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Yayn lkeleri

SAMTM

dergisi Samsun Tarm l
Müdürlüü tarafndan üç ayda bir olmak
üzere ylda 4 defa çkarlan, tarmsal
içerikli makalelerin yaymlanaca bir
dergidir. Bu dergide tüm tarmsal
konularda, aratrma, ve derleme
makaleler yaymlanacaktr.
1. Yaymlanacak
olan
makaleler
baka hiçbir yerde yaymlanmam
olacaktr.
2. Yaymlanan
makalenin
sorumluluu yazar(lar)na aittir.
3. Gönderilen
makale
yayn
kurulunca incelenecek, gerekli
görüldüü takdirde anlam ve
içerii
deimemek
kaydyla
gerekli düzeltmeler yapldktan
sonra yaymlanacaktr.
4. Makale yayn sras yayn kuruluna
geli srasna göre olacaktr.
5. Makalenin disket kayd ile bir
kopyas
yazma
adresine
gönderilecektir.
6. Yaymlanan
yazlardan
dolay
yazar(lar)a
telif
hakk
ödenmeyecektir.
Yaymlanan 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, Tahoma
fontunda ve 1 aralkl olarak
yazlacaktr. Makaleler 4 sayfay
geçmeyecektir.
Yazar(lar)n ismi, ünvan ve kurumu
makale balnn hemen altnda
ortalanm bir ekilde yazlacaktr.
Makalede kullanlan kaynaklar metin
içinde ilgili ksmda (soyisim, yayn
yl)
esasna
göre,
Kaynaklar
ksmnda ise alfabetik sraya göre
yazlacaktr.
Reklam Fiyatlar

Arka Kapak (Renkli Tam Sayfa)
Arka Kapak (Renkli Yarm Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Tam Sayfa)
Kapak çleri (Renkli Yarm Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Tam Sayfa)
ç Sayfalar (Renksiz Yarm Sayfa)

: 300 YTL
: 150 YTL
: 150 YTL
: 75 YTL
: 60 YTL
: 30 YTL

Abone Bedeli : 12 YTL/yl

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

SAMTM
yapmaktayz. Bu nedenle ortaya koyduumuz
çalmalar deerlendirdiimiz de ulatmz
baz sonuçlar sizinle paylamak istiyoruz.
x 2002 ylnda 67.706.465.000 TL hayvanclk
desteklemesine karlk bu rakam 2004
ylnda 284.470.247.000 TL olmutur.
x 2002 ylnda 12.469 adet sr suni
tohumlanmasna karlk 2004 ylnda
21.675 adet suni tohumlama yaplmtr.
x STATP kapsamnda 1/25000 ölçekli
haritalar üzerine, tarm arazileri köy snrlar
ile birlikte ilenmitir.
x Damzlk Sr Yetitiricileri Birliince 2002
ylnda 13.200; 2004 ylnda 32.723 hayvan
Sayn Tarm Dostlar

kayt altna alnmtr.

Ülkelerin gelimilik düzeyinin

x 2002 ylnda 1962.5 ha alanda tespit, tahdit

ölçümünde kullanlan elektrik miktar,

ve tahsis gerçekletirilmi, slah çalmas

tüketilen kat miktar gibi çeitli ölçütler

yaplamamtr. 2004 ylnda 7555,3 ha

kullanld herkesçe bilinen bir gerçektir.

alanda tespit, tahdit ve tahsis

Ancak gelimilik düzeyine baklmakszn tüm

gerçekletirilmi, 640 ha alanda slah

ülkelerin üzerinde durduu bir gerçek de

çalmasna balanmtr.

vardr ki o da ülkelerin tarmsal üretim

x 2002 ylnda özel idare harcamas 241.420

potansiyel ve çeitliliidir. Bu konuda ülkemiz

milyon TL iken 2004 ylnda 579.202 milyon

pek çok ülkenin sahip olamad bir çeitlilik

TL olmutur.

ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli

x 2002 ylnda ilkbaharda 166.630 büyükba,

yeterince kullanp kullanmadmz medyada

12.155 küçükba hayvan alanarak

ve ilgili kurumlarda sürekli tartlmakta ve

büyükbata %62, küçükbata %79

yeni çözüm yollar üretilmektedir.

gerçekleme olmutur. Sonbaharda 171.748

Samsun Tarm l Müdürlüü olarak

büyükba hayvan alanarak %64

bizler de ülkenin en önemli ovalarn

gerçekleme olmutur.2004 yl ilkbaharda

bünyesinde bulundurmas nedeniyle Samsun

210.377 büyükba, 22.260 küçükba hayvan

tarmnn geldii ve gelecei noktalar her

alanarak büyükbata %94, küçükbata

geçen gün yeniden deerlendirmekteyiz.

%160 gerçekleme olmutur. Sonbaharda

Alm olduumuz hizmet bayran bir adm

215.060 Büyükba, 5.760 küçükba hayvan

öteye nasl götüreceimizin hesabn
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x 2004 ylnda ilk defa ceviz, kiraz, bodur

alanarak büyükbata %98, küçükbata
%62 gerçekleme olmutur.

elma, bodur kiraz ve al asmadan oluan

x 5370 dana için 1.250 milyar TL besi sr

toplam 14.190 aaç projeli meyve bahçesi
tesis edilmitir. Ayrca 130.000 adet çilek

tevik primi destei verilmitir.
x 2002 ylnda 73 kooperatif bulunmasna

fidesi datm gerçekletirilmitir.
x limizde 16 Tarm Danman göreve

karlk 2004 ylnda bu rakam 90 kooperatif

balamtr. Ümit Ömer KAPLAN baarl

olarak gerçeklemitir.
x 2004 ylnda 1 adet Su Ürünleri Kooperatif

çalmalar nedeniyle Ziraat Mühendisleri

Bölge Birlii ile 1 adet Hayvanclk

içersinde Türkiye birincisi olarak

Kooperatif Bölge Birlii kurulmutur.

Bakanmzdan plaket almtr.
x Arclk, Ana Ar Yetitiricilii ve Mantar

x 2002 ylnda programa alnan kooperatif
says 1 iken 2004 ylnda bu rakam 5 olarak

Yetitiricilii kitaplar ile SAMTM Dergisi ile

gerçeklemitir.

www. samsuntarim.gov.tr web sayfamz

x 2002 ylnda 109.612 da, 2004 ylnda

yayn hayatna balamtr.
x 2002 ylnda 262 gda sicili ve 541 üretim

163.767 da alanda yem bitkisi desteklemesi

izni alan iletme mevcut iken 2004 ylnda

yaplmtr.
x 2002 ylnda 43.262 da, 2004 ylnda 61.535

402 gda sicili ve 907 üretim izni verilmitir.
x Kurumumuz hizmet arac ihtiyacn

da alanda ayçiçei desteklemesi; 2002
ylnda 11.198 da, 2004 ylnda 9.287da

karlamak için döner sermaye imkanlaryla

alanda soya desteklemesi uygulanmtr.

araç kiralama yöntemine geçilmitir.
x Sosyal tesislerimiz, yemekhane ve

x 2004 ylnda uygulamaya konulan Mahsul
Fiyatna Yakn Tohumluk Temini Projesi

misafirhane iç düzeni, batan aa çada

çerçevesinde 306 milyar TL destek

bir yapya kavuturularak temiz, nezih ve 1.

karlnda 1450 ton buday, 16 ton Macar

snf hizmet verir hale getirilmitir.
x Ahap pencerelerin tamam PVC ve scaml

fii, 17 ton korunga, 95 ton çeltik, 20 ton
msr tohumu datlmtr.

yaplmak suretiyle yenilenmitir.

x laç, alet bayileri barkot sistemi 2004 ylnda

x l emrine gelen tayinlerin tamam ilçelere
yaplarak ilçe müdürlüklerinin etkin bir

kurulmu ve %100 baarya ulalmtr.
x 2003 ylnda 40 üye ile kurulan Samsun li

ekilde çalmas salanmtr.

Ar Yetitiricileri Birlii 2004 ylnda 185
Ürününüz bereketli ve salkl olsun…

üyeye ulamtr.
x 2004 yl içerisinde 60 bilgisayar ile 20 yazc

Sadullah KRENC

alnarak ve network sistemi kurularak bilgi

Tarm l Müdürü

ilem a oluturulmutur.
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bilgilendirilmesi ve mücadele yöntemlerinin
tantlmas zorunlu bir hal almaktadr.
Küçük Kovan Böcei (Aethina tumida)
arclk sektörüne uzun sürede çok ciddi
kayplar verebilecek bir zararldr. Afrika bal
ars kolonilerinde düük düzeyde zarar
vermekte olup son yllara kadar zararnn
ktayla snrl olduu düünülmekteydi. Ancak
1998 ylnda ABD’de Florida’da Dr. Michael
Thomas tarafndan tehis edilmitir (Sanford,
1999). Zararl ksa sürede Amerika’da geni
ölçüde yaylmtr. Fark edildiinin ilk iki
ylnda birkaç milyon dolar zarara neden
olarak en az 20.000 ar kolonisinin yok
olmasna neden olmutur. Daha sonraki
dönemde bu böcek ABD’den balmumu ithal
eden
Kanada’nn
Manitoba
ehrine
bulamtr.
Ayrca
Ekim
2002’de
South
Wales
ve
Avustralya’nn
New
Queensland ehirlerinde saptanmtr (Trend,
2002). Avustralya’da da arclk sektörüne son
derece ciddi zarar vermi, ar ürünlerinin ihraç
edilmesine
olumsuz
etkide
bulunmu,
polinasyon hizmetleri ve bal üretimini
tehlikeye sokmutur. u anda Avrupa
ülkelerinde bulunduuna dair herhangi bir
kayt bulunmamaktadr.
KKB’nin ABD ve Avustralya’ya nasl
bulat tam olarak bilinmemektedir. Ancak
Afrika’dan ithal edilen meyve ve sebze yoluyla
bulat düünülmektedir. Bu nedenle Avrupa
ve ülkemiz arcl için de potansiyel tehlike
var olmakta ve yaplacak yanl bir uygulama
sonucunda tpk ABD ve Avustralya’da olduu
gibi yaylma riski her zaman bulunmaktadr.
Bulaklk olan ülkelerden paket ar ve bal
ars kolonilerinin ithali yaylmann ana
kaynan oluturmaktadr. Ancak kontrolsüz
bir ekilde oluan oullarn gemi veya kargo
uçaklar
yoluyla,
arclkta
kullanlan
malzemeler ile bal ve balmumunun ticareti ile
de bulama riski bulunmaktadr. Bu nedenden
dolay her ne suretle olursa olsun özellikle
Afrika, ABD ve Avustralya’dan uzunca bir süre
paket ar veya ar kolonisi getirilmemesi
üzerinde ilk durulmas gereken bir konudur.
KKB Afrika kökenli olmakla birlikte
Kuzey Amerika’nn ve Kanada’nn souk
iklimlerinde bile yaamn sürdürebilmektedir.
ABD’de sürdürülen çalmalar ergin KKB’nin
souk iklimlerde ar salkmlar içerisinde

Küreselleme Sürecinde Ülkemiz
Arcl çin Olas Bir Zararl :
Küçük Kovan Böcei
(Aethina tumida) *
Dr. Ali KORKMAZ

Ziraat Yüksek Mühendisi
Tarm l Müdürlüü SAMSUN

Cahit ÖZTÜRK

Ziraat Yüksek Mühendisi
Alata Bahçe Kültürleri Aratrma Enstitüsü MERSN

Giri
Arclk sektörü her geçen gün
gelimekte, ürün çeitlilii bata olmak üzere
pek çok alanda yenilikler yaanmaktadr. Tüm
dünyada yaanan küreselleme olgusuna
paralel olarak bu süreç hzlanm bilgi
deiimi bata olmak üzere uluslar aras
materyal deiimi hz kazanmtr. Bu durum
da
baz
olumsuzluklar
beraberinde
getirmitir. Özellikle baz hastalk ve
zararllarn yaylmas daha da kolaylam,
ancak mücadele süreci ve çözüm yolu
üretilmesi o derece hzl ve uygulanabilir
olmamtr.
Bilimsel
aratrma
yapmak
amacyla Hindistan’dan Apis cerena’nn
Avrupa’ya götürülmesi ile balayan Varroa
olay ksa sürede Dünya arclnn en önemli
sorunu haline gelmitir. Bu örnek olay
kontrolsüz koullarda yaplan materyal
deiiminin veya tanmasnn zarar boyutuna
en güzel örnek oluturmaktadr. u anda
Avrupa ktasnda ve ülkemizde bulunmayan
Küçük Kovan Böceinin (KKB) Amerika ve
Avustralya’da bulunmasnn nedeni de henüz
bilinmemekle birlikte temelinde kontrolsüz
koullarda yaplan çeitli uygulamalarn
olduu düünülmektedir.
Henüz ülkemizde bulunmayan bu
zararlnn ülkemize gelmeyeceine dair
herhangi bir garanti yoktur. Ülkemiz arclar
bata olmak üzere çeitli ürünleri ithal eden
kii veya kurumlarn basit bir hatas bu
ülkemize
gelmesine
katkda
zararlnn
bulunacaktr. Ekonominin ve ticaretin küresel
bir durum ald günümüzde bu durum olaan
saylabilir. Bu nedenle ülkemiz arclarnn bu
zararlya kar uyarlmas, zararlar yönünde
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yaamn sürdürdüünü ve arlarn var
olabildii herhangi bir lokasyonda hayatta
kalabileceini göstermektedir. Az kumlu
topraklar KKB tarafndan tercih edilmekte ve
scak koullara ve bu özellikteki topraklara
pupa dönemi ve yaam döngüsünün
tamamlanmas
amacyla
gereksinim
duymaktadr. Bu nedenle KKB’nin souk
iklimli yerlerdeki ar killi topraklardan ziyade
lman iklim bölgelerindeki hafif topraklardaki
arlklarda daha etkili olabilecekleri tahmin
edilmektedir.
KKB bir ülkeye bulat zaman büyük
olaslkla yok edilmesi mümkün deildir. KKB
bir ülkeye vardktan sonra hemen farkna
varlmad takdirde çevredeki bal ars
kolonilerine hzla yaylacandan yok edilmesi
çok zordur. Denizar ülkelerde kullanlan
kontrol yöntemleri KKB tamamyla yok etmek
için
yeterli
düzeyde
olmayp
sadece
populasyon
düzeyini
kontrol
etmeye
yaramaktadr.

1.5x0.25 mm boyutlarndadr. Her bir dii
böcek fazla miktarda yumurta brakacak
kapasiteye sahip olup bir kovan içerisinde
youn enfestasyon olumas için birkaç böcek
bulunmas yeterlidir. Bir dii böcek günde 200
adetten fazla, tüm yaam boyunca ise
2000’den
fazla
yumurta
brakabilir
(Somerville, 2003).
Larva Dönemi
Yumurtlandktan 2-6 gün sonra KKB
yumurtalar kuluçkadan çkar. Genç böcek
larvas beslenmeye balar. Larva ve ergin
böceklerin her ikisi de ar yumurtas ve
yavrusu yemeyi tercih eder. Fakat bal ve
polen de en sevdii yiyeceklerdir (Neumann
ve ark., 2001). Larva büyüdükçe yavrulu
petei delerek ilerler. Fazla saydaki larva
bulunduu takdirde büyük oranda zarar
vererek koloninin yavrulu alann önemli
ölçüde tüketirler. KKB larvalar ba ksmnn
yaknnda üç çift ince bacaa sahiptirler.
Balmumu güvesi larvasndan da bu özellii
sayesinde ayrlrlar. 10-14 gün sonra larvalar
büyümelerini tamamlarlar ve 10-11 mm
uzunluuna ularlar. Bir petek üzerinde 6000
larva bulunabilir (Somerville, 2003).

Ergin Böcek Anatomisi
KKB, Nitidulidae familyasndandr. Bu
böceklerin pek çou meyve ve depolanan
besinlerle beslenirler. Ergin KKB oval ekilli,
5-7 mm uzunluk ve 3-4.5 mm geniliindedir.
Çktan hemen sonra kzl kahverengi iken
tam olgunlatnda koyu kahverengi ve siyah
bir hal almaktadr. Boyutlarnda baz
farkllklar bulunmakla birlikte içi arlarn
boyutlarnn yaklak üçte biri kadardrlar. Golf
sopas biçiminde antenleri bulunmakta,
vücutlar geni ve yass ekildedir. Abdomen
segmentleri ise görülebilir özelliktedir.

Pupa Dönemi
KKB’nin
geliiminin
son
safhas
toprakta oluur. Olgunlam larvalar kovan
dna çkmadan önce kovan dip tahtasnda ve
çerçevelerin kenarlarnda bir araya gelirler.
Daha sonra kovan çk deliindeki a
yönelirler ve sonra kovandan dar çkarlar.
Kovan yaknndaki topran içine çukur
kazarak yapt yuva içerisinde pupa
dönemine balar. Pupa beyazdr ve zamanla
metamorfoza bal olarak kararr.
KKB kumlu topraklar tercih etmekte
ve özellikle bu topraklktaki arlklara saldrma
eilimi içerisindedirler. Ayrca toprak neminin
%5-25 arasnda olmasn istemektedir. Pupa
dönemi KKB’nin en duyarl olduu dönemdir.
Bu dönemde yüksek düzeyde doal ölümler
görülebilir. te bu durum arclar tarafndan
KKB’ni yok etmek için dikkate alnmas
gereken bir noktadr. Zira bu zararlya kar
uygulanacak pestisit veya biyolojik kontrol
yöntemleri ile zararl önemli düzeyde kontrol
altna alnabilir.

Yumurta Brakma
Ergin böcekler üremek için ar
kolonilerine yönelirler. Kovan içerisine girdii
zaman ergin böcekler kovan çatlaklar ile
polen veya yavru içeren yavrulu peteklere
düzensiz ynlar halinde yumurtlarlar. Afrika
bal
ars
kolonilerinde
dii
böcekler
yumurtalar çatlaklara koyduu takdirde bal
arlar tarafndan yumurtalar %66 düzeyinde
dar atlmakta, ancak bal arlarnn
ulaabildii yerlere konulan yumurtalarn
tamam 24 saat içerisinde dar atlmaktadr
(Elzen ve ark, 2001; Neumann ve Hartel,
2004). Yumurtalar inci gibi beyaz renkte,

Nisan 2005
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Küçük Kovan Böcei Yaam Döngüsü

Küçük Kovan Böcei Larvas

Küçük Kovan Böceinin Dorsal Görünümü

Küçük Kovan Böceinin Lateral
Görünümü

Küçük Kovan Böceinin Ventral
Görünümü

Kovan Üzerinde Küçük Kovan Böcei ve
Bal Ars
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Erginlerin Çk
Ergin böceklerin ilk çk pupa
döneminden ortalama 3-4 hafta sonra olur.
Fakat pupa dönemi çevresel koullara bal
olarak 8-60 günde de sonlanabilir. Çktan
yaklak bir hafta sonra ergin KKB
yumurtlamak için koloni arar. Bu dönemde
hzl bir ekilde 5-15 km uzaklktaki geni
mesafelere yaylabilirler. Ergin KKB kovan,
ergin ar ve yavru kokusu tarafndan
cezbedilirler. ABD’de arclar bu durumdan
yola çklarak arlk civarnda kullanlacak
kimyasal iaretlerle KKB’nin cezbedilerek
feromon
tuzaklarla
yakalanmasn
da
gelecekte kullanlacak kontrol yöntemleri
arasnda görülmektedir. KKB’nin yaam
döngüsü ve çeitli aamalar resimlerde
verilmektedir.

