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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
Yaz aylarna eritiimiz ve bir çok üründe hasad yaadmz günlerdeyiz. Yaplan tüm
emeklerin karlnn alnaca bir dönemdir hasat. Bu dönemde bir önceki yldan yapm
olduumuz uygulamalarn ne derece doru olup olmadn görmekteyiz. Sonuçta nerede hata
yapld veya nerede baarl bir uygulama yapld bu dönemde kendini göstermektedir. Bizler de
Tarm l Müdürlüü olarak sizlerin yannda ve sizlerle birlikte tarmmzn gelimesine ve her geçen
gün yeni ürünlerle tanmanz için çalmaktayz. Dolaysyla elde edilen baar düzeyinden de o
oranda sevinmekteyiz.
Hayatn her alannda olduu gibi tarmda da baarnn temeli danmak ve aratrmak bata
olmak üzere, yaplan ilerin muhasebesini yapmak ve deerlendirmekten geçmektedir. Bu nedenle
çiftçilerimizin sorunlarn saptamalar ve en yakn tarm kuruluuna ba vurarak çözümünü
aramalar gerekmektedir. Aksi halde harcanan tüm emekler ve masraflar boa gidecektir. Buna bal
olarak da çiftçilerimiz ve ülkemiz kaybedecektir. Çiftçilerimizi, sorunlarnn çözümü veya yeni
tarmsal uygulamalar izleme ve örenmesi için Tarm l ve lçe Müdürlüklerimize beklemekteyiz.
Kurumumuzda balattmz Benim Köylerim Tarmsal Kalknma Projesi kapsamnda bulunan
köylerimizde oturan çiftçilerimizin danmanlar ile irtibata geçmeleri ve köylerinde yaplabilecek
tarmsal uygulamalar konusunda danmanlar ile birlikte hareket etmeleri gerekmektedir.
Yine Samsun Tarm l Müdürlüümüz için önemli bir gelime olan www.samsuntarim.gov.tr
adresinden yaymlanmakta olan web sitemizdir. Çada gelimeleri yanstacak ve tarmsal
konulardaki soru ve sorunlara yant verecek ekilde düzenlenen sitemiz Müdürlüümüz
faaliyetlerinin güncel bir ekilde sizlere aktarlmasn salayacaktr. Ayrca çeitli konularda
ulaabileceiniz bilgi ve duyurular da bu sitede yar alacaktr. Samsun Tarm l Müdürlüünce
tarmnda ortaya konulan bu çalmalarn Samsun tarmnda da bir ivme art salayaca
kukusuzdur. Meydana gelecek olan bu ivme artnn Samsun ve ülke ekonomisine de getirisi
olacaktr. Bu duygu ve düüncelerin hedefe ulamas temennisi ile sayglar sunarm.
Ürününüz bol ve bereketli olmas dileiyle...

Sadullah KRENC
Tarm l Müdürü
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PROJENN LKELER
Proje temel olarak balangçta ilimiz merkez
ilçeye bal köylerin tarmsal potansiyelinin her
türlü tarmsal parametrenin göz önüne alnarak
ortaya konulmas ve bu potansiyelin ortaya
çkarlmasna yönelik atölye türü araylar
içermektedir. Buna bal olarak köylerin tarmsal
yapsna uygun uygulanabilir nitelikteki projelerin
ortaya konulmas, kaynak temin edilmesi yönünde
seçeneklerin sunulmas ve sonuç olarak projelerin
uygulanmas ve yerinde izlenmesi prensiplerine
dayanmaktadr.

SAMSUN’DA TARIMSAL ATILIM :
BENM KÖYLERM TARIMSAL
KALKINMA PROJES
Yener GÜNAY
ÇEY ube Müdürü
Samsun Tarm l Müdürlüü

Samsun’da var olan tarmsal potansiyeli
kullanmak ve tarmsal geliime ivme kazandrmak
amacyla l Müdürlüümüzce bir dizi yeni çalma
planlanm ve yürürlüe konulmutur.
Bu projeler içerisinde en özgün yeri olan
çalma üphesiz ki Benim Köylerim Tarmsal
Kalknma Projesidir. Bu proje ile l Merkezine
bal tüm köylere l Müdürlüümüzde görevli
olan Ziraat Mühendisi ve Ziraat Teknisyenleri
görevlendirilerek çalma balatlmtr. Sonraki
süreçte de ilçelerde benzeri çalma yürütülmeye
balanacaktr.

YAPILACAK LER
Proje çalmasnn 2004 yl içerisinde altyap
çalmas tamamlanarak köylerin tarmsal yaplar
ortaya konulacaktr. Bu yapya bal olarak
sorumlu olunan köylerde tarmsal kalknmay
balatabilmek için gerekli olan çalmalar
saptanarak
bunlarn
projelendirilmesi
salanacaktr.
Çalmalar uygulamal olabilecei gibi
köylerin eitim ve bilinç düzeyinin gelitirilmesi
yönündeki çalmalar da içerebilecektir. Tüm
çalmalar boyunca köy muhtar ile iletiime
geçilerek projenin salkl yürümesi amacyla
gerekenler yaplacaktr. Bu balamda yaplacak
olan çalmalarda çiftçi eitim ve yaym ilkeleri
göz önüne alnacaktr.
Proje
kaynaklarnn
temininde
farkl
kaynaklarn arayna gidilerek çözüm yolu
üretilmeye çallacaktr. Ayrca bu köylerde
Samsun Tarm l Müdürlüünce yürütülen tüm
uygulama ve projeler ilgili teknik eleman
tarafndan izlenerek bilgi edinilecektir.

PROJE YÜRÜTÜCÜLER
ÇEY ve Bitki Koruma ubesi Personeli
PROJENN YÜRÜTÜLECE YILLAR
Mays 2004-Aralk 2007
PROJENN YÜRÜTÜLECE YERLER
Samsun li Merkez Köyleri
PROJENN AMACI
Ülkemizde yaklak 4.5 milyon çiftçi ailesi
bulunmakta
ve
geçimlerini
bu
yolla
salamaktadrlar.Etkili bir örgütlenme yapsna
sahip
olmamalar
sonucunda
pazarlama
olanaklarnn yetersizliine bal olarak gelir
düzeyinin düüklüü ve alt yap hizmetlerinin
yetersizlii temel sorunlarn oluturmaktadr. Bu
nedenle ülkemizde yaplacak olan tarmsal
faaliyetlerin temelinde, çiftçilerin örgütlenmesine
bal olarak pazarda kabul görecek kalite ve
miktarda ürün üretmesini salamaktr.
Bu amaca yönelik olarak eitim ve yaym
faaliyetlerinin etkili düzeyde yaplmas ile birlikte
uygulamada çiftçinin yannda bulunmak önemli bir
yer tutmaktadr. Bu çalmann hedefi üretim
fikrinin olumas, gelimesi ve uygulamas
aamasnda Tarm l Müdürlüü ile ilimiz
çiftçilerini bir araya getirmek, çiftçilerimizin
tarmsal bilgi ve bilinç düzeylerini artrmak, ürün
çeitliliinin artrlmas bata olmak üzere üretim
sürecini birlikte planlamak ve yürütmektir.
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PROJEDE GÖREV BÖLÜMÜ
Proje çalmas ÇEY ve Bitki Koruma ube
Müdürlükleri teknik elemanlarnca yürütülecektir.
Projenin yürütücüleri ÇEY ube Müdürlüü
bakanlnda çalma yapacaklardr. Çalma
esnasnda
gerektiinde
sorumluluk
köy
sorumlusunda olmas kaydyla dier teknik
elemanlarla ibirlii eklinde birlikte çalma
yaplacaktr.
Merkez Köyler kendi arasnda bir bütünlük
oluturan ve bir arada bulunan köyler eklinde
düzenlenerek, teknik elemanlar arasnda datm
yaplmtr.
ÇALIMA TAKVM
Çalma 3 yllk bir zaman dilimi içerisinde
yürütülecek olup 2005 yl bandan itibaren
uygulamal saha çalmalarn içermektedir. Bu
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nedenle proje yürütücüleri yapacaklar çalmalar
ve altyapsn oluturmak amacyla sorumlusu
olduklar köyler hakknda eitim ve yaym
tekniklerini
kullanarak
bir
veri
taban
oluturacaktr. Bu veri tabanna dayal olarak
köyün gereksinimi olan konularda eitim ve
yaym çalmalarna balanacaktr.

SN
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Ad Soyad

Sorumlu Olduu Köy/Beldeler

Hidayet ALTUNDAL

Çamlyaz, Kabadüz, Erikli

Ali TUNCA
11

Zülfer GÜNER

Kurugökçe, Kayagüney, Özören,
Yeiltepe

12

Hasan BAARAN

Hac smail, Gaziköy, irinköy,

Özdemir KIZILTA

Hasköy, Alibeyli, Muratl,
Sarbyk

RAPOR DÖNEMLER
Proje 2007 ylnda toptan deerlendirilerek
sonuçlanmasna veya devamna karar verilecektir.
Bu amaç için proje yürütülmeye baland Mays
2004 ay bandan itibaren rapor dönemleri
içermektedir.
Her alt ay sonunda izleyen ilk mesai gününde
yaplan çalmalar hakknda ÇEY ube
Müdürlüü bakanlndaki toplantda yaplan
çalmalar hakknda kapsaml ve yazl rapor
verilecektir. Bu raporlar ÇEY ube Müdürlüünce
deerlendirilip birletirilerek izleyen haftann ilk
mesai günü l Müdürlüüne sunulacaktr. Ayrca
her yl sonunda hazrlanan ve yllk
deerlendirmeleri içeren rapor, yln ikinci
haftasnn ilk mesai günü ÇEY ube Müdürlüüne
sunulacaktr. Bu raporlar birletirilerek ÇEY ube
Müdürü tarafndan ikinci ayn ilk mesai günü l
Müdürlüüne sunulacaktr.
l Müdürlüünce yaplan deerlendirmeler
sonucunda ise gerektiinde yaplan çalmalar
revize edilebilecektir.

13

Ergin KAHVEC

Düzören, Tekkiraz, Çardakgeri,

Erdem BA

Üçpnar

14

Hasan ÇEB

Akgöl, Aaavdan, Yukaravdan

Nihal CANITAZ
15

Cengiz ÖZDEMR

16

Zati DEMR

Kamal, Sarta, Köseli, Sarayköy

Ali TARIM
Çatmaoluk, Kulacada, Saryusuf

lhan ÖZTÜRK
17

Feyza ERZENOLU

Gödekli, Yeilpnar, Hac Naipli

Sezai ATLA
18

19

Sevinç SAYGILI

Yeniköy, Gültepe, Kozlu,

Fatma SÖZEN

Dereler, Düvecik, stasyon

Binnaz TIKNAZOLU

Elmaçukuru, Aslandam, enyurt

Selma AYÇÇEK
20

21

Sinan DARI

Demircisu, Kaleboaz, Tuzakl,

Muharrem YÜKSEL

Hilaltepe

Mehmet Ali YETGN

Demirci, Çorak, Kzlolak

Yüksel BA
22

Ender PEKEN

Kesili, Sark, Ahulu

Perihan AKYÜZ
Ad Soyad
SN
01 Filiz UZUN

02

Sorumlu Olduu Köy/Beldeler

23

Kasm ENER

Fndcak

Salih ALBAYRAK

Baalan, Düzardç, mamlar

clal ÖZTOPAL

24

Fatma TAN

25
Akalan, Güney, Meyval
26
Çatkaya, Gürgenda, Çandr

Necmi ZENGN
05

27

Adnan ÖZBULUT

Canik (Hasköy, Toptepe),

Hatice CANDAN

Teknepnar, Devgeri,

28

Gürgenyata
06

adan AKKOYUNLU

Çobanözü, Çobanl, Balaç,

Sema SAYLAM

Yayla, Uluçayr, Gecehan,

lhan YILMAZ

Çalayan

Yaar BUDAK

Gölalan, Avluca, Kayayla,

Recep YAPINCAK

Gökçepnar

Necdet ERYILMAZ

Uzgur, Kuçulu, Kavack,

Meftun KAÇAR

Tepecik, Ataköy

Mustafa ALTINDEER

Aksu, Yukar Aksu, Karaoyumca,

Ömer SAYIN

Alanl

ncesu, Çakrlar, Karakavuk,

Haydar ÜNSAL

Kurupelit (Büyükoyumca-Körfez)

07

Burhan HEKMOLU

Yeilkent (Derecik, Kran,

08

Mustafa KESKN

Çanakç, Bilmece, Çelikalan

Herhangi bir sorumlunun atama, görev
deiiklii vs nedenlerle ayrlmas durumunda
ubede bulunan dier teknik elemanlara görev
verilecektir. Bu gibi durumlarda ilgili personel
hazrlad tüm bilgi ve belgeleri iliiini
kesmeden en az bir ay önce, idarece belirlenen
kiiye tutanakla devredecektir.

Toybelen)

Necati SAYDAM
09

Abdulkadir KULEYN

Beypnar

Rza DOAN
04

Atakum (Büyükkolpnar),
Küçükkolpnar

Selahattin YARAR
03

Filiz SALAM

Toygar, Kestanepnar, Çamalan,

Dr. Asuman SEZER

Taflan (Cami, Yal, Merkez),

lginay ÖZTÜRK

Çatalçam (Güzelyurt, Yeilyurt)
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ortama çekmek oldukça zordur. Öncelikle
çalanlarn
TKY
sonucu
problemlerinin
çözülecei ve i memnuniyetlerinin artaca
konusunda yava, yava ikna edilmeleri
gerekmektedir.
nsanlarn
deiime
direnci;deiimin
büyüklüü
ve
mekanik
zorlamalara bal olarak doru orantl artacaktr.
Bunun için yöneticilerin ie önce kendilerini
deitirerek balamalar gerekmektedir.

TOPLAM KALTE YÖNETM
Osman AHN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Tokat Tarm l Müdürlüü
Gelien dünyamzn rekabetçi ve deiimci
ortamnda kurulular ayakta kalabilmek yada bu
yarta saf d kalmak durumundadr. una
dikkatimizi vermeliyiz ki, günümüz i hayatnda
deiim bir tercih deil, var veya yok olmak
snrnda var olmay seçmenin getirdii bir
zarurettir. Deiim süreci içinde kuruluun
karll veya yapt iin en iyisi olmas ancak bu
mal veya hizmetin sunulduu müteri denilen
kiilerin deerlendirmesine bal olmaktadr.
Özellikle son yllarda gelimi ülkelerde ve azda
olsa ülkemizde de Toplam Kalite Yönetimi
kavram deerli irketler oluturabilmek için sk,
sk gündeme gelmektedir.

TKY’nin Temel Özellikleri
1. Toplam kalite yönetimi bir takm oyunudur.
2. nsana sayg esastr.
3. letme politikasna kalite kavram yön
vermelidir.
4. Müterinin tam ve sürekli tatmini ilk hedeftir.
5. Herkes iini zamannda,her defasnda tam ve
doru olarak yapmaldr.
6. Bir ii en iyi bilen yönetici deil,o ii yapandr.
7. Sürekli iyileme anlay esas olmaldr.
8. Yöneticiler dahil bütün çalanlarn katlaca
sürekli bir eitim program uygulanmaldr.
9. Grup çalmas benimsenmeli ve her kademede
uygulanmaldr.
10. Ben deil biz anlay tüm çalanlar
tarafndan benimsenmelidir.
11. Her kademede katlmc yönetim olmaldr.
TKY’nin Öeleri
1. Üst Yönetimin Liderlii
Toplam kalite yönetimine geçi süreci
içinde liderlik kavramnn ayr bir önemi vardr.
Çünkü lider bu süreç içerisinde etkisi olan
öelerin her biri üzerinde önemli bir rol
oynamakta ve organizasyonda herkesten fazla
güce sahiptir. Üst yönetimin temel görevi de
liderlik etmektir; yani yol göstermek, eitmek,
koordine etmek ve yardmc olmaktr. Ayrca
kurumda “örenen bir örgüt” oluturmakta liderin
görevleri arasndadr. Bu günkü deiim süreçleri
içerisinde insanlar arkadan iten yöneticilere deil,
kurumda ba çeken liderlere ihtiyaç vardr. Esas
anlamda yöneticilik deiim tamamlanp geliim
balad zaman gereklidir.

nsanolunun, ben bu deiim sonunda ne
olurum ve ne alrm? Sorularna kzmadan cevap
verilmelidir, derken; Toplam Kalite Yönetimine
geçi süreci içerisinde bir çok direncin
olabileceini de ortaya koymaktadr. Zaten
iletmede uzun dönemde;kurum kültürünü
oluturmak ve bunu Toplam Kalite Felsefesi ile
uyumlu hale getirmek, kurumda hem informal
(yetki devri, kiisel geliim eitimi) hem de
formal (seminerler, teknik kurallar) deiimleri
gerekli klacaktr. TKY felsefesine göre hem
çalann, hem de sizden hizmet alann
memnuniyetini ön plana çkarma asl hedeftir.
Toplam kalite yönetimi sonuçta hizmetten
memnun olmayana hesap verilebilirlii taahhüt
etmeyi, yani kamu yönetiminde effafl ve
herkesin katlmn ortaya koymaktadr.
TKY’ne geçi sürecinde baz dirençlerin
olmas da kaçnlmazdr. Deiime direncin
ortadan kaldrlmas uzun bir sürece dayanr.
Kurumda çalanlar zihinsel ve fiziksel olarak
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Liderlikle lgili özellikler
-Lider, uydu gözetlemesi yaparcasna
yerdeki karncay görebilecek nitelikte kurumu
izlemelidir.
-Liderin soyut düünebilme yetenei
olmaldr. Geçmite yaamad ancak gelecekte
yaayabilecei tüm olaylar ayrntlar ile
beyninde önceden yaayabilmelidir.
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-Çalann
yeteneine
güvendiini
belirtmeli, ”bunu yapabileceini biliyorum”
sözünü duymann çalana destek anlamna
geldiini unutmamaldr
-Unutulmamas gereken bir hususta güven
duygusunun bulac olduu ve üstten alta doru
kademe, kademe dalddr.
-Stresten kurtulabilmek, daha stratejik
meselelerle uraabilmek için yetki datlmaldr.
Unutulmamal ki; yönetim; ”çalanlarnn
yaamnn verimli, etkili, anlaml, doyumlu olmas
için ne yapabilirim?” bilinci içerisinde davrand
zaman, çalan da bu tutumu iyerim için elimden
gelenin en iyisini nasl yapabilirim, tutumuyla
cevaplandracaktr.

