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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 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.
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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.
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Sayn Tarm Dostlar
Sizlere ulamak, dertlerinize çözüm üretmek ve ulusal ekonomimizde tarmn paynn
artrlmasna katkda bulunmak ve her eyden önce Samsun Tarımında Yeni Ufuklar açmak için
çkarmakta olduumuz dergimizin 2004 ylna ait son saysyla karnzdayz. Bu bir yllk dönemde
tarmsal her konuda sizlere son gelimeleri aktarmaya çaltk. Bundan sonra da 2005 ylnda yeni
bir formatla üç ayda bir çkaracamz dergimizle karnzda olacaz.
l Müdürlüü olarak yaptmz çalmalar her geçen gün artrarak yürütmekteyiz. Bu
balamda Süta Tesisleri ile BurTarm 2004 Fuarna teknik eleman ve çiftçilerimizden oluan bir
grupla katlm saladk. Tarmsal alandaki son yeniliklerin bizzat yerinde görülmesinin yararn bu
tip çalmalarmzla görmekteyiz.
Yine ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Organik Tarm konusunda
teknik elemanlar bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen Organik Tarm Eitimi, l
Müdürlüümüz organizasyonu ile Samsun’da gerçekletirilmitir. Büyük oranda katlm salanan
toplant sonucunda katlmclarn konu üzerinde bilgilenmelerinin yan sra organizasyonumuzdan
dolay memnun kalmalar bizi de memnun etmitir.
Samsun tarmnda hayvancln gelimesine olanak tanyacak önemli çalmalardan biri
olan Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii yeni yerinde hizmete girdi. Bugüne kadar l
Müdürlüümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Birlik, Samsun sr yetitiricilerinin katlmna
bal olarak çalmalarn daha da artracaktr. Bu amaca ulamak için ilimizde bulunan sr
yetitiricilerinin katlm ve destekleri yararl olacaktr.
Yeni bir yla girme hazrlklarnn yapld 2004 ylnda yaptmz çalmalarn yeterli
olmad, ancak bunlarn birer basamak olduunun bilinci içerisinde hareket etmek durumundayz.
Bu vesileyle yeni yln tüm insanla salk, mutluluk, bar ve dostluk getirmesini diler, Ülkemiz
ve Samsun tarmnda yeni açlmlarn olumasn temenni ederim
Ürününüzün bereketli ve salkl olmas dileiyle...
Sadullah KRENC
Tarm l Müdürü
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HER YERDE SERACILIK
YAPILIR MI
Veysel ARAS
Ziraat Yük. Mühendisi

Sera Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
a. Scaklk: Örtüalt yetitiricilii k
aylarnda yapldndan özellikle scaklk bitkinin
biyolojik optimumu çevresinde olmas istenir.
Yllk ortalama scakln 10oC olmas gereklidir.
Yetitirme aylarnda kasm ayndan mays ayna
kadar olan scakln ortalama 10oC, kritik aylarda
(Kasm- ubat) yllk minimum scaklk 0oC’nin
yada -1, - 2oC’ nin altna dümemesi istenir.
Aylk scaklk ortalamas 12oC’nin
üzerinde ise stmaya gerek yoktur, 12-22oC aras
ise en idealdir. 22oC’nin üzerinde ise zorunlu
serinletme yaplr. 27oC’nin üzerinde ekonomik
ve pratik olarak seraclk mümkün deildir.
Seralarda kritik dönem olarak Antalya’da
iki aylk (20 Ocak- 20 ubat) bir dönem vardr.
Ege Bölgesinde bu dönem üç ay, Karadeniz
Bölgesinde dört ay, ç Anadolu Bölgesinde be
ay, Dou Anadolu Bölgesinde ise alt aydr.
b. Ik: In fotosentez ve s gibi iki
önemli etkisi vardr. En az 10.000 lüx’lük a
ihtiyaç vardr. Marul-salata için 5.000 lüx,
domates için 10.000 lüx, hyar için 15.000 lüx lük
k intensitesine ihtiyaç vardr.
c. Ya: Kar ve dolu yamas seracl
olumsuz etkiler. Kar yükü sera yapmnda dikkate
alnmaldr. Sera üzerinin karla kaplanmasyla, bir
yandan arlk yapar, bir yandan da klanmay
azaltacandan snn azalmasna sebep olacaktr.
Dolunun en büyük etkisi, mekanik etkidir.
d. Rüzgar: Rüzgar kranlar kurularak
rüzgar zararnn önüne geçilebilir. Rüzgar hznn
25 km/saat in üzerine çkmamas istenir. Rüzgar;
- Dayankl konstrüksiyon malzemesi seçilmeli,
- Yalama etkisi yaptndan s kayb oluur,
- Örtü plastiini parçalayabilir,
- Mekanik zararlanma yapar,
- Oransal nemi düürür.
e. Toprak: Toprak çok fazla snrlayc bir
faktör deildir. Sera topra deitirilebilir (1 da x
20 cm = 300 ton topraa ihtiyaç vardr). Gerekli
durumlarda topraksz kültür de kullanlabilir.
Seraclk yaplacak toprak; kumlu-tnl, %5
organik madde içermeli, besin maddelerince
zengin, hastalk ve zararllardan temiz, su tutma
kapasitesi yüksek geçirgenlii iyi, bol haval, PH=
5,5-7,0 olan, tuzluluk sorunu olmayan ve taban
suyu 1 m’den yukar olmayan toprak olmaldr.
f. Su: Fazla tuzlu olmamas, toksik madde
içermemesi, hastalk tamamas gereklidir.
g. Ekonomik Faktörler: Sonbahar, k ve
ilkbahar lk geçen, yüksek k younluuna
sahip, iyi ulam olanaklar olan, pazar istei, ucuz

Dr. Sami KESC
Ziraat Yük. Mühendisi

Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Mersin

Günümüzde seraclk ülkemizin her yerinde
yaplmaya balanmaktadr. Ayrca seracln
gelimesi için gerek devlet gerek özel sektör
kurulular büyük bir çaba göstermektedirler.
Üreticiler farkl bölge veya televizyonlarda
gördürdükleri türleri kendi alanlarnda yetitirmek
istemekte ve seracl bilmeseler dahi kendilerini
seracln içinde bulmaktadrlar. Akla “Acaba
Türkiye’nin her yerinde seraclk yaplmal m?”
sorusu akla geliyor. Seraclk, bitki için gerekli
olan iklim koullarnn olmad zaman ve
yerlerde bitkilerin optimum isteklerine yakn
koullarda yetitirebilmek için kurulan yaplar
altnda yaplan yetitiricilie denir. Kullanlan
örtünün; zolasyon, Koruyucu ve Sera etkisi gibi
fonksiyonlar vardr.
Seraclk Yapmak çin Gerekli Koullar
1. Seraclk yapmak için dardan 2300 wh
m2/gün ve içeriye 1150 2300 wh m2/gün bir
k iddetine ihtiyaç vardr.
2. En uygun hava scakl 12-22oC arasdr.
Yukar olursa serinletme, aa olursa stma
yapma zorunluluu doar.
Örtüalt yetitiricilii 30-50o enlemleri
arasnda younlamtr. Bu da kendi içerisinde
ikiye ayrlr; 30-40o enlem dereceleri aras (Ilk
iklim seraclk kua), 40-50o enlem dereceleri
aras (Souk iklim seraclk kua)
Ilk klim Seraclk Kua: Özellikle
Akdeniz ülkeleri, ABD’nin güney ülkeleri, vb.
- Ortalama scaklk 12-22oC’dir, düzenli stma
yaplmayan bir düzenee sahiptir,
- Daha basit sera konstrüksiyonlar kullanlr,
- Scaklk istei yüksek bitkiler yetitirilir,
- Ucuz ve pratik örtü malzemeleri kullanlr,
- Yetitiricilik k aylarnda younlar, ilk ve
sonbahara yaylr, yazn yetitiricilik yaplmaz.
Souk klim Seraclk Kua: Hollanda,
Almanya, ngiltere, Polonya, sviçre vb.
- Düzenli stmal seraclk vardr,
- Cam veya sert plastik örtü malzemesi kullanlr,
- Scaklk istei yüksek bitkiler (yazn ve kn),
düük olanlarda (kn) yetitiricilik yaplr,
- Daha ar konstrüksiyon malzemesi kullanlr,
- Seralar yl boyu üretimde kullanlr.
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Sonuç olarak yukardaki teknik bilgiler
dorultusunda serann nerede kurulmas o kadar
önemli deildir, her yerde seraclk yaplabilir.
Erzurum’da da seraclk yaplabilir, ama stma
maliyeti çok yüksek olacandan ürün satndan
elde edilen kar düük olacaktr. Ama baz souk
bölgelerde termal kaynaklara yakn yerlerde
seraclk yaplmas durumunda stma bu
kaynaklardan salanacandan dolay, maliyeti
düük olacak ve yetitirilen üründen önemli kar
elde edilecektir. Önemli olan cebinizden ne kadar
para çkp, ne kadarnn geri döndüüdür, eer iyi
kar
edebiliyorsanz
her
yerde
seraclk
yapabilirsiniz.

yakt, devaml elektrik, yetenekli i gücü, kaliteli
sulama suyu ve toprak, iddetli rüzgarlar olmayan
yerler en iyi sera yerleridir.
Sera Kurulumunda Dikkat Edilecekler
Serann yönü saptanmaldr. Dou-Bat
yönünde kurulan bir serann % 15-25 daha fazla
klanmaya urad saptanmtr. Kuzey-Güney
dorultusunda kurulan seralarda bitkiye homojen
bir klanma salar ancak klanma azalr.
Kuzey-Güney dorultusunda kurulan seralarda en
iyi klanma sabah saatleridir.
Arazi büyüklüü iyi saptanmal gerekiyorsa
teraslama yaplmaldr. Bitki sra aralar KuzeyGüney dorultusunda yaplmaldr.

MAHSUL FYATINA YAKIN BUDAY TOHUMLUU DAITILIYOR
Bakanlmzn 2004-2005 üretim sezonunda ilimiz buday üreticilerine yönelik olarak “Mahsul
Fiyatna Yakn Tohumluk Temini Projesi” kapsamnda 1300 ton tohumluk buday çiftçilerimize
datlmaya balanmtr. Ülkemizde buday üretiminin arttrlmas için kaliteli ve sertifikal tohumluk
kullanmnn yaygnlatrlmas amaçlanmaktadr. Bilindii üzere bir ülkede tarmsal gelimilik seviyesinin
göstergelerinden birisi de o ülkede genetik potansiyeli yüksek çeitlerin sertifikal tohumluklarnn çiftçiler
tarafndan kullanlma derecesidir. Pazara dönük bir tarm sektörünün gelitirilebilmesi için kurumsallam ve
iyi ileyen bir tohumluk tedarik sistemine ihtiyaç vardr.Bu balamda tohumculuk ve ihtisaslam
tohumculuk kurulularnn en önemli ilevi çiftçilerin kendi iletmelerinde temin edebileceklerinden daha
kaliteli tohumluu daha ucuz fiyatlarla onlarn kullanmna sunmasdr. Tohumculuk endüstrisi, tarmdaki
teknolojik deiim ve verimlilik art sürecinde gelitirdii ve çoaltt üstün nitelikli ve kaliteli çeitlerin
tohumlarn çiftçilere benimsetmek ve üretim sürecine sokulmalarn salayarak tarmda öncülük yapmaktadr.
Sertifikal tohumluk kullanm verimi ve kaliteyi artrd gibi dier üretim girdilerinin etkinliini de
artrmaktadr. Gerçekten de genetik potansiyeli yüksek çeitlerin sertifikal tohumluklarnn kullanm ile
üretimde kullanlan dier girdilerin yarayll da artmaktadr. Sertifikal tohumluk budayn kilo bana
fiyat 450.000 TL. olup bunun %20’sini l Özel dare Müdürlüü, %80’ini de vatanda ödemektedir. Çiftçiye
geli net fiyat 360.000 TL’dir. Budaylar çiftçilerimize ÇKS ve DGD kaytlarndaki arazi miktarlarna göre
bir da araziye 20 kg tohumluk buday ekecek ekilde verilmektedir. limizde datlan buday (ton) çeitleri;
Bezostaja Pandas Cumhuriyet-75 Pehlivan

Merkez
Alaçam
Asarck
Ayvack
Bafra
Çaramba
Havza
Kavak
Ladik
19 Mays
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
Toplam

74
10
30
10
30
65
30
30
20
1
50
350

68,5
30

24

Gün-91

30

Gün-91

15
10
5

250
45
20

30
10

Golia

Pandas

10

20

30

73
20

30
10

10
50
45
1,5

490

10
3

27

50
10
100

50

5

20
10

10
40

100

143

Toplam

211,5
80
35
10
353
95
145
50
40
80
78
2,5
110
10
1.300
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yannda gelecek kuaklar oluturacak bireylerin
anas olmas dolaysyla da ana arnn önemi
büyüktür. Bu nedenden dolay ana arnn istenilen
özellikte olmas gerekmektedir. Teknik düzeyde
ve ekonomik anlamda arclk yapabilmek için ana
arlarn en fazla iki yl süreyle kolonide tutulmas
ve bu süre sonunda yenilenmeleri ön kouldur.
Ülkemiz ar yetitiricileri bu bilince erimi
olmakla birlikte henüz bu duruma uygun yap ve
kurumlar yeterince olumamtr.
Yaplacak olan eitim ve yaym çalmalar
sonucunda bu sürecin ivme kazanmas
kaçnlmazdr. Ayrca ar yetitirici birliklerinin
kurulmas ve yaygnlatrlmas sürecine paralel
olarak ana ar yetitiricilii de ekonomik bir
çalma olarak yaplmaya balanacak, ana ar
kalitesindeki arta bal olarak da dier arclk
faaliyetlerinde karllk düzeyi artacaktr.
Ana ar yetitiricilii pek çok ar yetitiricisi
için gizemli bir olaydr. Fakat gerçekte olay bu
kadar karmak ve zor deildir. Belli bir yetitirme
periyodundan sonra el alkanl kazanan arc
rahatlkla yüzlerce veya hatta binlerce ana ar
yetitirebilir. Ksa periyotlu zamanda, satmak
amacyla çok miktarda ana ar yetitirmek için ise
iyi bir program, özel ekipman, çalma ve yeterli
finansman gerekmektedir. Bununla birlikte birkaç
ana ar veya binlerce adetini yetitirmenin
prensipleri temelde ayndr. Bu kitabn amac bir
hobi veya ticari çapta, mümkün olan en kaliteli
ana ary yetitirmeyi öretmektir. Ayrca ana ar
yetitiricilii, paket arclk yaygnlat durumda
da gereksinim duyulacak önemli bir yetitiricilik
dal olacaktr. Ana ar yetitiriciliinin günümüzde
önemi bir hayli kavranm olmasna ramen
ülkemiz arclnda hak ettii yeri yllar
geçmesine ramen alamamtr.
Ticari anlamda bir arcln yaplabilmesi
salkl, verimli ve genç ana arlarla çalmaya
baldr. Bunun için de ana arlarn verimli olduu
2 yana kadar elde tutulmas ve bu süre sonunda
deitirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde
ana ar yetitiricilii bir sektör halini alamam ve
arclarmz da gerek genç ana ar bulundurmak
gerekse ana ar yetitiricilii yapmak konusunda
yeterli bilince sahip olamamtr. Bu yüzden ana
ar üretimimiz ülkemiz gereksiniminin ancak
%5’ini karlayacak düzeydedir.
Bugün ülkemizde koloni bana bal veriminin
çok düük düzeyde olmasnn altnda yatan
gerçek, önemli oranda ana ar yetitiriciliinin
ülkemizde
yaygn
ve
bilimsel
ekilde
yaplmamasndan
kaynaklanmaktadr.
Bu
sebepten dolay arclmzn çada düzeye

ARICILIIMIZIN GELME
SÜRECNDE ANA ARI
YETTRCLNN ÖNEM ve
ANA ARI KALTESN ETKLEYEN
FAKTÖRLER
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Cahit ÖZTÜRK
Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü Mersin

Ülkemiz tarm içerisinde önemli bir yeri olan
arclmzn son yllarda kabuk deitirdii ve
üretim hedeflerinde dikkate deer bir deiim
yaad açkça görülmektedir.
Polen, ar sütü üretimi ve tüketiminin
yerlemesi ile birlikte arclk nitelik ve nicelik
olarak gelime yaanmas birbirine paralel olarak
gitmektedir. Günümüz için lüks gibi görülen ar
zehiri
ve
propolis
üretiminin
de
ar
yetitiricilerinin gündemine bu günden alnmas
ve pazar olanaklarnn aratrlmas da yerinde
olacaktr. Ancak tüm bu gelimelerin salkl ve
verimli bir ekilde yaanmas için ar
yetitiricilerinin bilimsel anlamda bilgiyle
donanmalarnn yannda kolonilerinin de üstün
performans gösteren bireylerden olumas, sonucu
dorudan etkileyecektir. Bu amaca ulamak için
ülkemizde damzlk ana ar üretimi ile birlikte ana
ar yetitiricilii de yaygn ekilde yaplmaldr.

Bal ars kolonilerinin performansn ve
özelliklerini belirleyen temel ölçüt ana arnn
kalite özellikleridir. Kovan iç düzeninin ilemesi
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tanmasnda, yeni gelir kaynaklar olumasnda
önemli yere sahip olan ana ar yetitiriciliinin
arclarmz tarafndan bilinmesi, örenilmesi ve
yaygn bir ekilde yaplmasnn salanmas önem
arz etmektedir. Aksi halde düük verimli ve yal
ana arlara sahip kolonilerle üretim yaparak
arclkta gelimi olan uluslarn verim düzeyine
ulamamz olas deildir.

3. Ana Arnn Yetitirilme Yöntemi
Doal yolla yetitirilen ana arlar kontrollü
olmadndan tamamen arlarn tercihine bal
olarak o anda kovanda bulunan farkl ya ve
özellikteki
larvalardan
yetitirilerek
yaplmaktadr. Ancak teknik metotlarla özellikle
en yaygn metot olan Doolittle yöntemiyle
yetitirilen ana arlar, larvalarn ya ve genetik
özellikleri bilindiklerinden hatta baz yetitiriciler
tarafndan test edildiklerinden dolay daha kaliteli
olmaktadrlar. Ayrca bu yöntemle yetitirilen ana
arlarda çiftleme oran daha yüksek olmakta,
daha iri yüksükler elde edilmekte ve yetitirilen
ana arlarn çk arlklar, spermateka çaplar ve
spermatozoa saylar daha fazla olmaktadr.
Gözlere alanm olan larvalarn koloniye
verilmesi için en uygun zaman koloni ana
arszln hissettikten sonraki zamandr. Bu
nedenden ana arsz kolonilerde yetitirilen ana
arlar doal koullarda yetitirilen kolonilerdeki
ana ar kalitesine yaklamaktadrlar.

