiftçimiz tarmla urar. Ticareti ve
sanayicilii bilemez. Ama bizler bunu kabul
etmeyip
çiftçilerimize
baka
gömlekler
giydirmeye çaltkça çiftçilerimiz uzman
olmadklar alanlarda bocalamlar ve iyi niyetle
balayan birçok hamleler hüsranla bitmitir. Bu
gibi talihsiz olaylar Bafra’da da olmutur. Bu
baarszlklar özellikle ova köylerinden göçü
hzlandrmtr.
Özellikle konumu itibaryla Çaramba
ovas tarm sanayisine uygundur. Burada
yaplmas gereken, küçük tarm iletmelerin
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VEZRKÖPRÜ LÇESNDE ANTEPFISTII AILAMA ÇALIMALARI

Vezirköprü ilçesinde doal florada merkeze
yakn 10 km2’lik alandaki köylerimizde antepfst
anaçlarndan olan Atlantik Sakz (Sakzlk)
bulunmaktadr. Tarm lçe Müdürlüünce yaplan
çalmalar sonucunda Çorum ili Osmanck ilçesinden
getirilen dii antepfst kalemleri ile Akören
Köyünde durgun göz as yaplmtr. Bu yl içersinde
yine ayn yöreden 200 kadar erkek antepfst kalemi
getirilerek alama yaplacaktr.

BLG ALI-VER (BAV) TOPLANTILARI
limiz tarmsal sorunlarna çözüm
üretmek amacyla 2004 ylnn ilk BAV
toplantlar Çaramba, Bafra ve Vezirköprü
ilçelerinde yapld. 2003 ylnn genel bir
deerlendirilmesinin yapld toplantlarda
ayrca ilçe tarmnn temel sorunlarna
deinildi. Bafra’da sebze tarmnn geleceinin
tartld toplantda fide üretim tesisi
kurulmasnn yollar üzerinde de duruldu.
Çaramba ilçesinde yaplan toplantda ise

SIIR SUN TOHUMLAMA KURSU
l Müdürlüümüz eitim seminerleri çerçevesinde
l Müdürlüümüz ve 19 Mays Üniversitesi Veteriner
Fakültesi ibirlii ile12-16 Ocak 2004 tarihleri
arasnda Veteriner Hekimlere yönelik 5 günlük bir
sr suni tohumlama kursu açlmtr.Kurs 19 Mays
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Suni Tohumlama ve
Döllenme Anabilim dal öretim görevlisi Yrd. Doç.
Dr. Mesut ÇEVK tarafndan verilmitir. Kursun teori
ksm l Müdürlüümüz toplant salonunda, pratik
ksm ise Büyükehir Belediyesi Mezbahanesinde
yaplmtr. Kursa ilimiz merkez ve ilçeleri ile Sinop
ilinden toplam 25 Veteriner Hekim katlmtr. Kurs
sonunda katlan ve baarl olan Veteriner Hekimlere
Bakanlmzca
suni
tohumlama
sertifikas
verilecektir. leriki günlerde bu kursun Veteriner
Salk Teknisyenlerine de verilmesi planlanmaktadr.
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TARIM DANIMANLARI ETM
Köy Merkezli Üretime Destek Projesi,
1000 Köye 1000 Tarm Danman projesinde
ilimizde grev yapacak olan 11 Ziraat
Mühendisi ile 5 Veteriner Hekimden oluan
toplam 16 danmana l Müdürlüümüz
personeli tarafndan bir haftalk hizmet öncesi
tantm ve eitim semineri verilmitir.
Eitimin
balamas
amacyla
düzenlenen açl toplantsna Tekilatlanma
ve Destekleme Genel Müdürümüz Mehmet
TAAN bir konuma yapmtr. konumasnda
projenin amacnn istihdam olmadna dikkat
çekerek, öyle konutu:"Bu projenin amac,
çiftçi ile beraber yaayan, çiftçilerin
sorunlarn yerinde dinleyen ve çözen sivil
tekilatlandrmay gerçekletirmek istiyoruz.
Bu projenin baarya ulamas için Tarm l
Müdürlüklerinin
tarm
danmanlarn
desteklemesi
gerekmektedir.
Ayrca
çiftçilerimizin de danmanlara destek ve
yardmc olmas gerekir. Bütün gelimi
ülkelerde tarm sivil tekilatlanma ile
gelimektedir. Biz de tarmsal yaymn
kademeli olarak özelletirilmesi için bu projeyi
gerçekletirdik.” dedi.
l Müdürümüz Sadullah KRENC ise
"Bin Köye Bin Tarm Danman" projesi
kapsamnda Samsun'da görev alacak olan
ziraat
mühendislerinin
ve
veteriner
hekimlerinin sözlemeli olarak göreve
balatldn söyledi. Kirenci, "Projenin
amac,
çiftçilerin
mahallinde
bilgilendirilmeleri salayarak krsal alanda
yeni tarm tekniklerini ve tarm teknoloji
kullanmn yaygnlatrmak, tarmsal üretimi
gelitirmek, çiftçilere yeni pazar imkan
bulmak ve çiftçilerin gelir seviyesini
yükseltmektir" dedi.

Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir
admla balamak zorundadr.
25
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BRÜKSEL LAHANASI YETTRCL ETM
limizde yürütülmekte olan Alternatif Ürün
Projesi kapsamnda deerlendirmeye alnan ve son
yllarda önemli mesafeler kat edilen Brüksel lahanas
konusunda il ve ilçe müdürlükleri teknik elemanlarna
KTAE Müdürlüü elemanlarndan Ziraat Yüksek
Mühendisi Hayati KAR tarafndan eitim verilmitir.
Brüksel lahanasnn yetitiricilii ile karlalan
sorunlarn çözümüne yönelik bilgi verilmitir.
Alternatif
ürün
yetitiricilii
yapacak
olan
çiftçilerimizin bu bitkinin yetitiriciliine yönelmeleri
durumunda önemli düzeyde gelir elde edebilecekleri
vurgulanmtr.