-Lider idealist olmal yaptklar ve
yapacaklar kendisi için deil insanlk, toplum ve
temsil ettii kurum için olmaldr.
-Güçlü bir iradeye ve bunu tayacak bedene
sahip olmaldr.
-Geçmiten izler olsa da, taklitçi
olmamaldr.
-Sevgi ve coku dolu, vizyon sahibi, iyi bir
iletiimci ve güven verici olmaldr.
-Kendisi sürekli örendii gibi örenmeyi
de tevik edici olmaldr.
-Kendisine ihtiyaç duyulmayacak bir sistem
kurmaldr.
-Bireylerin ve takmlarn yeteneklerini
gelitirmek için,onlara “nasl gidiyor”, “neler
öreniyorsun”, “hedeflerin nelerdir”, “sana nasl
yardmc olabilirim” sorularn sormaya almal,
kendisini firmaya yön veren bir düünsel otorite
olmaktan çok, çalanlar ile omuz omuza vermi
bir hizmetçi olarak görmeye balamaldr.
Klasik Yönetici
Yönetir
Otoritesini kullanr
Korkuyla anlr
Ben der
Kaçlr
Kimin hatal olduuna
bakar
Suçlar
Sayg bekler
Baarnn tek sahibidir
Danmaya ihtiyac yoktur

2. Müteri Odakllk
Toplam kalite yönetiminin ortaya çkmasna
neden olan önemli öelerden biriside müteri
odaklln salanmasdr. maj, müteriyi
kalitenin son yargc olarak tanmlamaktadr.
Zaten TKY iki tür müteriden söz eder. lki,
iletmenin sunduu ürün ve hizmetlerden
yararlanan kii ve kurulular yani ”d
müteriler”,ikincisi;söz
konusu
mal
ve
hizmetlerin üretilmesinde dorudan ve dolayl
olarak katk salayan tüm iletme çalanlar yani
”iç müteriler”dir. TKY’ de amaç iç müterilerin
tatmini için, bireyler, gruplar ve bölümler arasnda
bir diyalog ortamnn salanmasdr. Bu ekilde
herkes olaylara birbirlerinin bak açsndan
bakabilmeyi örenmi olur.

Lider
Yönlendirir
Duygularn kullanr
Sevgiyle anlr
Biz der
Gidilir
Neyin hatal
yapldna bakar
Problemi bulur
Sayg kazanr
Baary paylar
Danr

Yetkilendirme
letmede birçok yönetici dertsiz ban
derde
sokarak
iletmenin
hamallna
soyunmaktadr. Halbuki iletme yönetimi ne kadar
yetenekli olursa olsun ii bitirecek elemandr.
Yönetici elemanlarn en iyi ekilde çaltrmann
en doru ekilde görevlendirmenin,ondan en iyi
verimi almann yollarn bulmaldr.
Yöneticinin Görevi
-Elemann önüne engel koymak deil,
engelleri kaldrarak yeni fikirlere frsat vermek
olmaldr.
-Çalanlarn ayaklar üzerinde durmalarna
frsat vermelidir.
-Eleman hata yaptnda bunu eletirmek
yerine önce yapt dorulardan dolay övmeli,
takdir etmeli sonra hatasn düzeltmek için uygun
sözlerle yaklamaldr.

Kurumlar artk yaptn satan konumundan
çkp satlabiliri üretmeye yönlenmektedirler.
Bugün artk daha iyi olan deil, daha farkl olan
kazanmaktadr. Tüm dünyada insanlar tek patron
olan müterisine daha fazla zaman ayrmal ve
onlar için bir deer oluturmaya çalmaldr.
3. Çalanlarn Eitimi ve Motivasyonu
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gücünü de satn alabilirsiniz ama insanlarn
gönüllerini asla satn alamazsnz.
Yöneticiler
imkanlar
dorultusunda;
çallan ortamn motive edici olmasn salamal,
motivasyonu yüksek çalanlar ie almal onlar
eitmeli ve çalanlar ödüllendirmeli, çalanlar
aras adalet mutlaka salanmal, onlara dostça
davranmal, ihtiyaç ve endielerine kar saygl
ve nazik olmal, alnan karar ve deiiklikler
çalanlara dorudan etki ediyorsa ilk önce onlarn
fikri alnmal, kalb deil kalbi esas almal,
kiiyle deil iiyle uraan olmal, çalanlarn
kendisine kar açk, dürüst, içten olmalarn
tevik etmeli, peki demekten korkmamal, öretici
ve öretmen deil bilgiyi paylaan olmal, hatay
düzelten, baary takdir eden olmaldr. Ayrca,
çalanlarn herkesin önünde disipline etmemeli
ve eletirmemeli, adam kayrmamal, zor
dönemlerde topu üst yönetime atp kötü
görünmelerine sebep olmamal, sürekli tenkit
edici olmamal, çalan kendisine meydan
okumak, kar gelmek, aksini ispatlamak
durumunda brakmamal, konuurken çalanlarla
göz temas kurmaya çalmal, çalann onurunu
herkes önünde krmsa yine herkesin önünde
ondan özür dilemelidir. Zira onuru inkar edilen
insann umudu inkar edilir. Umudunu kaybeden
insan gücünü kaybeder. Gücünü kaybeden insan
aciz, kzgn ve dümandr.

nsanlarn gönüllerini kprdatmadan bir
yere varmak mümkün deildir. Önce insanlarn
kendilerinde
farkndalk
salayp,
kendi
vizyonlarn oluturup sonra bu vizyonu irket
vizyonu ile birletirebilirseniz baarl olursunuz.
Yani kurumda çalanlarn eitimi büyük önem
tamakta olup, yöneticiler kendileri de
örenirken, yannda çalanlarn da gelimelerine
büyük önem vermelidir.
Kurumda baar için yönetici ve çalanlarn
el ele ve gönül gönüle örenmeye yönelmesi
gerekmektedir. Herkesin paylat bir ey var ki
kaliteli kararlar ancak kaliteli takmlarn eseri
olabiliyor. Kaliteli takmlar oluturmak ise kaliteli
eitimler ile mümkün olabilmektedir. Bu gün
Japonya’da Kaizen denilen felsefe; sürekli
örenen gelien insan, sürekli örenen gelien
irket, sürekli örenen gelien ulus ilkesine
dayanmaktadr.

4. Takm Çalmas
Bir yöneticinin düebilecei en büyük tuzak
altndaki organizasyonu dinlememesi veya
dinleyememesidir. Dinlemediiniz zaman irket,
yönetici ne kadar iyiyse o kadar iyi olabilir. Oysa
irket kendisini oluturan parçalarn toplamndan
daha güçlü olmak zorundadr. Takm, ileri ve
nitelikleri farkl insanlarn, yap-boz parçalar gibi
uyum içerisinde bir araya gelerek sonuç ürettikleri
gruptur. Kurumda kaliteye ulamak;ürünün
yapmndan sunumuna kadar her hangi bir
bölümde
çalan
herkesin
sorumluluunu
gerektirmektedir. Takm oyununu iyi oynayabilen
kurumlarda ilerin kötüye gittii durumlarda
irketin çalannda en az yöneticisi kadar bu
olumsuzluktaki
payn
sorgulayabilmelidir.
Konumak yerine dinleyebilmek, tenkit yerine
baary alklayabilmek, Ben yerine Biz
kelimesini daha çok kullanmak takm oyununun
püf noktalarndandr. Baarl bir takmda,
çalanlar birbirine güvenir ve duygular açkça
ifade edilir, çalmalar kendi haline braklmaz
çözümlenir, çalanlar birbirini destekler, bilgi
serbestçe paylalr ve hedefler takmda ortaktr.

Motivasyon hem kii hem de irket
performansnda çok önemli bir rol oynamaktadr.
Çallan i ve yönetici kiileri motive edemezse
zaman içinde bir çok problem ortaya çkmaktadr.
Psikologlar korkunun performans artrmak için
uygun bir yol olmadn bu ekilde davranlarn
çalanlar yaratc gücünden alkoyaca fikrinde
birlemektedir. Ksaca;korku ile kalitenin bir
arada yer almas mümkün olmad gibi, insanlar
korktuunu sevmez ama sevdiklerinden korkarlar.
O halde kiilerin belli bir ihtiyac veya amac
karlamak üzere içten gelen bir evk ile arzulu ve
istekli davranmalar olan motivasyonun artrlmas
yöneticilerin asli görevi olmaldr. nsanlar
sadece maddi bir varlk olarak görmeyip onlarn
arzu ve isteklerini, fikir ve duygularn ve bunlara
etki eden irket içi ve irket d faktörleri göz
önünde bulundurmaldr. Çünkü en iyi fabrikalar
ksa zamanda kurabilir, en karmak, en yeni
makineleri kolayca satn alabilirsiniz, insanlarn i
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4. Sürekli Gelitirme Ve yiletirme
kalite
yönetiminde
kurum
Toplam
faktörünün oluturulmasnda zihinlerde yaplacak
deiikliklere ilaveten i süreçlerinde de sürekli
bir gelitirme ve iyiletirmeye ihtiyaç vardr.
Çünkü iler yaplrken kullanlan ortam ve sistem
iin sonucunu etkileyen önemli unsurlardr.
Sürekli iyiletirmenin salanabilmesi için;
-Sürekli iyiletirmenin bir ihtiyaç olduuna
herkes ikna edilmelidir.
-Mevcut kalite düzeyinde bir deiikliin
yaplabilir olduu konusunda kaliteden sorumlu
olanlar ikna edilmelidir.
-En önemli birkaç proje ve en önemli kalite
problem alanlar belirlenmelidir.
-Bilgide sürekli iyileme için organize
olunmal ve iletmedeki problemlere çözümler
önerilmelidir.
-Önerilen
deiikliklerin
etkileri
belirlenmelidir.
-Deiiklikler kurumsallatrlmaldr.
-Yeni kalite düzeyini sürdürmek için
deerlendirme noktalar belirlenmelidir
Geleneksel Organizasyon
Çok kademeli
Emredici karar alma
Rekabetçi
Bana ne yapacam söylensin
Yaplmas gereken bir i var
Yenilie kapal
Deiime kar direnç
Kurallara bal ve yava
leri doru yapmak
Organizasyon odakl
Kabul edilebilir hata oran
Önce teknoloji

Geleneksel Organizasyon Yaps le TKY
Organizasyon - Yapsnn Karlatrlmas
Klasik Yönetim
Muayeneye dayal kalite
Yüksek kalite ile artan
maliyet
Problem çktkça çözüm
gerektiren yönetim
Ödül veya cezaya dayal
yönetim
Hiyerariye dayal
öncelikler
Rekabete dayal liderlik
sistemi
Kalite kontrolün
fonksiyonu olarak kalite
güvencesi
i en iyi bilen o kiiyi
yönetenin olduuna
inanan yönetim anlay

TKY
Önlemeye dayal kalite
Yüksek kalite ile azalan
maliyet
Olas problemleri düünüp
bunlar önleyen yönetim
Onurlu çalmaya ve takdir
edilmesine dayal yönetim
Müteri tatminine dayal
öncelikler
Karlkl güvene dayal
liderlik sistemi
i yapanlarn
sorumluluunda kalite
güvencesi
i yapann ii en iyi
bildiine inanan yönetim
anlay

Sonuç olarak kalite sadece i yaamnda
deil, hayatn her kademesinde ve her annda
insanlarn beynini, davranlarn, cebini, kalbini
yöneten bir olgudur. Kalite bilincinin kökleri
ailede yatar. Daha sonra i yaamnda da kendini
gösterir.
Konfüçyus;”
Dünyaya
güzel
karakterlerini göstermeyi isteyen eskiler, önce
devletlerini bir düzene koymaya çabaladlar.
Devletlerini düzenlemek isteyenler önce evlerine
çeki düzen verme gereini gördüler. evlerini
düzene koymak isteyenler,önce kiiliklerini
terbiyeden geçirmeleri gereini anladlar”
sözleriyle TKY‘nin insan yaamnda vazgeçilmez
bir
felsefe
olduunu
yllar
öncesinden
haykrmyor mu? TKY; müteri ihtiyaç, istek ve
beklentilerinin karlanmas ve i sonuçlarnda
mükemmeliyete ulalabilmesi için, tüm süreçte
kusursuzluun, sfr hata prensibine dayal olarak
sürekli klnmasn ve bu sürekliliin, iletmenin
tüm çevresinin katlmyla gerçekletirilmesini
hedefleyen; yönetsel ve organizasyonel yapda
insan unsurunu sürekli eitim ve grup çalmas
yoluyla ön plana çkaran; sürekli gelime ilkesi ile
iletmenin rekabet gücünü artrmay amaçlayan;
bütün bunlarn da ancak, en üst düzeyde
sorumluluk bilincine sahip bir liderlik anlayyla
gerçekletirilebileceini savunan çada bir
yönetim anlaydr diye tanmlamaktadr. Burada
asl olan TK sözcüündeki toplam kelimesinin
sadece irkette herkes kaliteden sorumludur
anlamnda alglanmamasdr. Bir yönetici;
kurumda toplam kalite felsefesine uygun davran
gösteriyor, darda kurallara uymuyor, eine,
çocuklarna saygl davranmyorsa kurumdaki
davran göstermelikten öteye gitmez.

TKY Organizasyonu
Yatay
Fikir birlii
birlikçi
Daha iyiyi nasl
yapacamz biliriz
Bu benim iim
Yenilikçi
Deiime açklk
Esnek ve hzl
Doru ileri yapmak
Müteri odakl
Sfr hata
önce insan
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üzeri sar, gri, koyu kahverengi ve beyaz kllarla
örtülüdür. Her iki kanatlarda beyaz lekelerin
dizilileri iki ince bant görünümdedir.
Yumurta; oval ekilde ilk brakldnda
parlak, effaf krem renginde olup, zamanla
bulank beyaz ve donuk krem rengine dönüür.
Olgun larva beyaz krem renginde hafif kavisli ve
bacakszdr. Pupa; ovalimsi ekilde, krem
rengindedir.

BAKLAGL TOHUM BÖCEKLER
(Bruchus spp.)
Burhan HEKMOLU Dr. Asuman SEZER
Ziraat Mühendisi
Ziraat Yük. Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Larvalar,
baklagil
daneleri
içinde
beslenerek oyuklar meydana getirir. Tanenin besin
deerini düürdükleri gibi dk ve vücut artklar
ile de kirletirler. Çok döl veren türlerin devaml
üremeleri sonucu delinmi ve içinin büyük ksm
yenilerek besin deerlerini tamamen yitirmi olan
daneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi
kullanlamazlar.
Larvalar, beslenmeleri sonucunda danelerde
kalite, çimlenme gücü, arlk kayplarna neden
olurlar. Zarar görmü, baklagillerin, pazarlama
deeri de düer.

Mercimek tohum böcei (Bruchus lentis)
Ergin; gri renkli ve üzeri beyazms
lekelidir. Yumurta; yuvarlams olup, Larva; sar
krem renkte, ba açk, az parçalar koyu
kahverengindedir.
Ortadou mercimek tohum böcei
(Bruchus ervi)
Ergin uzunca, bask ve silindir eklinde
siyah ve kuruni kllarla kapl ve beyaz tüylerle
örtülüdür. Yumurta; açk sar renkli,oval, bir ucu
hafifçe kabarktr. Larva;tombul kvrk olup
bacakszdr. Pupa; serbest olup pürüzsüz ve
parlaktr.

Tek Döl Veren Türler:
Bezelye tohum böcei (Bruchus pisorum)
Ergin oval veya uzam oval eklinde,
yass, siyah renkli olup, üzeri gri, beyaz renkte
açk kahverengine kadar deien ksa ve sk
kllarla örtülüdür. Kanat üzerinde ortaya yakn
ksmnda beyaz lekeler olumu bir bant vardr.
Yumurta; portakal sars renkte oval
ekilde, bir ucu daha geni ve yuvarlaktr.
Larva; krem renkte olup, ba koyu
kahverengidir. Birinci dönemde bacakldr.
Daneye girdikten sonra bacaklar kaybolur ve son
dönemde renk kirli beyazdr. Pupa açk
kahverengindedir.

Akdeniz mercimek tohum böcei
(Bruchus signaticornis)
Erginde vücut oval, koyu kahverenkli ve
kanatlar beyaz tüylerden olumu bir veya iki bant
ile örtülüdür. Yumurta; portakal sars renginde,
üzeri bal petei görünümündedir.
Larva; yeni olumaya baladnda beyaz
renkli, daha sonra ba ksm kahverengiye
dönümektedir.
Çok Döl Veren Türler
Fasulye tohum böcei (Acanthoscelides
obtectus )
Erginin vücudu uzunca oval, biraz yass,
açk veya koyu kahverenklidir. Üzeri arkaya yatk
sar yeil çok ksa kllarla örtülü olup aralarnda
açk gri tüylerle kapl uzunca lekeler
bulunmaktadr. Vücudun alt taraf krmzms sar
renklidir. Yumurtas uzun ve ovaldir. Bir ucu
sivrice dier ucu yuvarlaktr. lk konduu zaman
saydam parlak beyaz renklidir. Zamanla renk
donuklar, süt beyaz olur.
Yumurtadan ilk çkt zaman larvann
gövdesi silindirimsi uzun olup arkaya doru
gittikçe incelir, uzun kllarla kapldr. Ba
esmerimsi vücut beyaz renktedir. Dane kabuunu
oyarak (tünel) açar ve orada beslenir. Larvann
gövdesi silindirik olup yay gibi kvrklar,
ayaklar kaybolmutur. Pupas dane kabuunun

Bakla tohum böcei (Bruchus rufimanus)
Ergininin vücudu oval veya uzam oval
ekilde, biraz yasslam olup siyah renkli ve
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hemen altndaki bir odackta oluur. Dane kabuu
üzerinde yuvarlak ya lekesine benzer renk
deiimi ile kolayca anlalr.

Koruyucu ilaçlama; ambarlarda döl
vermeye devam eden türlerin zararn önleme ve
tek döl veren türlerde de çkan erginlerinin ertesi
yla geçiini önlemek amacyla, hasat edilmi
veya çok döl veren tohum böceklerine kar,
fümigasyona tabi tutulmu ürüne, ürün ambara
konulurken uygulanr.

Börülce tohum böcei (Callosobruchus
maculatus)
Uçucu formda, vücut oval ekildedir, üzeri
kzl kahve, parlak sar ve beyaz kllarla
örtülmütür. Uçucu olmayan formda renk siyahtr.
Üzerini kaplam olan sar ve beyaz kllar gri gibi
görünür. Yumurta;yuvarlaa yakn, bir ucu daha
sivri biçimde, kreme dönük beyaz renktedir.
Zamanla sedef görünüünü alr ve daha sonra da
donuklar. Yeni çkan larva uzun bacaklara
sahiptir. Danede beslendikten sonra bacaklarda
tüyler kaybolur.