KKB’nin Zararlar
zayf
bal
ars
Afrika’da
KKB
kolonilerinde ve depolanm ballklarda düük
düzeyde ekonomik zarar vermektedir. Afrika
arlar kuvvetli bir savunma ve temizlik yapma
davran özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle
kolonilerini
iyi
korumakta
ve
KKB’ni
caydrabilmektedirler.
Ayrca
kovandaki
çatlaklar
propolisle
doldurarak
KKB
yumurtalarn hapsetmekte, açktaki larvalar
dar atarak KKB populasyonunu kontrol
altnda tutmaktadrlar. Bu davranlar Afrika
bal ars kolonilerinde KKB üremesini
snrlamakta ve böcek populasyonunun
kontrol edilebilir düzeyde ve zarar verme
eiinin altnda tutulmasn salamaktadr
(Ellis ve ark, 2003 a, b).
Afrika bal arlarndan farkl olarak
Avrupa bal arlar KKB’ne kar daha düük
düzeyde doal savunma mekanizmasna
sahiptirler. Bu nedenle KKB Avrupa bal ars
kolonilerinde
oldukça
yüksek
düzeyde
çoalmaktadr.
Bu
kolonilerde
böcek
populasyonu Afrika kolonilerinden daha geni
bir ekilde büyümekte ve çok daha tehlikeli
olmaktadrlar.
Arlkta
bulunan
zayf
koloniler
bulaklk durumunda büyük bir enfestasyon
riski altndadrlar. Kuvvetli koloniler ise
larvalar dar atma konusunda oldukça aktif
bir ekilde hareket etmektedirler. Fakat
KKB’nin savunma davran ve kaln d
yaplar nedeniyle ergin böceklerle baarl
olamazlar.
ABD’de bulunan bal ars kolonilerinde
KKB’ne kar direnç oluturma yetenekleri
deiik olmaktadr. Bilim adamlar ve ar
yetitiricileri propolis içine böcekleri hapsetme
yetenei yönünde yaplacak bir seleksiyonla
baarl olunabileceini düünmektedirler.
KKB larvas bal ars kolonilerinde
yavrulu ve ball petekleri delip ilerleyerek
yavru ve besini tüketmek suretiyle oldukça
büyük bir zarar oluturmaktadr. Kolonilere
vermi olduklar zarar var olan böcek saysna
bal olarak artp azalmaktadr. Fazla
miktarda
bulaklk
olmas
durumunda
kolonilerin ayakta kalmas oldukça büyük bir
risk altnda olmakta, ana arlar yumurtlamay
durdurmakta ve koloniler süratli bir ekilde
güçten dümektedirler.

Üreme Potansiyeli
KKB
yüksek
düzeyde
üreme
potansiyeline sahiptir. Bireysel dii böcekler
4-6 aylk yaamlar srasnda binlerce yumurta
üretmektedirler. Güney Afrika’da yl içerisinde
5 generasyon oluturabilmektedirler. Her bir
generasyon 5-12 hafta sürmekte, ideal
koullar altnda KKB populasyonu çok hzl
olarak büyümektedir. 100C’nin üzerindeki
scaklk yaam döngüsü tamamlanmasnda
gereksinim duyulan scaklktr. Yl içerisinde
toprak scakln düük olduu yerlerde böcek
populasyonu yava olarak gelimektedir. Bu
durum souk iklimli bölgelerde olas
bulaklklara kar populasyonu kontrol altna
almada kolaylk oluturmaktadr.
Alternatif Besin Kaynaklar
Böcekler sadece bal ars kolonilerinde
yumurta
brakmakta
ve
yaamn
sürdürmemektedir.
Ayn
zamanda
meyvelerde, özellikle de kavunda da ayn
ilemi yapabilmektedirler. Ancak böceklerin
düzenli olarak meyve gibi alternatif besin
kaynaklar
ile
beslendikleri
zaman
yaylmalarna ne düzeyde etkili olup olmad
tam olarak bilinmemektedir. Ergin böcekler su
ve besin olmadan 2 haftadan fazla hayatta
kalabilirler. Kullanlm yavrulu peteklerde ise
50 günden fazla hayatta kalabilirler.

Nisan 2005
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4. KKB ve kontrolü hakknda sürekli
bilgi sahibi olmak, ülkeye bulat takdirde
savama hazr olmay da beraberinde
getirecektir. Bu amaca yönelik olarak arclkla
ilgili kurumlar, ar sal konusunda ar
yetitiricilerini uyarc, öretici ve yönlendirici
yayn ve çalmalar yapmaldrlar.

Ar enfestasyonlarda KKB’nin on
binlercesi koloni içerisinde bulunabilmekte ve
her bir hücre içerisinde 30’dan fazla larva
içerebilmektedir.
Petek üzerinde ergin böcekler ve
larvalarn dklamas baln fermente olmasna
ve hücre dna akmasna neden olmaktadr.
Dk ile bulak petekler yapkanms bir yap
kazanmakta, çürük portakaln kokusunu
hatrlatan karakteristik bir koku yaymakta ve
bu koku arlar petekten uzaklatrmaktadr.
Ball petekler koloniden alnp süzme
öncesi özellikle scak odada, polen ve yavru
içeren bir ekilde depolandnda KKB
bakmndan büyük bir risk altndadrlar. Bu
petekler bir an önce süzülmelidirler. Aksi
halde bir bulaklk durumunda sata
sunulmalar olas olmayacaktr.
KKB bal ars kolonilerinde olduu gibi
bombus ars kolonilerinde de çok ciddi
zararlara neden olabilmektedirler. Bu durum
da ekolojik yapnn bozulmas üzerine
olumsuz etkide bulunabilmektedir. Ancak
doada bulunan bombus kolonilerine bulat
ve zarar verdii konusunda herhangi bir bilgi
bulunmamaktadr.

Kovanda KKB Kontrolü Yaplmas
var
olup
olmadn
KKB’nin
saptamann en emin yolu kovan tabanna
karton yerletirmektir. Bu yöntem ABD’de
baaryla
uygulanmaktadr.
KKB’nin
saklanmak amacyla karanlk ve delikleri
arama eiliminde olmas bu yöntemin temelini
oluturmaktadr. Kovan dip tahtas üzerine
yerletirilen kvrml karton veya plastik
kullanm ise bu yöntemi daha da kullanl
duruma sokmaktadr. Düzenli olarak bu
kartonlarn incelenmesi ile ergin böcek veya
yumurtalarnn varl saptanr.
KKB’ni Kontrol Yöntemleri
¾Zayf koloniler KKB’ne kar savunmaszdr.
Çünkü petekleri ve kuluçka bölgesini
korumak için ar says yeterli deildir. Bu
nedenle
arlkta
zayf
koloni
bulundurulmamaya dikkat edilmelidir.
¾Hafif kumlu topraklarda KKB populasyonu
kolay gelitii için bu yerlere arlk
oluturulmamaldr. Ar killi topraklarn
bulunduu yerlerde arlk oluturulmaya
çallmaldr.
¾Düük KKB populasyonuna sahip olan veya
hiç
olmayan
kolonilerden
seleksiyon
yaplmaldr. Böylece gelecek generasyonlar
oluturacak olan kolonilerin KKB’ne dirençli
hatlardan olumas salanacaktr.
¾ABD’de yaplan uygulamalar göstermitir ki
iyi bir yönetim ve teknikle böcein etkisi
azaltlabilmektedir. Bu uygulamalar uygun
ar yetitiricilii, iyi hijyen uygulamalar ve
arlk yönetimi, böcekleri öldürmek için
kovanda ve çevresindeki toprakta pestisit
uygulamas yöntemleridir.
¾ABD arclar KKB ile enfeste olmu
arlklarda böcekleri öldürmek için pestisit
kullanlmaktadr. KKB’nin topraktaki yaam
evrelerinde etkili olmas amacyla kovan
topraklara
uygulama
çevresindeki
yaplmaktadr.
Bu
konuda
kullanlan

KKB’den Korunma Yollar
ABD ve Avustralya’da KKB’ne kar
elde edilen deneyimler bütün temennilere
karn eninde sonunda Avrupa’ya da
bulaabilecei yönündedir. Bu nedenle
arclarn her an bu konuya hazr olmasn
gerektirmektedir. Bu amaçla;
1. Doru kanallardan ve salk
sertifikasna sahip olan yerlerden ar kolonisi
satn almaya özen gösterilmeli, kesinlikle
yasal olmayan yollardan ar veya ar ürünü
alma konusunda giriimde bulunulmamaldr.
2. KKB’nin yaam döngüsü ayrntl bir
ekilde bilinmeli, larva ve ergininin nasl
tannaca konusunda bilgi sahibi olunmaldr.
3. KKB’nin kovanlarda var olup
olmadn takip etmek bakmndan ar
yetitiricileri kovanlarnda kontrol ilemini
rutin olarak yapmaldrlar. Bu durumda
yaplan kontrollerde ülkemize bu zararlnn
girdii erken dönemde saptandnda alnacak
tedbirler de o düzeyde etkili olacak,
yaylmasnn önüne geçilmesi konusunda
yararl olacaktr.
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pestisitlerin KKB’ne kar önemli düzeyde
etkili olduu saptanmtr (Patti ve ark,
1998). GardStar® (%40 EC) topraa
uygulanan ve yaygn kullanlan bir pestisit
olup
%40
permethrin
içermektedir
(Sanford, 1999; Tew, 2001). Ayrca kovan
içi uygulamalarda ise varroaya kar
kullanlan
uygulama
eritleri
kullanlmaktadr. Bu eritler kovan dip
tahtas üzerine yerletirilerek ergin böcek ve
larvalar kendine çekmek ve öldürmek için
kullanlmaktadr. Ancak balda ortaya
çkabilecek olas bulamalara kar gereken
önlemler alnmaldr.
KKB‘ne kar yaplacak olan savamda
henüz yeterince ilerleme salanamamtr.
Çünkü hala bu böcein biyolojisinde önemli
yeri
olan
çiftleme
davran,
doal
dümanlar, uçu mesafesi hakknda yeterli
düzeyde bilgi birikimi salanamamtr. Ancak
ABD ve Avustralya’da KKB’nin kontrol altna
alnmas ve yok edilmesine yönelik olarak
çalmalar
her
geçen
gün
artarak
sürmektedir.
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* Bu makale Alatarm 2004, 3(1):36-42)
dergisinde yaynlanm olup ülkemiz açsndan
önemi nedeniyle tekrar yaymlanmaktadr.

Ayn gökte uçarlar
ama, kuzgunun dünyas
baka, ahinin dünyas
bakadr.
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Tablo 1. Terasl ve Terassz Parsellerde
Yetime Döneminde Rutubet ve
Verim Farklar ve Rutubetin
Salad Ürün Art (Dinler, 1997)

EROZYON KONTROLÜNDE
TOPRAK SEKLER
Aye EREL

Yl

Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü

1988
1989
1990
1991

Erozyon ülkemizde ve dünyada toprak
kaybnda karlalan en önemli sorunlardan
biridir. Ne yazk ki ülkemizde toprak ve su
koruma konusunda alnan yöntemler yeterli
deildir. Tarm alanlarmzn yarsndan
fazlasnda çok çeitli derecelerde erozyon
olaynn görülmesi, dier yandan giderek
verimsizlemesi ve uygun nem koullarnn
toprakta bulunmas istenmeyen özelliklerdir.
Karadeniz Bölgesinin corafi yaps
erozyona yatkn olmakla birlikte, yllk yan
bolluu ve yl içerisindeki dalmnn düzenli
olmas nedeniyle, nispi rutubetin fazla oluu
bitki örtüsünün gelimesini salamakta ve
erozyonu nispeten azaltmaktadr. Buna
ramen bilinçsiz arazi kullanm ve doal bitki
örtüsünün yok edilmesi erozyonu giderek
hzlandrmaktadr. % 12 eime kadar olan
arazilerde kültürel ve bitkisel tedbirler etkin
olarak uygulanabilse de daha fazla eime
sahip alanlarda teraslamalara gidilmesi
zorunludur. Mevcut arazilerimizi sömürmeden
en iyi ekilde verim alabilmek için eime
paralel ve eritsel tarm yöntemleri yannda,
erozyon yüzünden kontrol altna alnamayan
yamaç arazilerde gerekli fiziksel toprak
koruma tedbirlerinin alnmas zorunludur. Bu
yöntemlerden birisi ve en etkilisi de yüzey
aklarn erozyona frsat vermeden kanalda
tutan ve meyile uzunluunu azaltan
teraslardr.

Terasl
(mm)
349,96
380,68
281,20
306,69

Rutubet
Terassz
(mm)
336,61
372,95
223,07
272,14

Fark
(mm)
13,35
7,73
58,13
34,55

Ürün
Ad
Buday
Ayçiçei
Buday
Fi

Verim
Terassz
Terasl
(kg/da)
(kg/da)
263
117
183
113
463
389
75
45

Fark
(kg/da)
146
70
74
30

Tablodan da görüldüü üzere, 1988
yl buday verimlerine bakldnda terasl
parsellerden alnan verimlerin terassz parsele
göre
belirgin
ölçüde
fakl
olduu
görülmektedir. Birinci ylda terasl parselde
%48 verim art görülmektedir.
Ayçiçei ekilmi olan ikinci yldaki
verim art %60 olarak belirlenmitir. Yine
buday ekilen üçüncü yl ise terassz
parsellerden alnan 389 kg/da buday
verimine karn terasllarda ortalama 463
kg/da verim alnmtr. Denemenin son ylnda
parsellere fi ekilmi ve %75 verim art
olmutur. Buday-ayçiçei-buday-fi ekim
nöbeti uygulanan bu denemede her dört ylda
da terasl parsellerden alnan ürün verimi
terassz parsele nispeten fazla olmutur.
Genelde bütün deneme yllarnda bitki
ekiminde saptanan rutubet deerlerine
bakldnda terasl parsellerde terassz
parsellere göre daha yüksek rutubet
saptanmtr.
Dört yllk bu deneme sonucunda tüm
terasl
parsellerde
ekim
ve
ilkbahar
dönemlerinde, terassz parsellere göre daha
yüksek rutubet deerleri saptanmtr. Üç
teras ortalamas olarak 0-90 cm profilinde
350 mm ekim rutubeti bulunurken terassz
parselde 337 mm tespit edilmitir. Yine teras
ortalamas olarak ilkbahar 389 mm nem
bulunurken terassz parsellerde bu 360 mm
olarak ölçülmütür.
Denemenin ikinci ylnda terasl ve
terassz parseller arasndaki rutubet birikimi
daha belirgin bir fark göstermitir. Gerek ekim
ve gerekse ilkbahar ve hasat dönemlerinde
terasl parseller terassz parsellere nazaran
daha fazla rutubet depolanmtr. Ekimde
ortalama 381 mm rutubet kapsayan terasl
parsellere karn terassz parselde bu rakam
377 mm olmu, ilkbaharda 388 mm olan
teras rutubeti terasszda 370 mm, hasatta ise

Toprak Sekiler
Toprak sekilerin ürün verimine ve
topran nem korunumuna etkisini belirlemek
amacyla Havza ilçesi, Yenice köyünde terasl
ve terassz araziler üzerinde Samsun Köy
Hizmetleri Aratrma Enstitüsünce bir çalma
yürütülmütür. Teraslar Topraksu Ekip
Bamühendislii tarafndan 1985 ylnda tesis
edilen bu teraslar aralkl basamak teras
sekiler eklinde yaplmtr. Terasl ve terassz
parsellerden alnan sonuçlar Tablo 1’de
gösterilmitir.
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ortalama 224 mm olan teras rutubeti
terasszda 194 mm olmutur. Denemenin
üçüncü ylnda ekim ve ilkbahar dönemlerinde
terasl parseller ortalamalar belirgin bir
ekilde terassz parsel rutubetinin üzerinde
olmutur. Denemenin son ylnda ilkbaharda
fi ekilmi ve ekim döneminde terassz
parsele oranla terasl parsellerde daha yüksek
rutubet tespit edilmitir. Tüm deneme
yllarnda ekim dönemlerinde toprak profilinde
depolanan rutubet miktarlar incelendiinde
terasl parsellerde terasszlara oranla daha
fazla rutubet bulunmutur (Dinler, 1997).

birinin yetitirilerek yeil gübre uygulamas
yaplmas faydal olacaktr.

Sonuç ve Öneriler
Öncelikle tarm arazisi olsun, mera
olsun, orman olsun her arazi yeteneine
uygun kullanlmaldr. Çok dik sarp, eimli
araziler
mera
veya
orman
örtüsüne
ayrlmaldr. Daha düz ve düze yakn meyilli
arazilerde kontur sürüm ve eime dik eritsel
ekim eklinde tekniine uygun tarm
yaplmaldr. Ayrca toprak üzerinde kalan anz
ve
organik
bitki
kalntlar
kesinlikle
yaklmamal hafifçe topraa kartrlarak
yüzeyde braklmaldr. Bu ekilde toprak
gevek yapsyla suyu emer hem de toprak
erozyonu etkili ekilde engellenir. Bu tür
yerlerde çapa bitkileri mutlaka münavebeyle
ekilmelidir. Meralarda otlatma yl içinde belirli
sürelerde planl olarak yaplmal ot örtüsünün
belirli bir yüksekliin altna inmesine izin
verilmemeli ayrca mera slahna yönelik
çalmalar yaplmaldr.
lemeli tarm altndaki orta eimli
araziler basamaklar halinde sekilenerek, yüzey
akyla toprak ve su kayb önlenir. Sekiler,
Tarla sekileri, Basamak sekiler, Hendek sekiler
ve Cep sekiler gibi deiik ekillerde yaplabilir.
Bölgemizde ky kesimlere nazaran
daha az ya alan geçi bölgesi olarak
tanmlanan iç kesimlerin % 7 ve % 12 meyilli
arazilerinde seki teras yaplmas uygundur.
Tesis edilecek teraslarn, topran meyil
durumu, toprak kalnl, toprak bünyesi,
yöreye düen ya miktar gibi bir çok
faktörün göz önüne alnarak planlanmas
gerekmektedir. Ayrca teraslarn tesisinden
hemen sonra, topra organik maddece
zenginletirmek
ve
fiziksel
özelliklerini
iyiletirmek amacyla, baklagil bitkilerinden
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Teller salam (3-4 mm) ve paslanmaz
olmaldr (Samanc,1993). Direkler aras
mesafe 4-6m olmaldr (ekil 1).