HAYVAN SALII ÇALIMALARINDA 2003 YILI DEERLENDRME TOPLANTISI
limizde yürütülen hayvan sal
çalmalarnn deerlendirildii toplant l
Müdürlüümüz toplant salonunda tüm ilçe
müdürlüklerinin katlmyla gerçekletirildi.
Yaplan toplantda 2002 yl içerisinde
programa alnan alama ilemlerinin tam
olarak gerçekletirildii, hatta program üstü
alama çalmalarnn yapld belirtilmitir.
Toplant sonunda alama çalmalarnda
bulunan personelin karlat sorunlar ve
olas çözüm yolar üzerinde duruldu.
BAFRA LÇESNDE FDE ÜRETM TESS KURMA ÇALIMALARI
15.205 ha alanda 439.550 ton düzeyinde youn
sebze yetitiriciliinin yapld Bafra ilçesinde fide
gereksinimini karlamak amacyla tesis kurma
çalmalarna
l
Müdürlüümüz
öncülüünde
çalmalara balanmtr. Fide gereksiniminin Antalya,
Mersin ve Bursa illerinden karland ve bu süreçte
önemli düzeyde ekonomik kayplar yaand
gerçeinden hareketle l Müdürlüümüz yöre çiftçileri
ve bu konuda üretim yapan firmalarla bir araya
gelerek yaplabilecek çalmalar deerlendirdiler.
Toplantya katlan firmalar yaptklar sunularda fidelik
tesisinde aranacak özelliklerden olan “pazar hacmi,
arazi seçimi, sera projelendirme, finansman kaynaklar
vs” konularnda detayl bilgiler vererek, çiftçilerin
sorularn yantlamlardr.
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KURUMUMUZ PERSONEL SIDDIK AKTAÇI AMASYA TARIM L MÜDÜRÜ OLDU

Kurumumuzda uzun yllar görev yapm olan
Ziraat Mühendisi Sddk AKTAÇI Amasya Tarm l
Müdürü olarak atanmtr. Görev yapt süre
içerisinde Bitki Koruma ube Müdürlüünde çalan
Sddk AKTAÇI, bir dönem de Samsun Zirai
Karantina Müdürü olarak görev yapmtr. Kendisine
Samsun Tarm l Müdürlüü olarak yeni görevinde ve
çalmalarnda baarlar dileriz.

VEZRKÖPRÜ LÇESNDE BYOGAZ ÇALIMASI
Vezirköprü ilçesinde hayvanclkla
uraan çiftçimiz Tarm lçe Müdürlüünün
öncülüünde biyogaz tesisi kurmutur.
Yaklak 5 milyar liraya mal olan bu tesiste,
kendi hayvanlarnn gübresini kullanarak
biyogaz üreten Fatih AKBA “10 adet
büyükba hayvanm var. Bunlarn gübresini
bahçemde kullanyorum. Evimdeki bu sistemle
gübreden biyogaz üretiyor, yemek piirme ve
ofbende kullanyorum. Tesis tamamlannca
snma gereksinimimi de karlayacam” dedi.
Bu projeye ilginin her geçen gün artt
görülmektedir.
HAYVAN SALII UBE MÜDÜRÜ RIFAT COKUN GÖREVNE BALADI

l Müdürlüümüz Hayvan Sal ube
Müdürlüüne daha önce Vezirköprü ilçesinde
Veteriner Hekim olarak çalmakta olan Rfat
COKUN atanmtr. Kendisine yeni görevinde
baarlar dileriz.
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SVL SAVUNMA ETM
l Müdürlüümüz sivil savunma servisleri
elemanlarna yönelik olarak “Sivil Savunmann
Önemi, lk Yardm, Depremde Arama Kurtarma”
konularnda eitim çalmas yaplmtr. Konumac
olarak Kurumumuz Sivil Savunma Uzman Tanju
YALIN “Sivil Savunma ve Önemi”, Sivil Savunma
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüünden Hüseyin
BA ile Muhittin KARABULUT “lk Yardm”,
Abdullah SARIÇÇEK ile Efkan HAZNEDAR
“Arama Kurtarmada Kullanlan Araç ve Gereçlerin
Kullanm ve Tantm” konularnda uygulamal
eitim çalmas yapmlardr.

KV BUDAMA ETM YAPILDI
Yöremizde her geçen gün yaylan kivi
meyvesi yetitiricilii konusunda budama
tekniklerini teknik eleman ve çiftçilerimize
tantmak amacyla Samsun Köy Hizmetleri
Aratrma Enstitüsü ile ortaklaa kivi budama
eitimi düzenlenmitir. Eitim çalmasnda
kivide en üst düzeyde verim almann
koullarndan biri olarak kivide budamann
önemine vurgu yaplarak zamannda yaplan
budama ileminin verim artrc etkisi olduu
belirtilmitir.
ARI YETTRCLERNN SORUNLARI TARTIILDI
Samsun Tarm l Müdürlüü öncülüünde
kurulu çalmalarn tamamlayan Ar Yetitiricileri
Birlii yaptklar toplantda Bal Paketleme Evi
oluturulmas bata olmak üzere çeitli sorunlarn
tartarak çözüm yolu oluturma yönünde bir adm
daha atmlardr. Toplant öncesinde birliin bu
günlere gelmesine katkda bulunan l Müdürümüz
Sadullah KRENC ile Birliin çeitli aamalarda
görev yapm olan teknik elemanlardan Hasan ÇEB,
Mebrure ERENER ve Yaar ABDK ile Samsun
KOSGEB Müdürüne birer plaket verilmitir. Toplant
sonucunda Bal Paketleme Evinin yaplabilmesi
amacyla üyelerin salayabilecei katklar ve tesisin
ne zaman yaplabileceine dair kararlar alnarak son
verilmitir.
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TARIM KONSEY OLAAN TOPLANTISI
Samsun Tarm Konseyi ubat ay olaan toplants Salpazar lçesinde yapld. Toplantda
l Müdürümüz Sadullah KRENC, u anda toprak tahlillerinin Köy Hizmetleri Aratrma Enstitüsünde
ücretsiz olarak yapldn, ancak yakn bir zamanda Tarm l Müdürlüü tarafndan gezici toprak tahlil
laboratuar almak için çaltklarn söyledi.
Ayrca toplantda kestane aaçlarndaki kurumann mantari bir hastalktan kaynaklandn,
üniversitede yaplan aratrmalar sonucunda bu hastala kar dayankl yeni bir çeit gelitirildii ve bu
hastala kar tek çözüm yolunun yeni çeitlerin kullanlmas olduu belirtilmitir.
Fndktaki verim düüklüünün hastalklar dndaki en büyük nedeninin bölgedeki fndk
bahçelerindeki çeit fazlal olduunu söyledi. Bölgedeki yüksek rakml yerlerde çakldak çeidi gibi geç
yapraklanan çeitlerin tercih edilmesi gerektiini; düük rakml yerlerde ise Giresun yal fnd veya
tombul fndk çeitlerinin tercih edilmesi vurgulanmtr.