Kullanlacak laçlar ve Dozlar
Etkili Madde
Dozu (Dekar/100 l
Ad ve Oran
suya)
Aluminium phosphide % 57

Azinphos Methyl 230 g/l
Bromophos 360 g/l
Carbaryl % 5
Cypermethrin 200 g/l
Cypermethrin 250 g/l
Chlorpyrifos Methyl 225 g/l
Diazinon 185 g/l
Deltamethrin 25 g/l
Fenvalerate 190 g/l
Fenthion 525 g/l
Fenthion % 3
Methacrifos 500 g/l
Malathion % 25
Malathion 190 g/l

Mücadelesi
Kültürel Önlemler: Temiz tohumluk
kullanlmaldr. Hasat ve harman geciktirilmeden
zamannda yaplmal, tarlada kalan artklar derine
gömülmeli veya yaklmaldr. Ar zarar gören
yerlerde geç ekim yaplmas önerilir. Tarladaki
gerekli önlem alnm, ürün, çuvallar içinde
temizlii yaplm, ilaçlanm olarak ambara
yerletirilmelidir.

Malathion 650 g/l
Methyl Bromide % 98
Pirimiphos Methyl 500 g/l
Triazophos 420 g/l
Esfenvalerate 50 g/l
Fenitrothion 550 g/l

Kimyasal Mücadele: Tarlada ylda tek döl
veren baklagil tohum böceklerine kar
mücadeleye
çiçeklenme
balangcndan
balayarak 10 gün ara ile 2 ilaçlama yaplmaldr.
Çok döl veren fasulye tohum böcei ile
bulak olduu bilinen sahalarda fasulye
bitkilerinde alt kapsüller kuru oluma girer girmez
önerilen ilaçlardan birisiyle 10-14 gün ara ile ikiüç ilaçlama yaplarak tarla dönemindeki
bulamalar önlenebilir.

6/9 g/1 ton ürün,3 g/1
m3 hacime 0.5 g/ 1
çuval ürüne
200 ml
300 ml/100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
3 kg/da
50 ml/da
40 ml/da
425 ml/100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
300 ml
40 ml/da
20 ml/da
200 ml
4.5 kg/da
200 ml/100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
500 g/ 100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
625 ml – 100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
200 ml/100 m2
ye(ambar ilaçlamas)
35 g/ 1 ton ürüne
(ambar ilaçlamas)
300 ml/ 100 m2 ye
(ambar ilaçlamas)
100 ml/da
20 ml/da
150 ml/da

Dolu Ambar laçlamalar (Fümigasyon)
Methyl
Bromide
fümigasyonu,
fümigatuvarlarda veya çadr altnda uygulanr.
Gazlama süresi 24 saattir.
Hidrojen fosfür etkili maddeli fümigantlar
çadr altnda ve yap bakmndan uygun gaz
kaçrma olana olmayan, iyi bandajlama
yaplabilen ambarlarda; hacim, ton ve çuval
üzerinden gerekli miktardaki doz hesaplanarak,
yn ve çuval içlerine veya çuval aralarna
braklmak suretiyle uygulanr. Gazlama süresi
scakla bal olarak; 20qC'nin üstünde 3 gün,1620qC'de 4 gün, 10-15qC'de 5 gündür.

Bo ambar ilaçlamas; her zaman
yaplabilir, ürün konulmadan 15-20 gün önce
ilaçlama yaplmas gereklidir.
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ödenecek ücret yönetmelikte belirtilmi olup;
“bir kovan için ödenecek kira bedeli o yörede
toptan satlan bir kg baln fiyatnn 1/10’unu
geçemez” ibaresi bulunmaktadr.
x Ar kolonilerini Hükümet Veterinerine muayene
ettirip salkl olduuna dair salk raporu ve
ar nakil belgesini almak zorundadr.
x lkbahar bakm ve beslemesi yaplan arlarn
kovanlar onarlmal veya deitirilmelidir.
Petekler bal ile tanmamaldr. Gerekirse sam
yaplmaldr. Kovandaki ar ile kapl çerçeveler
dnda temel petekli çerçeveler alnarak veya
bu çerçeveler yoksa kovann içi tamamyla bo
çerçeve ile doldurularak arlara yeterli bo alan
salanmaldr. Örtü tahtas alnarak yerine ince
elek teli çaklmal, akamleyin kovann uçu
delii ve kovan kapa çakmaldr. Kamyona en
fazla 7 sra yüksekliinde yükleme yaplmaldr.

GEZGNC ARICILIK
Hasan ÇEB
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemiz arclnn gelimesinde önemli
rol oynayan arclk ekli olan gezginci arclk,
arlar zirai ilaçlardan korumak, klatmak veya
daha fazla ürün elde etmek için yaplr. Verimin
artrlmas amacyla yaplan gezgincilikte ar
kolonilerini bir yerde sabit brakmayp baka
bölgelere götürmeye gezginci arclk denir.
Gezginci arcla flora, iklim ve ya durumu,
mevsime göre çiçeklenme balangç-biti durumu
ve elde edilecek baln çeidi etki etmektedir.
Ülkemizde yaklak 40.000 arc gezginci
arclk yapmaktadr. Samsunda ise 6.000 ar ile
uraan ailenin yaklak 300 kadar gezginci
arclk yapmaktadr. Sabit arclkta verim düük
olmasna (15 kg/koloni) karn gezginci arclkta
bu rakam iki hatta üç kat fazla olabilmektedir.
Yurdumuzda yaplan gezginci arclkta arc
ailelerin kendi bilgi ve becerileriyle bir eyler elde
etmeye çaltklarndan genelde ar kolonilerini
sadece bir bölgeye götürmekte, orada vejetasyon
bittiinde bölgesine geri dönmektedirler. Farkl
bölgelerde Nisan bandan Ekim ayna kadar
süren bitki çiçeklenme dönemleri ile Ülkemizin
heba olan florasndan birkaç kat daha verimi
artrmamz, arlarmz iyi bir organizasyon ile 3-4
bölgede konulandrmak suretiyle mümkün
olabilecektir.
Tarm
Bakanl
tarafndan
kurdurulan Türkiye Ar Yetitiricileri Birlii 81
ilimizde l Birliklerini kurup tam kapasite ile
faaliyete baladnda bu organizasyonlar
yaplabilecektir.

Tamada Dikkat Edilecek Hususlar
x Ar kolonileri en ksa sürede konaklama
yerlerine tanmaldrlar. Yol çok uzun ise yolda
fazla ihtiyaç molas verilmemeli, güne iddetli
ise arada bir kovanlarn üzerine su sklmaldr.
Konaklamada Dikkat Edilecek Hususlar
x Ar kovanlar konaklayaca yere hzl bir
ekilde
kamyondan
indirilip
yerlerine
yerletirilmelidirler. Kovan uçu delii hemen
açlmamaldr. Arlarn sakinlemesi için elek
telinden üzerlerine el ile hafif su serpilmeli,
kovana hafif duman verilip arlar sakinletikten
sonra uçu delii açlmaldr.
x llerimizin çounun alm olduu Arclk
Komisyon Kararlar genel hatlaryla aadaki
hususlar içermektedir.
x Ar Salk ve Nakil Belgesi ile Ar Yetitiricileri
Birlii Kimlik Kart istenilmektedir.
x Konaklama yeri ve meskun mahalle, köy
hayvanlarnn topluca otlatld, içme suyunun
bulunduu yerlerden en az 1 km uzaklktaki
yerler seçilmelidir.
x Bir bölgeye yerleecek koloni says flora
durumuna göre en çok 300 adet olacak ve iki
konaklama yeri arasnda en az 5 km olacaktr.
x Gezginci arclar aldklar izin belgesini
saklamak, istendiinde göstermek zorundadrlar.
x Asayie yönelik olaylarda Mahalli Asayi
Kuvvetleri derhal haberdar edilecektir.
Valiliklerce arcl düzenlemek için alnan
tedbirlere uymayanlar hakknda baka bir suç
oluturmuyorsa T.C. Kanununun 526. maddesi ve
5442 sayl l daresi kanununun 66. maddesine
göre ilem yaplmaktadr.

Yola Çkmadan Uyulacak Kurallar
x Gezginci arclar Ar Yetitiricileri Birliine üye
olmal, Arclk Kimlik Kartlarn almalar
gerekmektedir. Tarm l/ lçe Müdürlüklerinden
gidecekleri illerin Arclk Komisyon kararlarn
örenmeleri gerekmektedir.
x Arlarn götürülecei yer en az 15 gün
öncesinden l/lçe Tarm Müdürlüünden kapal
olup olmadna baklr. Eer bölge açk ise
konaklanlacak yer sahibinden izin alnmaldr.
Konaklanacak yer özel kiiye ait ise ahsla, köy
tüzel kiiliine ait ise Muhtar ile, orman arazisi
ise Orman letme eflii ile kira kontrat ile
birlikte lçe Tarm Müdürlüünden izin
alnmaldr. Emniyet açsndan yerel kolluk
güçlerine müracaat edilmelidir. Konaklama için
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tarlann tesviyesiz oluu eklinde sralanmaktadr.
Bu sorunlarn ortadan kaldrlmas için öncelikle
ilimiz Bafra ilçesinde Biçerdöver Operatörleri
yetitirme kursu açlm olup 71 kursiyer
eitimden geçirilip Operatör Belgesi verilmitir.
Operatörlerde Bakanlk ve Valilik tamimlerine
uymak, dane kaybn önlemek amacyla
biçerdöverinin bakmn yapmak, yüksek hzda
çalmamak, mutlaka Ziraat Odalarndan plaka
almak ve hasat için anlatklar köy veya
beldedeki düz, eimli arazi ya da yatk ürün
ayrm yapmadan biçimlerini tamamlamak
zorundadrlar.

BÇERDÖVERLE HASAT
Erdem BA
Tarm Teknikeri
Samsun Tarm Müdürlüü
Ülkemizde yaklak olarak 9.400.000 hektar
buday ekili alan mevcut olup 21.000.000 ton
buday üretilmektedir. limizde ise 110.000
hektar alandan yaklak olarak 300.000 ton
buday üretimi salanmaktadr. Dünya ve
ülkemizdeki tahl alanlar snrldr, buna ramen
nüfus hzla artmakta ve yer yer açlk kendini
göstermektedir. Dünya tarm uzmanlar birim
alandan en yüksek verimi alabilmek için
çalrken, tahln yerini tutabilecek gda maddesi
aratrmas yapmaktadrlar. Ülkemizde de
aratrma enstitülerinde kaliteli buday tohumlar
üretilip çiftçimizin kullanmna sunulmaktadr.
Çiftçimizin, girdilerin yüksek olduu bu son
yllarda kaliteli tohumluklar kullanarak ve asgari
her üç ylda bir tohumluunu yenileyerek birim
alandan hasat ettii mahsul miktarn artrmann
yollarn aramas gerekmektedir.
Ülkemiz bir tarm ülkesidir ve açln bir
gün bizim kapmz çalmayacan kimse garanti
edemez. Bu yüzden imdiden tedbirimizi almal
ve gerekli çalmalara balamalyz. Bu
çalmalardan birisi ve belki de en önemlisi;
"Biçerdöverle Hasatta Dane Kayb"dr. Dane
kayb Türkiye genelinde 400.000 ton civarnda
olup, 150 trilyon liray topraa gömmekteyiz.
limizde de 2003 ylnda dane kayb %1.5
olarak gerçeklemi olup maddi deeri 1.350
trilyon liradr.

Buday hasadna balayan beldede hasat
yapan biçerdöverleri çiftçi kendisi kontrol ettii
gibi en yakn kontrol ekibinin bulunduu tarm
tekilatndan da kontrol için yardm istenmelidir.
Kontrolde destenin altnda dane olup olmad,
deste içinde dövülmemi baak olup olmad ve
biçerdöver dane deposunda krk dane miktarnn
çok olup olmadna baklmaldr.
Hasat
esnasnda
limizde
Valilikçe
yetkilendirilen 38 kontrolör sürekli denetime
çkacak, Bakanlk ve Valilik tamimlerine
uymayan biçerdöverleri balayacaktr.
2004 yl hasat döneminde 1 dekar için
7.750.000-8.500.000
TL
arasnda
fiyat
belirlenmi olup, köylerde çalan biçerdöver
operatörlerinin belgeli olmasna dikkat edilecek,
belgesiz sürücüler çaltrlmayacak, belgeli
olanlar dane kaybna sebep olduu zaman, hemen
en yakn tarm tekilatna haber verilecek. Aksi
halde, hem operatör hem de Muhtar hakknda
Türk Ceza Kanununun 526. maddesi gerei
Hükümet Bildirilerine aykr hareket etmekten
cezalandrlacaklarn bildirir, bereketli bol
mahsuller dileriz.

Biçerdöverle hasatta dane kaybnn nedenleri;
zamansz hasat, belgesiz operatörlerin çalmas,
kar amacyla yüksek hzda çalma, tarladan
tarlaya geçerken biçerdöverin ayarlanmamas,
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ilemlerin
yaplmasn
idari
ve
adli
makamlardan talep edeceklerdir.
2- Anz yakma olaylarn duyduu halde, bunu
idari ve adli makamlara duyurmayan muhtarlar
ve dier kamu görevlileri hakknda Türk Ceza
Kanunun 235. maddesine göre yasal ileme
bavurulacaktr.
3- Muhtarlar ve dier kamu görevlileri anz
yaklan tarlalarn durumunu duyum aldktan
sonra tutanakla tespit edip, idari ve adli
mercilere sunacaklardr.

ANIZ YAKILMASININ ÖNLENMES
Ali TARIM
Tarm Teknikeri
Samsun Tarm Müdürlüü
Hasat sonras tarlada kalan bitki saplarn,
bir deer olmad için; böcek ve dier zararllar
yok etmek, çeitli hastalklar önlemek, toprak
ilemede kolaylk salamak ve daha yüksek verim
almak amacyla anz ve kuru otlar yaklmaktadr.
Anz yakmyla birlikte;
1- Bitkinin büyümesinde büyük önem tayan
topran canl üst ksm yani organik maddesi de
yanmaktadr.
2- Topran erozyona kar dayankll
azalmaktadr. Oysa anz deerli olan topra su
ve rüzgar erozyonuna kar korumaktadr.
3- En fazla toprak kayb anz yaklan topraklarda
meydana gelmektedir. En az toprak kaybnn ise
hasattan sonra anz yaklmadan gölge tavnda
sürüm yaplan tarlalarda olmaktadr.
4- Hasadn “Biçerdöver Operatör Belgesi ve G
Snf Sürücü Belgesi” olan
kiilere
yaptrlmas salanmaldr.
5- Anz yaklan topran suyu tutma gücü
azalmaktadr.
6-Anz yaklmas ile kök çürüklüü ve Zabrusun
(Ekin Kurdu) yok edilmesi mümkün deildir.
7- Bunun sonucunda topran doal yaps
bozulmakta ve verimlilii dümektedir.
8- Havay kirletmekte ve yükselen dumanlarn
özellikle yol kenarlarnda görü mesafesinin
engellenmesi sonucu can ve mal kaybna yol
açmaktadr.
9- Komu tarlalardaki hasat edilmemi ürünlere,
traktörlere, meyve bahçelerine, bunlarn
etrafndaki çitlere, telefon direklerine, civardaki
yerleim yerlerine, ortamda yaamn sürdüren
yaban hayatna ve özellikle ormanlara, koruluk
ve aaçlk bölgelere telafisi mümkün olmayan
zararlar vermektedir.

ELMA PAMUKLU BT
(Eriosoma lanigerum)
Mustafa KESKN
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm Müdürlüü
Klk formlar çok koyu neftimsi yeil,
hemen hemen siyah görünülüdür. Vücut
uzunluu yaklak 1 mm’dir. Kanatsz yazlk
formlar pembemsi,krmzms kahverengi,karn
bölgesinin uç taraf daha koyu iplik gibi mum
salgs ile kapldr.Zararl üzerindeki beyaz
pamuklar, kendi salglar olup onlar koruyan
bir çeit maskedir. Zararl, k aaçlarn
kabuklar arasnda, kök boaz ve kaln
köklerde tam olgunlam dii ya da çeitli larva
dönemlerinde geçirir. Genellikle Mays ayndan
itibaren yal dallar ve genç sürgünlerde ilk
koloniler görülür. Bu larvalar mumsu iplikler
altnda dr. Çoalma döllemsizdir. Bir dii 100
dolaynda yavru ve ylda 10-12 döl verir.
Alnmas Gereken Önlemler: Bu zararlya
kar dayankl elma çeitleri yetitirmek gerekir.
Bahçede budama, sürme gibi bakm ilemler
yaplrken, aaçlarn yaralanmamasna özen
gösterilmelidir.
laçl Mücadele Zaman : Etkin
parazitlenme yoksa seçici ilaçlar kullanlarak,
sadece zararl ile bulak olan dallar ve gövdenin
ilaçlanmas daha uygundur. Mays ayndan
itibaren elma pamuklu biti kolonileri oluunca ve
bu koloniler % 10 orannda sürgünde saptannca
ilaçlama yaplr.

te bu etkilerinden dolay anz ve yol
kenarlarnda kuru ot yaklmas yasaklanmtr.
Yasaklama kararna uyulmamas halinde 2872
sayl Çevre Kanunu, 5442 sayl il idaresi
Kanunu ve Türk Ceza Kanunun 383 Maddesi ile
dier ilgili maddeleri gerei para ve hapis cezas
uygulanacaktr.
1- Muhtarlklar köy ilan tahtalar ve hoparlörler
vb. duyuru araçlar ile anz yaklmasnn
yasaklandn
vatandalara
duyuracaklar,
yasaklara
uymayanlar
hakknda
gerekli
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KULLANILABLECEK LAÇLAR :
Etkili Madde
Ticari Ad Doz (100 l suya)

Phosalone 30 g/l WP
Phosalone 350 g/l EC
Diazinon,630 g/l EC
Diazinon,185 g/l EC
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Zolone PM
200 g
Zolone Liguid 200 ml
Huzudin 63 EM 75 ml
Bazinon 20 EM 200 ml

samtim
hastaln az sayda hayvan bulunan iletmelerden
daha fazla görülmesinin nedeni samlarn
yeterince dikkatli yaplamamasdr.