KV YETTRCLNDE
BUDAMA
Bahadr ALTUN

Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü
Kivi, son 25-30 ylda ad en fazla
duyulan ve üretimi hzla artan meyve
türlerinden birisidir. Kivi içerdii vitamin ve
mineral maddeler yönünden “salk meyvesi”
olarak adlandrlmakta ve bu özelliiyle gerek
üretici gerekse tüketiciler tarafndan youn ilgi
görmektedir (Özcan, 1995). Anavatan ve ilk
kültüre alnd ülke Çin olan kivinin, ticari
yetitiriciliinin gelimesinde ve dünyaya
yaylmasnda Yeni Zelanda önemli bir paya
sahiptir (Özcan ve Zenginbal, 2001).
Tüketim alkanl ve buna bal
olarak da üretim alan ve miktar her geçen
gün artan kivinin doru ekilde budanmas
hem elde edilen ürün miktarn hem de
ürünün kalitesini artracaktr. Genel anlamda
meyve aaçlarndaki budamay: meyve
aacnn, düzgün ve kuvvetli bir taç
oluturmas, verim çana ksa sürede gelmesi
ve bu çada uzun süre kalmas, yal ve
verimden
dümü
bölümlerinin
gençletirilmesi, herhangi bir etkiyle zarar
görmü ksmlarnn ise çkarlmas amacyla
yaplan her türlü eme, bükme, aç daraltmageniletme, uç alma, seyreltme ve kesme gibi
kültürel ilemler olarak tanmlayabiliriz. Kivi
sarlc-trmanc bir bitkidir (Samanc, 1993).
Dolaysyla büyüyüp geliebilmesi için destee
ihtiyaç duyar. Yetitiriciliinde mutlaka destek
sistemleri kullanlmaldr. Asma eklinde
büyüdüü için de en uygun sistemler telli
terbiye sistemleridir. Uygulanan terbiye
sistemleri unlardr: Kordon (tek, çift veya
çok katl), T, Çardak (pergola). Bu
sistemlerden kullanm en yaygn olan
standart T sistemi anlatlacaktr.

ekil 1. Standart T destek sistemi.
1. ekil Budamas : Bu sistemde
dikim aralklar ve mesafeleri ekolojik artlara
göre deimekle birlikte, uygulanan sra aras
4 m, sra üzeri 5 m’dir. Fidanlar mutlaka
düzgün ekilde ve tam, orta telin altna
gelecek ekilde dikilmelidir. Eer dikilecek
fidan, gövdesi oluturulmu, yeterli boya ve
kalnla sahip bir fidan deilse, ilk olarak
düzgün bir gövde oluturulmaldr. Bu amaçla,
dikilen fidan çelikle üretilmise alttan 2. göz
üzerinden, eer a ile üretilmise a yerinin
üzerindeki 2. göz üzerinden tepe vurma
yaplr. Gözler sürmeye baladnda kuvvetli
olan sürgün seçilir, dierleri dipten trnak
braklmadan kesilir. Genç sürgünün düzgün
büyümesini salamak amacyla yanna bir
herek dikilir ve gevek bir ekilde sürgün bu
heree balanr. Gövdenin düzgün olarak
büyütülmesi için sürgünün heree sarlmasna
izin verilmemelidir. Yl sonunda gövde
yükseklii istenilen seviyeye (1,80-2 m)
gelmemise tekrar tepe vurma ilemi yaplp
kuvvetli büyüyen sürgün seçilmelidir.

Standart T terbiye sistemi : Bu
sistemde direkler aaç veya beton 10-12 cm
çapnda ve 220-240 cm uzunluunda
olmaldr. Toprak üstünde kalan ksm ise 180200 cm olmaldr. Direklerin üst ksmndaki
kollar ise 150-180 cm olmal ve teller bu
kollar üzerinde eit aralklarla datlmaldr.

ekil 2. Kivi asmas terbiyesinin ilk iki yl
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Ana Kollarn Oluturulmas (1.
yl): Yl sonunda istenilen taçlandrma
seviyesine (1.80-2 m) ulaan fidan, k
dinlenme döneminde tel seviyesinin 5-10 cm
altndan ve sra üzerine bakan bir göz
üzerinden tepesi vurulur. lkbaharla birlikte
süren yeni sürgünlerden, sra üzerine doru
birbirinin
zt istikametinde birer sürgün
seçilip dierleri çkarlr. Seçilen bu iki sürgün
gövdenin devamn salayan ana kollar
oluturacaktr. Balanacak boya ulatklarnda
orta tele sk olmamak kouluyla her yarm
metrede bir balanarak yaz boyunca düzgün
bir ekilde büyümeleri salanr. Yl sonunda
1.5-2m boya ulatklarnda uçlar inceldikleri
yerden kesilir. Bu zaman aralnda gövde
üzerinde baka hiçbir sürgünün gelimesine
izin verilmemelidir.

takdirde bir sonraki yl düzgün ve verimli
sürgün bulmak zorlaacaktr. K budamas
bitkinin dinlenme dönemi olan k aylarnda
yaplmaldr. Bu dönem dnda yaplacak
budamalardan bitki olumsuz yönde etkilenir.
Özellikle vegetatif gelimenin balad (su
yürüme zaman) döneme yakn dönemlerde
yaplan budamalarda, budama yaras geç
kapandndan özsu ak fazla olmakta, bitki
güç kaybetmekte ve çeitli hastalk ve
zararllara kar dayanksz hale gelmektedir.

ekil 3. K budamas
K
budamasndaki
amaç;
bitki
üzerinde yeterli say ve uygun nitelikteki
meyve sürgünlerini dengeli olarak datarak,
bu sürgünlerden sürecek olan yeni sürgün ve
yapraklara
rahat
bir
gelime
ortam
salamaktr. Bunun yannda k budamasnda
verimden dümü dallar (2-3 yllk dal) uygun
ekilde yenilenmelidir.

Yan Dallarn Oluturulmas (2.
yl): kinci yl baharla birlikte ana kollar
üzerinde 20-40 cm aralklarla karlkl yeni
sürgünler olumaya balar. Bu sürgünler yl
içerisinde
asmann
yan
dallarn
oluturacaklardr.
Balanacak
büyüklüe
ulatklarnda, bu sürgünler birbirine paralel
olacak ekilde en dtaki tellere balanrlar.
Bunu yaparken seçilen dallarn birbirine
mümkün olduunca eit aralkl ve nizami
olmalarna dikkat edilmelidir. kinci yln k
döneminde yan dallarda yine 1-1.5m
üzerinden uç almalar yaplmaldr. Üçüncü
bahar geldiinde bu dallar üzerinde sürecek
olan sürgünler ayn zamanda meyve verecek
sürgünler olacaktr.
2. Ürün Budamas
2.1. K Budamas : K budamas
her yl uygun bir ekilde yaplmaldr. Aksi
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genel olarak 1.5 m (15 göz) üzerinden,
meyveli sürgünleri ise son meyveden sonraki
5. göz üzerinden sürgünün incelmeye
balad noktadan kesilerek yaplr (ekil 3).
Ayrca skkla neden olan dallar, hastalkl,
krlm, obur dal vs. dipten (ekil 3) K
budamas çkarlmaldr. Bunlar
yaparken
seçilen sürgünler aras mesafenin dengeli
olmasna özen gösterilmeli, iki sürgün aras
fazla aralkl veya fazla dar olmamal bu
mesafe en az 30, en fazla 45 cm olmaldr
(Tademir, 1997).

Meyve balayan sürgünlerde ise son
meyveden sonra 4-6. gözden itibaren uç alma
yaplmaldr (ekil 4). Meyveli sürgünlerde
bitkinin tayabilecei kadar (4-5 meyve)
braklmaldr (Anonim, 2004).

Kaynaklar
Anonim, 2004. http://eesc.orst.edu
Özcan,
M.,
1995.
Samsun
Ekolojik
Koullarnda
Kivi
Adaptasyon
Çalmalar. Türkiye 2. Ulusal Bahçe
Bitkileri Kongresi. 3-6 Ekim, Adana.
Cilt1 (Meyve):605-607
Özcan, M., ve Zenginbal, H., 2001. Kivi
Yetitiricilii.
Ondokuz
Mays
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yaym
Bülteni. No:1
Samanc, H. 1993. Kivi Yetitiricilii. Ege
Üniversitesi Tarmsal Uygulama ve
Aratrma Merkezi Yaym Bülteni.
No:15
Tademir, K., 1997. Yeil Altn Kivi ve
Yetitirme Teknikleri. S.S. Ardeen
Kivi Tarmsal Kalknma Koop.

2.2.
Yaz
budamas
:
Yaz
budamasnda öncelikle ar gelime gösteren
obur ve sk sürgünler, sürgün uçlarndaki
sarlmalar ortadan kaldrlarak bitkinin iyi bir
ekilde
havalanmas,
günelenmesi
ve
gelimesi
salanmaldr.
Daha
sonraki
aamalarda üçlü çiçek tomurcuklar ve
standart d (yapk, ikiz, üçüz, yamuk)
meyveler çkarlmaldr.

Bakalarnn
kusurlarn tartarken,
parmayla terazinin
kefesine bastrmayan
insan pek enderdir.
ekil 4. Yaz budamas
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3- BAFRA LÇES; ALTINAY, HARIZ,
RNKÖY, KELKLER,
K.KAVAKPINARI, HÜSEYNBEYL VE
KUÇULAR TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATF

SAMSUN LNDE, TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATFLERNE
UYGULANAN YATIRIM
PROGRAMI VE KIRSAL ALANDA
SOSYAL DESTEK PROJELER

- Proje Konusu :Yatrm Program Kapsamnda
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba (50X4 )
Damzlk Sr Yetitiricilii Projesi
- Programa Alnma Tarihi
: 2002
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 06.01.2003
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
Ahr naat
: 38.205.450.150 TL
letme Binas
: 86.769.549.850 TL
Canl Demirba
: 272.400.000.000 TL
letme Kredisi
: 80.000.000.000 TL
Toplam
: 477.375.000.000 TL
Bu kredilerin tamam kullandrlm olup,
proje devam etmektedir.

emsinur ÇETN

Ekonomist
Samsun Tarm l Müdürlüü

1- SALIPAZARI AVUT KÖYÜ TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATF
- Proje Konusu :Yatrm Program Kapsamnda
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba (100X2
Aile/Ba) Damzlk Sr Yetitiricilii Projesi
- Programa Alnma Tarihi
: 2000
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 28.05.2001
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
letme Binas
: 23.117.000.000 TL
Canl Demirba
: 180.000.000.000 TL
Ahr naat
: 32.500.000.000 TL
Toplam
: 235.617.000.000 TL
Bu kredilerin tamam kullandrlm olup,
proje devam etmektedir.

4- ALAÇAM LÇES HABLL, DOYRAN,
ZEYTN, TAKELK VE YENKÖY
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATF
- Proje Konusu :Yatrm Program Kapsamnda
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba (50X4 )
Damzlk Sr Yetitiricilii Projesi
: 2004
- Programa Alnma Tarihi
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 30.09.2004
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
letme Binas
: 104.813.000.000 TL
Canl Demirba
: 460.000.000.000 TL
Toplam
: 564.813.000.000 TL
Canl demirba alm için
460.000.000.000 TL ve letme Binas naat
ve Makine Ekipman için tahsis edilen krediden
64.971.308.000 TL’lik bölümü olmak üzere
bugüne kadar toplam 524.971.308.000 TL
kullandrlmtr.

2- VEZRKÖPRÜ GÖL BELDES
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATF
- Proje Konusu :Yatrm Program Kapsamnda
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba (50X4 )
Damzlk Sr Yetitiricilii Projesi
- Programa Alnma Tarihi
: 2001
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 09.01.2002
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
Ahr naatlar
: 32.050.000.000 TL
letme Binas
: 38.374.131.000 TL
Canl Demirba
: 185.000.000.000 TL
Toplam
: 255.424.131.000 TL
Bu kredilerin tamam kullandrlm olup,
proje devam etmektedir.

5- HAVZA LÇES ÇAYIRÖZÜ, HACIDEDE
VE EYHSAF TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATF
- Proje Konusu : Yatrm Projesi Kapsamnda
Ortaklar Mülkiyetinde 200 ba (50X4)
Damzlk Sr Yetitiricilii Projesi
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- Programa Alnma Tarihi
: 2004
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 15.02.2005
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
Ahr Kredisi
: 193.750.000.000 TL
letme Binas
: 111.953.000.000 TL
Canl Demirba
: 324.324.000.000 TL
Toplam
: 630.027.000.000 TL
Ahr Kredisi olarak 162.500.000.000
TL Canl Demirba alm için 324.324.000.000
TL olmak üzere bugüne kadar toplam
486.824.000.000 TL kullandrlmtr.

- Programa Alnma Tarihi
: 2004
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 19.01.2005
- Irk
: Holstein
- Kredi Tahsisi
Ahr Kredisi
: 28.250.000.000 TL
Canl Demirba
: 438.800.000.000 TL
letme Binas
: 104.813.000.000 TL
Toplam
: 571.863.000.000 TL
Ahr kredisi olarak 28.250.000.000 TL
ve canl demirba alm için 438.800.000.000
TL olmak üzere bugüne kadar toplam
467.050.000.000 TL kullandrlmtr.

8- VEZRKÖPRÜ KUÇULAR VE KOVALI
KÖYLER TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATF
- Proje Konusu :Krsal Alanda Sosyal Destek
Projesi kapsamnda 106 ba (53X2) Süt
Srcl Projesi
: 2004
- Programa Alnma Tarihi
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : hale henüz
yaplmad.
- Irk
: Montofon
- Kredi Tahsisi
Ahr Kredisi
: 143.750.000.000 TL
letme Binas
: 93.716.000.000 TL
Toplam
: 237.466.000.000 TL
Bugüne kadar kredi kullandrlmamtr.

6- HAVZA LÇES GDRL KÖYÜ
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATF
- Proje Konusu :Krsal Alanda Sosyal Destek
Projesi kapsamnda 200 ba (100X2) Süt
Srcl Projesi
- Programa Alnma Tarihi
: 2004
- Hayvanlarn Teslim Tarihi : 17.01.2005
- Irk
: Simental
- Kredi Tahsisi
Ahr Kredisi
: 223.750.000.000 TL
letme Binas
: 101.133.000.000 TL
Canl Demirba
: 555.000.000.000 TL
letme Sermayesi : 50.000.000.000 TL
Toplam
: 929.883.000.000 TL
Ahr kredisi olarak 223.750.000.000 TL,
canl demirba alm için 555.000.000.000 TL
ve iletme binas ve alet ekipman gideri
olarak 45.071.307.722 TL olmak üzere
bugüne kadar toplam 823.821.307.722 TL
kullandrlmtr.

2005 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE
PROGRAMA ALINAN KOOPERATFLER
a) Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi
- Tekkeköy Aaçinik Tarmsal Kalknma
Kooperatifi; (80 Aile/2 Ba) 200 Ba Süt
Srcl,
- Salpazar Tepealt ve Dikencik Köyleri
Tarmsal Kalknma Kooperatifi; (100 Aile/2
Ba) 200 Ba Süt Srcl,
- Bafra Altnay, Harz, irinköy, Kelikler,
K.kavakpnar, Hüseyinbeyli ve Kuçular
Tarmsal Kalknma Kooperatifi; (120 Aile/2
Ba) 240 Ba Süt Srcl,

7- MERKEZ YUKARIAVDAN,ÇELKALAN
VE GÜRGENDA KÖYLER TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATF

b) Yatrm Programndan Gerçekleecekler
- Merkez Kurupelit ve Altnkum Beldeleri ile
Aksu ve Yukar Aksu Köyleri Tarmsal
Kalknma Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba) 200
Ba Damzlk Sr Yetitiricilii,

- Proje Konusu : Krsal Alanda Sosyal Destek
Projesi kapsamnda 156 ba (78X2) Süt
Srcl Projesi
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- Vezirköprü Bahçekonak Köyü Tarmsal
Kalknma Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba) 200
Ba Damzlk Sr Yetitiricilii,
- Havza eyhkoyun, Sivrikese, Ilca,
Kocaolu, Aslançayr, Mesudiye ve
Yabasan Köyleri Tarmsal Kalknma
Kooperatifi; (50 Aile/4 Ba) 200 Ba
Damzlk Sr Yetitiricilii,

-Son
yllarda
Devlet
yardmlar
arttndan
Kooperatif
kurulular
için
müracaatlar artmtr. Kooperatiflerin faaliyet
alanna giren tüketim mallar ihtiyaçlar ile,
gübre, tohum, ilaç, mazot vs girdilerin temini,
tarmsal ürünlerin pazarlanmas ve hayvanclk
projelerinin
uygulanmas
kooperatiflerin
faaliyet alanna girmektedir. u anda kurulan
veya
kurma
giriiminde
bulunulan
kooperatifler sadece hayvanclk projesi
uygulamak için teebbüs etmektedirler.
Kooperatiflerin faaliyet alanlar çiftçilere daha
iyi anlatlmal, sadece proje uygulamak için
kooperatif
kurulmasnn
yanl
olduu
bilinmelidir. Bu konularda da eitimler devam
etmektedir.
-Kooperatifçilik bilincinin tam olarak
yerlemediinden bu konuda eitimlere arlk
verilmektedir.
-Kooperatif
ortaklarnn
borçlanma
sözlemesindeki hükümlere riayeti. Proje
uygulanan kooperatiflerde ortaklarn proje
süresince köyde oturmalar, ürettii ürünleri
kooperatife teslim etmeleri, ald hayvanlar
satamayaca, kredilerin geri ödemelerinde
vadesinde ödenmesi gerektii konularnda
çiftçilerin
duyarsz
davranmalar.
Bu
konularda çiftçilerin eitimleri youn olarak
devam etmektedir. Hayvanclk projesi
uygulayan kooperatiflerde projenin baarya
ulamas için eitim, hayvan kontrolü ve
takibinin önemi büyüktür. Eitim, hayvan
izleme ve takibi Ziraat Mühendisi (Zooteknist)
ve Veteriner Hekimler tarafndan titizlikle
yaplmaldr.
-Hayvan bakm ve besleme konularnda
çiftçilerin yetersiz oluu. Bu konularda
eitimler proje uygulayan kooperatiflerde
periyodik olarak devam etmektedir.
-Tüm
bu
problemlerin
altnda
köycülükten
kurtulup
üreticilie
geçi
bilincinin olmamas yatmaktadr. Meslek
kazandrma
bilincinin
yerlemesi
için
eitimlere arlk verilmekte, bu eitimlerin
sürekli olmas salanmaldr.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Ülkemizde,
tarmsal
kalknma
kooperatifçilii konusunda son yllarda Devlet
tarafndan verilen destek nedeniyle bir
hareketlenme olmutur. Proje uygulanan
kooperatif bölgelerinde kültür rk hayvan
saysnn artt, süt verim ve kalitesinin
yükseldii;
dolaysyla
küçük
aile
iletmelerinin gelir seviyeleri yükselerek
yaam standartlarnn artt gözlenmektedir.
Genel olarak Bölgemizde tarmsal amaçl
kooperatifçilikte karlalan sorunlar öyle
sralayabiliriz:
-Tarmsal Kalknma Kooperatiflerinde
ortaklar mülkiyetinde süt srcl proje
uygulamalarnda en önemli faktör olan yem
bitkileri
ekililerinin
yeterli
düzeyde
yaplmad görülmütür. Süt hayvanclnda
en önemli etkenlerden biri süt oluumunu
salayan protein, youn olarak yem
bitkilerinde bulunmaktadr. Bu nedenle proje
uygulanacak kooperatiflerde yem bitkileri
ekililerini artrmak için daha fazla çalmak
gerekmektedir.
-Bölgemizde, özellikle krsal kesimde
yaayan insanmz, ortak çkarlar noktasnda
bir araya gelmede çok baarl olamamtr.
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ölçüde artmamaktadr. Artan nüfusun yine
tarmda kalmas nedeniyle tarm topraklar
üzerindeki
nüfus
basks
da
giderek
artmaktadr. Tarmsal nüfus için üzerinde
tarm yaplan toprak daha da önem
kazanmakta ve toprak mülkiyeti ön plana
çkmaktadr. Böylece tarm iletmeleri giderek
daha fazla parçalanmaktadr.
Miras yasalar (Türk Medeni Kanunu,
Madde 598) her ne kadar tarm topraklarnn
bölünmezliini
öngörmekte
ise
de,
uygulamalarda, aile reisinin ölümü halinde
topraklar çocuklar arasnda yasal haklar
orannda parçalanarak paylalmaktadr.
Türkiye’de tarm iletmelerinin almsatm konusunda herhangi bir yasal denetim
de
bulunmamaktadr.
Topraklarn
parçalanarak satlmasnda iletme büyüklüü
açsndan yasal bir snr olmad için toprak
sahibinin isteine baldr. Böylece tarmsal
iletmeler ya parçalanmakta ya da baka
parçalarn eklenmesi ile parçal olarak
büyümektedir (Ercan, 1970).
Sermaye
veya
igücü
sknts
içerisinde bulunan tarm iletmelerinden bir
bölümü arazilerin tümünü ileyemedikleri için,
bir bölümünü kiraclk veya ortakçlk yoluyla
Bu
durum,
arazilerin
iletmektedirler.
kullanma yönünden parçalanmasna neden
olmaktadr. Ayrca kentlerde oturup köydeki
arazilerin bir bölümünü veya tamamn kirac
veya ortakçya verenler de parçalanmada
etkendirler (Almus, 1999). Devlet yurt
dndan göç edenlerle, yurt içindeki topraksz
veya topra yetersiz çiftçilere imdi iptal
edilmi
bulunan
4753
sayl
“Çiftçiyi
Topraklandrma Kanunu” gereince toprak
datmtr. Ancak bu datm hazine
arazilerinin parçalanmasna neden olduu
gibi, topra yetersiz çiftçilere verilen yeni
parseller iletmelerin parçalanma orann
artran bir etken olmutur.

