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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,
ve derleme 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. Varsa
Abstract ve Keywords ksmlar
ngilizce olmaldr. Gerektiinde teknik
terimlerin Türkçe karl parantez
içerisinde verilmelidir.
Gönderilen yazlar Word 6.0 veya daha
üzeri bir versiyonda, A4 boyutunda, 11
punto, 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
Tarmsal uran bölgemizde en youn olarak yapld bahar aylarna gelmi
bulunmaktayz. Çiçeklerin uyanmaya balad ve bir ksmnn da meyve tuttuu dönemdeyiz. Bir
önceki yldan yaplan tüm uygulamalarn bu baharda semeresini göreceiz. Tarmsal çalmalar
etkisi bugünden yarna görülen bir sektör olmadndan uzun yllar yaplan yatrmlar çok sonralar
etkisini göstermekte, meyvesini vermektedir. Mays ay tarmsal anlamda bu bakmdan önem
tamakta, baharn ve yaamn balangç noktasnda yer almaktadr. Ayrca Mays ay ülkemizin
igal edildii dönemlerde bir uyann, bir kurtulu mücadelesinin balam olduu döneme de
tanklk etmektedir. limiz olan Samsun, 19 Mays 1919’da Gazi Mustafa Kemal Paa’nn gelmesi
ile balayan bir sürecin balangcn oluturmaktadr. Gerek doann uyan, gerekse ulusal
uyann temelini oluturmas anlamnda Mays aynn önemi bu nedenle ilimizde oldukça fazladr.
Tarm l Müdürlüü olarak biz de Samsun tarmnda bir uyann balamas ve sürekliliinin
salanmas bakmndan elimizden geleni yapmak durumundayz. Her geçen gün önümüze koymu
olduumuz bu hedefe doru, emin admlarla yürümekteyiz. Yaplan çalmalar sonucunda gelecekte
Samsun tarmnda alternatif ürünlerin yerlemesine bal olarak bilimsel düzeyde tarmsal üretim
gerçekleecek, Çaramba ve Bafra Ovas ülkemiz tarmnda hak ettii yeri alacaktr.
Bu vesileyle ulusal bamszlmzn balangç noktasn oluturan 19 Mays Gençlik ve
Spor Bayramnz kutlarm. Ülkemiz ve Samsun tarmnn daha çada ve üretken düzeye gelmesi
dileiyle...
Sadullah KRENC
Tarm l Müdürü
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ile infekte olan bitkilerdir. Orman aaçlar,
narenciye, çayr-mera bitkileri ve tarm yaplan
baz tarla ve bahçe bitkileri için mikoriza olmazsa
olmaz snfna girmekte olup büyümeleri mutlak
surette mikorizal mantarn varlna bal
olmaktadr.

TARIMDA MKORZA KULLANIMI
Dr. Ayhan AYDIN
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü
Erdemli-Mersin
Yakn zamana kadar toprakta alnabilirlii
yava olan besin elementlerinin almnn yalnzca
bitki kökleri tarafndan saland sanlyordu.
Fakat son yllarda yaplan bilimsel aratrmalar,
bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yan
sra çounlukla mikorizal mantar diye adlandrlan
ve tehisi mikroskop altnda yaplan, çok miktarda
hif üreten mantar türleri tarafndan alndn
ortaya koymutur. Mikoriza botanik olarak, toprak
kökenli mantarlarla yüksek bitkilerin kökleri
arasnda karlkl yararlanmaya dayanan bir
ilikidir. Mikoriza bitki kökleri ile belirli mantar
türleri arasndaki karlkl bir yaam biçimi olarak
da tanmlanmaktadr. Mikoriza kelimesi kök
mantar anlamndadr ve iki farkl oluumun
birleerek bitkinin mantar, mantarn da bitkiyi
besledii tek bir morfolojik organ oluumunu
tanmlamaktadr.
Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine
yerletikten sonra korteks içine hiflerini salarak iç
ortamn bir parças olmaktadr. çerde ve darda
gelien hifler dardan içeriye su ve besin maddesi,
içerden darya da karbon salamaktadrlar.
Karlkl bu ortak yaam doas gerei çok aktif
olup ekosistemde besin döngüsü ve bitki
canllnn devamn salamaktadr.

Mikorizal mantar ile infekte olmam bitkiler
kök bölgesinin 1 cm uzandaki fosfordan
yararlanabildii halde, mikoriza ile infekte olmu
bitki kökleri hifleri aracl ile kökten 11 cm
uzaktaki
fosforu
alabilmektedir.
Yaplan
aratrmalar infekte olmu ve olmam bitkilerin
ayn fosfor kaynandan beslendiini ancak
mikorizal infeksiyonun büyüklüü veya etkinlii
kendisini çözünürlüü son derece az olan fosfor
kaynaklarnn kullanlmasnda gösterdiini ortaya
koymaktadr. Mikorizann konukçu bitkiye
salad en önemli avantaj fosforun kristalize
demir fosfat ve RNA gibi az çözünen ve az
kullanlan kaynaklardan salamasdr. Kalkerli
topraklarda
mikorizal
köklerin
yüksek
karbondioksit üretim oranlar çözünürlüü az olan
kalsiyum fosfatlarn çözünürlüünü arttrr ve
böylece fosfor kazanm etkinlii artar.
Kaba kök yapsna sahip olan baz bitki
türleri, örnein meyve aaçlarndan eftali,
turunçgiller ve elma, sebzelerden kavun, patlcan
ve biber mikoriza ile çok iyi infekte olmakta ve
mikorizal infeksiyon eksikliinde fosfor, çinko,
bakr, potasyum, kalsiyum ve azot noksanl
göstermektedirler. Narenciye türleri yüksek fosfor
uygulamasna ramen özellikle de ilk kök geliimi
döneminde
iddetli
derecede
mikorizaya
bamllk göstermektedir.

Mikorizann Bitki Beslenmesinde Önemi
Mikorizal mantar, toprakta var olan sporlar
araclyla ekosistemdeki bitkilerin yaklak
%95’inin köklerine infekte olmaktadr. Mikorizal
mantar çok miktarda hif üreterek bitki kök yüzey
alann arttrmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki
besin elementlerini söz konusu hifleri aracl ile
alabilmektedir. Mikorizann beslenme yönünden
önemi, kökün etki alan dnda olup ulalamayan
besin maddelerinin, kökten gelien mikoriza
hiflerinin kökün uzants gibi ilev görerek topra
sömürmesinden kaynaklanmaktadr.
Bitkilerin büyümesi ve ortamdaki besin
elementlerinden
yararlanmalar
mikorizal
mantarn bitki kökleri ile infeksiyonuna baldr
ve baz bitkiler için ise mikorizal mantar "olmazsa
olmaz" snfna girip yaamlar tamamen
mikorizann var oluuna baldr. Mikoriza
oluumu bitki büyümesi ve gelimesi için son
derece önemli olup, özellikle de kaba ve zayf kök
yapsna sahip bitki topluluklar daha çok mikoriza
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Mikoriza ve Fosfor Alm
Mikorizann bitki geliimi üzerindeki
önemli etkisi ürettii birim kuru madde ve birim
kök uzunluu bana alnan fosfor miktar
tarafndan belirlenmektedir. Rizosfer teknikleri
kullanlarak yaplan ölçümlerde mikorizal mantar
ile infekte olmu bitkilerin kaldrm olduklar
P’un %80’ninin; N’un %25’inin, K’un %10’unun,
Zn’nun ve Cu’n %60’nn mikoriza hifleri
aracl ile alnd belirtilmektedir. Ayrca
mikorizal infeksiyonunun Ca, Fe, Mn, Al ve B
almndaki etkisi olduu bilinmektedir.

Mikorizann Dier levleri
Mikoriza mantarlar farkl koullarda
konukçu
bitki
için
deiik
ilevler
yapabilmektedirler. Baz mikoriza mantarlar bitki
besin maddesi almna yardmc olurken, bazlar
ekstrem scaklk ve kuraklk dönemlerinde, bitki
gelimesinin belirli dönemlerinde veya izleyen
durumlarda yararl olabilmektedir. Mikoriza dier
organizmalara, ar metal toksitesi ve toprak
tuzluluu gibi çevre streslerine kar bitki
kökünün korunmasna yardm etmektedir.
Mikoriza mantarlar toprak strüktürü ve
nem depolanmas gibi ekosistem özelliklerini
dolayl olarak etkilemektedir. Mikorizann d
miselyumlar
sadece
topran
mikrobiyel
aktivitesinin deitirmez ayn zamanda toprak
faunas için substrat temin eder. Hiflerin birbirine
balanmas veya hücre d polisakkaritlerin
üretilmesi suretiyle mikroagregatlar daha stabil
agregatlar haline dönütüren mikoriza toprak
strüktürünüde
deitirmektedir.
Mikorizal
kolonizasyon rizosfer mikroorganizmalarnn hem
saysn arttrmakta hem de kompozisyonunu
deitirmektedir.
Mikorizal mantar bitki hastalk ve
zararllarna kar da bitkiyi hem iyi besleyerek
korur ve hem de direkt rizosferde dier
mikroorganizmalarla mücadele ederek etkin
duruma gelir. Mikorizal mantar ile inoküle edilen
domates bitkisinin Fusarium oxysporum ve
Pseudomanas syringae’ye kar direnci artmaktadr.
Mikorizal infeksiyon bitkinin kurakla kar
dayanklln da artrabilir. Bu art ya direkt hifler
aracl ile veya mikorizann bitki fizyolojisi ve
morfolojisi üzerinde yapt deiikliklerden
kaynaklanan kök büyümesi veya klcal kök
oluumu ile ilgilidir.
Etkin bir mikorizal inokülasyonun bitki
geliimi üzerine olan etkileri unlardr.:
1- Bitki büyümesini artrr.
2- Bitki besin elementleri ve su almn artrr.
3- Kimyasal gübre kullanmna olan talebi azaltr.
4- Fumigasyon veya solarizasyon sonras ekilen
bitkilerin bodur kalmasn önler.
5- Bitki ekim performansn arttrr ve erken çk
salar.
6- artma esnasndaki fide ölümünü azaltr.
7- Meyve ve ürünlerin üniform olmasn salar,
8- Patojenlere kar bitkiyi korur.
9- Hastalkl ve zayf fide saysn en aza indirir.
10- Bitkinin hastalk ve zararllara direncini artrr.
11- Kuraklk ve streslere kar bitki direncini artrr.
12- Kirletilmi ve dezenfekte edilmi topraklarn
olumsuz etkilerini azaltabilir.

Mikorizal mantarn toprakta bulunuu,
bitki kökleri içindeki oluumu ve aktivitesi toprak
verimliliine, özellikle de ortamn fosfor
konsantrasyonuna bal olarak deimektedir
Toprakta düük fosfor içerii durumunda baz
bitkiler fosfordan daha iyi yararlanmak için
mikorizal mantar ile adaptasyon mekanizmalar
gelitirmilerdir.
Topraklarn fosfor düzeyi yüksek olduu
zaman mikorizal mantar aktivitesi azalmakta,
kökler infekte edilememekte veya infeksiyon
salansa
bile
besin
elementi
alm
gerçeklememektedir.
Mikoriza ile infekte edilmi bitkilerin fosfor
alm mekanizmas üç kritere baldr. Bunlar
toprak, bitki ve mikoriza mantarnn kendisidir. Bu
üç kriter arasnda ciddi bir iliki mevcuttur.
Mikorizann fosfor almn arttrmas; bitki
türüne, topran P içeriine ve mikoriza infeksiyon
etkinliine baldr. Bu da çounlukla bitki besin
elementlerinin topraktaki düzeyine, mikorizann
toprak ve iklim ortamlarna adaptasyonuna ve ayn
zamanda mikoriza türünün etkinlik kabiliyetine
bal olarak deimektedir.
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BAL ARISI KOLONLERNDE
ARI SÜTÜ ÜRETM
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemiz yüksek oranda koloni varl ve
geni floraya sahip olmasyla birlikte önemli bir
arclk potansiyeline sahiptir. Gezginci arcln
da geni oranda yapld ülkemizde geleneksel
ürün olan bala dayal üretim youn bir ekilde
yaplmaktadr. Son yllarda arclarmz, baln
piyasa koullarnda yeterli getirisi olmadndan
ve fiyat dalgalanmalarndan sürekli ve olumsuz
etkilediinden yeni ürünlere yönelmilerdir.
Ayrca bal hasadnn sezonun belli zamanlarnda
olmas sebebiyle arclarn gelirleri de sezonun
sonunda olmakta, dier zamanlarda gelir elde
edilememektedir. Bu sebepten arclk sektöründe
yeni ürünlerin üretimine geçilmesiyle birlikte ülke
arclar sezon boyunca polen, ar sütü gibi
üretimlerde bulunup hemen pazara sunarak sezon
boyunca sürekli bir gelir elde etmekte ve sezonu
finanse edecek gelir kaynaklarna sahip olmakta,
ekonomiye de önemli oranda girdi salamaktadr.

2. Güçlü Kolonilerin Kullanlmas
Kuvvetli koloniler kullanmak yüksek
oranda ar sütü hasadnn kouludur. ki anal
kolonide iki ana ar da yumurta atyor ve ayn
zamanda yetitiriliyorsa kolonide ar sütü
salglama yetenei olan 10-20 gün yal içi arlar
hzl bir ekilde geliir. Bu arlar ar sütü
salglama yeteneine sahip olduundan ana ar
yetitirilecek kolonilerde bu yataki içi arlarn
saysn
artrmak
yönünde
çalmak
gerekmektedir.
3. Ar Sütü Üretim ve Hasat Periyodu
Ar sütü üretimi yaplan koloniler bu
süreçte önemli ölçüde ypranrlar. Bu sebepten
kolonilerin
sürekli
yeniden
düzenlenmesi
gerekmekte ve üretim periyodu uzadkça bu
olaylar daha dikkatli ve zamannda yaplmaldr.
Üretim sürecini kolonilerin yaps etkiledii gibi
üretim yerinin iklim özellikleri de etkilemektedir.
Güney Çin’de 7 ay, Kuzey Çin’de 4 ay ar sütü
üretimi yaplabilirken (Shibi, 1993) Çukurova
Bölgesinde Nisan, Mays ve Haziran aynda ar
sütü üretimi yaplabilmekte, en uygun ise Nisan
ve Mays aydr (Öztürk ve Kumova, 1998). Ticari
manada ar sütü üretimi birkaç ay süreceinden bu
periyotlar iyi düzenlemek gerekir. Ar sütü hasad
larvann aland andan itibaren 3. günde yaplr.

Ar Sütünün Özellikleri
Ar sütü, larvalarn ksa bir süre ve ana
arnn devaml beslenmesini salayan, içi arlar
tarafndan meydana getirilen baldan çok daha
yüksek besin deerli, jöle kvamnda ve beyazms
bir maddedir. Ayn cinsiyette olmalarna ramen
fizyolojik olarak tamamen farkl yapya sahip olan
ana ve içi arlarn ortaya çkmasna etki eden tek
ve önemli faktör ar sütüdür. Arsütünde %66.05
su, %12.34 protein, %5.46 ya, %12.49 eker,
%0.82 mineraller, %2.84 bilinmeyen maddeler
bulunmaktadr. Ayrca B, C ve D vitaminlerince
de zengindir. Ar sütü 10 HDA adnda pek çok
bakteri ve fungusa kar antibiyotik etki gösteren
bir madde içermektedir.

4. Uyarc Besleme Yaplmas
Ar sütü üretiminin balamas ve
sürekliliinin salanmas için ar kolonilerine
yeterli nektar ve polen kayna salanmaldr.
Eer çevrede yeterli besin yoksa ek besleme
yaplmaldr. Ana nektar akm zamannda uyarc
beslemeye gerek yoktur. Çevrede polen
bulunmuyorsa polen ikame yemleri ile ek besleme
yapmak gerekir. Eer nektar kayna bulunuyorsa
uyarc olarak eker urubu ile koloniler yine
beslenmelidir. 72 saat sonra ar sütü toplanacaksa
3 gün boyunca günde 2 kere her seferinde 200-

Ar Sütü Üretimini Etkileyen Faktörler
1. Bal Arsnn Irk
Ar sütü üretiminde kullanlan kolonilerin
rk ar sütü üretimini etkileyen en önemli
faktördür. Bu sebepten yavru üretme ve ar sütü
salglama yetenei yüksek rklarla çalmak
baarnn temel kouludur. Ar sütü üretimi için
çalacak olan arclar ar sütü verimi yüksek olan
rklar seçmeli veya bu ar rklarnn bulunduu
arlklardan seçilen ana arlar kullanlarak
yetitiricilie balanmaldr (Shibi, 1993).
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aaçlarn altna konulmal veya giri deliinde
havalandrmay salayacak önlemler alnmal,
kolonilere su salanmaldr (Shibi, 1993).

500 g eker urubu ile besleme yaplmas içi
arlarn ar sütü salglamasn uyaracaktr (Shibi,
1993). Öztürk ve Kumova (1998) Çukurova
koullarndaki bir çalmada kek+urup veya
kekle yaplan beslemelerle besleme yaplmayan
kolonilere göre yüksük ve koloni bana önemli
oranda ar sütü art salandn bildirmilerdir.

8. Besleyici Arlarn Ya
Ar sütü salglayan içi arlar genellikle 1020 günlük yatadrlar. Bu yata olmayan içi
arlarn salglad ar sütünde miktar ve kalite
yönünden önemli dümeler görülmektedir. Shibi
ve ark, (1993a) ayn yataki besleyici arlar bir
araya getirerek yaptklar bir çalmada 8 günlük
içi arlarn bulunduu kolonilerin düük ar sütü
üretimine sahip olduklar ve bu arlarn salglad
ar sütünün ekonomik bir deerinin olmad
sonucuna varmlardr. 8 günden yal arlarla
yaplan yetitiricilikte yüksük bana ar sütü
miktar önemli oranda artmakta, 16-17 günlük
yata en üst düzeye ulamakta, izleyen günlerde
azalmaktadr. Bu sebepten 11-21 gün yal
besleyici arlar kullanldnda miktar ve kalite en
üst düzeyde olmaktadr (Shibi ve ark, 1993b).

5. Uygun Yata Larvann Kullanlmas
Ar sütü üretimi için alanan larvann ya
uygun olduunda petek gözünde en fazla miktarda
ar sütü birikmesini salar. Daha yal larvalarn
olduu
gözlerde
ise
larvalarn
besini
tüketmesinden dolay daha az ar sütü bulunur.
Larva çok genç ise ilk günde bir gözdeki ar sütü
miktar en üst düzeye erimez. 48 saat sonra hasat
edilecekse 48 saat yal, 72 saat sonra hasat
edilecekse 18-24 saat yal larva alanmaldr.