ONDOKUZMAYIS LÇESNDE SERACILIK ETM
Ondokuzmays ilçesinde, Ziraat Mühendisleri
Cengiz ÖZDEMR, Sevinç SAYGILI ve Mehmet
YILDIZ
tarafndan
çiftçilere
serada
sebze
yetitiricilii konulu iki gün süreli eitim çalmas
düzenlenmitir. Eitim çalmasnda serada toprak
hazrl, gübreleme, fide yetitiricilii, sebzelerde
budama, sebzelerde uygulanan her türlü teknik ve
kültürel ilemler ile hastalk ve zararllar konusunda
bilgiler teorik olarak verilmitir. Ayrca eitim
çalmas görsel ve yazl yaynlarla desteklenmitir.

BÇERDÖVER KURSLARI
l

Müdürlüümüzce 19/02/2004 tarihinde
Bafra Ziraat Odas toplant salonunda açlan
Biçerdöver Operatör Yetitirme kursunun birincisi
03/03/2004 tarihinde eitimini bitirmitir. 2004 yl
ilk 6 aynda; Bafra’da 11/03-24/03/2004 tarihleri
arasnda ikinci,01/04-14/04/2004 tarihleri arasnda
üçüncü, 21/04-05/05/2004 tarihleri arasnda
dördüncü; Vezirköprü’de 12/05-26-05/2004 tarihleri
arasnda beinci kurs açlacaktr. Kurslarda
biçerdöverlerle ilgili teknik bilgiler teorik ve
uygulamal olarak aktarmaktadrlar. Her dönem
sonunda baarl olanlara G snf ehliyete
dönütürmek üzere Biçerdöver Operatörü belgesi ve
hasat esnasnda yanlarnda bulundurmak zorunda
olduklar Biçerdöver Operatörü yaka kart
verilmektedir. Bakanlk ve Milli Eitim Müdürlüü
Oluru ile 100 çiftçimize “Biçerdöver Operatörü”
belgesi verilmesi planlanmtr.
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KADIN ÇFTÇLER YARIIYOR

Cumhuriyetimizin 80. Yl Kutlama Etkinlikleri
kapsamnda krsal kesimde yaayan kadn çiftçilerin
birbirleri ile kaynamalar, kendilerine güven
salamalar, sosyal aktivitede bulunmalar, eitim
çalmalar sonuçlarnn ve tarmsal konularda
performansnn deerlendirilmesi amacyla Tarm ve
Köyileri Bakanl Tekilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürlüü tarafndan “Kadn Çiftçiler
Yaryor” isimli bir yarma düzenlenmitir.
Yarmann ön elemelerine ilimizden 24 köyü
temsilen 24 ekip katlmtr. 19/02/2004 günü
Veteriner Salk Meslek Lisesi Toplant Salonunda
yaplan
yarma
sonucunda
Merkez-stasyon
Mahallesinden Münevver EN ve Sibel EN; BafraAltnova Köyünden Gülhan TAÇIOLU ve Birgül
TAÇILU; Terme-Sakarl kasabasndan Nazike
TAPINAR ve Serpil ERGÜN; OndokuzmaysYeilköy köyünden Saime Kezban KAYA ve Hatice
KESKN finale kalmlardr.
24/02/2004 günü yaplan finalde, Ondokuzmays
ilçesi Yeilköy köyünden Saime Kezban KAYA ve
Hatice KESKN l Birincisi olmulardr. TermeSakarl kasabasndan Nazike TAPINAR ve Serpil
ERGÜN l kincisi; Merkez-stasyon Mahallesinden
Münevver EN ve Sibel EN l Üçüncüsü; BafraAltnova Köyünden Gülhan TAÇIOLU ve Birgül
TAÇILU l Dördüncüsü olmulardr.
ube Müdürlerinin jüri üyesi olarak görev
yapt Samsun ili final yarmas, Samsun yerel
televizyonlarndan Kanal S tarafndan canl olarak
yaynlanmtr.
Finalde yaran yarmaclardan birinci olan her
bir yarmacya tam; ikincilere yarm ve üçüncü olan
yarmaclara çeyrek Cumhuriyet altn verilmitir.
Dördüncü olan gruba ise sebze tohumlarndan oluan
bir hediye paketi verilmitir. Ayrca her bir yarmac
grubuna günün ansna birer plaket verilmitir.
Plaket ve ödül töreninde konuan Tarm l
Müdürümüz Sadullah KRENC “l birincisi olan
arkadalarm kutluyor ve baarlarnn devamn
diliyorum. Samsun tarmnn gelimesine paralel
olarak kadn çiftçilerimizin de bu yarmada Bölge,
peinden de Ülke birinciliini kazanmalarn, limizin
baarsn ve adn tarm camiasna duyurmalarn
diliyorum.” demitir.
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Edebiyat Köesi
Farkl meslek gruplarndan insanlar
ilerinden ve günlük yaamdaki skntlarndan
kaynaklanan stresten uzaklamak ve biraz da
dinlenmek gibi gerekçelerle güzel sanatlarn farkl
dallarna yönelmektedirler. Ancak ileri gerei
zaten toprak, bitki ve hayvanla ilgilenen tarm
çalanlar bu konuda daha ansllar. Zira stres
kaynakl olaylarn çounun doayla bark
olmak, hatta birlikte yaamakla ald gerçei bu
konuda tarmclar ansl klmaktadr. Fakat
çamzn getirdii stres koullar artk onlar da
farkl alanlarda ura edinmeye ve bir nebze olsun
farkl kulvarlarda gezinmeye zorlamaktadr. Bu
kulvarlardan en yaygn olan ise edebiyatla
uramak. te bu köe ile edebi alanda uras
olan tarm camiasnn iir ve öykü gibi ortaya
koyduklar eserleri yaynlamak veya baka meslek
gruplarna mensup kiiler tarafndan yazlm
olanlar en azndan okunmasn salamak
amaçlanmaktadr.
Bu
nedenle
yaptnz
çalmalar paylamak isterseniz bize yazn. Kaln
salcakla...

KARTPOSTAL YAAMLAR
kartpostal yaamlar
cansz bir alemin tasavvurunda
özlem çekmekteler
sorgu dolu cennete...
kaderleri
yrtlmak kaba ellerde
ve atlmak rüzgarn pervaszlna...
kartpostal yaamlar
mahkum braklmlar
snrlarn paylamna,
cansz bedenleri
ve olmayan gelecekleriyle
tek banadrlar
rutubetli sandklarda...
kartpostal yaamlar
nefessiz, cansz yaamlaryla
hayal ile rüya arasnda
srad olmak isterler
tpk bir insan gibi,
ama sonlar unutulmak
duygusuz aalklarn içinde
sararmak tozlu raflarda...