Ana Arı Kalitesini Etkileyen Faktörler
Ana ar kalitesini etkileyen faktörler ayn
zamanda ana arnn yumurtlamas üzerine de etkili
olmaktadr. Fakat kalite olgusu yumurtlamadan
bamsz olarak baz olaylar da içerdiinden ayr
ele alnmaldr.
1. Ana Arnn Damzlk Özellikleri
Ana ar yetitiriciliinde tüm kurallara uyulsa
bile ana arnn yetitirilecei larvalarn alnaca
koloninin ana arsnn istenilen özelliklerde
deilse yaplan tüm ilemler boa gidecektir. Bu
nedenden ana ar yetitirilecek koloninin üstün
özelliklere sahip olmas gerekir. Örnein uysal
olmas, oula eiliminin az olmas gibi. Hatta
ticari anlamda bal veya polene yönelik üretim
yaplacaksa bu yönde selekte edilmi kolonilerin
seçilerek ana ar yetitirilmesi yerinde olacaktr.
Ksaca üretilmek istenilen arclk ürünü veya
ürünleri yönünden slah edilmi verimli damzlk
kolonilerden ana ar yetitirilmelidir. Ayrca
yöreye adapte olmu rk veya ekotiplerin seçilerek
ana ar yetitirilmeli ve bunlar kullanlarak daha
verimli koloniler oluturulmaldr.
2. Alanan Larvann Ya
Ana arnn yumurtlamasna etki eden
faktörlerde olduu gibi kalitesine de etki eden
faktörlerin önemlilerinden birisi de alanan
larvann yadr. Larva ya küçüldükçe
yetitirilen ana arlarn çk arl, çiftleme
sonras canl arl, ovariol says, spermateka
çap ve hacmi ile sperma miktar artmaktadr.
Yumurta transferi ile yetitirilen ana arlarn
canl arl, spermateka çap, spermatekadaki
sperma says, ovariol says; larva transferi ile
yetitirilen ana arlardan daha fazla olmaktadr.
Fakat pratikte yumurta transferinden ana ar
yetitirmek çok güç olduundan kullanm alan
oldukça kstldr. Bu konuda ülkemizde yaplan
ayr iki çalma sonucunda yumurta transferinde
tutma oran %55-64 olarak saptanmtr.

4. Balatc ve Bitirici Koloni Populasyonu
Ana ar yetitiriciliinde kullanlan koloniler
7-12 günlük yata genç içi arya ne kadar fazla
sahip olurlarsa alanan larvalarda tutma
randman o derece artmaktadr. Ayrca besleyici
ar bolluuna bal olarak yüksüklere fazla ar
sütü konulacandan ana ar olacak larvalar o
dönemde etkin beslenerek istenilen özelliklere
sahip olacaklardr.
çi arlarn fazla ar sütü üretimi amacyla,
her 3-4. günde kuvvetli kolonilerden genç larva
içeren ve bir ksm kapanmam yavru içeren
çerçeveler ana ar yetitirilecek kolonilere
verilmelidir. Genç larva içeren çerçeve, kuvvetli
ana yapc kolonilerde ana ar yüksüü yaplan
çerçevenin hemen yanna verilir. Bu uygulamayla
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ana ar yüksüklerinin yerletirildii çerçeveye bol
miktarda bakc içi ar yönlendirilmi olur.

Ülkemiz deiik corafik ve iklimsel
özellikleri yönünden farkl bölgelere sahiptir. Bu
nedenle ülkenin farkl bölgelerinde farkl
mevsimlerde ana ar üretimi yaplabilir. Bu
bakmdan Akdeniz sahil eridi dier bölgelere
göre daha avantajl bir konuma sahiptir. Aada
harita da görülecei gibi ülkemiz ana ar üretim
dönemlerine göre üç bölgeye ayrlabilir.

5. Alanan Larva Says
Bir kolonide bulunan besleyici ar says ne
kadar fazla olursa olsun onlarn salglayabilecei
ar sütü miktar genotiplerinin izin verdii snr
hiçbir zaman aamayacaktr. Bundan dolay
kolonilerin normal koullarda besleyebilecei
larva says snrldr. Bunun için balatc
kolonilere bir defasnda 45 transfer veya en fazla
60 transfer yaplmaldr. Ancak çok güçlü
kolonilere 90 ve üzeri transfer yaplabilir.
Daha fazla transfer yapld durumda alama
randman ile birlikte, yetiecek ana arlara ait
olan fizyolojik özelliklerde yetersiz beslemeye
bal olarak büyük düü görülecek ve bu da ana
ar kalitesini olumsuz etkileyecektir.

NSAN-MAYIS

HAZRAN-TEMMUZ

7. Erkek Ar Populasyonu Varl
Bir ana ar üretim program ne kadar güzel
yaplrsa yaplsn çiftleme olay dikkate
alnmad müddetçe sonuç hüsran olacaktr.
Doal çiftlemenin yaplmasna izin verilen bir
yetitiricilikte her zaman bu risk vardr. Ana ar ne
kadar yüksek genotipe sahip olursa olsun
çiftletii erkek ar sradan özelliklere sahipse
döller de o oranda etkilenecektir. Bunu ortadan
kaldrmak için mümkün olduu kadar izole
sahalarn oluturulmas ile bu risk minimize
edilmelidir. Yapay tohumlama uygulamas ise
üretici
koullarnda
istenilen
randman
vermediinden sadece aratrmalarda veya
damzlk anaç kolonilerin korunmas amacyla
kullanlmalar daha uygundur.

6. Ana Ar Yetitirme Mevsimi
Ana ar yetitiricilii klatma sezonu dnda
tüm sezonlarda rahatlkla yaplabilecek bir
uratr. Ancak kaliteli ana ar yetitirmek
istendiinde ise tüm yöreler için geçerli olan bir
tek kural vardr: En kaliteli ana ar oul sezonunda
yetitirilir. Zira o dönemde yeni bir ana
oluturmann tüm fiziki koullar vardr.
Çevrede bol nektar ve polen bulunmakta,
scaklk uygun ve yörede bol miktarda erkek ar
bulunmaktadr.
Bundan
dolay
ana
ar
yetitiricilii bu dönemlerde yaplmal, besin
yetersizlii durumunda koloniler urup ve kekle
beslenmelidirler. Ayrca gezginci arclk nedeni
ile ve ilkbahar döneminde ana arsz koloniler ve
yapay oullar için en çok ana ar talebi Nisan–
Mays aylarnda olduundan ticari olarak bu
dönemler önemlidir.
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8. Kolonilerin Beslenmesi
Yüksük yapc kolonilere nektar akmnn
devam ettii hissini vermek ve ayn zamanda
mum salglanmay tevik için sürekli urup veya
sulandrlm bal verilmelidir. Ar sütü üretimi,
geni çapta polen tüketimi demektir. yi sonuç
elde etmek için ana ar yetitirici kolonilere
polenli çerçeveler verilmelidir. Kolonide bal ve
polen olduu sürece, besleme periyodunca besin
eksiklii nedeniyle ortaya çkacak olumsuz
durumlardan endie edilmemelidir. Ana ar
yetitirmeye balamadan en az 1 ay önce besleme
yaplarak koloni kadrosunun güçlendirilmesi, ana
ar larvalarn besleyecek içi arlarn çok ve
kuvvetli olmasn salayabilecei gibi yetitirme
esnasnda yaplacak olan urup ve kekle besleme
sonucunda da larvalar daha iyi beslenecektir.
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Çiçeklerin döllenmesi sonucu oluan baklalar
Mays ayndan balamak üzere Temmuz ayna
kadar olgunlamaktadr. Meyveleri dier lahana
grubu sebzelerinki gibidir. Bir gramda 200-250
adet tohum bulunur. Çimlenme özelliini 4-5 yl
muhafaza etmektedir.

BRÜKSEL LAHANASI
(Brassica oleracea L.)
Sevinç SAYGILI
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Yetitirme stekleri

ki yllk sebze grubunda yer almaktadr. lk
yl yenen ksmn ikinci ylda ise tohumlarn
meydana getirmektedir. Anavatan Avrupa’dr.
Ülkemizde yeni yaygnlamaya balamtr.
Uzayan gövdesi üzerindeki
yapraklarn
koltuklarnda oluan ceviz büyüklüündeki
tamamen ba lahanaya benzeyen minyatür balar
tüketilmektedir.

klim stei
Serin iklim sebzesi içersinde yer alan
Brüksel lahanas, don tehlikesi olmayan yerlerde
yetitiricilii uygundur. Scakln 15oC civarnda
ve don tehlikesi olmayan koullarda iyi kalitede
balar olumaktadr. Dondan balar zarar
görmektedir. Yüksek scaklkta ise balar ya
olumaz ya da gevek olumaktadr. Brüksel
lahanas yetitiricilii için Karadeniz Bölgesinin
sahil kesimi çok uygundur.
Toprak istei
En iyi yetitii toprak; kil içeren kumlu
topraklardr. Erkenci çeitler kumlu, geçci çeitler
ise ar topraklarda iyi gelimekle birlikte, toprak
istei yönünden çok seçici deildir. 5-7.5 pH
deerleri aras yetitiricilik için uygundur.
Gübreleme
Lahanagiller topraktaki organik maddenin
yüksek olmasndan holanrlar. Bunun için iyi
yanm
ahr
gübresi,
Brüksel
lahanas
yetitiricilii yaplacak topraa ilkbaharda 1-3
ton/da ilave edilir. Ahr gübresinin iyi yanmam
olmas halinde, lahana sinei ve kelebei zarar
meydana getirir. Besin maddesinin yetersiz olmas
durumunda yaprakta renk açlmas, krmz renk
oluumu, geç ve gevek ba balama veya hiç ba
balamama, erken çiçee kalkma gibi durumlar
meydana gelmektedir. Bitkinin gelime durumuna
ve dikim öncesi yaptmz tahlile göre çapa ile
azot takviyesi yaplr. Yapra için yetitirilen
lahanalarda azotlu gübreleme önemlidir. Bu
gübreler sulama ve yamur sularyla kolaylkla
uzaklat için bölünerek vermelidir.

Morfolojik Özellikler
Kazk kök yapsna sahiptir. Ana kazk kök
çevresinde bol miktarda saçak kök meydana
getirir. Fide ile yaplan yetitiricilikte kazk kök
kopar ve kök çatallanr, saçak kök says artar.
Gövde uzunluu 1.5-2 m uzayabilir. Bu
gövdenin üzerinde uzun sapl geni ayal
yapraklar bulunur ve bu yaprak koltuklarnda
minyatür balar oluur. Büyüme noktasnn
bitiminde ise yapraklardan oluan rozet
olumaktadr. Bitki üzerinde çeit özelliine bal
olarak 30-50 adet arasnda minyatür lahana ba
bulunmaktadr. Bitki ikinci yl çiçek oluturur.

Yetitirme Teknii
Toprak Hazrl
Tarla 25-30 cm derinlikte sürülmelidir.
Verilecek gübre toprak tahlili sonucuna göre
yaplmaldr.
Brüksel
lahanas
tohumla
üretilmektedir. Karadeniz Bölgesinde yetitiricilik
için Temmuz ba tohum ekimi için uygundur.
Fide yetitiricilii viyollerde veya yastklarda
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yaplr. Yastklara tohum ekiminde 1 m2‘den 600700 fide elde edilecek ekilde m2’ye 4-5 g tohum
ekilmektedir. klim artlar uygun olduunda 2-3
gün sonra çimlenme görülmektedir. Fideler 3-4
gerçek yaprakl olup 15 cm boy aldnda dikim
büyüklüüne gelmitir. Karadeniz yal olduu
için masura hazrlamadan yerlerine dikilirler.
Fideler sra aras 80 cm, sra üzeri 60 cm olacak
ekilde yerlerine dikilirler. Dikimden sonra
sulamaya çok önem verilmelidir. Topran
çatlamasna müsaade edilmemelidir çünkü; yeni
oluacak kökler zarar görebilir.

Lahana Göbekkurdu: Yaprak ve gövdeyi
yiyerek beslenir. Büyüme noktasnda ise ba
balayamaz. Mücadele için tarlada kalan bitki
artklar toplanp yok edilir. Ayrca fidelik ve
tarlada zarar görmü bitkiler görülür görülmez
ilaçl mücadeleye balanr.
Lahana Kelebei: Zarar larvalar yapar.
Bulunduu bitkiyi tamamen yiyerek kaln
damarlar brakrlar. Mücadele için küçük
alanlardaki yumurta ve larvalar imha edilir.
Kelebeklere kar feromon tuzaklar kullanlabilir.
Arap sabunu kartrlm su yapraklara
püskürtülür. Larvalar için Basillus thurigiensis
kullanlabilir. Kimyasal mücadele için uygun
insektisitlerle ilaçlama yaplr.

Bakm ileri
Sulamalardan sonra toprak tavnda iken
bitkinin kök bölgesi havalanmas, kaymak
tabakasnn krlmas ve ot mücadelesi için çapa
yaplr.

Lahana Yaprak Bitleri: Lahana yapraklar
rengini kaybeder ve kvrlr, yapraklarn altnda
grimsi mavi mumsu bir görünüte yaprak bitleri
kolonileri bulunur. K yumurta devresinde bitki
gövdelerinde geçirir. Beslenme ilkbaharn scak
günlerinde balar. Yaprak biti hücumuna urayan
lahana bitkilerinde, bilhassa fide döneminde
gelime durur ve hasat edilirken üründe kalite çok
düer. Kültürel önlem olarak hasattan sonra bitki
artklar toplanmaldr. Biyolojik mücadele
amacyla doal dümanlar araclyla etkisiz
hale getirilir. Ayrca bitin younluuna göre
uygun insektisitle ilaçlanr.

Olgunluk, Hasat ve Depolama
Bitkiler 30-40 cm boy aldnda aadan
yukarya doru olmak üzere gövde üzerinde balar
olumaya balar. Bitki üzerinde balarn
açlmasna müsaade edilmeden hasada balanr.
Kademeli hasat verim ve kaliteyi artrmaktadr;
fakat içilik giderleri artmaktadr. Büyük alanda
yetitiricilik yaplyorsa bir defada makinal hasat
yaplmas önerilmektedir. Hasat edilen Brüksel
lahanalar 10o C‘de %90-95 nisbi nemde 4-6 hafta
süre ile muhafaza edilebilirler.

Lahana Siyah Damar Çürüklüü: Hastala
bakteri sebep olmaktadr. Fide döneminde önce
sararma, sonra ölüm görülmektedir. Ergin bitkide
ise önce yaprak kenarnda sararma sonra
damarlarda kararma olur. letim demeti
bozulmaktadr. Kültürel önlem olarak temiz
tohum kullanlmaldr. Hastalkla bulak yerde
ekim nöbeti uygulanmaldr. Kimyasal mücadele
için tohum aamasnda ve tarlaya artldktan
sonra uygun pestisitlerle ilaçlanmaldr.

Verim
Brüksel lahanasnda çeit özellii, ekolojik
koullar ve dier kültürel ilemler verim üzerine
etkilidir. Uygun artlarda kademeli hasatta
dekardan 2-3 ton, makinal hasatta ise 1,5-2,5 ton
ürün alnmaktadr.
Hastalk ve Zararllar
Lahana Galböcei: Larvalar konukçu
bitkinin köklerinde urlar yapar. Urlar bezelye
büyüklüünde balar sonradan birleerek tüm kök
boazn sarar. Lahana ve karnabahar ba
balyamaz. Lahanann ba yapraklar krlr.
Kimyasal mücadelesi yoktur. Bu nedenle ba
kesiminden sonra tarlada braklan kökler
sökülerek tarladan uzaklatrlmal, bulak
arazilerde ekim nöbeti uygulanmal, yetitirme
tekniklerine uyulmal, salkl bitki yetitirmeli,
salkl fide kullanlmal, hasat edilen tarlalar
sulanarak larvalar öldürülmelidir.
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Deerlendirme ekli
Brüksel lahanas çorba, salata, tavada etli
Brüksel lahanas, köfteli brüksel lahanas, çeitli
türlülerde ve yemeklerde garnitür olarak
deerlendirilebilir. Brüksel lahanasnn içinde en
fazla C ve B vitamin gruplarn barndrmakla
birlikte, özellikle fosfor, kalsiyum, magnezyum ve
demir gibi mineralleri de barndrr. 100 g brüksel
lahanasnda; 52 kalori, 4.9 g protein, 0.6 g ya,
6.7 g karbonhidrat ve 0 kolesterol deeri vardr.
Bu nedenle özellikle diyet yapanlara ve kalp
salna dikkat edenlere tavsiye edilmektedir.
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kaldrld belirtilmektedir ki bu dönemde
kaldrlan azot, toplam azotun %57.66’s kadardr.
Seralarda yetitirilen özellikle domates ve
hyar bitkilerinde, bitkinin gelime ortamnda, fide
döneminden balayarak hasat sonuna kadar
topraktan fosfor ve potasyum kaldrlmakta, ilk
hasat dönemine kadar bitkinin ald P miktar
toplamn %66.3’ü, K miktar ise %63.1’ kadardr.