TARIM LETMELERNDEK
YAPISAL SORUNLAR VE ARAZ
TOPLULATIRMASI
Dr. Gülen ÖZYAZICI

Ziraat Yüksek Mühendisi
Köy Hizmetleri Samsun Aratrma Enstitüsü
Toprak tarmsal üretim için önemli bir
girdi ve koul durumundadr. Tarm arazileri
nüfusa orantl olarak arttrlamadndan
birim alandan alnan verimi arttrma yollar
aranmaktadr.
Ülkemizde
son
yllarda
mekanizasyon, hibrit tohum ve kimyasal
gübre kullanm, sulama olanaklar, ilaçl
mücadele gibi tarm teknii yönünden
gösterilen çabalar verimi henüz istenilen
seviyeye ulatramamtr. Bu durum tarm
iletmelerinin esas sorunu olan yapsal
bozukluklarn iyiletirilmeden dier önlemlerin
alnmasnn
yeterli
olmadnn
önemli
göstergesidir.
Türkiye nüfusunun yarya yakn
bölümü tarm kesimindedir. Artan tarmsal
nüfusun öteki kesimlere aktarlamayan büyük
bir bölümü, mevcut tarm topraklarndan
yararlanma durumundadr. Bu ise iletmelerin
giderek küçülmesi demektir ki, bu durum
tarmsal
yeniliklerin
uygulanmasn
güçletirmektedir.

Tablo.1 1991 yl Türkiye tarm iletmelerinde
arazi parçallk durumu (%) (Almus,1999).
letmelerde
Arazi Parça
Says

1. Tarm letmelerinde Toprak
Parçalanmas ve Nedenleri
Türkiye’de tarmsal nüfusun art hz,
toplam nüfusun art hzndan daha yüksektir.
Buna karn tarm topraklarnn genilii ayn

1-3
4-5
6-9
10- +
Toplam
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letme says

1000
Adet
1716
904
759
587
3966

%
43.2
22.8
19.2
14.8
100.00

Arazi parça says

1000
Adet
3383
4049
5365
8804
21601

%
15.7
18.7
24.8
40.8
100.00
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Tablo 2. 2001 tarm saymna göre arazi
parçallk durumu (%)
letmelerde
Arazi Parça
Says
1
2-5
6-9
9+
TOPLAM

letme says
1000
%
adet
588
19.5
1734
57.4
485
16.1
214
7.0
3021
100.00

tarm saym sonucuna göre 50 dekardan
küçük ve 500 dekardan büyük iletmelerin
hem say ve hem de arazi miktarnda oransal
olarak azalma, 50-499 dekar arazisi olan
iletme grubunda ise her iki deer açsndan
bir art görülmütür. Bu deerler hem
tarmsal iletme says hem de iletmelerin
tasarrufunda
bulunan
arazi
açsndan
Türkiye’de tarmsal iletmelerin orta büyüklük
grubunda younlama eiliminde olduunu
göstermektedir.

Arazi parça says
1000
%
adet
588
4.8
5444
44.2
3450
28.0
2839
23.0
12321
100.00

Kaynak : www.die.gov.tr
Türkiye’de
tarm
iletmelerinin
parçallk durumu çeitli yllara ait tarm
saymlar itibariyle incelendiinde, 1980
ylnda arazi parça says 23 milyon iken 1991
ylnda bu say 21 milyon 600 bin’e
dümütür. 2001 tarm saymnda ise arazi
parça says 12 milyon 321 bin’e dümütür.
Tablo
3.
Karadeniz
Bölgesi
tarm
iletmelerinde arazi parçallk durumu (%)
letmelerde
Arazi Parça
Says
1
2-5
6-9
9+
TOPLAM

letme says
1000 adet
90
316
97
38
541

Arazi parça says

%
16.6
58.4
18.0
7.0
100.00

1000 adet
90
1016
691
482
2279

%
4.0
44.6
30.3
21.1
100.00

Karadeniz
Bölgesinde
tarm
iletmelerinin %4’ü tek parselden oluurken,
yaklak %52’si 6-9 ve daha fazla parçadan
olumakta olup, 50 dekardan küçük
iletmelerin oran %85.2 dir. Bu oran dier
tarm bölgelerine göre oldukça yüksektir.

2. Arazi Parçalanma Sakncalar
Tarm iletmelerinin sahip olduu
arazilerin parçalanmas tarmsal iletme
verimlilii ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki
de bulunur. Tarla tarmnda parsel snrna
yaklaamamaktan dolay snra paralel 25-30
cm geniliindeki bir toprak eridinin
ekilemedii bilinmektedir. Bu durumda bir
ksm arazinin bo kalmas ve buna bal
olarak üretim kayb söz konusu olmaktadr.
Parçalarn dank ve saysnn çok
olmasndan dolay, iletme merkezinden
parçalara ve parçalar arasnda gidi-geli için
daha fazla zamana gerek duyulmakta,
igücünün denetimi ise imkansz olmaktadr.
Bu konuda yaplan bir aratrmaya göre, her
500 metrelik uzaklk için iletme masraflar,
igücü ve çekigücü bakmndan %5, gübre
tamacl açsndan %20-30 ve ürünlerin
tamacl açsndan da %15-32 düzeyinde
art göstermektedir (Oktay ve Yldrm,
1992).

Tablo.4 Tarmsal iletme büyüklüüne göre
iletme says ve iletmelerin tasarrufunda
bulunan arazi
letme Genilii
(da)
5 den az
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500-999
1000-2499
2500-4999
5000+

letme says

Arazi (da)

5.88
9.61
17.86
31.46
18.54
10.83
5.09
0.58
0.15
0.01
0.00

0.26
1.06
4.00
16.02
20.68
23.81
22.83
6.09
2.97
0.38
1.91

Türkiye’de tarmsal iletmelerin 1991
tarm saymnda %32.13’ü, 2001 tarm
saymnda ise %31.46’s
20-49 iletme
büyüklüü grubunda younlamtr. 2001 yl
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Tarmsal iletmenin parça says
arttkça, iletme merkezine uzak ve küçük
olan parçalar göz ard edilerek bo
braklabilmektedir. Bu durum daha çok
ulam olanaklarnn uygun olmad yerlerde
ve çok küçülmü parçalar için geçerli olmakta,
böylece tarmsal üretimde kullanlmayan
alanda bir art olmaktadr.
Parça says fazla olan iletmelerde
ekim nöbeti planlamas, parçalar üzerindeki
denetim
yetersizliinden
dolay
zorlamaktadr. Küçük ve dank parçal
iletmelerde
tarmsal
yeniliklerin
benimsenmesi ve modern teknolojilerin
uygulanmas da zorlamaktadr. Ulam
komu iletme üzerinden yaplan bir iletme
parças üzerinde, yetitirilecek ürünün komu
iletme ile ekim, sulama, hasad zaman gibi
konularda
uyum
içinde
bulunmas
gerektiinden iletmenin farkl bir ürünü
yetitirmesi olanak d bulunmaktadr.
Krsal alanda arazi mülkiyeti çok deer
verilen bir olgu olarak kabul edilir. Bu itibarla
varisler arasndaki mülkiyet anlamazlklar ve
üreticiler arasndaki yol, su ve snr
anlamazlklar sosyal ilikilerin bozulmasnda
balca etkenler olarak gösterilmektedir
(Akçay ve Angn, 1989). Çiçek (1996), arazi
toplulatrmasnn
sosyal
yararlarnn
ekonomik yararlarndan daha fazla olduunu
bildirmektedir. Yine ayn aratrmac, Tokat
ilinde toplulatrma yaplan ve yaplmayan iki
farkl bölgede yapt çalmann sonucuna
göre,
toplulatrma
yaplan
bölgedeki
üreticilerin
%89.74’ü
toplulatrmann
kendileri için yol imkan saladn, %82.05’i
daha iyi sulama imkanna kavutuklarn ve su
anlamazlklarnn sona erdiini, %41.03’ü ise
snr
anlamazlklarnn
sona
erdiini
belirtmektedir.
Ülkemizde özellikle entansif tarm
yaplan alanlarda parsellerin deiik türde
materyalle etrafnn çevrilmesine çallmakta,
parselleri dank ve küçük olan iletmelerde
kenar uzunluklarnn fazla oluu nedeniyle
koruma materyalinin miktar da fazla
olmaktadr. Konya-Çumra-Karkn’da yaplan
bir aratrmaya göre, toplulatrma sonras
parsel snrlarnn çevrilmesinde kullanlan
materyalde %62-77 arasnda bir azalma
olabilecei hesaplanmtr.

3. Arazi Toplulatrmas
Tarmsal yapda yukarda belirtilen bu
bozukluklar gidermek için en uygun yöntem
arazi toplulatrma çalmalardr. Bu nedenle
arazi toplulatrmas ilk planda tarmn
gelitirilmesi için bir önlem olup, tarmsal
üretimin arttrlmas, kalitenin yükseltilmesi,
igücünün ekonomik duruma getirilmesi ve
tarm iletmelerinin net gelirinin yükseltilmesi
için gerekli koullar salamaktr (Kaleli,1999).
Bu amaçlara ulaabilmek için parseller yeterli
bir yol ana kavuturulmakta, dank
parseller düzgün ve büyük parseller biçiminde
toplulatrlmaktadr.

Yasalara
dayal
toplulatrma
çalmalarna, Almanya 1791, sviçre 1814,
Fransa 1918 ve Hollanda 1924 ylnda
balamlardr (Aydn ve ark., 2001).
Ülkemizde ise ilk toplulatrma çalmas 1961
ylnda Konya ili Çumra lçesi Karkn Köyünde
yaplmtr . 1964 ylnda DPT ve Birlemi
Milletler Gda ve Tarm tekilat (FAO)’nn
Antalya’da mütereken yürüttükleri proje
içinde “Arazi Toplulatrma” çalmalar yer
almtr. 1967 ylnda Manisa ve zmir illerine
bal Salihli, Turgutlu, Manisa ve Menemen
ovalarnda sulamann gelitirilmesi ve tarmsal
üretimin arttrlmas amacyla geni ölçüde
çalmalara balanmtr. 1983 ylnda kabul
edilen 3083 sayl “Sulama Alanlarnda Arazi
Düzenlemesine Dair Tarm Reformu Kanunu”
ile arazi toplulatrmas ilemleri yasal
dayanaa kavumutur (Ball,1993).
Türkiye’de arazi toplulatrma projeleri
Tarm ve Köyileri Bakanlna bal Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüü ile Tarm
Reformu
Genel
Müdürlüü
tarafndan
yaplmaktadr. Türkiye genelinde reform
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bölgeleri dndaki uygulama KHGM’ce tarla içi
gelitirme
hizmetleri
ile
birlikte
uygulanmaktadr. Tarm Reformu Genel
Müdürlüü
uygulamalar
yalnz
reform
bölgelerinde
yaplmaktadr.
Reform
bölgelerinde yaplan toplulatrmann en
önemli özellii toplulatrma ile birlikte gerekli
tüm fiziksel tesisler yaplrken küçük
iletmelerin büyütülmesi ve toplulatrmadan
sonra yeniden bölünmenin önlenmesi yasal
olarak güvence altna alnmaktadr.

yaanmaktadr. Bu nedenle toplulatrmann
amaçlarna uygun hükümleri içeren bir
yasann en ksa zamanda çkmasna
gereksinim vardr. Ayrca toplulatrmann
sonuçlarnn korunmas, miras yoluyla toprak
parçalanmasnn önlenmesi için gerekli yasal
düzenlemelerin yaplmas gerekmektedir.
Toplulatrma projelerinden istenilen
baarnn salanabilmesi için yaym kurulular
ile
koordineli
çalmann
yürütülmesi
gerekmektedir. Toplulatrma konusunda
çiftçilerin bilinçlendirilmesi için her türlü kitle
iletiim
araçlarndan
yararlanlmal,
toplulatrmann
tamamlanm
olduu
bölgelere çiftçiler gruplar halinde götürülerek
bilgilendirilmeleri salanmaldr.
4. Kaynaklar
Akçay, Y. ve Angn, N. 1989. Arazi
Toplulatrmas ve Türkiye’de Bu Konudaki
Uygulamalarn Deerlendirilmesi. Çiftçi ve
Köy Dünyas Dergisi. Cilt:5. Say:51.
Almus,
S.
1999.
Tokat-Zile-Güzelbeyli
Kasabasnda
Uygulanan
Arazi
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Dergisi. Say:89.
Çiçek, A., 1996. Arazi Toplulatrmasnn Sosyoekonomik Yararlar ve Bitkisel Üretim
Deeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel
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Kongresi. Cilt:2. s.313-323
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Kardeler Matbaas. Ankara,76 s.
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ve
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Trakya
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Oktay, E., Yldrm, ., 1992. The Important of
Land Consolidation in Rural Development
of Türkiye, Yüzüncü Yl Üni. Zir.Fak.
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ki ayr devlet kuruluu tarafndan iki
ayr yasal dayanakla yürütülmekte olan arazi
toplulatrma çalmalar günümüze kadar 332
bin ha (KHGM), 137 bin ha (Toprak Reformu
Genel Müdürlüü) tarafndan olmak üzere
toplam 469 bin ha alanda tamamlanabilmitir.
Buna
göre
1961
ylnda
balayan
toplulatrma çalmalaryla sulamaya açlan
toplam 4.7 milyon ha alann %9.97’lik
ksmnda arazi toplulatrmas yaplabilmitir
ki bu oran gelimi bat ülkelerinde %100
olup, bu ülkelerin çok gerisinde kalmtr
(Arslankurt, 2004).
Sonuç
olarak,
kt
üretim
kaynaklarndan olan topraktan daha iyi
yararlanmak ve tarmsal yapdaki bozukluu
gidermek
için,
arazi
toplulatrma
çalmalarna hzla devam edilmeli ve
toplulatrma hizmetlerinin tek kurulu
tarafndan
yürütülmesi
ivedilikle
salanmaldr.
Toplulatrma
yasasnn
olmay
nedeniyle
uygulamada
problemler
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SAMTM
-Mevzuat ve kontrol uygulamalarmz
dinamik, kendini yenileyebilir ve uyumlu halde
tutmak.

SAMSUN L KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜÜ
Osman AYDIN

Gda Yüksek Mühendisi
Müdür
Halkmza gda kodeksine uygun
kaliteli ve güvenilir ürünlerin sunulmas
yannda, bu ürünlerimizi ihraç edeceimiz
ülkelerin mevzuatlarna uygun kaliteli ürünler
olarak sunmak, devletin ve gda sanayinin
temel amac olmaldr. Yln her gününü gda
tüketerek geçirmek zorunda olan insanlar,
sofraya getirilen her gdann laboratuarlarda
analiz yaptrdktan sonra güvenilir olarak
tüketmek hakkna sahiptir. Dier bir ifade ile
elimizi uzattmz her gdann da güvenilir
olmasn beklemek hepimizin en doal
hakkdr. te bu hakkn, gda tüketen herkese
ulaabilmesi ise ancak gda kontrol hizmetleri
zincirinin salam olmasna baldr.
Bakanlmza
bal
l
Kontrol
laboratuarlarnn temel amac, insan saln
dorudan ilgilendiren kontrol hizmetlerini
günümüz artlarna uygun metotlarla etkin bir
ekilde
yaparak,
insanlarmzn
salkl
beslenmesine ve ülke ekonomisine büyük
katklar salamaktr.
Bakanlmz gda kontrol hizmetleri
zincirinin önemli bir halkasn oluturan
Samsun l Kontrol Laboratuar Müdürlüümüz
1983 ylnda bölgesindeki 11 ilin her türlü
tohumlarn laboratuar analizlerini yapmak
üzere Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon
laboratuar olarak kurulmu olup; 1986
ylndan
itibaren
Samsun
Tarm
l
Müdürlüü’ne bal l Kontrol Laboratuar
Müdürlüü olarak yeniden düzenlenmi; daha
sonra 1995 ylnda ise bugün ki konumu olan
Tarm ve Köyileri Bakanl Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlüüne dorudan bal
bir Müdürlük haline dönütürülmütür.

Vizyonumuz
-Gda
güvenlii
ve
kontrolü
konusunda, eitimli ve uzman personel ile
geçerli metot ve cihazlar kullanlarak doru ve
güvenilir olarak uluslar aras entegrasyonlara
uyumlu olmak.
Bakanlmz ve Avrupa Birlii’nin
ibirlii ile yürütülen ve finansman anlamas
imzalanan “Gda Denetim Hizmetlerinin
Gelitirilmesi Projesi” kapsamnda Samsun
l Kontrol laboratuar, alet-ekipman ve cihaz
yönünden
güçlendirilerek
laboratuar
elemanlarnn eitimleri gerçekletirilmi olup,
yine bu proje kapsamnda network
sistemine 2005 ylnda balanacaktr.
Böylece laboratuarmz bölgemize ve
Ülkemize daha güçlü bir ekilde hizmet
verecek hale getirilerek yllardr sürdürdüü
laboratuar hizmetlerini deneyimli ve eitimli
personel ile kalibrasyon ve performans
testlerinin yapld güvenilir cihazlar ile ve
uluslararas
geçerlilii
olan
validasyon
çalmalar
yaplm
metotlarla
hizmet
vermektedir.
Samsun
l
Kontrol
Laboratuar
Müdürlüü olarak her alanda yaanmakta
olan deiimin dnda kalmamak ve bu
alanda oluturacamz baarl örnekle Kamu
için deiimin ve geliimin odak noktas olmak
istedik. Bu amaçla Kalite Güvence
Sisteminin kurulmas ve Toplam Kalite
Yönetimi Felsefesini esas alan 
Mükemmellii Modeli dorultusunda tüm
çalmalarmz gözden geçirmeyi amaçladk.