Sonuç
Ar sütü üretimi youn ilgi ve emek isteyen
bir faaliyet olup eitim ve ekonomik düzeyin
gelimesine paralel olarak ülkemiz arclnn
gündemine de girmitir. Ar sütü üretimi pek çok
faktör tarafndan etkilendiinden arclarmzn
yaptklar iin bilincine vararak bu üretimi
etkileyen faktörlerin olumsuz etkisini azaltacak
üretimi artrc tedbirleri almalar gerekmektedir.
Bu sebepten arclarn ar sütü üretimi için önce alt
yaplarn tamamlamalar yerinde olacaktr.

6. Koloni Bana Ana Ar Yüksük Says
Koloni bana ar sütü miktar koloni
büyüklüüne, iklime, besleme ekline ve genotipe
bal olarak deimekle birlikte kolonide bulunan
içi ar says gerek yüksük bana gerekse koloni
bana üretilecek olan ar sütü miktarn önemli
ölçüde etkilemektedir. Koloni bana larva says
arttkça yüksük bana düen ar sütünde de düme
olmaktadr. Larva transferi yaplan kolonilere bir
defada 30-45, en fazla 60 transferin yaplmas
gerekmektedir (Kaftanolu ve ark., 1992).
Transfer says bir koloninin yetitirebilecei ana
ar miktarna bal ve alanan larva says arttkça
koloninin ürettii toplam ar sütünde artma
olmakta, yüksük saysnn artmasyla yüksük
bana ar sütü miktarnda düme olmaktadr.

Kaynaklar
Kaftanolu, O., Kumova, U., Yeninar, H., 1992.
Ana Ar Yetitiriciliinin Önemi ve Ana Ar
Kalitesini Etkileyen Faktörler. Dou Anadolu
Böl. I. Arclk Semineri. Erzurum
Öztürk, C., Kumova, U., 1998. Çukurova
Koullarnda
Balars
Kolonilerine
Uygulanacak Farkl Besleme ve Yetitirme
Yöntemlerinin Ar Sütü Verimine Olan
Etkilerinin Aratrlmas. Tek. Ar. Derg. 59.
Shibi, C., 1993. The Technique of Upgrading the
Output and Quality of Royal Jelly. China
Popular Science Press. p. 1-6.
Shibi, C., Shengming, H., Fuhai, L., Fuxiu, L.,
1993 a. Study on the Relationship Between
the Yield and Quality of Royal Jelly and the
Age of Grafted Larvae. China Sci. 67-81.
Shibi, C., Shengming, H., Fuhai, L., Fuxiu, L.,
1993 b. Study on the Correlation of the Age
of Nurse Bee with Royal Jelly Yield and
Quality. China Popular Science. p. 82-91.

7. Gölgeleme ve Su Gereksinimi
Ar sütü üretiminin yapld aylarda hava
scakl gittikçe arttndan ana arnn brakt
yumurta says ile salglanacak ar sütü miktarnda
önemli ölçüde azalmalar olacaktr. Bu da ar sütü
üretimini dorudan etkileyeceinden kovanlar

7

Mays Haziran 2004

samtim
YAZ SEBZELERNN KRALI :
KARPUZ
Veysel ARAS
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü
Erdemli- MERSN
Sinem SERBEST
Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü
ADANA
Karpuz ülkemizde ekonomik deeri
oldukça fazla olan bir sebzedir. Türkiye 3.9
milyon tonluk karpuz üretim miktaryla Dünyada
Çin’den sonra ikinci srada yer almaktadr.
Türkiye karpuz üretimi bölgelere göre ya açkta
ya da örtüaltnda (özellikle alçak tüneller altnda)
yaplmaktadr. Örtüalt karpuz üretiminin büyük
ksm Çukurova Bölgesinde; açkta karpuz üretimi
arlkl olarak Güneydou Anadolu, Trakya ve
Akdeniz Bölgelerinde yaplmaktadr.

klim stekleri
Scaklar
en
fazla
seven,
düük
scaklklardan en fazla etkilenen sebze türüdür.
Yetitiricilii minimum 10-12oC’nin altnda
kstlanr. Hava scakl 10oC’nin üstüne
çkmadan fide dikimi veya tohum ekimi
yaplmamaldr. Tohum ekimi için toprak
scaklnn 15oC’ye ulamas beklenmelidir.
12oC’nin altnda çimlenme olmaz. Yüksek
scaklktan fazla etkilenmez çünkü bir çöl
bitkisidir. Optimum scaklk istei 27-30oC’dir,
fakat 35-45oC’de zararlanmadan yetitirilebilir.
Daha yüksek scaklklarda bata ilk meyve
dökümleri, daha ileriki aamalarda yapraklarda ve
meyvede güne yanklklar gibi zararlanmalar
oluabilmektedir.
Nem bakmndan pek seçici deildir.
Yüksek veya düük nemde zararlanmadan
yetitirilebilir. Kavun kadar hassas deildir, ancak
nemin %95’in üzerine çkmas durumunda
mantarsal hastalklarn yaylmas,
özellikle
antraknoz, botrytis gibi hastalklarn artmas söz
konusudur.
Ia baml bir tür deildir (nötr gün
bitkisidir), ancak ktan holanr. Iklanmann
önemli etkisi çiçeklenme üzerinedir. Kavunda
olduu gibi ksa gün koullarnda dii çiçek
oluumu, uzun gün koullarnda erkek çiçek
oluumu artar. Bir bitkide 50’ye yakn çiçek
oluur ve bitki bunlardan en fazla 3 tanesini
besleyebilir.

Besin içerii ve insan sal için önemi
100 g karpuzda 26 kalori, 0.62 g protein,
6.4 g karbonhidrat ve 0.2 g ya bulunur.
Vitaminler açsndan da çok zengindir; 600 IU A,
0.05 mg B 1 , 0.06 B 2 ve 0.02 mg B 5 vitaminlerini
ihtiva eder. Ayrca 10 mg K, 8 mg Mg, 7 mg Ca
ve 0.5 mg Fe içerir. Zengin içerii ile insan sal
için çok büyük bir öneme sahiptir. Karpuzun eker
içeriinin çounu glikoz oluturmas bakmndan
kana çabuk karr, ayrca itah açc, serinletici,
göz arlar, mide rahatszlklar, balgam
söktürme, az kokusu ve ba arlarn giderme
bakmndan önemli bir sebzedir.
Botanik Özellikleri
Tek yllktr ve yerde sürünerek geliir.
Tohum ekiminden sonra bitkiler ilk bata iki
kotiledon yapran toprak yüzeyine çkarr. Önce
kazk kök, daha sonrada saçak kök geliimi balar.
Köklerin;%40-60’ topran 10-30 cm
toprak derinliinde, %20-30’u topran 50-60 cm
toprak derinliinde, %5-10’u topran 100-150 cm
toprak derinliinde yer alr. Gövde yaylarak
geliir, merkezden etrafa doru 2-4 m arasnda
yaylabilir. Ana gövde kendi haline braklnca ve
boyu 80-100 cm olunca dipten 4-5 adet yan
sürgün geliir. Çiçek oluumu ana gövde üzerinde
6-8. bouma kadar çiçek yoktur. 6. yapraktan
itibaren ilk bata erkek, daha sonrada dii veya
erdii çiçekler oluur. Tohumlar ortalama 5 yl
canllklarn sürdürebilirler. Karpuzda kalite
açsndan 5-6 kg ve az çekirdekli olmas istenir.
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Toprak stekleri
Ar toprak koullarndan holanmaz.
Kumlu-tnl topraklardan holanr, eer toprak
kumlu ise gübrelemeyle (özellikle hayvan
gübresi) ile slah edilebilir. Karpuz yetitirilecek
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bir toprakta organik maddenin minimum %5,
PH’snn yüksek olmamas (PH=5,5-6) ve toprak
tuzluluunun düük olmas istenir.
Toprak profilinin 1 m den daha derin
olmas ve taban suyunun da 1 m den daha aada
olmas gereklidir. Tohum çimlenmesi toprak
scaklndan etkilenmektedir. 15oC toprak
scaklnda 15 günde, 20oC’de 5 günde, 30oC’de
1-2 günde çimlenme olur.

Fosforun tamam taban gübresi eklinde,
Azot ve Potasyumun 1/3 ünü fosforla birlikte, 1/3
ünü ilk çapada (ilk dii çiçei görme aamas), 1/3
ünü de ilk çapadan yaklak 1 ay sonra (elma
büyüklüüne ulanca) verilir.
Geni alanlarda en pratik sulama,
yamurlama sulamadr. Karpuz yamurlama
sulamaya çok iyi yant verir. Sulama tohum
ekiminden ilk çiçeklenmeye kadar sulama artar ,
olgunlama döneminde su tüketimi azalr. Derim
aamasnda sulama yaplmaz, çünkü çatlamalara
neden olunur. Sera yetitiriciliinde damla veya
yüzey sulama yöntemi uygulanabilir.

Yetitirme Teknii
Açkta geni araziye elle veya mibzerle
sraya ekim yaplabildii gibi, su sknts olan
yerlerde ocak usulü ekim daha avantajldr. Fide
ile yetitiricilik ise asl olarak erkencilikte
kullanlr. Tohumlar 2 gün önceden 25-30 oC de
ön çimlendirme yapp sonra tohum ekimi yapmak
8-10 günlük bir erkencilik salayacaktr.
Genel olarak örtüalt karpuz üretimimizin
%95’ ini Çukurova Bölgesi salamaktadr.
Buradaki yetitiricilikte alçak tüneller eklinde
yaplmaktadr. Açkta yetitiricilikte sulamasz
ocak usulü tohum ekiminde dekara 300 gr tohum
kullanlmaktadr. Tohum ekiminde pnömatik
mibzer kullanlmas durumunda ise bu oran 100
gr/dekara dümektedir. Tohum çklar olduktan
sonra en iyi gelien 1-2 tanesi braklr, gerisi
kesilerek seyreltilir.
Arazi sonbaharda derin bir sürüm yaplr.
Orta-derin ilemeden önce taban gübrelemesi
yaplr. Ekim-dikimden 15 gün önce 15-20 cm
derinlikte ilenir. Fide ile yetitiricilik yaplyorsa
fide dikilecek çukurlara organik gübre atlr, yada
sraya ekimde sra üzerilerine organik gübre
uygulamas yaplabilir. Aralk ve mesafeler,
yetitiriciliin sulu olup olmamasna göre deiim
gösterir. Sra aras 1.5- 3.5 m, sra üzeri 0.5-1 m
eklinde ekim-dikim yaplabilir.
Açkta yetitiricilikte dekara 800-1000
bitki, tünelde yetitiricilikte dekara 800-1250
bitki, serada yetitiricilikte dekara 800-1000 bitki
(yerde), serada yetitiricilikte dekara 2000-3000
bitki (askda) dümektedir. Çift sral yetitiricilik
serada yaplmakta ve çift sra aras 1 m, sra aras
0.5 m, sra üzeri 0.5 m olacak ekilde dikim
yaplabilir. Buradaki yetitiricilikte meyve arl
2 kg ve üzeri olan çeitlerde meyveler fileye
alnr, ya da belli bir büyüklüe ulanca yere
indirilir. Organik gübre 5-10 ton/da verilmelidir.

Karpuz geliiminde su gereksinimi
Karpuz bitkisi budamaya iyi yant vermez.
Tozlanma ve döllenme arlarla olmaktadr. Erken
ilkbahar
döneminde
malçlama
yaplmas
durumunda %98’e varan verim art salanabilir.
Hastalk ve zararllar
Fizyolojik hastalklar; Güne yankl,
meyve çatlamas ve meyve dökümleri.
Fungal hastalklar; Fusarium, antraknoz,
külleme ve mildiyö.
Virüsler; Hyar mozaik virüsü, karpuz
mozaik virüsü ve Zuccini sar mozaik virüsü
Zararllar ; Krmz örümce, nematodlar,
beyaz sinek ve yaprak galeri sinei
Hasad ve Muhafaza
Hasad zaman, meyve kabuk rengi
parlaklar, meyve sapndaki tüyler dökülür,
meyvenin sapa baland yerdeki kulakçk ve
sülük kurur, meyve üzerine dokunulduunda
damarlar belirgin hale gelir ve meyveye vurulunca
tok bir ses gelir. Derimden sonra normal
koullarda 20-60 gün saklanabilir. Daha fazla
muhafaza edilirse koflama ve sulanma meydana
gelir. deal olarak +4oC’de %60-70 oransal nemde
3-4 ay muhafaza edilebilir.

Toprak analizine göre verilecek gübre miktarlar
Açkta
Serada

N
15-18 kg/da
18-20 kg/da

P2O5
20 kg/da
25 kg/da

K2O
15-18 kg/da
18-20 kg/da
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arazilerinin %2.6’sn oluturmaktadr. 1999’da
talya 1 milyon ha ile en geni organik üretim
yaplan alana sahip olan ülke olup, bunu Almanya
(0.45 milyon ha), ngiltere (0.4 milyon ha),
spanya (0.35 milyon ha) ve Avusturya (0.30
milyon ha) izlemektedir. 1998 rakamlar ile
karlatrldnda 1999’da en büyük art
Danimarka (+%1.8), talya (+%1.2), sveç
(+%0.9) ve ngiltere (+%0.7)’de olmutur. Avrupa
Birliine üyelik açsndan geçi sürecinde olan
ülkelerden sadece Çek Cumhuriyeti ve
Slovakya’nn organik üretim yaplan ve geçi
sürecinde olan arazilerinin Avrupa Birlii Toplam
Tarm Arazisi içindeki pay %1’in üzerindedir
(srasyla %3.2 ve %2.5).
AB ülkeleri 1999 ylnda toplam tarm
arazilerinin %2.6’sn organik tarma ayrrken, bu
miktar Türkiye’de %0.16’dr. Ülkemizde organik
tarma ayrlan alan çok az gibi görülmesine karn
bu miktar hzla artmaktadr. Organik tarm alan
1990 ylnda 1037 ha iken, bu rakam 1999 ylnda
44.552 ha’a yükselmitir. AB’de orann yüksek
olmasnn bir nedeni de verilen orana çayr-mera
alanlarnn da dahil edilmesidir.

AVRUPA BRL VE
TÜRKYE’DE ORGANK TARIM
Dr. Semiha GÜLER
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü
1. Giri
Teknolojik gelimelere paralel olarak
tarmda youn girdi kullanm verimde arta
neden olmasna karn, insan ve çevre saln da
olumsuz etkilemitir. Bu olumsuz etki 1972
ylnda
düzenlenen
Stockholm
Çevre
Konferans’nda ele alnm ve bu gelime üzerine
ayn yl organik tarm çalmalarn uluslararas
düzeyde organize edecek “Uluslararas Organik
Tarm Hareketleri Federasyonu (IFOAM)”
kurulmutur. Üç ktadan be kurucu organizasyon
tarafndan kurulan IFOAM organik tarmn temel
standartlarn
belirlemi
ve
uygulamaya
koymutur (6). Bugün bu kurulua 140 ülkeden
750’den fazla kurulu üyedir (2). Ülkemizde ise
bu konudaki öncülüü merkezi zmir’de olan
Ekolojik
Tarm
Organizasyonu
(ETO)
yapmaktadr. Ülkemizde organik tarm 1980’li
yllarn banda geleneksel ihraç ürünlerimizden
üzüm ve incirin ekolojik olarak talep edilmesi ile
balamtr. Üretim yabanc firmalar tarafndan
sözlemeli olarak yaplmakta olup, hemen hemen
tamam
ihraç
edilmektedir.
ç
tüketim
önemsenmeyecek düzeydedir. 2000 yl resmi
olmayan rakamlarna göre yaklak 16.000 çiftçi
ailesi tarafndan 60.000 ha alanda 90 çeit üründe
200.000 ton organik ürün ve 80.000 adet organik
fidan üretilmitir. Ayrca organik ürün ileyen,
paketleyen ve pazarlayan 200’ün üzerinde firma
mevcut olup, bu sayya her gün bir yenisi
eklenmektedir (4).

3. Organik Tarm letmeleri
AB ülkelerinde sertifikal organik üretim
yaplan ve geçi sürecinde olan iletme says
1993’de 29.000 iken, 1999’da bu say 120.000
olmutur ki bu say toplam iletmelerin %1.7’sidir
(5). Organik tarm iletmeleri normal iletmelere
göre daha geni alana sahiptir (27 ha’a karlk 18
ha). Organik tarm iletmeleri normal iletmelerle
karlatrldnda Portekiz’de 5 kat, rlanda’da
2.5 kat ve talya’da ise 2 kat daha geni alana
sahiptir. Buna karlk bu özellik açsndan
iletmeler
arasndaki
farkllk
Avusturya,
Finlandiya, sveç ve Danimarka gibi ülkelerde
önemsenmeyecek düzeydedir. 1999 verilerine
göre talya en fazla organik tarm iletmesine
sahip olup (50.000 adet, %50), bunu Avusturya

2. Organik Tarm Alanlar
Günümüzde organik tarm dünyada hemen
hemen tüm ülkelerde uygulanmakta ve bu konuda
faaliyet gösteren çiftlik ve iletmelerin says her
geçen gün artmaktadr. 1999 yl verilerine göre
organik tarm yaplan alann 15.8 milyon hektar
olduu tahmin edilmektedir. Avrupa Birlii (AB)
3.8 milyon hektar ile Okyanusya’nn (7.6 milyon
ha) ardndan ikinci srada yer almaktadr. Bunu
Latin Amerika (3.2 milyon ha), Kuzey Amerika
(1.1 milyon ha), Asya (0.05 milyon ha) ve Afrika
(0.02 milyon ha) izlemektedir (5).
AB’de sertifikal organik üretim yaplan ve
geçi sürecinde olan alan 1993’de 0.7 milyon ha
iken, bu alan 1999’da 3,3 milyon ha’a
yükselmitir. Bu miktar AB’nin kullanlan tarm
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(20.000 adet), spanya (12.000 adet) ve Almanya
(10.000 adet) takip etmektedir (5).
Türkiye’de organik tarm alanlarnda
görülen arta paralel olarak bu konu ile ilgilenen
üretici ve iletme says da her geçen gün
artmaktadr. 1990 ylnda üretici says 313 iken,
1999’da 12435 olmutur. Ekolojik üretim yapan
iletmelerin toplam iletme içindeki pay
%0.3’dür (1). Organik tarm iletmeleri bana
düen arazi miktar yönünden deerlendirme
yapldnda AB ülkeleri ile Türkiye arasnda çok
önemli farkllk olduu görülmektedir. Türkiye’de
iletme bana düen arazi miktar 3.6 ha iken, bu
miktar Almanya’da 45 ha, spanya’da 29 ha,
talya’da 20 ha ve Avusturya’da ise 15 ha’dr.
Bunda AB’nin üye ülkelere bu konuda vermi
olduu destein etkili olduu kukusuzdur.