SERADA GÜBRELEME
Dr. Mehmet Arif ÖZYAZICI
Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü
1. Giri
Seralarda sebze yetitiriciliinde, bitki
besleme ve gübreleme, açkta yetitiricilikten farkl
bir doaya sahiptir. Scaklk, k, su ve nem gibi
çeitli faktörler, seralarda daha uygun halde
bulunduundan gelime daha hzl olur. Serada
yüksek verim alnd ve bitkiler güçlü organlar
gelitirdii için, topraktan kaldrlan besin
maddelerinin miktarlar da oldukça yüksek
olmaktadr. Bu konuda Antalya-Kumluca yöresi
seralarnda stmasz artlarda yaplan bir çalma
sonucunda; dekardan 1 ton domates ürünü ile
topraktan 2.18 kg N, 0.60 kg P 2 O 5 , 4.03 kg K 2 O ve
0.46 kg MgO kaldrld belirlenmitir (Çolakolu
ve Pekcan, 1990).
Yaplan bir baka çalmada ise, stlan
seralarda bitkinin lüks tüketime geçmesi sebebi ile
1 ton domates ürünü ile 3.8 kg N ve 7.7 kg
K 2 O’nun kaldrld tespit edilmitir (Anstett,
1985). Röber ve Schaller (1985) ise 1 ton domates
ürünü ile 3.2 kg N, 5.2 kg K2O, 0.41 kg P ve 0.52
kg Mg’un kaldrldn tespit etmilerdir. Bir çok
aratrclar, alnacak her ton ürün için kaldrlan
miktar kadar besin maddelerinin topraa verilmesi
gerektiini vurgulamaktadrlar.
Ancak, unutulmamas gereken nokta ise,
toprak analizi sonucundan mevcut faydal besin
maddesi miktarlar ve yarayllk oranlar dikkate
alnarak gübreleme yaplmasdr. Böylece sera
topranda eksik bulunan besin maddeleri gerektii
kadar kullanlr. Fazla gübreleme uygulamasndan
kaçnmak suretiyle, hem topran ar tuzlanmas
önlenir, hem de gereksiz yere kullanlacak suni
gübreden tasarruf edilmi olunur. Domatesin sera
içine dikilmesinden yaklak 1.5-2 ay sonra ilk
meyve hasadnn yapld ve meyve oluumuyla
birlikte bitkinin sap ve yaprak ksmndan meyveye
doru kuru madde akmnn olduu belirlenmitir.
lk meyve salkmndaki meyvelerin hasadna kadar
geçen süre içinde oluan kuru madde birikimi,
bitkinin tüm gelime dönemi içinde oluturduu
kuru maddenin yaklak %45’i kadardr.
Topraktan kaldrlan azot aln yüzdeleri
incelendiinde, bitkilerin ilk gelime dönemlerinde
topraktan pek fazla azot kaldrmad ancak meyve
teekkülünden sonraki ilk hasadn balama
dönemlerinde hzl bir ekilde azotun topraktan

2. Çaramba ve Bafra Ovas Seralarnn
Toprak Verimlilii ve Bitki Besin Maddeleri
Durumu
Çaramba ve Bafra yöresindeki seralarda
yetitirilen hyar bitkisinin mikro besin
elementleri bakmndan beslenme durumunu
incelemek ve deiik nedenlerle ortaya çkan
beslenme sorunlarn belirlemek amacyla bir
çalma yaplmtr. Bu amaçla, Çaramba ve
Bafra yörelerinde hyar yetitirilen 30 seradan
yaprak örnekleri ile 0-20 ve 20-40 cm derinlikten
toprak örnekleri alnmtr (Çizelge 1).
Aratrma
sonucunda;
yöre
seras
topraklarnn hafif alkali reaksiyonlu olduu,
topraklarn büyük çounluu yeterli derecede ve
yüksek kireçli; ayrca tuzsuz, hafif ve orta tuzlu
olduu belirlenmitir. Organik maddece fakir,
bünyelerinin ise killi-tn ve killi olduu
belirlenmitir. Topraklarn büyük çounluu
yarayl fosfor ve potasyum bakmndan zengin
düzeyde olduu saptanmtr.
Topraklarn ve yapraklarn Fe, Cu, Zn ve
Mn bakmndan yeterli düzeyde olduklar
saptanmtr. Yaprak örneklerinin Fe, Cu, Zn ve
Mn içerikleri dikkate alndnda genel olarak
Çaramba ve Bafra yörelerinde bitkilerin
beslenme sorunlarnn olmad belirlenmitir
(Özyazc ve Özdemir, 2004).
Serada bitki yetitiriciliinde, topraklarda
organik maddenin %10 olmas istenir. Organik
maddenin artrmnda çiftlik gübresi, yeil gübre,
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Fosforlu gübre miktar: 1.3 x 20= 26 kg saf
fosfor veya, 26 x % 18= 144.5 kg süper fosfat.
Potasl gübre miktar: 3 x 20= 60 kg saf
potasyum veya, 60 x % 50= 120 kg potasyum
sülfat.
Bu genel gübreleme verileri  altnda,
dikimden en az 1-2 ay önce yaptrlacak toprak
analizlerinden elde edilen, toprakta bulunan ve
bitki tarafndan alnabilecek durumda olan
besin maddeleri göz önünde bulundurularak
gübre uygulamas yaplmaldr.
Enstitümüzde seralarda yetitirilen ürünlere
yönelik, sera koullarnda herhangi bir gübreleme
aratrmas-gübre doz çalmas yaplmamtr.
Ancak, bu konuda ülkemizde de yaplan
çalmalarn oldukça snrl olduu da göz ard
edilmemelidir. Ülkemizdeki dier yörelerde
yaplan çalmalarn  altnda, Enstitümüz
tarafndan yöremiz seralarnda yetitirilen balca
ürünler olan domates ve hyar için gübreleme
tavsiyesi çizelgesi oluturulmu olup, toprak analiz
sonuçlarnn deerlendirildii bu gübreleme
tavsiyesi Çizelge 3, 4 ve 5’de verilmitir.

kompost ve yapay organik maddeden yararlanlr.
Örtüaltnda kullanlacak organik madde miktar
açkta yetitiricilikte kullanlana göre çok fazladr.
Tavsiye edilen çiftlik gübresi miktar 8-10 t/da ile
25-30 t/da’dr (Sevgican, 1989).
Çizelge 1. Çaramba ve Bafra’daki Hyar Seralar

Toprak Örneklerinin Fiziksel ve
Kimyasal Analiz Sonuçlarna likin
Deerler
lçeler
Suyla doygunluk (%)
PH
CaCO 3 (%)
Toplam tuz (%)
Organik madde (%)
Alnabilir P (kg/da)
Alnabilir K (kg/da)
Fe (ppm)
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)

Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra
Çaramba
Bafra

0-20 cm
20-40 cm
Min. Maks.
Ort.
Min. Maks.
Ort.
55
82
66
55
82
66
55
93
74
55
88
72
7.15 8.25
7.78 7.60 8.25
7.94
6.55 7.90
7.39 6.90 8.00
7.59
1.21 5.76
3.69 0.91 6.51
3.82
0.77 10.83
5.67 0.31 9.44
5.95
0.06 0.38
0.17 0.05 0.23
0.09
0.11 0.59
0.31 0.07 0.38
0.16
2.47 5.54
4.39 2.03 5.48
3.26
1.67 5.54
3.19 1.13 5.54
2.81
11.6 103.9
48.6 4.1 83.9
28.7
8.3 89.5
37.9 6.2 63.5
25.9
56
469
168
38
276
108
102
868
284
53
411
174
15
37
24
15
58
29
11
30
19
12
38
21
1.0 10.8
3.6 0.2
6.6
1.9
0.6
8.1
3.4 0.3
6.6
2.4
13
31
20
12
31
20
12
54
31
13
48
28
3.6
7.4
5.8 3.2
8.9
5.4
1.7
7.3
4.7 1.5
8.6
4.9

Çizelge 3. Sera artlarnda Domates ve Hyar
Bitkisine Verilmesi Gereken Azotlu
Gübre Miktar

3.
Serada
Domates
ve
Hyar
Yetitiriciliinde Toprak Analiz Sonuçlarnn
Deerlendirilmesi ve Gübre Önerisi Yaplmas
Seraclkta, kimyasal gübrelerin kullanm da
açkta yetitiricilikteki uygulamadan çok farkl bir
durum göstermektedir. Bu konuda yaplm
çalmalarn  altnda, aada çizelge elde
edilmitir. Çizelge 2’de dekardan 1 ton ürün
alabilmek için gerekli saf madde olarak NPK
miktarlar görülmektedir. Çizelgede belirtilen
miktarlar rehber olarak alnabilir (Ertekin, 2002).

Gübre
Cinsi
Kalsiyum
amonyum
nitrat (CAN)
(% 26 N)
kg/da
Amonyum
sülfat (% 21
N) kg/da

Çizelge 2. 1 ton/da Ürün Alnmas çin Gerekli Saf
Madde Olarak NPK Miktarlar
Ürün
Hyar

N (kg/da)
2.0

P 2 O 5 (kg/da)
1.3

K 2 O (kg/da)
3.0

Örtüaltnda hyar yetitirme devresinde
kullanlacak gübre miktarnn tespiti için bir
mevsim boyunca hedef olarak seçilen miktar ile
bir ton ürün elde etmek için gerekli NPK
miktarnn çarpm gerekir. Buna göre, örtüalt
hyar yetitiriciliinde, dekardan 20 ton ürün
hedeflendiinde kullanlmas gerekli NPK’l
gübrelerin miktarlar öyle hesaplanabilir (Ertekin,
2002):
Azotlu gübre miktar: 2 x 20= 40 kg saf azot
veya, 40 x % 21= 194.5 kg amonyum sülfat.
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samtim
özellikle ilk 20 cm’lik toprak katnda ve Bafra
yöresi seralarnda daha yüksek bulunmutur.
Yöre seralarnda hafif ve orta seviyede
tuzlanma görülmesi; yetitirme devresi boyunca
verilen çeitli gübrelerden ayrlan tuzlar, k
aylarnda taban suyu seviyesinin yükselmesi ile alt
tabakalarda biriken tuzlar veya devaml ayn
bitkinin
yetitirilmesi
sonucu
bitkilerin
kullanmadklar besin maddeleri ve sulama kalitesi
iyi olmayan sular ile yaplan sulamalar sonucu sera
topraklarnn tuzlanmas ile açklanabilir (Özyazc
ve Özdemir, 2004). Bu durum toprak tuzluluu
bakmndan,
yöre
seralarnda
sebze
yetitiriciliinde önlem alnamad sürece ileride
önemli sorunlardan biri olaca ihtimalini
güçlendirmitir.
Bu bakmdan sera topraklarnda tuzlanma
varsa, tuzluluun giderilmesinde kullanlacak en
etkili ve en kolay yol, sera toprann tuz problemi
olmayan su ile ykanmas ve üst katmanlarda
bulunan tuzun alt katlara inmesini salamaktr.
Bunun yannda, sulama suyunun neden
olduu toprak yüzeyi ve bitki kök bölgesindeki
fazla suyun yapay yollarla yani sera içi drenaj
sistemi ile uzaklatrlmas da önerilebilir.

Çizelge 4. Sera artlarnda Domates ve Hyar
Bitkisine Verilmesi Gereken Fosforlu
Gübre Miktar (Diamonyum fosfatDAP) (18-46-0) (kg/da)
39
0.1
35
1.1
30
2.1
26
3.1
Saf Madde Olarak P 2 O 5
22
4.1
(kg/da)
20
5.1
17
6.1
13
7.1
11
8.1
Çizelge 5. Sera artlarnda domates ve hyar
bitkisine
verilmesi
gereken
potasyumlu gübre miktar (Potasyum
sülfat) (%50) (kg/da)
Saf madde olarak K 2 O (kg/da)
0.0
10.1
20.1
30.0
60
50
40
30
 Genel

bir kural olarak, kimyasal gübre olarak
tavsiye edilen gübrelerden, azotlu gübrenin
%25’i, fosforlu gübrenin tamam ve potasl
gübrenin %50’si temel gübreleme srasnda
verilmelidir (Ertekin, 2002).
 Temel gübrelemede azotlu gübrenin bir ksmnn
verilmesi ile bitkinin ar vejetatif gelimesi
önlenir.
 Bitki gelimesinin balangcnda fosfora ihtiyacn
fazla olmasndan fosforlu gübrenin tamam
balangçta topraa verilir.
 Azotlu ve potasl gübrelerin kalan ksmlar da
sulama suyu ile birkaç parti halinde verilir.
 Üst gübrelemeye meyve tutumundan sonra
yaplacak sulamalarla balanmaldr.
 Azotlu gübreler 5-6 defada, potasta 3-4 defada
verilmesi tavsiye edilir. Bitkinin azot ve potas
kullanaca zaman, dikimden sonra geçen ilk 3-4
aydr.

5. Kaynaklar
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Ertekin, Ü., 2002. Seraclk ve Örtüalt “Biber,
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Mars Matbaas, Ankara, 501s.
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Bafra yörelerindeki seralarda yetitirilen
hyar bitkisinin beslenme durumlarnn
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4. Seralarda Tuzluluk Problemi
Seralarda gereinden fazla kimyasal gübre
ve tuz oran yüksek, iyice yanmam hayvan
gübresinin uygulanmas sonucunda, topraktaki tuz
oran artmaktadr. Çaramba ve Bafra yöresi
seralarnda yaplan çalmada, sera topraklarnn
toplam tuz deerleri bakmndan topraklar tuzsuz,
hafif ve orta tuzlu bulunmutur.
ncelenen topraklarn %55’inin tuz ihtiva
etmedii, %45’inin ise hafif ve orta derecede tuz
ihtiva ettii tespit edilmitir. Tuz konsantrasyonu

Alim ve Cahil Cesur Olur.
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muhafaza ve arazi slah (Toprak-su) kooperatifi,
Pancar ekicileri istihsal ve sat kooperatifi, -Çay
ekicileri istihsal ve sat kooperatifi, Toprak ve
Tarm reformu kooperatifi, Elektrik üretim
kooperatifi olmak üzere 9 türden ibarettir.

TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATFLER
Ayn Çalar YILMAZ
Tarm Teknikeri
Silifke Meslek Yüksek Okulu

Yararlar
Tarmsal kalknma kooperatifi ortaklar
"çiftçi" ve faaliyet alan "tarm" olan
kooperatiflerdir. Tarmsal amaçl kooperatifler,
tarmsal faaliyeti gerçekletirmek için köy, belde
ve
ilçe
gibi
yerleim
merkezlerinde
kurulabilmektedir. Tarm kooperatifleri çiftçilerin
ekonomik haklarn korumak ve daha fazla kar
elde etmeleri için kurulurlar. Bu kar; kooperatifin
fiyatlar etkilemesi ya da gerekli girdilerin temini
ile verim art eklinde olur. Ortaklar çiftçi
olmasna ramen faaliyet alanlar tarm olmayan
kooperatifler de mevcuttur. Çiftçilerin kurduklar
tüketim kooperatifi, bir tarm kooperatifi deildir.
Bu kooperatifler, çiftçilerin tüketim ihtiyaçlar ile
ilgilenmektedir.
Çiftçi, kooperatiflerin zayf olduu
yerlerde, girdileri pahal alr ve ürünleri de ucuza
satar. Girdi üreten ve ürün ileyen firmalarn son
derece iyi organize olmalarna karn, tarm
iletmeleri, örgütsüz, dank ve küçük
iletmelerdir.

Kooperatifçilik, kiilerin tek balarna
yapamadklar veya birlikte yapmalarnda yarar
bulunan ekonomik faaliyetleri maliyet fiyatna ve
en kaliteli ekilde yapmak için ibirlii
yaplmasdr. Kooperatifte; devlet yardm
olmadan, adil ilkelerle üretim, pazarlama,
zararlardan korunma gibi amaçlarla kiilerin
gönüllü birlemesi söz konusudur. Günümüzde,
kooperatifleri mal ve hizmet üretiminin yapld
her türlü ekonomik faaliyet alannda görmek
mümkündür.

Katklar
Bir bölgede kredi kooperatifleri mevcut ise,
orada çok yüksek faizle borç veren kredi
kaynaklar barnamaz,
Pazarlama kooperatifleri ile çiftçinin geliri
yükselir, krsal kesimde sanayinin kurulmasna
ortam hazrlanr.
Dank arazi parçalar toplulatrlabilir.
Arazi slah çalmalar yaplabilir ve sulama
ebekeleri gelitirilebilir, elektrik, telefon, su,
tarm sigortas vb gibi hizmetlerinin gelmesi
kolaylaabilir,
Kooperatiflerle hayvan yetitiricilii tevik
edilir, pazarlama koullarnn gelitirilmesi ile
üretici güven altna alnabilir,
stihdam imkanlar artrlarak, krdan kente
göç azaltlabilir,
Krsal hayat beraber çalma faaliyetleri ile
daha uyumlu hale getirilebilir,
Kooperatifler tarm, iletmecilik, pazarlama
konularnda bilgi aktarmnda bulunabilirler,
Gerek ekonomik gerekse sosyal kazançlar
toplumlarn yaam standartlarn yükseltir.