Misyonumuz
-Tüketicilere kaliteli ve güvenli gda
salamak,
tüketicinin
yaam
kalitesini
yükseltmek, bu durumu sürdürülebilir klmak.
-ç ve d pazarda ülke itibarn
korumak ve Türkiye’ye güvenli gda
tedarikçisi pozisyonu salamak.
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Hizmette kaliteyi yükseltebilmenin ve sürekli
geliimin
ancak
bu
sistem
dahilinde
gerçekleebileceinin
bilincinde
olan
Müdürlüümüz bu amaçla TS-EN-ISO
17025 Standard çalmalarn bünyesinde
balatmtr.
Bu
amaç
dorultusunda
Genel
Müdürlüümüz ve AB’nin destei ile
Akreditasyon çalmalarn hzlandrarak
bavuru dosyamz Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK)’a vererek 2005 yl içerisinde
Yurtdndan
denetmenlerin
gelmesiyle
akreditasyonu tamamlamay hedeflemekteyiz.
Kalite
Güvence
Sistemi
ve
Akreditasyonun gerei olarak son 3 yldr
ulusal ve uluslar aras yeterlilik test ve deney
programlarna katlarak alm olduumuz iyi
sonuçlarn hakl gururunu yaamaktayz.
Hizmet konusu itibariyle ekmekten
suya; deniz ürünlerinden hayvansal ürünlere;
yiyeceklerden içeceklere; hayvan yemlerinden
her türlü atklara kadar geni bir yelpazede
fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, katkkalnt ve her türlü risk analizlerinin
yapld bir kurum olan Müdürlüümüzün,
Ülkemiz gda sektöründe önemli bir role sahip
olduu ortadadr. Bunlara ilaveten tohumluk
ve sertifikasyonda ise Ülkemizdeki 5
laboratuardan biri olma özelliine sahiptir.

numunelerinin muayene ve analizlerinin
yaplmas,
-1380 sayl Su Ürünleri Kanunu ve
bu kanuna dayal yönetmelikler gerei su ve
su ürünleri, içme ve kullanma sular ve ayrca
atk
su
numunelerinin
muayene
ve
analizlerinin yaplmas
-308 sayl Tohumluklarn Tescil,
Kontrol ve Sertifikasyonu hakkndaki
kanun ve bu kanuna dayal yönetmelikler
gerei tohumluk numunelerinin analizlerinin
yaplmas, tohumluk raporu ve tohumluk
1sertifikas düzenlenmesi,
-thalat ve ihracat numunelerinde
mevzuatna uygun muayene ve analizlerinin
yaplmas,
-Gda ve yem kontrol hizmetleri için
gerekli olan analiz ve kriterler konusunda
standartlara ve gda kodeksine esas olacak
çalmalar yaplmas,
-Görev verilen projeler için gerekli
analizlerin yaplmas, özel ve tüzel kii ve
kurulularn ürün özelliklerinin tespiti amacyla
gönderdikleri
gda,
yem,
içme
ve
kullanma sular ile atk su numunelerinde
istenilen muayene ve analizlerin yaplmas,
- Stajyer örencilere ve özel
kurululara konu ile ilgili personeline eitim
verilmesi eklinde özetlenebilir.

Görevlerimiz
Müdürlüümüz,
tarmsal
ham
maddeye;
deiik
hazrlama,
ileme,
muhafaza
ve
ambalajlama
teknikleri
uygulayarak, tarmsal üretim art ve dengeli
beslenme için
güvence oluturan gda
sanayimizin üretiminin kontrolü ve kalitesinin
yükseltilmesi dorultusunda yaplan analiz
çalmalar ile sanayimizin modernizasyonu ve
kapasite artrm gayesinde önemli görev
üstlenmitir. Bu kapsamda;
-441 sayl Bakanlmz Tekilat ve
Görevleri hakkndaki kanun hükmünde
kararname
gerei
gda
numunelerinin
muayene ve analizlerinin yaplmas,
-5179 sayl Gdalarn ÜretimiTüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun
gerei gda numunelerinin muayene ve
analizlerinin yaplmas,
-1734 sayl Yem Kanunu ve bu
kanuna dayal yönetmelikler gerei yem

Personel Durumu
Müdürlüümüzde Müdür (Gda Yük.
Müh.), dari Müdür Yrd. (Ziraat Müh.), Teknik
Müdür Yrd. (Kimyager), Mühendis (Ziraat,
Gda, Çevre, Su Ürünleri) 25, Veteriner Hekim
2, Biyolog 5, Kimyager 1, Teknisyen 15,
Memur 2 ve çi 10 olmak üzere toplam 63
personel görev yapmaktadr.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ana Hizmet Birimler
Numune Kabul ve De. eflii
Fiz.Analiz Lab. eflii
Mikrobiyoloji Lab. eflii
Mikotoksin Lab. eflii
Kat.Kal. Lab. eflii
Kimyasal An.Lab. eflii
Yem Analiz Lab. eflii
Toh.Kont ve Sertf.Lab. eflii

Yardmc Hizmet Birimleri
¾ dari ve Mali ler eflii
¾ Döner Sermaye Saymanl
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hayvan pazarlarnda barnak, yem tedariki
gibi alt yap modernletirilmeli, arz talep
durumu da göz önünde tutularak kalite
baznda belirli bir standard oluturulacak
borsaya dönütürülmeli, pazarda maln satan
üretici parasn pein tahsil edebilmeli veya
risk ortadan kaldrlmaldr.
ldeki sanayiciler üreticilerden sütü
köylerdeki süt toplama merkezleri kanalyla
veya süt toplama araçlar ile toplamaktadrlar.
Süt toplama merkezleri genellikle il ve ilçe
özel idarelerince finanse edilerek kurulmu
olup organizasyon eksiklii mevcuttur. Mevcut
büyük süt üreticilerinin ürettikleri sütü kendi
vastalar ile bizzat kendilerinin pazarlad
görülmütür.
Sanayiciler
ise
köylerde
yerleimin dank olduunu, köy yollarnn
stabilize ve bozuk olduunu, bunun da süt
toplama maliyetini yükselttiini, çevre illerde
süt fiyatnn ayn veya daha düük olduunu
ifade etmilerdir. Bunun yannda sanayiciler
ilkbahar ve yaz aylarnda süt üretiminin fazla
olduunu, dier zamanlarda süt tedarikinde
güçlük çektiklerini belirtmilerdir. Köylerde
üreticiler ürettikleri sütten peynir, yourt,
tereya ve lor yapmakta ve öz tüketim
fazlasn
ksmen
pazarlarda
satarak
deerlendirmektedirler. 2004 yl içinde daha
organize ve ekonomik süt toplanmas,
ilenmesi ve pazarlanabilmesi yönünde
çalmalar balatlm bu hususta belirli bir
mesafe kat edilmitir.
Sütün sanayiye ulamadan çi olarak
tüketiciye ulat pazarlama zincirinde süt
üreticisi–toplayclar–sokak
sütçüsü
gibi
araclar bulunmakta, çou zaman üretici ayn
sokak
sütçüsü
görevini
de
yerine
getirmektedir. Sütün ilenip çeitli süt
mamulleri olarak tüketiciye ulatrld
durumda ise üreticiden çkan süt; toplayc–
sanayici–toptanc ve perakendeciden oluan
bir pazarlama zinciri ile pazarlanmaktadr.
Samsun li’nde süt pazarlamasnn
gelitirilmesi; iletme ölçeklerinin artmasna,
üretimdeki
mevsimsel
farkllklarn
azalmasna, verimliliin arttrlmas ve yem
maliyetinin düürülmesine yönelik teviklerin
arttrlmasna, süt toplama merkezlerinin
yaygnlatrlmas ve organizasyon eksikliinin
giderilmesine, süt ve süt ürünleri tüketiminin
özendirilmesine, okul sütü uygulamas ve

SAMSUN L BÜYÜKBA
HAYVANCILII
Rfat COKUN

Samsun Tarm l Müdürlüü
Hayvan Sal ube Müdürü
Samsun, büyükba hayvan varl
açsndan Türkiye’de en fazla hayvana sahip
4. il olmasna ramen hayvansal üretim
açsndan
oldukça
geridir.
2004
yl
rakamlarna göre ilimizde 277.269 büyükba
hayvan mevcuttur. Saysal fazlala ramen
üretimin düük olmasnn ana nedenleri;
x Düük verimli rklarn hakim olmas
x yi bir bakm beslemenin olmamas
x Verililik
esasna
dayal
iletmecilik
yaplmamasdr.
Büyükba ve küçükba hayvancln
gelimemesinde dier en büyük etken Mera
alanlarnn az olmasdr. Mera alanlar toplam
alann sadece %5’ini kapsamaktadr.
Samsun’da hayvansal ürünleri ileyen
entegre bir tesis bulunmamaktadr. lde
hayvan besicilii arlkl olarak Kurban
Bayramnda Ankara, stanbul gibi büyük
illerde ihtiyac karlamak üzere yaplmaktadr.
Bahsi geçen illerdeki organizasyon eksiklii ve
talep istikrarszl nedeniyle yetitirici büyük
güçlüklerle kar karya kalmaktadr.
Ürünlerinin Pazarlanmas; lde hayvan
borsas bulunmayp Vezirköprü, Havza,
Kavak, Asarck ve Toptepe olmak üzere
toplam 5 adet ruhsatl hayvan pazar
mevcuttur. Ayrca Çaramba, Terme ve
Alaçam lçelerinde de Hayvan Pazar
Ruhsatlandrma
çalmalar
devam
etmektedir.
Samsunda 1.200.000 kiinin yaad ve
ylda ortalama 17.000.000 kg et üretildii
kabul edildiinde kii ba yllk et tüketimi 1415 kg’dr. Bu rakam AB ülkelerinde ortalama
80 kg Almanya da 110 kg, Dünya ortalamas
24 kg, Türkiye ortalamas 27 kg civarndadr.
Bu rakamlara göre Samsunda et tüketiminin
%50 si ilimize dardan gelmekte veya kaçak
kesimler yoluyla elde edilmektedir.
Samsun ilinde canl hayvan ve etin
pazarlanmasnda
mevcut
sorunlarn
giderilebilmesi için; entegre tesis kurulmas,
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uygulamada fayda salayacak firmalarn
kampanyalara finansal destek salamalar süt
ürünleri tesislerine finansal tevik getirilmesi
faydal olacaktr.
Türkiye'de hayvanclk iletmelerinin
sosyo-ekonomik
yaps
irdelendiinde
hayvansal üretimin krsal alanda genellikle
bitkisel
üretimle
birlikte
sürdürüldüü
gözlenecektir. Bu durum günümüz ekonomi
anlayna ters dümektedir. DE tarafndan
yaplan Genel Tarm Saym sonuçlarna göre
Türkiye'de krsal kesimde mevcut 4.068.432
iletmenin %72.14'ü bitkisel ve hayvansal
üretimi birlikte yapmakta, %24.43'ünde
yalnzca bitkisel üretim ve %3.43'ünde ise
hayvansal üretim yaplmaktadr. Buradan da
anlalaca üzere Türkiye'de hayvansal
üretimde ihtisaslama ve ihtisaslamann
iletmelere
salayaca
avantajlardan
yararlanma
durumu
söz
konusu
olmamaktadr.
Son yllarda younlaan bitkisel
üretime
tevik
çalmalarnn
yannda
hayvancla da teviklerin artmas ve süt
inei projelerinin gerçeklemeye balamasyla
ilimiz büyükba hayvancl belirli bir ivme
kazanm özellikle damzlk süt srcl
üretimi önem kazanmaya balamtr.
Türkiye’nin genelindeki iletme yaps
Samsunda da mevcuttur. Yalnzca hayvanclk
yapan veya hayvanclk + hayvanclk için
bitkisel üretim yapan iletme hemen hemen
yok gibidir. Ailelerin ihtiyacna dönük
hayvanclk yaygndr ve ortalama iletme
büyüklüü 3 hayvandr. htisaslam iletme
hiç yok denebilir. Son Yllarda yaplan
destekleme ödemeleri ile Yem bitkisi ekiminin
tevik
edilmesi
salanarak
büyükba
hayvanclmzn
gelimesine
hz
verilmektedir.
Geçmi yllarda Karaköy Haras
vastasyla gelitirilen bölge hayvancl
Özellikle son yllar içerisinde genel hayvanclk
politikalar
nedeniyle
geriye
doru
götürülmütür. Verimli ve her daim yeil arazi
yapsna ve meraya sahip Samsun’da
hayvanlarn otlayabilecei mera braklmam,
yalnzca ekim yaplamayan mera kalitesi
düük alanlarda hayvanclk yaplr hale
getirilmitir. Mera slah çalmalarna hz
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verilerek bu alanda da hayvancla hz
verilmesi salanmaldr.
l ve lçe merkezlerinde 2005 yl
itibaryla 18 Adet üçüncü snf 1 tane de l
Merkezinde birinci snf ruhsatl mezbahane
olmak üzere toplam ondokuz ruhsatl
mezbaha mevcuttur.
limizde
bulunan
pazarlarn
ruhsatlandrlma
çalmalar
devam
etmektedir. Kavak, Toptepe, Havza, Asarck
hayvan
pazarlar
ruhsatlandrlm
ve
faaliyetlerine devam etmektedir. Öncelikle
Çaramba Terme ve Alaçam olmak üzere
Dier pazarlarn ruhsatlandrma çalmalar
devam etmektedir.
Halen açk bulunan
pazarlar düzenli olarak Veteriner Hekimler
tarafndan kontrol edilmektedir.
2004 Yl Hayvan Hastalklar Mücadele
Çalmalar
Hastaln Ad

ap

B.Ba
K.Ba
nflivenza
nf.Bronit
BND-EDS
Sr
Ergin
Brucellozu
Genç
Koyun
Ergin
Brucellozu
Genç
B.Ba
arbon
K.Ba
T.T.
Sr Tuberkülozisi
Kuduz
Yankara
Newcastle
Av.Encephalom
Entero-toxemie
Enf.Hep.Necrozan
Koyun Keçi Çiçek
Gumboro
Tavuk Vebas
Kulak Küpesi
Varroa
Salk Taramas

Koruyucu
A Uyg.
Sonuçlar

425.437
37.515
608
194
293
98
55.429
5.297
3.696
9.727
42.823
18.890
3.887
44.387
1.872
150.000

Çkan Hastalk
Mihrak Says
Faal

-

7

3
2
-

16

1

2
1

2

9
1
5

960.000

Ayinesi tir
Kiinin, Lafa
Baklmaz.
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optimum
çimlenme
scakl
180C’nin
üstündedir. En uygun büyüme scakl ise 25300C arasndadr. 150C’nin altndaki scaklar ilk
büyümeyi yavalattndan verimde belirgin
düülere yol açar.
Msr bitkisinin toprak seçicilii fazla
deildir.Uygun ve zamannda ilenen ve
gerekli bitki besin maddeleri verilen, deiik tip
topraklarda msr baaryla yetitirilebilir. Ancak
msr en iyi gelimeyi ve en yüksek verimi,
organik madde ve alnabilir besin maddelerince
zengin ve drenaj havalanmas iyi olan derin,
scak, tnl topraklarda (pH 6-7 topraklar en
uygundur) gösterir.
Toprak Hazrl
Msr için toprak ilemede dünyada
deiik yöntemler kullanlmaktadr. Bunlarn
balcalar; geleneksel toprak ileme (pulluk
ile), anz örtülü malç sistemi, ark açclar
kullanlarak yaplan ileme, minimum toprak
ileme ve toprak ilemesiz yöntemlerdir.
Ülkemizde
msr
genel
olarak
geleneksel toprak ileme metodu olan pullukla
derin sürüm, gerekirse ikileme, diskaro ve
trmk kullanlarak yaplmaktadr. Ancak daha
fazla güney bölgelerimizde uygulanan ikinci
ürün msrda azaltlm toprak ileme metotlar
kullanlmaktadr. Bu yörelerde yaplan yanl
uygulamalardan birisi anzn yaklarak toprak
ilemesi yaplmasdr. Bunun yerine anz
mibzerleri ile gölge tavna sürümsüz ekim
yaplmas yerletirilmelidir. Bir dier uygulama
Dou ve Bat Karadeniz Bölgelerinin yamaç
arazilerinde uygulanan elle toprak ileme
eklidir. Bu yörelerde ticari anlamda msr
üretimi yaplmamaktadr. Fazla igücüne ve
toprak
erozyonuna
neden
olan
bu
uygulamadan vazgeçilerek buralarda da
sürümsüz ekim metotlarnn uygulanmas
gerekmektedir.

MISIR TARIMI
Halil KAPAR Dr. Ahmet ÖZ
Mahmut DOK
Karadeniz Tarmsal Aratrma Enst. SAMSUN
Giri
Dünyada üretilen msrn %27’si insan
beslenmesinde, %73’ü ise hayvan yemi
olarak kullanlmaktadr. Gelimekte olan
ülkelerde
msrn
kullanm
hayvan
beslenmesinde %46, insan beslenmesinde ve
sanayi hammaddesi olarak %54’dir. Gelimi
ülkelerde ise bu oran hayvan beslenmesinde
%90, insan beslenmesinde ve sanayi
hammaddesi olarak %10’dur. Dünyada insan
beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin
%11’i msr bitkisinden salanmaktadr. Bu
oran gelimi ülkelerde %4’e düerken,
Meksika ve Orta Amerika gibi ülkelere %27’e
kadar yükselmektedir.
Msrn endüstride kullanm dier
tahllara göre artm, gün geçtikçe de
artmaktadr. Bunun sebebi; birim alandan
yüksek verim alnmas, yetitirme teknii,
hasat, nakliye ve depolama gibi ilemlerinin
kolay oluu ve sürekli gelitirilme özelliine
sahip olmasdr.
Msr dünyada tahllar içinde üretim
açsndan budaydan sonra ikinci srada yer
alr, bunu çeltik takip eder. Gelimekte olan
ülkeler içinde msr Asya’da buday ve
çeltikten sonra yer alrken, Latin Amerika ve
Afrika’da birinci srada yer alr. Msr, hayvan
yemi ve insan yiyecei olarak çok deiik
alanlarda kullanlan ve ülkemizde buday ve
arpadan sonra en fazla üretilen bir hububat
bitkisidir. Ülkemizde msrn geleneksel üretim
alanlar Karadeniz ve Güney Marmara bölgesi
olarak bilinir. Ülkemizin hemen her yerinde
yetitirilen msr, yakn zamana kadar yaygn
bir ekilde sadece Karadeniz Bölgesinde
yetitirilmekte iken 1980’li yllardan itibaren
özellikle Tarm Bakanl tarafndan yürütülen
II. ürün projesi ile güney bölgelerimizde
yaygnlk kazanmtr.