Ülkemizde ise 1999 yl verilerine göre
organik üretimin %61’ni kuru ve kurutulmu
meyve, %21’ni tarla bitkileri, %5’ni ya meyve,
%2’ni sebze, %2’ni üzümsü meyveler, %2’ni tbbi
bitkiler ve %7’sini ise dier ürünler
oluturmaktadr. Organik tarm üretim alanlarnn
ise %52’si kuru ve kurutulmu meyve, %24’ü
tarla bitkileri, %4’ü ya meyve, %1’i sebze, %1’i
üzümsü meyveler, %9’u tbbi bitkiler ve %9’u ise
dier ürünlere ayrlmtr (3). AB’de en fazla
üretim alann çayr-mera ve yem bitkileri
oluturmaktadr. Bu da organik hayvansal
ürünlerin fazlalnn bir göstergesi olarak
deerlendirilebilir. Ülkemizde ise organik
hayvansal üretim henüz istenen düzeyde
olmamasna karn, özel sektörde bu konu ile ilgili
ümit verici gelimeler yaanmaktadr.

4. Organik Tarmda Ürün Dalm
1998’de AB ülkelerinde sertifikal organik
ve geçi döneminde olan arazi miktar 2.7 milyon
ha olup, bunun 1.4 milyon ha’ çayr mer’a ve
yem bitkileri, 0.57 milyon ha’ tarla bitkileri ve
0.33 milyon ha’ ise bahçe bitkilerine ayrlmtr
(5). Dier bir ifade ile çayr- mera ve yem bitkileri
%52, tarla bitkileri %21, bahçe bitkileri %12 ve
dier ürünler ise %15’lik ksm oluturmaktadr.
0.57 milyon hektarlk tarla bitkileri alannn 0.18
milyon ha’ talya, 0.14 milyon ha’ Almanya ve
0.06 milyon ha’ ise Avusturya’ya aittir. Tahllar
tarla bitkilerinin %83’nü, yal tohumlar %7,
baklagiller %7 ve yumru bitkiler ise %2’ni
oluturmaktadr (5). 1.4 milyon hektar organik
çayr-mera ve yem bitkilerinin 0.35 milyon ha’
talya, 0.23 milyon ha’ Avusturya, 0.22 milyon
ha’ Almanya ve 0.18 milyon ha’ ise ngiltere’ye
aittir. 0.33 milyon hektar organik bahçe
bitkilerinin %85’inden fazlasn meyveler
oluturmaktadr. Bunun 0.16 milyon ha’
talya’ya, 0.11 milyon ha’ ise spanya’ya aittir.

5. Organik Hayvanclk
1998 yl verilerine göre AB ülkelerinde
sertifikal süt srlarnn says 280.000 ba olup,
toplam sürünün %1.3’nü oluturmaktadr. Üç üye
ülke önemli paya sahiptir. Bunlar; Avusturya
(%14.2), Danimarka (%7.4) ve sveç’tir (%4.6).
Danimarka 1993’de 8272 sertifikal inee sahip
iken bu say 1998’de 50.000 baa yükselmitir.
Hollanda ise 1994’de 4034 sertifikal inee sahip
iken 1998’de bu say 9541 baa yükselmitir (5).
1998 ylnda sertifikal süt üretimi 1.1
milyon ton olup, toplam süt üretiminin %1.2’sini
oluturmaktadr. Hayvan saysnda olduu gibi üç
ülke süt üretiminde önemli paya sahiptir. Bu
ülkeler Avusturya (%14.4), Danimarka (%3.8) ve
sveç’tir (%3.0). Danimarka’nn sertifikal organik
süt üretimi 1993’de 33.000 ton iken, bu miktar
1998’de 169.000 tona yükselmitir. 1998’de
sertifikal dier srlarn (çounluu süt danas)
says yarm milyonun üzerinde olup, toplam
sürünün %0.65’ni oluturmaktadr. Avusturya
topluluk içinde %11.6 ile en fazla paya sahip olup,
bunu %2.8 ile Danimarka ve %1 ile Almanya
izlemektedir.
AB’de 1998 ylnda sertifikal kümes
hayvan says 7 milyonun üzerinde olup, en
büyük pay 4.6 milyon ile Fransa’ya aittir. Sadece
4 ülke sertifikal kümes hayvan says
bakmndan önemli paya sahiptir. Bunlar;
Avusturya (%0.71), Fransa (%5), Danimarka (%5)
ve sveç (%0.4)’tir.
AB sertifikal koyun ve keçi says yine
1998 yl verilerine göre 0.4 milyon ba olup,
toplam sürünün %0.4’nü oluturmaktadr. Bu
düük oran, spanya’nn çok düük paya sahip
olmas (%0.001’den az), rlanda ve talya’ya ait
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sat içindeki pay %1’in üzerindedir. Baz
ürünlerde bu oran toplam pazarn %5’ine
ulamtr. Organik ürünlerin pazarlanmasnda
bireysel pazarlama kanallarnn önemi üye ülkeler
arasnda farkllk göstermektedir. talya, Hollanda,
Belçika, Almanya, Yunanistan ve spanya gibi
ülkelerde dorudan veya özel marketlerde
pazarlama
organik
sektörde
çounluu
oluturmaktadr. sveç, Danimarka, Finlandiya,
ngiltere ve Avusturya’da satlarn çou
süpermarketlerde olmaktadr. Ülkemizde organik
tarm üretimi çounlukla sözlemeli üretim
eklinde olup, yabanc ve yerli firmalar kanalyla
ihraç edilmektedir. ç pazar önemsenmeyecek
düzeydedir. D satmda ana pazar %61’lik payla
Almanya’dr. ABD %15 ile ikinci srada yer
almaktadr. Dier ülkeler ise %5’lik payla
ngiltere, %4’lük payla Danimarka ve Fransa,
%3’lük payla sveç, Hollanda ve sviçre’dir (2).

verilerin
olmamasndan
kaynaklanmaktadr.
360.000 sertifikal koyunun %29’u Avusturya,
%27’si Danimarka ve %14’ü sveç’e aittir. 50.000
sertifikal keçinin %34’ü Avusturya, %23’ü sveç
ve %20’si Danimarka’ya aittir. Yüzde 5’in
üzerinde sertifikal koyun ve keçiye sahip olan
dört ülke vardr. Bunlar: Avusturya (%29),
Danimarka (%13), sveç (%12) ve Finlandiya
(%6)’dr.
6. Organik Ürünlerin Pazarlanmas
6.1. Organik Ürün leyen letmeler
1998 ylnda organik ürün ileyen iletme
says 11.000’in üzerinde olup, bir önceki ylla
kyaslandnda %50’nin üzerinde art olduu
görülmektedir (5). Organik ürün ileyen iletmeler
küçük aile iletmeleri ve büyük iletmeleri içine
alan geni bir yelpazedir. Fransa, Almanya ve
talya en fazla ürün ileyen iletmeye sahip olan
ülkelerdir. Türkiye’de ise 2001 yl verilerine göre
organik ürün ileyen, depolayan, ambalajlayan,
tayan ve pazarlayan olmak üzere 200 iletme
bulunmaktadr (4).

6.3. Organik Ürün Fiyatlar
Organik ürünlerin fiyatlar ile ilgili çok az
bilgi olmasna karn, tüm organik ürünlerin
geleneksel ürünlere göre daha yüksek fiyatla
satld bilinmektedir. Süt gibi baz ürünlerde
fiyat normal ürün fiyat üzerine prim ilavesiyle
oluturulmaktadr. Dier ürünlerde örnein
budayda
anlamal
fiyat
üzerinden
yaplmaktadr. Bu durumda organik ürünün fiyat
konvansiyonel
ürünün
fiyatndan
düük
olabilmekte, fiyatlar dalgalanma gösterebilmekte,
fakat bu dalgalanma ilenmi ürünlerde daha az
olmaktadr. rlanda’l organik tarm üreticileri
%23 prim almaktadr. Fransa’da ise perakende
organik ürün fiyatlarna verilen prim ürünün
pazarlan ekline göre deiiklik göstermektedir.
Örnein marketlerde fiyat farkllklar %10-50
arasndadr. sveç’te ise yumurta ve domuz eti
hariç hayvansal ürünlere verilen primler düük
olmasna karn, tarmsal ürünlere verilen prim
%50’nin üzerindedir (5).Tüketicinin kar karya
kald yüksek fiyat ürünün ilenmesi ve
datmndan kaynaklanmaktadr. Bunda en büyük
etken ilenen ve pazarlanan ürün miktarnn az
olmasdr. lerde üretimin artmas ile bu sorun
kendiliinden alacaktr. Ülkemizde ise pazar
fiyatnn olumasnda iki-üç yllk geçi dönemi
%3-7, ekolojik ürün primi %5-25, teknik girdi
destei
%2-3,
danmanlk
ve
kontrolsertifikasyon %5-10 ve hasat sonras ilemleri
(depolama, tama vb) ise %5-10’luk ek maliyet
yaratmaktadr (2).
7. Organik Tarm Destekleyici Politikalar

6.2. Organik Ürünlerin Perakende Sat
1997 ylnda AB organik ürün pazar 6
milyar euroya ulamtr. Almanya 2 milyar euro
ile en büyük pazara sahip olup, bunu talya (1
milyar euro) ve Fransa (0.8 milyar euro)
izlemektedir. 1997 rakamlarna göre Danimarka,
Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi baz AB
ülkelerinde organik ürünlerin toplam gda ürünleri
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Avrupa Birlii 1991’de yaynlanan 2092/91
nolu yönetmelikle organik tarmn kurallarn
belirlemi ve çerçevesini çizmitir. Bu
yönetmeliin hayvansal ürünleri ve ilenmi
ürünleri kapsamamas nedeni ile 1999 ylnda
1804/99 nolu yönetmelik çkarlmtr. Yeni
yönetmelik 24 Austos 2000’de yürürlüe
girmitir. Organik tarmla uraan üreticilere
yaplacak ödemeler tarm-çevre tedbirleri
çerçevesinde 2078/92 ve 1257/99 nolu
yönetmeliklerle
belirlenmitir.
Yönetmelik
çevreyi korumaya yönelik olarak sentetik bitki
koruma maddeleri ve gübre kullanmn azaltan
üreticilere
yardm
öngörmektedir.
Yeni
düzenleme ile primin üst limiti yllk ürünler için
600 euro/ha, özel çok yllk ürünler için 900
euro/ha ve dier arazi kullanmlar için 450
euro/ha arasnda deimektedir.
Üye ülkeler 2078/92 nolu yönetmelie göre
yardm programlarn oluturup komisyona
sunmulardr. Ülkelerin bavuru ilemleri 1995
ylnn sonunda tamamlandndan yardm
programlarnn çou 1996 ylndan sonra
yaplmtr. AB’de tarm-çevre program 1993’de
174.000 ha ve 1998’de 28 milyon ha’ içine
almaktadr. Toplam desteklenen alan içerisinde
organik üretim yaplan ve geçi sürecinde olan
arazilerin pay %0.5’den %6.5’e yükselmitir.
Bununla birlikte baz ülkelerde bu oran daha
yüksektir. Örnein bu oran Danimarka’da %53,
Belçika’da %43, Hollanda’da %23 ve talya’da
ise %20’dir. 1998 ylnda AB ülkelerinde tarmçevre program ile organik alanlarn %73’ü
desteklenmitir. Yine toplam organik tarm
iletmelerinin %88’i bu program tarafndan
desteklenmitir (5).
Türkiye’de AB’de yaanan gelimelere
paralel olarak organik tarm konusunda gerekli
yasal düzenlemeleri yapm ve “Bitkisel ve
Hayvansal
Ürünlerin
Ekolojik
Metotlarla
Üretilmesine likin Yönetmelik” 24 Aralk 1994
tarih ve 22145 sayl resmi gazetede yaymlanarak
yürürlüe girmitir. Tarm ve Köyileri Bakanl
bünyesinde APK dairesine bal olarak kurulan
Ekolojik
Tarm
Komitesi
Sekreterlii
koordinasyonu salamaktadr. Halen Bakanlkça
kontrol ve sertifikasyon yetkisi verilmi 6 özel
kurulu üretimde kontrol ve sertifikasyon
ilemlerini Bakanlk adna yürütmektedir (4).
Türkiye’de henüz organik tarmsal üretime
yönelik dorudan bir destekleme politikas
izlenmemektedir.

AB ülkeleri ve Türkiye organik tarm
açsndan karlatrldnda aralarnda büyük
farkllklar olduu görülmektedir. Bununla birlikte
Türkiye’de bu konuda devlet ve özel sektörde
yaanan gelimeler ilerisi için ümit vericidir.
Ülkemizde organik tarmn istenen düzeyde ve
hzda gelimesi için yaplmas gerekenleri u
ekilde sralayabiliriz:
x Organik tarm konusunda yaplacak aratrma
ve yaym çalmalarna arlk verilmeli
x Gübreleme ve bitki koruma materyali olarak
kullanlabilecek organik kökenli yerel
kaynaklar
aratrlmal
ve
kullanma
sunulmal
x Üretici ve tüketicinin bilinçlenmesi için
çalmalar yaplmal, organik tarma geçi
sürecinde olan üretici desteklenmeli
x Doay ve sal korumaya yönelik tedbirleri
alan üreticiler desteklenmeli
x Organik hayvansal üretimi tevik edecek
düzenlemeler yaplmal, hayvancln youn
olarak yapld bölgelerde meralarn organik
tarma dönüümü salanmal
x Organik bal üretimi için üreticiler tevik
edilmeli
9. Kaynaklar
1. Akkaya, F., H., Tokgöz, B., Özkan, 2001.
Türkiye’de Ekolojik Ürün Üretimi ve
Pazarlamas. Türkiye 2. Ekolojik Tarm
Sempozyumu, Antalya, 409-417
2. Aksoy, U., 2000. Ekolojik Tarm: Türkiye ve
Dünyadaki Durumu. Ege Tarmsal Aratrma
Enstitüsü Müdürlüü Yayn No:99, 217-236
3. Anonymous, 1999. Tarm ve Köyileri
Bakanl APK Kurulu Bakanl. Ankara
4. Anonymous, 2001. Organik Tarm El Kitab.
Tarm ve Köyileri Bakanl Yaynlar
5. Foster, C., N, Lampkin, 2000. FAIR3-CT961794 Organic and n-conversion Land Area,
Holdings, Livestock and Crop Production in
Europa (www.europa.eu.int/comm/agriculture)
6. IFOAM, 1981. Basic Standards of Organic
Agriculture and Food Processing. International
Federation of Organic Agriculture Movements,
Tholey-Theley, Germany

Salkl Kalmak çin
Salkl Ürünler Tüketiniz.

8. Öneriler
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çiftçi kamulatrma ilemine kar durarak drenaj
tesislerinin yaplmasn zorlatrmaktadr.
Ana drenaj kanallar ve yardmc kanallarn
açlm olduu bir köydeki çiftçiye düen görev
ise arazisi üzerinde çiftlik drenaj (açk yada
kapal) yapmaktr. Bunun için;
1. Çiftçilerimiz arazileri üzerinde açk drenaj
kanallarn kendi imkanlar ile basitçe hendek,
yastk sistemleri ile yapabilir yada DS‘ye
müracaat edebilecekleri gibi, kanal yapm için
Köy Hizmetleri l Müdürlüünün araçlarn da
kiralayabilirler. Köy Hizmetleri l Müdürlüü
belli bir ücret karlnda makinalarn
kiralamakta ve projelendirme konusunda
çiftçilerimize yardmc olmaktadr.
2. Kapal drenaj yaptrlmak istenirse; Köy
Hizmetleri l Müdürlüü arazileri birbirine
komu en az 10 çiftçi veya bir köyün topluca
müracaat üzerine kapal drenaj ücretsiz
yapmaktadr. Arazileri birbirine komu
çiftçilerden birinin bile istememesi kapal
drenaj yaplmasna engel tekil etmektedir.Bu
ilemler için Köy Hizmetleri l Müdürlüüne
yaplacak müracaatlarda; ekinde çiftçi belgesi
ile arazi tapusu olan bir dilekçe yeterli
olmaktadr.

SAMSUN L TOPRAKLARINDA
DRENAJ VE TUZLULUK
PROBLEM ÜZERNE
Turan DURSUN
Ziraat Mühendisi
Çaramba Tarm lçe Müdürlüü
1. Drenaj Sorunu
limizde 115.263 ha alanda görülen drenaj
sorunu daha çok alüvyal düzlüklerde (özellikle
Çaramba-Bafra taban arazileri) görülmektedir.
limizde yetersiz drenajl alan 86.766 ha, kötü
drenajl alan ise 28.497 ha‘dr. limizin
topraklarnda drenaj problemi yaratan en önemli
faktör yllk yan fazla olmas, Çaramba ve
Bafra ovalarnn büyük çounluunu tekil eden
taban arazilerdeki meyil yetersizlii ile doal
boaltm yetersizliidir. 800-900 mm olan yüksek
yllk ya nedeniyle taban suyu seviyesi aralk
ayndan itibaren yükselmeye balar ve Mays
ayndan itibaren de kademeli olarak dümeye
balar. Her iki ovadaki alüvyal düzlüklerde taban
suyu sorunu görülmektedir ki bu arazilerin
çounluunun drenaj yetersiz ve kötüdür. Drenaj,
bitki kök bölgesinde; bitkiye zarar verecek
derecede fazla olan suyun uzaklatrlmasdr.
Eer bir arazide;
x Sulama veya ya sonras çukur yerlerde su
birikintileri oluuyorsa,
x Oluan su birikintilerinde bir zaman sonra
sivrisinek ürüyorsa,
x Üzerinde suyu seven bitkiler artyorsa
x Topran slak olmas nedeniyle toprak
ilemede güçlük çekiliyorsa,

Sorunlu arazilerin slahnda tesis yapmak
önemli olduu kadar bitkinin yetime ortam olan
topran ve yaamn devam ettirmesi için gerekli
olan su kaynaklarnn israf edilmeden bilinçli ve
ekonomik olarak kullanlmas hem bitki sal
hem de topran korunmas anlamnda önemlidir.