Tarmda
hedef,
tarm
ürünlerine
kazandrlan katma deerlerden üreticinin ald
pay artrmaktr. Karmza “bunu nasl
gerçekletireceiz?”
Cevap;
tarm-sanayi
bütünlemesinde kooperatiften yararlanmaktr.
Tarm ürünlerinin kooperatiflerde ilenip,
pazarlanmas ile katma deer yaratlacak, igücü
istihdam edilecek fazlalarn geri dönüümü
çiftçilerde kalacaktr. Ayrca, tarmda adil gelir
dalm da salanacaktr. Krsal alanlarda tarma
dayal endüstri ile krsal kesimde i imkan
doacaktr. Ortaklar, kooperatif iletmenin hem
müterisi hem de sahibidirler. Bu nedenle ortakmüteri-patron kimlii kooperatif sayesinde ayn
kiilerde toplanacaktr.
Tarmsal Amaçl Kooperatifler; Köy
kalknma kooperatifi, Orman köyünü kalkndrma
kooperatifi, Hayvan üreticileri tedarik ve
pazarlama kooperatifi, Su ürünleri üretim ve
deerlendirme kooperatifi, Zirai sulama,Toprak
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Kooperatiflerin ekonomik ve sosyal
nitelikli amaçlar vardr. Kooperatifler bu
amaçlardan birini veya birkaçn ayn anda
gerçekletirebilir.
Sermaye
birikimi
oluturmas:
Kooperatifler ortaklarna saladklar fiyat
avantajlar ile ortaklarna gelir art yaratabilirler.
Yl sonunda oluturduklar fazlalarn ortaklara
datlmas, ortaklarna ilave kaynak transferi
niteliindedir. Yaratlan gelir artlarnn bir ksm
tüketime bir ksm da tasarrufa ve yatrma
yönelecektir.
Ortaklarn her türlü bitkisel, hayvanclk
,ormanclk konularndaki istihsalini gelitirmek
ve ihtiyaçlar ile ilgili temin, tedarik, iletme,
pazarlama,
deerlendirme
faaliyetlerinde
bulunmak,
Ortaklarn ekonomik ve sosyal yönden
gelimelerine yardmc olmak, i sahas temin
etmek, üreticinin ekonomik faaliyetini korumak,
Ortaklarn ekonomik gücünü arttrmak için
tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatlar
ile tarmsal sanayinin gelimesini salayc
tedbirler almaktr.
En yi Fiyata Ulama; Kooperatif,
ortaklarna satt girdiler için veya ortaklarndan
satn ald ürünler için en uygun fiyat vermeyi
hedefler. Kooperatifin ekonomik gücü arttkça en
iyi fiyata ulama hedefi de o ölçüde yüksek
olacaktr.
Ortaklara En Yüksek Ristürn'ü Salamak.
Kooperatiflerde yl boyunca yaplan ilemler
sonunda fazlalar olur. Bu fazlalarn ortaklara geri
ödenmesine ristürn denir. Kooperatif ile ticari
iliki içinde olan her ortan yl sonunda oluan
fazlalardan yararlanma hakk vardr. Bu fazlalar
datlmayp, kooperatifin sermaye birikimine
katkda da kullanlabilir.
Ortak letmeler çin En yi Getirinin
Salanmas; Ortaklarn elde ettikleri fiyat avantaj
ve yl sonunda elde etmeyi düündükleri ristürn
miktarnn toplamndan ibarettir. Bu iki amaç
ayr-ayr hedeflenebilecei gibi ikisi bir arada da
hedeflenebilir
Dier Firmalar ile Birlikte Piyasada
stikrar ve Piyasa Barnn Salanmas;
Kooperatifler özel firmalar ile birlikte rekabet
etmektedirler. Pazarda en iyi fiyatn olumasna
da katkda bulunurlar.
En Yüksek Ciroya Ulamak; Kooperatifin
mümkün olduunca ticari faaliyetini artrmaldr.
Kooperatif fazla çiftçiye ulama ve pazar payn
artrmaya çabalar. Bu ortak saysn artrmakla

veya mevcut ortaklardan artan oranlarda mal
alm/satm ile gerçekleir.
Sosyal Amaçlar Sermayenin Tabana
Yaylmasna Katkda Bulunmak; Kooperatif,
ortaklarna yapt katklar sonucu tarmda
sermaye birikimine yardm eder. Sermayenin
tabana yaylmas, ekonomik gelimelerden halkn
yararlandrlmas ve herkesin ürettii kadar
gelirden pay almasdr. Kooperatifler geni halk
kitlelerinin gelirden pay almas için bir araç olarak
kullanlmaktadr. Üyelerinin eitimini salayarak
kendi kendine yönetme yetenei kazandrmak;
demokrasinin yaygnlamas açsndan önemli bir
görevdir. Kooperatifler, eitim programlar ile
teknik konularda üyelerine bilgi aktarrlar.
Kooperatiflerde her türlü karar ortaklarn
katlm ile alnr. Böylece, demokrasi okulu olma
özellii tarlar. Bu bilinç eitim çalmalar ile
ortaklara kazandrlr.stihdam imkan yaratma;
kooperatifler tarma dayal sanayii tesisleri
kurarak, krsal kesimde i imkan yaratrlar. Bu
gelimeden öncelikle ortaklar yararlanr. Daha
sonra da krsal kesimdeki dier kiilere istihdam
edilebilir.

Çalma Konular
a)Tarmda her türlü verimlilii arttrc
tedbirleri almak,
b)Bitki, hayvan, orman, su, arclk,
meyvecilik, baclk, sebzecilik, çiçekçilik ve
dier ürünlerin rantabl bir ekilde yetitirilmesi ile
ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak,
c)Ortaklarn her türlü ürün ve mamullerinin
kalitesini yükseltecek tedbirleri almak, hastalk ve
haerelerle mücadele yapmak ve yaptrmak,
d)Ortaklarn üretimle ilgili araç,gereç ve
dier tarmsal girdi ihtiyaçlarn temin etmek,
e)Bitkisel ve hayvansal mahsullerin
deerlendirme, iletme, muhafaza ve pazarlama
ile ilgili her türlü fonksiyonlarn yerine getirmek
için gerekli çalmalar yapmak ve yaptrmak,
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üyenin kooperatifle yapt ticari al-veriin
hacmine baldr.
4. Özerklik ve bamszlk: Kooperatif
hiçbir kii yada kurumun yönetimi altnda
deildir. Kooperatifler Devletten bamsz
kurumlardr. Devlete bamllk baary olumsuz
etkiler. Devlet kooperatiflere yardm etmek
istiyorsa, yasal düzenlemeler ile onlarn
faaliyetlerinde önlerini açmaldr. Kaytl ekonomi
kooperatiflerin gelimesi ve yaygnlamas ile
salanabilir.
5. Eitim ve bilginin gelitirilmesi:
Kooperatiflerin baars için, üyelerin, çalanlarn
ve halkn eitimi önemlidir. Kooperatifçiliin yeni
gelitii yörelerde eitim büyük önem tar.
“Kooperatif nedir, nasl çalr? Faydalar
nelerdir?” Ortaklarn kooperatif üzerindeki hak ve
sorumluluklar
nelerdir?
Ortaklarn
kooperatiflerde hak arama yollar nelerdir? gibi
konular halka anlatmak gerekir. Üyelerin
kooperatife ballklarn artrmak için teknik ve
kooperatifçilik konularnda düzenli eitim
verilmelidir.
6.
Kooperatifler
arasnda
ibirlii:
Kooperatifler kendi menfaatleri dorultusunda
birbirleriyle ibirlii yapabilirler. Bu ibirlii
ticari ve ekonomik olduu gibi menfaat grubu
oluturma
açsndan
da
gelitirilmelidir.
Kooperatifler yatay ve dikey olarak birleerek bir
çok konuyu kolaylkla aabilecekleri gibi, menfaat
grubu oluturarak ta siyasi iktidara yasal, finansal
konularda bask oluturabilirler.
7.
Toplumsal
Özellik:
Kooperatif
faaliyetlerinde toplumun menfaati ön planda
olmaldr. Kooperatif hiçbir zaman bir yardm
kurumu deildir. Ancak, toplumsal özellii ve
sorumluluu olan bir iletmedir.

f)Çay ziraatnda verimlilii arttrmak
amacyla ilgili kurulularla ibirlii yapmak,
g)Tarm ve Köy ileri bakanl ile dier
bakanlklar, teekküller ve bankalar tarafndan
yaplacak teknik ve mali yardmlardan ortaklara
intikalini salamak,
h)Özel ve Resmi kurululardan temin edilen
kredi, hibe ve borç paray gayeye uygun
hizmetlerden kullanmak,
)Ortaklara her türlü sigorta hizmetlerinin
salanmasnda araclk etmek,
j)Kooperatif çalmalaryla ilgili kiralama
ilerini yapmak.
k)Kooperatifin ithalat ve ihracatla ile ilgili
ilerini yapmak veya yaptrmak.

Kooperatifçilik lkeleri
1. Gönüllü ve Açk Üyelik; Belirli artlar
tayan herkes kooperatife üye olabilir. Üyelik
kiinin özgür iradesi ile olur. Üye olmak ya da
üyeliin sona ermesinde hiçbir zorlama veya ön
koul ileri sürülemez.
2. Demokratik Üye kontrolü: Üyeler
kooperatifi yönetmede eit hakka sahiptirler. Bu
hak hiç kimse veya hiçbir grubun elinde olamaz.
Genel kurulda her üyenin oy hakk eittir.
3. Üyenin ekonomik katlm: Yaplacak her
türlü ekonomik faaliyete üyenin katlm söz
konusudur. Bir üye kooperatife üye olurken belirli
bir ortaklk sermayesi yüklenmektedir. Ortaklk
sermayesinin alt ve üst limitleri belirlenmi
olmakla birlikte, katlm sermayesi miktar üyelere
baz ilave haklar tanmaz. Ticari faaliyetler
sonunda kooperatifte oluan fazlalarda herkesin
hakk ise eit deildir. Ticari fazlalardaki hak,
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Gerek mevcut olan ve gerekse bütün
memleket tarm bölgeleri için yeniden kurulacak
tarm merkezlerinin kesintiye uramadan tam
verimli olarak faaliyetlerini, imdiye kadar olduu
gibi, devlet bütçesine arlk vermeksizin kendi
gelirleri ile kendi varlklarnn idaresini ve
gelimesini salayabilmeleri için, bütün bu
kurumlar birletirilerek geni bir iletme kurumu
tekil edilmelidir.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
ÜLKEMZ TARIMI HAKKINDAK
GÖRÜLER
Cengiz ÖZDEMR
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
“Milli ekonominin temeli tarmdr. Bunun
içindir ki tarmda kalknmaya büyük önem
vermekteyiz. Köylere kadar yaylacak programl
ve pratik çalmalar bu amaca ulamay
kolaylatracaktr.
Fakat bu çok önemli ii, isabetle amacna
ulatrabilmek için ilk önce, ciddi etütlere dayal
bir tarm politikas tespit etmek ve onun için de,
her köylünün ve bütün vatandalarn kolayca
kavrayabilecei ve severek tatbik edebilecei bir
tarm rejimini kurmak lazmdr. Bu politika ve
rejimde yer alabilecek balca önemli noktalar
unlar olabilir:
Bir defa, memlekette topraksz çiftçi
braklmamaldr. Bundan daha önemli olan ise,
bir çiftçi ailesini geçindirebilen topran hiçbir
sebep ve suretle, bölünemez bir nitelikte olmas,
büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin iletebilecekleri
arazi genilii, arazinin bulunduu memleket
bölgelerinin nüfus younluuna ve topran verim
derecesine göre snrlandrlmas lazmdr. Küçük
büyük bütün çiftçilerin i makinelerini artrma,
yeniletirme ve koruma tedbirleri, vakit
geçirmeden alnmaldr.

Bir de bata buday olmak üzere, bütün
gda ihtiyaçlarmzla sanayimizin dayand çeitli
hammaddeleri temin ve d ticaretimizin esasn
oluturan çeitli ürünlerimizin ayr ayr her
birinde,
miktarlarn
artrmak,
kalitesini
yükseltmek, üretim masraflarn azaltmak, hastalk
ve dümanlar (böcekler) ile uramak için
gereken teknik ve yasal her tedbir, zaman
geçirilmeden alnmaldr.
Her Türk çiftçi ailesinin, geçinecei ve
çalaca topraa sahip olmas mutlaka lazmdr.
Vatann salam temeli ve gelimesi buna baldr.
Bundan fazla olarak büyük araziyi modern
araçlarla iletip, vatana fazla üretim temin
edilmesini tevik etmek isteriz.
Çiftçiye arazi vermek de hükümetin
devaml olarak takip etmesi gereken bir konudur.
Çalan Türk köylüsüne ileyebilecei kadar
toprak temin etmek memleketin üretimini
zenginletirecek balca çarelerdendir.
Tarm ve tarm ekonomisi alannda bilimsel
ve pratik tecrübeler yapma amac ile, çeitli
zamanlarda, ülkenin çeitli bölgelerinde birçok
çiftlik kurmutum. Onüç yl devam eden zorlu
çalmalar süresinde faaliyetlerini, bulunduklar
iklimin yetitirdii her çeit üründen baka her

Memleketi; iklim, su ve toprak verimi
bakmndan, tarm bölgelerine ayrmak icap eder.
Bu bölgelerin her birinde, köylülerin gözleri ile
görebilecekleri, çalmalar için örnek tutacaklar
verimli, modern, pratik tarm merkezlerinin
kurulmas gerekir.
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çeit tarm sanatlarna da yönelten bu kurumlar;
ilk yllarda balayan bütün kazançlarn
gelimelerine harcayarak büyük, küçük birçok
fabrika ve imalathaneler kurmular, bütün tarm
makine ve aletlerini yerinde ve faydal ekilde
kullanarak bunlarn hepsinin tamir ve önemli bir
ksmn yeniden imal edecek tesisler meydana
getirmilerdir. Yerli ve yabanc birçok hayvan
rklar üzerinde cins ve verim bakmndan
yaptklar incelemeler sonucunda bunlarn çevreye
en uygun ve verimli olanlarn tespit etmiler,
kooperatif kurmak suretiyle veya ayn nitelikte
baka ekillerde civar köylerle beraber faydal
ekilde çalmalarda, bir taraftan da iç ve d
piyasalarla devaml ve sk temaslarda bulunmak
suretiyle faaliyetlerini ve üretimlerini bunlarn
isteklerine uydurmular ve bugün her bakmdan
verimli, olgun ve çok kymetli birer varlk haline
gelmilerdir. Çiftliklerin yerine göre, arazi
düzeltmek
ve
düzenlemek,
çevrelerini
güzelletirmek, halka gezecek, elenecek ve
dinlenecek salkl yerler, hilesiz ve nefis gda
maddeleri salamak, baz yerlerde ihtikârla
(yüksek fiyatla sat ve frsatçlkla) fiili ve
baarl mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de
söz edilmeye deerlidir.

Memleketimiz tarm memleketidir. Bu
itibarla halkmzn çounluu çiftçidir, hayvan
yetitiricisidir. Bundan dolay en büyük kuvveti,
kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu alanda
önemli giriimlerde bulunabiliriz.
Büyük
çounluu
oluturan
köylü
çiftçimizin incelediimiz hayatn u üç esasa
dayandrmak lazmdr.
Köylü, ailesiyle yaamak için, yemek,
içmek, giyinmek ve zorunlu ihtiyaçlarn temin
etmek ihtiyacndadr. Yiyip içecei ve giyecei
maddeleri ideal olarak kendisi üretmeli ve imal
etmeli ve hayat için para karlnda salayaca
eyleri asgari cins ve miktarlarda tutmaldr. Bu
ekilde köylü geçirdii üretim ylnn borcunu
ödedikten sonra kendi hesabna ufak bir tasarruf
da yapabilmelidir.
Hasattan sonra ele geçecek ürün köylünün
paras demektir. Para deerinin dümesine kar
tedbir alnd gibi; memleketimizin durumuna
göre tahl deeri üzerinde de daima hassasiyetle
teklifler hazrlayacak bir büronun hizmeti yararl
olur. Köylü üretim için lazm olan yeterli krediyi,
en uygun faiz ile ve maln paraya çevirecei
zamana kadar ödemek zorunda kalmadan
bulmaldr.
Köylü ve hatta büyük çiftlik ve arazi
sahipleri ürünlerini ölü fiyatla alacakllarna
teslim etmeye veyahut piyasann en uygun
olmayan zamanlarnda araclara satmaya mecbur
olmamal, aradaki birçok araclara kâr etme
imkan salamakszn doruca tüketici piyasaya
arz edecek veya mümkün olduu kadar az arac ile
ana piyasaya yaklaabilecek bir tekilata sahip
bulunmaldr.”
Yukardaki yaz incelendiinde; Atatürk’ün
tarmla ilgili söyledikleri dorular ve eletirileri
günümüz tarm politikalarnda ve uygulamalarda
dikkate almak, Atatürk’ü eklen deil de fikir ve
düüncelerinden faydalanarak Önderimizi ne
kadar sevdiimizi ispatlam oluruz.

Bünyelerinin dayanklln ve baarlarnn
temelini oluturan geni çalma ve ticari esaslar
dahilinde idare edildikleri ve memleketin dier
bölgelerinde de benzerleri kurulduu takdirde
tecrübelerini akla uygun i sahasndan alan bu
kurumlarn, tarm usullerini düzeltmek, üretimi
artrmak ve köyleri kalkndrmak yolunda
devletçe alnan ve alnacak olan tedbirlerin
isabetli seçim ve gelimesine çok elverili birer
etken ve dayanak olacaklarna inanm
bulunuyorum. Bu inançla tasarrufum altndaki bu
çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanlar ve
demirbalaryla
beraber
hazineye
hediye
ediyorum.

Kasm - Aralk 2004

Türk Halknn
Bamszlk ve Çadalk
Mücadelesinde Önderlik
Yapan Atatürk’ü
Ölümünün 66. Ylnda
Saygyla Anyoruz.
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tarmsal iletmelerde çalan insanlarn saln
korumak,
x Küçük çiftçilerin güvenliini, üretim döngüsü
veya gelir düzeylerini arttrarak salamak,
x Ekonomiyi desteklemek, (8)

KARADENZ BÖLGESNDE
ORGANK TARIMIN ÖNEM
Yasemin zgi SARAÇ
Ziraat Mühendisi
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü Samsun

nsan sal için gerekli olan besin
maddelerinin büyük bir çounluunu bitkisel
kaynaklardan temin edilmektedir. Bu ürünlerin
organik olarak alnmas vücudun doal besin
alm olmasnn yannda gerekli besin maddelerini
de alm olacaktr.

1. Giri
FAO kaynaklarna göre günümüzde 6
milyar dolaynda olan dünya nüfusunun 2020
ylnda 10 milyar, 2050 ylnda ise 14 milyar
geçecei ifade edilmektedir (2). Hzla artan nüfusu
gerei gibi besleyebilmek için kalite unsurlarna
baklmakszn verimin artrlmas hedeflenmitir.
Teknolojinin gelimesiyle birlikte ilaç ve gübre
sanayisinin ve makineli tarmn ilerlemesi hedefe
ulamay kolaylatrmtr. Tarmda meydana gelen
bu gelimelerin insan sal üzerindeki olumsuz
etkilerinin hissedilmesi, doal dengenin bozulmas,
tüketicilerin gda güvenilirliine olan duyarllklar
yeni bir tarm ekline olan ihtiyac artrmtr.
Bunun sonucunda Almanca ve Kuzey Avrupa
dillerinde “Ekolojik Tarm” Franszca ve
talyanca’da “Biyolojik Tarm” ngilizce’de
“Organik Tarm” Türkiye’de ise Ekolojik veya
Organik Tarm adyla anlan yeni bir tarm sistemi
ortaya çkmtr (5).
Organik tarm, ekolojik sistemde hatal
uygulamalar sonucu kaybolan doal dengeyi
yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost
üretim sistemlerini içeren, esas itibariyle sentetik
pestisitler ve gübrelerin kullanmn yasaklayan,
topran korunmas ve kuvvetlendirilmesini,
bitkilerin direncinin artrlmasn, organik ve yeil
gübreleme, ürün rotasyonu uygulanmasn tavsiye
eden, bunlarn kapal bir sistemde oluturulmasn
talep eden, üretimde miktar artn deil ürün
kalitesinin yükselmesini amaçlayan üretim
eklidir(Anonymous, 2002).