GÖZLERNDEN ÖRENDM

smail KORKMAZ

Gözyan bilmezdim bir vakitler
Alamay gözlerinden örendim.
Gittiin yollara sonsuz ümitler
Balamay gözlerinden örendim.

AFORZMALARDAN BR DEMET

Yamurdum semadan topraa bakan,
Atetim kendimce yürekler yakan,
Irmaktm delice köpürüp akan
Çalamay gözlerinden örendim.

 Mal kaybeden bir ey kaybetmitir. Onurunu
kaybeden çok ey kaybetmitir. Cesaretini
kaybeden her eyini kaybetmitir.
 Güzellik ve Çirkinlik bir gün bir nehir
kenarnda karlatlar. Birlikte üzerlerini
çkarp nehre daldlar ve yüzmeye koyuldular.
Önce Çirkinlik çkt nehirden ve farkna
varmadan Güzelliin giysilerine büründü ve
gitti. Sonradan kyya çkan Güzellik bakt ki
kendi giysileri yok mecbur kald ve Çirkinliin
elbiselerine büründü. te o zamandan beri nice
Güzellikler Çirkinlik kyafetleri içinde ve nice
Çirkinlikler Güzellik kyafetleri içinde dolanr
yeryüzünde.

Görmemiken gözlerinin rengini
Sanrdm ki benim gönül zengini
Bilmediim hesaplarn dengini
Salamay gözlerinden örendim.
Bir selamla yolluyorum çarm
Sen bilirsin sinemdeki arm
Sözlerinden yanp duran barm
Dalamay gözlerinden örendim.
Adnan ÖZBULUT
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Süs Bitkilerinden
Recep YAPINCAK
Ziraat Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü

itibaren verilen su en aza indirilmeli, yaprak
hunisine çok az su verilmelidir.
Önemli zararllar sümüklü böcek ve
kabuklu bitler olup mücadele edilmelidir.

VREZYA
(Vriesea splendens)

SÜS BTKLERNDE SULAMA
Bitki yetitirirken en önemli konulardan biri
sulamadr. Bitkilerin ne kadar sk sulanmas
gerektii de en çok sorulan sorulardan biridir. Bu
konuda bitki çeidi en önemli etkendir. Kurak
ortamda yaayan ve dokular içinde bol su depo
eden kaktüsler ve etli bitkiler; palmiyeler,
ereltiler ve siklamenlere göre suya daha az
gereksinme gösterirler.
Bitkiler etkin gelime dönemlerinde,
dinlenme dönemlerine göre suya daha çok
gereksinme duyarlar. Kökler toprak içerisinde
fazlaca yaylp tüm saksy doldurmu ise su bitki
tarafndan kolayca alnr ve topraktaki nem ksa
sürede kaybolur. Bu durumda bitkileri sk
sulamak gerekir. Baz topraklar fazla oranda su
tutar ve daha uzun sürede kururlar. Bu nedenle su
tutma kapasitesi düük olan kumlu topraklarda
yetitirilen bitkileri, humusça zengin tnl
topraklardakine oranla daha sk sulamak gerekir.
Bitkinin güne nlar altnda, gölgede veya
yapay k altnda olmas da topraktaki nem
durumunu ve bitkinin su kaybn etkiler. Güne
altnda veya yapay k altnda , bitki daha fazla
terleme yapaca için, gölge bir yerdeki bitkiye
oranla daha çok suya gereksinme gösterir.
Su, bitki için önemlidir, ama ar sulama da
hiç su vermemek kadar tehlikelidir. Önemli olan
nokta bitkileri her gün gözlemek ve her akla
geldii zaman deil, suya gereksinim gösterince
sulamaktr. Gerçekten, süs bitkilerinden çounun
genellikle saks toprann kuru tutulmasndan
çok, sürekli bir ekilde nemli tutulma sonucu zarar
gördükleri yetitiriciler tarafndan bilinen bir
olgudur. Bu ise yeterli bilgi ve deneyime sahip
olmayan kimselerin bitkiye ne denli bol su
verilirse o denli iyi geliir eklinde yanl bir
önyargya sahip olmalarnn bir sonucudur.

Anavatan, Orta ve Güney Amerika ile
Brezilya’dr. Yapraklar koyu yeil olup enine
koyu kahverengi eritli, sert, uç ksm aa doru
kvrk, çiçekleri sar, örtü yapraklar parlak
krmzdr. Kn scakl 18-200C olmal, ancak
120C’nin altna dümemelidir. Yüksek orantl
nem (%70-75) istemektedir. Ama dorudan güne
 almayan aydnlk yerleri sever. Çok kl
yerlerde bulundurulduklarnda ise yapraklarda
sararmalar görülür.
Saks harc, hacim olarak eit miktarlarda
yaprak çürüntüsü ve kumun karmyla elde
edilir. Üretimi ise genel olarak ayrma suretiyle
veya tohumla yaplr. Ayrma ilemi, yavrularn
ana bitkinin boyunun yars kadar olduu zaman
vuku bulmaldr. Ayrlan sürgünler birkaç gün
kurumaya
brakldktan
sonra
büyüme
kompostuna dikilir. Tohumla da üretilmektedir.
Ancak, bitkilerin çiçeklenebilir bir büyüklüe
erimeleri için 10-15 yl geçmesi gerekmektedir.
Her 2-3 ylda bir Mart ay içerisinde saks
deitirme ilemi yaplmaldr. Nisan-Eylül aylar
aras 2 haftada bir kez 0,5-1 g/l kompoze gübre
verilmelidir. Mays'tan Austos'a kadar oda
scaklndaki kireçsiz su ile, saks topra orta
derecede nemli tutulacak kadar sulanmaldr.
Yaprak hunisinde sürekli su bulunmal ve ayda
bir kez deitirilmeli, yapraklara sk sk su
püskürtülmeli, dinlenme döneminde, Eylül’den
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Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Tohum Çay: Havanda hafifçe ezilmi bir
tatl ka tohum, orta boy bir su barda dolusu
kaynar derecede scak su ile halanr, üstü kapal
olarak 8-10 dakika demlendikten sonra süzülür.
Günde 2-3 bardak taze demlenmi çay,
yemeklerden yarm saat önce soutulmadan içilir.
Isrganotu Tentürü : lkbaharda veya
sonbaharda sökülen kökler bol suda iyice ykanr,
elden geldiince ince kylr ve bir ienin
boazna kadar doldurulur. Köklerin üstüne
çkacak kadar 35-40 derece etil alkol eklenir, her
gün çalkalanarak günete 14 gün boyunca
bekletilir ve süre sonunda bir tülbentten
geçirilerek süzülür. Koyu renkli ielerde, serin
bir yerde yllarca saklanabilir.
El ve Ayak Banyolar : Iki avuç dolusu
ykanm kök, sap ve yaprak, 5 litre souk suya
konularak, 10-12 saat bekletilir ve sonra kaynama
derecesine kadar stlr. Banyo srasnda bitkiler
suyun içinde kalabilir. Bu banyo suyu, yeniden
stlarak, 2-3 kere daha kullanlabilir.
Saç Ykamak : 4-5 avuç taze veya
kurutulmu yaprak, 5 litre suya koyulur, ar
atete kaynama derecesine kadar stlr, 5 dakika
demlendikten sonra süzülür. Kök kullanldnda
ise, 2 avuç dolusu ince kylm kök, 10-12 saat
souk suda bekletilir, sonra kaynama derecesine
kadar stlr ve demlenmesi için 10 dakika
beklendikten sonra süzülür. Bu durumda, saç
ykamak için sodal sabun gerekir.