Yetitirilen bitkilerin kökleri derine inemez,
bitki geliimi zayflar, verim ve kalitede düer,
bitkilerde yaprak yanmas ve kök çürüklüü
görülüyorsa; “ARAZDE DRENAJ SORUNU
VAR” demektir.
Drenaj sorununun çözümünden önce önleyici
bir takm tedbirler alnmas gerekir. Bu sorunun
çözümünde sulama kanal, drenaj kanal, gölet vb
tesisleri yaparak görev alan DS ve Köy
Hizmetleri Müdürlükleri yannda Tarm l-lçe
Müdürlülüklerinde görevli teknik elemanlara ve
çiftçilerimize de baz sorumluluklar ve görevler
dümektedir.
Ana ve yardmc açk drenaj kanallar D.S..
tarafndan yaplmaktadr. Ancak çiftçilerin
faydasna olan bu kanallarn açlmas için devletin
kamulatrma yapmas gerektiinden; bir çok
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Drenaj Sorununu Önleyici Tedbirler:
1. Her eyden önce toprak ve bitkimize
uygun sulama yöntemini seçerek, bitkinin ihtiyac
kadar su vermeliyiz. Aksi takdirde fazla
sulamadan dolay arazimizde taban suyu
yükseklii dolaysyla drenaj, tuzluluk ve
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x Özellikle Çaramba ilçesinde arlkl olarak
fndk yetitirilmesi nedeniyle bu alanlarda
kapal drenaj ekonomik deildir. Çünkü
zamanla fndk kökleri borular tkayacaktr.
Fndk yetitirilen alanlarda taban suyu
sorununun halli için srta dikim tavsiye
edilebilirse de kurulu olan fndk bahçelerinde
bunu yapmak ekstra masraf ve igücü
gerektirdiinden
köylüler
olumlu
yaklamamaktadr.
x Çiftçilerimiz arazileri üzerindeki sondajn
yannda daha çok çeltik ve sebze tarmnda
kullanmak üzere ana drenaj kanalndan da su
almaktadrlar.

sodyumluluk gibi birbiriyle girift ilikili olan
sorunlarla karlaabiliriz. Çiftçilerimizin sulama
yöntemlerinin seçimi ve projelendirilmesi
konularnda Tarm l ve lçe Müdürlüklerindeki
Sulama Yaymcs teknik elemanlara müracaat
etmeleri faydalarna olacaktr.
2. Arazide bitki yetitirmeden önce yer yer
göllenmeleri önlemek için düzgün ekilde tesviye
yaplmaldr. Çiftçi için tesviye pahal geliyorsa
arazi üzerideki fazla suyu uzaklatrmak için su
biriken çukurlar birbirine balayan eimli arklar
açlarak arazi kenarndaki bir tahliye kanalna
yada bir çukura boaltlmasn salanabilir.
3. Taban suyu yüksek arazilerde border
diskle (sedde pulluu) 50-100 cm yüksekliinde
seddeler oluturarak srta dikim yaplabilir.
Özellikle Çaramba ilçesinde kapal drenaj
ekonomik olmayacandan fndk yetitirilen
alanlardaki taban suyu sorununun halli için srta
dikim tavsiye edilebilir. Ancak kurulu olan fndk
bahçelerinde bunu yapmak ekstra masraf ve
igücü gerektirmektedir.
4. Çiftçilerimiz kark ve salma sulama gibi
taban suyu seviyesini yükselten su uygulama
randman düük yüzey sulama yöntemleri yerine
bütçeleri elverdiince damla yada yamurlama
yöntemlerini uygulamaldr.
5. Arazide her sene ayn ürünün
yetitirilmesi, her yl ayn dönemde sulama
yaplacandan
taban
suyu
seviyesini
yükseltecektir. Bu nedenle ayn toprakta her yl
deiik bitki yetitirilmelidir.
6. Taban suyu sorunu olan arazilerde suyu
seven çeltik gibi bitkilerin üretiminden
vazgeçilmelidir.

Drenaj Tesislerinin Korunmas için
Devletin maddi yatrmlar yapt sulama,
drenaj yaplar ya da kanallar zarar verilmeden
kullanlmaldr. Çiftçilerimizin köylerindeki bu
tesislerin kullanmna gereken önemi göstermeleri
arazilerinde yetitirdikleri bitkilerin saln
koruma adna çok önemlidir. Çiftçilerimiz drenaj
tesislerinin (kanal-kapal boru vs.) korunmas için
aadaki tedbirlere uymaldr:
1- Çiftçilerimiz drenaj yaplm arazide çeltik
ziraati yaparken tavalardaki su seviyesini
yükseltmek amacyla kapal drenaj borularn
özellikle büzleri krp önüne çuval vs.
tkamaktadr. Bu durum drenaj sisteminin
salkl çalmasn engellemekle beraber milli
servetin zarar görmesine neden olmaktadr.
Halbuki Çeltik ziraat yapan çiftçilerimiz 400
m’de bir konulan rögarlarn (açk ksmlardaki
borularn) önünü bir tahta yada mani ile
tkayarak, borular krmaya gerek olmadan bu
ihtiyac giderebilirler.
2- Kapal drenaj borularnn üzerine bilhassa
söüt, kavak gibi aaçlar dikilmekte ya da bu
aaçlar kendiliinden büyüyebilmektedir.
Drenaj borularnn 30 m sa ve sol tarafnda
aaç bulunmamaldr. Bu aaçlarn kökleri

Drenaj tesislerinin mevcut durumu
x Köylerde yaptmz inceleme ve gözlemlerde
drenaj kanallarnn bilinçsizce ve kötü
kullanld tespit edilmitir. Hatta bir çok
çiftçi bu kanallarn sulama amaçl yapld
gibi yanl bilince sahiptir.
x limizde mevcut drenaj kanallarnn çou
bakmszdr; ilk yapld taban genilii ve
evi kaybetmek üzeredir. Kanallarda toprak
birikimi nedeniyle yer yer daralmalar
mevcuttur. Tarlalarn kenarndaki tahliye
kanallar ile ana drenaj kanallarn birbirine
balayan büzlerin çounluunun için tkal
yada yar tkaldr.
x Drenaj kanallarnn içinde veya etrafnda
söüt, kzlaaç, kavak vb aaçlar görülmütür.
Çiftçiler kanaln içine arazisine hayvan
girmesini önlemek için yer yer çit çekmitir.
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üstü açk braklarak yalarla topran
ykanmas salanabilir.
3- Arazimize açk drenaj kanalndan su alp
sulama yapacaksak muhakkak suyun kalite
analizinin yaptrlmas gerekir. Topran
yapsn etkileyen en önemli faktörlerden birisi
de sulama suyu miktar kadar uygulanacak
suyun kalitesidir.
Su içerisinde baz
maddelerin bulunma derecesi çok önemlidir.
Sulama suyu tuzlu ise yamurlama sulama ile
eker pancarna su verildiinde yapraklarda
beneklenme yapmaktadr ya da bor ve sodyum
oran yüksek su ile yamurlama yöntemiyle
sulama yapldnda; bu maddeler yaprakta
birikerek
bitkiye
zarar
vermektedir.
Çiftçilerimiz sulama suyunun kalitesini tespit
için tahlil yaptrabilirler. Bunun için Köy
Hizmetleri Aratrma Enstitüsü Müdürlüüne
çiftçi belgesi ile müracaatlar yeterli
olmaktadr.

drenaj borularnn üzerindeki delik ve büzler
arasndan girerek tkanma sorununa neden
olmaktadr. Bu nedenle çiftçilerimiz drenaj
borular üzerine aaç dikmemeli yada dikili
olanlar kesmelidir.
3- Çiftçilerimiz çit çekme, bitki ekim ve dikimi
yaparak açk drenaj kanallarn igal
etmemelidir. Kanaln içine çit çekilmesi kanal
içerisinde bir çok çal çrpnn birikmesine
neden olarak kanal tkamaktadr. Açk
kanallarn içinde veya kenarndaki söüt,
kavak gibi aaçlar aaçlar suyun akn
engellediinden mutlaka sökülmesi gereklidir.
Bu aaçlarn kesilmesi için DS ve çiftçiler
arasnda i birliine gidilmelidir.
2- Tuzluluk Sorunu
Samsun ilinde drenaj bozuk sahalarn
31.655 ha’nda tuzluluk ve sodyumluluk yada her
iki sorun birden görülmektedir. Tuzluluk sorunu 2
m kot ile deniz arasndaki arazilerde
görülmektedir. Tuzluluk sorunu nedenleri:
1- Alüvyal materyalin deniz içinde veya
yaknnda vuku bulan ve devam eden tuz
depolanmas
2- Arazinin düz ve taban suyu seviyesinin yüksek
olmas nedeniyle tuzlarn üst topraklardan
ykanamamas
3- Yukar
arazilerden
tuzlarn
ykanarak
düzlüklerin çukur ksmlarnda birikmesi.
4- Düük kalitede sulama suyunun kullanlmas
ve yeterli drenajn bulunmamasdr.
Özellik
Hafif Tuzlu
Tuzlu
Hafif Tuzlu-Sodik
Tuzlu-Sodik
Sodik

Tahlile amacyla “Su Numunesi” alrken
a) Numune almnda tercihen renkli, temiz 2
litrelik temiz, kapakl ie kullanlr.
b) Su kayna ;
x Akarsu ise; sularn durgun olmayan-akarsu
birleim yerlerinden uzak
ak halindeki
ksmlarndan,
x Sondaj ise: Pompay 20 dakika çaltrdktan
sonra,
x Doal veya baraj gölü ise suyun gölü terk ettii
hareketli ksmlardan numune alnmaldr.
c) Numune kabnn kapa kapatldktan sonra bir
gün içinde (Cuma günleri hariç) Köy Hizmetleri
Aratrma Enstitüsü Müdürlüüne ulatrlmaldr.

ALAN (ha)
324
675
3.573
25.158
125

4- Çiftçilerimiz Köy Hizmetleri Aratrma
Enstitüsünden alm olduklar toprak ve su
tahlil sonuç belgesini Tarm l ve lçe
Müdürlüklerindeki
teknik
elemanlara
göstererek yaplmas gerekenlerle ilgili bilgi
almaldr. Toprak ve su tahlil sonucuna göre
tuza – sodyuma ya da bora dayankl bitkiler
yetitirebilir. Örnein Trabzon hurmas veya
eker pancar tuza oldukça dayankldr.
Deerli çiftçilerimiz Tarm il ve ilçe
Müdürlükleri olarak her ne kadar sulama ve
drenaj tesisleri yapm konusunda yetkili olmasak
da amacmz; bu tesislerin yaplmasna ön ayak
olmak ve olan korumaktr.

Tuzluluk Sorunu çin Tedbirler
1- Toprakta tuzluluk sorunu varsa drenajdan
sonra tuz oran düük su kullanarak tava yada
yamurlama yöntemiyle ykama yaplabilirse
de; örnein Çaramba ovasnda ylk yan
900 mm olmas nedeniyle yalar kn
toprakta yeterli ykamay yaptndan bu
ileme gerek yoktur.
2- limizde topraklarnda tuzluluk genelliklere
seralarda
görülmektedir.
Seralardaki
tuzluluun nedeni ise sulama suyu deil, ar
ve
bilinçsizce
yaplan
gübrelemedir.
Seralardaki tuzluluun önlenmesi için sera
örtüsü olan naylonun deitirilme ylnda kn
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Teknik: Dier sanatlarda olduu gibi peyzaj
sanatnda da teknik çok önemlidir. Örnein kazdolgu, meyil oran, basamak says, malzemenin
ölçüsü teknik hesaplara göre yaplr. Akdeniz
Bölgesinin maki bitkisini ç Anadolu Bölgesinde
kullanmann teknik olarak mümkün olmayaca
gibi.
Statik ve Konstrüksiyon: Kullanlacak
mimari yap elemanlarnn statik hesaplara göre
ina edilmesi gerekir.Tayc ksmlar, tadklar
materyalin yükünü tayabilecek hacim ve ölçüde
olmaldr. Örnein; bir kamelya veya oturma
pavyonunun ar ve hacimli çatsn statik olarak
onu tartabilecek ince kolonlar üzerine teknik
olarak oturtabilirsiniz.Ancak yklma hissi
uyandrp, hissi olarak huzur bozucu olacandan
burada duygu ve hislere cevap verebilecek bir
konstrüksiyon kullanlmaldr.
Çevreye Uygunluk: Kullanlan canl ve
cansz elemanlar çevrenin bünyesine, karakter ve
fizyonomisine uygun olmaldr. Aksi takdirde
harmoni ve ahenk bozulur, çevre objeler bunu
kabul etmez. Örnein her mevsim yal dou
Karadeniz Bölgesine Palmiye, Yucca, Kaktüs gibi
scak çöl iklimine haiz yerlerde yetien bitkiler
teknik olarak yetitirilebilse dahi, çevreye uygun
olmaz. ehir merkezinde yontulmam ta veya
ahaptan bir yap eleman çevresiyle iyi
uyumayaca gibi, bu elemanlar krsal kesimde
çevresiyle iyi bir uyum salayabilir.
Oran-Münasebet: Belli ölçüdeki bir
arsada, ina edilen ev, garaj, teras, havuz,
duvar, yol, aaç ve çal gruplar, çim saha ve çiçek
partelleri arasnda kitle, sath ve hacim bakmndan
uyumlu bir oran olmas gerekmektedir.
Denge: Herhangi bir eksen etrafnda
projenin dengeli planlanmas gerekir. Bu eksen
veya hatlar gerçekte olmayabilir. Ancak hissedilir.
Bu hatlar etrafnda formal veya informal
düzenlemeler yaplr. Bütün yönlerdeki elemanlar
bir denge içersinde olmaldrlar. Bir taraf çok
aaçl dier taraf açk gibi bir taraf dier taraftan
üstün klan veya az cazibeli gösteren durumlar
olmamaldr. Böyle bir durum mekanlarn
kullanmnda dengesizlie neden olur.
Vurgu: Tertip ve düzende gözlemcinin
dikkatini çekecek daha kuvvetli ve ilgi çekici
elemanlar yerletirilir. Örnein düz giden bir yaya
yolunun aniden kavis yapmas, bahçelerde çeme,
heykel, vazo kullanlmas, koyu yeil ve sk
dokulu aaç gruplar arasna açk yeil bir hu
aac dikilmesi, çok deerli bitkilerin tek veya
ikili/üçlü gruplar halinde dikilerek kendini

PEYZAJ PLANLAMASININ
GENEL PRENSPLER
Ali Rza DEMRBA
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Günümüz insan youn çalma temposu
ve ar hayat artlar nedeniyle çou zaman
psikolojik olarak yorgun ve stres içersindedir. Bu
stresten kurtulmann bir yolu da yaadmz
mekanlarn huzur verici ve dinlendirici olmasndan
geçer. Yaadmz mekanlar iç ve d olmak üzere
ikiye ayrlr. ç mekanlarn düzenlenmesini mimar,
d mekanlarn düzenlenmesini ise peyzaj mimar
salar. Peyzaj planlamalarnn esas gayesi d
mekanlarda ekonomik, kültürel ve estetik yönden
yararl, emin mekan veya yaama ortam
salamaktr.
Peyzaj planlamas d mekanda, dier sanat
çalmalarnda olduu gibi zihinde güzellikler
yaratma sanatdr. Bu sanat uygularken güzellikle
beraber iyi bir mekan organizasyonu salamak için
estetik ve fonksiyon (kullanllk) prensiplerine
uymak gerekir. Peyzaj planlamasna hür düünce
ve duygular hakimdir.