Domates
Marul
Ispanak
Lahana

Organik
Klasik
Organik
Klasik
Organik
Klasik
Organik
Klasik

P
0.35
0.16
0.43
0.22
0.52
0.27
0.38
0.18

K
148.3
58.8
176.5
53.7
237.0
84.6
148.3
33.7

Ca
23.0
4.5
71.0
16.0
96.0
47.5
60.0
17.5

Fe
1938.0
1.0
516.0
9.0
1584.0
49.0
94.0
20.0

Na
6.5
0.0
12.2
0.0
69.5
0.0
20.4
0.8

Tabloda görüldüü gibi (Baer, 2001)
insan beslenmesinde yap ta olarak kullanlan
mineral maddelerin oran organik tarmda normal
tarma göre iki katndan fazladr. Ayn zamanda
normal tarmda bitkiler yoluyla insan vücuduna
girerek zarar yapan kimyasal ilaçlar, hormonlar vb
vücuda
alnmad
düünülürse
insan
beslenmesinde ki önemi açklk kazanacaktr.
2. DÜNYADA ORGANK TARIM
Dünya’ da 2003 yl itibariyle toplam
organik tarm alanlarnn (23 milyon hektar)
yarsna yakn (%46.3) Okyanusya ktasnda
bulunmaktadr. Bunu srasyla, %22.6 ile Avrupa
ktas ve %20.8 ile Latin Amerika ktas
izlemektedir. Organik tarm alanlarnn toplam
tarm alanlar içindeki pay Avrupa da %2, Kuzey
Amerika da %0.25 düzeyinde bulunmaktadr.
Avustralya 10.5 milyon hektarlk organik tarm
alan ile Dünyada ilk srada yer alrken, bunu
Arjantin 3.19 milyon hektar, talya 1.23 milyon
hektar ve Amerika Birleik Devletleri 950 bin
hektarlk alan ile izlemektedir. Türkiye 57 bin
hektarlk organik tarm alan ile Dünya da
30’uncu srada yer almaktadr.
Organik tarm alanlarnn toplam tarm
alanlar içindeki pay açsndan, %11.39 ile
Avustralya, %9.7 ile sviçre ve %7.94 ile talya
önde gelen ülkelerdir. Bu oran Amerika Birleik
Devletleri için %0.23 ve Türkiye için ise
%0.14’tür.
Amerika Birleik Devletleri’nde organik
tarm alanlar 1992 ylnda yaklak 417 bin

Neden Organik Tarm
x Salkl ve besin kalitesi yüksek ürün elde
etmek
x Gelecek nesilleri korumak,
x Kimyasallarn insanlar, çevre ve hayvanlar
üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,
x Toprak verimliliini organik koullar göz
önüne alarak doal yollarla uzun dönem için
salamak,
x Toprak ve gen kaynakl erozyonu önlemek,
x Su miktar ve kalitesini korumak,
x Yenilenebilir enerji kaynaklarn kullanmak ve
enerji tasarrufu yapmak, . Üreticilerin ve
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hektardan 2003 ylnda 950 bin hektara ulamtr.
Avrupa Birliinde (15 ülke) organik tarm alanlar
1985 ylnda 100 bin hektarlk düzeyinden, 2003
ylnda yaklak 5 milyon hektara yükselmitir.
Türkiye’de 1990 ylnda yaklak olarak 1037
hektar olan organik tarm alanlar 2003 yll
itibariyle 57 bin hektara ulamtr. Dünyadaki
sertifikal organik tarm iletmeleri says 2003
yl itibariyle 398.804 adettir. Bu iletmelerin;
%44.1’i Avrupa’da, %15.1’i Asya’da, %19’u
Latin
Amerika’da
ve
%11.3’de Kuzey
Amerika’dadr. Ülkelere göre 2003 yl itibariyle
organik tarm iletmeleri (4):
talya
56.440 iletme
Endonezya
45.000 iletme
Mexico
34.862 iletme
Uganda
28.200 iletme
Peru
19.685 iletme
Türkiye
18.385 iletme
Avusturya
18.292 iletme
spanya
15.607 iletme
Almanya
14.703 iletme
ABD
6.949 iletme

tamamen dardan gelen talepler dorultusunda
ekillenmektedir.

Toprak yaps olarak ülkemiz organik
tarma oldukça uygundur. Polikültür tarmn
yapld Ege ve Akdeniz bölgeleri dnda kalan
alanlarda herbisit kullanmnn az olmas organik
tarm kolaylatrmaktadr. Türkiye’nin ilaç
tüketimi dier ülkelerle karlatrlacak olursa,
Fransa ve Almanya’da 9, talya’da 13,
Hollanda’da 35, Yunanistan’da 12, Belçika’da 21,
ABD’de 15, sviçre’de ve Japonya’da 17 kat daha
fazla ilaç tüketilmektedir (7). Ülkemizin yüksek
da köylerinde hava artlarnn uygun olmas
neden ile bitkilerde hastalk görülmemesi, tarm
ilaçlarnn pahal olmas sebebiyle kullanlmamas
buradaki çiftçilerin organik ürüne çok yakn
ürünler elde ettiklerini göstermektedir. Çiftçilere
sertifika salanarak bu potansiyelden yararlanma
yoluna gidilebilirse göçün önüne geçilir ve
ekonomik gelir salana bilinir.

Dünya Organik Gda ve çecekler Piyasas (4)
Piyasalar

Sat gelirleri
(milyon Dolar)

Almanya
ngiltere
talya
Fransa
sviçre
Hollanda
sveç
Danimarka
Avusturya
Belçika
rlanda
Dier Avrupa
Avrupa Top
Amerika
Kanada
Japonya
Okyanusya
Toplam

2.800-3.100
1.550-1.750
1.250-1.400
1.200- 1.300
725-775
425-475
350-400
325-375
325-375
200-250
40-50
750-850
10.000-11.000
11.000-13.000
850-1.000
340-450
75-100
23.000-25.000

Toplam Gda
Satlar çindeki
Pay (%)
1.7-2.2
1.5-2.0
1.0-1.5
1.0-1.5
3.2-3.7
1.0-1.5
1.5-2.0
2.2-2.7
2.0-2.5
1.0-1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
-

Ülkemizde Yllara Göre Organik Ürün Üretimi (6)

3. TÜRKYEDE ORGANK TARIM
Dünyada Organik tarma yaklamlar
profesyonellik seviyesine ularken, ülkemizde ise
organik tarmla ilgili olarak yaplan üretimler
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Yllar

Ürün
Says

Çiftçi
says

Üretim
Üretim
Alan (ha) Miktar

1996

26

1.947

6.789

10.304

1997

53

7.414

15.906

47.612

1998

67

8.198

24.042

99.300

1999

92

12.275

46.523

168.306

2000

95

18.385

59.985

237.210

2001

98

15.795

111.324

280.328

2002

-

17.000

120.000

300.000

Ülkemizde yllara göre ürün says, çiftçi
says, üretim alan ve üretim miktarnda dorusal
bir art olduu görülmektedir. Dier ülkelerle
karlatrldnda bu artn yeterli olmad,
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samtim
organik tarmla ilgili olarak çok ciddi admlar
atmamzn gereklilii, çiftçi düzeyinde ortaya
çkabilecek sorunlarn çözümünün aciliyeti
karmza çkmaktadr. Ülkemizde çiftçi için
organik tarm cazip hale getirecek bir uygulama
bulunmamaktadr. Üreticimiz ihracata yönelik
pazarlama firmas ile anlama yaparak sözlemeli
üretim gerçekletirmektedir. Dier ülkelerde
olduu gibi Ülkemizde de organik tarma geçen
üreticiye gerekli finanssal yardm yaplarak
özendirici hale getirilmelidir.

tüketicisinin hizmetine sunulan organik ürün yok
denecek kadar azdr. Üretim tamamen hracatç
firmalarla yaplan sözlemelerle ekillenmektedir.
Sertifikalandrma ilemi pahalya mal olmakta,
ürün fiyat
paralel olarak yükselmektedir.
Organik ürünlerin yurt içinde tüketilebilmesi
finansal destei gerekli klmaktadr. Bunun
yannda aratrc ile üreticiler arasnda iletiimin
salanarak organik ürünlerin yararlar konusunda
toplumun
bilinçlendirilmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde organik ürünlerden elde edilen toplam
sat geliri 22 milyon dolar olup, dünya organik
tarm piyasas içinde ihmal edilebilecek bir
düzeydedir. ABD’nin üretemedii organik
ürünleri almak istemesi önemli ihracat imkan
salamaktadr.
Ürünlerin
her
çeidinin
yetitirildii ülkemizde gerekli çalmalarn
yaplmas salanmaldr.
Karadeniz Bölgesi sahip olduu ekolojik
çeitlilik ve gübre kullanmnn azl nedeni ile
organik tarm için çok önemli bir potansiyele
sahiptir. Bölgemizde organik ürüne geçite baz
problemlerin çözümü gerekmektedir. Bunlarn
banda sertifikalandrma ile ilgili sorunlarn
çözümü, zaten yar organik üretim yapan üreticiye
gerekli destein salanmas, organizasyon
eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Çok
parçal arazilerde
karmza sorun olarak
çkmaktadr. yi bir yaym çalmas yaplarak
üreticilerin
yönlendirilmesi
gerekmektedir.
Bölgemizde organik tarmn gelimesi; tarmla
uraanlarn refah seviyesinin yükselmesi, göçün
önüne geçilmesi, önemli oranda döviz girdisi
salanmas gerekmektedir.

4. BÖLGEMZDE ORGANK TARIM
Karadeniz bölgesinde 2828 adet çiftçi 8
bitki türünde 3883.8 ha alanda yaklak 4970.7
ton organik ürün elde etmektedir. Organik tarm
yaplan ürünler fndk, elma, çay, armut, erik,
kestane, vine ve yabani elmadr. Ülkemiz
genelindeki üretim durumuna göre bölgemiz
oldukça geridedir. Bölgemizde üretilen ürünlerin
çou yar organik saylabilir. Çünkü bölgenin yer
ekilleri ve arazinin çok parçal olmas youn
girdi kullanmna engeldir. Tablomuzda da
görüldüü üzere Bölgemizde illere göre dekara
kullanlan gübre miktar azdr (3). Sonuç itibariyle
bölgemiz
elinde
bulunan
imkanlardan
faydalanmamakta ve üreticiler bu konuda kendi
haline braklmaktadr.

ller
Samsun
Amasya
Tokat
Trabzon
Ordu
Sinop
Rize
Artvin
Kastamonu
Giresun
Gümühane
Zonguldak
Bayburt
Bartin
Karabük
Toplam
Türkiye Toplam
% Pay

Toplam
tarm alan
(ha)
400.283
231.022
321.614
109.350
250.421
114.663
54.978
31.482
213.107
160.234
105.382
96.247
90.989
54.373
67.373
2.302.110
26.801.182
8.59

Gübre
kullanm
(kg/da)
5.94
5.29
4.99
5.66
4.95
2.64
16.08
4.48
3.39
4.82
0.95
2.93
1.46
2.40
3.28
4.67
4.10
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SONUÇ
Türkiye’de organik olarak üretilip Türk
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samtim
Samsun’daki Yetitiriciliinin Durumu :
Bölgemizde enginarn yetitiricilii üreticilerimiz
tarafndan
tannmyor.
Bölgesel
yemek
kültürümüzde enginar yemek çeitleri yer almyor.
Bölgemizin tüm ürünlerdeki pazarlama sorunu
göz önüne alndnda sözlemeli tarm modeli ile
ürünün yetitirildii yerden teslim edilmesi ve
ödemesinin üretici hesabna yaplmas kayd ile bu
yl Çnarlk Beldesinde toplam 200 dekarlk bir
alanda sözlemeli tarm modeli ile enginar
yetitiricilii yaplacaktr.

ENGNAR YETTRCL
(Cynara scolymus)
Ümit Ömer KAPLAN
Ziraat Mühendisi
Çnarlk Beldesi Tarm Danman
1. Giri
Her yl haziran temmuz aylar arasnda
mavi- mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm
boyunda çok yllk otsu bir bitki olan enginar
gövdesi dik kuvvetli, sert ve boyuna olukludur.
Yapraklar sapsz büyük, uzun oval ve parçaldr.
Çiçekleri üst yapraklarn koltuundan çkar. Uzun
saplarn ucunda meyveleri büyük baçklar
halinde topaklar. Çiçek tablas etlidir. Yenilen
ksm da etli olan çiçek tablasdr.

klim stei : Enginar lk iklim
sebzesidir. Souk ve scaktan holanmaz. Scaklk
–50C ve daha fazla dütüünde toprak üstü
ksmlar ksmen veya tamamen zarar görür,
donar. Kuru ve scak hava koullarnda ba ksm
iyi gelimez, yenme deerini ksa sürede
kaybeder. Scak dönemlerde sulamak sureti ile
yetitirilmesi mümkünse de çabuk kartlar,
süratle çiçeklenir ve lezzeti çok defa ac olur.
Ayrca hasat dönemi çok ksalr. Klar
bölgemizde olduu gibi lman geçen yerler
enginar tarm için en uygun alanlardr.
Toprak stei : Enginar derin, humusça
zengin iyi drene edilmi hafif rutubetli topraklarda
iyi geliir ve iyi ürün verir. Bu bakmdan bata tnl
ve ikinci derecede killi, kumlu topraklar enginarn
beendii topraklardr. Kumlu topraklarda erken
ürün alnsa da enginar balar küçük olur. Fazla
rutubetli killi topraklarda süratle kök çürüklüüne
yakalanr ve ömrü ksalr. Bulunduu yerde iyi
artlar altnda 10-15 sene hata daha fazla
kalabildiinden topraklarn iyi seçilmesi gereklidir.

Sofradaki Yeri : Karaciere tek dost bitki
olarak tüm dünyada tannan enginarn kolesterol,
eker ve kalp hastalklarna kar yarar fazlaca
bilinmektedir. Halk arasnda zeytinyal yemei
bata olmak üzere dolmas, kavurmas, halamas
skça yaplmaktadr. Sanayide ise konservesi
yaplp yurt d ve yurt içine sata sunulmaktadr.

Toprak Hazrl : Enginar dikilecek arazi
önceden belirlenir ve mümkün olduunca derin
olarak ilenir ve kirizma çekilir. Arkasndan trmk
çekilerek tarla temizlenir ve tesviye edilir.

Enginar Yetitiriciliinin Amac
1. Çok yllk bitki olan enginar bölge üreticisine
tantmak.
2. Çaramba ovasnda fnda alternatif bir ürün
sunmak, düz ovadaki fndk dikili alanlarn
azaltlmasn salamak.
3. Pazarlama sorunu olmayan bir ürün ile
üreticiyi tantrmak.
4. Bölge üreticisinin çok yllk ürünlere olan
ilgisini çok yllk enginar ile karlamak.
5. Enginar üreticileri birlii kurarak ”üretici
birlii” imaj ve avantajlarn üreticiye
göstermek.
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Gübreleme: Enginar topraktan fazla besin
maddesi kaldran ve topra yoran bir sebzedir.
Uzun yllar ayn yerde kald için topran
verimliliine
dikkat
edilmelidir.
Yaplan
aratrmalara göre uygun toprak artlarnda
dikimden önce dekara 4-6 ton iyi yanm ahr
gübresi ile dekara 60-100 kg amonyum sülfat, 3545 kg (18-46-0) DAP, 30-35 kg potasyum sülfat
verildiinde çok iyi sonuçlar alnmaktadr. Pratik
olarak azotlu gübreyi balarn teekküle balad
dönemlerde 1-2 parti halinde erbet olarak vermek
daha faydaldr. Enginar yetitiriciliinde ilk
gübreleme tarlaya yapld halde ikinci ylda
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balanabilse de, normal hasat ikinci yandan
itibaren olur. Hasat balarn en çok normal
iriliini ald esnada yaplmaldr. Bu dönem
enginar
balarn
meydana
getiren
etli
yapraklarnn henüz açlmaya baladklar
zamandr. Pratik olarak sabahlar ban bulunduu
saplar 15-20 cm. uzunluunda kesilerek yaplr.
Bölgemizde yetitiriciliini gerek sofralk gerekse
konservelik olarak en çok tercih edilen çeit
olarak yapacamz Bayrampaa enginarnn ilk
hasad, mays aynn 15 ila 20’sinden sonra
olacaktr. Hasat 45-50 gün sürmektedir. Enginar
tarlasna hasat yaplmak üzere üç günde bir girilip
balar kesilmektedir.

dekara verilecek gübre enginar ocaklarna ayr
ayr hesaplanarak ocak bana verilmelidir. kinci
sene ise dekara 20-30 kg amonyum sülfat, 15-20
kg
DAP,
20-25
kg
potasyum
sülfat
uygulanmaldr.
Dikim: Enginar dikilecek tarlada sra aras
ve üzeri mesafe 1x1 metre braklabildii gibi
genelde 1.25x1.25 metre aralkl dikim
yaplmaktadr. Bu mesafelere göre dekara 1000
adet piç enginar sürgünü hesap edilmektedir.
Ocak yerlerinin belirlenmesi için tarlaya dikey ve
paralel ipler çekilir. plerin kesitii noktalara
ocaklar açlr ve piçler dikilir. Dikim sonbahar ve
ilkbaharda yaplabilir. Dikim piç ad verilen kök
üzerinde meydana gelen köklü sürgünler ile
yaplr.
Tohumla
üretmede
yabanileme
görüldüünden dolay bu tarz üretimi hiçbir
zaman tercih edilmemelidir.
Bakm leri:
1. Her sonbaharda enginar bitkilerinin boazlar
açlarak olumu piçlerden en kuvvetli bir
veya iki tanesi braklarak dierleri ayklanr.
2. Dipleri açlm ocaklara birer kürek dolusu iyi
yanm ahr gübresi verilmeli ve boaz
doldurulmaldr.
3. Bu ilemden sonra sra aralar duruma göre
belle veya pullukla ilenmelidir.
4. lkbaharda kök boazlar tekrar açlp yeniden
meydana gelmi piçler sonbaharda olduu
gibi ayklanr bir kökte en fazla iki piç sürgün
kalacak ekilde ayklanr.
5. Gelime döneminde yalar yeterli deilse
sulama yaplr.
6. Yabani otlar ayklamak için topra
kabartmak amac ile birkaç defa çapa yaplr.
7. Erken hasat yapabilmek için austos veya
eylül aylar içinde “uyandrma suyu“
verilmelidir.
8. Her ocaa yine birer kürek yanm ahr
gübresi verilmeli ve sonbaharda yapld gibi
tekrar boaz doldurularak sra aralar
ilenmeli .
9. Sonbahara doru hasat edilmi balardan arda
kalan kurumu saplar zemine yakn yerden
(çok fazla dipten olmamak kayd ile ) dipten
kesilir.
10. lkbaharda hasattan sonra ocaklara yaplan
temizlik ierinden sonra bir defa daha
sulanmaldr.