Ekim Zaman
Msr yazlk olarak yetitirilen bir
bitkidir. Ancak çok uzun bir ekim periyoduna
sahiptir. Msr, fizyolojik oluma erme zamanna
kadar olan toplam scaklk istekleri baz alnarak
olum guruplarna ayrlmtr (FAO 200, FAO
300 … FAO 700 gibi). Üretim yaplacak yerin
iklim artlarna göre ve yetitirilecek çeidin
FAO olgunluk gurubuna göre ekim zaman
bilinmelidir. Fideler ilkbahardaki donlardan

klim ve Toprak stekleri
Msr tipik bir scak iklim tahldr.
Minimum çimlenme scakl 9-100C olup,
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Silajlk olarak yetitirilen msrda tohum
miktar
%100
artrlmaldr.
Yaplan
aratrmalar sonucunda Karadeniz bölgesinde
en uygun bitki sklnn dekara 12000-14000
bitki olmas gerektii, bunun da 4-6 kg /da
tohuma tekabül ettii tespit edilmitir.

veya düük scaklklardan çok etkilenirler.
Böyle
artlarda
tarlada
yeterli
skl
gerçekletirebilmek zor olur. Veya bitkiler zayf
dütüünden dolay yabanc ot kontrolü
zorlar. Bu bakmdan ana üründe ekim
zamannn tespitinde en doru ölçüt toprak
scakldr.
Tohum
yatandaki
scaklk
10qC’nin
üstünde
olmaldr.
Karadeniz
bölgesinde ekim, Mays ay içinde yaplmaldr.
Ancak Güneydou Anadolu gibi scak
bölgelerde ana ürünün uygun olmad ve II.
ürün olarak erkenci çeitlerle tarm yaplmas
gerektii tespit edilmi olup, ekimin de Haziran
Temmuz
balarna
kadar
ortalarndan
bitirilmesi gerekmektedir. kinci ürün tane
yetitiriciliinde olgunluk gurubuna göre
seçilmi olan çeit mümkün olduu kadar
erken ekilmelidir. Ya da bölgelere ve olgunluk
guruplarna göre yaplan aratrmalar sonucu
belirlenmi olan en son ekim tarihlerine
bakarak ekim yaplmaldr.

Gübreleme
Msr, topraktan çok fazla miktarda su
ve besin maddesi kaldrr. Ancak msr,
fizyolojik olarak bir C4 bitkisi olduundan
kulland bu su ve besin maddelerine karlk
birim alandan çok yüksek oranda kuru madde
üretir. Bu özelliinden dolay msrda su ve
besin maddelerindeki her hangi bir eksiklik
verimde ekonomik zararlara yol açar. Bu
bakmdan msrda bitki beslemeye ayrca özen
gösterilmesi gerekmektedir. Msra verilecek
gübre miktar toprak ve iklim artlar, çeit ve
bitki sklna göre deitii gibi ekiliin ana
veya ikinci ürün olmas ile yada tane üretimi
veya silajlk üretim olmasna göre de
deiebilir. Msrn özellikle azotlu gübre istei
çok fazladr. Melez çeitlerle ülkemizde yaplan
aratrmalarda 18-24 kg / da N ve 7-9 kg/da
P 2 O 5 vermenin ekonomik verim salad
görülmütür.
Azotlu gübrenin yars ve
fosforun tamam ekimle birlikte verilmelidir.
Azotun kalan ksm da bitkiler 40-50 cm
olduunda sra arasna verilerek topraa
kartrlmaldr. Ülkemizde özellikle baz ikinci
ürün bölgelerinde çok ar azotlu gübre
kullanlmaktadr. Ekonomik kayba ve çevre
kirliliine
sebep
olan
bu
durumdan
vazgeçilerek gerektii kadar gübre uygulamak
gerekir. Ayrca Orta Karadeniz Bölgesinde tabii
ya artlar altnda sulanmakszn msr
üretilen bölgelerde, azotlu gübrenin ikiye
bölünerek verilmesi daha sonraki dönemlerde
yeterli yan olmamas durumunda gübreden
yeterince yararlanlmasn önlemektedir. Onun
için msr ekilecek alanlardan toprak örnekleri
alnarak tahlil yaptrlmal ve tavsiye edilen
dozlarda gübre kullanlmaldr.
Silajlk olarak yetitirilen msrda azotlu
gübre miktar da artrlmaldr. Yine yaplan
aratrmalar sonucunda Karadeniz bölgesinde
silaj için en uygun azotlu gübre miktarnn
dekara 22-25 kg saf azot olmas gerektii
tespit edilmitir.

Ekim Derinlii
Ekim derinlii genel olarak 5-6 cm
olmaldr. Ar topraklarda biraz daha yüzlek,
hafif topraklarda biraz daha derin olabilir. Ekim
mutlaka tavl topraa yaplmaldr. Yaplan
aratrmalar ya yetersiz ise sulama
yapldktan sonra yaplan ekimin, ekim
yapldktan sonra yaplan sulama ilemine göre
daha faydal olduunu göstermitir. Tohumun
toprakla temasn arttrmak için merdane
çekmek faydal olmaktadr. Bilhassa azaltlm
toprak ileme veya sürümsüz ekimlerde bu
ilemin etkisi daha da önemli olmaktadr.
Bitki Skl
Msrda verimi oluturan en önemli
unsur dekardan hasat edilen bitki saysdr.
Bitki skl; çeidin özellii, topran verim
gücü, sulama durumu ve yetitirme amacna
göre deiir. Orta geççi (FAO: 700) çeitler
için sklk, hasat srasnda dekarda 5500 –
7000 bitkiyi salayacak ekilde sra aras 65-70
cm, sra üzeri 20-25 cm olmaldr. Yeterli
suyun olduu yerlerde ve erkenci çeitlerde
bitki sklnn biraz fazla, suyun kstl olduu
yerlerde ve geççi çeitlerde bitki sklnn biraz
az olmas istenir. Bunu salamak için tane
iriliine göre dekara 2-3 kg arasnda tohum
kullanlmaldr.
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düüklüü, ürün kalitesinin azal ve hasad
zorlatrma eklinde sralanabilir. Msr, yabanc
otlar ile çok iyi rekabet etmesine ramen
msrn yaama biyolojisine adapte olmu olan
baz çok önemli yabanc otlarn kontrolü en
önemli bakm ilerindendir. Ayrca her ne
kadar güçlü bir yabanc ot mukavemeti varsa
da erken dönemlerde bu rekabetten çok
uzaktr. Bu bakmdan msrda yabanc ot
kontrolü en fazla aratrlan konulardan
birisidir. Yabanc ot kontrol metotlarnn
banda kültürel mücadele ve kimyasal
(herbisitle) mücadele gelir. Yabanc ot kontrolü
için gelitirilmi msra selektif pek çok herbisit
bulunmaktadr. Bunlar, mekanik yöntemler ile
kombine edildiinde çok olumlu sonuçlar
alnabilmektedir.
Msrda
yabanc
ot
kontrolünde dikkat edilmesi gereken en önemli
husus çktan itibaren msrn toprak yüzünü
kapatncaya kadar olan 6-7 haftalk periyodun
otsuz olarak geçirilmesidir.
Sulama
Msrda iyi bir verimin salanmas için
bitkinin su ihtiyacnn tam ve zamannda
salanmas gerekir. Özellikle tepe püskülü
çkarmadan bir hafta önce ile süt olum devresi
arasnda msrn su ihtiyac fazladr. Yaplan
aratrmalar çiçeklenme dönemindeki bir
haftalk su stresinin verimi %50 azalttn
göstermitir.
Ya yetersiz olan yerlerde
birkaç kez sulama yaplmaldr.
Yaplacak
sulama says, sulamann zaman ve her bir
sulamada verilecek su miktar iklim ve toprak
koullarna baldr. Üretim planlanrken
gerektii dönemde gerektii kadar suyun
temin edilip edilmeyeceine dikkat edilmelidir.
Ülkemizin Kuzey bölümünün (Karadeniz ve
Marmara) ya yetersiz olan yerlerinde; ikinci
azotlu gübreden sonra tepe püskülü
çkarmadan bir hafta önce ve süt olum
devresinde olmak üzere en az üç kez su
verilmelidir. Bat, Güney ve Güneydouda ise
topraktaki faydal su izlenerek sulama
yaplmaldr. Bu bölgelerimiz için sulama
saylarnn batdan güneydouya doru artmas
art ile 6-15 arasnda olabilecei tespit
edilmitir.

Hastalk ve Zararllar
Msr, verim potansiyeli yüksek olan bir
bitkidir. Bir msr tarlasnda genel olarak
yirminin üzerinde zararl böcek bulunmaktadr.
Bu zararllar, bitkinin gelime dönemleriyle ilgili
olarak be ksmda incelenebilir:
 Bitkinin ilk be haftalk döneminde fide
ve köklerinde beslenen, bitki skln ve
saln bozan zararllar (Tel kurtlar,
bozkurtlar vs.)
 Sapa kalkma döneminde, yaprak
helezonu içinde beslenen zararllar
(Güz trtllar, msr kurtlar ve msr
yeil kurtlar vs.)
 Tepe ve koçan püskülü üzerinde
beslenen ve tozlanmay engelleyen
zararllar (Msr kök kurtlar erginleri,
msr yeil kurdu ve yaprak afitleri)
 Koçan üzerinde ve özellikle taneleri
yiyerek beslenen zararllar (Msr yeil
kurdu, güz trtllar vs.)
 Sapa saldran, yatmaya ve koçan
kaybna sebep olan zararllar (Msr
kurdu, pembe sap kurdu vs.)
Msr, mevcut tarla bitkileri içinde en
salkl görülen bir bitkidir. Ancak yllardr
yaplan çalmalarla bata hastalklara dayankl
hibrit çeitler elde edilmesine ve kültürel

Yabanc ot Kontrolü
Yabanc otlarn tarma yllk maliyeti
oldukça büyüktür. Yabanc otlar nedeniyle
tarla bitkilerindeki balca kayplar; verim
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önlemler gibi pek çok teknoloji ortaya
konmasna ramen hastalklar, msr üretimini
snrlayan
önemli
faktörlerden
biridir.
Hastalklardan dolay msrda yllk verim
kaybnn %7-20 arasnda deitii tespit
edilmitir. Msr bitkisinin büyümesi srasnda
deiik organlarnda görülebilen önemli baz
hastalklar unlardr.
x Tohum ve fide hastalklar
x Yaprak hastalklar
x Sap çürüklükleri
x Koçan çürüklükleri
x Viral hastalklar
x Nematotlarn neden olduu hastalklar

yaplacak ise rutubetin %20’nin altna dümü
olmas gerekir.
Hasat elle veya makine ile yaplmaldr.
Makine ile hasatta, koçanlar toplayarak
kavuzlarn soyan makineler veya ayn
zamanda taneleme yapan makineler (biçer
döver ) kullanlmaktadr.
Msr tane olarak depolandnda tane
rutubetinin % 14’ün altnda olmas gerekir.
Özellikle Karadeniz ve Marmara da ve ikinci
ürün yaplan yerlerde msr tarlada iken
taneleme nemine düemez. Bundan dolay
msr koçanlar kabuklar soyulmu olarak
hasat edilerek sergen ad verilen yerlerde
bekletilir ve ürün Ocak-ubat aylarnda
taneleme nemine düünce tanelenir.
Karadeniz ve Marmara’da bu teknoloji
geleneksellemi iken baz kinci ürün
bölgelerinde bu teknoloji bilinmediinden ikinci
ürün tarm yaplamamaktadr. Msr silaj olarak
hasat edilecekse bu durumda süt olum
döneminin sonunda fizyolojik olumdan önceki
hamur olum döneminde hasat edilmelidir.
Hasat direk tarladan silaj makineleriyle veya
elle hasat edildikten sonra sabit silaj
makinelerinden geçirmek suretiyle yaplr.

Msr
hastalklar
ve
zararllaryla
mücadelede çeitli metotlar kullanlr. Bunlarn
bazlar dayankl çeit kullanmak, ekim nöbeti
uygulamak, deiik sürüm sistemleri, farkl
ekim zamanlar, karantina tedbirleri ve
kimyasal mücadeledir. Özellikle zararllarla
kimyasal mücadele önemli olup bunun için
zararlnn biyolojisini takip etmek ve gerektii
zamanda ilaçlama yapmak gerekir.

Kaynaklar
Kün, E. 1994. Tahllar II (Scak klim Tahllar).
Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yaynlar.
Yayn No:1360. Ders Kitab:394. Ankara.
Krtok, Y. 1998. Msr Üretimi ve Kullanm.
Kocaoluk basm ve yaynevi. stanbul.
pta, S. A. Öz, A. Boz. 2002. Tokat-Kazova
Koullarnda 1. ürün silajlk msr
yetitirme olanaklar AÜ.Tarm Bilimleri
Dergisi say:4
Öz. A., H. Kapar, 2003. Karadeniz Koullarnda
Gelitirilen Tek Melez Msr Çeit
Adaylarnn Verim Ve Baz Agronomik
Karekterlerinin Belirlenmesi. OMÜ Ziraat
Fak.Dergisi, 18(3):46-50.

Esasl konular
karsnda cannn
sklmas, küçük
kafalarn özelliidir.

Hasat – Harman
Hasat, koçan kavuzlarnn kuruyup tane
rutubetinin %30’un altna dütükten sonra
yaplabilir. Hava koullar uygun ise hasad
geciktirmek, tanedeki rutubetin düürülmesi
bakmndan istenir. Hasat biçer döver ile
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L MÜDÜRLÜÜ UBE BRM SORUMLULARI LE TOPLANTI YAPILDI
Tarm l Müdürlüümüzün tüm ube
Müdürleri ve ubelerde görevli birim sorumlular
ile Müdürlüümüz lokalinde bir toplant yapld.
Toplantda 2004 yl çalmalar gözden geçirilerek
l Müdürlüünün çalmalarnda gelinen noktann
ne olduu ve 2005 ylnda ne gibi çalmalara
arlk verilecei konularnda görü alveriinde
bulunulmutur.
Birim
sorumlularnn
aktif
katlmnn saland ve deerlendirmelerin
yapld toplantda birimlerin daha aktif olmas
yönünde ne tür çalmalarn yaplmas gerektiine
de vurgu yaplmtr.

ARGE SVL TOPLUM KURULULARI LE GÖRÜMELERE BALADI
Samsun Tarm l Müdürlüünce yaplacak
olan tarmsal çalmalara altyap oluturmak ve
sorunlar
bizzat
sektör
temsilcilerinden
dinlemek ve alternatif çözüm yollar üretmek
amacyla ARGE birimi tarafndan ilimizde
faaliyet gösteren ve sektörü ilgilendiren sivil
toplum kurulular ile görümeler yapld.
Görümeler sonucunda ilimiz tarmnda ön
plana çkan tarmsal sanayinin yetersiz
geliimine neden olan engellerin bir an önce
almas gerektii ve bunun için de sektör
temsilcilerinin giriimci bir yap içerisinde
hareket etmesinin yerinde olduu üzerinde
duruldu. Bu balamda l Müdürlüünün
üzerine düen görevleri de yerine getirmesinin
bu sürece olumlu katkda bulunaca
vurgulanmtr.

UBELERN 2004 YILI ÇALIMALARI DEERLENDRLD
Tarm l Müdürlüü ubelerinin 2004 yl
faaliyetlerinin
deerlendirildii
toplant
Müdürlüümüz toplant salonunda yapld.
Toplantda tüm ube müdürleri ile ilçe müdürleri
birimlerinde 2004 yl içerisinde yaplan faaliyetleri
sunmulardr. ki gün boyunca süren toplantda
ube ve ilçelerin faaliyetleri yannda karlatklar
sorunlar ve alternatif çözüm yolar üzerinde
durulmu, gelinen noktada Samsun tarmnn
gelimesi amacyla yaplacak olan çalmalar
konusunda bilgi alveriinde bulunulmutur.
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ARICILIK KURSLARI DEVAM EDYOR

l Müdürlüümüzce bilinçli arc yetitirmek
amacyla düzenlenen arclk kurslar köylerde
yaplmaya devam ediyor. Bu amaçla ilimiz
Köselli köyünde arclk kursu düzenlenmitir.
Ayrca
çalan
vatandalarmzn
da
yararlanabilmesi amacyla Kurumumuz toplant
salonunda mesai sonras saatlerde arclk
kurslar dzüenlenmektedir.

OCAK ve MART 2005 BLG ALI VER (BAV) YOPLANTILARI YAPILDI
l Müdürlüümüzce yürütülen tarmsal
çalmalarda karlalan sorunlarn ve çözüm
yollarn aratrld Bilgi Al Veri toplantlarnn
ilki Ocak ay içerisinde Kurumumuz toplant
salonunda yapld. Tüm ilçe müdürlerinin katlm
salad toplantda 2004 yl deerlendirmesi
yaplmtr.
Mart ay içerisinde yaplan BAV toplantsnda
ise
ilimizde
gelimekte
olan
meyvecilik
konusunda karlalan sorunlar ve alternatif
uygulamalar tartlmtr.

LÇELERDEN GELEN TEKNK PERSONELE PATATES KANSER KONULU
HZMETÇ ETM VERLD

Ülkemizde son yllarda yaylma eilimi
göstermekte olan patates kanseri konusunda
ilçe müdürlüklerimizde görev yapan teknik
elemanlara Bitki Koruma ube Müdürlüü
teknik elemanlarndan Burhan HEKMOLU
tarafndan hizmetiçi eitim verildi. Eitim
sonunda bu hastalk bakmndan henüz ciddi
bir sorun yaamayan ilimizde dikkat edilmesi
gereken
hususlar
vurgulanarak
teknik
elemanlarn duyarl olmalar gerektii belirtildi.
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TARIM DANIMANLARINA DEK KONULARDA ETMLER VERLD
limizde görev yapmakta olan Tarm
Danmanlarna
l
Müdürlüümüz
teknik
elemanlar ve tarmsal konularda faaliyet
gösteren kurum ve sivil toplum kurulular
tarafndan çeitli konularda eitim verilmeye
balanmtr. Yl boyu sürecek olan bu eitimlerde
tarm danmanlarnn konularnda daha yetkin
olmalar ve köyde daha etkili faaliyet göstermeleri
için
gereken
altyapnn
salanmas
amaçlanmaktadr.

TEKKEKÖY LÇES HAMZALI KÖYÜNDE ÇFTÇ TOPLANTISI YAPILDI
Tekkeköy lçe Tarm Müdürlüünün
düzenledii gece eitimine l Müdürü Sadullah
KRENC, Destekleme ube Müdürü Recep
KIRBA ve Tekkeköy lçe Müdürü Bekir
ÖZTÜRK ile teknik elemanlar katlmtr.
Toplantya çok sayda çiftçi vatandamz
itirak etmi olup, çiftçiye verilmekte olan
desteklemeler, kooperatiflemenin önemi,
yetitirici bilgileri, mera slah, süt hayvancl
ve çeltik yetitiricilii ile yeni çkan 5200 sayl
Tarmsal Üretici Birlikleri Kanunu hakknda
bilgi verilerek çiftçilerin Üretici Birlii
oluturmas için tevik edildi ve gerekli tüm
kolaylklarn salanaca kendilerine söylendi.