MASTTS
Süleyman DURMU
Veteriner Hekim
Samsun Tarm l Müdürlüü
Meme dokusunun, süt yapan bezlerin,sütün
depolanmasn veya dar çkmasn salayan
kanal ve boluklarn sebebi ne olursa olsun bütün
hastalklarna mastitis ad verilir. Koyun, keçi,
bilhassa ineklerde önem tar.
Sütün salam olarak elde edilmesi ve
kullanlmas meme salnn korunmasna
baldr. nsanlarn dengeli beslenmesinde büyük
önemi olan salkl süt ancak salkl memeden
elde edilebilir. Bu nedenle meme salnn
korunmas hayvan salnn olduu kadar insan
ve toplum saln da yakndan ilgilendirir.
Deiik türden bir çok etken mastitise sebep
olabilmektedir. Bunlar önem srasna göre
bakteriler, viruslar, mantarlar, mayalar, parazitler,
irritasyona sebep olan organik ve kimyasal
maddelerdir. Bütün bu sebepler meme dokusunda
çeitli bozukluklara yol açarak süt yapmn
azalmasna veya tamamen durmasna,sütün yap
ve özelliklerinin bozulmasna sebep olur.
Mastitise neden olan bütün bu etkenlerin
memeye girii; meme ba deliinden, meme
üzerinde veya meme ba derisindeki yaralardan,
vücudun herhangi bir yerindeki hastaln kan ve
lenf yoluyla memeye ulamasyla olur.
Mikrobun memeye girmesi her zaman hastalk
oluturmayabilir. Mikrobun memeye girdikten
sonra çabucak çoalmas meme dokusuna
yaylmas sonrada memede yang yapmas gerekir.
Meme ba kanal mikroplarn memeye
giriini önlemede çok önemli görevleri vardr.
Büyük, sarkk, gevek, sallantl ve yere yakn
memeler çou zaman meme balarnn yere
demesi ve yaralanmasna sebep olur. Meme
bann çok küçük yapda olmas samn zor
olmasna ve bir miktar sütün meme de kalmasna
yol açar.
Normal süresinden daha fazla memede kalan
süt mikroplarn kolayca üremesi için uygun ortam
oluturur. Süt inekleri satn alrken bu husus
dikkat edilmelidir. Meme ve meme ba yaralar
mastitisin
olumasnn
en
önemli
sebeplerindendir.
Yaralarn iddetine göre sütün memeden zor
çkmas veya hiç çkmamas yahut devaml
akmas gibi durumlarla karlalr. Sam ile
mastitis arasnda çok yakn bir iliki vardr. Büyük
miktarlarda hayvan bulunduran iletmelerde

Bütün hastalklarda olduu gibi mastitise
yakalanmann en önemli sebebi gerekli temizlik
kurallarna uyulmamasdr. Samda kullanlan
malzemeler yannda ahr ve barnaklarda kullanlan
malzemelerinde temiz olmas hastalk açsnda
önemlidir.
Kirli, pis, slak, havasz ve rutubetli yerlerde
beslenen süt hayvanlarnda mastitis büyük bir
problem olarak devam eder. Meme ve meme
balar bulunduklar yer itibariyle sürekli yerle
temas halinde olduklarndan hayvanlarn yatp
kalktklar yer ne kadar kuru ve temiz olursa
memeler ve dolaysyla hayvanlar o denli salkl
olur. Kirlenen ahr ve barnak zemininin sk sk
temizlenmesi kirlenen altlklarn deitirilip kuru
altlk serilmesi gerekir.
Samlar sabah ve akam olmak üzere 12 saat
ara ile günde iki defa yaplmaldr. Samdan önce
meme balar kaidelerine kadar irkiltici olmayan
bir antiseptik solüsyonla iyice silinmelidir. Sam
bittikten sonra meme ba uygun antiseptik
solüsyon içine 3-4 saniye daldrlmaldr.
Memede meydana gelen kzarklk ilik vs ile
sütte meydana gelen renk koku pht gibi
deiiklikler vakit geçirilmeden Veteriner Hekime
bavurulmaldr.
Hastalkta geçen her süre memede tahribat
artaca gibi tedavisi de zorlamakta hatta
imkansz hale gelmektedir. Süt yetitiricilii
yapan iletmeler gizli seyreden mastitisleri de
ortaya çkarmak için sk sk sütlerini test ettirip
hastalkl olanlar derhal tedavi yaptrmaldr.
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elemann devamllk arz etmemesi iletmenin
ürettii mantarn hastalk ve zararllara yakalanma
riskini artrmakta ve mantar üretimini önemli
miktarda düürmektedir.

ÜLKEMZ MANTARCILIININ
SON DURUMU
Cengiz ÖZDEMR
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
1970
ylndan
itibaren
ülkemizde
mantarclk yaygnlamaya balamtr. Ancak
mantarn bünyesinde %90 orannda su ihtiva
etmesi ve yetitirme ortamnda belli oranda
nem,scaklk
ve
havalandrma
istemesi
yetitiriciliinde büyük problemler oluturmutur.
Bu sebepten dolay 1970 yllarnda 80 ton olan
üretim günümüzde ancak 20 bin ton civarndadr.
Bu üretim miktar dier ülkeler ile mukayese
edildiinde çok cüzi miktarda kalmaktadr.
Bundan dolay ihracat yapma imkan yoktur.
Türkiye’de Mantar Üreten letmelerin Yaps
Türkiye’de 52 ilde mantar üretiminin
yapld saptanmtr. Antalya, Denizli, çel,
Ankara, Adyaman, Trabzon, Konya, Bursa,
Osmaniye ilk on ili oluturmu bunu Kocaeli,
Burdur, zmir, Çorum, Çanakkale, Bolu, Yalova
illeri izlemitir. Dier illerde iletme saysnn
7’den daha az olduu saptanmtr.
letme saylarnda fazla deime olmad
halde, üretim miktarnda önemli saylabilecek
artlar olmutur. Bu artn iletmelerdeki ölçek
büyümesine bal olarak verim artndan
kaynakland söylenebilir. 500 m2 alandan büyük
iletmelerin oran, 1991 ylnda % 15.6, 1995
ylnda % 8.8 iken bu oran 1999 ylnda % 47.6
olmutur. Modern ve karl bir mantarclk yapmak
için en az 500 m2 alana ihtiyaç vardr.
letme
Büyüklüü
(m2/il)
1-100
101-250
251-500
501-1000
1001<

Kompost
Tüketimi
(ton/il)
19
33
45
66
152

Mantar
Üretimi
(ton/il)
4
7
10
15
34

Mantar Üreticilerinin Genel Nitelikleri
Son yllarda yaplan çalmalar, mantar
üretiminden sorumlu olan yöneticilerin %
46.5’inin ilkokul, %9.5’inin ortaokul, %33.5’inin
lise, %10.5’inin de yüksekokulda örenimlerini
tamamladklarn ortaya koymutur. Bu oranlar
bize bu sektörde çalan insanlarn dier tarm
istihdam kollarna nazaran tahsil oran yükseklik
olduunu göstermektedir. letme yöneticilerinin
yalar, bölgelere göre farkllk göstermekle
birlikte, 39-42 yl arasnda deimektedir. Dier
tarmsal ürünlerde 48-52 yl dr. Görüldüü gibi
genç nüfus mantarcla alaka göstermektedir.
Mantar üretim çalmalarnn yaklak 35
yllk geçmii olmasna ramen ülkemizde
üretimden sorumlularnn deneyimleri ortalama 25 yl arasnda deimektedir. 1999 ylnda yaplan
belirlemeye göre iletmelerin %79’u 1-5 yllk,
%18’i 6-10 yllk ve %3’ü ancak 10 yln üzerinde
deneyime sahiptir. Bu bilgilerden yararlanarak
üretimde süreklilik kazanan iletmelerin saysnn
snrl olduu ve yeni iletmelerin devreye girdii
veya el deitirdii söylenebilir. Bunun sebebi
mantarclk yapan kiilerin eitim seviyesinin
yüksek olmasndan dolay bu kiilerin kendilerine
olan öz güvenlerinin yüksek olmas ve teknik
bilgi almadan veya bir ziraat mühendisi ile birlikte
ortak çalma yapmadan, yaplan ii basit görerek
mantarcla girmektedirler. Sonuç olarak bu
iletmeler uzun ömürlü olamamaktadr.

Verim
(kg/ton komp)

201
216
221
226
235

Mantarclkta bilgili ve youn i gücüne
ihtiyaç vardr. Ülkemizdeki mantar üretim tesisleri
genel olarak aile iletmesi eklindedir. Bu durum
iletmelerin büyümesine ve gelimesi için büyük
engel tekil etmektedir. Mutlak suretle bu
sektörde iyi yetimi sigorta güvenceli içiye
büyük ihtiyaç duymaktadr. Çünkü çaltrlan
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Mantar letmelerinin Kurulmas
Üretim aamasnda ihtiyaç duyulacak
materyallerin, enerjinin ve igücünün kolaylkla
salanaca alanlara öncelik verilmelidir. Dier
yandan üretim aamasnda çevreye yaylacak
kokular ve yaratlacak kirlilik dikkate alnmaldr.
Bu konuda mevcut yasalara uyum göz önünde
tutulmaldr.
Mantar
üretiminin
kapal
alanlarda
gerçekletirilmesi nedeniyle yer seçimi önemli
gibi görünmese de, karl bir üretim için
hammadde salama, enerji, su, igücü, ulam
kolayl yannda arazinin topografik yaps,
yörenin scaklk deiimi, rüzgarn yönü gibi
birçok iklim faktörleri incelenmelidir.
Yetitirme odalarnda taban alan tümüyle
kullanlamamaktadr. Oda içi stma-soutma ve
havalandrma sistemleri ile geçi yollar nedeniyle
toplam alan küçülmektedir. Genellikle taban
alann %65-75 orannda kullanlmaktadr.
Yetitirme odalarnda ekili alanlarn
belirleyen faktörlerden birisi de ranza saysdr.
Ranza
saysnn
belirlenmesi,
odalarn
yüksekliine, igücünden ya da makina gücünden
yararlanma durumuna baldr. Genelde modern
iletmelerde 5 kat, aile tipi iletmelerde 1-3 kat
ranzalar daha yaygndr.
Mantarcla ilk balayacak kiilerin mutlak
suretle 1-2 yl hazr kompost temin ederek ii
örenme ve baz aksaklklarn ve hatalarn iin
banda önlenmesi bakmndan önem arz
etmektedir.

Mantar Üretimini Tevik Eden Faktörler
a) Kültür mantarnn beslenmedeki önemi
b) Yetime döneminin dier tarmsal ürünlere
göre ksa olmas
c) letmenin kapal alanlarndan ve yan
ürünlerinden yaralanma
d) Birim alandan daha fazla yararlanlmas ve
geni tarm arazilerine gerek duyulmamas
e) Kontrollü koullarda üretildiinden doal
koullardan daha az etkilenmesi
f) Toplumun tüketim alkanlklarna bal olarak
iç ve d tüketiminin yaygn olmas
g) letmeye devaml nakit ak salamas
h) stihdam yaratmas
Mantar üretimi yapacak müteebbislerin
mutlak suretle bilgi + sermaye + i gücü + yerin
konumu dikkate aldklarnda baarl olacaklarna
gönülden inanyorum.
Kaynaklar
Aksu, ., S.E. Ik, S. Erkal, 1996. Türkiye’de
Kültür Mantarclnn Geliimi ve Mantar
letmelerinin Genel Özellikleri, Türkiye 5.
Yemeklik Mantar Kongresi, s. 1-14, Yalova.
Anonim,
1994.
hracat-thalat
Bilgisayar
Kaytlar(1994 -1998) stanbul Ticaret Odas.
Anonim, 1998. FAO Kaytlar, Web sayfas
(www.fao.org) (1994-1998)
Damgac, E. ve ark., 1994. Marmara Bölgesinde
Kültür Mantarlarnda Zarar yapan Örümcek
A Hastalna Kar Mücadele mkanlarnn
Saptanmas Üzerinde Aratrmalar, Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Aratrma
Enstitüsü,Yayn No 29. Yalova
Erkel, ., 1992. Dünyada ve Türkiye’de Kültür
Mantarclnn Durumu Türkiye 4. Yemeklik
Mantar Kongresi ,Cilt I. Yalova.
Ik, S.E., .Aksu, E.Damgac, C.Ergun,
S.Erkal,1997. Mantar Yetitiricilii, Atatürk
Bahçe
Kültürleri
Merkez
Aratrma
Enstitüsü,Yayn No,75. Yalova.
imek,
A.,
1988.
Türkiye’de
Mantar
letmelerinin Yapsal Durumlar, Sorunlar
ve Bunlarn Çözümlenmesinde Gerekli
Tarmsal
Yaym
Çalmalarnn
Belirlenmesine likin Bir Aratrma, Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Aratrma Enstitüsü,
(Sonuç Raporu), Yalova.

Mantarcln Geliimini Engelleyen Faktörler
Mantar üretimini kstlayan balca faktörler
içerisinde hastalklarla ilgili sorunlarn geldii
belirtilmektedir
(Damgac
ve
ark.1994).
letmelerin % 90.8’i hasat döneminde, %6.0’s
kuluçka döneminde ve % 3.2’si toprakl dönemde
hastalklarla karlatklarn belirtmilerdir.
a) letmede ihtiyaç duyulan tesislerin ilk yatrm
masraflarnn yükseklii
b) Üreticilerin kaynak eksiklii
c) Sermayenin devir saysnn dier
sektörlerdekine göre az olmas
d) Yetitirme tekniklerinin iyi bilinmemesi ya da
yeterince uygulanamamas
e) Üretimde girdi salayan ve pazarlamada etkin
olan kurulularn ülke genelinde yaygn
bulunmamas
f) Yetersiz bilgi ak
g) Kredilendirme
h) Çevresel sorunlar

Sular yükselince, balklar karncalar yer.
Sular çekilince de karncalar balklar yer.
Kimse bugünkü üstünlüüne
ve gücüne güvenmemelidir.
Çünkü kimin kimi yiyeceine
“suyun ak" karar verir.
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Elma hemen her tipteki toprakta yetimekle
birlikte, en güzel gelimeyi içerisinde normal
kireci ve yeteri kadar humusu bulunan tnl, tnl
kumlu veya kumlu tnl ve pH s 6.0-6.5 olan
topraklarda göstermektedir. Elma aaçlar durgun
kalmamak art ile su taknlarna dayanabilir,
ancak köklerin su içinde kalmamas ve salkl
geliebilmesi için drenaj yaplmaldr. Çok kireçli
topraklarda demir almnn engellenmesi nedeni
ile kloroz görülebilir. Elma bahçesi kurulmadan
önce toprak tahlili yaplmal, kireç, tuz problemi
olan, toprak kalnl az ve taban suyu seviyesi
yüksek yerlerde bahçe kurulmamaldr.

BODUR ELMA YETTRCL
Dr. Servinaz BOLAT

Güçer KAFA

Ziraat Yük. Mühendisi

Ziraat Yük. Mühendisi

Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Erdemli/Mersin

Giri
Dünya üzerinde yetitirilen meyve türlerinin
says 138’i bulmaktadr. Büyük iklim deiiklii
ile bir kta manzaras gösteren Türkiye’de yetien
meyve türlerinin says ise 75’in üzerindedir.
Ülkemizde görülen bu büyük tür zenginlii
yannda yine büyük bir çeit bolluu da
mevcuttur. Bu çeit bolluu, anavatan Türkiye
olan meyvelerin binlerce yllk gelime
periyotlarnda tabii melezlemeler ve seleksiyonlar
sonucu ortaya çkm, buna ilaveten dier
ülkelerden
getirilen
çeitlerinde
üretim
materyaline
katlmalar
ile
daha
da
zenginlemitir. Böylece elmalarda çeit says
500’ü, armutlarda 600’ü, eriklerde 200’ü amtr.
Elmann (Malus communis) anavatannn
Anadolu’yu da içine alan Güney Kafkaslar olduu
sanlmaktadr. Dünya üzerindeki çeit says
6.500’ü aan yazlk, güzlük ve klk çeitleri ile
ve gelien depolama teknikleri sayesinde her
mevsim taze olarak bulunabilen elmann içerdii
besin maddelerinden dolay insan beslenmesinde
önemli bir yeri vardr. Mineral maddelerce zengin
olan elma A, B, C gibi önemli vitaminleri de
bünyesinde barndrmaktadr.

Elma Anaçlar
Elma fidan yetitiriciliinde tohum anaçlar
yani çöürler veya vegetatif anaçlar kullanlr.
Modern yetitiricilikte çok büyük aaçlar
oluturan çöür anaçlarnn yerine, bodur veya
yar bodur gelime gösteren vegetatif anaçlar
kullanlmaktadr.
Çok bodur anaçlar : M8, M9, M27
Bodur anaçlar
: M26,
Yar bodur anaçlar : M7, MM106
Kuvvetli anaçlar
: M2, MM111, MM104
Çok kuvvetli anaçlar: M16, MM109, M25
Ülkemizde modern elma bahçesi tesis
edilirken genellikle, MM106 yar bodur ve M9
bodur anaçlara al çeitler kullanlmaktadr.
M9: Aaçlar zayf geliir. Kök sistemi
zayf olduu için, dikiminden itibaren ömür boyu
destee ihtiyaç duyar. Boyu 270 cm’yi geçmez,
dikiminin 2. ylndan itibaren meyve verir. Dikim
aral 3.5x0.9 m, 3.5x1.00 m, 3.5x1.5 m veya 4x1
m olabilir. M9 anac ile kurulan bahçede 3.5x1 m
dikim aralnda 285 aaç/da dikilmektedir. Bu
say dikim mesafesi 3.5x1.5 m olduunda 190
ad/da, 4x1 m olduunda ise 250 ad/da’dr.
MM106: Yar bodur gelien aaçlar
oluturur. Kök sistemi kuvvetli olduu için
destee ihtiyaç duymaz. Dikiminin 3.ylndan
itibaren önemli ölçüde meyveye yatarlar. Dikim
aral 4x4m, 4x3,5 m olabilir. Dikim aral 4x4
m ise dikilecek fidan says 60 ad/da, 4x3.5 m ise
70 ad/da dr.

klim stekleri
Elma lman, özellikle de souk lman
iklim meyvesidir. Yetitiricilii ülkemiz genelinde
yaplmakla birlikte en uygun yetitirilme alanlar,
yabanisinin yaylma alanlarna paralel olarak
Kuzey Anadolu’da bulunmaktadr. Elma aac k
souklarna çok iyi dayanr. K dinlenme
periyodunda aac (–35)-(-40)°C’a, çiçekleri (–
2.2)-(-2.3)°C’a, küçük meyveler (–1.1)-(-2.2)°C’a
kadar dayanabilir. Düük scaklklara dayankllk
yönünden çeitler arasnda farkllklar vardr.Elma
k dinlenmesine en fazla ihtiyaç duyan
meyvelerden birisi olmakla birlikte (2300-3600
saat), bu ihtiyaç çeitten çeide deimektedir,
özellikle yazlk elma çeitlerinde souklama
ihtiyac çok düüktür (400-600 saat civarnda).
Yetersiz souklama sonucu çiçeklerin bir ksm
ölürken, geriye kalanlar normale göre geç ve
düzensiz çiçek açar. Çok yüksek yaz
scaklklarnda elmann gelimesi yavalar ve
durur.
Toprak stekleri
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Bahçe Tesisi
Modern meyvecilikte kârll artrmak;
birim alandan yüksek verim elde edilmesinin yan
sra, sulama, gübreleme, hasat, budama, hastalk ve
zararllarla mücadele gibi bakm ilerinin daha
ucuza yaplmasna baldr. Ülkemizde de bu
sebeple son yllarda bodur elma yetitiricilii hzla
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yaygnlamaktadr. Bodur elma yetitiriciliinde,
sk dikim nedeniyle birim alanda daha fazla sayda
aaç bulunmakta ve dolaysyla birim alandan daha
fazla ürün alnmaktadr. Ayrca aaçlar daha erken
yata meyveye yatar. Budama, seyreltme,
gübreleme, sulama vb gibi bahçe bakm ilemleri
daha kolay ve ekonomik olarak yaplr. Hastalk ve
zararllarla daha ucuz ve etkili biçimde mücadele
edilir. Hasat kolayl nedeniyle daha az i gücü
gerekir. Meyve irilii ve renk yönünden daha
kaliteli ve bir örnek ürün elde edilir.
Bahçe tesisi için, yukarda da belirtildii
gibi uygun iklim ve toprak artlarna haiz araziler
seçilmelidir. Bahçe kuruluu için gerekli toprak
hazrlklar yapldktan sonra fidanlarn dikim
yerleri belirlenir. Bodur elma yetitiriciliinde;
aaçlarn yklmasn önlemek, dallar emek ve
meyve yükünü tamak amacyla her aaca bir
direk veya telli terbiye sistemi gereklidir. Bu amaç
için sanayi borusu, aaç direk veya beton direkler
kullanlabilir. Direk dikimi fidan dikiminden önce
yaplr ise çok daha iyi olur. Bahçe kurulacak
yerde dolu riski ve güne yankl sorunuyla
karlama ihtimali var ise; bahçeyi gölgeleyecek
ve dolu zararndan koruyacak, özel olarak
dokunmu ince a örtülerin kullanlmas
gereklidir. Bahçe tesis edilirken bu hususta göz
önünde bulundurularak örtüyü tayacak sistemin
de kurulmas gereklidir. Dikim yeri belirlemede
dikim tahtas kullanlr. Fidan dikimi genel olarak
sonbaharda yaprak dökümü ile ilkbaharda
aaçlara su yürümesine kadar geçen zamanda
yaplr. En uygun dikim dönemi; k lk geçen
yerlerde sonbahar, k sert geçen yerlerde ise
ilkbahardr. Fidanlar iklim ve toprak artlarnn
müsait olduu durumlarda aaca su yürümeden
önce dikilmelidir. K çok sert olmayan kurak
yerlerde sonbahar dikimi daha iyi sonuç verir.
Bunun nedeni sonbaharda dikilen fidanlarn k
yalar ve toprak ssnn uygun olduu günlerde
kök gelimesine balamasdr. Dikimi yaplacak
fidanlarn dikim anna kadar köklerinin su
kaybetmemesi için açkta braklmamasna
özellikle dikkat edilmelidir. Dikimden önce
fidanlarda kök tra yaplr; yaral, kurumu ve
fazla uzun kökler temizlenir ve topraktaki hastalk
ve zararllara kar uygun ilaçlarla muameleye tabi
tutularak dikim yaplr.
Dikilen fidanlarda a noktasndan 70-75 cm
yukardan iyi bir göz üzerinden kesim yaplr.
Gözler 1-2 cm sürünce en tepedeki iki göz lider
dal olmas için braklr. Dier 3, 4, 5 ve 6. göz
koparlr.