Isrgan Otu
(Urtica diocia L.)

Bir yllk ve otsu bir bitkidir. Boyu 60 cm
kadar olabilir. Yapraklar açk yeil renkli, sapl,
dili kenarl ve yakc tüylüdür. Duvar kenarlar ve
harabeliklerde bol olarak görünür. Yapraklar 2-4
cm uzunlukta, oval veya kalp biçimindedir. Taze
iken deri ile temas edince deride kzart ve yanma
yapar. Çeitli hastalklarn saaltmnda yaygn
olarak kullanlmaktadr. Kullanm ekilleri;
Yaprak Çay: Bir tatl ka ince kylm
srgan otu, orta boy bir su barda dolusu kaynar
suyla halanr, 5-10 dakika demlendikten sonra
süzülür. Günde 2-4 bardak yeni demlenmi çay aç
karnna veya öün aralarnda tatlandrlmadan
içilir. Kokusunu veya tadn rahatsz edici bulanlar
çaylarna biraz nane ilave edebilirler.
Kök Çay: Bir tatl ka ince kylm
kök, bir su barda dolusu souk suya eklenir,
hafif sda kaynama derecesine getirilir, 4-5
dakika kaynadktan sonra, ateten indirilip 5-10
dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 3 bardak
taze demlenmi çay soutulmadan içilir.
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Nihal CANITEZ
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

YUMURTA PRRKEN

KIYMALI PDE

¾ Yumurtal yemekler hazrlanmadan önce ve
sonra eller, kullanlacak kaplar ykanmaldr.
¾ Çi yumurtalar temiz kaplara krlmaldr.
¾ Kullanlacak kadar yumurta buzdolabndan
çkartlmaldr.
¾ Yumurta içeren yiyecekler, hazrlanma
sürelerinin haricinde iki saatten fazla
buzdolabnn dnda tutulmamaldr.
¾ Yumurta kabuklu olarak piirildiinde 4
dakikada beyaz, 12 dakikada tamam katlar.
¾ Yumurta içeren bütün tarifelere piirilme
ilemi uygulanmaldr. Çi yumurtann hem
sindirimi güçtür hem de mikroorganizmalarn
bulama riski vardr.
¾ Çi yumurtann beyazndaki avidin, sarsnda
bulunan biyotini balayarak kullanlmasn
engeller. Piirme ile bu olumsuz etki önlenir.
¾ Yumurtay halama süresi uzarsa ve yumurta
bayatsa sarsndaki demir, beyazdaki sülfür ile
birleerek yumurta sarsnn etrafnda yeil bir
halka oluur.
¾ Uzun süre piirilen yumurtalarn sindirimi
güçleir ve uygulanan piirme yöntemine göre
B grubu vitaminlerde kayplar oluur.
Kayplar önlemek için yumurtay yaa krma
yerine, dier yöntemler ile piirme tercih
edilmelidir.

Malzemeler
4 su barda un, 40 g ya maya
1 su barda lk süt, 1 ad yumurta
1 kahve fincan eritilmi margarin
2 çorba ka sv ya, tuz, karabiber
Hazrlan
Ilk sütte mayay eritin ve bekletin.
Margarini eritin. Unu, yumurtay, eritilen
margarinin bir ksmn, mayal sütü ve tuzu
ekleyip kulak memesi yumuaklnda olana
kadar hamuru yourun. Üzerini nemli bir bezle
örtüp kabarana kadar lk ortamda bekletin. Soan,
biber ve maydanozu ince kesin. Eritilen
margarinin kalan ile biber ve soan kavurun.
Kymay ekleyip kavurmaya devam edin.
Maydanoz, karabiber ve tuz ekleyip kartrn,
ateten alp bekletin. Tezgaha un serperek hamuru
6 parçaya ayrn ve merdaneyle oval ekilde açn.
Ortalarna karm yerletirin, uzunlamasna
kenarlarn üzerine kapatn. Önceden stlan
2000C ayarl frnda 25 dk piirin. Dilimleyip
servis yapn.

ÜZÜMLÜ KURABYE
Malzemeler
1/2 paket margarin, 1/2 bardak svya
1 su barda toz eker, 3-4 su barda un
3 çorba ka yourt, 1 adet yumurta
1 paket vanilya, 2 çay ka kabartma tozu
3/4 su barda kuru üzüm

SÜTÜN YARARLARI









Barsakta istenmeyen mikroorganizmalarn
geliimini engeller. Enerji salar.
Vücudun kalsiyum ve fosfordan daha iyi
yararlanmasn salar.
Vücut için gerekli A, D, E, K vitaminlerinin
tanmasn salar.
çerisindeki fosfolipit, beyin ve sinir
hücrelerinin yaamsal önemi olan ksmn
oluturur.
Süt ya, vücut için gerekli olan doymam ya
asitlerini
bünyesinde
bulundurduundan
beslenmede önemli fonksiyonu vardr.
10-100 ml sütün içerdii kolesterol miktar
sanld gibi çok deil, sadece 12 gramdr.