Planlama yaparken alternatif güzellikler
uygulanabilir. Kullanlan canl ve cansz
materyallerin deiik kombinasyonlarnn her birisi
ayr bir güzellik ve estetik görünüm salar.
Planlamann belli bir kural ve formülü olmayp,
yalnz prensipleri vardr. Peyzaj planlamasn bir
nevi moda çalmas gibi düünüp günümüz
ihtiyaçlarna cevap verecek ekilde, güncel, canl
ve cansz materyalleri uyum, estetik ve
kombinasyon içersinde kullanabilmek önemlidir.
Rastgele bitki, doal veya yapay materyal
kullanmak amaç snrlarn aar. Peyzaj
planlamasnn amaç ve gayesine ulaabilmek için
u genel prensiplere uymak gerekmektedir.
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göstermesi. Kark dikilmesi durumunda dier
bitkiler arasnda kendisini gösteremeyecektir.
fade
gücü:
Peyzajda
kullanlan
malzemenin çeidi eserin ekli ve gücü üzerinde
etkili olur. Örnein ta devamllk ve
dayankll, ahap narinlii ve hafiflii, demir
incelii ve kuvvetlilii ifade eder. Ahapla
demirin, betonla tan taklit edilmesi ifade gücünü
zayflatr. Bir mermer sütünü ahapla taklit
etmek mümkündür. Ancak ifade gücü zayf
olur. Bahçede çiçek partellerini ve vazolar
hakiki çiçek yerine plastik çiçeklerle
süsleyebiliriz. Ancak bu süsleme his ve
duygular aldattndan ifade gücü de yok olur.
Dizi-Ritim-Tekrar: Doal çevre tabiat
artlarnn düzenledii bir seri tertip dizisinden
ibarettir. nsan eli deydiinde objelerde ritim ve
yapay bir düzen meydana gelmektedir. Bu düzen
monoton olmamaldr. Bir renk ve harmoni
verilmelidir. Materyaller tedricen azaltlmal veya
artrlmaldr. Renk veya hacim bakmndan daha
çok eleman kullanlarak kompozisyona hareket
verilmelidir.
Renk ve Renk Harmonisi: Renklerin uygun
olarak seçilmesi kompozisyona deer ve ifade
kazandrr. Renk hayata canllk ve gerçeklilik
getirir. Renksiz hayat soluk ve kasvetli olur. Bütün
renkler güzeldir. Ancak uygun olmayan renk
kombinasyonlar çirkin ve skc bir ortam yaratr.
Ölçü ve Fonksiyon: Peyzaj planlamas
yaadmz d mekann organizasyonudur.
Organize ederken yalnz estetik güzellik ile his ve
duygulara hitap etmeyip mekann ayn zamanda
yaama ve kullanma ortam olduu dikkate
alnmaldr. Ölçünün temel prensibi insan
olduundan
insan
faktörü
ön
planda
tutulmal,amaç ve gayeye göre objeler
ölçülendirilmelidir. Yollar rahatça gidip gelmeye,
merdivenler rahat inip çkmaya, kanepeler rahat
oturmaya uygun ölçüde olmaldr. Bir pergola
gölge için, bir çit mahremiyet salayacak ve
rüzgar önleyecek boyutlarda olmaldr.
Birlik-Kompozisyon: Peyzaj, yaplacak
eserin unsurlarn ve parçalarn belli bir ahenk
ve nizam içinde bir araya getirme sanatdr. yi
bir kompozisyon için estetik ve teknik prensipleri
fonksiyon, statik ve konstrüksiyon esaslarn, bitki
kompozisyonunu, ekolojisini ve sosyolojisini çok
iyi bilmek gerekir. Bu bilgilerle birlikte Peyzajc
his ve inisiyatifine yaratma gücünü de ekleyerek
güzel eserler meydana getirebilir. Kullanlacak
malzemelerin kombinasyonlarn düünerek insan
ihtiyacna, ruhuna, zevkine göre çok güzel yaama
mekanlar meydana getirebilmek peyzaj sanatdr.
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FINDIK KURDU (Balaninus nucum L.)
Fatma TAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Fndk yetitirilen bölgelerde yaygn olarak
bulunan Fndk Kurdu, özellikle orta ve yüksek
kuakta, ormana bitiik, yamaç bölgelerde youn
görülmektedir. 6-7 mm boyunda hortumlu bir
böcektir. Beyaz renkli ve tombul larvalar 12
mm'ye ulaabilir. Ergin böcekler Mart ayndan
itibaren topraktan çkmaya balar. 16°C'nin altnda
faal olmayp 20°C'nin üzerinde uçarlar. Erginler
Haziran aynda çiftleinceye kadar meyvelerde
beslenirler. Bir dii yaklak 50 adet yumurta
brakr. Larvalar meyvede beslenerek gelitikten
sonra meyve kabuunu delerek topraa iner, pupa
ve ergin olurlar. Zararl 1-3 ylda 1 döl verir. Fndk
kurdunun fndktaki zarar iki ekilde olur:
a) Ergin böcekler Mart ay bandan itibaren
sürgün ve yapraklar kemirir. Ayrca mercimek
iriliine ulaan meyveleri hortumuyla emip
deforme ederek Sar Karamuk veya meyveler
normal büyüklüüne ulatnda yine meyve içiyle
beslenerek Kara Karamuk oluumuna neden olur.
b) Meyve içine brakt yumurtadan çkan
larvalar burada beslenir, harmanda görülen delikli
fndklarn oluumuna neden olurlar. Bir çift fndk
kurdunun beslenerek ve yumurta koyarak 200
meyveye zarar verdii tespit edilmitir.
Mücadelesi: Bitki kökleri zarar görmeden
bahçe toprann çapalanmas, k toprakta geçiren
zararlnn younluunu azaltr. Ancak ilaçl
mücadele zorunludur. Ergin böceklerin zarar
yapacaklar devrede bahçenin ilaçlanmas gerekir.
Bu devre; bahçede hakim çeidin meyvelerinin
yardan fazlasnn mercimek iriliine ulat
zamandr.
laçlamadan
önce
zararlnn
younluunu ölçmek gerekir. Bunun için fndk
ocaklar altna çaraf gerilerek darbe metoduyla
çarafa düen böcekler saylr. 10 ocaktan 2 ergin
böcek dütüünde ve meyveler mercimek iriliine
ulanca ilaçlanmal ve bir haftada bitirilmelidir.
laçlamadan 7-10 gün sonra yine darbe yöntemiyle
çarafa düen böcekler saylp, gerekiyorsa 2.
ilaçlama
yaplmaldr.
laçlamann
çevre
bahçelerle birlikte ilaçlama yaplmas önemlidir.
Kullanlabilecek ilaçlar:
Etkili Madde Ad

Carbaryl %85
Methiocarb %50
Furathiocarb 400 g/l
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Formulasyon

Dozu (Dekara)

WP
WP
EC

150 g
150 g
60 ml

samtim
Bakanlnn 29 Eylül 2002 Tarih ve 24891 Sayl
“Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum
(Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakknda
Tebliinde; hastalk etmeninin ülkeye giriinin ve
yaylnn önlenmesi, sürekli olarak kontrol
edilmesi, yerinin ve yaylnn tespit edilmesi,
eer tespit edilmise kontrol altna alnmas ve
mücadelesinin yaplmas, patates yetitiriciliinin
bu tip zararl organizmalardan korunmas, üretim
kapasitesinin dolaysyla tarmsal verimliliinin
artrlmas amaçlanmtr.

PATATES KANSER HASTALII
(Synchytrium endobioticum)
Burhan Hekimolu
Dr. Asuman Sezer
Ziraat Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Patates Kanseri Hastal; etmeninin
dayankl sporlarnn toprakta çok uzun yllar
yaamasndan dolay mücadelesi güç olan önemli
bir hastalktr. Bu hastalkla bulak alanlarda,
ürün kayb balangçta %60-70 iken, patates
yetitirilmeye devam edilmesi halinde verim
kayb daha da artarak salkl patates üretimi
tamamen ortadan kalkmaktadr. Hastalk, patates
yumrularnda fndk büyüklüünde ve bazen de
daha büyük olan etli, pürüzlü urlar meydana
getirir. Hastalk, kökler hariç tüm toprakalt
ksmlarda ortaya çkar. Hastalk etmeni olan
organizmann uzun ömürlü olmas (30 yl) ve
kimyasal kontrol yöntemleri ile kontrol
edilememesi
nedeniyle
kültürel
tedbirler,
karantina programlar ve yasal önlemlerle etmenin
yaylnn önlenmesine çallmaktadr.
Hastaln en önemli yaylma yolu tohumla
tanmadr. Bu nedenle, patates ekim alanlarnda
sertifikal tohum kullanmnn yaygnlatrlmas
ve özellikle sertifikal patates tohumluu
üretilecek
alanlarda
toprak
analizlerinin
yaptrlmasndan sonra temiz olduu tespit edilen
alanlarda
patates
tarmnn
yaplmas
gerekmektedir.
Dier taraftan, hastaln mücadelesinde;
bulak alanlarda kesinlikle patates üretiminin
yaplmamas, bulak tarlalardan elde edilen
yumrularn kesinlikle tohumluk, sofralk ve
hayvan yemi olarak kullanlmamas (etmenin
sporlar,
hayvann
barsak
sistemlerinde
canlln kaybetmemektedir), güvenli bir ekilde
yaklarak veya derin çukurlara gömülüp üstü
sönmemi kireç ile örtülerek imha edilmesi,
bulak tarlada kalan yeil aksam ve yumru
artklarnn yaklmas, bulak tarlada bitkisel
üretim yaplmamas, bulak tarla kenarnda
Solanum
türlerine
ait
yabanc
otlarn
temizlenmesi,
hastaln
bulak
toprak
hareketleriyle de youn olarak tanmas
nedeniyle, insan, hayvan, alet vb bulak
alanlardan temiz alanlara giri çknn önlenmesi
ve hastalk etmeni fungus ile bulak yumrular ile
beslenen hayvanlarn gübresinin kullanlmamas,
etmene ksmen dayankl olduu bilinen patates
çeitlerinin
yetitirilmesi
önemli
kültürel
tedbirlerdir. Bu kapsamda; Tarm ve Köyileri

Ülkemizde, bugüne kadar yaplan survey
çalmas sonuçlarna göre; karantinaya tabi bu
hastalk, Nide li Acaar Köyü, Nevehir li
Kaymakl ve Derinkuyu Kasabalar ile Ordu li
Aybast lçesindeki patates üretim alanlarnda
tespit edilmi olup, 15.12.2003 tarih ve 1456
Sayl Bakanlk Oluru ile söz konusu yerlerden
tohumluk patates alnmamas, sertifikal tohumluk
kullanlmas yönünde üreticiler uyarlm ve
bulak bulunan yerlerde yemeklik ve tohumluk
patates üretimi yasaklanmtr.

Hiçbir eye cesaret etmeyen,
hiç bir eye ümit etmesin.
Büyük insanlar bütün aclara
ikayetsiz katlanrlar.
Affetmek ve unutmak iyi
insanlarn intikamdr.
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uygun olmakta, veya standart toprak hazrlama
ilemleri yaplmaldr. Silajlk msrn sraya ekimi
önemlidir. Çünkü silaj makinesi (tek sral, çift
sral) ile hasat edileceinden (pnömatik mibzerle)
sra aras 65-70 cm, sra üzeri 10-12 cm
olmaldr.

SLAJLIK MISIR TARIMI
Binnaz TIKNAZOLU
Hasan ÇEB
Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Hayvanlarmzn genetik kapasiteleri ve
çevre artlar ne kadar iyi olursa olsun bakm ve
besleme iyi olmad sürece onlardan istediimiz
yüksek verimi almamz mümkün deildir. Yeil
otun olmad k aylarnda hayvanlarmza yeil,
sulu ve ekonomik olarak verebileceimiz tek kaba
yem silajdr. En uygun silaj bitkisi msrdr.
Hayvanlar tarafndan sevilerek tüketilen ve
enerjice zengin bir kaba yemdir. Silajlk msr
koçanlaryla beraber hamur olum devresinde
biçildiinde msrda yüksek düzeyde kolay
parçalanabilen karbonhidrat içerii ve uygun
skma özellii ile en kolay silolanabilen yem
bitkisi özelliini tamaktadr.

Gübreleme: Gübreleme genel olarak
toprak tahlili sonucuna göre yaplmaldr. Ancak
toprak tahlili yaplmamsa 15-20 kg/da Azot (N)
ve 8-10 kg/da Fosfor (P) gübreleri verilmelidir.
Fosforlu gübrenin tamam ile azotlu gübrenin
yars ekim ile birlikte verilmeli, azotlu gübrenin
dier yars bitkiler 30-40 cm olunca verilmelidir.
Bakm ve Sulama: Bitkiler 30-40 cm
olunca çapalama ve boaz doldurma ilemleri ile
ilk sulama bu dönemde yaplr. Msr bitkisi
püskül çkarma ve dane balama dönemlerinde en
fazla suya ihtiyaç duyduu dönemlerdir. Bu
dönemde yeterince sulama yaplmaldr.
Hasat ve Silaj Yapm: Sraya ekilen
msr bitkileri silaj makinas ile hasat edilir. Msr
bitkisinin en uygun hasat zaman hamur olum
dönemidir. Ayn zamanda parçalanan msrlar
römorklara doldurularak vakit geçirmeden silaj
yaplacak yere gönderilir. Parçalanarak siloya
doldurulan bitki çok iyi sktrlmas gerekir.
Silajn sktrlmas iyi olmad durumlarda
ortamdaki hava aerobik bakterilerin çalmasn
hzlandrarak silajn kokumasn salayarak
besin maddelerinin kaybna neden olur. Sktrma
ile ortamdaki hava alnarak havasz ortamda
faaliyet gösteren süt asidi bakterileri faaliyetlerini
artrarak
fermantasyonu
gerçekletirirler.
Silolanan silajn üstü hava almayacak ekilde
naylon ile kapatlr. Naylonun kalkmamas için
üzerine bir miktar (5 cm) toprak örtülür. Bu
ekilde yaplan silaj yaklak 45 günde olgunlar
ve hayvanlara verilmeye balanr. yi saklanan
silajlar 2-3 hatta 5 yla kadar özelliini
kaybetmeden muhafaza edilebilmektedir.

Ekim Zaman ve ekli: Ekim tarihini
belirlemek için ilk ve son don tarihleri, hava
scakl ve ön bitkinin tarlay terk ettii tarih
bilinmelidir. Ana ürün olarak silajlk msr
ekilecekse Nisan-Mays aylarnda, ikinci ürün
olarak ekim yaplacaksa Haziran-Temmuz aylar
uygun tarihlerdir. Sraya ekimde 2-2.5 kg/da,
serpme ekimde 3-4 kg/da tohum atlmaktadr.
Toprak Hazrl: Silajlk msrn ana
ürün olarak ekiminde tarla pullukla sürülür,
kültüvatör veya diskaro ile toprak parçalanr ve
tapan çekilerek tohum ekilecek duruma getirilir.
kinci ürün olarak ekim yaplacaksa sulanabilen
arazide buday anzna direkt ekim yaplmas

Mays-Haziran 2004

20

samtim
4- Modern meyve bahçesi tesisinde gerekli
meyve fidan temininde önceki yllarda problem
oluu.
5- Daha önceden bilinçsizce kurulan meyve
bahçelerinin kötü örnek tekil etmesi.
6- Kapama bahçe eklinde ticari üretime
deil de aile iletmelerinin kendi ihtiyaçlarna
yönelik her çeitten birkaç aaçla yaplan
üretimde teknik ilemlerdeki yetersizlikten
kaynaklanan problemlerin üreticilerimizin gözünü
korkutmas.
7- Ekolojik koullar nedeniyle mantari
hastalklarn daha fazla görülmesi.
8- Sulama problemlerinin, bilhassa drenaj
problemlerinin geni bir alanda engel tekil etmesi
9- II. Alt bölgede bulunan ba alanlar
Floksera zararls nedeniyle büyük oranda yok
olmutur. Tarmsal Mekanizasyonun ilerlemesiyle
bölgedeki alanlarn buday, ayçiçei, tütün,
ekerpancar gibi devlet destekli ürünlere
ayrlmas bacln ve meyvecilik alanlarnn
azalmasna neden olmutur.
10- En önemli husus ise üretim
planlamasnn olmay ve üretilen ürünlerin
deerinde pazarlanamay ile mevcut hal
yasasnn üreticiler aleyhine engel tekil etmesidir.

SAMSUN MEYVECLNDE
YEN GELMELER
Necdet ERYILMAZ

Abdulkadir KULEYN

Ziraat Yüksek Mühendisi

Ziraat Yüksek Mühendisi

Sinan DARI

Mehmet Ali YETGN

Ziraat Mühendisi
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun linde her yönüyle çok alt düzeyde
olan meyveciliin var olan üretim potansiyelini
mevcut her türlü imkanlar en verimli ekilde
kullanarak harekete geçirmek ve yüksek bir
ivmeyle bu hareketi devam ettirerek 3-5 yl gibi
meyvecilikte çok ksa saylabilecek bir sürede
ilimiz meyveciliini hak ettii noktaya tamak
amacyla yaplan planlamada;
1- limizde meyveciliin durumu ve üretim
miktarlar
2- limizde fndk ve eftali hariç
meyveciliin gelimeme nedenleri
3- Meyveciliin hzla gelitirilmesi için
yaplmas gerekenler; tespit edilerek çalmalara
balanlmtr.

B-

Meyveciliin Hzla Gelitirilmesi çin
Yaplmas Gerekenler
1- Hedef pazar tespiti yaplmaldr.
A) D Pazar: Uluslarn damak zevkleri ve
tüketim alkanlklar farkl olduundan öncelikle
bunlar tespit edilerek tür ve çeit seçimi
yaplmaldr. Bu pazarlarn arad kalitede üretim
yaplabilecek tesislerin kurulmas gereklidir.
B) ç Pazar: ç pazarn ihtiyaçlar ve talep
miktar göz önüne alnarak taze tüketim ve
sanayiye yönelik üretim planlamas yaplmaldr.
A. limizde (fndk ve eftali hariç) Meyveciliin
Gelimeme Nedenleri
1- Fndn uzun yllar devlet tarafndan
verilen desteklemeler ve alm garantileri
neticesinde fndk alanlar sürekli artm, eftalide
ise üretim alanlarnn artmas meyve suyu
fabrikalarnn kalitesi düük meyveleri almas
neticesinde 1. snf meyveler gerçek deerinden
alc bulmutur. Fakat ürünün bol olduu yllarda
üreticiler sknt yaamtr. Dier meyvelerin
alanlar snrl kalmtr.
2- Modern meyve bahçesi tesisinde ilk tesis
masraflarnn yüksek olmas.
3Çiftçilerimizin
modern
üretim
tekniklerini bilmemesi.

2- Souk zincirin mutlak kurulmas gerekir.
(Modern muhafaza depolar, frigorifik araçlar,
oklama ünitesi v.s.
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3- Tespit edilen hedef pazarlarn
ihtiyaçlarna cevap verebilecek özelliklerde
üretimin
yaplabilecei
modern
tesislerin
kurulmas ve yaygnlatrlmas tevik edilmelidir.
4- Ürün deseni doru planlanmal,
ekonomik açdan en karl olacak üretim düzeyine
ulalacak miktarlarn yakalanmas salanmaldr.
5Meyvelerin
deerlendirilebilecei
endüstriyel
kollarn
ilimizde
kurulmas
salanmal, bu amaçla özel sektör ve tarmsal
kalknma kooperatifleri desteklenmelidir.
6- Destekleme almlarndan vazgeçilmeli,
ancak doru üretim desenlerinin oluturulmas
aamasnda çeitli tevikler uygulanmaldr.
7- Üreticilerimizin ürünlerini deerinde
pazarlayabilmesi için hal kanununda gerekli yasal
düzenlemelerin yaplmas, ayrca kooperatifler ve
birlikler oluturmalar salanmaldr.
8- En önemlisi; uygulanacak tarmsal
politikalar serbest piyasa koullarna uygun olmal
ancak üreticilerimizin maduriyetini de önleyecek
tedbirleri içerir nitelikte olmaldr. Bundan daha
önemlisi de bu politikalarn sürekli olmasdr.

D- Uygulamaya Konulan Projeler
1- Ceviz Bahçesi Tesisi ve Üretimini
Gelitirme Projesi: Merkeze bal Yayla
köyünde 350 dekar alanda 3500 adet al Ceviz
(2000 adet ebin, 1000 adet Bilecik ve 500 adet
Kaman–Yavuz) fidanlarnn dikimi ile proje
uygulamaya konulmutur.
2- Gebi Bölgesi Kiraz Projesi: Merkeze
bal Demircisu, Gölalan ve Tekkiraz köylerinde
3000 adet Ku Kiraz üzerine al ana çeit
Avrupa’da Türk kiraz olarak ün yapan Ziraat
0900 olmak üzere tozlayc çeitlerle birlikte
bahçe tesisleri yaptrlarak proje uygulanmtr.
3- Merkez Köyler ve Kavak lçesi Bodur
Elma Üretimi Projesi: Kavak lçesinde
Kozansk köyünde 20 üreticide, Havza ilçesinde
Dere köyünde 10 üreticide, Ortaklar köyünde 6
üreticide olmak üzere toplam 3600 fidanla proje
uygulamaya konulmu olup; Gala grubu ile Jersey
Mach gibi yazlk çeitlere arlk verilmi ve anaç
olarak M9 ve M26 anac kullanlmtr.
4- Bodur Kiraz Üretimini Gelitirme ve
Destekleme Projesi: Kavak ilçesinde Alaçam
köyünde 12 üreticide, Kozansk köyünde 8
üreticide; Havza lçesinde Dere köyünde 7
üreticide, ana çeit Ziraat 0900 olmak üzere
Gisela 5 anac üzerine al toplam 1590 adet
fidanla proje uygulamaya konmutur.
5- Kavak, Havza ve Vezirköprü
lçelerinde Bacl Gelitirme Projesi: Kavak
lçesinde 3 üretici, Havza ilçesinde 2 üretici ve
Vezirköprü ilçesinde 2 üretici olmak üzere 7 adet
demonstrasyon kurulmu olup proje için ilk etapta
11.000 adet al asma fidann Tekirda Baclk
Aratrma Enstitüsüne siparii verilmitir.
6- Samsun Merkez ve lçelerinde Çilek
Üretimini Gelitirme Projesi: Yer tespitleri
yaplarak üreticilerimize eitim çalmalar ile
ilgili gerekli bilgiler verilmi olup 62.500 adet
frigo fide satn alnm olup, 130.000 adet daha
frigo fide siparii verilmitir. Bahçe tesislerine
önümüzdeki günlerde balanlacaktr.