Böylece koparlan gözlerin altndaki dier
gözlerden geni açl dallar elde edilir. kinci yl
lider olmas için braklan gözlerden çkan
sürgünler 15-20 cm olunca dik ve güçlü gelien
biri lider olur, dier sürgün kesilir. Böylece
liderden 10-15 cm uzakta deiik yönlerde geni
aç ile çkan 5 ila 7 dal elde edilir.

ekil budamasnda aacn tacn oluturmak
üzere seçilen dallar haricinde gelien sürgünler
yaz periyodunda temizlenmelidir. Bir sonraki yl
en az 85 cm uzunluunda büyümü bir lider ve
deiik yönlerde geni aç ile çkm 40-60 cm
uzunluunda ortalama 5-7 dal olan bir aaç elde
edilmi olacaktr. Lider en üstteki daldan 85 cm
mesafeden bir önceki ylda olduu gibi kesilir.
Kesim yerinin altndan 15-20 gün sonra süren
sürgünler 2 cm olunca birinci ylda olduu gibi
kesilerek 2. kat dallar oluturulur. 2. katta geni
aç ile çkan 3-5 yeni dalmz olur. Bu dallarn
açlar kürdan, mandal veya iple balanmak
suretiyle geniletilerek dikine büyümesi engellenir
ve meyveye yatrlr. Böylece 1. katta 5-7 ana dal
ve ana dallarda meyve gözleri oluturulur. Bu
kattan 70-75 cm yukarda 3-5 ana dal ve 2. kattan
itibaren yaklak 80 cm büyümü bir lider elde
edilir. Böylece aaç piramit eklinde terbiye
edilir.
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kurularak, suyu doru zamanda, gerektii kadar
vermek mümkün olmaktadr. Ayrca yaplacak
yaprak-toprak analizlerine göre ihtiyaç duyulan
gübreler damla sulama suyu ile verilebilir.
Hastalk ve Zararllarla Mücadele
Elma yetitiriciliinde sorun olan balca
hastalklar Karaleke, Külleme, Dal kanserleri;
zararllar ise, özellikle Elma ç Kurdu, Göz Kurdu
ve Krmz Örümcektir. Bölgelerin iklimine bal
olarak farkl zamanlarda farkl hastalk ve
zararllar etkili olabilir. Elma bahçesinde hastalk
zararllara kar gerekli mücadele yaplmaldr.
Aaç uyanmadan önce 2. kattaki en üstteki
daldan 70-75 cm kadar yukarda bir göz üzerinden
tepe kesimi yaplr. 3.kat oluturulurken;önceki iki
ylda yaplan ilemler tekrarlanr.

Seyreltme
Bodur elma yetitiriciliinde asl amaç,
birim alandan daha az masrafla daha fazla kaliteli
ürün elde edebilmektedir. Çok fazla meyve tutan
bir aacn meyveleri ufak ve kalitesiz olacaktr.
Bu nedenle seyreltme art olmaktadr. Pratikte
haziran dökümlerinden sonra yaklak olarak dal
üzerinde 10 cm’ye bir meyve düecek ekilde elle
seyreltme yaplmaldr. Böylece arzulanan verim
ve kaliteye ulamak mümkün olabilir.

Tozlanma
Elma aacnn verimi genetik, çevresel ve
fizyolojik faktörlere baldr. yi bir meyve
tutumu yeterli tozlanma gerçekletii zaman
mümkündür. Elmann kesinlikle tozlayc (baba)
çeide ihtiyac vardr. Bu sebeple birbirini
tozlayabilen en az iki çeitle bahçe kurulmal,
bahçedeki aaçlarn en az %20’si baba çeide ait
olmaldr. Tozlayc böceklerin varl da verimi
olumlu etkilemektedir. yi bir tozlama için 3
dekara 1 ar kolonisi bulundurulmaldr.

Hasat
Hasat zaman çeitlere göre farkllk
göstermektedir. Ayn tarihte çiçek açan farkl
çeitlerin
olgunlama
zamanlar
farkl
olabildiinden her çeit ayr deerlendirilmeli,
olgunlaan çeitler hemen hasat edilmelidir. Elma
hasat zamann belirlemede kullanlan kriterlerin
bazlar, tam çiçeklenmeden olgunlua kadar
geçen gün says, meyve etinin sertlii, meyve
kabuunun rengi ve meyvelerin daldan kopma
durumudur. Genelde yazlk elma çeitleri aaç
üstünde yeme olumuna ularlar ve hemen
toplanmalar gerekir. Yazlk elmalarda aaç
üzerindeki meyvelerin olgunlama periyodu
dalm gösterdii için, üç defada hasat edilmeleri
gereklidir. Klk elmalarda aaç olumu ile yeme
olumu arasnda belli bir zaman aral vardr.
Hasat edilen meyveler hemen tüketime
sunulacaksa yeme olumunu beklemek gerekir.
Depolanacaksa aaç olumuna geldiinde hasat
edilerek depolarda muhafaza alnmaldr.

Sulama ve Gübreleme
Sulama, bodur elma yetitiriciliinde verim
ve kaliteyi arttran en önemli faktörlerden biridir.
Bodur elma yetitiriciliinde verilecek suyun
kalitesi yannda miktar ve sulama zamann iyi
belirlemek gerekir. Modern elma bahçesi tesisinde
mini yamurlama veya damla sulama sistemleri

Kaynaklar
Bolat, S., 1991. Konya linde Kaliteli Yazlk Elma
Tiplerinin Seleksiyon Yoluyla Islah
Üzerinde Bir Aratrma, A.Ü. Fen Bil.
Ens. Doktora Tezi. ERZURUM.
Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik, Ç.Ü. Zir.
Fak.Yayn No.128, Ders Kitab:11 Adana.

Daha sonraki yllarda üst üste gelerek güne
n engelleyen dallar kaldrlr. Gereinden
fazla uzayan dallar bir meyve gözünden veya yan
daldan ksaltlr.
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bavurur. l/lçe Müdürlüünün hazrlayaca suni
tohumlama destei hak edi belgesine istinaden
ödemeler yaplr. Kalknmada öncelikli llerde
veya soykütüüne kaytl iletmesi olup ineklerine
suni tohumlama yaptran yetitiricilere 15.000.000
TL/ba, dier illerde ineklerine suni tohumlama
yaptran yetitiricilere 7.500.000 TL/ba,
destekleme ödemesi yaplr.

TARIM VE KÖYLER BAKANLII
2004 YILI DESTEKLEMELER
10 Mays 2000 tarih ve 24045 sayl Resmi
Gazetede
yaymlanan
2000/467
sayl
Hayvancln Desteklenmesi Hakknda Bakanlar
Kurulu Kararnn Uygulama Esaslar Tebliine
(Tebli No: 2004/13) göre limizde yetitiricilere
hayvanclk alannda desteklemeler yaplmaktadr.

Suni Tohumlama Ekiplerine Desteklemeler
1. Yeni kurulacak sun’i tohumlama
ekiplerinin desteklemeleri, Bakanlk veya l
Müdürlüklerinden sun’i tohumlama izni alm
gerçek veya tüzel kiilere, teknisyen termosu,
sv azot kab, suni tohumlama sand,
dekanjelatör (stc), pistole, payet pensi,
makas gibi demirba malzemelerin tümünün veya
bir ksmnn alnmas halinde, bedellerinin her yl
Ocak ay içerisinde Bakanlkça belirlenecek deer
üzerinden kalknmada öncelikli illerde %50’si,
dier illerde %25’i destekleme olarak ödenir.
2. Destekleme bavurusu, fatura tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde yaplr ve malzemelerin
5 yl süre ile baka bir ahs veya kurulua sat
mümkün deildir.
3. Desteklemelerden yararlananlardan asgari 5
yl süre suni tohumlama faaliyeti yapacana dair
taahhütname ve faturalar alnr.
4. .Kalknmada öncelikli llerde yeni suni
tohumlama ekibi kuracak gerçek veya tüzel kiilere
2.250.000.000TL dier llerde ise yeni suni
tohumlama ekibi kuracaklara 1.125.000.000 TL
destekleme ödemeleri yaplr.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELER
Gebe düve almlarna ilikin desteklemeler
1. Yurt içinde çiftçi veya TGEM’ce
yetitirilen ve Bakanlkça veya Bakanlkça yetki
verilmi kurumlarca damzlk belgesi veya saf rk
sertifikas verilmi damzlk gebe düveleri gerek
pein gerekse kredili satn alanlardan,
2. Desteklemeden yararlanacak hayvan, genç,
damzlk veya saf rk sertifikasna sahip olacak,
asgari 15 ay, azami 27 ay yata, ayn rk boa
ile tohumlanm ve ilk yavrusuna en az 3 ay
gebe olarak satn alnmal,
3. Gebe düve desteinden yararlanmak
isteyenler satn alma tarihinden itibaren 3 ay
(90 gün) içerisinde l / lçe Müdürlüklerine
bavuruda bulunacaklardr. Eksik belgeli
bavurular kabul edilmeyecektir. Bavuruda
dilekçe, sat belgesi ile damzlk belgesi veya saf
rk sertifikas istenecektir. 90 günlük süre konusu
Tarmsal Kalknma Kooperatifi için de geçerlidir.
Soy kütüü ve ön soy kütüüne usulüne uygun
olarak kaytlar yaplm hayvanlara damzlk
belgesi ve saf rk sertifikas, “Damzlk Sr
Yetitiricileri Birlii” tarafndan verilecektir.
4. Tarmsal kalknma kooperatiflerinin
ortaklar mülkiyetinde yönettii damzlk süt ve süt
srcl projeleri hariç, kii veya kurulular en
fazla 500 ba damzlk gebe düve için
desteklemeden yararlandrlr.
5-. Damzlk belgeli kültür rk gebe düve alan
yetitiricilere 400.000.000 TL/ba, saf rk
sertifikal kültür rk gebe düve alan yetitiricilere
200.000.000 TL/ba, destekleme ödemesi yaplr.

Suni Tohumlama Sonucu Doan
Buzalara Desteklemeler
1. Soykütüü veya önsoykütüü sisteminde
kaytl yetitiricilerin, sistemde kaytl saf rk
veya melezi hayvanlarndan ayn rktan boann
spermas ile yaplan suni tohumlama sonucu
02.05.2003 tarihinden sonra doan buzalar ile
yerli rk ve melezi hayvanlarndan yine
02.05.2003 tarihinden sonra doan buzalar
desteklemelerden yararlandrlr.
2. Desteklemeden her buza bir kez
faydalandrlr. Hayvanclk Desteklemeleri her yl
Bakanlk tarafndan Ocak ay içerisinde belirlenir.
3. Soykütüüne kaytl hayvanlardan sun’i
tohumlama sonucu doan buzalara 60.000.000
TL/ba,
4. Önsoykütüüne kaytl hayvanlardan sun’i
tohumlama sonucu doan buzalara 30.000.000
TL/ba destekleme ödemeleri yaplr.

Anne, baba ve çocuklar ile kardeler aras
gebe düve almlarnda destekleme ödemeleri
yaplmaz.
Suni Tohumlamalara likin Desteklemeler
Suni tohumlama yaptran yetitiricilere, suni
tohumlama yapan Bakanlk l Müdürlüklerinin
suni tohumlama izni alm gerçek ve tüzel kiiler
ile kurulular tarafndan düzenlenen fatura veya
suni tohumlama belgesi ile l/lçe Müdürlüüne
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6- ‘Çiftçi Kayt Sistemi’ ne kaytl olmayan
üreticiler Yem Bitkileri Desteklemesinden
faydalanamaz.
7- Fi ve Macar Fiinin arpa yulaf ve
çavdarla karmlarnda oran 1/3 olacaktr. (2
ölçü Fi veya Macar fii 1 ölçü Arpa ,Yulaf veya
Çavdarla kartrlp ekilecektir.)
8- Fi, Macar fii, Tritikale ekililerinde
Kasm ay sonuna kadar, Yonca ve Korunga
klk ekililerinde Kasm sonu, yazlk ekilite
Mays sonuna kadar, Hayvan Pancar ve Yem
algam ekiliinde Mays sonu, Silajlk Msr ve
Sorgum ekililerinde 15 Temmuza kadar
müracaat edilmesi gerekmektedir .
9- Tüm bilgi ve belgelerin doruluundan
bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kii ve
kurulular dorudan sorumludur.
10- Haksz ödendii tespit edilen veya iptal
edilen Destekleme Ödemeleri ile ilgili alacaklar
ödemenin yapld tarih itibar ile 6183 sayl
Amme Alacaklar ' nn tahsil usulü hakknda
kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden
tahsil edilmek üzere ilgili Vergi Dairelerine intikal
ettirilecektir.

Destekleme ödemeleri “Damzlk Sr
Yetitiricileri Birlii” aracl ile yaplacaktr.
Tarm l Müdürlüünce yaplan tespit listeleri birlik
tarafndan onaylanacak; destekleme talebi için
birlie müracaat eden Suni Tohumlama Uygulama
Belgesi veya l Müdürlüünce kabul edilen
uygulama listeleri ile birlikte l Müdürlüüne geri
gönderilecektir. l Müdürlüklerince gerekli kontrol
ve incelemeler yapldktan sonra ödemesi uygun
görülenlerin, il bazndaki toplu listeler T.C. Ziraat
Bankas l ubesine gönderilecek ve l genelindeki
tüm hakkediler Birlik hesabna yatrlm
olacaktr. Çiftçiler hakedilerini Birlikten tahsil
edecektir.
Bu konuda yaplacak i ve ilemlerle ilgili
Proje ve statistik ubesine bavurulabilir.
YEM BTKLER DESTEKLEMES
Bakanlmz hayvanclkta önemli bir gider
kalemini oluturan besleme giderlerinin bir
bölümünün iletmelerin kendi imkanlaryla
karlamasn tevik amacyla Yem Bitkileri
ekililerini karlksz olarak desteklemektedir.
Bu amaçla nakliye, ilaç ve gübre bedelleri
hariç çok yllk yem bitkileri ekililerinde (yonca,
korunga, yapay mera tesisi) birinci yl yatrm
giderleri ve uygun görülen iletme giderlerinin
%35’i, ekili alanlar ile uyumlu alet ve makine
alm giderlerinin %30’u; tek yllk yem
bitkilerinde (fi, macar fii, silajlk msr, sorgum
türleri, hayvan pancar, yem algam, tritikale,
tritikale+fi karm, tritikale+macar fii
karm) ise uygun görülen iletme giderlerinin %
20’si dorudan üreticilere ödenecektir.

2004 yl destekleme fiyatlar (TL/da)
Fi
: 16.500.000.-TL
Yonca
: 35.000.000.-TL
Korunga
: 28.875.000.-TL
Silajlk Msr
: 28.000.000.-TL
Sudan Otu
: 23.000.000.-TL
Hayvan Pancar
: 25.200.000.-TL
Tritikale
: 16.500.000.-TL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uyulmas Gereken Kurallar
l- Çok yllk yem bitkilerinden (Yonca,
Korunga vb) ekililerinde en az 5 da en çok
5000 da alanda ekili olacak ve 5 (be) yl
Müdürlüümüzce takip edilecektir .
2- Tek yllk yem bitkilerinde (Fi, Macar
Fii, Silajlk Msr, Sorgun, Hayvan Pancar,
Yem algam, Tritikale, Tritikale ile Fi
karm, Tritikale ile Macar Fii karm vb)
en az 5 da en fazla 5000 da. alanda ekili
olacaktr.
3- Müracaat eden üreticinin 5 da. Ekiliinin
olmas gerekmektedir.
4- Destekleme sadece kuru ot içindir. Dane
üretimleri destekleme dndadr.
5- Sertifikal veya Kontrol edilmi
tohumluk kullanlacak, kullanlmad takdirde
tohumluk
bedeli
destekleme
kapsamna
alnmayacaktr .
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stenecek Belgeler
T.C. Numarasn gösterir belge fotokopisi,
Vergi Numarasn gösterir belge fotokopisi,
Tapu Sicil Müdürlüünce onayl tapu sureti,
Çiftçi Belgesi,
Taahhütname için 5.950.000 TL damga pulu.
Tapular hisseli ise hissedarlarnn rzasn
gösterir muvafakatname

Ayrca limizde “Çayr Mer’a ve Yem
Bitkileri Hizmetlerini Gelitirme Birlii”nn
kurulmas faaliyetlerine balanmtr. Birliin
kuruluunda ve devamnda ilgili üreticilerimizin
bu birlie üye olarak kendi yerlerini almas; ilerde
desteklemelerin ve dier avantajlarn bu birlik
araclyla yaplacak olmas nedeniyle madur
olmamalar açsndan önem arz etmektedir.
Birlik
kuruluu
ve
Yem
Bitkileri
Desteklemesi ile ilgili çalmalar Müdürlüümüz
Destekleme ubesince yürütülmektedir.
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ANA ARIYA LKN DESTEKLEMELER
Bakanlkça üretim izni verilmi iletmelerden o
yla ait üretim sezonu boyunca Ana Ar satn alarak
kullanan üreticilere Ana Ar bana 2004 yl için
5.000.000. TL dorudan, Ar Yetitiricileri Birlii
Üyesi olmas halinde 10.000.000 TL Birlik
kanalyla destekleme ödemesi yaplr.
Ana ar destekleme ödemesinden yaralanmak
isteyen üretici, l/lçe Müdürlüklerine ekinde ana
ar satn belgeleyen satc kii yada kuruluça
düzenlenmi fatura veya müstahsil makbuzu
bulunan bir dilekçe ile bavuruda bulunur.
Destekleme ödemesine konu olacak ana ar
says, o yla ait üretim sezonunda koloni bana bir
adedi, koloni varl ne olursa olsun iletme bana
300 adedi geçemez
Bu konudaki uygulama l Müdürlüümüz
Çiftçi Eitim ve Yaym ubesince yürütülmekte
olduundan detayl bilgi için konuyla ilgili
müracaatlarn bu birime yaplmas gerekmektedir.