ET VE ET ÜRÜNLER TESSLERNN ÇALIMALARI KONULU TOPLANTI

Gda Kanununun yürürlüe girmesi ile
ilimizde faaliyet göstermekte olan et ve et
ürünleri tesislerinin denetimi büyük önem
kazanmtr. Ayrca yeni gündeme gelen
uygulamalar konusunda sektör temsilcileri ile
denetimi yapacak elemanlar bilgilendirilmitir.
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ARICILAR BRL ÜYE ARTIRMA ÇALIMALARI YAPIYOR
Samsun ilinde faaliyet gösteren Samsun
li Ar Yetitiricileri Birlii arclktaki hzl
gelimelere paralel olarak daha etkin olmak
amacyla üye saysn artrma çalmalarna hz
vermitir. Bu amaçla ilimizin tüm ilçelerini
gezen Birlik Bakan Halit KUKULA ve Muhasip
Mehmet KARABULUT arclar bilgilendirmitir.
Gezginci arclk yapacak olan tüm arclarn bu
birlie
üye
olmak
zorunda
olduu
vurgulanarak üye saysnn artnn ayn
zamanda sahte bal ile yaplan mücadelede de
baary beraberinde getirecei belirtildi.

MÜDÜRLÜÜMÜZ FDAN ATIINI ÖZELLETRD

l Müdürlüümüzce yürütülmekte olan
fidan sat ileri 2005 yl bandan itibaren ihale
edilerek özelletirilmitir. l Müdürlüü eski
fidanlnda yürütülen fidan sat yerinde ilimizde
yetiebilecek olan tüm meyve çeitleri ile
mevsimine göre süs bitkisi ve sebze fidelerinin de
sat yaplmaktadr.

FUAT COKUN DAR MAL LER UBE MÜDÜRLÜÜNE ATANDI
M ube Müdürlüüne atanan Fuat
COKUN, 1959 ylnda Erzurum li Olur
lçesinde dodu. lk ve orta tahsilini Olur
ilçesinde tamamladktan sonra, 1978 ylnda
Erzurum’un Narman lçesi Tarm Meslek
Lisesinden mezun olduktan sonra ayn yl
Mersin li Meyseb Bölge Müdürlüünde Ziraat
Teknisyeni olarak göreve balad. 1992 ylnda
Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesinden
mezun oldu. 2002 ylndan itibaren Proje
statistik ube Müdürlüünde teknik eleman,
Döner Sermaye Saymanl görevlerini yürüttü.
Evli ve 3 çocuk babasdr. Yeni görevinde
baarlar dileriz.
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KÖSELL KÖYÜNDE BR TARIM GÖNÜLLÜSÜ : MAM SELM YILMAZ
limiz Köselli köyünde imam olarak
görev yapmakta olan Selim YILMAZ bir tarm
gönüllüsü gibi çalyor. Arclk bata olmak
üzere
çeitli
tarmsal
konularda
l
Müdürlüümüz ile ibirlii yaparak köylülerin
eitimini salamakta, onlara ek gelir yollar
ortaya
koymaktadr.
Özellikle
arclk
konusunda yapt çalmalarla ulusal ve yerel
medyada da yer alan Selim YILMAZ,
yurtdndan büyük masraflarla getirilen Ana
Ar Yapay Tohumlama Cihaz ile Pilli Larva
Transfer Ka gelitime konusunda çalmalar
yapmaktadr.

Ayrca bal arlarnn geliimini incelemek
amacyla scaklk ve nemi kontrol edilebilen
özellikte olarak gelitirdii cihaz sayesinde arlar
üzerindeki gözlemlerini younlatrmaktadr.
Gelitirmekte olduu Ana Ar Yapay
Tohumlama Cihazn hurdaclardan alm olduu
çeitli malzemelerle 20 YTL gibi bir paraya mal
etmitir. Bu cihazn yurt dndan getirili
bedelinin 6.000 YTL olduu düünüldüünde
böyle bir çalmann ülkemiz arclna ve ulusal
ekonomiye katks oldukça fazla olacaktr.

Tütün ekim alanlarnn daraltlmasna
paralel olarak Köselli köyündeki çiftçilere
arclk yannda srclk ve yem bitkileri
ekiminin salayaca yararlar da anlatan
YILMAZ, l Müdürlüümüz ile koordineli bir
ekilde eitim çalmalar düzenlenmesine
öncülük etmektedir. Bu amaçla köydeki
kadnlarn el becerilerini artrc çalmalardan
olan Ev ekonomisi konularnda da bir kurs
açlmasna katkda bulunmutur.
Yerel ve Ulasal medyada oldukça fazla
yer alan YILMAZ için herkesin söyledii bir söz
“Keke her köyde böyle bir gönüllü olsa…”

Bo bir çuval dik durmaz.
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TUZAKLI KÖYÜNE DAMIZLIK SÜT SIIRI DAITILDI

Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
kapsamnda Sosyal Yardmlama ve Dayanma
Vakfndan salanan kaynak ile limiz Merkez
Tuzakl Köyünde, Yeil kart sahipli 19 aileye, birer
ba olmak üzere 19 adet Holstein rk , ilkine
gebe damzlk süt srlar datld. Borçlandrlan
çiftçilerin kredi süresi 7 yl olup, faizsizdir.
Ödemeler ilk 2 yl ödemesiz 5 yl ödemeli olarak
yaplacaktr.

STATP’TEK BAARIDAN DOLAYI L MÜDÜRLÜÜMÜZE TAKDRNAME
limizde yürütülmekte olan Sorunlu
Tarm Alanlarnn Tespiti Projesi kapsamnda
27-28 Nisan 2004 tarihlerinde ilimizde eitim
çalmas yaplm, 1/25000 ölçekli toporafik
haritalar üzerine, tarm arazileri köy snrlar ile
birlikte ilenmi ve cetvel hazrlanarak
bakanlmza gönderilmitir. Yürütülen bu
projenin baarsndan dolay genel
müdürlüümüzce, l Müdürlüümüze
takdirname verilmitir.

GIDA KONTROLLER KONUSUNDA HZMETÇ ETM YAPILDI

Ülkemizde
son
çkan
Gda
Kanunu
çerçevesinde yaplacak denetimlerde görev
alacak olan gda Kontrolörlerinin eitimi l
müdürlüümüz toplant salonunda yapld. lçe
Müdürlükleri ile Kontrol ubesinde görev yapan
gda kontrolörlerinin katld eitim çalmasnda
yaplacak denetimler esnasnda dikkat edilmesi
gereken hususlar yannda son günlerde çkan
deiiklikler
hakknda
bilgi
aktarmnda
bulunulmutur.

Büyük görünme, küçülürsün...
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HAVZA ÇAYIRÖZÜ VE GDRL KÖYLERNDE SIIR DAITIMI
13 Mart 2005 Pazar günü Havza ilçesi
Çayrözü ve Gidirli köylerinde kooperatif
ortaklarna hayvan datm töreni yapld. Törene
Samsun Valisi Mustafa DEMR, Vali Yardmcs
Erdoan ÖZDEMR, TEDGEM Genel Müdürü
Mehmet TAAN, Personel Genel Müdürü Bekir
ULUBA, Tarm l Müdürü Sadullah KRENC,
Destekleme ube Müdürü Recep KIRBA ve
teknik elemanlar katld. Ayrca Samsun
Milletvekilleri Musa UZUNKAYA ve Mehmet KURT
katlm salamlardr.
Çayrözü Tarmsal Kalknma Kooperatifi
yatrm bütçesinden 50x4=200 Holstein, Gidirli
Tarmsal Kalknma Kooperatifi Krsal Alanda
Sosyal
Destek
Projesinden
uygulanan
100x2=200 adet Simental rk gebe düve
datm yaplmtr.
Toplantda limizde yaplan hayvanclk
ve kooperatifçilik çalmalarn anlatan l
müdürümüz u ana kadar 8 kooperatifin proje
ile desteklendiini vurgulamtr.
TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAAN,
Genel Müdürlük olarak ülkemiz tarmnn
geliimini kooperatif çalmalarnda gördüklerini
ve bu amaçla çalmalarn younlatrdklarn
belirtmitir. Samsun Valisi Mustafa DEMR ise
ilimizde tarmn yerinin önemine vurgu yaparak
verimli hayvancln ancak iyi bakm besleme
koullarnda
alnabileceini
belirterek
sr
datm yaplan çiftçilere bu konuda gerekli özeni
göstermeleri gerektiine iaret etmitir.
Personel Genel Müdürü Bakir ULUBA,
tarm
danmanlarnn
almna
devam
edeceklerini, buna bal olarak da kooperatif
çalmalar bata olmak üzere tarmsal
çalmalar destekleyeceklerini belirtmitir.
Sr datmnda bir konuma yapan Samsun
Milletvekili Musa UZUNKAYA, hayvancla olan
destein artan bir ekilde devam ettirileceini
ve Bakanln bu anlamda sürekli bir atlm
içerisinde olduunu söylemitir.
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ÜRETC BRLKLERNDE ÖNCÜ ÇALIMALAR

Uzun zamandan beri beklenen Üreci
Birlikleri
hayata
geçirilmeye
baland.
Türkiye’de ilk defa Samsun li olarak Terme
Terme
Organik
Fndk
lçemizde;
Üreticileri Tarmsal Birlii ve Terme Bal

Ürünleri

Üreticileri

Tarmsal

Birlii

kurularak, kurulular Türkiye de 1. ve 2.
olarak Bakanlmzca tescil edilmitir.

BÖLGE HAYVANCILIK KOOPERATFLER BRL KURULMUTUR
Samsun, Bölge merkezi olmak üzere
Amasya Çorum ve Sinop illerini kapsayacak
ekilde Samsun Bölgesi Hayvanclk Kooperatifleri
Birlii kurulu çalmalar 2004 ylnda balam
olup 08.02.2005 tarihinde Samsun Ticaret Sicil
Memurluunda tescil edilerek kurulu ilemleri
tamamlanmtr. Daha önce de Samsun’da
bulunan 14 adet Su Ürünleri Kooperatifinin
birleimi ile Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge
Birliinin
kurulmas
l
Müdürlüümüzce
salanmt.
Samsun
Bölgesi
Hayvanclk
Kooperatifleri Birliinin kurucu ortaklar;

1-Samsun li Bafra lçesi Altnay, Harz, irinköy,
Kelikler, K. Kavakpnar, Hüseyinbeyli ve
Kuçular Tarmsal Kalknma Kooperatifi
2-Samsun li Merkez lçe Kurupelit ve Altnkum
Beldeleri ile Aksu ve Yukar Aksu Köyleri
Tarmsal Kalknma Kooperatifi

3-Samsun li Merkez lçe Yukar Avdan,
Gürgenda ve Çelikalan Köyleri Tarmsal
Kalknma Kooperatifi
4-Amasya li Merzifon lçesi Çayba Köyü
Tarmsal Kalknma Kooperatifi
5-Amasya li Merzifon lçesi Karatepe Köyü
Tarmsal Kalknma Kooperatifi
6-Çorum li Osmanck lçesi Güneören Köyü
Tarmsal Kalknma Kooperatifi

7-Çorum li Merkez lçe Sarayköy Tarmsal
Kalknma Kooperatifi
8-Sinop li Gerze lçesi Karl ve Çevre Köyleri
Tarmsal Kalknma Kooperatifi

Cehalet her zaman kendisine hayran olmaya hazırdır.
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SAMSUN L ARI YETTRCLER II. OLAAN KONGRES YAPILDI
limizde faaliyet gösteren Samsun li Ar
Yetitiricileri Birliinin II. Olaan Kongresi lkadm
Belediyesi Kültür Merkezinde 05 Mart 2004
tarihinde Cumartesi günü yapld. Geni bir arc
kitlenin katlm salad genel kurulda Samsun’da
hzla gelimekte olan Birliin çeitli sorunlar ve
çözüm yollar tartld. Samsun Valisi Sayn
Mustafa DEMR ve Van Milletvekili Sayn Malik
Ejder ARVAS’nin yan sra Tarm l Müdürü
Sadullah KRENC, Merkez Genel Sekreteri,
Ankara li Ar yetitiricileri Birlii bakan ile Canik
Belediye Bakan Osman GENÇ katlmtr.
Açl konumasn yapan Bakan Halit
KUKULA, arclarn da balarnda çektii çileyi
dile
getirerek
baln
gerçek
fiyatn
bulamadn, arclarn bu nedenle madur
olduuna vurgu yaparak son çkan Gda
Kanunu çerçevesinde yaplacak denetimlerle
bu sorunun alabileceini, bu konuda da l
müdürlüü yannda arclarn da katksnn
olmas gerektiini söylemitir.

Daha sonra kürsüye gelen Aydn li Ar
Yetitiricileri Birlii Yönetim Kurulu Üyesi ve
Merkez Genel Sekreteri arclarn son yllarda
geldii noktann azmsanmayacak düzeyde
olduunu belirterek özellikle son yllarda yaplan
çalmalar sonucunda ana ar desteinin yan sra
balda kilogram bana 500.000 TL destek
salanmasnn önemli bir adm olduunu ve
bundan sonra yaplacak çalmalarla destek
kapsamnn geniletilmesi gerektiini söylemitir.

Tarm l Müdürümüz Sadullah KRENC
ise ilimizde gelien tarmsal potansiyel
içerisinde arcln önemli yeri olduuna vurgu
yaparak 85.000 ar kolonisi varl olan ilimizin
Birlik
sayesinde
örgütlenerek
ülkemiz
arclnda söz sahibi olmas için çaltklarn
ve bunun için de Ar Yetitiricileri Birliinin
çalmalarna
en
üst
düzeyde
katk
saladklarn belirtmitir.
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SAMSUN L ARI YETTRCLER II. OLAAN KONGRES YAPILDI
Ülkemiz arclk çalmalarnda son yllarda
gelinen noktada önemli kazanmlar salandn
belirten Van Milletvekili Malik Ejder ARVAS,
Tarm Komisyonu olarak arclara gerekli ve
yeterli destei salamak hususunda ellerinden
geleni yaptklar, ancak bunun yeterli olmadn,
arclara salanan ana ar ve üretilen bal bana
destei bir balangç olarak gördüklerini
vurgulamtr.
Ayrca
arclar
tarafndan
düzenlenen hemen her toplantya katlmaya özen
gösterdiini ve sektörün sorunlarn birinci elden
dinleme olana yakaladn söylemitir.
Samsun Valimiz Mustafa DEMR, arlarn
bin bir emekle toplam olduu baln soframza
gelinceye kadar geçirmi olduu aamalarda
harcanan
emein
deerine
deinerek
arclarmzn sorunlarnn çözülmesi ve almas
anlamnda birliklere büyük görevler dütüünü
belirtmitir. Ayrca arclarn atl duran nektar
kaynaklarn ekonomiye kazandrarak büyük
bir ilev gördüklerini söylemitir.
Daha sonra Ar Yetitiricileri Birlii
tarafndan, arcla olan katklarndan dolay
kendilerine bir plaket takdim edilmitir.
Samsun li Ar Yetitiricileri Birlii fahri
üyesi olarak kabul edilen Malik Ejder ARVAS’ye
de bir plaketin takdim edildii toplantda duygu
dolu anlar yaanmtr. Ülkemiz arclna bir
eyler
kazandrabilmek
anlamnda
Van
Milletvekilinin göstermi olduu bu gayret tüm
üyeler tarafndan ayakta alklanmtr.
Genel kurulda daha sonra gündem
maddeleri
görüülmeye
balanmtr.
Bal
paketleme tesisi için yetki verilmesi, ana ar
destek paralarndan Birlie para kesilmesi ve
aidat artrm konular görüülmü ve kabul
edilmitir. Genel kurul sonunda yaplan seçimde

Halit KUKULA, Mehmet AKBULUT, Yufu YILMAZ,
Sait ERGE, Adnan CEBEC, Mevlüt AY ve Bekir
AKYÜZ yönetim kuruluna seçilmilerdir.

Tembel bir dima, eytann çalma odasdr.
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bi tkiler
Mustafa ALTINDEER

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

ya (alliin, allicin, ajoen) , scordein, selen ile
diilik ve erkeklik hormonlarna benzer
maddeler tamaktadr. Bu uçucu yada
özellikle allil disülfür bulunmaktadr. Bu bileik
kükürtlü bir amino asit olan alliin’in alliinaz
isimli ferment etkisi ile parçalanarak allicin’i
vermesi, allicin’in de, su buhar veya su
karsnda, allil disülfür’e dönümesi sonucu
meydana gelir. Sarmsaa özel koku ve
lezzeti veren tad kükürtlü uçucu
yadr.
Sarmsan mide ve barsaklar
güçlendirici, mikroplar ve virüsleri yok
edici etkisi oldukça önemlidir. Öncelikle
bacak, göz arkas ve beyin damarlar
olmak üzere, tüm damarlar genileterek,
daha iyi beslenmelerini ve böylece, hzl
Ayn
zamanda
yalanmalarn
önler.
tüksek kan basncn (hiper tansiyon)
baaryla düürür, kolesterol düzeyini
normalletirir ve damar iltihab (tromboztromboflebit ) oluumunu önler. Sarmsak,
organizmay ve baklk sistemini
güçlendirir ve hastalklara kar korur.
Sarmsak dorudan yenerek, salata
ve yemeklere kartrlarak veya sütle içilerek,
sarmsak tentürü yaplarak, kokulu veya
halinde
kokusuz
sarmsak
tabletleri
kullanlabilir. Eer yendikten sonra rahatsz
edici bir koku oluturmasayd, kukusuz çok
daha yaygn biçimde tüketilirdi. Ama onun
deerli gücünden yararlanabilmek için büyük
miktarlarda tüketmek gerekmez. Beklenen
etki, gün boyunca 3-4 di sarmsak yenerek
salanabilir.
Ayrca
koku
problemi
olmayan sarmsak tabletleri ve tentürü de
ayn ii rahatlkla görebilir. Önemli olan,
arya kaçmamak artyla kullanmdaki
sürekliliktir.