Üretim Gelirleri : Enginar çok yllk bir
bitki olup 15 yl boyunca dahi her yl hizmetleri
aksatlmadnda yüksek verim alnabilmektedir.
Enginar birinci yl daha az ama ikinci yldan sonra
asl yüksek verimlere ulamasna ramen yinede
ilk yl her bir enginar kökünden 5 adet ba
alnabilmektedir. Enginarn deerlendirilmesi
üretilen ba saysna göredir ve üretici nezdinde
her bir ba 1.500.000-2.000.000 TL arasnda alc
bulurken sebze haline toptan sat en düük
700.000 TL’ dendir.

Hasat ve Verim: Enginarlklarda hasat
birinci sene içerisinde az miktarda olmak üzere
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YEN TRAFK YASASINDA
TRAKTÖR SÜRÜCÜLERNN
DURUMU NE OLMALIDIR
Erdem BA
Makine Teknikeri
Samsun Tarm l Müdürlüü
Türkiye’de sürücü eitimlerinde Trafik ve
Çevre Bilgisi- Motor ve Araç Teknii- lk Yardm
ve Direksiyon Eitimi verilmektedir. Bu
eitimdeki amaç trafik kazalarn asgariye
indirmektir. F snf Sürücü Kurslarn da arlkl
olarak Tarm l Müdürlükleri açmakta ve ayn
eitimden geçenlere traktör kullanmak amac ile
‘F Snf Sürücü Belgesi’ verilmektedir. Bu
kurslarda ayrca traktöre balanan pulluk, trmk,
kepçe, pülverizatör, kültivatör vb tarm
ekipmanlarnn nasl baland, kullanld
detayl bir ekilde gösterilmektedir. Bugünkü
Trafik yasasna göre B-C-D-E snf sürücü
belgesi sahipleri F snfna giren arac yani
Traktörü
kullanabiliyorlar,
oysa
yukarda
bahsedildii gibi traktör bir trafik arac deil bir
TARIM aracdr. 2918 Sayl Karayolu Trafik
Kanununda Traktörün tanm ‘’Belirli artlarda
römork ve yar römork çekebilen, ancak ticari
amaçla kullanlamayan bir TARIM aracdr’’
eklindedir.
Dolays
ile
traktörlerimizi
çounlukla bir i makinesi olarak kullanmaktayz.

Traktörle römork çekerken çeki okunun
traktöre salam ekilde balanmas ve yere paralel
olmas, römork kullanrken yoku çk ve
inilerde ayn küçük vitesle inip çklmas gibi
önlemler almalyz. Traktörle gübre atma
makinesi, pülverizatör, trmk vs. kullanrken
yaplan iin çeidine göre istenilen konuma
getirilmeli, aksi halde hidrolik sistem zarar görür.
Kuyruk mili ile çalan aletlerde kuyruk mili devri
yaklak 540 devir/dk.ya getirilmeli, arza annda
mutlaka kuyruk mili durdurulmaldr. Kasnak ile
çalrken kasnaa verebilecei güçten fazla güç
isteyen ekipman taklmamal, kay kasnak ile
ekipman arasnda düz bir ekilde ayarlanr.
Traktörlerde patinaj azaltmak için; önüne ve
arkasna arlk taklr, arka tekerleklere
gerektiinde
su
doldurulur,
tarlada
ise
tekerleklerin havas azaltlr. te bütün bu
sebeplerden dolay bir traktör sürücüsü arac iyi
tanmal, tedbirlerini ona göre almal. B-C-D-E
snf sürücü belgesi olanlar traktörü ne kadar
tanyp da kazalara kar önlem alabilirler. Tarm
l Müdürlüklerinde açlan F snf sürücü
kurslarnda traktör ve ekipmanlarn kullanlmas
en geni ekilde anlatlmaktadr.
Bilindii gibi i makinelerinden traktör gibi
bir tarm arac olan Biçerdöverleri kullanmak için
B-C-D-E-F snf sürücü belgesi olanlar
Biçerdöver Operatör Belgesi almak zorundalar,
hatta herhangi bir sürücü belgesi olmayanlar da
Biçerdöver Operatör Belgesi alarak biçerdöverle
çalabiliyorlar. te bütün bu sebeplerden dolay
Traktörlerde Biçerdöverler gibi i makinesi
olarak deerlendirilip, Tarm l Müdürlüklerinde
5-10 günlük eitimin sonunda Milli Eitim
temsilcisinin de katlaca snav sonucunda
baarl olanlara Operatör Belgesi verildikten
sonra traktörünü kullanabilmeli, saylar oldukça
fazla olan köylerdeki ehliyetsiz sürücülerin trafie
çkmadan kendi iinde römork ve ekipmanlarn
kazasz kullanmalar salanmaldr. Bu sürücüler
trafie çkacaklarsa biçerdöverlerde olduu gibi F
snf veya B-C-D-E snf sürücü belgesi almalar
istenmelidir.

Traktörlerden dolay oluan kazalar Trafik
ve  Kazas olarak iki ekilde meydana gelir.
Traktörün tarlaya giderken karayolu üzerinde
hareket halindeyken devrilmesi Trafik Kazas,
tarlada sürüm esnasnda devrilmesi  Kazas
olarak deerlendirilir. Traktör kazalarnda en fazla
can kayb devrilme sonucu meydana gelen
kazalardr. Devrilme öyle hzl gerçekleir ki buna
reaksiyon vermek ve bu zaman içersinde
traktörden atlamak mümkün olmaz. Arkaya doru
devrilme 1,5-2 saniye, yana devrilmede 1 saniye
kadar zaman içinde oluabilir.

Kasm - Aralk 2004

24

samtim
üretilmesi gerektiini ortaya koymulardr (Wolf ve
ark, 1993; Argillier ve ark, 2000).

TANE VERM YÜKSEK MISIR
ÇETLER SLAJ ÇN
EN UYGUN ÇETLER MDR
Dr. Ahmet ÖZ
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enstitüsü
Ülkemizde hayvanclk büyük oranda
meraya dayanmaktadr. Ancak meralarn yllardr
tek yönlü ve yanl kullanm sonucunda bu
alanlar verimliliklerini büyük ölçüde kaybetmi ve
hayvanlar yem deeri düük kaynaklarla
beslenmek zorunda kalmlardr. Hayvansal
üretimi arttrmak için hayvan beslemenin kaliteli
yemlerle yaplmas gereklidir. Bunun için tarla
tarm sistemleri içinde yem bitkileri ekilii ve
üretimini arttrmak zorundayz. Son yllarda
hayvanclk potansiyeli yüksek olan yörelerde
silajlk msr ekili ve üretimi, birinci ve ikinci
ürün olarak hzla art göstermektedir. Özellikle
sulama olana olan yerlerde msrn birinci veya
ikinci ürün silajlk olarak ekim sisteminde yer
almas, kaliteli kaba yem gereksiniminin
giderilmesinde
çok
önemli
bir
kaynak
oluturacaktr (pta ve ark, 2002).
Ülkemizde yaklak olarak 550.000 ha
alanda msr tarm yaplmaktadr. Ancak, silajlk
amaçl msr yetitiricilii tahminen 55.000 ha (%
10) kadardr. Oysa tarm ve hayvancl gelimi
olan ülkelerde msrn silajlk olarak ekili ve
üretimi oldukça yaygndr (Argillier ve ark., 2000).
Msr, birim alan veriminin yükseklii, silaj
yapmna uygunluu, besleme deeri ve lezzetlilii
gibi özelliklerinden dolay çok deerli bir bitkidir.
Silajlk msrda verim ve kaliteyi iklim, genotip,
bitki skl, hasat dönemi gibi bir çok faktör
etkilemektedir (Cusicanqui ve Lauer, 1999).
Silajlk msrn verim ve kalitesinde,
toplam
bitkinin
yaklak
yarsn
tane
oluturduundan, silajlk msrn verim ve kalitesi
yalnzca tane üretimine balym gibi gösterilmi
ve silajlk msr üreticilerine tanenin yüksek oranda
sindirilmesinden dolay tane verimi yüksek çeitler
önerilmitir (Vattikonda ve Hunter, 1983). Tane
verimi yüksek çeitlerin birim alandan saladklar
silaj veriminin de yüksek olmas bu görüü
desteklemitir. Bu nedenle, bütün çalmalar tane
msr üretimini gelitirmeye odaklanmtr. Ancak,
son yllarda yaplan bir çok aratrmada silajlk
msrn verim ve kalite ölçütleri bakmndan farkl
yaklamlar ortaya konulmutur. Islahçlar ve
hayvan besleme uzmanlar, silajlk olarak tane
amaçl gelitirilmi bir msr çeidinin deil, silaj
amaçl gelitirilmi bir çeidin silajlk olarak

Silajlk bir çeidin nasl olmas gerektii
konusu ilk kez Gunn (1975) tarafndan
EUCARPIA toplantlarnda gündeme getirilmitir.
Bu soruya her ülke ve tarm sistemi için net bir
cevap vermek oldukça zordur. Hunter ve ark
(1977)’nin aratrmalarna göre, yüksek bir kuru
madde üretimi için uzun bir foto-periyot (10-20
saat) ve scakln 20-30oC olmas gerektii
bildirilmektedir. Ayn zamanda genotiplerin fotoperiyoda ve scakla tepkileri de oldukça
deikendir. Düük k younluu ve serin iklim
artlarnda stover (sap+yaprak) kalite özellikleri,
lignin içerii ve invitrodaki sindirilebilirlik daha
yüksek olmaktadr. Yemlik/silajlk msr çeit
seçiminde yalnz tane verimi deil, ayn zamanda
yem kalite özelliklerinin de birlikte düünülmesi
gereklidir. deal bir silajlk msrn, yüksek enerjili
verim üretebilen ve ruminantlar tarafndan büyük
bir ksm yenilebilen bir özellie sahip olmas
gerektii bildirilmektedir (Pinter, 1986). Baz
aratrmaclar tane üretim amacna uygun olan bir
çeidin, yemlik amacna da uygun olaca anlamna
gelmeyeceini bildirmilerdir. Vattikonda ve
Hunter (1983), Kanada’da (Ontaria eyaleti) yapm
olduu bir aratrmada tane verimi yüksek olan
çeitler ile silajlk çeitler arasndaki ilikinin çok
zayf olduunu (r2=0.23 ve 0.25) ve uygun bir
üretim için tane ve silaj tiplerinin farkl amaçlar
için yetitirilmesi gerektiini ortaya koymulardr.
Yemlik/silajlk msrn sindirilebilirlii hem tane
oran,
hem
de
stoverin
(yaprak+sap)
sindirilebilirlii tarafndan etkilenmektedir. Silajlk
msrn yem kalitesini gelitirmek için yaplan slah
çalmalarnda, son yllarda stover kompozisyonu
ve sindirilebilirlii üzerinde durulmaktadr.
Stoverdaki lignin, ADF (Asit Detergent Fiber) ve
NDF (Nötral Asit Detergent Fiber) özellikleri
bakmndan msr çeitleri arasnda çok geni bir
varyasyon vardr. Hunt ve ark. (1992), alt ticari
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msr çeidinin besin deerindeki deiimleri
incelemi ve çeitler arasnda stover ve tüm bitki
kompozisyonlar bakmndan önemli farkllklarn
görüldüünü bildirmektedir. Bu nedenle, silajlk
çeit gelitirmede seleksiyon kriteri olarak tüm
bitkideki tane oran (hasat indeksi), stover
kompozisyonu ve sindirilebilirlii üzerinde
durulmas gereklidir. Bütün bu tartmalar
sonucunda tane amaçl slah edilmi her çeidin
silaj için de en uygun çeit olmad sonucu
çkarlmaktadr. Bunu belirlemek için bir çeidin
silaj kalitesinin aratrlmas gerekmektedir. Bunun
için silaja uygun çeitlerin slah edilmesi
gerekmektedir. Bu amaç için gelimi ülkelerde
yaplm bir çok çalma mevcuttur. Ülkemizde
kaliteli silajlk msr slah çalmalarna ise yeni
yeni
balanmaktadr.
Bu
tür
çalmalar
sonuçlandnda, uygun silajlk msr çeitleri slah
edildiinde, ülkemiz hayvanclna katks olaca
muhakkaktr.

YEM BTKLER DESTEKLEME
MÜRACAATLARI
Nuray YILMAZ
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü
Ülkemiz çiftçilerinin hayvan beslemede
büyük problemi olan kaliteli kaba yem açn
kapatmak amacyla 2000 ylndan bu yana
uygulanmakta olan Yem Bitkileri Üretimini
Destekleme Projesi devam etmektedir.
limiz çiftçilerinin de youn ilgi gösterdii
proje çerçevesinde 2001 ylnda il genelinde
80.764 da alanda, 2002 ylnda 109.612 da alanda ,
2003 ylnda 139.629 da alanda yem bitkisi ekilii
desteklemeden faydalanmtr. Desteklemeden
faydalanan ekiliin önemli bir orann tek yllk
yem bitkilerinden olan fi ve silajlk msr ekilii
oluturmaktadr.
2004 yl güzlük fi, yonca, korunga
ekilileri için müracaatlar 1 Ekim 2004 tarihi itibari
ile balamtr. Müracaatlar 31 Aralk 2004 tarihine
kadar l Müdürlüümüz Destekleme ubesinde
görevli elemanlar tarafndan alnacaktr.
Müracaat edecek çiftçilerimizin yem bitkisi
ekilii yaptklar parsellerin ÇKS‘ne kaytl olmas
(Dorudan Gelir Desteinden faydalanmalar) ve
her üreticimizin 5 da alann üzerinde ekili yapmas
gerekmektedir.
Yem bitkileri desteklemesi için müracaat
edecek çiftçilerimizin 2004 yl Çiftçi Belgesinin
ve Vergi Kartlarnn Fotokopisi, ekili yaptklar
parsellerin Tapu dairesinden onayl fotokopileri,
T.C. Kimlik Numaralarn gösterir belge ve
5.900.000 TL‘lk Damga Pulu ile ahsen
müracaatlar gerekmektedir.
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M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

ALAÇAM, TERME VE ASARCIKTA BAV TOPLANTILARI YAPILDI
limizde yürütülen tarmsal faaliyetlerin
deerlendirilmesi ve ilçeler arasnda bilgi alveriinin
salanmas amacyla tüm ilçe müdürlüklerinin
katlmyla iki ayda bir düzenlenen BAV
toplantlarnn beincisi Alaçam, Terme ve Asarck
ilçelerinde gerçekletirildi. Toplantlarda özellikle
Tarm Danmanlarnn konumu ve sorunlar, Buday
yetitiriciliinin durumu ve sorunlar ile sertifikal
tohumluk kullanm ele alnd. Konular çözüm arama
yönünde tartlarak hazrlanan rapor ise ilgili yerlere
iletilmitir.

ZRA MÜCADELE LAÇ BAYLERNE BARKOT UYGULAMASI ETM VERLD
Tarm ve Köyileri Bakanl Zirai Mücadele
ilaçlarnda 01.01.2004 tarihinden itibaren barkot
uygulamas balatmtr. Bu uygulamann devam
olan toptan ve perakende zirai ilaç bayilerinin
satlarnn kontrolü için bayiler bilgisayar
sistemine geçirilmi ve satlar bilgisayarla Sat
yapma sistemi ile yaplmaya balanmtr. Bu yeni
sistemin doru yürütebilmesi için Merkezde l
Müdürlüümüz toplant salonu, Çaramba, Bafra
ve Havza’da zirai ilaç bayilerine yönelik barkot
uygulamas
konusunda
eitim
toplantlar
düzenlenmitir.

EV EKONOMS ÇALIMALARI DEVAM EDYOR

Ev Ekonomisi Teknisyenlerince yürütülmekte
olan gda muhafaza çalmalarnda bu kez Hac smail
köyünde ya tarhana yapm tatbiki olarak çiftçi
kadnlara gösterilerek, tarhanann besleyici deeri
hakknda bilgiler verilmitir. Bu çalmalar dier
köylerde de devam edecektir.

Köprüleri atma, ayn nehri kaç kez daha
geçmek zorunda kalacana aacaksn.
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Kasm - Aralk 2004

samtim
 L

M Ü D Ü R L Ü  Ü N D E N

H A B E R L E R

CAR TARIM STATSTKLER KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI
DE ile Tarm l ve lçe tekilatlarnda Cari
Tarm
statistikleri
konusunda
toplantlar
düzenlendi. Müdürlüümüzdeki toplantya Proje
statistik ube Müdürü Cezmi ÖZDEMR, lçe
Tarm Müdürleri, ilgili teknik elemanlar ile birlikte
DE Samsun Bölge Müdür Yardmcs Serpil
AKSOY, DE Uzman Gülnihal AKTA
katlmlardr. Toplantda; Avrupa Birlii normlarna
uygun tutarl ve karlatrlabilir veriler elde etmek
için tüm tarm istatistiklerini kapsayan çalmalar ile
mevcut cari tarm yöntemlerinin gelitirilmesi, veri
derleme ve deerlendirme aamasndaki sorunlarn
ortadan kaldrlmasna yönelik çözüm önerileri
hakknda bilgi al veriinde bulunulmutur.

TAVUK YETTRCLER BRL KURULMASIYLA LGL TOPLANTI YAPILDI
limizde tavuk yetitiricileri birlii kurulmas
yönünde yaplabilecek çalmalar ve izlenecek
prosedür hakknda görü alveriinde bulunmak üzere
l Müdürlüümüz toplant salonunda bir toplant
yaplmtr. Toplantya Tarm l Müdürlüü teknik
elemanlarnn yan sra Ondokuz Mays Üniversitesi
Ziraat ve Veteriner Fakültesinden öretim üyeleri ile
ilimizde faaliyet gösteren tavuk yetitiricileri
katlmlardr. Tavukçuluk sektörünün mevcut
sorunlarnn
çözümü
ve
yetitiricilerin
örgütlenmesinin önemine dikkat çekilen toplantda
tavuk
yetitiricileri
birliinin,
yetitiricilere
salayaca faydalar ve birliin kurulu amac
hakknda bilgiler verilmitir.