ALTERNATF ÜRÜN PROJES
“Fndk Üretiminin Planlanmas ve Dikim
Alanlarnn Belirlenmesi ile Fndk yerine
Alternatif Ürün Yetitirmeyi Tercih Eden
Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere
Teknik Yardm Salanmasna Dair Usul ve
Esaslar Hakkndaki Yönetmelik”dorultusunda
2003 ylnda müracaat eden ve fndk sökümü
yapan 205 üreticiye 2911.773 dekar söküm
ödemesi için 189.265.245 ABD DOLARI
ödenmitir. Fndk sökümü yapan üreticilerin
arazilerinde Girdi-Bakm-Hasat ödemesi (dönüme
135 ABD DOLARI) ilemlerine balanmtr.
Projeye bavuru süresinin uzun olmas,
yazlk ekililer için bavuran üreticilere yaplacak
ödemelerinin gecikmemesi amacyla, 2004 ylna
ait müracaatlar iki farkl dönemde ön denetime
tabi tutulacaktr.

SÜTE LKN DESTEKLEMELER
Çift Cidarl Kazana, Pastörizatör veya UHT
sistemine sahip, süt ürünleri imal eden süt iletme
tesislerine süt satan süt üreticilerine, beher litre süt
için 20.000 TL. süt desteklemesi ödenecektir. Süt
ileme tesislerine süt satan soy kütüüne kaytl
iletmelere (ön soy kütüü sistemine dahil
iletmeler hariç) ise beher litre süt için 40.000
TL. süt tevik pirimi ödenecektir.
Bu konuda yaplacak i ve ilemlerle ilgili
Proje ve statistik ubesine bavurulabilir.

Müracaat Tarihleri

1. Dönem Müracaatlar : 20. 05. 2004
2. Dönem Müracaatlar : 17. 09. 2004
tarihine kadar yaplacaktr. 2844 Sayl Fndk
Üretiminin Planlanmas ve Dikimi Alanlarnn
Belirlenmesi Hakkndaki kanun ve 2003/5495
sayl yönetmelik dorultusunda fndk üretimine
izin verilen alanlar dnda kalan alanlarda fndk
dikimine engel olmak gerekmektedir.
Fndk
dikimi
Çaramba,
Terme,
Salpazar, Ayvack ilçelerinde %6 meyilin
üzerindeki 3. snf tarm arazileri ile 750 m
yükseklikteki yerlerde fndk dikimi serbest
braklmtr. Dier ilçelerimizde (Alaçam, Bafra,
19Mays, Tekkeköy, Merkez, Asarck, Yakakent,
Vezirköprü, Ladik, Kavak, Havza) ise her ne
surette olursa olsun fndk bahçesi tesisi
yasaklanmtr. zin almadan yenilenen veya yeni
kurulan fndk bahçelerinin kurulmasna engel
olunacak ve aksi hareket edenler hakknda kanuni
ilemler yaplacaktr.

SU ÜRÜNLERNE AT DESTEKLEMELER
Su Ürünleri Yetitiricilik Belgesine sahip olan
Alabalk,
Çipura,
Levrek
yetitiricilerinin
yararlanaca bu desteklemeler; 2004 yl için
Çipura, Levrek ve Alabalk için 400.000 TL/kg
olarak uygulanacaktr.
Su ürünleri desteklemeleri; taze, soutulmu,
dondurulmu olarak tüketilmek veya ilenmek
amacyla sata sunulan, Çipura, Levrek ve
Alabalk için uygulanacaktr. Su Ürünleri Entegre
tesislerinin kendi üretimleri olan ürünlerde
destekleme kapsamndadr.
Bu konuda yaplacak i ve ilemlerle ilgili
Proje ve statistik ubesine bavurulabilir.

Salkl ve Bol Ürün çin
Sertifikal Fidan
Kullannz…

Duvar aamyorsan,
bir kap aç!...
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karlanmaldr. Bir gram ya 9.5 kcal enerji
verdiine göre, Türkiye’de bir kiinin günde 86 g,
ylda ise 28-30 kg yaa ihtiyac olduunu ifade
edilmektedir. Bitkisel yalar; insan vücudunda
sentezlenemeyen ve sadece yalardan alnabilen
oleik, linoleik, linolenik ya asitlerini içermeleri
yannda; önemli enerji kayna olmalar, yada
eriyen A, D, E, ve K vitaminlerinin kullanmn
salamalar yönünden de önem tamaktadrlar.
E vitamini kayna olan bitkisel yalar
genel olarak, beslenmedeki E vitamini ihtiyacnn
dörtte üçünü karlar. E vitamini açsndan en
zengin olanlar; buday tohumu ya (120-250
mg/100 g) ve ayçiçei (50-80 mg/100 g) yadr.
Ardndan kolza ya (20-30 mg/100 g), msrya
(20-25), soya ya (8-15) ve zeytinyadr (5-20).
Tereyan bu sv yalarla karlatrdmzda,
100 gram 1.5 ile 3 mg E vitamininden içerir. E
vitamininin, sv yalarda zararl maddelerin
önlenmesi için daha yüksek düzeyde bulunmas
gerekir. Doymu ve doymamln ya kalitesi ile
ilikisi nedir, eklinde bir soru aklmza gelebilir.
nsan metobolizmas 9. karbondan sonraki
karbonlara çift ba sokacak enzimlerden
yoksundur. Linoleik ve linolenik gibi çok
doymam ya asitlerinden bazlar esansiyel
önemde olup vucuda dardan alnmas
gerekmektedir. Bu nedenle doymam yalarn
diyet beslenmede ayr bir önemi vardr. Linoleik
ve linolenik asidin esansiyel ya asitleri olarak
insan beslenmesindeki belirtilen önemlerine
karn, çok doymam yaplar nedeniyle
kolaylkla okside olarak ya stabilitesini
düürmektedirler. Bu nedenle, bu ya asitlerince
zengin olan yalarn endüstriyel deerleri,
beslenme deerlerine göre daha düüktür.
Palmitik stearik gibi doymu ve oleik asit gibi az
doymam ya asitlerince zengin olan yalar ise
beslenme deerleri daha az olmakla birlikte, yaa
yüksek stabilite kazandrdklar için ya
endüstrisinde daha fazla tercih edilirler. Yüksek
stabilite, yüksek muhafaza yada uzun depolama
süresi demektir. Özellikle oleik asitçe zengin olan
zeytin, yerfst ve kolza yalar hafiflik, yüksek
tutuma scakl ve tortu brakmama gibi üstün
özellikler göstermeleri nedeniyle, kzartmalk ya
üretimi için ayr bir önem tarlar.
Rafine
edilen
yalarn
besleyici
özelliklerini kaybetmeleri söz konusu olmayp
rafine edilmesi tohum yalarnn tüketime
sunulmadan önce arndrlmasn ifade eder. Bu
ilem brüt yalarn elimine edilmesiyle
organoleptik kalitenin (koku, renk ve tat) zaman
içinde ve piirme esnasnda zarar görmemesini

YA ve NSAN SALII ÇN ÖNEM
ahin GZLENC
Ziraat Yük. Mühendisi

Mustafa ACAR
Ziraat Mühendisi

Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü SAMSUN

Dünyamzn gittikçe artan nüfusu ve birçok
ülkede görülen yiyecek sknts insanlar suya ve
topraa daha çok muhtaç duruma getirmi, tarm
arazilerinde birim alandan daha fazla ürün
kaldrma zorunluluu bütün ülkeler için ana ilke
olarak kabul edilmitir. Dünya nüfusundaki art,
insanlar ya kaynaklarn da geniletmeye
zorlamaktadr. Ya, üç deerli bir alkol olan
gliserol ile ya asidinin esterlemesi sonucu
meydana gelen bir trigliserit esterdir.Ya asidi,
karboksil (-COOH) tayan düz bir hidro karbon
zinciri olup, yan en önemli öesidir.
Bitkisel yalar doymuluk ve doymamlk
oranlarna göre snflara ayrlrlar. Karbon
atomlar arasnda çift ba içermeyen, yada karbon
iskeleti tekli balardan kurulu olan ya asitlerine
doymu ya asitleri, bu ya asitlerince zengin olan
yalara da doymu yalar denir. Laurik, miristik,
palmitik, stearik bitkisel yalarda bulunan en
önemli doymu ya asitleridir. Bir çift ba içeren
ya asitlerine ise tekli (mono) doymam, birden
fazla çift ba içeren ya asitlerine ise çoklu (poli)
doymam ya asitleri denir. Bu ya asitlerince
zengin olan yalara da doymam yalar denir.
Oleik, Linoleik ve Linolenik asitler bitkilerde
bulunan en önemli doymam ya asitleridir.
Beslenmede temel maddelerden biri olan
yalar, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan
salanmaktadr. Yemeklik ya üretiminde;
bitkisel yalarn hayvansal yalara nazaran çok
daha önemli katks olaca kesindir. Zira
hayvansal kaynaklardan salanacak üretim, belirli
snrlar içerisinde artrlabileceinden; artan
nüfusun beslenmesinde yaa olan ihtiyaç, bitkisel
kaynaklarn gelitirilmesine bal kalmaktadr.
FAO’ya göre bir insann yllk ya tüketimini 17
kg’dan az olmamas gerektii, aksi halde salk
açsndan önemli sorunlarla karlalabilecei
belirtilmektedir. nsan hayat için bu kadar
lüzumlu olan yalarn, günlük miktarlarn
hesaplayabilmek için gelitirilen teorilerden
birisinde; nsann günlük normal enerji ihtiyacnn
kutuplarda %80’inin, ekvatorda %10’unun
yalardan karlanmas gerektiidir. Bu oran
ülkemiz için corafi konumundan dolay ortalama
%35 olarak kabul edilmitir. Buna göre ülkemizde
bir ferdin 2500 kcal/gün olan enerji ihtiyacnn
yaklak 1/3’ü yani 800 kcal’si yalardan
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salar. Ayrca rafine ilemi yalarn ya asitleri
dengesini bozmaz. Ancak rafinasyon süresinde
yadaki koruyucu antioksidan maddeler özellikle
E vitamini, klorofiller ve beta-karoten gibi vücut
için önemli olan antioksidanlar kayba urayabilir.
Çizelge 1. Bitkisel Yalarn Kompozisyonu
Bitki

Ayçiçek
Pamuk
Kanola
Aspir
Palm
Soya
Yer fst
Zeytin

Doymu
Ya

12
27
7
10
49.1
15
19
15

Doymam
Ya

71
54
21
76
10.5
54
33
9

Poli
Doymam
Ya

Mono
Doymam
Ya

1
Eser
11
Eser
0.6
8
Eser
1

16
19
61
14
38.7
23
48
75

DORUDAN GELR DESTE
Tarmsal
destekleme
politikalar
kapsamnda çiftçilere Dorudan Gelir Destei
salanmas ve kayt sisteminin oluturulmasna
ilikin Bakanlar Kurulu Karar çerçevesinde
hazrlanan 2004/22 no’lu Uygulama Teblii
13.05.2004 tarih ve 25461 sayl Resmi Gazetede
yaymlanarak yürürlüe girmitir.
Bilindii gibi AB uyum yasalar
çerçevesinde çiftçilere daha önce yaplan
destekleme almlar, sübvansiyon vs. gibi
ödemeler kaldrlmtr.
Çiftçimizin bu zararlarnn karlanmas
ve ülkemizde kullanlan tarm arazilerinin kayt
altna alnarak ileriye doru ürün ekim
planlamasnn yaplmas amacyla ÇKS-DGD
projesi uygulamaya konulmutur. 2004 yl
Dorudan Gelir Destei kaytlarna il ve
ilçelerimizde 31.05.2004 tarihinde balanacak,
03.09.2004 tarihine kadar bitirilecektir. Bu tarihler
arasnda belirlenen program çerçevesinde
çiftçilerimizin müracaatlar alnacaktr.
ÇKS-DGD projesi gerçekten araziyi
kullanan, arazide üretim yapan çiftçilerimiz
kapsamaktadr.
Müdürlüümüzce
kaytlarn
bitirilmesinden sonra Tefti Kurulu Bakanlnca
ön denetimler yaplacaktr.
Ön denetimler srasnda veya ikayet
halinde usulsüz beyanda bulunanlarn tespit
edilmesi halinde ödenen paralar faizi ile birlikte
geri alnacaktr. Ayrca gerçek d beyanlarda
bulunanlar hakknda Cumhuriyet Savclna suç
duyurusunda bulunulacaktr. Bundan sonra
çiftçilere yaplacak tüm destek ve teviklerde
DGD kaytlar esas alnacandan 2004 ylnda
çiftçilerimizin beyan ettikleri ürünleri doru
yazdrmalar gerekmektedir.

Kaynak: Dos Plant Conparation, Canada
Piirme sürecinde yalar doymu hale
geçmezler. öyle ki, bir yan doymas için,
besinlerin piirilmesi aamas dnda, belirli bir
süreç içinde hidrojenle birlemesi gerekir. Uzun
süreli pime sürecinde mümkün olan, temel ya
asitlerinin oksidasyonu, yan doymasn tam
anlamyla salamaz. Ancak ar kzartma
süresince oluan oksidasyon ilemleri sonucunda
yalar doymamlklarn kaybederek bir miktar
doymuluk kazanrlar. Hemen hemen bütün yalar
kzartma için kullanlabilir. Yalar, kzartmalk ve
çenilik yalar olmak üzere iki ayr grupta
isimlendirilebilir. Bunlar arasndaki ayrm, bu
yalarn alfalinolenik asidi oranlarna baldr. Bu
oran; ayçiçei, msr, zeytinya ve fstk yanda
yüzde ikiden az; kolza, soya ve fndk yanda
yüzde ikiden fazladr. Pratikle hepsi normal
koullarda souk ve scak olarak kullanlabilir.
Ancak kolza ve soyalarnn kzdrldnda ho
olmayan bir koku vermeleri normaldir.
Dumanlama noktas düük olanlar kzartma için
önerilmez. Donan bir ya kalitesini kaybetmez.
Ortam scakl düerse donar. Bu son derece
normaldir
ve
ortamn
eski
scaklna
kavumasyla ya eski halini alr. Yan kalitesini
etkilemeyen bu durum; fstk yanda 17
derecede, zeytin yanda 14 derecede, ayçiçei ve
msr yanda 0 derecede gerçekleir.
Çizelge 2. Türkiye 2001 Yl Ya Tüketimi
Ürünün Ad

Ayçiçei
Msr
Soya
Pamuk
Dierleri
Kahvaltlk Margarin
Teneke Margarin
Endüstriyel Margarin
Toplam

Tüketim Miktar (ton)

Tohum saç,
bitmezse
toprak utansn!

412.000
90.000
79.000
85.000
11.000
160.000
70.000
163.000
1.070.000
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

TÜGEM GENEL MÜDÜRÜ Dr. HÜSEYN VELOLU SAMSUN’DA
Fndk Alanlarnn Daraltlmas konusunda
görümeler yapmak üzere TÜGEM Genel Müdürü Dr.
Hüseyin VELOLU Samsun’a geldi. Terme
ilçesinde konuyla ilgili incelemelerde bulunduktan
sonra ilimizde faaliyet gösteren Tarm Danmanlar
ile de görümelerde bulunarak sorunlarn dinledi ve
çözüm yollar konusunda bilgiler verdi.

STATP TOPLANTISI YAPILDI
Ülkemizin gda, yem, lif ve tomruk
üretiminin salkl bir ekilde planlanmas ve bu
alanda yanl kullanmlardan kaynaklanan arazi
bozulmalarnn önlenmesi, araziyi kullananlarn
sosyal ve ekonomik durumu dikkate alnarak
kullanmdan kaynaklanan sorunlarn belirlenmesi
ve giderilmesini amaçlayan STATP projesi
kapsamnda ilimizde bir toplant yaplmtr.
TÜGEM Genel Müdür Yardmcs Bahattin
BOZKURT’un da katld toplantda bu proje
kapsamnda yaplacak olan çalmalar hakknda
görevli teknik elemanlara bilgi verilmitir

SUN TOHUMLAMA KURSU AÇILDI
Bakanlmz
Hizmetiçi
Eitim
Program
çerçevesinde l Müdürlüümüzde, Veteriner Salk
Teknisyenlerine yönelik, Srlarda Recto-Vaginal
Yöntemle Suni Tohumlama Kursu düzenlenmitir.
Youn ilgi nedeniyle iki ayr grup halinde düzenlenen
kursun ilki 26-30 Nisan 2004, ikincisi ise 10-14 Mays
2004 tarihleri arasnda l Müdürlüümüzde
yaplmtr. Kursun teorik bilgileri l Müdürlüümüz
Toplant Salonunda, tatbiki uygulama ise Et EntegreMezbahane letmesi tesislerinde yaplmtr.

SMAL DEMR GÖREVE BALADI
Kurumumuzda daha önce Teknik Müdür
Yardmcs olarak görev yapan ve Denizli l Tarm
Müdürlüüne tayini çkan smail DEMR mahkeme
karar
sonucunda
kurumumuzdaki
görevine
balamtr. Kendisine yeni görevinde baarlar dileriz.
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

BAV TOPLANTILARI YAPILDI

ki aylk periyot içerisinde ilimizde yaplan
tarmsal çalmalarn deerlendirildii ve sorunlarn
tartlarak çözüm yolu arand BAV toplantlar
Ondokuzmays, Kavak ve Ayvack ilçelerinde yapld.
Toplantlarda arclk ve meyvecilik sorunlar
görüülmütür. Gezginci arclk ve bilinçsiz ilaç
kullanm yannda meyvecilikte karlalan sorunlar
etraflca tartlarak çözüm yollar ortaya konulmutur.