SARIMSAK
(Allium porrum)

Sarmsak eski çalardan beri bilinen
ve kullanlan bir drogdur. Orta çada özellikle
salgn hastalklar (kolera, veba gibi) ile
mücadelede kullanlmtr. Antiseptik, idrar
artrc, safra salglarn artrc, solucan
düürücü (özellikle askarit ve oksiyürlere
kar), itah açc, tansiyon (kan basnc)
ve kolesterol düürücü, kan sulandrc
ve baklk sistemini güçlendirici
etkilere
sahiptir.
Antiseptik
(mikrop
tad allicin’den ileri
öldürücü) etki
gelmektedir. Antiseptik ve baklk
sistemini güçlendirici etkisi; tarihçi
Herodot’a göre eski Msrllar tarafndan da
bilinmekteydi. Çünkü Msrllar piramitlerin
yapmnda çaltrdklar içilere her öün
sarmsak, soan ve turp yediriyorlard.
II.
Dünya
sava
srasnda,
yaralandklar zaman yaralarnn mikrop
kapmasn önlemek için, ezerek yarann
üzerine konmak üzere Rus askerlerine
sarmsak verilmitir. Sarmsa bileiminde
Karbonhidratlar
(sakkaroz,
glikoz),
vitaminler (A, B, C ve E) ve eterli uçucu
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S. Filiz SALAM

Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

muhafaza edilmi ya da fazla sulanm
olmasndandr.
ubat-Mart
Saks
deitirmesi
aylarnda 2-3 yl ara ile yaplr. Saks topra
olarak 2 ksm bahçe topra, 1 ksm yaprak
çürüntüsü ve ¾ ksm dili nehir kumu
karm kullanlr.
Üretimi çelikle veya ayrma ile yaplr.
Orijinal yaprak çelii, yeni bitkinin bir parças
olarak büyümez. Bu nedenle alacal formlarn
çeliklerinden yeil bitkiler elde edilir. Alacal
formlarn üretiminde ayrma, dier formlarn
üretiminde çelikleme yöntemi kullanlr.
Çelikler
5-7,5
cm
uzunluunda
hazrlanr.Yara yerleri odun kömürü tozuna
batrlarak çürümeleri önlenir. Çeliklerin ¾’ü
kadar kum içine gömülür ve kum hafif nemli
tutulur. Kasalar 22-25°C’de tutulur. 4-5
haftada çelikler köklenir. Köklenen çelikler 1012’lik sakslara alnr, daha sonra 12-14’lük
sakslara aktarlrlar.
Ayrma yönteminde ise ana bitkinin
yanndaki yavru bitki keskin bir bçakla ayrlr.
Yara yerine odun kömürü tozu serpilir ve 23’ü bir arada 12’lik sakslara dikilir. 6-7 ayda
küçük boy bir bitki elde edilir.

PAA KILICI
(Sansevieria)

Liliaceae
familyasndandr.
Doal
olarak Tropik Afrika, Arabistan, Dou
Hindistan ve Seylan’da yaayp 60 kadar türü
vardr.
Yazn scak, aydnlk, yar gölge, kuru
hava artlarna uyabilen kanaatkar bitkilerdir.
Yaz aylarnda dahi fazla su verilmemelidir. K
aylarnda 15-20°C’de muhafaza edilmeli,
scaklk 10°C’nin altna dümemelidir. Özellikle
Aralk-ubat aylarnda bitkiler soul bir yerde
ve çok az su verilerek dinlendirilir. Paa klc
nemli artlara kar daha hassastr. Kn
yapraklarda sararma ve çürümeler görülürse
bunun nedeni, fazla souk bir yerde
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Gerçekler
örenilince,
zannetmeler
biter.
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Ziraat Mühendisi
Samsun Tarm l Müdürlüü

New York Tren stasyonu'nda akam saat
tam 7'de. " Beni tanman için ceketimin yakasnda
krmz bir gül takl olacak." te saat tam 7'ydi ve
Blanchard yüzünü daha önce hiç görmedii, ama
kalbini sevdii o krmz güllü kz aryordu.
Hikâyenin gerisini Bay Blanchard'dan dinleyelim: "
Birden genç bir kzn bana doru yürüdüünü fark
ettim. nce ve uzun boylu, dalgal sar saçlar o
güzel kulaklarnn önünden omuzlarna dümü...
Çiçek rengi mavi gözlü. Dudaklarnn ve çenesinin
muntazam kvrmlar ve açk yeil giysisiyle insana
sanki baharn geldiini müjdeleyen bir kzd. Ben
de ona doru yürümeye baladm. O kadar
etkilenmitim ki yakasnda gül olup olmadna
bakmak aklma bile gelmedi. Ona yaklanca,
dudaklarnda hafif ve tahrik edici bir
gülümsemeyle bana ' Benimle ayni yöne mi
gidiyorsun, denizci?' diye fsldad. Neredeyse
kontrolsüz bir ekilde ona doru bir adm daha
attm ve o anda Hollis Maynell'i gördüm. Kzn tam
arkasnda duruyordu. 40'n çoktan geçmi,
grilemeye balam saçlarn apkasnn altnda
toplam. imana yakn, ksa boylu, kaln bilekli
ayaklar topuksuz ayakkablara gömülmü. Kafam
çevirdim, yeil giysili kz hzla uzaklayordu.
Kendimi ikiye bölünmü hissettim; arzularm kz
takip etmemi, ta içimden gelen bir istek ise ruhu
bir yldr bana elik eden kadnla kalmam
söylüyordu. te orada öylece duruyordu. Solgun,
krk surat kibar ve duygulu, gri gözleri scakt.
Çekinmedim. Beni tanmasn salayacak mavi deri
ciltli kitab ona doru tuttum. Bu ak olamazd,
ama, mutlaka deerli, belki aktan da güzel,
çoktan beri minnettar olduum ve olacam bir
arkadalk gibi bir ey olabilirdi. Kadn
selâmladm, her ne kadar gizlemeye çaltysam da
pek baaramadm hayal krklm belli eden
sesimle ' Ben Temen John Blanchard, siz de
Bayan Maynell olmalsnz. Sizinle buluabildiim
için çok mutluyum. Sizi yemee götürebilir miyim?'
diye sordum. Kadnn yüzüne bir gülümseme
yayld: 'Neden bahsettiini bilmiyorum delikanl'
dedi, ' ama u az önce buradan geçen yeil elbiseli
kz bu gülü yakama takmam rica etti benden ve
eer siz beni yemee davet edecek olursanz
kendisinin sizi caddenin karsndaki büyük
restoranda beklediini söylememi istedi.

BR TANEM
Derdine muhtacm gönlümü nara
Salmak için ne beklersin bir tanem
Akndan perian yüzüme kara
Çalmak için ne beklersin bir tanem
Sor ki söyleyeyim nedir u derdim
Urunda ne çektim neleri verdim
Neemi zevkimi yoluna serdim
Almak için ne beklersin bir tanem
Tomurcuklar koku salar dallarda
Buram buram adn tüter fallarda
Yal gözler kalm hala yollarda
Gelmek için ne beklersin bir tanem.

Adnan Özbulut
Bir Öykü
John Blanchard oturduu banktan kalkt,
üzerindeki denizci üniformasn düzeltti ve ehrin
büyük tren istasyonundaki insanlar incelemeye
koyuldu. Gözleri o kz aryordu, kalbini çok iyi
bildii, ama yüzünü hiç görmedii, yakasnda gül
olan o kz. Ona olan ilgisi bundan on üç ay önce
Florida'da bir kütüphanede balamt. Raflardan
ald bir kitabn içindeki yazdan çok etkilenmiti...
Kitaptan deil, sayfalardan birinin kenarnda
kurun kalemle yazlm minik notlardan...
Yumuak el yazs düünceli bir ruhu ve insann
içine ileyen bir karakteri yanstyordu. Kitabn ba
sayfasnda, o kitab en son okuyan kiinin ismini
gördü: Bayan Hollis Maynell. Biraz zaman ve çaba
sonunda adresini buldu. Bayan Maynell New
York'ta yayordu. Blanchard ona kendisini tantan
ve mektup arkada olmay teklif eden bir mektup
yazd. Ertesi gün de kinci Dünya Savana
katlmak için Avrupa'ya doru yola çkt. Daha
sonraki bir yl bir ay boyunca birbirlerini
mektuplarla tandlar. Her mektup kalplerine
düen bir sevgi tohumuydu sanki. Blanchard
kzdan bir resmini istemiti, ama kz reddetti.
Kendisini gerçekten önemsiyorsa nasl
göründüünün ne önemi vard. Sonunda
Blanchard'n Avrupa'dan dönü günü geldi çatt.
lk bulumalarn ayarladlar.
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BAHAR ÇORBASI

ANADOLU SN BAKLAVASI

Malzemeler
Yarm kilo un
2 adet yumurta
2-3 damla limon suyu
Yarm bardak su, 1 çimdik tuz
300 g toz yeil fstk

Malzemeler
2 Adet soan
1 Adet elma
1 Adet havuç
2 Çorba ka svya
1 Kahve fincan un
1 Çorba ka köri
5 Su barda et suyu
1 Çay ka limon suyu
3-4 Dal maydanoz
Tuz, karabiber

urubu
4 su barda su
4 su barda eker
1 adet limon suyu

Yapl

Yapl

Baklavann erbeti için su ve ekeri kaynatn.
çine limon suyunu katp soumaya brakn.
Hamur için bütün malzemeleri kartrp,
hamur haline getirin. Hamur üzerine nemli
bez öreterek 1 saat dinlendirin. Yumruk
iriliinde parçalara ayrn. Bezeleri oklava ile
niasta serperek baklava yapacanz tepsi
büyüklüünde açn. Tepsiyi yalayn.
Yaladnz tepsiye ilk yufkay döeyin.
Üzerine fstk serpin. Dier hamurlar da bu
ekilde yaprak baklavay bitirin ve istediiniz
ekilde kesin. Son olarak üzerine kzgn ya
gezdirin. Frna atp alt üstü pembeleene dek
piirin. Frndan çkarnca fazla yan süzün.
Üzerine souk erbeti döküp yarm saat
dinlendirdikten sonra servis yapn.

Soan, elma ve havucu soyup küçük küpler
halinde dorayn. Svya kzdrp soan,
elma ve havucu 5 dakika kavurun. Un ve
köriyi ekleyip kartrarak birkaç dakika piirin.
Et suyunu ilave edip 5 dakika kaynatn. Limon
suyu, tuz ve karabiberi ekleyip 40 dakika
piirin. Çorbay blenderle ezip, tekrar stn.
Maydanozla süsleyip servis yapn.

Her kabdan, içinde
olan, dar szar!
Nisan 2005
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Sarho Savunmas
Süratli araba sürmek suçundan
yarglanyordu. Uzmanlar arabay sürenin
sarho olduunu saptamlard.
Yargç gerekli sorular sorduktan sonra
adama:
"Uzmanlar arabay sürerken sarho
olduunuzu söylüyorlar ne dersiniz?" diye
sordu. Adam güvenle:
"Hayr," diye kar koydu. "Sarho
deildim. Sadece her zamankinden biraz daha
fazla içmitim." Bir süre düündükten sonra
yargç:
"Bu itiraznz dikkate alnmtr. Bu
nedenle de sizi otuz gün yerine bir ay hapis
cezasna mahkum ediyorum" dedi.
Türkçe’den ngilizce’ye ceviri
Turning from Turkish to English
Acele ie eytan karr.
Urinate quickly, satan mixes.
Can boazdan gelir
John comes from Bosphorus
Eri oturalm, doru konualm.
Let's sit italic, let's talk correct.
Ekmek elden, su gölden.
Bread from hand, water from lake.
Nallar dikti.
He errected the horse-shoes

Oscar

Gözün mosmor olmu.
Your eye has become puspurple.

Atlas Okyanusunda giden geminin kaptan
gemide olan bütün herkesi güverteye
çarm. Herkes gelince
-Size bir iyi bir kötü haberim var.
Önce hangisini söyliyeyim.
Herkes: "yi" demi.
-13 dalda Oscar kazanacaz.

Senden adam olmaz
Man doesn't become from you.
Sraya gir.
Enter the desk.
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t@rimnet
Hüseyin KURT

Ziraat Mühendisi
Tarm Danman
Baz Önemli Tarmsal Linkler
Site Ad
www.samsuntarim.gov.tr
www.alata.gov.tr
www.ktae.gov.tr
www.aari.gov.tr
www.aeri.org.tr
www.kkgm.gov.tr
www.antbirlik.com.tr
www.cine-tarim.com.tr
www.cukobirlik.com.tr
www.die.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.dsi.gov.tr
www.dsymb.org.tr
www.fiskobirlik.org.tr
www.foreigntrade.gov.tr
www.gap.gov.tr
www.hal.gen.tr
www.hasad.com.tr
www.igeme.org.tr
www.karadenizbirlik.com.tr
www.kayisi.org.tr
www.khgm.gov.tr
www.meteor.gov.tr
www.pankobirlik.com.tr
www.setbir.org.tr
www.tagem.gov.tr
www.tarimkredi.gov.tr
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Site Ad

Sahip Olduu
Kurum
Samsun Tarm l
Müdürlüü
Alata BKAE
Karadeniz TAE
Ege TAE
Tarmsal Ekonomi
Arat. Enst.
Koruma Kontrol
Genel Müdürlüü
ANTBRLK
Cine Tarm Dergisi
ÇUKOBRLK
Devlet statistik
Enstitüsü
DPT
DS Genel Müd.
Damzlk Sr
Yetitirici Birlii
Fiskobirlik
D Ticaret
Müstearl
GAP Bölge daresi
Türkiye Halciler
Federasyonu
Hasad Dergisi
hracat Gelitirme
Merkezi
KARADENZBRLK
KAYISIBRLK
Köy Hizmetleri
Genel Müd.
Meteoroloji Genel
Müdürlüü
PANKOBRLK
Süt, Et Gda San
Üreticileri Bir
Tarmsal Arat.
Gen Müdürlüü
Tarm Kredi Koop.

www.taris.com.tr
www.tb-yayin.gov.tr
www.tema.org.tr
www.tigem.gov.tr
www.tisit.org/
www.zmo.org.tr
www.tobb.org.tr
www.trakyabirlik.com.tr
www.tse.org.tr
www.ttae.gov.tr
www.ttgv.org.tr
www.tubitak.gov.tr
www.turkiyeyembir.org.tr
www.turkpatent.gov.tr/
www.turkseker.gov.tr
www.turktarim.com
www.turkted.org.tr
www.tzob.org.tr
www.tzymb.org
www.un.org.tr/fao
www.usd.org.tr
www.ziraatcilerdernegi.org.tr

www.gidamo.org.tr
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Sahip Olduu
Kurum
TAR
TKB Yayn Dairesi
Bakanl
Erozyonla
Mücadele Vakf
Tarm letmeleri
Genel Müdürlüü
Tarmsal ilaç
Sanayicileri Der.
Ziraat Müh. Odas
Türkiye Odalar ve
Borsalar Bir
TRAKYABRLK
TSE
Trakya Tarmsal
Aratrma Enst.
Türk Teknoloji
Gelitirme Vakf
TÜBTAK
Yem Sanayicileri
Birlii
Türk Patent
Enstitüsü
Türkiye eker
Fabrikalar A.
Genel Tarmsal
Bilgiler
Tohumluk
Endüstrisi Dernei
Türkiye Ziraat
Odalar
Ziraat Yüksek
Mühendis. Birlii
FAO Türkiye
Un Sanayicileri
Dernei
Ziraat
Teknisyenleri
Dernei
Gda Müh.

SAMTM

Personel Hareketleri
Ali TIRA

Personel efi
Samsun Tarm l Müdürlüü

Atamalar
Ad Soyad
Haluk TIKIR
Emsal AHN
Cemal TÜYSÜZ
Mehmet ÜRE

Ünvan
ef
Memur
Memur
çi

Eski Görev Yeri

Yeni Görev Yeri

Zirai Karantina Müdürlüü
Gümühane l Müdürlüü
Bafra lçe Müdürlüü
Vezirköprü lçe Müdürlüü

Samsun l Müdürlüü
Samsun l Müdürlüü
DE Van Böl. Müdürlüü
Kavak lçe Müdürlüü

Emekliler
Ad Soyad
Bilal ORDULU
Halis ARICI
Zati DEMR
Yusuf YRMBE
Harun PR
ükrü KESKN
Harun UÇAR
Fikri ABAZA
Esma CAN
Recep CAN
evki ÇAPA
Yaar LER

Ünvan

Ad Soyad

M.b.Md.
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Veteriner Hekim
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Vet.Sa.Tek.
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen

Necmi ZENGN
Yaar ABDK
Hidayet TOPAL
smail YÜKSELEN
smail KARABACAK
Asuman KABAK
Hacer YÜKSEL
Ziya YAYLAK
Tahsin AYÇÇEK
Tanju YALIN
lhan ERGÜL
Alaettin STANBUL

Ünvan
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Siv.Sav.Uzm.
Hizmetli
çi

Yaam her gün ve her yerde yeniden balar.
Emekli arkadalarmza yeni yaamlarnda esenlikler dileriz.
Samsun Tarm l Müdürlüü

Geçen Saynn Bulmacalarnn Cevaplar

Her çocuk kendi yumurtasn ald. Sonuncu çocuk yumurtasn tabakla birlikte ald.
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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

ZEKAMETRE
Bir odada iki arkada bulunuyorsunuz.
Arkadanz size öyle bir soru yöneltiyor.
"Benim bu odada oturamayacam bir yere
oturabilir misiniz?" Odann içerisinde öyle
bir yer var mdr? Neresi olabilir?.

8

1
2

100 metre uzunluunda 100 metre/saniye
hzla hareket eden bir tren 100 metre
uzunluundaki bir tüneli kaç saniyede
geçer?

3
4

Her biri 100 yaprak olan 10 ciltli bir
ansiklopedi vardr. Bu ansiklopedi bir
kitapln rafnda birinci ciltten onuncu
cilde doru sralanmtr. Bir yaprak kurdu
birinci cildin birinci yaprandan
kemirmeye balyor ve onuncu cildin
yüzüncü yapran da kemirerek kemirmeyi
noktalyor. Bu yaprak kurdu kaç yaprak
kemirmitir

5
6
7
8
9
10

ki baba ve iki oula 3 elmay hiç
parçalamadan nasl paylatrrsnz?

Soldan Saa
1. ifal Bir Bitki, 2. Ud Çalan, Tersi Isnma Arac,
3. Gda Maddesi Satcs, 4. Dolayl Anlatma, Ölüm
Cezas, 5. Fizikte Hareket, 6. Gece Souu, 7.
Rusya’da Bir Göl, Genilik, 8. Yemin, Bir Hayvan,
9. Bir Nota, Kamer, Boru Sesi, 10. Soyluca.

Samsun'dan hareket eden 43 yolculu bir
otobüs kullanyorsunuz. Çorum' da 7 yolcu
binip, 5 yolcu indi. Ankara'da 8 yolcu indi,
6 yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu
bindi. Bolu'ya vardnzda 5 yolcu indi, 8
yolcu bindi. oförün ad neydi?

Yukardan Aaya
1. Türk Sanat Müziinde Bir Makam, 2. Sürdürme,
Bir Erkek smi, 3. Türk Sanat Müziinde Bir
Makam, 4. Krmz, 5. Balkç Barna, Avuç çi, 6.
Sonsuz, 7. rice, Bir Cetvel, 8. Ad, Geometrik Bir
Say.

Bir çiftçinin 17 koyunu vard. Sürüde salgn
hastalk oldu, dokuzu ar hastaland,
dierleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

Geçen Saynn Yantlar
Soldan Saa : 1. Nizamiye, 2. mal, Tas, 3. erefiye, 4. Acun, Raf, 5. Berika, 6.
Azat, 7. Rötar, Nü, 8. En, Lakin, 9. Kerata, 10. Mineral.
Yukardan Aaya: 1. Niabürek, 2. mece, Önem, 3. Zaruret, Ri, 4. Aleni, Alan,
5. Karate, 6. tiraz, Kar, 7. Yaya, Ani, 8. Esef, Tünel.
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