C- Hazrlanan ve Teklif Edilen Projeler
1- Kavak, Havza ve Vezirköprü lçelerinde
Bacl Gelitirme Projesi
2- Ceviz Bahçesi Tesisi ve Üretimini
Gelitirme Projesi
3- Samsun linde ve lçelerinde Çilek
Üretimini Gelitirme Projesi
4- Samsun li ncir Gelitirme Projesi
5- Gebi Bölgesi Kiraz Projesi
6- Baalan, mamlar, Düzardc ve Civar
Köyler Vine Projesi
7- Merkez Köyler ve Kavak lçesi Bodur
Elma Üretimi Projesi
8- Erkenci eftali, Geçci eftali ve Nektarin
Üretimini Gelitirme Projesi
9- Bodur Kiraz Üretimini Gelitirme ve
Destekleme Projesi
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c) Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazlarn
kaldrlmasna yardm etmek.
d) Barta ve seferde yangn önleyici tedbir ve
tertipleri kontrol altna almak.

SVL SAVUNMA SERVSLER ve
GÖREVLER
Tanju YALIN
Sivil Savunma Uzman
Samsun Tarm l Müdürlüü

4. Kurtarma Servisi
a) Enkaz altnda kalanlar kurtarmak.
b) Yarallara ilk acil yardm yapmak.
c) Binalarda meydana gelen yaplabilir hasarlar
onarmak, tehlikeli durumda olan binalarn
yklmasn salamak.

7126 Sayl Sivil Savunma Yasas ve
bununla ilgili yönetmelikler gerei kamu
kurulular sivil savunma hizmetlerinin takip,
uygulama ve yürütülmesi ile görevlendirilmitir.
Bu hizmeti yürütmek amacyla görev sahalar
belirlenmi olan 7 adet sivil savunma servisi
kurulmas gerekmektedir. Bu servisler ve
görevleri aada verilmektedir.

5. lk Yardm Servisi
Bünyesinde revir, hastane gibi salk
tesisleri bulunan büyük kurulularda bu tesisler,
kendi personeli için ilk tbbi müdahale ve tedavi
yeri olarak hazrlanr. Servisin görevi;
a) Saldrda meydana gelebilecek yaral ve
hastalara ilk shhi yardm yapmak.
b) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine
teslimi
veya
gömülmeleri,
braktklar
eyalarn tespiti iini de sosyal yardm
servisinin yardm ile yapmak.

1. Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi
Olaanüstü zamanlarda müessese sivil
savunma faaliyet ve hareketlerinin sevk ve idaresi
için kontrol merkezi ve karargah servisi
kurulmutur. Görevleri;
a) kaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak
b) Sivil savunma servislerinin sevk ve idaresini
salamak
c) Mahalli sivil savunma idare kademeleri ile
irtibat ve gerektiinde karlkl yardmlama
ve ibirliini salamak
d) NBC tehlikelerine ait haberleri deerlendirmek,
müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki
sivil savunma idare kademelerine bildirmek

6. Sosyal Yardm Servisi
Kuruluun büyüklüüne ve özelliine göre
aadaki
hizmetleri
görecek
ekilde
enformasyon, acil yedirme ile barndrma ve
giydirme ksm olarak tekilatlandrlr. Görevleri:
a) Tehlike srasnda personeli, durum hakknda sk
sk aydnlatmak, morallerini kuvvetlendirmek,
moral bozucu söylentilerin çkmasn önlemek.
b) Ailesinden ayr düen fertlerin, mahalli sosyal
yardm
servisi
ile
ibirlii
yaparak
haberlemelerini ve bulumalarn salamak
c) Personelin ihtiyac halinde geçici yedirme,
giydirme, barndrma ve haberletirme
hizmetlerini yapmak.
d) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim
veya gömülmeleri ve braktklar mallarn
tespiti hususlarnda ilkyardm servisine yardm
etmek, kaytlarn tutmak.

2. Emniyet ve Klavuz Servisi
a) Müessesenin iç ve d emniyetini salamak.
b) üpheli ahslar tespit ve polise haber vermek.
c) Tehlikeli durumda personelin sivil savunma
talimat ve isteklerine uygun ekilde
hareketlerini düzenlemek, klavuzluk etmek.
d) Panik ve kargaalklar ile moral bozucu
hareketleri önlemek.
e) Trafii kontrol etmek.
f) Taarruz sonrasnda yamacl önlemek,
kurtarlan mallar emniyete almak.
g) NBC Maddeleri ile bulam sahalar ile
patlamam bomba veya mermilerin yerlerini
tespit ve halkn yanamasna mani olmak.
h) Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek.

7. Teknik Onarm Servisi
Bu servisin ilevinde bir servis amiri,
yardmcs, enerji makine tesisleri onarm ekibi ile
elektrik, su, havagaz, kanalizasyon ve muhabere
tesisleri onarm ekibinden oluur. Saldrlarda
hasara urayan kurumun makine ve dier enerji
ve ikmal tesisleri ile elektrik, su havagaz
kanalizasyon ve telefon gibi teknik tesislerde
meydana gelebilecek bozukluk ve hasarlarn ksa
zamanda onarmlarnn yaplmas ve faaliyetlerine
devamn salamaktr.

3. tfaiye ( Yangn ) Servisi
a) Kurum içinde çkacak yangnlar kontrol altna
almak ve söndürmek.
b) Kurum çevresinde meydana gelebilecek
radyoaktif kirlenmelerde ykama yaparak
temizlemek (dekontaminasyon).
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souk metotla uygulanr. Burada souk yöntem
anlatlacaktr.

TOPRAK FÜMGASYONU
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Fümigasyon, ksaca gazlama demektir.
Her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ve
dier zararl hastalk etmenlerini öldürmek
amacyla kapal bir ortama belirli bir sda ve
belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir
madde (fümigant) vermek ve belirli bir süre gaz
bu ortamda tutmak amacyla yaplan ilemdir.
Fümigasyonun Amaç ve Önemi
Fümigasyon her türlü bitkisel ve
hayvansal kaynakl ürünler ile dier materyalleri
zararl etmenlerden arndrarak,bu etmenlerin
tahribatn ve ürün kaybn önlemek suretiyle
ürünün salkl halde bulunmas amacn
gerçekletirmektedir.Bu ilem nsekitisit, fungusit,
rodertisit, hematosit ve akarisidlerle mücadelenin
güç veya imkansz olduu hallerde ba vurulan
son çaredir.
Toprak fümigasyonunda esas, ekim veya
dikim tavndaki topran 30-35 cm. derinlikte
ilenip tesviye edildikten sonra, sahann
kenarlarna 20 cm derinliinde çukur açlmas ve
eldeki çadrn bu sahaya kiremit çat tarznda
örtülerek fümigantn verilmesidir. Eer fümige
edilecek toprak yn halinde ise bu ilem, çadr
yn üzerine serilip kenarlarnn kapatlmas
suretiyle yaplr. Toprak fümigasyonunda
fümigasyon ilemine balamadan önce topran
10 cm. derinliindeki ss ölçülmelidir. 10
derecenin altnda fümigasyon ilemi yaplmaz. Bu
metotla en baarl uygulama sonuçlar 15
derecenin üzerinde alnmaktadr.

Toprak yüzeyi ile plastik örtü arasnda
asgari 25 cm boluk kalacak ekilde ilaçlanacak
sahann muhtelif yerlerine destekler konulur.
Örtünün kenarlar kenarda açlm bulunan 20 cm.
derinlikteki kanala gömülür ve kapatlr. Plastik
örtünün gergin durmas salanr. 1 m3 fidelik
toprana 40–60 g fümigant düecek ekilde ilaç
hesap edilir. Fümige edilecek yerin tam orta
ksmlarna 6-10 m’de bir toprak seviyesinden
yüksekçe bir yere verilecek metil bromidin
buharlamasn salayan derinlii az kaplar
yerletirilmelidir.

Topran Fümigasyona Hazrlanmas
1. Toprak yüzeyini bitkisel atklardan temizleme
2. Sulama
3. 35-40 cm’den derin sürüm ve toprak ileme
4. Trmklama-tesviye
5. Ek nemlendirme (gerekirse yamurlama ile)
6. 35-40 cm derinlikte sürülen topran yar
derinlii olan 15-20 cm.deki ss termometre
ile ölçülür.l50 C ve üzeri s en idealidir. Bu
katmann ss 100 C altnda olmamaldr.
7. Topran kuruma ihtimaline kar gerekirse
yüzeysel toprak ileme yaplr
8. Örtünün örtülmesi
9. lacn verilmesi. Fümigant olarak metil bromid
(CH 3 Br) kullanlr. Metil bromid scak veya
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Daha sonra plastik örtünün açk olan
ksmndan tüpler dikkatlice delinerek istenilen
dozda içeri atlr, örtünün açk olan ksm da
toprakla iyice kapatlr. in bu bölümünün daha
garantili olan öyledir. Çivili bir tahta üzerine
metil bromid tüpü yerletirilir. Çadrn altna
konur. Çadrn üzerinden çadr zedelenmeden
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tüpün de ek yerine delik açmadan delme ilemi
salanr. Sv haldeki ilaç önce sv halde
buharlama kaplarna dolar. Daha sonra oradan
yava yava buharlar. Souk yöntemde
buharlama kab kullanmak zorunludur. laç direkt
olarak topraa uygulanamaz.
Ortam scakl 150C ve daha yüksekse
gazlama süresi 24 saat, 10–150C ise 48 saattir.
Gazlamadan sonra örtü açlr ve ortam
havalandrlr. 7–10 gün sonra ekim veya dikim
yaplr. Hava yamurlu ise örtü tamamen açlmaz.
Birkaç yerinden açlarak ortam havalandrlr.
Ar ve çok nemli topraklarda metil bromid
önerilmez. Eer fümigasyon toprakalt zararllar
veya yabanc ot tohumlarna kar yaplacaksa
m2’ye 50 g, bunlara ilaveten fidelerde kök
çürüklüü etmenleri olan funguslara kar da
yaplacaksa m2’ye 100 g metil bromid
verilmelidir. Metil bromid verildikten sonra çadra
üstten elle vurularak sirkülasyon salanmaldr.
Organik madde yönünden zengin topraklarda
metil bromid fümigasyonunun baars düüktür.
Çünkü yanmam organik madde metil bromidi
absorbe etmektedir. Fümige edilmi toprak
tamamen steril olduu için her an için bulama
söz konusudur. Fideliklerde mümkünse 1–2 ylda
bir fümigasyon yaplmaldr. Örtü kaldrldktan
sonra havalanmaya yardmc olmak için yüzeysel
toprak ileme yaplr. 72 saat aralksz
yamurlama sulama ile toprakta ykama yaplr.
Aksi takdirde bitkiler brom zehirlenmesine maruz
kalabilirler.
Son olarak Cresson ( tere ) testi yaplr. 30
cm derinden toprak örnei alnr. Bu örnek ile
ilaçlamadan evvel alnan toprak örneine tere
tohumu ekilir. Tere tohumu çimlenip çkmaz ise
son aamada yaplan yüzeysel toprak ileme ve
topran ykanmas ilemleri tekrarlanr. Bromun
havalanmas ve azaltlmas salanr. Broma en
hassas bitki tohumu tere olduu için test tere
tohumu ile yaplmaktadr. Bundan sonra istenilen
ekim veya dikim yaplabilir.
Metil bromid iddetli bir solunum
zehiridir. Fümigasyon ilemi FÜMGASYON
OPERATÖRÜ belgesi bulunan en az iki teknik
eleman tarafndan yaplmaldr.

FINDIKTA YABANCI OT
MÜCADELES
Fatma TAN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Fndk tarm yaplan Karadeniz sahil
eridinde iklimin yal, havann rutubetli
olmas ve yanmam çiftlik gübresinin fndk
alanlarnda
kullanlmas
yabanc
ot
younluunun artmasna neden olmaktadr.
Dar ve geni yaprakl tek yllk yabanc
otlarn yannda Böürtlen, Krçan, Mürver, Pelin,
gibi çok yllk yabanc otlar ve odunsu bitkiler de
fndk alanlarn girilemez hale getirerek ürün
azalna neden olmaktadrlar. Böylece içilik
artmakta, fndk toplama ve hayvan otlatma ileri
de zorlamaktadr. Hasat öncesi ve ilkbaharda
kesmek suretiyle böürtlen gibi odunsu bitkilerin
kesmek sureti ile temizlii yaplsa bile yeniden
çkan sürgünler daha kuvvetli olarak çkmaktadr.
Yukarda saylan olumsuz etkileri ortadan
kaldrmak için ilaçl yabanc ot muadelesi
yapmak gerekmektedir. Ancak laçl mücadele
yapmadan önce yaplmas gereken baz iler var
ki biz bunlara kültürel önlemler diyoruz. Kültürel
önlemler ilaçl mücadelenin baarsn artracaktr.
Kültürel önlemler: Yanm çiftlik gübresi
kullanlmas, yabanc otlar tohum vermeden
biçilmesi ve erozyon tehlikesi olmayan yerlerde
belleme yaplmasdr.
laçl Mücadele : laçlamalar ilkbaharda
yabanc otlarn 4-6 yaprakl olduu devrede ( Nisan Mays ) aylarnda yaplr. Odunsu bitkilerin daha
önce biçilmesi ve yeni sürgünler 20-25 cm.
olduu devrede ilaçlama yaplmas gerekmektedir.
laçlamalar rüzgarsz, sakin güneli ve
scaklk 20-25 derece olduu zaman yaplmaldr
lacn Ad

Kitap Okumuyorsanz,
Tartmayalm!

Touchdown

500-650

Roundup 480
SL

300-600

Roundup
Extra 480 SL
Sting 240 SL

25

Doz(mi/da)

Zaman

Açklamalar

Yabanc otlar
Fndk gövde ve
çknca scaklk
dallarna
10 derecenin
dememelidir
üstünde
lkbaharda
odunsu bitkiler
kesilip yeni
“
çkan sürgünler
20-25 cm olunca
ilaçlanr

300-600

“

“

“

“

“
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TEKKEKÖY TARIM LÇE MÜDÜRLÜÜNDEN “BLNÇL TARIM” SEFERBERL
Tarm lçe Müdürlüü fndk beyannamesi
alnrken beraberinde dier eitici çalmalara da yer
vermektedirler. Son zamanlarda toprak tahlili konusu
üzerinde durulmaktadr. Tahlil sonuçlarna göre
yaplan tarmn faydalar ve toprak numunesi alma
teknikleri 38 köyde 1372 çiftçiye uygulamal olarak
anlatlmtr. Bu eitim sonucunda 1728 adet toprak
numunesi
alnarak
tahlil
sonuçlar
çiftçiye
anlatlmtr. Tekkeköy Tarm lçe Müdürü Bekir
ÖZTÜRK “lkel yöntemlerle ve bilinçsizce yaplan
tarmn çiftçiye ve ülke ekonomisine katk
salamadn, aksine milyonlarca ton gübrenin bo
yere topraa atldn, topran fiziksel ve kimyasal
yapsnn bozulduunu ve verimli tarm alanlarmzn
yava yava çoraklaarak elden çkt, gelecek
nesillere yaanabilir bir alan brakmann zorunlu
olduunu, böylelikle bunun önüne geçilmesi
gerektiini” bildirmitir.

BÇERDÖVER KURSUNDA BAARILI OLANLARA BELGE TÖREN

l Müdürlüümüzce 19/02/2004 tarihinde
Bafra Ziraat Odas toplant salonunda açlan
Biçerdöver Operatör Yetitirme kurslarnn
birincisi 03/03/2004 tarihinde sona ermitir.
Kurslarda biçerdöverlerle ilgili teknik bilgiler
teorik ve uygulamal olarak aktarlm olup eitim
sonunda dereceye giren çiftçilere baar belgesi ve
plaket verilmitir.

MEYVE AAÇLARINDA BUDAMA ETM
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü
Müdürlüü tarafndan yaplan ve Kurumumuz teknik
elemanlarnn da katld Meyve Aaçlarnda
Budama konulu eitim çalmas yaplmtr. Bir gün
süren ve uygulamal olarak gerçekletirilen eitimde
yöremizde yaygn yetitiricilii yaplan eftali ve elma
aaçlarnda budamann nasl yaplaca ve budamann
verim üzerine etkileri konularnda teknik elemanlar
bilgilendirilmitir.

Mays-Haziran 2004

26

samtim
 L

M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

(F) SINIFI SÜRÜCÜ KURSU AÇILDI

limiz merkezine bal Akalan köyünde
(F) snf sürücü kursu açld. 13 çiftçinin
katld kursta, Trafik ve Çevre Bilgisi
eitimini Teknisyen Recep YAPINCAK,
Motor ve Tarm Teknii eitimini Teknisyen
Ali TARIM, lk Yardm Bilgisi eitimini l
Salk Müdür Yardmcs Hüseyin NBAT,
Direksiyon eitimini ise Teknisyen Kasm
ENEL ve Yaar ÖZKAN verdiler.

SMT FIRINCILARI LE TOPLANTI
limiz Frnclar Odasna kaytl simit frn
sahipleriyle 08.03.2004 tarihinde l Müdürlüümüz
toplant salonunda bir toplant yapld. Toplantya
katlan simit frnclarna gda sicili, üretim izni ve
teknik sorumlu müdür istihdam konularnda gerekli
yeter-art bilgiler verildi. Frnclar Odas Bakan
Azmettin MALAY ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte toplantya, 15 simit frn sahibi katld. l
Müdürümüz Sadullah KRENC’nin de bulunduu
toplant, Kontrol ube Müdürlüü elemanlarndan
Ziraat Mühendisi Mebrure ERENER ve Mustafa
KOCAMAN’n bilgilendirmeleri ile sona ermitir.