DENZ SALYANGOZU KONULU TOPLANTI YAPILDI

Bakanlmzca Su Ürünleri Avcln
düzenleyen 36/1 numaral sirkülerin hazrlk
çalmalar
kapsamnda
deniz
salyangozu
avclna getirilecek düzenlemelerle ilgili toplant
yapld. Toplantya Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüü, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Sinop
illerinden
temsilciler,
salyangoz
ileme
fabrikalarndan temsilciler ile ilimiz su ürünleri
kooperatif ve balkçlarnn temsilcileri katlmtr.

BENM KÖYLERM TARIMSAL KALKINMA PROJESNE START VERLD
l Müdürlüümüzce, tarmsal üretim fikrinin
olumas, gelimesi ve uygulamas aamasnda Tarm
l Müdürlüü ile ilimiz çiftçilerini bir araya getirmek,
çiftçilerimizin tarmsal bilgi ve bilinç düzeylerini
artrmak, ürün çeitliliinin artrlmas bata olmak
üzere üretim sürecini birlikte planlamak ve yürütmek
amacyla Benim Köylerim Tarmsal kalknma Projesi
balatlmtr. Çiftçi Eitim ve Yaym ubesi ile Bitki
Koruma ubesi teknik elemanlarnn görev ald bu
çalma 2007 ylnda sonuçlandrlacaktr.

30 Austos Zafer Bayram
Kutlu Olsun
27
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TERME LÇES EVC KASABASINDA ÇFTÇ TOPLANTISI

l Müdürlüümüz çiftçi eitim çalmalarna hz
verdi. Bu çalmalardan biri olan limiz Terme lçesi
Evci Kasabasnda yaplan çiftçi toplantsna l
Müdürümüz Sadullah KRENC bakanlk etti. Fndk
hastalk ve zararllar konulu toplantda Bitki Koruma
ube Müdürü ve dier teknik elemanlar tarafndan
çiftçilere bilgi verildi.

DGD KONUSUNDA TOPLANTILAR YAPILDI

Bakanlmzca yürütülmekte olan DGD
Çalmas kapsamnda merkeze bal muhtarlar,
Ziraat Odas Bakanlar ve Tarm lçe Müdürleri
le toplantlar düzenlendi. DGD çalmalarnn
balad bu günlerde karlalabilecek sorunlar ve
çözüm yollar yannda uygulamalar konusunda
ilgili taraflar bilgilendirilmitir.

SU ÜRÜNLER KONULU TOPLANTI YAPILDI

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Sat Yerleri
Yönetmelii kapsamnda l Müdürlüümüzde bir
toplant düzenlenmitir. Toplantda ruhsatl ve
ruhsatsz sabit su ürünleri perakende sat yerleri, semt
pazarlarnda yaplan su ürünleri sat yerleri ve seyyar
sat araçlaryla yaplan su ürünleri satlar ile
belediyelere ait atk sularn bertaraf konular
görüülerek mevzuata uygun çözüm yollar bulunmas
hususlarnda uygulamaya yönelik kararlar alnmtr.

Ya bir yol bulacaz, ya da bir yol açacaz.
Temmuz -Austos 2004
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ÇLEK TARLA GÜNÜ YAPILDI

l Müdürlüümüz Çiftçi Eitim ve Yaym
ubesi Meyvecilik Birimi tarafndan Çaramba ilçesi
Yukar
Dikencik
köyünde
yaplan
çilek
demonstrasyonunun Tarla Günü 25/05/2004 günü
çiftçilerimizin ve teknik elemanlarn katlm ile
gerçekletirildi. Fndk Ekim Alanlarnn Daraltlmas
ve Alternatif Ürün Projesi kapsamnda ele alnan çilek
demonstrasonu ilimizde çilein yaygnlamas
konusunda önemli bir aama olarak ele alnmaktadr.

SAMSUN TARIM L MÜDÜRLÜÜ GIDA FUARINDA

Samsun’da 13-16 Mays 2004 tarihleri
arasnda açlan Gda ve Gda Teknolojileri fuarna
Müdürlüümüz katlmda bulunmutur. Ondokuz
Mays Üniversitesi Gda Mühendislii Fakültesi ile
ortaklaa açlan stantda gda tüketimi konularnda
çeitli
broürlerin
datm
yaplm,
l
Müdürlüümüz Kontrol ubesi yapm olduu
gda denetim faaliyetleri konusunda ziyaretçileri
bilgilendirmitir.

AB MEVZUATININ DEERLENDRLMES TOPLANTISI

Bakanlmzca “Kimyevi ve Organik Gübre
Denetim
Yönetmeliinin
Uygulamalarnda
Birlikteliin Salanabilmesi ile AB Mevzuatnn
Deerlendirilmesi ve Toprak-Yaprak Analizine Dayal
Gübre Kullanm ile Nitrat Kirliliinin Önlenmesi”
konulu eitim çalmas 20 il müdürlüünün
Destekleme ube Müdürlerinin katlmyla yapld.

Bilginin az olduu yerde cehalet ilimdir.
29
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L MÜDÜRLÜÜMÜZ ÇFTÇ ETM VE YAYIM UBES KTAPLII AÇILDI
Müdürlüümüzün tarmsal çalmalar
daha salkl ve bilimsel yürütmesinin
temelinde
bilgi
birikiminin
olduu
gerçeinden hareketle ÇEY ubesi bünyesinde
toplant salonu ve kütüphane açlarak hizmete
sokulmutur. Kütüphanede bulunan tüm
kitaplar bilgisayar ortamna aktarlarak
kurumumuz network sisteminden ve internet
ortamndan da eriim salanabilmektedir.
ÇLEK FDES DAITIMI
Kurumumuz tarafndan ilimizde çilek tarmn
özendirmek ve yaygnlatrmak amacyla l Özel dare
kaynaklaryla desteklenen proje kapsamnda çilek
fidesi datm yaplmtr. 4-5 da alanda çilek
yetitiricilii yapacak çiftçilere çilek datm
süresince toplam 65.000 adet fide datm
gerçekletirilmitir.

SIIRCILIK, SERACILIK, ARICILIK ve SU ÜRÜNLER KURSLARI
limizde askerlik yapan erlere meslek
edindirme projesi kapsamnda kurumumuz
tarafndan srclk, seraclk, arclk ve su
ürünleri
konularnda
eitim
çalmas
düzenlenmitir. Bir haftalk periyotlar eklinde
düzenlenen eitim çalmasnda ilgili konularda
bilgilendirme yaplm ve kurs sonunda yaplan
snavda baarl olanlara sertifikalar verilmitir.

ÇFTÇLERE ERMDE ÖNEML BR ADIM : ARAÇ KRALAMA
l Müdürlüümüz çiftçilerimize daha etkin
hizmet götürebilmek amacyla yeni bir uygulama
balatmtr. Hizmet verilen alanlarn geni olmas ve
yeni tekniklerin en ksa sürede çiftçimize ulatrlmas
amacyla, imdiye kadar önemli sorunlardan biri
haline gelen araç skntsn amak amacyla araç
kiralama dönemi balatlmtr. Bu amaçla
görevlendirilen araçlarla özellikle Benim Köylerim
Tarmsal Kalknma Projesi çerçevesinde yaplan
uygulamalar bata olmak üzere tüm çalmalarda
zamannda ulam ve etkinlikte önemli gelime
salanmtr.

Temmuz -Austos 2004
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

GÖZLERNDEN ÖTEYE

ÂH SEN…

Çalamm seller gibi uruna
Yolumu var durulmaktan öteye
Esirinim yalanna, doruna
Hesap m var sorulmaktan öteye

Sen deil misin beni alev alev kavuran?
Âh yâr sen deil misin, elden ele savuran?
Hrçn dalgalar gibi gönül kyma vuran,
Bu ebedi hicrâna salan sen deil misin?

arklar gibisin her zaman ensin
Canma can katan ruhumsun, bensin
Gönüller tahtnn sultan sensin
Otur gülüm kurulmaktan öteye

Cânânmsn üphesiz, cânmsn cândân öte!
Âtiyedir kederim, giden zamandan öte…
Bilirsin de bilmezsin hâlim kurbandan öte,
Gözyanla ömrüme dolan sen deil misin?

Sen varsn aklmda fikrimde her an
Koarm peinde bir an durmadan
Feda olsun sana dizimde derman
Sonu mu var yorulmaktan öteye.

Bir tecelli akseder ruhumun aynasna,
Pus içinde her nazar, gam dolar cân tasna!
brahim gibi dütüm atein ortasna,
Nâfile soldururken solan sen deil misin?

Kalbime ne yaptn söyle sevgilim
Beynim iflas etti, kalmad ilim.
Hiçbir ey söylemez oldu bak dilim
Gözlerine vurulmaktan öteye.

Bu del’olmu gönülle, neyler Bayâtî neyler?
Nefes nefes tutuur, seher yeliyle neyler…
Kam iken cân bulur, neyzen eliyle neyler!
Ak sazn bîkarar çalan sen deil misin?

Adnan ÖZBULUT

Güçer KAFA

AFORZMALARDAN BR DEMET
* Halâ dünden söz ediyorsanz, bugün pek

promethe

bireyler yapmamsnz demektir.
* Çoumuz hayatmz sanki bankaya bir ikincisini
yatrm saklyormuuz gibi yayoruz.
* Ne öfkeyle maziye, ne de korkuyla gelecee
baknz; yalnzca bilinçle çevrenize baknz.
* Zengin olmak hiç de zor deil; zor olan artk
zengin biri olduunu anlayabilmek.
* Kendi haline brakrsanz, her ey kötüye gider.
* Bir eyin yaplmasn gerçekten çok istiyorsanz,
yalnzca akla manta hitap etmek yetmez;
kalpleri de harekete geçirmelisiniz.
* Beklerseniz, tek kazancnz yalanmak olur.
* Bir yankdan, özgün ne bekleyebilirsiniz ki.

bir promethe gibi
çalarak mavilerini
yaatsam avuçlarmda
hele altn sarlar
uzatp ellerini
dokununca mavilere
ne gerek var eros’a
ali korkmaz
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Süs Bitkilerinden
S. Filiz SALAM
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

yaplr. Gübreleme ise Mays-Ekim aylar arasnda
iki haftada bir kez 1gr/ lt kompoze gübre verilir.
Sulama kireçsiz su (en iyi yamur suyu) ile
yaplmal ve scak havalarda yapraklara sk sk su
püskürtülmelidir. Ancak çiçekli iken bitkiye su
püskürtülmemelidir. Sulama suyunun fazla kireçli
olmas halinde yapraklarda sararmalar görülür.
Dinlenme süresinde verilen su azaltlmaldr.
Kn serin yerlerde bulundurulan bitkilere
gereinden fazla su verilirse yapraklarda sararma
olmaktadr.
Yetikin bitkilerin tüm sürgünleri çiçeklenme
bittikten sonra yar yarya veya 2/3 orannda
budanmaldr. Genç bitkilerde ise çal formunda
bitki elde etmek için sürgünler yaklak 15 cm.
kadar büyüdüünde uç alma yaplmaldr. Bu
ileme Austos ayna kadar devem edilmelidir.

GARDENYA
(Gardenia jasminoides)

Yapraklar karlkl, koyu yeil ve tüylü;
çiçekleri beyaz renkte, güzel kokulu, büyük,
küçük, katmerli veya yalnkat olan çal formunda
bitkilerdir. Doada 250 türü bulunan Gardenia
cinsinin süs bitkileri yetitiriciliinde önemli olan
tek türü G. Jasminoides’dir.
Gelime döneminde 16-18°C, kn 12°C’ye
gereksinim gösterir.Yüksek oranda nem (%75-80)
ister. Aydnlk, hafif güneli, ancak dorudan
yakc güne  almayan yerlerde iyi geliir.
Üretimi, budamadan çkan dallarndan ilkbahar ve
yaz sonunda scak yastklarda köklendirilerek
yaplr. 7-12 cm uzunluundaki tepe çelikleri,
çiçek tamayan yan sürgünlerin uçlarndan
alnarak kum, turba veya her ikisinin hacim olarak
eit miktarlarda karmndan oluan harçta
köklendirilir. Köklenme süresince ortam scakl
21-24°C dolaynda olmal, üzeri cam veya plastik
örtü ile kapatlmal, ortamn nemi yüksek
tutulmaldr. Köklenme 4-6 haftada gerçekleir.
Saks deitirme ilemi genç bitkilerde her
yl, yal bitkilerde ise 3-4 ylda bir Nisan aynda

Fazla
hava
deiimi
veya
scak
tomurcuklarnn dökülmesine yol açar. Sert su
yada kökün soua maruz kalmas yapraklarnn
sararmasna yada büyümenin durmasna sebep
olur. Krmz örümcekler, yaprak bitleri, beyaz
sinek ve unlu bitler önemli zararllarndandr.

Bildiini bilenin arkasndan gidiniz.
Bildiini bilmeyeni uyandrnz.
Bilmediini bileni öretiniz.
Bilmediini bilmeyenden kaçnz.
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normalleir. Bomaca ve öksürük, sinir sistemi
zafiyeti, romatizma ve barsak hastalklarna
kar çay içiminin yan sra, kekik banyolar da
yararldr. Güçsüz, zayf ve solgun çocuklara da
kekik banyosu yaptrlabilir. Kekik çay ile ayrca
adet kanamalar dengelenebilir, krampl arlar
geçitirilebilir. Kekik çay ve kekikle kartrlm
bal yenmesiyle organizma güçlendirilebilir ve
dengeye kavuturulabilir. Scak kekik yastklar
arl bölgenin üstüne konularak büyük rahatlklar
salanabilir. Bu küçük bitki yastklarn herkes
hazrlayabilir. Kekik, öksürük ve mide
rahatszlklarna
kar
baka
bitkilerle
kartrlarak
daha
da
baarl
biçimde
kullanlabilir.
Öksürüe kar, 2 ölçü kekik, 1 ölçü sinirliot,
1 ölçü ezilmi anason iyice kartrlr. Bir tatl
ka bitki "Çay Hazrlamak" bal altnda
belirtildii
ekilde
demlenir
ve
balla
tatlandrlarak, küçük yudumlarla içilir.

Kekik
(Thymus serpyllum)

Kekik (Thymus serpyllum) çimenlik tarla
kylarnda, orman kylarnda, ve çayrlardaki
karnca yuvalarnn üstünde yer almaktan holanr.
Güne ve scak istedii için, toprak scaklnn
fazla olduu kayalk ve dalk bölgelerde çoalr.
Güneli ölen scaklarnda meneke renkli
çiçeklerinden yaylan güzel koku, arlar ve
böcekleri kendisine çeker. Kendilerine özgü bir
kokuya
sahip
olan
bu
çiçekler
beni
çocukluumdan beri etkilemitir. Öncelikle
baharat olarak kullanlr. Yal ve ar yemeklerin
tadn zenginletirir, sindirimi kolaylatrr. ifal
bitki olarak kekik; öncelikle kramp çözücü,
dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak
kullanlr. Akcier ve bronlar, mide ve
barsaklar, kekiin balca kullanm alanlardr.
Bitkinin önemli etken maddesi olan eterli uçucu
yalar kana karp, broniyal kaslar etkileyerek,
kramplar çözebilir. Ayn zamanda o bölgelerde
bakteri oluumunu önler. Öksürük ve üst solunum
yollar iltihabnda çay içimi ve gargara biçiminde
kullanlmaldr. Kekik itah açar ve sindirim
sistemini uyarr. Sindirim sisteminde görülen
ekimeler ve krampl arlar bir bardak kekik çay
ile geçitirilebilir, kötü kokulu ve yumuak dk
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Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Çay Hazrlamak : Bir tatl ka kurutulup,
ince kylm kekik, orta boy bir su barda dolusu
kaynar suyla halanr, üstü kapatlarak 8-10
dakika demlendirilir ve süzülür. Günde 2-3 bardak
yeni demlenmi olarak, aç karnna veya öün
aralarnda, soutulmadan ve yudumlanarak içilir.
Kekik Banyosu: 70-100 g kurutulmu kekik
bir tülbendin içine gevekçe balanarak 2-3 lt
souk suya eklenir. Kaynama derecesine kadar
stldktan sonra üstü kapal olarak 15 dakika
demlendirilir. Tülbentteki posa iyice skldktan
sonra scak banyo suyuna (küvet) eklenir. Banyo
suyu scakl 37-380C arasnda olmal ve banyo
süresi 15-20 dakikay amamaldr. Bu süre
boyunca küvet içerisinde oturularak yaplan
banyodan sonra üütülmemeli ve bir bornoza
sarlarak yatakta bir süre dinlenilmelidir.
Kekik Ya: Bir ienin içine doldurulan
çiçeklerin üstüne szma zeytin ya eklenerek, 10
gün günete bekletilir ve kullanlacak kadar
süzülür.
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PÜF NOKTALARI
 Bezelye, konserve olarak en çok yenilen
yiyeceklerdendir. Gerçek lezzetini vermek için
piirirken içine bir parça eker atn.
 Çaydanlnzn içine biriken kireç tortusunu
engellemek istiyorsanz 15 dakika kadar içinde
sirke kaynatn. Veya, kabn içinde yumurta
kabuklarn bir süre brakn. Kirecin yok
olduunu göreceksiniz.
 Çilek denince akla hemen kum gelir. Eer,
çileklerinizi slak bir muslin kumaa sarp
birkaç kere hzla sallarsanz, çileklere bulaan
kum ve topraklarn muslin kumaa
yaptklarn görürsünüz.
 Piirdiiniz çorbann tuzunu fazla kaçrdnz
için fazla üzülmeyin. Bunu telafi etmenin
birkaç yolu vardr: Çok tuzlu deilse bir parça
eker ii halledecektir. Çorbanzn içine birkaç
patates dilimi atn. Tuzu emeceklerinden
piince içinden çkartn. Çorbaya çok fazla tuz
koydunuzsa içine gümü bir kak ve küçük bir
bardak dolusu çi süt koyun. 5-10 dakika ksk
atete piirin. Sonra içindeki ka çkartn.
 Köfte hazrlarken malzemeye yumurta sars
yerine bir iki damla zeytinya ilave edin.
Köfteler daha yumuak olacaklardr bu sayede.
 Çok çabuk kuruyup bozulan bir cins peynirdir.
Süte batrdktan sonra iyice sktnz bir
pamuklu kumaa sarmaladnz gravyer
peynirini, bozulmadan saklayabilirsiniz. Süt
yerine tuzlu su da kullanabilirsiniz.
 ienin azn açnca içindeki hardaln
kurumamas için, üzerine bir limon dilimi
koyun. Tabii her kullantan sonra bu dilimi
deitirmeniz art.
 Havuç salatasndan holanyorsanz sirke
yerine limon suyu kullanrsanz daha lezzetli
olur.
 Sos hazrlarken un topaklarnn olumasn
önlemek için tahta kak yerine bir çataln
ucuna taktnz kabuklar soyulmu çi
patatesten yararlann.
 Önceden hazrladnz bir beamel sosun
üzerinde kaln bir tabaka oluur. Bunu
önlemek için sosu hazrlaynca üzerini bir









Nihal CANITEZ
Ev Ekonomisi Teknisyeni
Samsun Tarm l Müdürlüü

parça yal katla örtün. Deiik ve biberli bir
tad vermek isterseniz domates sosuna biraz
hardal ve toz eker ilave edin.
Kavanozdaki turularn üzerine bir zaman
sonra köpük tabakas oluur. Bunu kakla aln
ve turunun üzerine bir parmak kalnlnda
zeytinya dökün. Zaman zaman deitirin.
Hazrladnz turu tuzu fazla olduu
yenmiyorsa bunu içine kabuklar soyulmu
birkaç tane soan koyduunuz sirkeye yatrn
ve üç dört hafta bekletin. Tadn düzeldiini
göreceksiniz.
Siyah zeytini tatlandrmak için zeytinya ve
limon suyu karmndan yararlanmay herkes
bilir. Zeytinlerinize daha deiik bir tad
vermek için bunlar zeytinyayla örtün ve
biraz kekikle 2-3 di sarmsak ilave edin. Sekiz
gün bekletin ve yenilip azalan zeytinlerin
yerine yenilerini koyun.
Uzun zaman saklayacanz zeytinyann
acmasna engel olmak için; -Iktan uzak bir
yere koyun. çine biraz toz eker ilave edin

PATATES DOLMASI
Malzemesi
1 Kilo patates
Tavuk gösü (250 g), bezelye (yarm kilo)
1 ad havuç, karabiber, pul biber,tuz ve maydanoz,
250 g kaar peyniri
Yapl:
Patatesleri soyarak içini oyun, zeytinyanda
kzartn. Tavuk gösünü halayarak ince ince
parçalayn. Havuçlar çok ufak parçalara ayrarak
dorayn ve bezelye ile kartrn.Baharatlarla
beraber tereyanda biraz kavurun. Kzarm
patateslerin içine koyun. Üzerine kaar peyniri
rendeleyip, yal sos yaptktan sonra da frna
verin. Piince servise hazr...