Yapl
Ya, eker, yourt ve yumurtann sars
iyice çrplr. Üzüm, vanilya ve kabartma tozu
eklenerek tekrar kartrlr. Un ilave edilerek
yorulur. Hamur kulak memesi kvamna gelince
ele istenilen ekil verilerek tepsiye dizilir.
Kurabiyelerin üzerine yumurtann beyaz sürülür.
stenirse üzerine toz eker serpilebilir. Önceden
160 dereceye stlm frnda kapa hiç
açlmadan 20-25 dakika piirilir.
Afiyet Olsun...
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sizden bize
Üçüncü saysn çkarmakta olduumuz
dergimizin yeni bir köesi olarak bu bölümü
oluturduk. Okuyucularmzdan gelen yazlarn
deerlendirilecei bu bölümde ayn zamanda
sizinle karlkl bilgi alveriinde bulunacak,
farkl bir atmosfer oluturmaya çalacaz. Bu
dergiyi
sizin
için
çkarmaktayz,
sizin
sorunlarnza bir nebze olsun çare bulmak
istiyoruz. Veya baz yenilikleri, Bakanlmzn
sizler için çkard yeni uygulamalar size
ulatrmaya çalyoruz. Bazen de günlük
sorunlardan
bunalan
gönlünüzde,
üzgün
yüzünüzde bir gülücük oluturmaya çalyoruz
mizah köemizle. te bu amaçla çkardmz
dergimizde bu saydan itibaren sizin de
sözlerinizi, mektuplarnz yaymlayacamz
sizden bize köemizi oluturduk. Umarz karlkl
konumamza ve birbirimize olan duygu ve
düüncelerimizi anlatmamza neden olur.
Dergimizin farkl yerlerdeki çiftçilerimiz
ve meslektalarmz tarafndan okunmu olmas
bizi fazlasyla memnun ediyor. Özellikle bize
yazanlar, dergimiz hakknda düüncelerini
belirtenler. Bizler de sizden aldmz bu destek,
duygu ve düünce dolu mektuplarnzla kendimize
yön vermeye çalyoruz. Yeni saylarmzda da
yazlarnz bekliyoruz.
Kurumumuz tarafndan düzenlenen Bursa
Fuar gezisine katlan bir çiftçimizin duygu ve
düüncelerini aktaran, orada gördüü tarmsal
yenilik ve ilerlemelerin ilimiz tarmnda da olmas
gerektiini vurgulayan bir iirini bu sütunlarda
yaynlyoruz. Bu çalmay, etkin bir ekilde
yaplan çiftçi eitim ve tarmsal yaym
çalmalarnn çiftçilerimiz üzerinde nasl olumlu
etki braktn ve ilimiz tarmsal desenine bak
açs üzerine ne denli etkili olduuna dair güzel
bir örnek olarak görüyoruz. Ayrca Tunceli Tarm
l Müdürlüünde görev yapan Ziraat Yüksek
Mühendisi Mutlu ASLAN ile Sinop ili Boyabat
ilçesinden yazan Nazm ZENGN‘in yazdklar
gerçekten bizi gururlandrd. Çalmalarmza
daha bir evkle sarlmamza neden oldular.
Kendilerine hediye kitabmz da gönderdik. Bu
vesileyle herkese selam ve sayglarmz
sunuyoruz.
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EY ÇFTÇ KARDE
Buday biraz ekelim
Bahçeye kiraz dikelim
Felein belini bükelim
Soralm yeil Bursa’y

Tütünü kotal ekelim
Tarlaya armut dikelim
Vatana döviz çekelim
Görelim yeil Bursa’y

Pancar kotal ekelim
Yerine yeil golden dikelim
Suyunu damla dökelim
Görelim yeil Bursa’y

lçe tarma varalm
Dursun Okur beye soralm
Darack çemberi kralm
Gidelim görelim Yalova’y

Bodur kiraz çok veriyor
nsana çokça yaryor
Yaraya merhem saryor
Gezelim yeil Bursa’y

Hac Kazm sor diyorlar
Git Bursa’y gör diyorlar
Muradna er diyorlar
Görelim yeil Bursa’y

pekböcei yapalm
Geçime katk katalm
Avrupa’ya ipek satalm
Görelim yeil Bursa’y

Kazm AKAY
Çiftçi
Vezirköprü

ÇFTÇNN ONK AYI
Birinci ay OCAK, kar yaar kucak kucak
kinci ay UBAT, souu gayet berbat
Üçüncü ay MART, mart kapdan baktrr, kazma kürek
yaktrr
Dördüncü ay NSAN, Nisan’da çiçekler açar, kular
sevimli uçar
Beinci ay MAYIS, Mays’ta kiraz yeriz kuzular
severiz
Altnc ay HAZRAN, Haziran’da yaz balar, dalr
arkadalar
Yedinci ay TEMMUZ, Temmuz’da ate püskürür,
herkes gölgeden yürür
Sekizinci ay AUSTOS, Austos da ondan beter,
durmadan millet ter döker
Dokuzuncu ay EYLÜL, yoktur ona sözüm, bize getirir
karpuz, üzüm
Onuncu ay EKM, Ekim’in yamuru çok, baka
marifeti yok
Onbirinci ay KASIM, Kasm gelince kaplr büyük
sevince
Onikinci ay ARALIK, aralk ay yln sonu, souktur
önü sonu
Bu oniki arkada bize olur yolda
Çalanlara verimli, çalmayanlara verimsiz
Tembeller ay, gün seçer, ömürler bombo geçer
Dursun OKUR/Vezirköprü lçe Tarm Müdürü
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Kira Kontrat Özel artlar...

EMLAK SATIN ALIRKEN
Binann projesi var m.
Zemin etüdü yaplm m.
Deprem yönetmelii dikkate alnm m.
Proje kim tarafndan yaplm, denetlenmi mi.
Binann ruhsat, kullanm izni var m.
Betonu elle karlarak m, yoksa betoniyerle mi
dökülmü ya da hazr beton mu kullanlm.
Yapnn teknik uygulama sorumlusu kimdir.
Kullanlan malzemeler standartlara uygun mu.
Yapda kullanlan demirin özellii nedir?
Nervürlü mü, düz demir mi kullanlm. Bu
özellikler projeye uygun mu.
Bu demirler standartlara uygun mu.
Kullanlan betonun laboratuar deneyi var m.
Proje ile yap arasnda paralellik salanm m.