ZRA LAÇ BAYLER LE TOPLANTI
limiz merkez ve ilçelerinde bulunan
zirai ilaç bayileri ile Samsun, Çaramba, Bafra
ve Havza merkezli 4 ayr grupta bir toplant
yapld. Methamidophos etken madde içerikli
ve dier zirai mücadele ilaçlarnn tavsiye d
kullanmn engellemek, %18’den %8’e düen
KDV orannn ilaç fiyatlarna uygulanmasn
salamak, 01.01.2004 tarihinden itibaren zirai
mücadele ilaçlarnda barkod uygulamas
baladndan konuyla ilgili bilgi vermek ve
dier zirai mücadele konularnda fikir al
veriinde
bulunmak
amacyla
yaplan
toplantya 8 toptanc firma ve 77 perakende
ilaç bayisi katlmtr.
27
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HALS ARICI VE MURAT BA GÖREVE BALADI

Kurumumuzda daha önce dari Müdür
Yardmcs olarak görev yapan ve Tunceli l Tarm
Müdürlüüne tayini çkan Halis ARICI ile Proje ve
statistik ube Müdürü iken Hakkari l
Müdürlüüne tayini çkan Murat BA mahkeme
karar sonucunda kurumumuzdaki görevlerine
balamlardr. Kendilerine Samsun Tarm l
Müdürlüü olarak yeni görevlerinde ve
çalmalarnda baarlar dileriz.

ÇARAMBA LÇE TARIM MÜDÜRLÜÜNDEN HALKLA LKLER ATAI
Çaramba lçesinde tüm tarmsal üretim
alanlarn kuatmak, problemlerini yerinde çözmek
amacyla yeni bir uygulama balamtr. Tarm lçe
Müdürü Fahrettin YÜKSEL; “lçemiz çiftçilerinin
sorunlarn yerinde tespit edip çözmek amacyla her
sekiz köyün sorumluluu lçe Tarm Müdürlüünde
çalan bir teknik elemana verilmitir. Bir nevi halkla
ilikiler projesi olarak da deerlendirilebilecek bu
hizmet kapsamnda; Teknik elemanlarmz ayda en az
bir kere sorumlu olduklar köylere gidip, köylerin
tarmsal potansiyelini çiftçi baznda tespit edecek ve
sorunlar ilgili kurumlara ileterek çözümüne yardmc
olacaklardr. Köy muhtarlarna teknik elemanlarn
isimleri ve mesai sonrasnda da ulaabilecekleri adres
ve telefonlar bildirilmi olup, köy ziyaretleri
balatlarak teknik elemanlar ile çiftçilerimizin birebir
tanmalar peyderpey salanmaktadr” dedi

ARICILIK ETMLER BALADI

Samsun ilinde var olan arclk
potansiyelini devreye sokmak, var olan
potansiyeli daha çada ve bilimsel düzeye
eritirmek amacyla kurumumuz tarafndan
arclk kurslar açlmaktadr. Bu amaca
yönelik olarak mesai saatleri içerisinde
kurslara
katlamayan
çiftçilerimize
kurumumuzda Nisan ay içerisinde 2 hafta
süreyle arclk eitimi verilmitir.

Mays-Haziran 2004
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KADIN ÇFTÇLER YARIIYOR BÖLGE FNAL LMZDE YAPILDI
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” Bölge Finali ilimizde yaplmtr.
Organizasyonunu kurumumuzun gerçekletirdii
yarmann il elemeleri her ilde yaplarak birinci
olanlar bölge finaline katlmaya hak kazanmtr.
Samsun Vali Yardmcs Nazm MADENOLU
ve TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAAN’n da
katlmda bulunduu Bölge finaline; Samsun’dan
S.Kezban KAYA ve Hatice KESKN, Artvin’den
Güler AYDIN ve Meryem AYDIN, Amasya’dan
Hayriye KARTAL ve Ayla DEMRER, Bartn’dan
Hülya GÜZEL ve Meryem ALTUNTA, Giresun’dan
Reyhan BAL ve ükriye KARA, Karabük’ten Aysen
ÇALAR ve Necla TAN, Kastamonu’dan Selma
KILIÇ ve Pakize KAVAL, Ordu’dan Dilek DEMR
ve Senem CEPHE, Rize’den Ayen MANLAR ve
Yasemin
KEPENEK,
Sinop’tan
Özlem
AYRANCIGL ve ehri KARACA, Tokat’tan Sündüz
YÜREKL ve Hafize DEMR, Trabzon’dan Aye
GÜNAL ve Sevim GÜL, Zonguldak’tan Fatma
OKTAY ve Sebahat OKTAY katlmlardr.
17 Mart 2004 günü düzenlenen bölge finalindeki
ön elemelerde Trabzon, Giresun ve Tokat ilinden
katlan yarmaclar finalde yarmaya hak
kazanmlardr. Büyük çekimenin yaand finalde
“Aadaki sert kabuklu meyvelerden hangisinde
Ülkemiz dünya lideri üretici durumundadr?” sorusuna
Trabzon ilinden katlan yarmaclarn “fndk”
cevabn vermesi sonucunda ülke finalinde yaplacak
olan yarmada bölgemizi temsil etmeye hak
kazanmtr.Yarmada ikincilii Giresun, üçüncülüü
Tokat’tan katlan yarmaclar kazanmtr.
Anadolu Cam Sanayi A, New Holand
Trakmak, Pankobirlik, Saray Hal, Türkiye Ziraat
Odalar Birlii, Köy-Koop, Or-Koop, Pnar Market,
Galeri Zer ve Yimpa Maazalar tarafndan
sponsorluu yaplan yarmada birinci olan
yarmaclara Bakanlmz tarafndan birer adet
Arçelik Çamar Makinesi, birer adet Saray Hal, üçer
adet tam altn ve kol saatleri verilmitir.
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kinci olan yarmaclara l Müdürlüümüzce 2
adet elektrik süpürgesi, iki adet mikser, iki adet kol
saati ile Bakanlmzca ikier adet tam cumhuriyet
altn, üçüncü olan yarmaclara ise birer adet ütü ve
2 adet kol saati ile birer adet tam cumhuriyet altn
verilmitir. Ayrca tüm yarmaclara hediye paketi ile
günün anlamn belirten sertifika verilmitir.
Yarmada birinci olan Trabzon ekibine hediye
ve plaketini Samsun Vali Yardmcs Nazm
MADENOLU, ikinci olan yarmaclara TEDGEM
Genel Müdürü Mehmet TAAN, üçüncü olan
yarmaclara ise l Müdürümüz Sadullah KRENC
vermitir. Vali Yardmcmz Nazm MADENOLU
“Samsun’da böyle bir etkinliin düzenlenmesi
sevindirici bir olay. Ayrca kadn çiftçilerimizin böyle
bir etkinlik içerisinde yer almas Türk kadnnn
geldii noktay göstermektedir” diyerek yarmann
hedefine varmasna dikkat çekmitir.
Genel Müdürümüz Mehmet TAAN “Genel
Müdürlük tarafndan düzenlenen bu etkinlik amacna
ulamakta ve ülkemizin dört bir yanndan katlmlarla
gerçeklemektedir. Ülke finalinde yaracak olan bu
ekibe imdiden baarlar diliyorum” demitir. l
Müdürü Sadullah KRENC ise “Kadn ailede önemli
yer tutar, ailenin düzenini salar. Ayrca bu yarmada
görüldüü gibi tarmsal çalmalarda da gösterdikleri
baar ile hak ettii yerini almaktadr” diyerek kadnn
tarmsal geliimdeki yerini vurgulamtr.

L MÜDÜRLÜÜMÜZ, TCARET BORSASI ve DAMIZLIK HOLSTEN SIIR
YETTRCLER BRL LE TOPLANTI
limizde üretilen sütün pazarlanmasnda
yaanan sorunlarn almas yönünde yaplacak
çalmalara balangç oluturmak ve hayvancl
gelitirmek amacyla sektörün temsilcileri ile bir
toplant yapld. Toplantda konuma yapan l
Müdürümüz ” Samsun dndaki illerde 550-600
bin liradan satlan süt ilimizde 350.000 liradan
satlmaktadr. Bu konuya ciddi olarak el atmak
zorundayz. Bunun için iyi bir organizasyon
yaparak üreticiye daha fazla nasl para
kazandrlacann
yollarn
oluturmalyz”
demitir. Toplantda konuma yapan Ticaret
Borsas Bakan Yusuf ÖZER ise Samsun
hayvancln kalkndrmak amacyla Ticaret
Borsas, Tarm l Müdürlüü ve özel teebbüsün
iyi bir ekip kurduunu belirtmitir.

Kendisini düünen deil, bakasn düünmeyen bencildir.
Mays-Haziran 2004
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

SENN YANINDA

GERDE KALAN
hadi git
önüme veday koy
apartlm bir heves tututur eteime
bir avuç açk yarg
kör bir özür mesela

Karanfilin kokusu
Botur gülüm yannda.
Dinsin gönül korkusu
Cotur gülüm yannda.

ölürse vefa ölür
bu sonsuz durumada
müstamel kandilini titretir durur vade
azm ebedi niyet
dile gelsem söz yanar

Ömrümün tek gururu
Kaderimin uuru
Ayn günein nuru
Lotur gülüm yannda,

bir yalm düer ayrla
yalnzlk üür
zevaldir arda kalan metruk muhayyileden
muttasl hayal üür

Kederi derdi atmak
Neeye sevinç katmak
Akn zevkini tatmak
Hotur gülüm yannda.

canmda seferi bir sebep dolar
terler yürekte sevda

Hasret var ya çok densiz
Ben sensizim sen bensiz
Adm atamam sensiz
Kotur gülüm yannda.

git kalem akna
mürekkebe bulanan kann ba için git
geride söylenmemi yüklü bir viran kalsn
astml nöbetlerin izini sürsün illet
boyumca bir sin olsun
kafi talihim için

Adnan ÖZBULUT

ol safsatay yüreinden kapattm
indirdim tamah kepenklerini
dondu heceler boyu döte bekleyen nefes

AFORZMALARDAN BR DEMET
* ftira, klçtan daha zalim bir silahtr, çünkü
iftirann açt yaralar hiçbir zaman kapanmaz.
* Biri bütün gece hastann banda alad. Sabah
olunca o öldü, hasta alad.
* Çok dinlememiz az konumamz için iki
kulamz ve bir dilimiz vardr.
* Bir hizmette bulundu isem bu çalmaktan ve
sabrla düünmekten baka bir ey deildir.
* yi insanlarla arkada olunuz. Kötü kimse ile
arkadalk etmektense, yalnz olmak evladr.
* Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa katlr; bir
dostun baarlarna ise ancak yüksek bir ruhta
olanlar sevinir.
* Ne kadar okursan oku, bilgine yarar biçimde
davranmaz isen cahilsin.

kada damlayan elif adna
iim paydos
sabr tutmaz yaralar emziriyorum
nicedir beklentim yok
kütüünden düür beni
hadi git
yüzüm dönmez
gam makamnda ömrüm
nianlarn kaldr
kr bütün zincirleri
alnmn kül renginden son defa öp öyle git
Mustafa KARAOSMANOLU
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Basnda Samsun Tarm l
Müdürlüü
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Süs Bitkilerinden
Ali Rza DEMRBA
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

yerine göre uzun, yerine göre ksa budanmasdr.
Cinsleri ne olursa olsun pratikte güller u ekilde
budanmaldr. 1. yl 2 göz üzerinden, 2. yl 3-4
göz üzerinden, 3. yl 5-6 göz üzerinden ve 4. yl 23 göz üzerinden. Bu ekilde yaplan budamayla
güllerin ekillerini korur, ömürlerini uzatrz.
Budanan fidanlara sulamayla birlikte
sulandrlm gübre verilmelidir. Budamann
sabah veya akam üzeri serinlikte sonbaharilkbahar mevsimleri arasnda yaplmas uygundur.

GÜLLERN BUDANMASI
Güllerde budama gençletirme, verimi
arttrma, kaliteyi arttrma ve form verme amacyla
yaplr. Güller her yl ne kadar iyi baklrsa
baklsn, zamanla dallarn ksalp gelimedii,
kurumu bir hal ald görülür. Bu durumda,
güllerin keskin aletle a noktasnn üzerinden
kesilmesi hem gençletirmeye hem de verimli ve
kaliteli çiçek elde edilmesine yardmc olur.
Gençletirmenin söz konusu olmad,
verimin de iyi olduu güllerde budama form
içindir. yi bir form için “V” eklinde budama
gerekir. Güllerde budama zaman k sonu veya
ilkbahar badr.

Güllerde Uç Alma Teknikleri
Güller genel olarak, dipten itibaren 1 veya 2
kaln dal ve çok sayda ince dal meydana
getirirler. Kaliteli gül yetitiriciliinde, bitkilerin
dipten itibaren birkaç kaln dal meydana getirmesi
istenir, bu da “ uç alma teknii “ ile salanabilir.
Yeni dikilen güller, gelimeye baladktan
sonra sürgün geliimi dikkatle gözlenmeli,
sürgünler 2.5-3 cm olunca 2. veya 3. be
yaprakçkl yapran üzerinden sürgün ucu
kopartlmak suretiyle “Erken Uç Alma“
uygulanmaldr. Bu yöntemle, meydana gelen
sürgünlerin daha kaln çapl olmas, bitki üzerinde
küçük çapl sürgün kalmamas ve sürgünler
üzerindeki yapraklarn da en büyük ölçülerine
kadar gelimesi salanm olur.
Doal gelien kuvvetli, orta kalnlktaki gül
sürgünlerine çiçek tomurcuklar görülene kadar
gelimelerine izin verilir, daha sonra üstteki ilk
be yaprakçkl yapran altndan kesilirler. Bu
ekilde “Yumuak Uç Alma” teknii uygulanan
güllerin daha uzun sapl olmas salanm olur.
Güllerde bir de “Sert Uç Alma” vardr ki:
bu da uzun sapl, kaliteli gül elde edilmesi için
uygulanr. Sürgünler alttaki iki adet be
yaprakçkl yapran üzerinden kopartlr.
Filiz alma, güllerde çiçek sap ve buna bal
olarak ta çiçek tomurcuu saysn kontrol altnda
tutmak amacyla yaplr. Çünkü uç alma ile ikinci
ve üçüncü derecedeki gözlerin sürgün yapmalar
tevik edilmi olur. Bunlardan en üst noktadaki
braklrken, dierleri alnarak kontrol yaplr.

1- Uzun Budama (yumuak budama):
Dallarn dipten itibaren 5-10 göz braklacak
ekilde kesilmesiyle yaplr. Bu tip budama çok
kuvvetli, salkl gelien güllerde, melez çay
güllerinde, sarlc güllerde uygulanr.
2- Ksa Budama (Sert Budama ) : Dallar
dipten itibaren 2-4 göz üzerinden budanr. Bu tip
budama genç sürgünlerin kuvvetli ve dayankl
olmasn, çiçek dallarnn da daha uzun ve
kuvvetli olmasn salar. Zayf, güçsüz, verimli
olmayan güllerin çou bu ekilde budanr.
3- Kark Budama : Gül fidanlarndaki
dallarn kuvvet, kalnlk, uzunluk, ya, verim gibi
faktörler göz önünde bulundurulmas suretiyle
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Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

kadar, mide ve barsak ülserinde de baaryla
kullanlabilir. Ama bu son iki hastalk için, arpa
ile kark bir çorba hazrlamak gerekmektedir.
Önce arpa kaynatlr ve souduktan sonra bitki
yapraklar eklenir. Akcier balgamlanmalarnda,
broniyal nezlede ve ar ses ksklnda önerilir.
Grtlak ve bademcik iltihab ve az kuruluunda
da baaryla kullanlabilir. Bitki, sümüksel
özelliinin yitirilmemesi için, geceden souk suya
koyularak demlenmelidir. Günlük kullanm için 23 bardak lklatrp, gün boyunca içilmelidir.
Nefes darlna yol açan akcier amfizemi
bile ebegümeci çay ile iyiletirilebilir. Bu
durumda, günde en az 3 bardak çay içilmeli ve
süzüldükten sonra geriye kalan yapraklar iyice
stlarak bronlarn ve akcierin üstüne geceleyin
kompres olarak uygulanmaldr. Oldukça ender
görülen gözya azl durumunda da, gözlere
ebegümeci banyosu ve kompresi uygulandnda,
çok iyi sonuçlar alnabilir. Kanan ve yanan yüz
alerjilerinde de, yüzü lk ebegümeci çay ile
ykamak rahatlatcdr.