Afiyet Olsun
Figen AHNTÜRK&Ümmü GÖRGÜLÜ
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t@rimnet
Hüseyin KURT
Ziraat Mühendisi
Tarm Danman

KISAYOLLAR
Windows logo tuunu
ve Uygulama tuunu
içeren Microsoft Natural Klavye'ye veya uyumlu
herhangi bir klavyeye sahipseniz, aadaki
klavye ksayollarn kullanabilirsiniz.

Gizli Klasörün Görülmesi
Bu ilem için Windows'un gizli klasörleri
gösterme seçeneini aktif hale getirmeniz gerekli.
Bu ilemi yapmak için de herhangi bir klasör
penceresini açn. TOOLS menüsünden FOLDER
OPTIONS komutunu çaltrn. Ekrana gelecek
olan diyalog kutusunun VIEW bölümüne gelin.
Bu bölümdeki listeden aa doru kayn ve
SHOW HIDDEN FILES AND FOLDERS
seçeneini aktif hale getirin. OK dümesine basn
ve diyalog kutusunu kapatn. Artk gizli
dosyalarnz görünür hale gelecektir.

lem
Balat menüsünü göster veya
gizle.

Bilgisayarda Virüs
Eer bilgisayarnza virüs bulamsa, bu
durumda bilgisayarnzda "olaan d" baz
durumlar gözlemleyebilirsiniz. Baz virüsler,
isimleri ile ilgili bir mesaj ekrannza getirebilir.
Bazlar makinanzn çalmasn yavalatabilir, ya
da kullanlabilir hafzanz azaltr. Bu son iki
sebep srf virüs yüzünden olmasa da gene de
üphelenmekte fayda var.
Bilgisayarnzn virüs kapp kapmadn
saptayan "anti-virüs" programlar da var. Bu
programlar, bilgisayarnzn virüs kapabilecek her
tarafn (hafza, boot sector, çaltrlabilir
programlar, dokümanlar vb) tararlar. Bu
programlarn virüs saptama yöntemleri 2 türlüdür:
• Kendi veritabanlarndaki virüslerin
imzalarn (virüsün çalmasn salayan
bilgisayar program parças) bilgisayarnzda
ararlar.
• Programlarnz, virüs olabilecek zararl
kodlara kar analiz edebilirler.

Sistem Özellikleri iletiim
kutusunu göster.

+BREAK

Masaüstünü göster.

+D

Tüm pencereleri simge
durumuna küçült.

+M

Simge durumuna küçültülen
pencereleri eski durumuna
getir.

+Shift+M

Bilgisayarm' aç

+E

Bir dosya veya klasör ara.

+F

bilgisayar ara.

CTRL+

Windows Yardm' görüntüle.

+F1

Bilgisayarnz bir a etki
alanna balysa bilgisayar
kilitle, bal deilse kullanc
deitir.

+L

Çaltr iletiim kutusunu aç.

+R

Seçilen öenin ksayol
menüsünü göster.

Günümüzdeki
popüler
anti-virüs
programlarnn veri tabanlarnda 1000lerce virüs
imzas ve bunlarn varyantlar vardr. Bu veri
tabanlar, yeni çkan virüsleri de ekleyerek sk
aralklarla güncellenir.
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Yardmc Program
Yöneticisini aç.
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Tatilinizi Nasl Satn Alacaksnz?
Seyahat acentesi ürünleri ile ilgili bilgileri ilanlar,
reklamlar ve broürlerle duyururlar. lan ve
reklamlarda tantlan ürünün tüm özellikleri yer
almaz. Özellik olarak belirtilen tüm unsurlar
seyahat acentesinin siz tüketiciye kar
sorumluluundadr. Broürler genellikle ilan ve
reklamdan çok daha ayrntldr. Broürdeki tüm
bilgiler acente tarafndan doruluu garanti
edilmi bilgilerdir. Tercihinizi yapacanz tatil
paketine ait broürü aln ve saklayn. Seyahat
acentelerinin
hizmetlerinden
biri
de
enformasyondur. Seyahat acentesi yetkilisine tatil
tercihlerinizi belirtin ve onun bu konudaki fikrini
aln. Kitlesel paket tatillerin dnda, size özel,
istediiniz gibi organizasyon yapabilirler. Broür
ile belirtilen unsurlar dnda bir tatile karar kld
iseniz, ya da size broür bilgileri dnda bakaca
bilgiler verildi ise, bunlar yazl olarak isteyin.
Sözlemeyi Yannzda Bulundurunuz.
Tatilinizi
seçtiniz
ve
rezervasyonunuzu
yaptrdnz. Ödediiniz bedel karl bir makbuz
aldnz. Bu makbuzun yan sra size
rezervasyonunuzu belirten, içinde ulam,
konaklama tarihleri ve ekilleri belirtilen bir baka
belge daha verilecektir. Bu belgeye “Voucher”
denir. Kimi zaman bu belgede sadece konaklama
bilgileri yer alr. Özellikle ulam kendiniz
organize ediyorsanz bu belge, ilgili konaklama
tesisine giri yaparken size gerekli olacak ve bir
sureti tesise teslim edilecektir.
Eer gezi artlarn, özellikle iptal artlarn
ve dier hususlar belirten bir sözleme, seyahat
acentesi yetkilisi ile sizin tarafndan imzaland ise
sözlemenin bir suretini siz de aln ve saklayn.
Bazen, gezi artlar broürlerin arkalarnda veya
voucherin arka yüzünde yer alr. Bu artlar
okuyun ve buna göre davrann. Unutmayn ki;
özellikle grup seyahatler bir ya da bir kaç kiinin
mazeret ya da istemlerine göre deitirilemezler.
Hele hele ulam uçak ile ise, bu konuda
uluslararas sivil havaclk kurallar karsnda
acentenin dahi yapabilecei pek bir ey yoktur.

TATLE ÇIKARKEN
Bazlarmz için ylda bir kez, bazlarmz
için iki, üç kez, bazlarmz için ise; iki, üç ylda
bir kez yaadmz tatillerimiz, aylar öncesinden
dülerini kurduumuz, çok ama çok mutlu olmay
beklediimiz anlardr ve zamana bal her ey
gibi; yaanrlar ve biterler. Ne elbise gibi önceden
prova olanamz vardr, ne de “rengi att; götürüp
deitireyim” deme ansmz...
Öyleyse Ne yapmal? in Uzman
Dururken... Ekmei kendiniz yapyor, ilac
nalburiyeden alyorsanz; tatilinizi kendi banza
veya otobüs yazhanesi ile düzenleyebilirsiniz!
Uçak biletinizi kendiniz alacak, oteli hiç
görmeden gazetedeki resminden seçecek, çevre
gezilerinde taksiciden yardm alacak, ören yerinde
kapc sayesinde bilgilenecek iseniz size hayatta
baarlar... Rafting için aranrken dalarda
kaybolmak, Kosamui’ye Patagonya üzerinden
gitmek, Moskova’da Boloy’a bilet bulamamak,
Aspendos’ta konser kaçrmak sizi üzebilir...
Tatil organizasyonu önemli teknik bilgi
gerektiren bir itir. Tatil, ulam, konaklama,
bilgilendirme ve gezi gibi unsurlar içeren bir
olgudur. Doru planlama ve doru zamanlama,
konunun profesyonelleri tarafndan yaplr.
Tatilinizi, sizin adnza, sizin istem ve
beklentilerinize göre organize edecek profesyonel
iletmeler,
seyahat
acenteleridir.
Seyahat
acenteleri, deneyimli personel ve sorumlu
yöneticilerle hizmet verirler. Organizasyonlarnda
yer alan tüm hizmetlerden size kar
sorumludurlar. Seyahat acentelerin tüm hizmetleri
TÜRSAB ve Turizm Bakanl denetimindedirler.
Seyahat acentelerinin yasall nasl
anlalr? Her seyahat acentesinin kapsnda
seyahat acentesi olduunu gösteren ve TÜRSAB
amblemini tayan pirinçten bir levha bulunmak
zorundadr. Ayrca seyahat acenteleri bürolarnda
görünen bir yerde seyahat acentesi iletme belgesi
asl olmaldr. TÜRSAB üyelik belgesi de
bulunulan yerin yasal bir seyahat acentesi olup
olmadn anlamanza yardm edecektir.

Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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SEÇME SAÇMALAR

























çine birden garip bir çalma istei
gelirse, ilk önce sakinle, sonra otur ve
geçmesini bekle.
Hayat sahnesinde bütün yeteneksiz
figüranlara bir rol vardr.
Herkesin haksz olmas senin hakl
olduunu göstermez
Ak ol ama kimseden sana ak olmasn
isteme.
Snavlarda adn yazana 50 verilsin.
Son gülen hep sen olacaksn. Çünkü hep
geç anlyorsun.
Cesur ol, deilsen bile öyle davran, kimse
aradaki fark anlamasn.
Çevreye verilen rahatszlktan dolay özür
dileriz. Sessiz Çounluk!
Aptallarla tartma, çünkü dierleri
aranzdaki fark anlamayabilir.
Oturan Boa’ya göre bütün beyazlar cilt
hastasyd.
Dünyann en kolay ii bakasnn parasn
harcamaktr.
Kendi geleceimizi hazrlarz, memnun
kalmazsak kader deriz.
Yalan söyleyenlerin çok iyi bir hafzaya
ihtiyac vardr.
Her ey yolundaysa bir eyler kesinlikle
gözünüzden kaçmtr.
Eer öküzlerle domuzlar konuabilselerdi,
konutuklar tek ey yem olurdu!
Oturduu yerden baarya ulasan tek ey
tavuktur.
Akll olup dünyann kahrn çekeceine,
deli ol dünya senin kahrn çeksin.
Kumar brakacama bahse girerim.
Düün ve hepimizi ok et böylece.
Rüvet uluslararas para birimidir.
Bakarsan ba olur, bakmazsan
göremezsin.
Borç isterken dürüst olun,
ödemeyeceinizi batan söyleyin
·Hiç bo vaktim yok, sabah aksam i
aryorum.
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BLGSAÇMALAR
9 Bilgisayar oyunlaryla hayat arasndaki tek
fark hayat save edememektir.
9 Sabrn sonu resettir.
9 Ummadn program, makineyi kilitler.
9 Güzelliine güvenme sivilce alr gider, Pc'ne
güvenme virüs alr gider.
9 Sakla utility'i gelir zaman.
9 Yavuz virüs, ev sahibini Doom oynarken
bastrr, bilgisayar kilitler.
9 Doktor ölecek miyim?... HAYIR! Upgrade
edileceksin!...
9 Virüs : Ben program uzantsndan tanrm.
9 Virüs ölür, gözü diskette kalr.
9 Lütfen bu satrda durmayn, otomatik tagline
çarpar.
9 Virüs gelince: "back-up" n aldn m, imdi
müsait misiniz ?" diye sormaz.
9 Virüsün ba küçükken ezilir.
9 Yiitlere isimleri kahramanlktan , virüslere
isimleri verdii zarardan sonra verilir.
9 Virüs istedi 1 EXE, Allah verdi 2 EXE.
9 Delinin biri Network'u bozmu, 40 supervisor
düzeltememi.
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Personel Hareketleri
Ali TIRA
Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
smail DEMR
Serdar SUCU
Hayri ÖZTÜRK
Nihat KARAKAYA
Refik YILMAZ
Sevim YILMAZ
Güven ALTUNKAYA
Ramazan AKMAN
Ömer ÇÇEK
Mesut IIKARA
brahim SALAM
Cantürk YETK
Hüseyin KOÇ
Gülay KURAL
Gökhan BALCI

Ünvan
l Md. Yrd.
Mühendis
Mühendis
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Vet. Sa. Tek.
Vet. Sa. Tek.
Memur
çi

Eski Görev Yeri

Yeni Görev Yeri

Denizli l Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
Çorum l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
Yakakent lçe Müdürlüü
Havza lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Idr l Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü

Samsun l Müdürlüü
Giresun l Müdürlüü
Yakakent lçe Müdürlüü
anlurfa l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Havza lçe Müdürlüü
Tunceli l Müdürlüü
Isparta l Müdürlüü
Balkesir l Müdürlüü
Rize l Müdürlüü
Asarck lçe Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Çaramba lçe Müdürlüü
Ankara l Müdürlüü

Emekliler
Ad Soyad
lhan TÜTÜNCÜ
Refik ÜRER

Ünvan

Ad Soyad

Vet. Sa. Tek.
Hizmetli

Eref TUNA

Ünvan
Ayn. Say.

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
9 Her birine 1’den 50’ye kadar numara verir ve herkesten numaras kadar altn alr ve bir kerede
tartar. 1275 gramdan kaç g eksik gelirse o numaraya ait olan kiinin sahtekarlk yaparak eksik altn
yaptn saptar.
9 Yaratn ilk kilosu ab ise
1.yemekten sonra kilosu 21*ab olur
2.yemekten sonra ise 481*21*ab olur ve 21*481= 10101 olduundan
ab*10101= ababab olacaktr
9 Miras
1. çocuk 1000+1/7*(x-1000) = (6000+x)/7 frank
2. çocuk 2000+ 1/7*[ x- (6000+x)/7 -2000] = 2000+ 1/49*(6x-20000)
1. çocuun ve 2. çocuun paras eit olduuna göre
(6000+x)/7 = 2000+ 1/49*(6x-20000)
1000 = 1/7*(x-1000) - 1/49*(6x-20000)
49000 = x+13000
x = 36000 (miras)
çocuk says 6 dr.
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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
 Bir padiah 50 kuyumcuya 1 kg altn verip 20
gram arlnda olan toplam 50 adet para
yapmalarn istemitir. Ancak içlerinden bir
kuyumcu paralardan birer gram altn çalarak
eksik arlkta para yapmtr. Padiah
kendisine bu haberi getiren sadrazamna bir
tartm sonucunda bu hileyi yapan bulmasn,
aksi halde ikisinin birden ölümle
cezalandrlacan söylemitir. Sizce sadrazam
bu sorunu çözebilecek mi? Tek tartmda
hilebaz kuyumcuyu bulabilecek mi?

8

1
2
3
4
5

 Bir yaratk yemek yiyince kendi arlnn 21
kat oluyor. Bu yemein üstüne bir daha
yiyince yeni arlnn 481 kat oluyor. Bu
yaratk sizi yakalyor ve size diyor ki: " Biraz
önce arka arkaya iki defa yemek yedim, ve u
anki arlm bilemezsen seni de ikembeme
indireceim. ilk arlm ab (iki basamakl bir
say) idi." Yaratn u anki kilosu kaçtr?

6
7
8
9
10

 Param Yok Mehmet ölümüne yakn ailesini
yatann etrafna toplad; o kadar ar hastayd
ki ne mirasnn miktarn ne de çocuklarnn
saysn hatrlayabiliyordu. 1. çocuuna 1000
frank ve kalann 1/7' ini, 2. çocuuna 2000
frank ve kalann 1/7'ini, 3. çocuuna 3000
frank ve kalann 1/7' ini ,vb... brakt. Çocuklar
baktlar ki hepsine eit miktarda para kalm.
Kaç çocuk vard ve her biri kaç frank almtr?

Soldan Saa
1. Denizaltn ölçen alet, 2. Operasyon, 3. Ölüye
Sarlr, Çplak Resim, 4. Sonsuza Kadar, 5. Bir Kuma,
6. lave, Varlna nanlan Ruhani Varlk, 7. p eirme
Aleti, 8. Arzu, Adale, 9. Özel olmayan, Sodyum, 10.
Bir Nota, Sözleme.
Yukardan Aaya
1. Kadn smi, Bir Gda, 2. Eylem, Bir Yakt, 3. Tersi
yola Çkma, Mentee, 4. Çok Çabukça, 5. Bir Enerji
Çeidi, Bir Nota, 6. Bir Hitap Türü, Tendeki Noktalar,
7. Meyveye Burukluk Veren Madde, Birdenbire, 8. ön
Çalma, Gözlem.

.
Herkes gibi davranan,
kendisi gibi davranamayana

Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Sinameki, 2. Eelek, 3. Manevi, 4. Al, Kenan, 5.
Davet, 6. ta, kaz, 7. Yoku, Ne, 8. Ekim, 9. Takatuka, 10. Tarikat.
Yukardan Aaya: 1. Selahiyet, 2. , Tokat, 3. Nem, Dakika, 4.
Alaka, Umar, 5. Menevi, Ti, 6. Ekenek, Luk, 7. Vatan, Ka, 8. zin,
Zekat.
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zorunlu olarak kızar.
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