¾ Kirac, tanmazn elektrik, su, yönetim giderleri vs
kiralad tarihten tahliye edecei tarihe kadar
ödemeyi taahhüt eder. Kirac, abone ilemlerini
müracaatla adna yaptracak, tahliye halinde ilgili
yerlerden abone ve borç ilikilerini kesecektir.
¾ Tanmazn aylk kira bedeli ...... TL olup her ayn
... arasnda belirtilen banka hesabna yatrlacaktr.
Kirac mal sahibinden izinsiz kiradan kesinti
yapamaz. Kira bedeli 2 ay üst üste ödenmediinde
ödenmeyen aydan dönem kirasnn sonuna kadar
kira bedelleri öncelik kazanaca gibi bu hal
tanmazn tahliye sebebidir. Yllk kira art ..dir.
¾ Kirac apartman yönetim kararlarna uyacaktr.
¾ Kira kontrat ... yllktr. Kontrat sona ermeden bir
ay önce taraflar birbirlerine yazl olarak ihtarda
bulunmadklarnda kontrat bir yl uzam ve
yenilenmi olur.
¾ Kirac tanmaz mesken olarak kullanacaktr.
¾ Tanmaz bakasna devredilemez, ksmen veya
tamamen kiraya verilemez. Ortak kullanlamaz.
Tanmazda mal sahibinin yazl izni olmadan ek ve
tadilat yapamaz. Tadilat yaplacaksa mal sahibinin
yazl izni ile apartman yönetiminin onayladklar
projelere göre tadilat yaptrabilir.
¾ Tanmaz kiracya tam olarak teslim edilmi,
tahliye halinde ayn ekilde teslim alnacaktr.
¾ Kirac daire sahibine teminat olarak ...... vermitir.
Tahliye halinde dairenin kira, elektrik, su, doal
gaz, çöp vergisi vs giderleri sfrlanp dairenin
hasarsz ve bo teslimini takiben kiracya iade
edilecektir.
¾ Kefilin kefaleti müterek ve müteselsil olup kefil
kontratn ilk yapldnda kira dönemi ve belirlenen
süre için kefaletinin varlnn devamn beyan ve
imzasyla taahhüt etmitir.
¾ Kira sözlemesinde yazl adresler ikâmetgah adresi
olarak kabul edilir. Bu adreslerin deimesi halinde
taraflar
bir
hafta
içinde
yazl
olarak
bildireceklerdir. Aksi takdirde kontrata yazl
adreslere yaplacak tebligat muteber saylacaktr.
¾ bu kontrat ... maddeden ibaret olup ihtilaf halinde
.... mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
¾ Mezkur daire yukarda yazl artlarla kiralanm
olup bu kontrat iki nüsha olarak tanzim edilmitir.

Bu sorulara olumlu yant veriyorsak “yapmz
güvenlidir” diyebiliriz.

EMLAK KRALARKEN
Kira akitleri özel bir ekle bal deildir.
Her kira kontrat özel artlar olacandan
maddeleri deiebilir.
¾ Kontratn ön yüzünde “Dairesi” ibaresi yazl
bölümüne gayrimenkulun bulunduu il yazlr.
¾ Taraflar kefil dahil kontrat birlikte imzalamal,
¾ Kontratn sayfalar taraflarca imzalanmaldr.
¾ lk ödeme elden yapld ise kontratn arka
sayfasnda belirtilip mal sahibi tarafndan
imzalanmal veya bir makbuz alnmaldr.
¾ Kira kontrat taraflarn anlamas ve kabulü ile
tapuya erh edilebilir. Tapuya erh edilmesi
durumunda, gayrimenkulun satlmas halinde
kontrattaki artlar ve süresi yeni maliki balar.
¾ Kira bedeli yabanc para olarak belirlenen kira
kontrat TL’na çevrilerek tapuya erh edilir.
¾ Tespit edilen kira miktar Vergi Usul
Kanunu’na göre emlâk beyannamesinin
%5’inden az olamaz.
¾ Demirba
eya
beyan
bölümüne,
demirbalarn beyan ve durumu tam olarak
yazlmaldr.

¾ Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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tarımizah
SOBASAL YORUMLAR
Fizikçi, matematikçi, kimyac, jeolog ve
antropologdan oluan bir heyet bir aratrma için
arazide bulunmaktadr. Birden yamur bastrr.
Hemen yakndaki bir arazi evine snrlar. Ev
sahibi bunlara bir eyler ikram etmek için biraz
ayrlr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanr.
Soba yerden 1 m kadar yukarda, altndaki dizili
talarn üzerindedir. Sobann niçin böyle kurulmu
olabileceine dair bir tartma balar.
Kimyac, "adam sobay yükselterek
aktivasyon enerjisini düürmü, böylece daha
kolay yakmay amaçlam".
Fizikçi, "adam sobay yükselterek
konveksiyon yoluyla odann daha ksa sürede
snmasn salamak istemi".
Jeolog, "buras tektonik hareketlilik
bölgesi olduundan herhangi bir deprem annda
sobann talarn üzerine yklmasn salayarak
yangn olasln azaltmay amaçlam".
Matematikçi, "sobay odann geometrik
merkezine kurmu, böylece de odann düzgün bir
ekilde snmasn salam".
Antropolog, "adam ilkel topluluklarda
görülen atee tapmann daha hafif biçimi olan
atee sayg nedeniyle sobay yukarya kurmu".
Bu srada ev sahibi içeri girer ve ona
sobann yukarda olmasnn nedenini sorarlar.
Adam cevap verir: "Boru yetmedi”.

MUTLAKA BLYORSUNUZDUR
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
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Ünlü besteci Beethoven'in son bestesini, sar
olarak yaptn...
Bir insandaki toplam damar uzunluunun
150 bin km ve dünya ile güne arasndaki
mesafenin de 150 milyon km olduunu...
nsan vücudunun her 7 ylda ölen hücrelerin
tamamen yenilendiini...
Ortalama bir insanda 30.000-100.000 adet
saç olduunu, her gün yaklak 100 tanesinin
döküldüünü...
On k yl uzaklktaki bir yldz parçalanp
yok olsa, bizler bu yok oluu tam on yl sonra
görebileceimizi...
Haprmay engellemeye çalrsan, bandaki
veya boynundaki damarlardan birinin
yrtlabileceini ve ölebileceini...
Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan
için benzersiz olduunu...
Kedilerin beyninde 32 adet kas olduunu...
Sümüklüböcein dört tane burnu olduunu...
Devekuu gözünün beyninden büyük
olduunu...
Kta isimlerinin hepsinin ayn harfle balayp
ayn harfle bittiini...
Eyfel Kulesinde 1792 basamak olduunu...
nsan beyninin %10`unun kullanldn...

samtim

Personel Hareketleri
Atamalar
Ad Soyad
rfan ÖZTÜRK
Hakan YILMAZ
Canser ERGN
Fatmagül KAVUT
H. Göktürk AYDIN
Mine EKER
Aysel ÖZDLEK
Turan DURSUN
Fevziye ÇALIICI
lkay Aan DLMEN
Vesile YILMAZ
rfan DNDAR
ükrü ÖZDEMR
Vildan ÖZGEN
Rfat COKUN
Haldun TÜRK
Mehmet ÜN
Abdullah VURAL
Naci KALELOLU
Kemal ULUBAY
Osman AKTA
Cantürk YETK
Mustafa UZUNAL
Ömer ÜSTÜNEL
Erol ÇALIKAN
Hüseyin GÜMÜ
Muhammet UYAR
Özgür BOZ
Cengiz BAYDAR
Mustafa AYYILDIZ
Remzi UZUNAL
Osman BA
Mehmet ÜRE

Ünvan

Eski Görev Yeri

Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Zir. Müh.
Vet. Hek.
Vet. Hek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Zir. Tek.
ef
oför
çi
çi
çi

Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
19 Mays lçe Müdürlüü
Sinop Tarm l Müdürlüü
Sakarya Tarm l Müdürlüü
Karadeniz TAE Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Yakakent lçe Müd.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Asarck lçe Müd.
19 Mays lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Sinop Küm. Keç. Ürt. st. Müd.
19 Mays lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Sinop Küm. Keç. Ürt. st. Müd.
Vezirköprü Tarm lçe Müd.