BURTARIM 2004 FUARINA TEKNK GEZ
Tarm ve Köyileri Bakanlnn Destei ile
06-10 Ekim 2004 tarihleri arasnda Tüyap Bursa
Uluslararas Fuar ve Kongre Merkezinde; “Bur
Tarım 2004” Bursa 2. Tarım, Hayvancılık ve
Fidancılık
ile
Bursa
Tavukçuluk
Fuarı
düzenlenmitir. Bu çerçevede; l ve ilçe
Müdürlüklerimizde
görev
yapan
teknik
elemanlarn ve çiftçilerin, tarm sektöründeki
teknolojik gelimeler konusunda bilgilendirilmeleri
ve eitimleri amacyla Tarm Fuarna ve
Karacabey ilçesinde bulunan Süta Tesislerine bir
teknik gezi yaplmtr.
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SAMSUN’DA ORGANK TARIM ETM DÜZENLEND
Bakanlmzca uygulanmakta olan “Ekolojik
Tarmn Yaygnlatrlmas ve Kontrolü Projesi”
çerçevesinde Tekilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüünce Bakanlk l Müdürlüklerinde görev
yapan teknik elemanlarn eitimi amacyla 13-17
Eylül 2004 tarihleri arasnda DS 7. Bölge Müdürlüü
toplant salonunda “organik tarm” konulu hizmet içi
eitimi düzenlenmitir. Toplantya eitici olarak Prof.
Dr. Ylmaz AYAN, Prof. Dr. Aye GÜL, Doç. Dr.
Ahmet ALTINDL, Doç. Dr. Serap SOYERGN’in
yan sra üniversitelerden ve bakanlmzdan
uzmanlar katlmtr. 38 ilden 83 teknik elemann
katld toplantda ülkemizde organik tarm yaplmas
aamasnda alnmas gereken tedbirler ve çalma
koullar konularnda katlmclar bilgilendirilmitir.

15. TAYEK TOPLANTISI SNOP’TA YAPILDI
Samsun, Tokat, Amasya, Sinop ve
Kastamonu illerinin ÇEY ube Müdürlüklerinin
Nisan-Temmuz
aylar
arasnda
yaptklar
faaliyetlerin deerlendirildii TAYEK toplants
Sinop Tarm l Müdürlüünde yapld. Toplantya
belirtilen illerin ÇEY ube Müdürleri ile teknik
elemanlarnn yannda Karadeniz Tarmsal
Aratrma Enstitüsü Müdürlüü konu uzmanlar
katlmtr. Çeitli tarmsal sorunlarn tartld ve
çözüm yollar arand toplantnn Koordinatörü
ahin GZLENC, bu toplantlarn yararn
vurgulayarak çeitli tarmsal sorunlarn çözümü
için hazrlanan projelerin tartlmas amacyla bu
toplantya getirilmesinin yararl olacan söyledi.

DAMIZLIK SIIR YETTRCLER BRL YEN HZMET BÜROSU AÇTI

limizde yürütülen hayvanclk faaliyetlerinin
daha bilimsel ve kontrollü koullar altnda olmasna
olanak tanyacak olan Damzlk Sr Yetitiricileri
Birlii Samsun bürosu hizmete girdi. Daha önce l
Müdürlüümüz bünyesinde çalmalarn yürüten
Birlik, Klçdede Mahallesindeki yeni yerinde bundan
sonra hizmetlerine devam edecektir.
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TARIM DANIMANLARI ÇALIMA ALANLARINDA ZYARET EDLD

limize faaliyet gösteren 16 tarm danman
ÇEY ube Müdürlüünce yerinde ziyaret edildi.
Bulunduklar yerlerde youn faaliyet gösteren
tarm danmanlarnn daha etkin olmalarn
salamak amacyla karlatklar sorunlar yerinde
görmek ve çözmek amacyla yaplan bu
ziyaretlerde tarm danmanlarnn bulunduklar
yerlerde baarl çalmalara imza attklar
görülmütür.

ALAÇAM LÇES S.S. HABLL, DOYRAN, ZEYTN, TAKELK VE YENKÖY
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATFNE GEBE DÜVE ALIMI
Alaçam lçesi S.S. Habilli, Doyran, Zeytin,
Takelik
ve
Yeniköy
Tarmsal
Kalknma
Kooperatifine, ihtiyacn karlamak üzere damzlk
sr yetitiricilii projesi dahilinde 200 adet, (50 aile
x 4 ba/aile) 21-30 aylk yalarnda, Holstein rk
ilkine gebe düveler alnmtr. Hayvan Sal ube
Müdürü Veteriner Hekim Rfat COKUN, ÇEY ube
Müdürlüünden Ziraat Mühendisi Hasan ÇEB ve
Kooperatif Bakan Ahmet ASLAN’dan oluan seçim
ekibi yurdun deiik illerinde 25 gün görev yaparak
hayvan seçimini tamamlayp kooperatife teslim
etmilerdir. Her bir düve 2.310.000.000 TL’ye alnm
olup dönüümler, 2 yl ödemesiz %9 faizli 7 yl
içerisinde ödemeleri yaplacaktr.

KONTROL UBE MÜDÜRLÜÜNE CHAN EROUL ATANDI
1974 ylnda Ar ili Hamur ilçesinde
dodu. lk ve orta örenimini Hamur'da, Lise
örenimini Van Ziraat Meslek Lisesinde
tamamlad. 1992 ylnda Ar Tarm l Müdürlüü
Proje ve statistik ube Müdürlüünde Ziraat
Teknisyeni olarak göreve balad. 1993-1997
yllarnda Kayseri ili Yeilhisar lçe Müdürlüünde
görev yapt. 1997 ylnda Elaz l Müdürlüüne
atand. 2001 ylnda Frat Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesinden mezun oldu. 2004 yl Nisan aynda
An lçe Müdürlüüne Mühendis olarak atand.
Temmuz 2004'te Samsun Tarm l Müdürlüüne
kontrol ube Müdürü olarak atand. Evli ve bir
çocuk babasdr
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DESTEKLEME UBE MÜDÜRLÜÜNE RECEP KIRBA ATANDI
1970 ylnda Samsun ili Tekkeköy ilçesi
Aaçinik köyünde dodu. 1988 ylnda Ordu ili
Gölköy lçe Müdürlüünde Veteriner Salk
Teknisyeni olarak göreve balad. 1991 ylnda
Samsun Tekkeköy Tarm lçe Müdürlüüne tayin
oldu. 1997 ylnda Ondokuzmays Üniversitesi ziraat
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. 1998 yl
Ocak aynda Erzincan Tarm Meslek Lisesine atand.
1999-2001 yllarnda Müdür Yardmcl görevlerini
yürüttü. Austos 2004 ylnda Samsun Tarm l
Müdürlüü Destekleme ube Müdürlüüne atand.
Evli ve 3 çocuk babasdr.

NAL KIRMACI L KONTROL LABORATUVAR MÜDÜR YARDIMCILIINA ATANDI

l Müdürlüümüzde uzun yllar bitki
koruma ube müdürlüünde teknik eleman olarak
görev yapmakta olan Ziraat Mühendisi Nail
KIRMACI, Bakanlmzn açm olduu görevde
yükselme snavn kazanarak Samsun l Kontrol
Laboratuvar Müdürlüüne Müdür Yardmcs
olarak atanmtr. l Müdürlüü olarak yeni
görevinde kendisine baarlar dileriz.

L MÜDÜRLÜÜMÜZDE ARICILIK KURSU AÇILDI
Samsun ilinde arcln yaygnlamas yannda
teknik ve bilimsel anlamda arcln yaplmas
amacyla l Müdürlüümüz tarafndan arclk kursu
düzenlenmitir. Eitim boyunca ar biyolojisi ve
teknik arclk bilgileri yannda Dünyada ve ülkemizde
yaplan arcln karlatrmal olarak incelemesinin
de yer ald bilgiler verilmitir. Özellikle
polinasyonun önemi ve yeni ar ürünlerinin üretilmesi,
pazara sunulmas konular üzerinde durularak çada
anlamda arclk yapmann ve tarmda hak edilen yeri
almann yollar üzerinde durulmu, ülkemizde yeni
yeni yaplanmaya balayan Ar Yetitiricileri
Birliinin ayakta tutulmas ve ilevsel hale getirilmesi
konusunda da eitim çalmas süresince bilgi
verilmitir.
Hayatta bir kez gittiinde asla geri dönmeyen üç ey: zaman, sözcükler ve frsattr.
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Edebiyat Köesi
Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

SEBEB SENSN

AFORZMALARDAN BR DEMET
* Zaferin anas babas çok olur; yenilgi ise
öksüzdür.
* Kesinlikle öüt vermeyin cahiller öüt
dinlemez; akll kiilerinse öüde ihtiyac
yoktur.
* Büyükler niye büyüktür bilir misiniz ? Biz
dizlerimizin üstüne çökmüüz de ondan, artk
kalkalm.
* Düündüümüz bildiimizden çok daha az
Bildiimiz sevdiimizden çok daha az
Sevdiimiz var olandan çok daha az Böylece
gerçekte olduumuzdan çok daha az
kendimiziz.
* Ayr ayr baknca deer vermediimiz kimselere
bir araya geldiklerinde deer vermekten daha
büyük budalalk olur mu ?

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

Âh u Musîki…
Tambur’un inleyii Kemâne’yi alatr,
Bu hâli gören Ud’un yüreini çalatr…

Sen varken özlemi bilmezdi kalem
Gözlerden gönülden uzakt elem
Bir buse anna demeyen alem
Darsa bugün elbet sebebi sensin.

Kaytsz kalamaz Ney, Tambur’un kederine;
çin için tutuur, arklarn yerine…

Adnan ÖZBULUT

Ney’in sesi Kanun’u, güllere bülbül eyler;
Boynu bükük makamlar, hüzne tahammül eyler!
Yay ile mzrâbndr bu hâlet-i ruhiye,
Güfteler râm olurken, hatr sayan tûtîye!

Yeni Yln Tüm
nsanla Salk,
Mutluluk ve
Esenlikler
Getirmesi Dileiyle

An kalp at, Kudüm’ün ayak sesi;
Yâre doru eserken gönüllerin bestesi…
nleyitir çok defa, terennümü sevdânn;
Bu görünmez alevler, sanki lütfu Hüdâ’nn…
Es Bayâtî ve dahi savrul yâr hayaline!
Musîkiden gayr ne, izâh bulur hâline?
Güçer KAFA
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Mustafa ALTINDEER
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Dr. Hikmet BRAND’ bir kez daha anm olduk.
Alç
aacnn
özelliklerini
biraz
daha
aratrdmda yöresel isim farkllklarnn çok
oluu dikkatimi çekti. Ülke genelinde akdiken,
yemien, gevi, edran, geyik dikenleri olarak da
bilinen alç, özellikle bol güne gören dalk
bölgelerde, derelere bakan yamaçlarda ve
çallklar arasnda yetiiyor. Haziran aynda çiçek
açan alç, eylül-ekim döneminde meyveleri
olgunlap kzardklarnda yapraklar ile birlikte
toplanyor.
Tarm ve Köyileri Bakanl Tarm
letmeleri Genel Müdürlüü internet sitesi
“www.tigem.gov.tr” adresinde de alcn çeitli
kalp
ve
kan
dolam
hastalklarnda
kullanlabilecek ender bitkilerden olduuna dikkat
çekiliyor. Kalp ritim bozukluklar, sinirsel kalp
çarpntlar, kalp yetmezlii, ar enfeksiyon
hastalklar, kalp krizi sonras yüksek kan basnc
ve damar sertliine iyi gelen alç, düzenli
tüketildiinde beyin açsndan da faydal oluyor.
Dolam salayan damarlar genileterek, daha
fazla kan ve oksijenle beslenen kalp damarlarnn
güçlenmesini salayan alç, yüksek kan basncn
dengelerken, beyni de olumlu etkiliyor ve bellei
güçlendiriyor.
Baz Avrupa ülkelerinde tp doktorlar
tarafndan reçetelere yazlan alcn sadece
Almanya’daki yllk sat hacmi 30 milyon euroyu
geçiyor. Alç aacnn yaprak, çiçek ve meyveleri
Orta Çadan beri özellikle kalp destekleyici ve
kalp-damar sistemi fonksiyonlarn normalize
etmek için kullanlmaktadr. Ayrca "Tanr'nn
Eczanesinden Salk" ktitabnn yazar Maria
Treben'di den Çeviren Niyazi Eröztürk'ün de
belirttii gibi kalp ritm bozukluklarnda, ar
enfeksiyon hastalklar sonrasndaki kalp kaslar
zafiyetinde, kalp krizi sonrasnda, yüksek kan
basncnda, uygulanan tbbi tedavilerin alç
tedavisi ile de desteklenmesi çok olumlu sonuçlar
verdii ifade edilmektedir. Ama, bu tedavilerde
sabrl olmak gerekir.

ALIÇ
(Crataegus oxyacantha)

Genellikle gazetelerin salkla ilgili ksa
yazlarn okumaya çalrz. Ama çoumuzun
yapt genel hata yaz metninde geçen hastalk
belirtilerini
kendimize
yaktrmamzdr.
Geçenlerde bir gazetenin salkla ilgili sayfasnda
“yerde ararken gökte bulduk“ bal altndaki
yaz dikkatimi çekti. Alç, kalp ve damarlar
güçlendiren adeta bir ilaç, üstüne üstlük hafzay
da güçlendiriyormu.
lgim biraz daha artmt. Ayrca kendi
kitaplmda alç la ilgili kitabmn da olduunu
hatrladm. Prof. Dr. Hikmet BRAND’n
(rahmetli)” Alç Aac ile Sohbetler” kitabn
hemen elime aldm. Kitabn içinde
resimli
sayfalara yer verilmi, Anadolu’nun uçsuz
bucaksz ekin tarlalarnn arasnda, kimi zaman
da doruklarnda tek aaç olarak kalm
görüntüler herkesi etkiler kanaatindeyim. lk kez
1968 ylnda yaynlanan “Alç aac le
Sohbetler”de bitkilerin yaadklar ortam ve
birbirleriyle olan ilikileri, Türkiye’nin bitki
örtüsü ve toprak yaps, erozyon, bitkilerin kara
hayatna
geçii
gibi
oldukça
karmak
saylabilecek konular herkesin anlayabilecei sade
bir dil ile anlatlmaktadr. Alç aac derken Prof.

33

Kasm - Aralk 2004

samtim

Süs Bitkilerinden
S. Filiz SALAM
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

püskürtülmelidir. Su kireçli olursa yapraklarda
kahverengi lekeler görülür. Sulama Mart ayndan
Kasm ayna kadar bolca yaplr, k aylarnda
verilen su miktar azaltlr ancak hiçbir zaman
toprak kuru hale getirilmez. Direkt güne ve çok
kuru havada yaprak kvrkl ve örümcek gibi
zararllar görülebilir. lkbahar ve yazn her hafta
düük dozda besin verilebilir.
Üretimi tohumla ya da ana bitkinin
yannda meydana gelen sürgünlerin, köklendikten
sonra ayrlmasyla olur. Mart aynda yavru
bitkiler, keskin bir bçakla alnarak yara yerleri
kömür tozuna batrlr ve hazrlanm harç içine
dikilir. Saks deitirme Mart aynda ve 2-3 ylda
bir yaplr. Deitirme esnasnda köklerin
zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Zedelenen
köklere, odun kömürü tozu serpilerek çürümeleri
önlenir.

FLAMNGO ÇÇE
(Anthurium)

Araceae familyasndandr. Anavatan Orta
ve Güney Amerika’dr. Herdem yeil bitkilerdir.
Dekoratif yaprak ve çiçekleriyle sera ve
salonlarda
çok
kullanlmaktadr.
Ayrca
çiçeklerinden
kesme
çiçek
olarak
da
yararlanlmaktadr. Krmz ve beyaz büyük
çiçekli, krmz küçük çiçekli, yeil yaprakl,
beyaz-yeil yaprakl türleri vardr. Tüm yl çiçek
açabilirler. Anthurium deride alerjiye sebep
olabilir.
Nemli, scak ve direkt güne  almayan
aydnlk alanlardan holanrlar. K aylarnda en
düük scaklk 16°C, yaz aylarnda optimum
scaklk ise 21-27°C arasnda olmaldr. Saks
topra ise geçirgen ve bitki besin maddelerince
zengin olmaldr. En iyi toprak harc, mineral
maddelerce zengin bahçe topra, yar çürümü
yaprak ve gübre karm, torf, az miktarda dili
nehir kumu, bir miktar saks kr ve çam
aaçlarnn ibrelerinin ilavesiyle hazrlanr.
Sulamada
sert
veya
souk
su
kullanlmamaldr, eer imkan varsa en iyisi
yamur suyu kullanmaktr. Salonlarda hava nispi
nemi düük olduundan sk sk yapraklara su
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Çiçek alnrken bitki üzerinde çiçein
olmasna dikkat edilmelidir. Çünkü bu devrede
bitkiler k, s ve nem deiikliklerine en az
duyarldr.

Hatrda kalmaz,
Satrda kalr.
34

samtim

ev hali
TERBYE YÖNTEM
Türk mutfanda etlerin geni bir kullanm
alan vardr. Bu nedenle, hangi yöntemle
piirilirse piirilsin etin lezzetli olmas büyük
önem tar. Etin lezzetini arttrmak için yaplan
ilemlerden biri de, terbiye etmektir. Terbiye
etme, etin taze ot ve baharatl bir sv içinde
bekletilerek yumuatlmas ve tatlandrlmasdr.
te size kolayca hazrlayabileceiniz bir terbiye:
Bir miktar soan (ör.1 kg et için 3 orta boy
soan) çok küçük parçalar halinde kestikten sonra
bir tülbentin içine koyun ve suyunu bir kabn içine
çkartn. Ayn kabn içine bir miktar zeytinyayla
birlikte kekik ve defne yapra koyun. Eti bu
karmn içine yatrn ve 24 saat bekletin. Etinizin
yumuak ve lezzetli olacan göreceksiniz.

Binnaz TIKNAZOLU
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

BOZA
2 bardak bulgur
21 bardak su
2 çorba ka un
½ bardak yourt

YOURTLU MANTAR

Malzemeleri
½ tatl ka kuru maya
2,5 çorba ka eker
½ çorba ka vanilya
2 çorba ka tarçn

Yapl
Bulguru büyük bir tencereye koyup 12 bardak
su ile üzeri kapal olarak oda scaklnda 1 gece
bekletin. Ksk atete 2 saat piirin. Mutfak
robotuna koyup çekin ve süzgeçten geçirin.
Karm buzdolabna koyun. Süzgecin üzerinde
kalan bulguru yeniden tencereye koyun ve 8
bardak su ilave edip ksk atete 1 saat daha
piirin. Süzgeçten geçirip buzdolabna koyun.
Unu küçük bir tencereye koyup üzerine 2/3
bardak su koyun ve ksk atete sürekli
kartrarak koyulancaya dek piirin. Ateten
alp içine 2 çorba ka eker koyup eriyinceye
dek kartrn. Ilynca içine yourt katn.
Mayay ¼ bardak lk suda ezip 5 dakika
bekletin ve yourt karmna katn. Ilk ortamda
30 dakika bekletin. Mayal karm ezilmi
bulgura ekleyip oda scaklnda yaklak 1-2 gün
bekletin ve ara sra kartrn. Vanilya ve kalan
ekeri ekleyip eker iyice eriyinceye dek
kartrn. Tarçnla servis yapn. Bu karm
buzdolabnda 2-3 gün bekletilebilir.