Ebegümeci
(Malva vulgaris)

Küçük
yaprakl
ebegümeci
(Malva
vulgaris), çit, yol ve eski duvar kylarnda,
harabeliklerde,
ama
yalnzca
insanlarn
yaadklar yerlerin çok yaknlarnda yetiir.
Büyük yaprakl ebegümeci (Malva grandfolia) ve
öteki deiik cinsleri genellikle çiçek ve sebze
bahçelerinde yetiir. Anadolu'da 8 Malva türü
yetimekte olup, bunlarn çiçek ve yapraklar bir
ayrm
yaplmakszn
"Ebegümeci"
olarak
kullanlmaktadr. Bu bitkilerin hepsi de
yapraklarnda, çiçeklerinde ve saplarnda bir
sümüksel madde içerirler. Küçük yaprakl bitkinin
uzun saplarnn ucundaki yapraklar yuvarlak ve
çentiklidir. Açk pembeden eflatun rengine kadar
deiebilen renkte çiçek açarlar.Bir de yuvarlak
meyvesi vardr. Çiçekleri, yapraklar ve saplar,
Haziran'dan Eylül'e kadar toplanabilir. Bitki,
kurutulduunda özelliklerinin bir bölümünü
yitirecei için, elden geldiince taze kullanlmas
gerekir. Kurutulmu bitki de kullanlabilir.
Ebegümeci çay mukoza iltihaplarnda,
gastrit, mesane iltihab, mide ve barsak mukoza
iltihabnda ve az boluu iltihabnda olduu

Mays-Haziran 2004

Kullanm Biçimleri:
Çay Hazrlamak: Yalnzca souk suda
demlendirilmelidir. Yarm tatl ka bitki (ince
kylarak kurutulmu), orta boy bir su barda
dolusu souk suya akamdan eklenir, sabahleyin
süzülür ve lklatrlr.
Ayak ve El Banyolar: ki avuç dolusu
ince kylm taze bitki, 4-5 litre souk suya
akamdan eklenir, ertesi gün, elin veya ayan
dayanabilecei kadar stlr ve süzülür. Banyo
süresi 20 dakikadr. Banyo suyu, yeniden stlarak
iki kere daha kullanlabilir.
Bitki Kompresi: Çay süzüldükten sonra
artan posalar biraz suyun içinde stlr, arpa unu
ile lapa haline getirilir ve bir bezin üstüne
yaylarak, scak scak uygulanr. Kompresin
scakln yitirmemesi gerekir. Kompres süresi
istee göre düzenlenebilir.
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SOFRA DÜZEN

Nihal CANITEZ
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

BROKOL ÇORBASI

¾ Yemek listesini hazrlarken konuklarnzn
yalarn, yaadklar yeri, salk durumlarn
ve hatta cinsiyetlerini bile düünün.
¾ Yemek listesinde mümkün olduunca hazm
güç yemekleri kullanmayn.
¾ Bir yemek listesinde iki salçal veya birbirine
benzeyen iki yemek ve birbirine benzeyen
isimler bulunmamal.
¾ Bir kral sofras ile aile sofras arasndaki fark
yemek takmlarnn lüks oluudur. Ancak
yemek kurallar ayndr.
¾ Sofraya üç takmdan fazla bçak, çatal
koymayn. Ancak bardaklar dört adet olabilir.
¾ Misafir olan sofrada her yemek kendi
takmyla yenmelidir ve her yemekte çatal,
bçak ve tabak deimelidir.
¾ Souk yemek souk tabakta, scak yemek
stlm tabakta verilmelidir.
¾ Çatallar kullan srasna göre, sivri taraf
havaya kalkk olarak ve taban soluna
yerletirilir. Sadece tatl çatal taban önüne
sap solda kalacak ekilde yerletirilir
¾ Bçaklar keskin taraf tabaa dönük olarak,
taban sana yerletirilirler. Sadece tatl
bça taban önüne, sap sada kalacak
ekilde ve ekmek bça da ekmek tabann
üzerinde sa kenarnda kullanlr.
¾ Bardaklar her zaman sada dururlar.
¾ Kaklar oyuk ksm havaya bakar ekilde ve
taban sanda, bçan sana yerletirilir.
Tatl ka kullanlacaksa tatl bça kaldrlr
yerine tatl ka koyulur.
¾ Çiçek, amdan vb. misafirlerin birbirlerini
görmesini engelleyecek ekilde konmamaldr.
¾ Tuzluk ve biberlik, tatl çatal ve bçann
arkasnda, masann ortasna yakn konur.
¾ Hardal, ketçap, mayonez önceden sofraya
konmaz. eer bunlarn kullanlacaklar yemek
varsa o yemekle beraber sofraya getirilir.
¾ Baz yemeklerin yenmeyen ksmlar, kemikler
ve klçklar için yemek tabann sol önüne bir
kemik taba konmaldr.
¾ ki kiinin omzunun arasnn hizasnda sofrada
her iki kiiye bir sigara tablas konur.

Malzemeler
500 g Brokoli, 2 adet prasa
3-4 kak svya, 100 g Krema, tuz
Hazrlan
Brokoli ve prasay ayklayp robottan geçirin
küçük parçalar haline getirin. Svya da prasaya
tuz ekleyip biraz kavurun. Sonra brokoli ekleyin.
Tekrar kavurun. Üzerine 6 bardak su ilave edilip,
3-4 dakika. düdüklü tencere de piirin. Ateten
aldktan ve kapan açtktan sonra bir müddet
soumaya brakn. Daha sonra içine kremasn
ekleyin, el blenderi veya mikserle iyice kartrn.
Afiyet Olsun

BEYAZ ÇKOLATALI RULO
Malzemesi
100 gram bitter çikolata, 2 çorba ka kahve
6.5 çorba ka toz eker, 4 yumurta
1 çorba ka kakao
Krema
25 g rendelenmi beyaz çikolata, 1.5 çorba ka
süt, 2 çorba ka kahve, 5 çorba ka margarin
2 muz, 6.5 çorba ka pudra ekeri
Hazrlan
Frn 180° stn ve tepsiyi yal katla kaplayn.
2 çorba ka kahveyi 1 çorba ka su ile
kartrdktan sonra bitter çikolatay eritip
soumaya brakn. Yumurta sarlarn ekerle
mikserde çrpn. Çikolata ve kahveyi bu karma
katn. yice çrplan yumurta aklarn da ekleyin ve
sonra 15 dk piirin. Krema için beyaz çikolatay
eritin. Süt ve kahveyi de ekledikten sonra
soumaya brakn. Bir kasede pudra ekeriyle ya
çrpn ve beyaz çikolatal karma ilave edin.
Soumu keki yal katlardan ayrn. Kremay
üzerine dökün ve muzlar boylamasna yerletirin,
rulo yapn. Üzerini pudra ekeri ile süsleyin.
Afiyet Olsun
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t@rimnet
Hüseyin KURT
Ziraat Mühendisi
Tarm Danman

WORD KISAYOLLARI

Windows Kayt Numarasn Bulma
1. Balat menüsünden Çaltr komutunu
çaltrn, Regedit yazn ve Enter tuuna basn.
Registry editörü ekrana gelecektir.
2. Sol taraftaki aaç yapsn kullanarak
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microso
ft\Windows\CurrentVersion anahtarna gelin.
3. Sa taraftaki listede ürün numaranz
göreceksiniz. Artk bu ürün numarasn bir kenara
not alabilir ve bu bilgiyi bir sonraki Windows
kurulumunuzda kullanabilirsiniz.

Ekleme noktasn bir önceki
paragrafn bana götürür.
Ekleme noktasn bir sonraki
ctrl + Aa ok
paragrafn bana götürür.
Ekleme noktasn satr
Home/End
bana/sonuna götürür.
Ekleme
noktasn belgenin
ctrl + home
bana götürür.
Ekleme noktasn belgenin
ctrl + end
sonuna götürür.
Bir önceki ilemi tekrarlar.
F4
Seçili metni normalse koyu,
ctrl + b (ctrl + k)
koyuysa normal duruma getirir.
Seçili metni normalse italik,
ctrl +  (ctrl + t)
italikse normal hale getirir.
seçili metni normalse altçizili,
ctrl + u (ctrl + a)
alt çizili ise normal hale
getirir.
seçili metni normalse üslü,
ctrl + +
üslüyse normal hale getirir.
Seçili metni normalse köklü,
ctrl + =
köklüyse normal hale getirir.
Paragraf ortalar.
ctrl + e (ctrl + r)
Paragraf her iki yana ortalar.
ctrl + j (ctrl + d)
Paragraf sola yaslar.
ctrl + l
paragraf saa yaslar.
ctrl + r (ctrl + g)
ctrl + f
Düzen*Bul komutu çalr.
Düzen*Deitir
komutu çalr.
ctrl + h
Yazdr
diyalog
kutusunu
açar.
ctrl + p
seçili
alann
yaztipi
biçimini
ctrl + boluk
öndeer yaz tipine dönütürür.
Sayfa aras verir.
ctrl + enter
ctrl + shift +boluk Sözcükleri ayrmadan boluk
verir.
Tüm metni seçer.
ctrl + a (ctrl + b)
Belgeyi kaydeder.
shift + F12
mlecin solundaki sözcüü
ctrl + backspace
siler.
mlecin sandaki sözcüü
ctrl + del
siler.
Not: Parantez içindeki komutlar sadece Türkçe Word
için geçerlidir.
ctrl + Yukar ok

Sa Fare Menüsünü Temizlemek
Bir dosyann üzerine sa tklaynca silinen
baz programlarn kalntlarnn silinmesi için;
1. Silmek istediiniz komutu not aln.
2. Registry editörünü çaltrn.
3. CTRL+F tularna basn. Ekrana gelecek
olan diyalog kutusu içerisine not alm olduunuz
komutu yazn ve FIND NEXT dümesine basn.
4. Registry kaytlar aranacak ve komutu
içeren Registry anahtar bulunacaktr. Bu anahtar
silin. Registry editörünü kapatn.

Araç Çubuuna Ad Yazmak
Eer Windows 98 kullanyor ve ekrann
altndaki BALAT menü çubuunda adnz ve
soyadnz görüntülemek istiyorsanz;
1. Bilgisayarm simgesine çift tklayn.
Buradan C: sabit diskinin üzerine çift tklayn ve
C:\Windows\ApplicationData\Microsoft\Internet
Explorer dizinini açn.
2. Bu dizinin içerisinde Quick Launch
adnda bir dizin göreceksiniz, bu dizinin adn
kendi adnzla deitirin ve klasörü kapatn.
3. Araç çubuunda küçük simgelerin
olduu bölüme gelin, burada bo bir alana fare
imlecini getirin ve sa fare dümesine basn.
5. Açlacak olan menüden BALII
GÖSTER komutunu çaltrn.
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

BLNÇL ENERJ TÜKETM ÇN
Araçlarn Kullanmnda
 Bir aracn enerji kullanm saatte harcad
enerji miktarna ve kullanm süresine baldr.
Bununla birlikte araçlarn enerji ihtiyaçlar,
bilinçsizce kullanmla da artar.
 Kullanlmad zamanlarda elektrikli araçlar
kapatmaya özen gösterilmelidir.
 Elle çaltrlarak kullanlan bir araç, i
kolaylatrma açsndan elektrikli araçtan çok
farkl deilse, onun kullanm tercih
edilmelidir.
 Radyo ve televizyon dinlenmedii veya
seyredilmedii zaman kapatlmaldr.
 Buzdolab, frn veya radyatör gibi stc
araçlarn yanna veya güneli bir köeye
yerletirilmemelidir.
 Buzdolabndan gerekli yiyecekler, dolap tekrar
tekrar açlp alnacak yerde bir defa açlp
hepsi birden alnmaldr.
 Buzdolabnda saklanmas gerekli olmayan
yiyecekler dolaba kesinlikle konulmamal,
buzluktaki buz 5-10 mm kalnlnda olunca
çözdürülmelidir.
 Buzdolabna scak yemek konmamaldr.
 Ütüler zorunlu olandan fazla kullanlmamal,
ütülemeye ara verildiinde fii çekilmelidir.
 Kurutucu
yerine
güne
enerjisinden
yararlanlmaldr.
 Çamar ve bulak makinelerine kireç
çözücüler kullanlmaldr. Çünkü 1 mm
kalnlndaki kireç %10 daha fazla enerji
sarfiyat demektir.

¾

¾

¾
¾

¾








Yemek Piirirken
¾ Yiyecek hazrlama ve piirme faaliyetlerinde
doru tipte piirme araçlarnn kullanm ile
de enerjiden tasarruf salanr.
¾ Her eyden önce yemekler mümkün olan en
az suyla piirilmeli ve tencerenin kapa sk
bir ekilde kapal tutulmal, yemek
kaynamaya baladktan sonra ocak iyice
kslmaldr. Çünkü kaynama baladktan
sonra verilen yüksek s daha çok suyun




buharlamasndan, dolaysyla da enerjinin
boa harcanmasndan baka hiç bir ie
yaramaz. Ayrca kaplarn sadece tabanna s
verecek ekilde alev ayarlamas yaplmaldr.
Kabn kenarlarndan alev tamamaldr.
Düdüklü tencere olarak adlandrlan basnçl
tencereler, özellikle uzun süre pimesi
gereken yiyeceklerin piirilmesinde yakt
tasarrufu salad için tercih edilmelidir.
Basnçl tencerelerin kullanlmad piirme
ilemlerinde ise piirmenin daha kolay ve
ksa sürede olmas için kenarlar kvrmsz,
taban düz, yan yüzleri dik ve tabanla
birletii yerde hafif yuvarlak olan kaplar
kullanlmaldr.
Ocaklarn verimli yanmalarn salamak için
daima temiz tutulmaldr.
Yiyecekler pierken frn kapan sk sk
açmak her seferinde souk havann frn içine
girmesine, dolaysyla da enerji kaybna
neden olmaktadr. Bu nedenle kapak
gereinden fazla açlmamaldr.
Bir çok yiyecek için piirilirken frnn
önceden stlmasna gerek yoktur.
Konut Aydnlatmasnda
Kullanlmayan alanlar aydnlatlmamaldr.
Çok sayda ufak ampul yerine büyük bir ampul
kullanlmaldr.
Çalrken masa lambas kullanlmaldr.
Ampullerin üzerine  az geçiren abajurlar
kullanlmamaldr.
Genel klandrma yerine ksmi klandrma
tercih edilmelidir.
Duvarlar açk renklere boyanarak daha çok k
yansmas salanmaldr.
Merdiven aydnlatlmasnda küçük ampullerin
kullanlmasna özen gösterilmelidir.
Evimizde enerji kaybna engel olmak için
halojen ve normal ampuller yerine flüoresan
lambalar kullanlmaldr.

Yararlanlan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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-Napyosun?
-Telefonla konuuyorum..
-Aaa sizin telefon konuuyo mu?..
Basamakta durmayn otomatik kap çarpar,
böler, karekökünü alr.
Saç malanmaz, taranr...
Seven unutmaz, eight unutur...
Japon srayla uçaktan atlam. Japonlar
ölmü, sra ise krlm!..
4 kiilik bi masa alcaktm vazgeçtim,
kiiliksiz bi masa aldm!
Hadi oyun oynayalm. Vazgeçtim, oymadan
oynayalm!
Bir adamn ayaklar tutulmu, sonra da
kulaklar kiralanm!..
yi ki talya'da domamz!.. Neden? Çünkü
talyanca bilmiyoruz!..
Abi sizin araba ne mal? Alman mal!
Bizimkide klimal!!!
Adamn biri topalm, kars da oynam...
Geçen gün arkadalarla frnda patates
yiyorduk, frn scak geldi, bahçeye çktk?
Soru: Yangn dolabn açarsan ne olur?
Cevap:Yang kzar...
Adamn biri yarn ölücem demi. Yarmlar
ölmü..
Adamn biri elli lira bulmu ama ayakl lira
bulamam!!!!
Abü, duydun mu, 50 kiiyi taramlar.
Yapma ya, nerde? Marketin karsndaki
berberde.
"yi günler, Asl'yla görüebilir miyim?"
"Asl evde yok! Fotokopisi var!"
Dört yüz yetmi, üç yüz yetmemi.
Köfteyle möfte arasnda ne fark vardr?
cevap: Biri kymadan yaplr, dieri
mymadan.
Yarasa yararl bir hayvandr. Yararl bir
hayvan olmasayd yaramasa derlerdi...
Geçen gün kamyonu sürdüm, Leonardo da
Vinci.
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Handsfree özellikli cep telefonu
PARAÜT
Adamn biri paraüt almak için bir dükkana
girer ve satcyla konumaya balar:
- Efendim, paraüt açlmazsa ne olacak?
- Olur mu beyefendi yedei var onu açarsnz.
- Peki ya o da açlmazsa?
- Ürünlerimiz garantilidir, getirin deitiririz...

YAVALA
Temel yeni ald arabasyla otobana çkm,
arabasn deniyor. Yol boyunca tabelalar görüyor.
"YAVALA 50 km" Hzn 50 km/s'ye düürüyor.
"YAVALA 40 km" Hzn 40 km/s'ye düürüyor.
"YAVALA 30 km" Hzn 30 km/s'ye düürüyor.
"YAVALA 20 km" Hzn 20 km/s'ye düürüyor.
"YAVALA 10 km" Hzn 10 km/s'ye düürüyor.
Ardndan bir tabela daha:
"YAVALA'ya HO GELDNZ"
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Personel Hareketleri
Ali TRA
Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad

Ünvan

Halis ARICI
H. Murat BA
Aysel UÇAK
Serap SAMSUN
Mehmet Ferit CAN
Halit YILMAZ
Ömer ÜSTÜNEL
smail KIRMACI
Serdar KARAOLU
brahim lhan

l Müdür Yardmcs
ube Müdürü
Zir. Mühendisi
Zir. Mühendisi
Vet. Hek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Memur
Güv. Kor. Memuru

Eski Görev Yeri

Yeni Görev Yeri

Tunceli Tarm l Müdürlüü
Hakkari Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Idr Tarm l Müdürlüü
Çaramba lçe Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Trabzon Su Ür. Arat. Enst. Müd.

Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Sinop Tarm l Müdürlüü
19 Mays lçe Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ar Tarm l Müdürlüü
Gümühane Tarm l Müdürlüü
Tunceli Tarm l Müdürlüü
Samsun Tarm l Müdürlüü

Emekliler
Ad Soyad
Aysel BAYRAK
Berati DÖNMEZ
Mümin AKYÜZ
Meral KILINÇ
Cengiz BAYDAR

Ünvan

Ad Soyad

Tekniker
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Teknisyen
ef

Ünvan

Nee AHN
Mustafa DALGIÇ
Mümin BCE
Salih KARAEVL

Memur
Hizmetli
Hizmetli
Bekçi

Atanan arkadalarmza yeni
görevlerinde baarlar dileriz.

Emekli olan arkadalarmza yeni
yaamlarnda mutluluklar dileriz.

Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

Samsun Tarm l Müdürlüü Elemanlar

ZEKAMETRE CEVAPLARI
Katil A’dr. (4. ve 6. önermeler doru, dierleri yanltr.)

Yandaki ekilde görüldüü gibi önce büyük karenin sa kenarndan yukar kesilir.
Sonra üst kenarndan kesilir. Daha sonra uzun parçalar üst üste konularak kesim
tamamlanr.

Düünmeden örenmek faydasz,
örenmeden düünmek tehlikelidir.
Sadelik, iyilik ve doruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
39
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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
Katil Kim!?

 A, B ve C cinayet zanlsdr. Yaplan
aratrmada cinayet esnasnda katilin alkollü
olduu anlalmtr. çlerinden birinin katil
olduu bu üç zanl, sorgulamalar srasnda
aadaki ikier önermeyi yapmtr:
A:
1.O gece alkollü deildim
2.Ben katil deilim
B:
3.O gece alkollüydüm
4.Fakat katil deilim
C:
5.O gece alkollü deildim
6.Katil, alkol kullanan birisidir.

8

1
2
3
4
5
6

Polisler daha sonra u sonuçlara ulatlar:
Yukardaki önermelerden sadece ikisi dorudur.
Zanllardan ikisi o gece alkollüdür. Katil Kim!?

7
8

Kareden Karelere

 Sadece 4 adet düz makas kesimleri yaparak
ekildeki kareyi 6 adet kareye ayrnz.
(Karelerin büyüklükleri farkl olabilir.)

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.

Zekametrenin cevaplar 39. sayfadadr.

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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Aaca Çkmak stiyorsanz
Yldzlara Çkmaya Niyet Ediniz.
40