Yeni Görev Yeri
Çaramba lçe Müd.
Alaçam lçe Müd.
Havza lçe Müd.
Çaramba lçe Müd.
Kavak lçe Müd.
19 Mays lçe Müd.
Tekkeköy lçe Müd.
Çaramba lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Edirne Tarm l Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Terme lçe Müd.
Tekkeköy lçe Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Kavak lçe Müd.
Kavak lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
19 Mays lçe Müd.
Tekkeköy lçe Müd.
Alaçam lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Asarck lçe Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Çankr Tarm l Müd.
Havza lçe Müd.
Kavak lçe Müd.
Asarck ilçe Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Samsun Tarm l Müd.
Çaramba lçe Müd.
Vezirköprü lçe Müd.
Bursa Tar. Mes. Lisesi

Emekliler
Ad Soyad
Erol BURHAN
Caner TMURC
Mustafa TORUN
Turgay ALAY
Mualla ERZENOLUI
Aziz YAVUZ
Temel BAYRAK
Ahmet ALACALAR
Mustafa GÜNDAL
Ali KARTAL
Yusuf KÖK
Sezai ÖZTÜRK
Cavit KATI
Nail AHN
Nuri DURAL

Ad Soyad

Ünvan
Mühendis
Mühendis
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Zir. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.

Mümin BALKIR
sa ELBOL
. Recep NUR
Mümin AKYÜZ
Miraç CANER
Turan YILMAZ
Necmi GÜNEY
aban AKÇA
Gürsel PAZARLI
Emriye DELCAN
Nezahat GÜRBÜZ
Selahattin FDANBOY
Adil SEZGN
Hale YAPAR

Ünvan
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Ayn. Say.
Memur
Memur
Memur
oför
oför
çi

Emekli olan arkadalarmza
yeni yaamlarnda mutluluklar
dileriz.

Atanan arkadalarmza yeni
görevlerinde baarlar dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar






ZEKAMETRE CEVAPLARI
Saatin akrep yelkovan ve saniyesi 4 kez ( 0:00, 6:00, 12:00, 18:00 ) üst üste gelir.
Nehrin genilii x olsun. Botlar ilk kez karlatklarnda her ikisinin kat ettii yol toplam nehrin geniliine yani x’e eittir. kinci
karlatklarnda ise 2x’lik bir yol daha kat etmi olurlar. Sabit hzla hareket ettikleri için ikinci etapta kat ettikleri yol ilk etaptaki yolun iki
katdr. O halde bir bot 750+2(750)=2250 m yol kat etmitir. Kydan 500 m uzaklkta olduu için nehrin genilii 2250–500 =1750 m.dir.
282 altn vardr.
Hem bir bayan yüzü var hem de saksofon çalan bir adam. (Her ikisini de görmeye çaln)
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Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

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

2

3

4

5

6

7

ZEKAMETRE


8



1
2
3
4
5
6



7
8
9
10

Soldan Saa
1. ifal Bir Bitki, 2. Meyvelerin Yenmeyen ç Ksm,
3. çsel, 4. Krmz, Bir Erkek Ad, 5. Arlama, 6.
Ödeme, Uyar, 7. Çk Eimli, Soru Sözü, 8. Bir Ay
Ad, 9. Gürültü, 10. Tasavvufi Yol.
Yukardan Aaya
1. Yetki, 2. Fiil, Bir l, 3. Rutubet, Saatin 60'ta Biri, 4.
lgi, Çare, 5. Bir Boya, Titan, 6. Mezra, Tersi Yaradana
Göre nsan, 7. Ülke, Tersi Beyaz, 8. Ruhsat, Mali Bir
badet.

Aadaki resimde ne görüyorsunuz?

Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Bedestan, 2. Araka, Na, 3. Lay,
Taam, 4. Itak, Akü, 5. Nal,At, 6. Çomak, Re, 7. An,
Han, 8. La, Ra, 9. Ikn, Mah, 10. Kalemiti.
Yukardan Aaya: 1. Balkçlk, 2. Erat, Aka, 3.
Dayanma, Il, 4. Ek, Kaan, Ne, 5. Sat, Lk, 6. Aa, Hami,
7. Anakara, At, 8. Namütenahi.
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Saatinizin akrebi, yelkovan ve saniye kolu,
24 saatlik bir zaman diliminde kaç kez ayn
doru üzerinde olurlar?
Sabit hzla hareket eden iki güvenlik botu bir
nehrin iki yakas arasnda seferler
yapmaktadr. Karlkl kylardan ayn anda
hareket eden iki bot ilk kez yanyana
geldiklerinde birinci kyya 750 m.
uzaklktadrlar. Yollarna devam edip
karlarndaki kylara varrlar ve geri
dönerler
(dönülerinde
vakit
kayb
olmadn varsayyoruz) . kinci kez yan
yana geldiklerinde ise dier kyya 500 m.
uzaklktadrlar. Nehrin geniliini bulunuz.
A, B ve C adl üç arkada X adet altn
rastgele biçimde paylarlar. Paylamann
daha adil olmas için A, ald altnlarn
yarsn, B aldklarnn üçte birini, C ise
aldklarnn altda birini ortak bir torbaya
koyarlar ve bu torbadaki altnlar üçe bölerek
eit olarak tekrar paylarlar. Bu ilemin
sonucunda u durumla karlarlar: Üç
arkada da torbaya koyduklar oranda altn
sahibi olmulardr. Yani A, toplam altnlarn
yarsn, B üçte birini, C ise altda birini elde
etmitir. Bu koullar salayan en küçük X
saysn ve üç arkadan balangçta ve sonda
aldklar miktarlar bulunuz.

Zekametrenin cevaplar 39. sayfadadr.
40