Malzemeleri
Yarm kilo küçük mantar
ki çorba ka galete unu
1 su barda süzme yourt
ki di sarmsak

Hazrlan
Mantarlar saplaryla beraber limonlu suda
halanp, süzülür. Galete ununa tuz eklenir ve
mantarlar içine atlp kartrlr. Tavaya az
miktarda msr özü ya konur. Galete ununa
bulanm mantarlar yada kzartlr ve az çukur
kaba alnr. Üstüne sarmsakl yourt döküp
kartrlr. ster meze olarak,ister etlerin yanna
konup yenilebilir.

Salkl yaam için bol
sebze ve meyve tüketiniz.
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t@rimnet
Hüseyin KURT
Ziraat Mühendisi
Tarm Danman
çözmüyor), Netscape kullanmanz ve ya son
çözüm bilgisayarnzn iletim sistemini yeniden
kurmanz.

NTERNET GÜVENL
nternet
kullanmn
yaygn
olduu
günümüzde her gün farkl durumlar ile
karlayoruz. Bu sayda sizlere güncel ve sk
karlalan durumlardan bahsetmek istiyorum.
Explorer da giri sayfam deiti ne yapmalym…
Worm ( solucan ) türü yazlmlar ve Java
applet ler yolu ile bulaan bu yazlmlar genelde
kötü amaçl sitelerden, sohbet odalarndan,
program indirme sayfalarndan, crack sitelerinden,
yerel adan ve hepsinden önemlisi maillerden
bulayor. Aslnda bulatktan sonra yaplacak tek
müdahale bu kötü niyetli yazlm silmek. Bu
yazlmlar silmek için benim kullandm
program Ad-avare 6.0 SE . Bu kötü niyetli
yazlmlardan ise korunmak için ise sizlere
SpywareBlaster’ önerebilirim. Bu iki program
kurduktan hemen sonra güncelleme (update)
yapmanz öneririm.
XP kullanclar için ise daha iyi bir yöntem
var. Yukardaki programlar ile korunabileceiniz
gibi. XP için en son çkan Service Pack 2 yi
yüklemelerini öneririm. SP2 de üstteki
korumalarn tamam ve ilave olarak Microsoftun
kendi gelitirdii koruma ve Firewall yazlmlar
var.

Terimler:
Worm: ngilizcesi Solucan olan, virüs
benzeri yazlmlar.
Java Applet: Java dilinde yazlm Explorer
da kullanlan programlama türü.
Service Pack 2: Microsoftun iletim sistemi
güncellemesi
Firewall:
Bilgisayarnz
yazlmsal
güvenliini salayan bir dizi programlar
Netscape: Explorer tarz web sayfalarn
görüntülemeye yarayan bir program.
SSL : Sunuculara ilave güvenlik ve
ifreleme katman salayan bir sistem.
Crack: Lisansl programlar krmakta
kullanlan küçük yazlmlar.
XP : Experience den gelen microsoftun
iletim sistemi WindowsXP

Explorer baz sayfalara girmiyor ne yapmalym…
Genellikler SSL kullanan ve dil problemi
olan sayfalara girilerde yaanan bir problem bu.
Benim pratikten edindiim çözümler ise u
ekilde; dil problemi olan sitelerde Görünüm /
Dil Kodlamas / Otomatik Seç’i tkladnzda
sorunun aabiliyoruz. SSL yani (Secure Sochets
Layer) sorunu olan sitelerde ise Explorer’daki
baz DLL dosyalarnz wormlar silinmi veya
deitirilmi oluyor. Bu durumda size tavsiyem
Exploreri güncellemeniz (ki bu genelde sorunu
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Program ndirme Adresleri:
Ad-avare 6.0 SE
www.lavasoftusa.com/support/download

SpywareBlaster
www.javacoolsoftware.com/downloads.html

Service Pack 2
http://www.microsoft.com/athome/security/protect
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Tüketici Köesi
Yaar BUDAK
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

AYAKKABI ALIRKEN DKKAT EDLMES
GEREKEN HUSUSLAR
:: Bir çift ayakkabnn tekleri arasnda herhangi
bir görünüm ekil, içilik, renk, boyut farknn
bulunmamasna dikkat ediniz. Ayakkabnn her
ikisini de mutlaka deneyiniz.
:: Ayakkabnn içini elle kontrol ederek astar vb.
ksmlarda aya rahatsz edici krklklar
bulunmadndan emin olunuz.
:: Diki uçlar bitim yerlerinin salam olmasna,
diki hatalarnn bulunmamasna dikkat ediniz.
:: Ayakkablarn ayakla temas eden ksmlarnda
sentetik malzeme kullanlp kullanlmadn
kontrol ediniz. Çünkü sentetik malzemeler hava
geçirmez ve hava geçirmeyen malzemeler ayak
sal için zararldr.
:: Yazn taban kösele, kn ise taban sentetik
maddelerden üretilmi, üst bölümünün derisi
yumuak olan ayakkablar tercih ediniz.
:: Astarn boya verip vermediini parmanz
slatp astara sürerek saptayabilirsiniz.
:: Ayakkablarn iç tabanlarnn ayan doal
ekline uygun olmasna dikkat ediniz. Örnein,
yüksek ökçeli ve sivri burunlu ayakkablar
tercih etmeyiniz.
:: Nubuk, süet gibi çabuk kirlenen ya da boyas
çabuk soyulan maddelerden üretilmi
ayakkablar alrken ve kullanrken iklim
koullarn göz önünde bulundurunuz.
:: Çocuk ayakkablarnn arkalarnn sert, ön
bölümünün esnek olmasna ve burun bölümünün
parmaklar skmamasna dikkat ediniz.
:: nsan ayann hacmi gün boyunca geniler bu
nedenle ayakkabnz öleden sonra satn almaya
özen gösteriniz.

Ayakkabnzda Sorun Varsa Ne
Yapabilirsiniz?
Aypl ayakkaby 15 gün içinde satcya geri
vererek; deitirilmesi veya ödediiniz bedelin
geri iade edilmesi veya aybn neden olduu deer
kaybnn bedelden indirilmesi veya ücretsiz tamir
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
DKKAT..!
:: "Kullanlm", "Tamir Edilmi" ya da
"Özürlüdür" ibarelerini içeren bir etiketle
ayakkabnn aypl olduu önceden belirtilmise,
:: Satc / malatç firma önerilerini dikkate
almamsanz, örnein satn aldnz ayakkaby
çamar makinesinde ykamamanz önerildii
halde ykadysanz,
:: Dikkatsiz ya da yanl kullanm nedeniyle ayba
siz neden olmusanz, tazmin hakknz
kullanamazsnz.
NEREYE BAVURMALI
Bir ürün ya da hizmet alrken herhangi bir
firmayla sorun yaadnzda, firma yetkilisine
ikayetinizi açklayan ve ne yaplmasn
istediinizi belirten bir yazyla bavurunuz.
Bu yazy iadeli taahhütlü olarak gönderiniz ve bir
kopyasn saklaynz. Firma yetkilileriyle
yaptnz görümeler sonucunda bir çözüme
ulaamadysanz aadaki ilgili kurumlara
bavurabilirsiniz.
1) Tüketici Sorunlar Hakem Heyetleri;
80 il merkezinde Sanayi ve Ticaret I
Müdürlüklerinde ve tüm ilçelerde de
Kaymakamlklar bünyesinde faaliyettedir.
2) Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tüketicinin ve
Rekabetin Korunmas Genel Müdürlüü
Eskiehir Yolu 7. Km Çitosan Binas / Ankara
Tel; 0.312.2860365 Faks; 0.312.2858840
3) Sanayi ve Ticaret I Müdürlükleri
4) Tüketici sorunlarna bakmakla görevli Asliye
Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemeleri
5) Bulunulan yerdeki tüketicinin korunmas için
faaliyet gösteren Dernek veya Vakflar

Satn Almay Düündüünüz Ayakkabnn
Bulunduu Kutu Üzerinde Aadaki Bilgileri
Araynz.
:: malatç firmann ticaret ünvan, ksa ad, adresi
ve tescilli markas, ayakkabnn snf, rengi,
numaras "Bu ayakkabnn ayakla temas eden
ksmlarnda suni malzeme kullanlmamtr"
ibaresi, imal tarihi, parti, seri ve kod
numaralarndan en az biri.

Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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SEÇME VE SAÇMA
¾ Olumun adn mafya koydum, artk ben de
mafya babasym.
¾ Sizde bit ampuan var m? Kirlendi
hayvancklar!
¾ Son gülen sen olacaksn çünkü geç anlyorsun!
¾ Ben tannm bir antika koleksiyoncusuyum.
-Biliyorum karnz gördüm.
¾ Yalnzca aptallar emin olur, aklllar daima
üphecidir. - Emin misin? - Kesinlikle.
¾ Bir aptal nasl beklemeye alrsn? - Bilmem
nasl ? - Haftaya söylerim :)
¾ Ve tanr kadn yaratt. O da kalkt kaynana
oldu.
¾ Yalnz planlarnn deil, baarlarnn da tadn
çkarmaya çal.
¾ Çiçekleri dalndan koparmayn! Kökünden
sökün...
¾ Akl yata deil batadr, Ama akl baa ya
getirir...
¾ Büyük jetona para verme, Küçükten al büyüt...
¾ Bilmemek ayp deil, Yeter ki çaktrma...
¾ Sigara içme torununu gör, Sigara iç dedeni gör.
¾ Adam o kadar fakirmi ki, viraj bile alamam.
¾ Asansör bozuk. En yakn Asansör kar
binadadr.
¾ Ne kadar sallarsan salla, Dört yanl bir
doruyu götürür.
¾ Size yaplmasn istemediiniz bir eyi
bakasna yapn çok zevkli oluyor.
¾ Karmla tek ortak yanmz, Ayn günde
evlenmi olmamz.
¾ Yapacanz her geyik muhabbeti, Size zaman
kayb olarak dönecektir.
¾ Sigara kanser yapyor hayat ise verem .
¾ Bitkisel hayata girdim, Maksat yeillik olsun.
¾ Yarn yapabilecein bir eyi, asla bugünden
yapma.
¾ Zaman gelmi bir hatadan daha kaçnlmaz ne
olabilir ?
¾ Ne yaparsan yap, yapmadn eyler
yaptklarndan daha önemlidir.
¾ Hayat yalnz geriye doru anlalabilir, ve
yalnzca ileriye doru yaanabilir.
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ANNEMZDEN ÖRENDKLERMZ
BEKLEMEK ; "Baban eve gelsin, sen görürsün"
HAK ETTMZ ALMAK ; "Eve vardmzda
ben bilirim sana yapacam "
KARILIKLI KONUMAK ; "Sana bir ey
sorduumda cevap ver...!!" "Ne söyliyeyim
anne?" -"SUS!! BANA CEVAP VERME!!!"
SALIK BLMLER ;"Gözlerini a yaparken
bir gün öyle kalvericeksin, görüceksin gününü"
LER GÖRÜLÜ OLMAK ; "Okuma
yarmasn kazanamazsan ilerde biraz zor adam
olursun."
YETKN OLMAK ; "Bu taban hepsini
bitirmezsen asla büyüyemezsin."
GENETK ; "Sen de o lanet olas babana çektin."
BLGELK ; "Benim yama gel de anlarsn o
zaman."
ve...

ADALET ; "Bir gün senin de çocuklarn
olucak.. inallah onlar da sana senin imdi
bana yaptklarn yaparlar..."
Düü
Temel, New York'taki gökdelenlerden birinin 53.
katnda çalrken aniden aya kaym ve aa
doru uçmaya balam... 52, 51, 50, 49, 48...
Katlar yldrm hzyla geçen Temel 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2... Ve 1'inci kata geldiinde kafasndan
imek gibi u düünceler geçmi:
- Saa çok ükür Tanrum, haburaya kadar sa
salim celduk... Birinci kattan düsen de nasil
olsa pieycukler olmaz.
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Personel Hareketleri
Ali TIRA
Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
rfan DNDAR
Cihan EROUL
Recep KIRBA
Feyza ERZENOLU
Turgut KURTLU
Cengiz DÖNMEZ
Serdar KARAOLU
Nail KIRMACI
Muzaffer Hikmet EN
Yunus Emre BULUT
Ahmet CORA
Emine Ünal(ALTUNTAS)
ükrü KESKN
Faruk ÇEVK
Mustafa KAZLI
Akn DAVRAN
Doan AHN
Cemil Cahit ÜNGÜDER
Füsun ALTUNAY
Ali Rza POLAT
Ahmet ELBOL
Refik YÜKSEL
Burhan GÜR
Ümit DURA
smail KOCAMANOLU
Burhan ZENGN
Mustafa EVREN
Celal DERMENC
Tevfik CANKURT
Figen AHNTÜRK
Hava ÖZGÜR

Ünvan
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Aratrmac
Souk Dp. efi
Memur
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kor. Güv.
Kaloriferci
Tarm Hiz..
Tarm.Hiz..

Eski Görev Yeri
Samsun l Müdürlüü
Elaz l Müdürlüü
Erzincan l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Bingöl l Müdürlüü
Tunceli –Nazimiye lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
Sinop-Dikmen lçe Müdürlüü
Ordu-Fatsa lçe Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
Amasya-Suluova lçe Müdürlüü
Et Balk Ürün.A.Konya Et Ko.
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Ordu-Akku lçe Müdürlüü
Et Balk Ürün.A..Konya Et.Ko.
Samsun Tarm l Müdürlüü
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Karadeniz Bakr l. An. ti. Müd.
Nevehir l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
anlurfa-Hilvan lçe Müdürlüü

Yeni Görev Yeri
Sinop l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Mersin Valilii
Tokat Meteor. Böl.Müdürlüü
Ayvack lçe Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü
l Kont. Lab.Müdürlüü Samsun
Trabzon Valilii
Bitlis Valilii- Müh.
Samsun l Müdürlüü
Tekkeköy lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
OMÜ.Rektörlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Ankara Tarm l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Elaz Valilii
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
Ordu l Müdürlüü
Ladik lçe Müdürlüü

Emekliler
Ad Soyad
H.Murat BA
Dursun HACIOLU
Ünal Erkan SARAÇ
Haydar ÜNSAL
L.Atilla YOLOLU
Davut KAYA
Rütü ÖZENÇ

Ünvan

Ad Soyad

ube Müdürü
lçe Müdürü
Mühendis
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Vet.Sa.Tek.

Ali SOYLU
Ahmet Hamdi KARAMAN
Ceyda DEMR
Mehmet SPAH
Sezai ATLLA
Seyfetin BAYRAM
Alatin BA

Ünvan
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Hizmetli
oför

ZEKAMETRE CEVAPLARI
1
2
3
4
5
6
7
8

lem u srayla yaplr
3'LÜ
5'L
8'L
0
5
3
3
2
3
3
0
5
0
3
5
3
3
2
1
5
2
0
1
7
3
1
4

9 16, 61, 106, saatteki hz:45 km'dir...
9 Problemi çözebileceinizi varsayarak, yani 4'ün doru olduunu
varsayarsak, 2 ile 3 doru olduuna göre baka bir çelikiyle
karlamayz. Bu durumda, mantk açsndan, bu problemi
çözebilirsiniz.
9 Olumun ya 13, benim yam 35, babamn yaysa 65'tir.
9 36 örenci var.
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Adnan ÖZBULUT
Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

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

2

3

4

5

6

7

8

9

Elimizde 3, 5 ve 8 litre su alan 3 kabmz var.
8 litre su alan kap dolu, dierleri bo. Tam 4
litre suyu nasl ölçeriz?

9

Otomobilimle giderken, 2 rakaml bir
kilometre levhasna rastladm. Bundan bir
saat sonra rastladm kilometre levhasnda
ayn 2 rakam yer deitirmi olarak yer ald.
Bir saat sonra rastladm da ise, bu 2
rakamn arasnda bir sfr vard.
Otomobilimin saatteki hz kaç km'dir?

1
2
3
4

9

1-Bu problem çözümsüzdür.
2-Eer bu problemin bir çözümü varsa, o
zaman, be önermeden sadece üçü
gerçektir.
3-Bu önermelerin ikisi dorudur.
4-Bu problemi çözeceksiniz, ya da bu
problem çözümsüzdür.
5-Be önerme de yanltr.
Bu önermelerin her birinin doru ya da
yanl olduklarn ve birbirleriyle çelimediklerini
varsayarak bu problemi çözebilir misiniz?

5
6
7
8
9
10

9 Babamla benim yamn toplam 100, olum,
benim u andaki yamdan sekiz ya daha
büyük olunca, ben babamn u andaki yanda
ve olumun u andaki yandan da be kat daha
ihtiyar olacam. Haydi bakalm hesaplayn,
hepsinin ayr ayr yalar toplam acaba kaçtr?

Soldan Saa
1. ntihar Uça, 2. Yunan Tanrs, Deerli Bir Ta, 3.
Kaldraç, 4. Manuel Olmayan, 5. Çeit, su, 6. Yank,
Asma Cezas, 7. Yosun-Mantar Ortak Canls, 8.
Krmz, Herhangi Bir eyin Küçük Ölçekli Örnei, 9.
Anlam, 10. Sembol, Demiryolu.

9 Ünlü bilim adam Ali Kuçu'ya sormular:"
Kaç örenciniz var?" Cevaplam Ali
Kuçu:"Mevcut örencilerim kadar daha
örencilerim olsayd ve gene mevcut
örencilerimin yarsyla, bir de dörtte biri
kadar daha örencim olsayd, 99 örencim
olurdu." Ali Kuçu'nun kaç örencisi var?

Yukardan Aaya
1. Kimyasal Tedavi, 2. Tersi Bir Çeit Gitar, 3. Tekel,
Molibden, 4. Ad, Üretme, 5. Papalk Bakenti, 6.
Cihaz, Bir Alan Ölçüsü, 7. Zalimce, 8. Tersi Gazete
Yazs, At Yavrusu.
Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Mübadele, 2. Aratika, 3. Lebaleb, 4. ta, Anes, 5.
Kil, Reva, 6. Acmak, 7. Nike, Za, 8. Libor, 9. Amiyane, 10. lahiyat.
Yukardan Aaya: 1. Malikane, 2. Üretici, Al, 3. Babalk, Ma, 4.
Ata, Melih, 5. Dilara, yi, 6. Ekenek, Bay, 7. Labev, Zona, 8. Sadaret.

Yaam, ayrntlarda sakldr.

ZEKAMETRE
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